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بررسی مکانیزم خرابی رطوبتی در مخلوطهای آسفالتی با استفاده از پارامترهای ترمودینامیک و طرح اختالط
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 1دانشکده عمران و محیط زیست ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
 2دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران
چکیده :خرابی رطوبتی در مخلوطهای آسفالتی از دست دادن مقاومت و دوام ناشی از حضور آب تعریف میشود .عدم ارتباط
مکانیزم خرابی در آزمایشگاه و شرایط میدانی ،عدم اندازهگیری خصوصیات موثر مواد و نقش آنها ،عدم ارائه راهکار اصالحی
و سایر کمبودهای روشهای آزمایشگاهی موجود برای تعیین حساسیت رطوبتی باعث شده است که محققین در سالهای
اخیر به فکر ارائه روشهایی بر پایه پارامترهای موثر در رخداد خرابی باشند .بر این اساس ،این پژوهش تالشی برای ارائه مدل
پیشبینی حساسیت رطوبتی با استفاده از پارامترهای ترمودینامیک و طرح اختالط است که بتواند عملکرد مخلوط آسفالتی در
برابر رطوبت را پیشبینی و تحلیل کند 24 .ترکیب مختلف مخلوط آسفالتی با استفاده از سه نوع سنگدانه با عملکرد مختلف
در برابر رطوبت ،دو نوع قیر و سه نوع افزودنی در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفتهاند .مولفههای انرژی آزاد سطحی قیر و
ل پیشبینی
سنگدانه به ترتیب با استفاده از روش قطره چسبان و دستگاه جذب همگانی اندازهگیری شدهاند .برای ارائه مد 
عملکرد حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی از شبیهسازی شرایط طبق استاندارد  AASHTO T283استفاده و آزمایش مدول
برجهندگی به صورت کشش غیرمستقیم در شرایط خشک و مرطوب انجام شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که
استفاده از افزودنیهای ضدعریانشدگی به طور کلی میتواند عملکرد مخلوط آسفالتی در برابر رطوبت را بهبود دهد اما نوع و
درصد این افزودنیها باید با توجه به نوع سنگدانه ،نوع قیر و ویژگیهای طرح اختالط مخلوط آسفالتی تعیین شوند .بر اساس
ل ارائهشده میتوان گفت پارامترهای انرژی آزاد پیوستگی ،انرژی آزاد چسبندگی قیر-سنگدانه در شرایط خشک ،قابلیت
مد 
پوششدهی سنگدانه توسط قیر ،مساحت سطح ویژه سنگدانهها و ضخامت ظاهری غشای قیر روی سطح سنگدانه به صورت
مستقیم و انرژی آزادشده سیستم در هنگام رخداد عریانشدگی ،درصد اشباع و نفوذپذیری مخلوط آسفالتی به صورت معکوس
بر مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر خرابی رطوبتی تاثیر قابلتوجه دارند.

 _1مقدمه
خرابی رطوبتی را میتوان از دست دادن مقاومت و دوام در
مخلوطهای آسفالتی ناشی از تاثیر رطوبت تعریف کرد .در حالت کلی،
خرابی رطوبتی را میتوان به دو فرآیند اصلی تقسیمبندی کرد:
 -1از دست دادن چسبندگی
 -2از دست دادن پیوستگی [.]1
از دست دادن چسبندگی به این علت است که آب بین قیر و
سنگدانه قرار میگیرد .به علت بیشتر بودن تمایل سنگدانه به آب در
مقایسه با تمایل آن به قیر ،الیه قیر از روی سطح سنگدانه جدا میشود.
از دست دادن پیوستگی به این علت است که در نتیجه ارتباط بین قیر و
آب خصوصیات قیر تغییر پیدا میکند و این مسئله باعث جداسازی قیر
از سطح سنگدانه و یا شکست در غشای قیری میشود .خرابی رطوبتی
میتواند در نتیجه هرکدام از این دو فرآیند یا ترکیبی از هر دو باشد [.]2
مهمترین مطالعات صورتگرفته در مورد خرابی رطوبتی در
نویسنده عهدهدار مکاتبات Moghadas@aut.ac.ir :

تاریخچه داوری:
دریافت29 :مهر 1396
بازنگری2 :بهمن 1396
پذیرش 9 :اسفند 1396
ارائه آنالین 14:اسفند 1396
کلمات کلیدی:
مخلوط آسفالتی
خرابی رطوبتی
آزمایش التمن اصالحشده
مدول برجهندگی
انرژی آزاد سطحی

