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پاسخ خستگی روسازی بتن آسفالتی نیمهگرم حاوی سنگدانههای سیلیسی و آهکی
اصالح شده با افزودنی نانوماده ارگانوسیالن به روش انرژی تلف شده

آتنا فردوسی ،دانشجوی دکتری راه و ترابری ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه پیام نور تهران شمال،
تهران
محمودرضا کیمنش* ،دانشیار ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه پیام نور تهران شمال ،تهران
فریدون مقدس نژاد ،استاد ،دانشکده مهندسی عمران و محیطزیست ،دانشگاه امیرکبیر ،تهران
امیر ایزدی ،استادیار ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه شمال ،آمل
Email: mrkeymanesh@pnu.ac.ir
دريافت - 7911/71/71 :پذيرش7911/71/77 :

چکیده
مقاومت در برابر خستگی یکی از مهمترین خصوصیات مصالح آسفالتی میباشد که در طراحی روسازی از اهمیت ویژهای
برخوردار است .روسازی ،با گذشت زمان ،به دلیل عبور بارهای ترافیکی و قرار گرفتن در معرض شرایط مختلف محیطی ،دچار
خرابی میشود .ترکهای ناشی از خستگی در الیههای آسفالتی به عنوان معیاری در روشهای طراحی پذیرفته شده است.
آزمایشهای مختلفی برای مدلسازی آزمایشگاهی استفاده میشود که از میان آنها آزمایش تیر خستگی چهارنقطهای بهترین
تطابق را با شرایط میدانی دارد .در این مطالعه ،تأثیر افزودنی زایکوترم بر عملکرد خستگی مخلوطهای آسفالتی نیمهگرم مورد
ارزیابی قرار گرفت  .ارزیابی عمر خستگی به روش انرژی تلف شده و ارتباط پارامترهای انرژی و روش سنتی (کاهش 05
درصدی مدول سفتی) از دیگر اهداف این پژوهش است .در این مطالعه ،از دو نوع مصالح سنگی آهکی و سیلیسی ،قیر خالص
 05-05و افزودنی زایکوترم به مقدار  5/1درصد نسبت وزنی قیر استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که افزودن  5/1درصد
زایکوترم باعث بهبود عمر خستگی مخلوطهای آسفالتی نیمهگرم شد .مخلوطهای حاوی سنگدانه آهکی نسبت به مصالح سیلیسی
عملکرد بهتری در برابر خستگی داشتند .همچنین ،ارتباط بسیار خوبی میان پارامترهای انرژی و عمر خستگی بهدست آمد .آزمون
 ANOVAفریدمن نشان داد که تفاوت معناداری بین پارامترهای تشخیص عمر خستگی ( )NER ،NS*N ،Nf50و  PVمخلوطهای
مختلف وجود دارد.
واژههای کلیدی :مخلوط آسفالتی نیمهگرم ،خستگی ،انرژی تلف شده ،زایکوترم
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فردوسی ،کی منش ،مقدس نژاد ،ایزدی

شده به آن را نشان میدهد .از آنجايی که مسیر بارگذاري

 .1مقدمه
عمده خرابی در روسازيهاي انعطافپذير در اثر دو عامل

و باربرداري در يك ماده غیراالستیك روي هم قرار

ترک خوردگی يا شیارشدگی روي میدهد .عامل

نمیگیرند ،اين فرايند بارگذاري و باربرداري همیشه

شیارشدگی در اثر عبور بارهاي بیش از توان روسازي
است ،اما ترکها معموالً در اثر عبور زياد وسايل نقلیه با
بارهاي عادي و انقباض و انبساط روسازي در اثر تغییرات

شامل اتالف انرژي خواهد بود که به اين پديده
هیسترزيس میگويند .در يك فرايند بارگذاري و
باربرداري ،مساحت داخل هر حلقه هیسترزيس تنش-

دمايی حاصل میشوند .از میان اين دو نوع خرابی،

کرنش ،مقدار انرژي تلف شده براي يك سیكل بارگذاري

ترکهاي مربوط به خستگی بیشتر از بقیه خرابیها در

را نشان میدهد .پژوهشگران نشان دادهاند که بین انرژي

رويههاي آسفالتی ديده میشوند .خستگی عبارت است

تلف شدهي تجمعی و عمر خستگی رابطهاي منطقی

از پديده شكست بر اثر تكرار بار و تغییر و تناوب

وجود دارد و میتوان از انرژي تلف شدهي تجمعی براي

دينامیك بار که معموالً کمتر از مقاومت نهايی استاتیك

تعیین عمر خستگی مخلوطهاي آسفالتی استفاده کرد

آسفالت میباشد (مدرس و آلوگر.)7771 ،

(کارپنتر و شن.)7772 ،

با وجود بارهاي تكراري در طول دوران عمر

مخاطرات زيستمحیطی ،گرماي جهانی ،افزايش

سرويسدهی راه ،روسازيهاي آسفالتی به علت خرابی

هزينههاي مرتبط با انرژي و مسائل زيستمحیطی سبب

ناشی از خستگی که با شروع ترکهايی نمايان میگردد،

شده است تا صنايع مختلف دنیا تالشهايی جهت کاهش

دچار شكست سازهاي میگردند .اين خرابی يكی از

تولید گازهاي گلخانهاي و استفاده بهینه از مصرف انرژي

اصلیترين مدهاي شكست در سازه روسازي محسوب

انجام دهند .صنعت آسفالت نیز از اين قاعده مستثنی نبوده

میگردد که سبب جدا شدن مصالح و تخريب ساختاري

است .يكی از روشهاي مقابله با مخاطرات

روسازي میگردد .گسترش اين ترکها در سه مرحله انجام

می شود .مرحله اول ،مرحله آغاز ترک است که اين ترک-
ها در اثر تمرکز تنش در رويه ايجاد میشوند .در مرحله
دوم ،ترکهايی که در مرحله اول ايجاد شده بودند شروع
به گسترش میکنند و ترکهاي بزرگتري تشكیل

زيستمحیطی استفاده از فنآوري آسفالت نیمهگرم 7به
عنوان جانشینی براي مخلوطهاي آسفالتی گرم بود .اين
فنآوري از سال  7777در اياالت متحده بهکار گرفته شده
است .کاهش دماي اختالط و تراکم سبب کاهش مصرف
انرژي و انتشار مقدار کمتري از گازهاي گلخانهاي

میشوند .در مرحله سوم ،شكست روسازي اتفاق میافتد

میگردد .مطالعات گستردهاي روي خواص واکسها و

(هوانگ.)7772 ،

افزودنیهاي آلی مختلف و تأثیر آنها بر عملكرد مخلوط

رويكردهاي تحلیل خستگی شامل پديدارشناختی،

آسفالتی انجام شده است که بسیاري از آنها از جمله

مكانیك خرابی ،مكانیك شكست و انرژي تلف شده

ساسوبیت ،اوترم ،رئوفالت و زايكوترم خواص قابل

میباشند (معتمدي .)7911 ،رويكرد مورد استفاده در اين

قبولی از خود نشان دادهاند (ايزدي.)7917 ,

پژوهش مبتنی بر انرژي تلف شده بوده و به اين صورت

در سالهاي اخیر ،بررسی رفتار مخلوط آسفالتی

است که زمانی که يك ماده تحت بارگذاري خارجی قرار

نیمهگرم با توجه به خصوصیاتی که در مورد آن مطرح

گرفته و نسبت به آن از خود مقاومت نشان میدهد،

گرديد از جوانب مختلف نظیر عمر خستگی ،مقاومت در

مساحت زير منحنی تنش -کرنش آن ماده ،انرژي وارد

برابر شیارشدگی ،نحوه گسترش ترک در دماي کم و ...
مورد ارزيابی و کاوش محققان اين حوزه قرار گرفته

