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چکیده
تمرکز روی اقداماتی با هدف تقویت و بهبود الیه آسفالتی به منظور افزایش عمر روسازی ،اهمیت بسزایی دارد .از جمله روشهای
افزایش عمر روسازی بتن آسفالتی در برابر خرابیهای سازهای که در این تحقیق به آنها پرداخته شده است شامل رویکرد اصالح
مخلوط آسفالتی (با استفاده از نانوسیلیس) و همچنین ،رویکرد تسلیح آسفالت (با استفاده از ژئوگرید) میشود .در این پژوهش،
بر اساس نتایج حاصل از آزمایشهای صورتگرفته ،به بررسی میزان افزایش عمر خستگی این دو رویکرد و مقایسه آنها با عمر
خستگی نمونههای شاهد پرداخته شده است .به منظور تعیین عمر خستگی مخلوطهای آسفالتی ،از آزمایش خستگی تیرچه خمشی
در شرایط کرنش ثابت (در سه سطح  055 ،055و  055میکروکرنش) بهره گرفته شده است .نتایج نشان میدهند که عمر خستگی
برای هر دو نمونه مخلوطهای آسفالتی اصالحشده با نانوسیلیس و تسلیحشده با ژئوگرید افزایش مییابد .برای مثال ،در سطح
کرنش  055میکروکرنش 0 ،درصد نانوسیلیس حدود  301/0درصد (معادل  2/09برابر) و یک الیه ژئوگرید حدود  232/9درصد
(معادل  1/32برابر) عمر خستگی را نسبت به نمونههای شاهد افزایش میدهند .همچنین ،مخلوطهای آسفالتی تسلیحشده با
ژئوگرید در سطح کرنشهای مذکور ،به ترتیب حدود  6/0درصد (معادل  3/56برابر) 63 ،درصد (معادل  3/63برابر) و 3/8
درصد (معادل  3/52برابر) افزایش عمر خستگی مخلوط نسبت به نمونههای اصالحشده با نانوسیلیس گردیدند.
واژههای کلیدی :ژئوگرید ،نانوسیلیس ،رفتار خستگی ،مخلوط آسفالتی گرم
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نانومواد را به دلیل اندازه بسیار کوچک و مساحت سطحی

 .3مقدمه
پديدار شدن انواع خرابیها در روسازیها موجب کاهش

بزرگی که دارند ،میتوان با مقدار نسبتاً کمی نسبت به

ايمنی ترافیکی و افزايش وقوع تصادفات جادهای میگردد

ماده اولیه مورد استفاده قرار داد .اما با اين حال ،به همان

(اکبری و همکاران -0505 ،الف) .از آنجا که پديده
خستگی در مخلوطهای آسفالتی از عوامل اصلی بروز
خرابیهای شديد و زوال زودرس روسازی آسفالتی
میباشد ،الزم است تا با استفاده از آزمايشهای مربوطه،
رفتار و عمر خستگی مخلوط آسفالتی ارزيابی گردد تا با

میزان اثربخشی دست يافت .نانومواد مختلفی جهت
اصالح آسفالت وجود دارد؛ مانند نانوسیلیس ،نانوتیتانیوم
و نانوآلومینیوم (يائو و همکاران0599 ،؛ شفابخش و
همکاران0592 ،؛ شفابخش و همکاران.)0590 ،
ژئوگريدها

محصوالتی

پلیمری

با

کارکرد

پیشگیری يا کاهش اين گونه خرابیها ،عالوه بر حفظ

تسلیحکنندگی هستند که در روسازیهای آسفالتی استفاده

نشانه خدمتدهی روسازی ،از افزايش تصادفات نیز

میشوند (شفابخش و همکاران .)0550 ،اين مصالح در

جلوگیری کرد (اکبری و همکاران 0590 ،و  -0505ب).

جلوگیری از ايجاد ترکهای زودرس مؤثر هستند .استفاده

از جمله راههای افزايش توان آسفالت برای مقاومت در

از ژئوگريد به عنوان تسلیحکننده روسازی آسفالتی،

برابر خرابیها ،تهیه مصالح با کیفیت ،اصالح مخلوط

راهحل مؤثری برای افزايش عمر خدمتدهی آنها است.

آسفالتی و يا تسلیح آن میباشد.

عمل تسلیح از دو روش مختلف صورت میپذيرد ،که

عوامل گوناگونی همچون مقدار بار ،سرعت ،اثر

شامل تنظیم مجدد سطح تنش -کرنش ايجادشده در

چرخ ،زمان (نرخ بارگذاری) ،تناوب استراحت ،دما،

داخل روسازی (از طريق جذب تنشها و کرنشهای

وضعیت تنش ،مد بارگذاری ،پیرشدگی و رطوبت

کششی زياد) و همچنین ،جذب و کاهش انرژی

میتوانند بر رفتار آسفالت در برابر تغییرشکل و کارايی

متمرکزشده در طول ناپیوستگیهای روسازی میشود

تأثیرگذار باشند .يکی از مهمترين اين عوامل ،نقش

(کوريا و بوئنو.)0599 ،

سرعت بر کرنش کششی انتهای اليه آسفالتی میباشد
(شفابخش و همکاران.)0591 ،
در گذشته ،برای اصالح قیر از پلیمرهايی مانند