مخلوطهایآسفالتیبهبررسیفرآیندشناختهشدهایبهنامعریانشدگی
میپردازند .عریانشدگی فرآیند جداشدن قیر از سطح سنگدانه است که
دلیل این رخداد جاذبه بیشتر بین سطح تماس سنگدانه-آب نسبت به
سنگدانه-قیر بیان شده است .فا کتورهای متفاوتی بر رخداد و شدت
خرابی رطوبتی تاثیر میگذارند که این فا کتورها را میتوان در دو دسته
فا کتورهای داخلی و خارجی دستهبندی کرد .فا کتورهای داخلی در واقع
پارامترهایی هستند که به خصوصیات مواد مورد استفاده در مخلوط
آسفالتی شامل قیر و سنگدانه و ترکیب این دو ماده با هم ارتباط دارند.
فا کتورهای داخلی که بر خرابی رطوبتی تاثیر میگذارند ،به طور مستقیم
به خصوصیات موادی که مخلوط آسفالتی از آنها ساخته شده است یعنی
قیر ،سنگدانه و خصوصیات طرح اختالط آنها مثل میزان حفرات هوا و
نفوذپذیری ارتباط دارد [ .]3فا کتورهای خارجی پارامترهایی هستند
که به بررسی شرایطی خارج از سیستم مخلوط آسفالتی مانند ترافیک
بوهوایی میپردازند [ .]4بعضی از مهمترین فا کتورهای
و نوسانات آ 
خارجی که بر روی خرابی رطوبتی تاثیر میگذارند عبارتند از :تولید ،اجرا،
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به منظور تحقیق و دستیابی به اهداف این پژوهش الزم است تا
فرضیههای زیر مورد بررسی و تحلیل درستی یا نادرستی قرار گیرند:
• پارامترهای ترمودینامیک شامل انرژی آزاد پیوستگی قیر ،انرژی
آزاد چسبندگی قیر-سنگدانه در شرایط خشک ،میزان انرژی آزادشده
سیستم در رخداد خرابی رطوبتی (انرژی جداشدگی) ،پوششپذیری
قیر بر روی سطح سنگدانه در رخداد و شدت خرابی رطوبتی موثر
هستند،
• پارامترهای طرح اختالط شامل مساحت سطح ویژه سنگدانهها،
ضخامت ظاهری غشای قیر بر روی سطح سنگدانه ،میزان نفوذپذیری
مخلوط آسفالتی و درصد اشباع در رخداد خرابی رطوبتی تعیینکننده
هستند،
• پارامترهای ترمودینامیک و طرح اختالط بر قسمتهای مختلف
فرآیند عریانشدگی قیر از روی سطح سنگدانه موثر هستند.

سطح ترافیک و شرایط محیطی .مرطوببودن سنگدانههای حملشده
از قرضه ،خشککردن نامناسب ،عدم همگنی اختالط ،بارگیری ناصحیح
مخلوط آسفالتی بر روی کامیون ،نحوه ترا کم ،درزهای طولی ،وزن و تعداد
عبورهای غلطک [ 5و .]6
عملکرد مخلوطهای آسفالتی گرم در برابر رطوبت یک موضوع
پیچیده است و در طی شش دهه گذشته موضوع تحقیقات مختلفی
بوده است .در طی این دوره ،تکنسینها و پژوهشگران آزمایشگاهها،
پژوهشکدهها و ادارات را هوترابری در تالش برای رسیدن به یک آزمایش
قابلاعتماد که با نتایج عملکرد میدانی مخلوط آسفالتی سازگار باشد،
آزمایشهای گونا گونی را شکل دادهاند .البته این حقیقت که چسبندگی
بین قیر و سنگدانه در حضور آب کاهش مییابد و پیوستگی در داخل قیر
به علت رطوبت از بین میرود ،از مدتها پیش برای اجرا کنندگان مخلوط
آسفالت آشکار بوده است [.]7
در بین پژوهشگران مختلف توسعه یک روش برای بررسی حساسیت
رطوبتی مخلوطهای آسفالتی که بتواند بین مخلوطهای آسفالتی با
عملکرد ضعیف یا قوی تمایز قائل شود ،به یک چالش تبدیل شده
است .روشهای موجود برای تعیین حساسیت رطوبتی در مخلوطهای
آسفالتی عمدتا از مقایسه خصوصیات مکانیکی مخلوطهای آسفالتی در
شرایط مرطوب به خشک استفاده میکنند .علیرغم گستردگی استفاده
از این آزمایشها ،استفاده از آنها یکسری مشکالت به همراه دارد که از
مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1عدم اندازهگیری خصوصیات بنیادین مواد
 -2عدم ارائه دالیل و مکانیزم خرابی
 -3عدم ارائه راهکار اصالحی مناسب
 -4عدم بیان تاثیر افزودنیها [.]11