1

- Warm Mix Asphalt

18

مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل ،سال هفتم ،پیاپی بیست و پنجم  ،بهار 0011

پاسخ خستگی روسازی بتن آسفالتی نیمه گرم حاوی سنگدانههای سیلیسی و آهکی اصالح شده با افزودنی نانوماده ارگانوسیالن
به روش انرژی تلف شده

است .با توجه به استفاده از افزودنیهاي فیزيكی و

مخلوطهاي آسفالتی نیمهگرم نامیده میشوند .اين فن-

شیمیايی مختلف کاهنده ويسكوزيته در تولید آسفالت

آوري ،با اضافه کردن افزودنیهاي آلی و معدنی،

نیمهگرم ،همچنان زواياي پنهانی در مورد تأثیر بهکارگیري

امولسیونهاي شیمیايی يا استفاده از روش کفزايی با

اين افزودنیها و اثرات آنها بر عملكرد فنی اين نوع

آب ،ويسكوزيته قیر را کاهش میدهد و امكان تولید

مخلوط وجود دارد که اين موضوع محققان را بر آن داشته

مخلوط قیر و سنگدانه را در دماي کمتر از مخلوطهاي

تا از روشهاي مختلف ارزيابی براي بررسی مكانیسم

آسفالتی گرم فراهم میکند .خستگی ،يك فرايند آسیب

تأثیرگذاري افزودنیها بر عملكرد مخلوط آسفالتی

تجمعی است که به عنوان اصلیترين عامل ايجاد ترک

نیمهگرم استفاده نمايند.

خوردگی روسازيهاي آسفالتی مطرح میشود .با

مواردي نظیر دماي تولید و پخش پايینتر ،پیرشدگی

پیشبینی درست عمر خستگی ،میتوان به طراحی بهتر و

کمتر قیر در طول فرايند تولید و اجرا ،مصرف کمتر

بهبود عملكرد روسازيهاي آسفالتی در راهها دست يافت

سوخت و در نتیجه کاهش هزينه تولید ،کاهش پخش

(ايزدي.)7917 ,

آاليندههاي کارخانههاي آسفالت در طول اجراي آسفالت

زايكوترم يكی از اين افزودنیهايی میباشد که به

و کاهش تولید گرد و غبار در مرحله تولید ،مقرون به

طور موفقیتآمیزي در اين زمینه باعث بهبود خصوصیات

صرفه بودن استفاده از تكنولوژي نیمهگرم را توجیه می-

آسفالت نیمهگرم شده است .فخري و هاشم نژاد (،)7912

نمايد (گاندي.)7772 ،

در پژوهشی ،با افزودن زايكوترم به میزان  7/7 ،7/72و

هدف از اين پژوهش ،ارزيابی عملكرد خستگی

 7/77درصد وزنی قیر ،دريافتند که افزودن مقدار 7/72

مخلوط آسفالتی نیمهگرم با سنگدانههاي سیلیسی و

درصد از اين افزودنی ،با کاهش دماي قابل توجه،

آهكی حاوي افزودنی زايكوترم میباشد .ارزيابی عملكرد

مقاومت خستگی را افزايش میدهد .زايكوترم ،با سطح

خستگی مخلوط آسفالتی نیمهگرم حاوي زايكوترم به

ويژه بااليی که دارد ،باعث افزايش خاصیت چسبندگی

روشهاي مختلف رويكرد پديدارشناختی و انرژي تلف

قیر و بهبود قفل و بست سنگدانهها به يكديگر گشته و

شده به همراه بررسی پارامترهاي مختلف انرژي تلف

باعث ارتقاي خصوصیات مكانیكی میگردد (کُردي و

شده نظیر  IDE ،RDEC ،PVو  CDEاز نوآوريهاي اين

شفابخش.)7771 ،

پژوهش میباشد.

يكی از قديمیترين روشها براي توصیف رفتار
خستگی در مواد ،رويكرد مبتنی بر پديدارشناختی

 .2مروری بر ادبیات

میباشد .در اين روش ،تنش و کرنش ناشی از تكرار

آسفالت نیمهگرم با استفاده از برخی افزودنیهاي کاهنده

سیكل بارگذاري بهعنوان پارامتري به منظور پیشبینی

ويسكوزيته ،دماي اختالط و تراکم مخلوطهاي آسفالتی

خرابی مورد استفاده قرار میگیرد .اين روش نیازمند

گرم را کاهش میدهد .کاهش در مصرف انرژي و کاهش

تستهاي زيادي بود .از اين رو ،روشهاي جديد مورد

تولید گازهاي گلخانهاي ،فنآوري آسفالت نیمهگرم را به

استفاده قرار گرفت عنیب و دياب ( .)7771روش ديگر

يكی از موضوعات مورد عالقه در صنعت آسفالت تبديل

جهت بررسی عمر خستگی مخلوطهاي آسفالتی

کرده است .به طور کلی ،فنآوريهايی که در آنها
مخلوطهاي آسفالتی در دمايی نسبتاً کمتر از مخلوطهاي
آسفالتی گرم متداول تولید و اجرا میشوند به عنوان

نیمهگرم ،ماکزيمم حاصلضرب مدول سفتی در سیكل
بارگذاري میباشد (عامري و همكاران7771 ،؛ دي ال
بابادوپولوس و همكاران .)7772 ،مكانیك آسیب پیوسته
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به عنوان يكی از شاخههاي نوپا در علم مكانیك محسوب

تشكیل شدن اين ترکهاي به نسبت بزرگ با هم متمايز

میشود .تمامی مواد داراي نقصهايی به صورت ترک،

است (معتمدي.)7911 ،

حفره و عیوب ديگر میباشند .مخلوطهاي آسفالتی نیز

اتالف انرژي ،بهعنوان يك پارامتر قابل قبول براي

داراي مقداري حفره هوا هستند ( 9تا  5درصد) که بر

ارزيابی خصوصیات خستگی مواد میباشد .در شكل ،7

حسب تحلیل مكانیزم شكست ممكن است به عنوان

خرابی خستگی در نقطهاي رخ میدهد که شیب نمودار

نقص از پیش موجود در ماده قلمداد شده و باعث افزايش

نسبت انرژي به سیكل ،نسبت به خط تانژانت منحرف

میزان تنش شوند .در دماهاي کم ،مكانیزم خرابی شكست

میشود .در شكل  ،7اين نقطه به عنوان نقطه تغییر شیب

حاکم بوده که با شیوع ترکهاي ريز ،ترکهاي بزرگ

قابل رؤيت میباشد .تعیین اين نقطه نیاز به قضاوت

تشكیل میشود و مكانیزم شكست در قبل و بعد از

مهندسی و روش برازش منحنی دارد (مدرس و آلوگر،
.)7771

شکل  .1نمونهای از نتایج نمودار  ERبه سیکل بارگذاری و نحوه بهدست آوردن ( NERمدرس و آلوگر)2510 ،