کاربرد ژئوسنتتیکها (خصوصاً ژئوگريد و
ژئوتکستايل) به دلیل قدمت معرفی و مصرفشان ،دارای
سابقه تحقیقاتی نسبتاً طوالنیای است و پژوهشهای

استايرن -بوتادين -استايرن ،9استايرن -بوتادين -خرده

خوبی در زمینه کارکردهای آنها در زمینههای تسلیح،

الستیک ،0اتیلن گاليسیديل اکريلیت 9و يا خرده الستیک

جداسازی و فیلتراسیون به سرانجام رسیده است .اما

استفاده میشد .اما امروزه ،اصالح قیر در سطح مولکولی

همانطور که پیشتر نیز بیان شد ،اصالح مخلوط آسفالتی

و از طريق افزودن نانومواد صورت میپذيرد و از اينرو،

با استفاده از انواع افزودنیها به عنوان راهکاری ديگر

انجام تحلیلهای عمیق روی رفتار شیمیايی و حرارتی

همواره مطرح بوده است ،چه با استفاده از افزودنیهای

قیرهای اصالحشده با مواد نانو مورد توجه خاصی قرار

معدنی ،طبیعی يا پلیمری در گذشته و يا مواد نانو در حال

گرفته است .فناوری نانومواد نیز از جديدترين اين مواد

حاضر .از طرفی ،بررسی انواع خرابیهای مؤثر در

افزودنی میباشد که با توجه به قابلیتهای فراوان بهعنوان

اضمحالل سريع روسازیهای آسفالتی نشان میدهد که

يک ماده افزودنی مطلوب در اصالح رفتار مخلوطها

پديده خستگی و بروز ترکهای پايین به باال از جمله

مورد استفاده قرار گرفته است (میتال و شوکال.)0591 ،

مخربترين ضعفهای رويه آسفالتی به شمار میآيد.

0

)- Styrene–Butadiene–Styrene (SBS
)= Styrene–Butadiene–Rubber (SBR

5

)= Ethylene Glycidyl Acrylate (EGA

2
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شفابخش  ،بهرامی ،اکبری

هرچند تحقیقات مختلفی در زمینه پديده خستگی

نتايج پژوهشی در زمینه اصالح قیر با مواد نانو نشان

روسازی آسفالتی صورت گرفته است اما در يک مطالعه

میدهد که نانوسیلیس تأثیر مثبتی بر بازگشت کرنش

به طور همزمان ،مقايسهای بین میزان اثرگذاری

داشته و حداکثر بازيابی برای قیر اصالحشده با  0درصد

رويکردهای تسلیح با ژئوگريد و اصالح با نانومواد در

نانوسیلیس اتفاق میافتد (يائو و همکاران .)0599 ،عمر

افزايش عمر خستگی و سختی خمشی مخلوط آسفالتی،

خستگی قیر اصالحشده با نانوسیلیس نسبت به

صورت نگرفته است تا براساس آن ،اثربخشی هر يک از

نانوتیتانیوم و نانوکلسیمکربنات افزايش بیشتری داشته و

آنها بر رفتار خستگی مخلوط آسفالتی گرم ارزيابی گردد.

افزودن  2درصد نانوسیلیس به قیر منجر به افزايش عمر

از اينرو ،تحقیق حاضر به دنبال آن است که از طريق

خستگی میشود (نظری و همکاران .)0590 ،طبق

انجام يکی از معتبرترين و معروفترين آزمايشهای

بررسیهای شفابخش و همکاران ( ،)0591مقدار بهینه 0

خستگی مخلوط آسفالتی و همچنین تحلیل نتايج آنها از

درصد وزنی نانوسیلیس باعث افزايش عمر خستگی

نظر میزان عمر خستگی و سختی خمشی ،تأثیر دو

میشود.

رويکرد بهبود عملکرد مخلوط آسفالتی (شامل اصالح با

در بخش نانوسیلیس ،ژو و همکاران در سال ،0550

نانوسیلیس و تسلیح با ژئوگريد) را به صورت مجزا مورد

اثر نانوسیلیس بر مخلوط آسفالت اصالحشده را بررسی

ارزيابی قرار دهد.