-3روش تحقیق
ل پیشبینی حساســیت رطوبتی
در ایــن پژوهــش بــه منظور ارائه مد 
بــر اســاس پارامترهــای انــرژی آزاد ســطحی و طــرح اختــاط ،از ارتبــاط
بیــن پارامترهــای موثــر در رخــداد خرابــی رطوبتــی بــا نتایــج آزمایشهــای
حساســیت رطوبتــی مخلوطهــای آســفالتی بــر روی نمونههــای
ساختهشــده در آزمایشــگاه اســتفاده شــده اســت .در ایــن پژوهــش از 6
نــوع ســنگدانه اســتفاده شــده اســت .در واقــع ،ســه نــوع ســنگدانه پایــه
مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از پوشــش نانوکربناتکلســیم
اصــاح شــده و ب ـ ه عنــوان ســنگدان ه مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد .دلیــل
اســتفاده از ســنگدانههای مختلــف ایــن بــوده اســت تــا تاثیــر نــوع ســاختار
کانــی شناســی بــر خصوصیــات حساســیت رطوبتــی مخلوطهای آســفالتی
بررســی شــود .خصوصیــات کانــی شناســی ســنگدانههای مختلــف در
جــدول  1ارائــه شــده اســت .دو نــوع قیــر پایــه متــداول در کشــور (قیرهــای بــا
درجــه نفــوذ  60-70و  )85-100مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد کــه هــر کــدام از
ایــن نــوع قیرهــا بــا اســتفاده از دو نــوع افزودنــی نانوا کســیدروی و یــک مــاده
ضدعریانشــدگی مایــع آمینــی اصــاح شــدهاند .ترکیبــات نمونههــای
مخلــوط آســفالتی ساختهشــده در جــدول  2ارائــه شــده اســت.

 -2بیان پژوهش و فرضیهها

در این پژوهش سعی شده است تا مفاهیم مرتبط با رخداد خرابی
رطوبتی از تئوری ترمودینامیک استخراج شوند .سپس ،از این مفاهیم
برای شناسایی پارامترهای ترمودینامیک در رخداد خرابی و پیش بینی
عملکرد مخلوط آسفالتی در برابر عریانشدگی کمک گرفته شود.

جدول  .1کانیهای تشکیلدهنده سنگدانههای مورد استفاده در این پژوهش ()%
Table1. Minerals forming the aggregates used in this study
سنگدانه

Silicon dioxide, SiO2

Aluminium oxide,
Al2O3

Ferric oxide, Fe2O3

Magnesium oxide,
MgO

Calcium oxide,
CaO

سنگآهک

16/58

4/84

3/87

2/24

72/47

گرانیت

52/19

6/05

7/08

2/92

31/75

کوارتزیت

66/96

13/67

4/09

1/76

13/53
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جدول  .2ترکیبهای مختلف از مصالح برای ساخت نمونههای مخلوط آسفالتی
Table 2. Different combinations of materials for making asphalt mix samples
نوع افزودنی