در مطالعات گذشته ،به بررسی رابطه بین پارامترهاي

نتايج پژوهشها نشان میدهد که ارتباط بین عمر

مختلف انرژي تلف شده و عمر خستگی پرداخته شده

خستگی و انرژي تلف شده تجمعی تحت تأثیر شرايط

است که در آنها پارامترهاي مبتنی بر انرژي تلف شده

آزمايش مانند حالت بارگذاري ،فرکانس بارگذاري ،دوره

اولیه ) (IDEپاسخ دقیقتري در مورد عملكرد خستگی

استراحت و دماي آزمايش قرار نمیگیرد .با اين حال ،اين

مخلوطهاي آسفالتی نیمهگرم نشان داده است (قوزالن و

پارامتر به شدت وابسته به نوع مواد و نوع اختالط است

کارپنتر7777 ،؛ کارپنتر و شن7772 ،؛ سنتاگاتا و

(شن و همكاران7772 ،؛ مدرس و آلوگر7771 ،؛ عامري

همكاران .)7775 ،تحقیقات صورت گرفته نشان داده که

و همكاران .)7771 ،بنابراين ،تعريف بهتري از مفهوم

میتوان با استفاده از پارامتر  ،IDEعمر خستگی

انرژي تلف شده براي تجزيه و تحلیل خستگی

مخلوطهاي آسفالتی را پیشبینی کرد (قوزالن.)7777 ،

مخلوطهاي آسفالتی نیمهگرم ارائه شده است که در آن

اگرچه پارامترهاي  IDEو انرژي تلف شده تجمی
( )CDEشاخصهاي خوبی براي تحلیل رفتار خستگی

از نسبت انرژي تلف شده براي ارزيابی مقاومت خستگی
استفاده شده است (شن و کارپنتر.)7772 ،

مخلوطهاي آسفالتی نیمهگرم هستند ،اما مطالعات انجام

تاکنون در نتايج مطالعات انجام شده توسط ساير

شده قبلی نشان داده که پارامتر  IDEحساسیت زيادي

محققین ،تأثیر بهکارگیري افزودنی زايكوترم بر عملكرد

نسبت به نوع مواد و شرايط آزمايش دارد (کارپنتر و شن،

خستگی نمونههاي آسفالتی نیمهگرم ،بدون در نظر گرفتن

7772؛ مقدس نژاد و همكاران.)7775 ،

جزيیات ارتباط بین پارامترهاي انرژي و عمر خستگی

10
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پاسخ خستگی روسازی بتن آسفالتی نیمه گرم حاوی سنگدانههای سیلیسی و آهکی اصالح شده با افزودنی نانوماده ارگانوسیالن
به روش انرژی تلف شده

بررسی شده است .لذا ،در اين تحقیق ،پس از بررسی

عمر خستگی تعیین و مدل بهبود يافته آماري بر اساس

مبسوط فاکتورهاي انرژي شامل انرژي تلف شده ،انرژي

نتايج حاصل ،ارائه گرديد.

تلف شده تجمعی ،پارامتر  RDECو پارامتر  ،PVارتباط

پژوهشگران براي تعیین عمر خستگی در مخلوطهاي

اين پارامترها با عمر خستگی مورد ارزيابی و تحلیل قرار

آسفالتی از روش تحلیل بر اساس انرژي تلف شده

گرفته است .يكی از مهمترين نتايج اين تحقیق که حائز

استفاده کردهاند .ماهیت نظري و قابلیت بررسی چگونگی

اهمیت میباشد ،پیشبینی عمر خستگی مخلوطهاي

ايجاد خستگی در مخلوطهاي آسفالتی در حین

آسفالتی با استفاده از انرژي تلف شده اولیه میباشد که

بارگذاري ،از مزاياي روش انرژي تلف شده محسوب

در واقع میتوان تنها در مدت زمانی  57سیكل اول

میشود .با گسترش استفاده از اين روش ،معیارهاي

آزمايش ،پارامتر را تعیین نمود و اين نتیجه باعث کاهش

مختلفی مانند "نسبت انرژي"" ،نسبت کاهش انرژي" و

زمان و هزينه انجام آزمايشها ،بهخصوص آزمايشهاي

"نسبت تغییرانرژي تلف شده" براي تعیین عمر خستگی

خستگی مخلوطهاي آسفالتی که بسیار پرهزينه و زمانبر

مخلوطهاي آسفالتی ارائه شده است .پژوهشگران نشان

هستند ،میگردد.

دادهاند که بین انرژي تلف شدهي تجمعی و عمر خستگی

اهداف مشخصه اين تحقیق شامل اهداف اصلی و فرعی

رابطهاي منطقی وجود دارد و میتوان از انرژي تلف

به شرح زير میباشند:

شدهي تجمعی براي تعیین عمر خستگی مخلوطهاي

اهداف اصلی :بهبود عمر خستگی و کاهش حساسیت

آسفالتی استفاده کرد(عامري و همكاران7771 ،؛ دي ال

رطوبتی مخلوطهاي آسفالتی نیمهگرم

بابادوپولوس و همكاران.)7772 ،

اهداف فرعی :بررسی پارامترهاي انرژي تلف شده و

در اين تحقق ،جهت بررسی عمر خستگی

مشخص نمودن ارتباط بین پارامترهاي رويكرد

مخلوطهاي آسفالتی نیمهگرم از سه معیار کاهش 57

پديدارشناختی با پارامترهاي انرژي.

درصدي مدول سفتی اولیه ( ،)Nf50ماکزيمم حاصلضرب
مدول سفتی در سیكل بارگذاري ( )NS*Nو همچنین معیار

 .3روش تحقیق

نسبت انرژي که مطابق با رابطه ( )7میباشد ،استفاده شده

شروع انجام مطالعات در اين تحقیق با گردآوري

است (عامري و همكاران7771 ،؛ دي ال بابادوپولوس و

مستندات علمی از کتابها و مجلههاي معتبر مرتبط با

همكاران.)7772 ،

حوزه راه و دستهبندي و انتخاب مطالب در حوزه
خستگی و حساسیت رطوبتی مخلوطهاي آسفالتی