کردند .در اين تحقیق 0 ،درصد نانوسیلیس بهعنوان میزان
مطلوب انتخاب شد .مشاهده شد که نانوسیلیس مقاومت

 .2پیشینه تحقیق
 .2-3اصالح مخلوط آسفالتی با استفاده از
نانوسیلیس
فوايد نانوسیلیس شامل کاهش هزينه تولید ،مساحت
سطحی بزرگ ،جذب قوی ،توانايی پراکنش باال ،خلوص
شیمیايی زياد و ثبات ،بسیار عالی است .با داشتن اين
خواص سودمند ،نانوسیلیس پتانسیل خوبی برای استفاده
به عنوان اصالحکننده برای تقويت و بهبود عملکرد
آسفالت را دارد (يائو و همکاران.)0599 ،
استفاده از نانوسیلیس باعث بهبود درجه عملکردی
قیر آسفالتی در دماهای بحرانی باال و میانی شده است
(يیلديريم .)0550 ،نتايج آزمايش روی قیر نشان میدهد
که نانوسیلیس در دمای باال مقدار ويسکوزيته را کاهش
داده و از اين نظر ،از ديگر نانوها متمايز میشود .در
مجموع ،نانوسیلیس باعث بهبود خواص شیارشدگی و
ترکهای ناشی از خستگی قیر میگردد (سان و همکاران،
.)0599

در برابر رطوبت مخلوط را بهطور چشمگیری افزايش
داد؛ اما اثر منفی بر ترکخوردگی در دمای کم مخلوط
داشت .مقدار  0/01درصد اصالح برای نمونه حاوی
نانوسیلیس در مقايسه با قیر پايه به دست آمد.
فرامرزی و همکاران ( )0590خصوصیات خستگی
مخلوط آسفالت اصالحشده با نانوسیلیس را بعد از اعمال
شرايط پیرشدگی کوتاهمدت بررسی کردند .در اين
پژوهش ،با مقادير مختلف نانوسیلیس از  0تا  6درصد
وزنی ،خصوصیات خستگی با استفاده از دستگاه استحکام
کششی غیرمستقیم بررسی شد .بر طبق اين تحقیقات،
مشخص شد که میزان  2درصد وزنی نانوسیلیس میتواند
عمر خستگی مخلوط آسفالت را تا  90درصد افزايش
دهد .بنابراين ،نمونهای که با  2درصد وزنی نانوسیلیس
تهیه شده ،مقاومت خستگی برتری را نشان میدهد.

نظری و همکاران ( )0590بیان کردند که عمر
خستگی قیر اصالحشده با نانوسیلیس نسبت به نانو
تیتانیوم اکسید و نانوکلسیمکربنات افزايش بیشتری داشته
و افزودن  2درصد نانوسیلیس به قیر منجر به افزايش عمر
خستگی میشود.
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 .2-2تسلیح مخلوط آسفالتی با استفاده از

آزمايش خستگی تیر ،بارهای خمشی تکراری به

ژئوگرید

نمونههای آسفالتی وارد شده و تغییرات بار وارده و

مطالعات انجام شده روی ژئوگريدها و تجربیات اجرايی
آن ،حکايت از عملکرد بسیار خوب آن در شرايط آب و
هوايی و جغرافیايی متفاوت دارد؛ از جادههای کويری تا
محورهای نزديک به مناطق بسیار سردسیر قطبی که
دستخوش تغییرات جوی بسیار قابل مالحظهای میشوند.
در تحقیقات صورت گرفته در زمینه ژئوگريدها،
شفابخش و معتمدی ( )0596واکنش روسازی را تحت
بارهای مختلف با سرعتهای مختلف بررسی کرده و
مکان قرارگیری ژئوگريد در عمقهای مختلف را نیز
ارزيابی کردند .نتايج نشان داد که محل استقرار ژئوگريد
به نسبت مدول االستیسیته آسفالت به اساس و همچنین
ضخامت اساس بستگی دارد.
کوريا و زورنبرگ ( )0590به بررسی ايجاد و
گسترش کرنشهای کششی در امتداد ژئوگريدهای
تسلیحکننده اليههای آسفالت پرداختند و نشان دادند که
نصب ژئوگريدها منجر به ايجاد مکانیزم مهار جانبی
میشود که روی رفتار مکانیکی روسازیهای انعطافپذير
تأثیر میگذارد .احمد و همکاران ( )0591در تحقیق خود
به اين نتیجه رسیدند که استفاده از ژئوگريدها عمر بتن
آسفالتی را حدوداً سه برابر افزايش میدهد.

تیرچههای ساخته شده برای انجام آزمايشها در هر سه
حالت شامل طول  905میلیمتر ،عرض  05میلیمتر و
ارتفاع  69میلیمتر میباشد .اين مقاطع عبارتند از نمونه
شاهد بدون ماده افزودنی و تسلیحکننده ،نمونه
اصالحشده با نانوسیلیس و نمونههای تسلیحشده با
ژئوگريد.
برای اينکه نمونههای ساختهشده هر چه بیشتر به
حالت طبیعی و اجرايی نزديکتر باشند ،نسبت به ساخت
مقطع آسفالتی در محوطه کارخانه آسفالت اقدام گرديد.
برای اينکه مقطع اجراشده به اليه زيری چسبیده نشود از
فويلهای آلومینیومی و برای جلوگیری از جابهجايی و
جمعشدگی ژئوگريد ،از میخهای فوالدی استفاده شد و
عمل تراکم برای يکدست بودن مقطع با دقت بسیار
زيادی صورت پذيرفت .در ساخت نمونههايی که
ژئوگريد در يکسوم میانی قرار میگرفت ،اليه دوم به
فاصله چند ساعت از اليه اول اجرا گرديد.
سه روز پس از ساخت مقطع ،برای جابهجايی مقطع
ساختهشده اقدام به برش مقطع آسفالتی توسط دستگاه
برش آسفالت در اندازههای کوچکتر شد تا بلند کردن و
جابهجايی مقطع آسفالتی در آزمايشگاه با سهولت انجام
گیرد (شکل  .)9مقاطع آماده شده به آزمايشگاه انتقال داده