اضافه شونده به

ترکیب

نوع قیر

نوع سنگدانه

-

-

نانوکربناتکلسیم

سنگدانه

نانوا کسیدروی

قیر

4

مایع آمینی

قیر

5

-

-

نانوکربناتکلسیم

سنگدانه

نانوا کسیدروی

قیر

8

مایع آمینی

قیر

9

-

-

نانوکربناتکلسیم

سنگدانه

11

نانوا کسیدروی

قیر

12

مایع آمینی

قیر

13

-

-

نانوکربناتکلسیم

سنگدانه

نانواکسیدروی

قیر

16

مایع آمینی

قیر

17

-

-

نانوکربناتکلسیم

سنگدانه

نانواکسیدروی

قیر

20

مایع آمینی

قیر

21

-

-

نانوکربناتکلسیم

سنگدانه

نانواکسیدروی

قیر

مایع آمینی

قیر

1
2

سنگآهک

3

6
7

60-70

10

کوارتزیت

14

سنگآهک

15

18
19

گرانیت

85-100

22
23

گرانیت

کوارتزیت

24

-4آزمایشهای انجامشده بر روی مخلوط آسفالتی

 -1-4آزمایش مدول برجهندگی

مدول برجهندگی پارامتر مهمی است که در طراحی مکانیستیک
روسازی مورد استفاده قرار میگیرد .این پارامتر یک ورودی مهم در
تئوریهای االستیک چند الیهای یا مدلهای اجزای محدود برای
محاسبهپاسخروسازیتحتبارگذاریترافیکیاست.برجهندگیخاصیتی
از یک ماده است که میزان انرژی جذبشده را هنگامی که به صورت
االستیکتغییرشکلمییابدرانشانمیدهد.بهعلتسادگیوآسانبودن
کاربرد در مورد نمونههای مخلوط آسفالتی آزمایشگاهی و میدانی ،آزمایش

کشش غیرمستقیم معمولترین روش آزمایش تحت بارگذاری تکراری برای
محاسبه مدول برجهندگی میباشد .این آزمایش مانند مقاومت کشش
غیرمستقیم شامل بارگذاری در راستای قطر نمونه میباشد .در پژوهش
حاضر ،این آزمایش مطابق با استاندارد  ASTM D7369انجام شده است
[ .]13در آزمایش مدول برجهندگی بارگذاری سینوسی با دوره بارگذاری
 0/1ثانیه و دوره استراحت  0/9ثانیه به نمونههای در دمای  25درجه
سانتیگراد در  50سیکل پیش بارگذاری و  5سیکل بارگذاری اصلی انجام
شده است .نحوه بارگذاری و تغییرشکلها در آزمایش مدول برجهندگی به
روش کشش غیرمستقیم در شکل  1نشان داده شده است.
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که در آن:
 = AFTضخامت ظاهری غشای قیر
 = VBEدرصد حجم قیر موثر نسبت به حجم کل مخلوط آسفالتی ()%
 = Ssمساحت سطح ویژه ظاهری سنگدانهها ()m2/kg
 = Psدرصد وزن سنگدانهها به وزن کل مخلوط ()%
 = Gmbوزن ویژه حجمیمخلوط ()kg/m3
برای به دست آوردن مساحت سطح ویژه ظاهری سنگدانهها از
رابطهی  10استفاده شده است:
()4

شکل  .1نحوه بارگذاری در آزمایش مدول برجهندگی []12
Figure 1. How to load in the resin modulus test
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برای به دست آوردن مدول برجهندگی از رابطه  1استفاده میشود.
()1
که در آن:
 = Mrمدول برجهندگی ()MPa
 = Pمیزان حدا کثر نیروی عمودی تکرار شونده ()N
= نسبت پواسون مخلوط آسفالتی برابر با 0/35
 = Hتغییرشکل برگشتپذیر افقی ()mm
 = Lارتفاع نمونه ( )mmمیباشند.
برای به دست آوردن حساسیت رطوبتی با استفاده از آزمایش مدول
برجهندگی ،رابطه  2استفاده میشود.

که در آن:
ی کل سنگدانهها ()kg/m3
 = Gsbوزن حجم 
 = Pxنشاندهنده درصد عبوری از الک با قطر  xمیلیمتر است .این
درصدها از نمودار دانهبندی به دست میآیند [.]14
سطح ویژه به دست آمده از این روش که در ادامه تحت عنوان
سطح ویژه ظاهری از آن یاد میشود ،در واقع سطح ویژه واقعی
سنگدانهها نیست .این سطح ویژه بخشی از سطح سنگدانهها است
که به صورت موثر ضخامت قشای قیر بر روی آن شکل میگیرد [.]14

 -3-4نفوذپذیری

()2
که در آن:
 = RMRنسبت مدول برجهندگی ()%
 = Mrwetمیانگین مقدار مدول برجهندگی نمونههای مرطوب ()kPa
 = Mrdryمیانگین مقدار مدول برجهندگی نمونههای خشک ()kPa