()7

NER
n∗W1
=
𝐧W

نیمهگرم میباشد .پس از جمعبندي مطالعات و شناخت

که در آن  nسیكل مورد نظر w1 ،انرژي تلف شده اولیه

کاستیها در روشهاي ارزيابی رفتار مخلوطهاي آسفالتی

و  wnانرژي تلف شده در سیكل  nام میباشد .در تست

نیمهگرم ،اقدام به ساخت نمونههاي شاهد و اصالح شده

کرنش ثابت ،با افزايش تعداد سیكلهاي بارگذاري ،انرژي

با ماده افزودنی زايكوترم براي انجام آزمايش خستگی،

تلف شده در هر چرخه کاهش میيابد .يكی از مهمترين

مارشال و حساسیت رطوبتی با مصالح سنگی آهكی،

پارامترهاي انرژي تلف شده ،انرژي تلف شده تجمعی

سیلیسی و قیر گرديد .نتايج حاصل از انجام تستها مورد

میباشد که در رابطه ( )7ارائه شده است (فرناندس و

بررسی و ارزيابی قرار گرفت و فاکتورهاي اثرگذار بر

همكاران.)7779 ،
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فردوسی ،کی منش ،مقدس نژاد ،ایزدی

7772؛ شن و همكاران .)7772 ،در نهايت ،پس از
()7

پااليش ضرايب ،فرمول  RDECبه صورت معادله ()2

که در آن  CDEانرژي تلف شده تجمعی و  DEiانرژي

قابل ارائه میباشد (شن و کارپنتر.)7772 ،
𝐾 100
)
𝑎

1−(1+

تلف شده در سیكل  iام میباشد .پارامتر تغییر انرژي

()2

تلف شده از رابطه ( )9قابل محاسبه است:

همانطور که در شكل  7نشان داده شدهpv ،

𝑛𝐸𝐷𝐷𝐸𝑛+1 −

()9
که

𝑛𝐸𝐷

RDEC

سیكل،

= 𝐶𝐸𝐷𝑅

مقدار  RDECمتناظر با سیكل بارگذاري  Nf50میباشد

نسبت تغییرات انرژي تلف شده در هر

که به عنوان متغیر اساسی در پیشبینی عمر خستگی

انرژي تلف شده در سیكل  nو

محسوب میشود و از معادله ( )5تعیین میگردد

DEn

DEn+1انرژي تلف شده در سیكل  N+1است.

منحنی

100

= 𝑎𝐶𝐸𝐷𝑅

RDEC

(اکبري و مدرس.)7772 ،
= 𝑉𝑃

در شكل  7نشان داده شده است

که بیانگر سه منطقه مجزا در اين منحنی میباشد.
منحنی خرابی ،بعد از دوره اولیه ،يك خط تقريباً

()5

𝐾 100
1−(1+
)
𝑁𝑓50

100

مسطح ايجاد میکند .اين مرحله (يعنی مرحله )7

که  ،Kتوان عبارت انرژي تلف شده به سیكل می-

نشانگر شرايطی است که با انرژي ورودي تقريباً

باشد.

ثابت ،خرابی وسیعی اتفاق میافتد (شن و کارپنتر،

شکل  .2تعیین مقدار  PVبا استفاده از  RDECمتناظر با سیکل بارگذاری Nf50

يكی ديگر از وجوه قابل تأمل و بررسی در مورد

در اين پژوهش ،از مصالح آهكی و سیلیسی بهدلیل کاربرد

مخلوطهاي آسفالتی نیمهگرم ،بحث حساسیت رطوبتی

وسیع آنها در مخلوطهاي آسفالتی استفاده گرديد .مصالح

اين مخلوط با گذشت عمر روسازي میباشد که در اين

سنگی سیلیسی از کارخانه آسفالت چالدران واقع در جاده

تحقیق بر اساس استاندارد  ،ASHTO T283به اين مقوله

هراز و مصالح سنگی آهكی از کارخانه آسفالت بلده واقع

مهم نیز پرداخته شده است.

در جاده آمل به بلده تهیه گرديد .درصد وزنی رد شده از

 .4مواد و مصالح

الكهاي مورد نظر به شرح جدول  7است.

 .1-4مشخصات دانهبندی و مصالح مصرفی
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جدول  .1دانهبندی پیوسته مخلوط آسفالتی

اندازه الک

#255

#05

#8

#4

"3/ 8

"1 / 2

"3/ 4

"1

درصد عبوري

2

79

29

51

-

15

777

-

 .2-4مشخصات قیر و زایکوترم

اساس پژوهشهاي پیشین و پیشنهاد شرکت سازنده7/7 ،

در اين پژوهش ،از قیر با درجه نفوذ  27-17شرکت نفت

درصد وزنی قیر انتخاب گرديد (ايازي و همكاران،

پاسارگاد استفاده شد .میزان بهینه زايكوترم در قیر بر

7771؛ عامري و همكاران .)7912 ،مشخصات قیر و
افزودنی به ترتیب در جداول  7و  9آمده است.

جدول  .2مشخصات فنی قیر  05-05پاسارگاد
مقدار

آزمایش
3

جرم مخصوص در  20درجه سلسیوس ) (kg/m

1515-1505

نفوذ در  20درجه سلسیوس )(mm/10

05-05

نقطه نرم شدگی )(°C

00-44

شکلپذیری در دمای  20درجه سلسیوس )(Cm

حداقل 155

کم کردن وزن ناشی ازحرارت )(%wt

حداکثر 5/2

میزان نفوذ پس از حرارت ()%

حداکثر 25

نقطه اشتعال )(°C

حداقل 232

قابلیت حل در تری کلرواتیلن )(%wt

حداقل 4495

آزمایش نوری

منفی

ویسکوزیته در دمای  05درجه سلسیوس )(P

2555

ویسکوزیته در دمای  130درجه سلسیوس )(cSt

حداقل 355

محتوای موم ()%

حداکثر 2

جدول  .3مشخصات زایکوترم مصرفی
عنوان
وزن مخصوص در دمای  20درجه سلسیوس

مشخصات

cm3

5/40 g

نوع ماده

مایع

رنگ

زرد کم رنگ

درجه اشتعال
سایر

 .0برنامه آزمایشگاهی و ساخت نمونه

بیش از C

85

بدون بو

توپكا) آيیننامه روسفازي راههاي آسففالتی ايران (نشريه

براي تهیه نمونه هاي مخلوط آسففففالتی در اين تحقیق از

 )792اسفتفاده شفد .سف س ،با اسفتفاده از نتايج مارشال،

دانه بندي شماره  2مخصوص مخلوط هاي آسفالتی (اليه

درصففد قیر بهینه براي مخلوط هاي آسفففالتی با مصففالح
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فردوسی ،کی منش ،مقدس نژاد ،ایزدی

سففنگی آهكی و سفیلیسفی به ترتیب  2/5و  2/2درصففد

قطره در دقیقه به قیر اضفففافه شفففد تا مخلوط همگنی

بهدست آمد .افزودنی نیمهگرم زايكوترم توسط همزن با

بفه دسفففت آيفد (زياري و همكاران .)7912 ،دال ها با

دور کم بفه مفدت  97دقیقفه مخلوط گرديد .جهت

اسففتفاده از دسففتگاه غلطكی سففاخته و پس از تراکم به

اختالط زايكوترم با قیر خالص ،از يك همزن برقی با

تیرچه هايی به ابعاد  927×27×57میلیمتر بريده شففدند.