 .1روش تحقیق
به منظور تعیین اثرات واقعی کاربرد نانوسیلیس و
ژئوگريد در افزايش عمر خستگی روسازی آسفالتی ،اقدام
به ايجاد سه مقطع مختلف گرديد که با استفاده از دستگاه

35

تغییرشکل ايجادشده در تیرچهها ثبت گرديدند .ابعاد

شد و با استفاده از دستگاه مخصوص برش آسفالت و
مطابق استاندارد ( )ASHTO T321برش داده شده و
نمونههايی با ابعاد  905×69×05میلیمتر به دست آمد
(شکل .)0
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شفابخش  ،بهرامی ،اکبری

شکل  .3دستگاه مورد استفاده برای برش نمونهها

شکل  .2دالها و نمونههای برشخورده

 .1-3مواد و مصالح

مخصوص قشر رويه (توپکا) بوده و مقادير درصد عبوری

مشخصات دانهبندی سنگدانهها مطابق با منحنی

هر الک در جدول  9قابل مشاهده است .همچنین ،اين

دانهبندی شماره  2نشريه  092انتخاب شده است که

مصالح از جنس سنگهای سیلیسی هستند که مشخصات
فیزيکی آنها در جدول  0ارائه شده است.
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جدول  .3دانهبندی مصالح سنگدانهای
اندازه الک

درصد رد شده

میانگین مشخصات

 91میلیمتر

955

955

 90/0میلیمتر

16

15-955

 1/0میلیمتر

00

-

شماره 2

66/0

22-02

شماره 0

96/0

00-00

شماره 05

95

0-09

شماره 055

2

0-95

جدول  .2خصوصیات فیزیکی مصالح سنگدانهای
واحد

مشخصه

اندازه

مصالح درشتدانه

افت وزنی در برابر سايش به روش لسآنجلس

%

90

افت وزنی در برابر سولفات سديم

%

9/9

دانههای دراز (تطويل)

%

0

دانههای پهن (تورق)

%

90

شکستگی در دو وجه روی الک شماره 2

%

02

وزن مخصوص حقیقی

0/000 gr/cm3

وزن مخصوص ظاهری

0/660 gr/cm3
%

جذب آب

0

مصالح ریزدانه

افت وزنی در برابر سولفات سديم

%

0/9

ارزش ماسهای

%

00

وزن مخصوص حقیقی

0/059 gr/cm3

وزن مخصوص ظاهری

0/609 gr/cm3
%

جذب آب

0/6

فیلر

وزن مخصوص
نشانه خمیری ()PI

0/605 gr/cm3
-

0

قیر مورد استفاده در اين پژوهش ،قیر با درجه نفوذ  00-955محصول پااليشگاه سپاهان قیر جی میباشد .جدول ،9
مشخصات قیر مصرفی را نشان میدهد.
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جدول  .1مشخصات قیر مصرفی
نوع قیر

درجه نفوذ )(dmm

نقطه نرمی )℃(

کششپذیری )(mm

955-00

10/0

20/6

˂9555

نانوسیلیس مصرفی محصول شرکت  USآمريکا

يا چسبیدن آنها به پرههای دستگاه ،به صورت مرحلهای

است و مشخصات آن در جدول  2ارائه شده است.

به قیر افزوده شده است .دما و روش اختالط بر اساس

نانوسیلیس به میزان  0درصد وزنی قیر به مدت دو ساعت

تحقیقات گذشته انتخاب شده است (حسنینیا و حدادی،

در دمای  965درجه سلسیوس و با سرعت  2555دور در

0590؛ تنزاده و شهرضا گاماسايی.)0590 ،

دقیقه با قیر مخلوط شده و برای جلوگیری از کلوخهشدن
جدول  .9مشخصات نانوسیلیس مصرفی
Fe
˂05ppm

Na
˂05ppm

Ca
˂05ppm

ژئوگريد مصرفی از جنس پلیاستر با چشمههای مربع
شکل و با عرض حداکثر  25میلیمتر میباشد .اين

Ti
˂905ppm

SiO2
>11%

دارند .مشخصات ژئوگريد مصرفی در اين تحقیق ،در
جدول  0قابل مشاهده است.

مصالح ،پوششی پلیمری داشته و با قیر داغ نیز سازگاری
جدول  .0مشخصات ژئوگرید مصرفی
ویژگی

واحد

مقدار

اندازه منافذ

mm

25×25

مقاومت کششی طولی/عرضی

KN/m

05/05

کشیدگی در حداکثر نیرو عرضی/طولی

%

99/09

وزن در واحد سطح

g/m2

022

برای اين که تیرهای ساختهشده به حالت طبیعی و

سه روز پس از ساخت مقاطع ،نسبت به برش آنها

اجرايی نزديکتر باشند ،مقاطع آسفالتی در محوطه

توسط دستگاه برش آسفالت در اندازههای مورد نظر

کارخانه آسفالت ساخته شدند .برای جلوگیری از

دستگاه تیر خمشی چهارنقطهای اقدام شد تا جابهجايی

چسبیدن دالها به سطح زيرين ،از ورقههای آلومینیومی

تیرچهها در آزمايشگاه با سهولت صورت پذيرد.

استفاده گرديد و برای يکدستشدن مقاطع ،عمل تراکم

تیرچههای آزمايش در ابعاد مورد نظر با استفاده از دستگاه

با دقت بسیار زيادی صورت پذيرفت .در ساخت

مخصوص و مطابق با استاندارد  ،ASHTO T321تهیه

نمونههای تسلیحشده که در آنها ژئوگريد در ارتفاع

شدند.

يکسوم پايینی نصب شده است ،اليه آسفالتی دوم با
فاصله زمانی اندکی پس از اجرای ژئوگريد ،پخش و

 .1-2آزمایشهای قیر خالص

متراکم گرديد.

آزمايش تعیین درجه نفوذ قیر که طبق استاندارد

ASTM

 D5انجام میشود ،برای تعیین قابلیت نفوذپذيری قیرها
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صورت پذيرفت .آزمايش تعیین نقطه نرمی نیز طبق

عمر خستگی نمونههای آسفالتی است .از اينرو در اين

استاندارد  ASTM D36انجام گرفت .قیری که درجه

تحقیق ،آزمايش خستگی مطابق استاندارد

نرمیاش بیشتر باشد کمتر در مقابل تغییرات دما حساس

 T321انجام شد.

AASHTO

بوده و درجه نفوذ يا کندروانی آن کمتر تغییر میکند.

با توجه به تعداد نمونههای بهدستآمده در عملیات

آزمايش کششپذيری (انگمی) قیر معیاری از خواص

برش دالها و همچنین حداقل نمونههای مورد نیاز برای

کششی مواد قیری است .هر چه شکلپذيری قیر بیشتر

رسم منحنیهای خستگی ،برای هر سه مجموعه

باشد خاصیت چسبندگی آن هم بیشتر خواهد بود که اين

نمونههای تیر بتن آسفالتی 9 ،آزمون در  9سطح کرنش

آزمايش نیز طبق استاندارد  ASTM D113انجام شد.

مورد آزمايش قرار گرفت .در اين آزمايشها ،بارگذاری

ويسکوزيته قیر يکی از عوامل اصلی در نحوه ساخت و

نیمهسینوسی با فرکانس  95هرتز و بدون استراحت در

اجرای مخلوطهای آسفالتی است که با افزايش دما،

حالت کرنش ثابت اعمال گرديد .اين نمونهها در  9سطح

ويسکوزيته قیر کاهش میيابد ،که اين آزمايش نیز طبق

کرنش  055 ،055و  155میکروکرنش و در دمای

استاندارد  ASTM D88به اجرا درآمد.

 05±5/0درجه سلسیوس مورد آزمايش قرار گرفتند و
آزمايشها تا رسیدن به مرحله شکست در مقابل تکرار
بار ادامه يافتند .در حالت کرنش کنترلشده ،سیستم

 .1-1آزمایش خستگی مخلوط آسفالتی گرم

تعبیهشده در دستگاه آزمايش خستگی تیر ،پس از هر

در تحلیل رفتار خستگی مخلوط آسفالتی گرم فرض بر

بارگذاری ،تنش را اصالح میکند تا کرنش در حد

اين است که مصالح دارای خصوصیات ارتجاعی ،همگن

مشخصشده ثابت باقی بماند.

و همسان (ايزوتروپیک) هستند .عالوه بر اين،

شکل  ،9نمونهای از نمودار سختی در مقابل تکرار

تسلیحکننده نیز به طور کامل به اليه بتن آسفالتی متصل

بار را نشان میدهد که در آزمايش خستگی با حالت

شده است .هرگونه برش و لغزش ژئوسنتتیک درون نمونه

کرنش ثابت بهدست آمده است که در آن ،نمودار را

تیریشکل ،ناديده گرفته شده است .کاهش سختی در

میتوان به سه قسمت تقسیم نمود .قسمت اول نمودار

طول آزمايش صرفاً به دلیل شروع و انتشار ترکها در

دارای کاهش سريع در سختی نمونه است و در حدود

ناحیه بارگیری است.