چهار پره موازي اسففتفاده شففد و سففرعت آن به نحوي

درصففد فضففاي خالی تمامی دالها مطابق اسففتاندارد در

تنظیم گرديد که در قیر با دماي  777درجه سفلسیوس،

حفدود  2 ±7/5بودنفد .در شفففكل  ،9مراحل مختلف

گردابی به عمق  7الی  9سففانتیمتر ايجاد کند .سفف س،

ساخت آمده است.

زايكوترم با يك سففرنگ انسففولین به آرامی با نرخ 77



شکل  .3مراحل ساخت تیرچههای مخلوط آسفالتی نیمهگرم

کلیه آزمايشهاي تست خمش خستگی چهارنقطهاي

میكرواسترين صورت گرفت .دستگاه خستگی خمش

مطابق با استاندارد  AASHTO T321-14در دماي 77

چهارنقطه مورد استفاده در اين پژوهش در شكل  2آمده

درجه سلسیوس در حالت کرنش ثابت ،در فرکانس 77

است.

هرتز و در سه سطح کرنش  557 ،277و 177

شکل  .4دستگاه آزمایش خستگی

براي انجفام آزمفايش حسفففاسفففیفت رطوبتی مطفابق با

( )SGC7مرتبط با اسفتاندارد سوپرپیو 7استفاده شد .يكی

استاندارد  ،AASHTO T283از متراکم کنندهي ژيراتوري

از متداولترين روشهاي ارزيابی حسفففاسفففیت رطوبتی

1

- Superpave Gyratory Compactor

11

2

- Superpave
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پاسخ خستگی روسازی بتن آسفالتی نیمه گرم حاوی سنگدانههای سیلیسی و آهکی اصالح شده با افزودنی نانوماده ارگانوسیالن
به روش انرژی تلف شده
شفففده7

اشففباعسففازي ،در کیسففه پالسففتیكی محتوي 77±7/5

(کشش غیرمستقیم) است .نمونهها به صورت استوانهاي

میلیمتر آب قرار داده میشفففوند .سففف س ،در فريزر در

با قطر  777میلیمتر و ضففخامت  17/5میلیمتر به روش

دماي  -72درجه سلسیوس ،حداقل به مدت  72ساعت،

سففوپرپیو متراکم شففدند و تعداد دوران به نحوي تنظیم

نگهداري میشوند .س س ،نمونهها در حمام مارشال 27

گرديد که درصففد فضففاي خالی مخلوط در بازه  2تا 2

درجه سفلسیوس به مدت  72ساعت قرار داده میشوند.

درصففد قرار گیرد .پس از سففاخت ،نمونهها به دو گروه

در مرحله آخر عمل آوري و قبل از آزمايش ،نمونهها در

خشفك و تر تقسیم میشوند .گروه خشك قبل از انجام

حمام آب  75درجه سففلسففیوس به مدت  7ساعت قرار

آزمايش در حمام آب  75درجه سففلسففیوس به مدت 7

داده میشفففوند .سف ف س ،نمونههاي عملآوري شفففده و

سفاعت قرار میگیرند .گروه ديگر از نمونهها به صورت

نمونههاي خشفك تحت آزمايش کشش غیرمستقیم قرار

زير عملآوري میشففوند :نمونهها توسففط دسففتگاه پم

میگیرند .شففكل  ،5مراحل عملآوري نمونهها را نشففان

خأل بین  17تا  27درصفففد اشفففباع میشفففوند .پس از

میدهد.

مخلوطهاي آسففففالتی ،آزمايش التمن اصفففالح

شکل  .0مراحل عملآوری نمونهها جهت انجام تست حساسیت رطوبتی

براي هر نوع مصالح سیلیسی و آهكی ،تعداد سه

بر دقیقه در دماي  75درجه سلسیوس قرار گرفتند تا

نمونه بهعنوان شاهد و سه نمونه حاوي زايكوترم تحت

نمونهها گسیخته شوند (شكل  .)2مقدار نیروي الزم براي

آزمايش کشش غیرمستقیم ( )ITSبین دو نوار فلزي صلب

گسیختگی نمونهها ثبت شد.

در راستاي قطري نمونهها با نرخ بارگذاري  57میلیمتر

شکل  .0نمونههای تحت آزمایش کشش غیرمستقیم ()ITS

1

- Modified Lottman test
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پاسخ خستگی روسازی بتن آسفالتی نیمه گرم حاوی سنگدانههای سیلیسی و آهکی اصالح شده با افزودنی نانوماده ارگانوسیالن
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التمن ( )7112بیان کرد که مخلوطهاي آسفالتی با

 .1-0نتایج تیر خستگی

مقدار  TSRبیشتر از  %17عموماً کمتر مستعد آسیبهاي

 .1-1-0تغییرات مدول سفتی مخلوطهای آسفالتی

رطوبتی هستند .حداقل نسبت مقاومت کششی قابل قبول

در شكل  ،1تغییرات مدول سفتی نسبت به سیكلهاي

بر اساس استاندارد آشتو ،T792بر اساس مشخصات ذکر

بارگذاري در کرنشهاي  557 ،277و  177میكرواسترين

شده در نشريه  ،792برابر  %15در نظر گرفته شده است.

براي کلیه مخلوطهاي آسفالتی نیمهگرم آهكی شاهد و
اصالح شده با زايكوترم با يكديگر مقايسه گرديد.

 .0تجزیه و تحلیل نتایج

شکل  .0مقایسه تغییرات مدول سفتی نسبت به سیکلهای بارگذاری در کرنشهای  005 ،455و  055میکرواسترین برای
نمونههای مخلوط آسفالتی نیمهگرم آهکی شاهد و اصالح شده با زایکوترم

نتايج حاصل از تعیین مقادير سفتی مشخص مینمايد

براي نمونههاي شاهد و حاوي افزودنی تغییر نموده و

که مخلوطهاي آهكی شاهد و اصالح شده در کرنش

مقادير سفتی نمونههاي حاوي افزودنی زايكوترم بیشتر از

 277داراي مقادير سفتی بزرگتري نسبت به دو کرنش

نمونههاي شاهد است .تأثیر انجام تست در کرنش کمتر

 557و  177میكرواسترين میباشند که بیانگر تأثیرگذاري

بر مقادير سفتی و میزان سیكل نیز از روي نمودار قابل

میزان کرنش بر پاسخ مخلوط آسفالتی است .نتايج حاصل

استناد است .نمودار تغییرات (افت) مقادير سفتی در

از تعیین سفتی نمونههاي آهكی شاهد و اصالحشده با

کرنش  177داراي شیب کاهنده زياد در مقايسه با نتايج

زايكوترم مشخص مینمايد که در سیكلهاي اول انجام

تست در دو سطح کرنش  277و  557میباشد.