 95درصد عمر خستگی را شامل میشود .قسمت دوم

آزمايش خمش چهار نقطهای به دلیل عدم وجود

دارای کاهش خطی در سختی نمونه است که اين بخش

مؤلفه برشی عمودی ،نسبت به آزمايش سهنقطهای

در حدود  15درصد عمر خستگی را شامل میشود و در

ارجحتر است .در طول آزمايش ،قسمت مرکزی تیر در

واقع ،مرحله گسترش ترکهای ريز در تیر بتن آسفالتی

نقاط بارگذاری تحت خمش يکنواخت قرار میگیرد و

میباشد .قسمت سوم ،قسمتی است که کاهش ناگهانی

منجر به شکست مود  Iمیشود .همانطور که بیان شد ،از

در سختی نمونه رخ میدهد و نمونه به مرحله شکست

میان روشهای مختلف ارزيابی خستگی ،آزمايش تیرچه

نزديک شده و ترکهای بزرگ گسترش پیدا میکنند.

خمشی چهارنقطهای ،روش مناسبتری برای پیشبینی
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شکل  .1نمودار تغییرات سختی خمشی در مقابل تکرار بارگذاری برای نمونه اصالحشده با نانوسیلیس در سطح کرنش 055

 .9نتایج و بحث
 .9-3نتایج آزمایش درجه نفوذ و نقطه نرمی قیر
به منظور بررسی ابتدايی اثرات نانوسیلیس بر قیر،
آزمايشهای درجه نفوذ ،نقطه نرمی و ويسکوزيته
سینماتیک صورت گرفته است .مطابق مطالعات گذشته
روی تأثیر افزودن نانومواد بر قیر ،درجه نفوذ قیر به میزان
 5/09میلیمتر نسبت به حالت خالص خود کاهش،
کندروانی قیر به میزان  95درجه سلسیوس افزايش و
ويسکوزيته قیر به میزان  5/60افزايش قابل توجهی يافت.

 .9-2نتایج آزمایش خستگی
پس از انجام آزمايش خستگی چهارنقطهای روی
نمونههای شاهد ،اصالحشده با  0درصد نانوسیلیس و
تسلیحشده با ژئوگريد ،نتايج عمر خستگی برای سه سطح
کرنش  055 ،055و  155میکروکرنش بر اساس تعداد
تکرار بارگذاری تا مرحله شکست تعیین گرديد که به
صورت نمودارهای میلهای در شکل  2ترسیم شدند.
همانطور که در شکل  2مشاهده میشود ،نانوسیلیس
به عنوان يک افزودنی اصالحکننده رفتار فیزيکی و
شیمیايی قیر توانسته موجب افزايش مقاومت در برابر

خستگی نمونهها برای هر سه سطح کرنش گردد .هرچند
اين افزايش برای تمام سطح کرنشها وجود دارد؛ اما اين
افزايش برای کرنشهای کمتر بسیار مشهودتر است.
نتايج آزمايش خستگی خمشی روی نمونههای
تسلیحشده با ژئوگريد نیز نشان میدهد که استفاده از
ژئوگريد در روسازی آسفالتی به دلیل خاصیت ارتجاعی
آن ،موجب بهبود مقاومت در برابر ترکهای خستگی
شده است.
با توجه به شکل  2و مقايسه عملکرد مخلوطها در
برابر خستگی ،مشاهده میشود که نمونههای تسلیحشده
با ژئوگريد و نمونههای اصالحشده با نانوسیلیس ،میزان
تحمل بارهای ترافیکی را نسبت به نمونه شاهد افزايش
میدهند .مقايسه نمودارها حاکی از آن است که رفتار
تیرهای تسلیحشده با ژئوگريد بسیار شبیه تیرهای
اصالحشده با نانوسیلیس است؛ هرچند شیب خط
تغییرات منحنی نمونه تسلیحشده کمتر از نمونه
اصالحشده است.
اين امر نشانگر الگوی رفتاری نسبتاً يکنواخت نمونه
تسلیحشده در برابر افزايش کرنشها میباشد و بیشتر به
الگوی رفتاری نمونه شاهد نزديک است .با اين وجود ،با
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افزايش کرنش ،مقاومت در برابر خستگی نمونه

شاهد ،همگرا شده است .به طور کلی ،بررسی نمودارها

تسلیحشده با شدت بسیار بیشتری نسبت به نمونه شاهد

اذعان دارد که تسلیح ژئوگريدی مخلوط آسفالتی نسبت

کاهش يافته است و برای باالترين حد کرنش در اين

به اصالح نانوسیلیسی آن ،از توانايی باالتری برای مقابله

تحقیق ،در محدودهای نزديک به عمر خستگی نمونه

با ترکهای خستگی برخوردار است.

شکل  .9مقایسه عمر خستگی انواع مخلوطهای آسفالتی گرم در سطح کرنشهای مختلف

 .9-1پیشبینی عمر خستگی مخلوطهای آسفالتی
گرم
يکی از متداولترين توابع عمر خستگی مخلوطهای
آسفالتی به صورت رابطه  9تعريف شده است
(مانیسمیث:)9109 ،

خستگی نمونههای مختلف استخراج گرديد که به شرح
جدول  6و با تعريف پارامتر  βبه عنوان نسبت تعداد
تکرار بارگذاری نمونههای تقويتشده به نمونه شاهد،
بیان شده است .مبنای عمر خستگی که در اين تحلیلها
مورد استفاده قرار گرفته است ،کاهش سختی تا  05درصد
سختی اولیه است .در ادامه ،معادالت سطوح کرنش در

()9

مقابل عمر خستگی برای هر سه حالت رسم شدند و با

1
N f  k ( )n



که در آن ε ،کرنش کششی و مقادير  kو  nنیز ضرايب
ثابت هستند که بعد از رسم نمودار تعداد تکرار بارگذاری
در مقابل کرنش کششی اولیه در مقیاس لگاريتمی ،با
استفاده از معادله خط برازششده ،قابل تعیین هستند.
نتايج آزمايشهای اين تحقیق بر اساس معادله فوق،

استفاده از نرمافزارهای آماری روی اين نقاط رگرسیون
نمايی انجام شد که بر اساس نمودارهای حاصل،
پارامترهای معادله تعیین و ضريب تبیین ( )R0ارائه گرديد.
ضرايب  Kو  nبر اساس رابطه ( ،)9مطابق مندرجات
جدول  0به دست میآيند.

مورد ارزيابی قرار گرفتند .در گام اول پردازش نتايج ،عمر
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جدول  .6ضریب نسبت تعداد تکرار بارگذاری برای نمونههای مختلف نسبت به نمونه شاهد
سطح کرنش

 βبرای نمونههای اصالحشده با نانوسیلیس

 βبرای نمونههای تسلیحشده با ژئوگرید

055

0/19

9/90

055

9/92

9/02

155

9/99

9/99

جدول  .0پارامترهای معادله عمر خستگی برای نمونههای آسفالتی مختلف
ضریب k

ضریب n

ضریب تبیین ()R2

0/5009×9599

5/609

5/1609

90

0/0510×95

5/009

5/1002

0/9069×9595

5/615

5/1000

نمونه آسفالتی

شاهد
اصالحشده با نانوسیلیس
تسلیحَشده با ژئوگريد

مقادير  kبهدست آمده در جدول  0نشان میدهند که

خمشی اولیه را نشان میدهد .اين منحنی مستقیماً از نتايج

اثر نانوسیلیس و ژئوگريد بر افزايش عمر خستگی در

حاصل از آزمايش خستگی تیر خمشی به دست آمده

سطوح با کرنش کم ،مشهودتر است و اين امر در مورد

است .همان گونه که در شکل مالحظه میشود ،در هر

نانوسیلیس بیشتر قابل توجه است .همچنین ،مقادير n

سه سطح کرنش ،با افزايش تعداد بار سختی خمشی به

نشان میدهند که سرعت کاهش عمر خستگی در

صورت کاهشی تا سختی  05درصد ادامه میيابد.

نمونههای اصالحشده با افزايش سطح تنش ،کمتر از
نمونههای شاهد است.

در شکل  -0الف که مربوط به کرنش 055
میکروکرنش میباشد ،مخلوط آسفالتی اصالحشده با

با توجه به مندرجات فوق ،میتوان نتیجه گرفت که

نانوسیلیس به ترتیب نسبت به نمونه تسلیح شده با

در نمونههای حاوی نانوسیلیس ،تأخیر در گسترش

ژئوگريد و شاهد در مراحل بارگذاری مقادير سختی

ترکها عامل افزايش عمر خستگی است و عملکرد

خمشی بیشتری مشاهده میگردد .همچنین ،مشاهده

ژئوگريدها در نمونههای آسفالتی بیشتر کارکرد

میگردد که در کرنش  055میکروکرنش ،منحنی سختی

تسلیحکنندگی دارد.

خمشی پس از تکرار  0555مرتبه بارگذاری مربوط به
مخلوط آسفالتی اصالحشده با نانوسیلیس انطباق وجود

 .9-9سختی خمشی نمونهها در سطح کرنشهای

دارد .در شکلهای -0ب و -0ج که مربوط به کرنشهای

مختلف

 055و  155میکروکرنش میباشند ،مخلوط آسفالتی

در اين بخش از نتايج ،نحوه تعیین عمر خستگی براساس

تسلیحشده با ژئوگريد به ترتیب نسبت به نمونه شاهد و

معیار  05درصد سختی اولیه برای نمونهها بیان شده

اصالح شده با نانوسیلیس در مراحل بارگذاری مقادير

است .در شکل  ،0منحنی تغییرات نزولی سختی خمشی

سختی خمشی بیشتری مشاهده میگردد.

در برابر تغییرات عمر خستگی (تعداد تکرار بارگذاری)

نمودارهای سختی خمشی اولیه در برابر عمر خستگی

برای کرنشهای  055 ،055و  155میکروکرنش نشان

برای سه سطح کرنش  055 ،055و  155میکروکرنش با

داده شده است .در واقع ،شکل  ،0منحنی کاهش سختی

استفاده از نرمافزار به منظور تعیین تابع رگرسیون نمايی

خمشی در برابر عمر خستگی تا حد  05درصد سختی

روی اين نقاط ،تهیه گرديد .نمودارهای حاصل ،معادالت
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و ضريب تبیین ( )R2برای هر گراف ترسیم و در شکل
 6آورده شده است.