تست ،نمونههاي شاهد در هر سه سطح کرنش داراي

در شكل  ،2تغییرات مدول سفتی نسبت به سیكلهاي

مقادير سفتی بیشتري نسبت به نمونههاي اصالح شده

بارگذاري در کرنشهاي  557 ،277و  177میكرواسترين

متناظر میباشند .اين در حالی است که از نیمه مقادير

براي کلیه مخلوط آسفالتی نیمهگرم سیلیسی شاهد و

سیكلهاي مربوط به معیار  57درصد ،روند تغییر مقادير

اصالح شده با زايكوترم با يكديگر مقايسه گرديد.
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شکل  .8مقایسه تغییرات مدول سفتی نسبت به سیکلهای بارگذاری در کرنشهای  005 ،455و  055میکرواسترین برای
نمونههای مخلوط آسفالتی نیمهگرم سیلیسی شاهد و اصالح شده با زایکوترم

روند تغییرات در مقادير سفتی براي نمونههاي

تمايل به حفظ مقادير سفتی بیشتر در مقايسه با نمونههاي

مختلف اصالح شده سیلیسی مشابه روند تغییرات در

شاهد از خود نشان میدهند .نتیجه ديگري که از نمودار

نمونههاي آهكی اما با تغییر میزان عدد سفتی است .در

مقايسه مقادير سفتی نمونههاي مختلف آهكی و سیلیسی

مورد مخلوطهاي ساخته شده با مصالح سیلیسی ،اينگونه

میتوان استخراج کرد ،بزرگتر بودن اين مقادير براي

بهنظر میرسد که نمیتوان تحلیل و نتیجهاي که در مورد

نمونههاي آهكی در مقايسه با سیلیسی است.

مخلوطهاي آهكی حاصل گرديد را مورد استفاده قرار داد
زيرا در ناحیه اول نمودار تغییرات سفتی ،روال مشخصی

 .2-1-0عمر خستگی رویکرد پدیدار شناختی

از بزرگی يا کوچكی مقادير سفتی نمونههاي شاهد و

در شكل  ،1تعداد سیكلهاي بارگذاري صورت گرفته

اصالح شده وجود ندارد .روال تغییر در مقادير سفتی

براي رسیدن به عمر 57درصد سفتی اولیه در کرنشهاي

نمونههاي سیلیسی از حالت شاهد به حالت حاوي

 557 ،277و  177میكرواسترين براي کلیه مخلوطهاي

افزودنی همانند نمونههاي آهكی میباشد .بدين صورت

آسفالتی نیمهگرم ساخته شده با يكديگر مقايسه گرديد.

که پس از افت اولیه (قابل توجه پس از اتمام ناحیه اولیه)
در سیكلهاي اول ،نمونههاي حاوي افزودنی زايكوترم

شکل  .4مقایسه تعداد سیکلهای بارگذاری صورت گرفته برای رسیدن به عمر 05درصد سفتی اولیه در کرنشهای 005 ،455
و  055میکرواسترین برای نمونههای مخلوط آسفالتی نیمهگرم آهکی و سیلیسی شاهد و اصالح شده با زایکوترم

80

مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل ،سال هفتم ،پیاپی بیست و پنجم  ،بهار 0011

فردوسی ،کی منش ،مقدس نژاد ،ایزدی

مقادير بیانگر تأثیر مثبت بهکارگیري افزودن زايكوترم

شكل  ،77عمر خستگی انواع مخلوطهاي مورد استفاده

در بهبود عمر خستگی نمونههاي آهكی و سیلیسی و تأثیر

در اين تحقیق در سطوح کرنش  557 ،277و 177

بیشتر آن در نمونههاي سیلیسی میباشد .هر چند که

میكرواسترين ،در دماي  77درجه سلسیوس و فرکانس

نمونههاي آهكی داراي مقادير عمر خستگی بیشتري

 77هرتز قابل مشاهده است.

(حدود  7برابر) نسبت به نمونههاي سیلیسی میباشند .در

شکل  .15نتایج عمر خستگی مخلوطهای آسفالتی بر اساس سه معیار  NS*N ،Nf50و

NER

با افزايش سطوح کرنش IDE ،افزايش میيابد .در شكلهاي  77-aتا  77-cرابطه بین  IDEو عمر خستگی بر اساس
سه معیار  NS*N ،Nf50و  NERقابل مشاهده است که بیانگر روابط مناسب با ضريب همبستگی زياد بین پارامترهاي مذکور
میباشند.



شکل  .11رابطه بین  IDEو عمر خستگی مخلوطهای آسفالتی )NER (c) ،NS*N (b)، Nf50 (a

همگرايی زياد نتايج ،تخمین عمر خستگی با استفاده

شده نیز افزايش میيابد و اين نشان دهنده اين است که

از انرژي تلف شده اولیه را امكانپذير میکند .مخلوط

قابلیت میرا نمودن 7انرژي در نمونههاي نیمهگرم حاوي

آسفالتی نیمهگرم آهكی حاوي زايكوترم در میان ساير

زايكوترم بیشتر از ساير نمونههاست .در شكل  ،77انرژي

نمونههاي نیمهگرم ساخته شده شاهد و اصالح شده

تلف شده تجمعی براي نمونههاي مختلف شاهد و

داراي بیشترين مقدار انرژي تلفشده تجمعی میباشد.

اصالح شده آمده است.

مشاهده شد که با افزايش عمر خستگی ،مقدار انرژي تلف

1

- Damping
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شکل  .12انرژی تلف شده تجمعی برای نمونههای مختلف شاهد و اصالح شده

افزايش سطوح کرنش به دلیل کاهش عمر خستگی و

از مصالح سیلیسی به دلیل بیشتر بودن عمر خستگی،

در نتیجه کاهش تعداد سیكلهاي بارگذاري سبب کاهش

بیشتر میباشند .در شكل  ،79رابطه بین  CDEبا  Nf50و

میزان  CDEمیگردد .همچنین ،میزان  CDEمصالح آهكی

 IDEقابل مشاهده است.



شکل  .13رابطه بین مجموع انرژی تلف شده و  )aعمر خستگی و  )bانرژی تلف شده اولیه مخلوطهای آسفالتی

مقدار پارامتر  CDEبر اساس پارامترهاي  Nf50و IDE

قابلیت اطمینان مناسبی بهدست آورد .شكل  ،72رابطه

قابل پیش بینی میباشد .در واقع ،با داشتن مقدار انرژي

بین  PVبا  NER ،NS*N ،Nf50را در مقیاس  log-logنشان

تلف شده سیكل  57ام ،میتوان میزان  CDEرا براي

میدهد.

مخلوطهاي متشكل از سنگدانههاي آهكی و سیلیسی با
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شکل  .14رابطه بین  PVو NS*N (c ،NER (b ،Nf50 (a

هرچه  PVبیشتر باشد ،عمر خستگی مخلوطهاي آسفالتی

از حاصل تقسیم مقادير مقاومت کششی نمونههاي اشباع

نیمهگرم کمتر است .نتايج حاکی از ارتباط بسیار خوب

شده بر مقاومت کششی نمونههاي خشك ،مقدار

میان  PVو  Nf50بود.

به دست آمده است که شاخصی براي ارزيابی حساسیت

TSR

رطوبتی مخلوطهاي آسفالتی است .همچنین ،به منظور

 .2-0نتایج تست حساسیت رطوبتی

مقايسه بهتر ،مقدار TSRتمامی نمونههاي تهیه شده شاهد
و اصالح شده با زايكوترم مخلوطهاي سیلیسی و آهكی
به صورت يكجا در شكل  75نشان داده شده است.