سختی خمشی اولیه در کرنش  055میکروکرنش
 9/66برابر سختی خمشی اولیه در کرنش 155

با توجه به شکل  ،6تمامی نمونهها از ضريب

میکروکرنش است .در نمونه شاهد در کرنش 055

همبستگی بااليی برخوردار بودند .همانطور که در شکل

میکروکرنش ،سختی خمشی اولیه  9/60برابر سختی

 6مالحظه میشود ،در کرنش  055میکروکرنش برای سه

خمشی اولیه در کرنش  055میکروکرنش میباشد.

حالت در نظر گرفته شده ،بیشترين عمر خستگی و سختی

همچنین ،سختی خمشی اولیه در کرنش 055

خمشی اولیه مالحظه میگردد و با کاهش کرنش ،مقادير

میکروکرنش  2/90برابر سختی خمشی اولیه در کرنش

سختی خمشی اولیه و عمر خستگی نیز کاهش يافته

 155میکروکرنش میباشد .در نمونه شاهد در کرنش

است .در نمونه شاهد و در کرنش  055میکروکرنش و با

 055میکروکرنش ،سختی خمشی اولیه  9/96برابر سختی

بارگذاری تا  05درصد سختی اولیه ،مقدار سختی

خمشی اولیه در کرنش  055میکروکرنش میباشد.

خمشی اولیه  9/09برابر مقدار متناظر در کرنش 055

همچنین ،سختی خمشی اولیه در کرنش 055

میکروکرنش میباشد.

میکروکرنش  0/05برابر سختی خمشی اولیه در کرنش
 155میکروکرنش است.
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شکل  .6تغییرات سختی خمشی اولیه در برابر عمر خستگی :الف) شاهد ،ب) نانوسیلیس و ج) ژئوگرید

-

 .0نتیجهگیری
در اين پژوهش ،تأثیر کاربرد مواد اصالحکننده

باعث افزايش مقاومت در مقابل خستگی نسبت به نمونه-

نانوسیلیسی و تسلیحکننده ژئوگريدی در مخلوطهای

های شاهد در سطوح کرنش  055 ،055و 155

آسفالتی گرم ( )HMAدر مقابل خرابیهای خستگی به

میکروکرنش به ترتیب تا حدود  92/6 ،919/1و 99/0

طور مجزا بررسی شدند و نتايج حاصل نیز بر مبنای

درصد میگردند.

تحلیلهای عمر خستگی و سختی خمشی مورد مقايسه

-

مخلوطهای آسفالتی تسلیحشده با ژئوگريد باعث افزايش

قرار گرفتند .برای اين منظور ،از نمونههای شاهد (بدون

مقاومت در مقابل خستگی نسبت به نمونههای شاهد در

استفاده از مواد نانو و يا ژئوسنتتیک) ،نمونههای

سطوح کرنش 055 ،055و  155میکروکرنش به ترتیب تا

اصالحشده با  0درصد نانوسیلیس و نمونههای

حدود  02/9 ،090/2و  99/0درصد میگردند.

تسلیحشده با ژئوگريد استفاده گرديد .به منظور ارزيابی

-

مخلوطهای آسفالتی تسلیحشده با ژئوگريد در  9سطح

خرابی خستگی مخلوطهای بتن آسفالتی گرم از آزمايش

کرنش مورد بررسی ،به ترتیب حدود  69 ،6/0و 9/0

تیرچه خمشی چهار نقطهای به روش کرنش ثابت درسه

درصد افزايش عمر خستگی مخلوط نسبت به نمونههای

سطح  055 ،055و  155میکروکرنش بهره گرفته شد.

اصالحشده با نانوسیلیس گرديدند.

نتايج حاصل از اين پژوهش بهطور خالصه به شرح زير

-

مقادير سختی خمشی مخلوطهای آسفالتی اصالحشده با
نانوسیلیس ،تسلیحشده با ژئوگريد و شاهد در سطوح

میباشند:
-

مخلوطهای آسفالتی اصالحشده با  0درصد نانوسیلیس

افزودن نانوسیلیس به قیر خالص به روش تر (خیس)،

کرنش  055 ،055و  155میکروکرنش با افزايش تعداد

باعث کاهش درجه نفوذ قیر ،افزايش نقطه نرمی و افزايش

بارگذاری کاهش میيابد.

چشمگیر ويسکوزيته آن میگردد.

-

مقادير سختی خمشی مخلوطهای اصالحشده با
نانوسیلیس در سطح کرنش  055میکروکرنش با افزايش
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تعداد بارگذاری نسبت به مخلوطهای اصالحشده با

تعداد بارگذاری نسبت به مخلوط های تسلیحشده با

.نانوسیلیس و شاهد بیشتر میباشد

.ژئوگريد و شاهد بیشتر میباشد
مقادير سختی خمشی مخلوطهای تسلیحشده با ژئوگريد
 میکروکرنش با افزايش155  و055 در سطوح کرنش
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