شکل  )a .10مقایسه نتایج مقاومت کششی نمونههای شاهد و اصالح شده با زایکوترم مخلوطهای سیلیسی و آهکی و  )bنتایج
 TSRاستفاده از افزودنی در مخلوطهای آسفالتی

در بررسی حساسیت رطوبتی مخلوطهاي آسفالتی،

 .0تحلیل نتایج
با توجه به نتايج بهدست آمده میتوان اظهار داشت که

بايد اذعان کرد که هم مخلوطهاي آسفالتی نیمهگرم شاهد

افزودنی زايكوترم تأثیر مثبتی روي مقاومت مصالح

و هم مخلوطهاي اصالح شده با زايكوترم تولید شده با

سیلیسی در چرخهي اشباع دارد و از کاهش چشمگیر
مقاومت مخلوط آسفالتی نیمهگرم جلوگیري کرده است.
اگرچه اين تأثیر مثبت در مصالح آهكی هم ديده میشود،
ولی اين تغییرات شايان ذکر نیست.

80

مصالح آهكی ،با داشتن  TSRبیش از  ،%27وضعیت بسیار
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میدهد .همانطور که در مطالعات قبلی انجام شده روي

سیالنهايی که عملكرد آلی دارند در خالل فرايند

مخلوطهاي آسفالتی گرم ساخته شده با مصالح سیلیسی

هیدرولیز و در حضور آب ،سیالنول تولید میکنند که اين

و آهكی مشاهده شده بود ،زايكوترم تأثیر بسیار بیشتري

ماده سريعاً متراکم گشته و به فرم سیلوکسان حاوي

بر مصالح سیلیسی ،نسبت به مصالح آهكی ،داشته و

اجزاي آبگريز درمیآيد و به صورت محلول در قیر باقی

ضعف اين نوع مخلوطهاي آسفالتی در برابر حساسیت

میماند .در حالی که قسمت غیرآلی با هیدروکسیل سطح

رطوبتی را تا حد قابل قبولی پوشش میدهد .در بررسی

سیلیسی سنگدانهها پیوند هیدروژنی برقرار میکند .در

اين پديده میتوان گفت که سنگدانههاي سیلیسی داراي

اثر گرم شدن ،اين پیوندهاي هیدروژنی در هم فشرده

کانیهاي کوارتز ( )SiO4بوده و در هنگام حضور آب به

شده و يا میشكنند و تولید اليهاي از پیوند

علت پیوند هیدروژنی داراي چسبندگی ضعیفی هستند.

روي سطح سنگدانهها میکنند و چسبندگی قیر و مصالح

سنگدانههاي آهكی داراي کانیهاي کلسیت ( )CaCO3و

سنگی را بهبود میبخشند (زياري و همكاران.)7912 ،

Si-O-Si

همچنین دولومیت ( )CaMg(CO3)2بوده ،معموالً داراي
چسبندگی خوبی هستند و با قیر پیوندهاي قوي

 .8سنجش آماری توزیع نرمال

الكترواستاتیك برقرار میکنند .زايكوترم يك افزودنی بر

جهت اين سنجش ،با توجه به کم بودن جامعه آماري ،از

پايه سیالن میباشد ،سیالن ،گروهی از سیلیكونهاي

آزمون شاپیرو -ويلك ( )SWاستفاده شد که نتايج در

هیدروژندار (هیدريد سیلیكون) است که داراي يك

جدول  2آورده شده است.

زنجیره آلی با تمايل به واکنش با قیر و يك انتهاي قطبی
با تمايل به ايجاد سطح غیرآلی (معدنی) میباشد.

جدول  .4نتایج آزمون شاپیرو -ویلک ) (SWبرای برازندگی توزیع نرمال دادهها
متغیر

Statistic

df

سطح معنیداری

نتیجه آزمون

)Pv (NF57

7/197

77

7/911

پارامتريك

Nf57

7/195

77

7/777

ناپارامتريك

)Pv (NS*N

7/292

77

7/777

ناپارامتريك

NS*N

7/222

77

7/777

ناپارامتريك

)Pv (NER

7/512

77

7/777

ناپارامتريك

NER

7/119

77

7/775

ناپارامتريك

IDE

7/122

77

7/275

پارامتريك

CDE

7/222

77

7/772

پارامتريك

عمر57درصد

7/122

77

7/772

ناپارامتريك

عمر  95درصد

7/191

77

7/777

ناپارامتريك

مدول سفتی اولیه

7/212

77

7/777

ناپارامتريك

مدول سفتی نهايی

7/121

77

7/212

پارامتريك
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با توجه به جدول  ،2متغیرهايی که سطح معناداري

=  ،)rعمر  95درصد ( )r =-7/771و )-7/772( NS*N

کمتر از  7/75دارند ،ناپارامتريك و متغیرهايی که سطح

رابطه مستقیم دارد .همچنین ،NS*N ،رابطه معكوس با

معناداري آنها بیش از  7/75باشد پارامتريك میباشند .با

 )r =7/127( IDEو ) )r =7/777( pv(NS*Nداشته و رابطه

توجه به اين موضوع ،متغیرهاي ،NS*N ،Pv (NS*N) ،Nf57

مستقیم با عمر  57درصد ( ،)r =7/779عمر  95درصد

) ،NER ،Pv (NERعمر  57درصد ،عمر  95درصد و مدول

( ،)r =7/777مدول سفتی اولیه ( )r =7/777و مدول سفتی

)،Pv (Nf57

نهايی ( )r =7/777داشته است NER .رابطه معكوس با

 ،CDE ،IDEمدول سفتی نهايی پارامتريك میباشند .در

 )r =7/779( IDEداشته و رابطه مستقیم با r 7/777( CDE

اين بخش ،براي بررسی ارتباط میان متغیرهاي پارامترهاي

=) ،عمر 57درصد ( ،)r =7/771عمر  95درصد (r 7/775

تشخیص عمر خستگی ) (NER ،NS*N ،Nf57و ،CDE ،IDE

=) ،مدول سفتی اولیه ( )r =7/779و مدول سفتی

عمر  57درصد ،عمر  95درصد ،مدول سفتی اولیه ،مدول

نهايی( )r =7/777داشته است Pv (Nf57) .با r 7/772( Nf57

سفتی نهايی Pv (NS*N) ، Pv (Nf57) ،و ) Pv (NERبا توجه

=) رابطه معكوس داشته اين موضوع در روابط بین

به ناپارامتريك بودن يك يا هر دو متغیر مورد بررسی ،از

) Pv (NS*Nو  )r =7/777( NS*Nو ) Pv(NERو

ضريب همبستگی اس یرمن استفاده شد .ضرايب

( )r =7/777نیز برقرار است .همچنین ،بین متغیرهاي

همبستگی محاسبه شده به همراه بازههاي اطمینان ،%15

پارامترهاي تشخیص عمر خستگی( )NER ،NS*N ،Nf57نیز

در جدول  5ارائه شده است .الزم به ذکر است که تنها آن

روابط مستقیم برقرار است.

سفتی اولیه ناپارامتريك و متغیرهاي

دسته از همبستگیهايی که در سطح  %15معنادار بودهاند
در اين جدول گزارش شده است .براساس نتايج جدول
7؟؟ Nf57 ،با  ،)r =-7/771( CDEعمر  57درصد (-7/772
جدول  .0ضریب همبستگی متغیرهای پارامترهای تشخیص عمر خستگی نسبت به متغیرهای مستقل
متغیر
مستقل
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نام عامل

نوع رابطه

ضریب همبستگی

فاصله اطمینان ضریب همبستگی
 % 40پایین

 % 40باال

Nf50

CDE

مستقیم

7/171

7/797

7/77

NS*N
NS*N

IDE
CDE

معكوس

-7/175

-7/175

-7,722

مستقیم

7/117

7/272

7/77

NER

IDE

معكوس

-7/127

-7/171

-7/722

NER

CDE

مستقیم

7/119

7/171

7/77

Nf50

عمر  57درصد

مستقیم

7/217

7/722

7/222

Nf50

عمر  95درصد

مستقیم

7/122

7/797

7/77

NS*N

عمر  57درصد

مستقیم

7/291

7/777

7/952

NS*N

عمر  95درصد

مستقیم

7/117

-7/725

-7/771

NER

عمر  57درصد

مستقیم

7/217

7/772

7/217

NER

عمر  95درصد

مستقیم

7/122

7/729

7/777

Nf50

مدول سفتی اولیه

مستقیم

7/229

7/721

7/119

Nf50

مدول سفتی نهايی

مستقیم

7/222

7/79

7/119
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NS*N

مدول سفتی اولیه

مستقیم

7/151

-7/977

-7/752

NS*N

مدول سفتی نهايی

مستقیم

7/172

7/172

7/275

NER

مدول سفتی اولیه

مستقیم

7/192

7/772

7/77

NER

مدول سفتی نهايی

مستقیم

7/111

7/217

7/77

Nf50

)Pv (NF50

معكوس

-7/171

-7/77

-7/11

NS*N

)Pv (NS*N

معكوس

-7/112

-7/77

-7/275

NER

)Pv (NER

معكوس

-7/111

-7/77

-7/275

NF50

NS*N

مستقیم

7/172

7/721

7/77

NER

NS*N

مستقیم

7/177

7/792

7/77

آزمون  ANOVAفريدمن نشان داد که تفاوت

با توجه به نتايج آزمايش مارشال ،درصد قیر بهینه براي

(،Nf50

مخلوطهاي آسفالتی با مصالح سنگی آهكی و سیلیسی به

 )NER ،NS*Nو PVمخلوطهاي مختلف وجود دارد

ترتیب  2/5و  2/2درصد بهدست آمد که اين میزان براي

(.) X2(2)=71/221 ,P< 7/777

حدود يك تن آسفالت  22کیلو قیر بوده که به میزان 57

معناداري بین پارامترهاي تشخیص عمر خستگی

گرم زايكوترم اضافه میشود که اين میزان به اندازه 2
درصد قیمت تمام شده آسفالت میباشد که با توجه به

 .4تحلیل مالی و اقتصادی

بهبود عمر خستگی اين مخلوطها و بهبود خصوصیات
حساسیت رطوبتی مقرون به صرفه میباشد (جدول .)2
جدول  .0هزینه تولید آسفالت حاوی زایکوترم
قیمت هر کیلوگرم

درصد قیر

میزان مصرف زایکوترم

هزینه زایکوترم مصرفی در

نسبت هزینه آسفالت حاوی زایکوترم

زایکوترم (تومان)

بهینه آسفالت

در یک تن آسفالت

یک تن آسفالت تولید شده با

در مقایسه با آسفالت معمولی

(گرم)

زایکوترم (تومان)

15777

2/2

 57گرم

21577

7/72

 .15نتیجهگیری

زايكوترم استفاده کرد .براي تمام سطوح کرنش،

 تحقیقات صورت گرفته نشان داد که میتوان با تعیین

افزودن زايكوترم باعث افزايش  CDEو در نتیجه

پارامتر  ،IDEعمر خستگی مخلوطهاي آسفالتی را
پیشبینی نمود و بین  IDEو عمر خستگی بر اساس
سه معیار  NS*N ،Nf50و  NERروابط مناسبی با ضريب
همبستگی زياد موجود میباشند که در رابطه بین Nf50

و  IDEبیشترين مقدار همبستگی وجود داشت.

 میتوان با اطمینان از  IDEبراي تخمین عمر خستگی

افزايش عمر خستگی مخلوطهاي آسفالتی نیمهگرم
میشود.
 بر اساس نتايج بهدست آمده ،معنیداري رابطه بین
PVو عمر خستگی تأيید شده است .هرچه  PVبیشتر
باشد ،عمر خستگی مخلوطهاي آسفالتی نیمهگرم
کمتر بوده و بین عمر خستگی و  PVبدون در نظر

مخلوطهاي آسفالتی نیمهگرم اصالح شده با
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فردوسی ،کی منش ،مقدس نژاد ،ایزدی

گرفتن نوع مخلوط و سطح کرنش ،رابطه مستقیم

آسیبپذيري بیشتري را نشان داده و کاهش قابل

وجود دارد.

توجه مقاومت کششی غیرمستقیم مصالح سیلیسی

 زايكوترم بر مقاومت مخلوط آسفالتی نیمهگرم

نسبت به مصالح آهكی مشهود است .در صورتی که

سیلیسی در چرخه اشباع اثر مثبتی داشته و از کاهش
چشمگیر مقاومت آن جلوگیري میکند.

 مقاومت کششی غیرمستقیم نمونه اشباع به خشك
( ،)TSRبراي مخلوطهاي آسفالتی آهكی بیشتر از

اين اختالف در حالت غیراشباع وجود ندارد.

 .11پیشنهادها
 -7انجام آزمايشهاي تكمیلی نظیر آزمايشهاي شارپ
روي نمونههاي قیر شاهد و قیر حاوي افزودنی

مخلوطهاي سیلیسی میباشد.
 استفاده از افزودنی زايكوترم در مخلوطهاي آسفالتی

نیمهگرم

ساخته شده با مصالح سنگی آهكی و سیلیسی باعث

 -7بررسی اثر پارامترهاي تأثیرگذار ديگر بر خرابی

افزايش مقاومت کششی غیرمستقیم آنها در حالت

خستگی چون دما ،پیرشدگی ،تغییر دانهبندي،

اشباع شد که نشاندهنده تأثیر اين افرودنی بر افزايش

فرکانس وکرنش بارگذاري

مقاومت مخلوطهاي آسفالتی در برابر آسیبهاي

 -9مطالعه ساير مفاهیم خرابی نظیر مكانیك شكست و
مكانیك آسیب در مخلوط آسفالتی و مقايسه آنها با

رطوبتی است.

 زمانی که نمونههاي آسفالتی نیمهگرم ساخته شده با

نتايج روش انرژي تلف شده تا روشی با بیشترين

مصالح سیلیسی در شرايط اشباع قرار میگیرند،

اطمینان از رفتار اين نوع مواد در دسترس قرار گیرد.

نسبت به نمونههاي مشابه آهكی با شرايط يكسان،
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