 -2-4ضخامت ظاهری غشای قیر
برای به دست آوردن ضخامت ظاهری غشای قیر از روش
ارائهشده در گزارش  NCHRP 567استفاده شده است .در این گزارش،
روشی را برای به دست آوردن ضخامت ظاهری غشای قیر به صورت
رابطهی  3ارائه کرده است .در این رابطه ،صورت کسر حجم قیر
مصرفشده در واحد حجم مخلوط آسفالتی را نشان میدهد و مخرج
آن نشاندهنده سطح سنگدانهها در واحد حجم مخلوط آسفالتی
میباشد [.]14
()3
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در این پژوهش سعی شده است تا میزان نفوذپذیری مخلوط
آسفالتی نیز به عنوان یک پارامتر اصلی در پیشبینی خرابی رطوبتی
در نظر گرفته شود .در پژوهشهای پیشین ،نفوذپذیری مخلوطهای
آسفالتی هم به روش ِهد ثابت و هم به روش ِهد افتان انجام شده
است [ .]15-20با توجه به مقدار مترا کمبودن مخلوطهای آسفالتی
هدافتان
مورد استفاده در این پژوهش و نفوذپذیری پایین آنها از روش ِ
مطابق با استاندارد  ASTM PS 129-01استفاده شده است.
مقدار ضریب نفوذپذیری از رابطهی  5بدست میآید:
()5
که در آن:
 = Kضریب نفوذپذیری ()cm/sec
 = aسطح مقطع لوله بورت ()cm2
 = Lارتفاع نمونه مخلوط آسفالتی ()cm

h
2.3 a L
log 1
A
t
h2

=K
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a
aAB
lw
lw
+ −
a
aAB
lw aLW
∆G
∆ aΓ=2lwکه−2W
آزمایشΓ2
آبی 2−درΓآغازΓ1 +
 = h1بار Γ1+
چسبندگی ∆G aLW،مولفه غیرقطبی
انرژیaLWآزاد
آن،
= −W a = ∆G
+ ∆G
در==−
ΓG
(+ + Γ∆2+GΓ1− += −2Γ2− ΓΓ1+2 Γ1 +)mm
1
a
aLW
−
 ∆G aABمولفه قطبی انرژی آزاد چسبندگی،
انرژی
چسبندگی= ،
آزاد−W a = ∆G
(+ ∆G aAB = −2 Γ2lw Γ1lw + Γ2+ Γ1)mm
آزمایش +
 = h2بار آبی در خاتمهΓ2− Γ1+
 = tکل زمان برای پایینآمدن آب در بورت از  h1به )sec( h2
مولفهها
مولفههای انرژی آزاد سطحی قیر ،و
 = Aسطح مقطع نمونه مخلوط آسفالتی (.)cm2
انرژی آزاد سطحی سنگدانه هستند.

 -4-4پارامترهای ترمودینامیک
از تئوریهایی که به صورت گسترده برای تشریح مولفههای انرژی
آزاد سطحی مواد مختلف به کار رفته است میتوان به تئوری اسیدی-
بازی اشاره کرد .بر طبق این تئوری ،انرژی آزاد سطحی کل هر مادهای بر
اساس نوع نیروهای مولکولهای سطحی به سه مولفه تقسیم میشود.
انرژی آزاد سطحی کل با ترکیب این مولفهها به طریق زیر به دست میآید:

همچنین ،رابطه  10برای محاسبه چسبندگی بین دو ماده  1و 2
در حضور ماده  3ارائه شده است که اندیسهای  2 ،1و  3میتوانند به
ترتیب قیر ،سنگدانه و آب باشند .ا گر مقادیر انرژی آزاد چسبندگی منفی
باشد ،این بدان معنی است که تمایل بیشتری برای جدا شدن دو ماده
اولیه در نتیجه حضور ماده سوم وجود دارد .هر چه مقدار منفی بیشتر
شود ،این تمایل افزایش مییابد.
(      	)10

()6
که در آن ،انرژی آزاد سطحی کل ماده LW ،مولفه غیرقطبی انرژی
آزاد سطحی ،مولفه قطبی انرژی آزاد سطحی +،مولفه اسیدی ،و -
مولفه بازی است.
بر طبق اصول ارائهشده توسط ون اوس قسمت اسیدی -بازی از
پارامتر اسید و باز لوییس تشکیل شده است که در رابطه زیر نشان داده
شده است:
()7
 ،مقدار انرژی
از دید ترمودینامیکی انرژی آزاد پیوستگی
مورد نیاز برای ایجاد یک ترک با سطح واحد در داخل یک ماده تعریف
میشود .کار پیوستگی یک مایع ،کار مورد نیاز برای جداسازی یک
ستون مایع با مساحت سطح مقطع واحد در شرایط خأل به دو قسمت
تعریف میشود .این تعریف را میتوان برای مواد جامد نیز بسط داد .بر
اساس تعریف انرژی آزاد سطحی ،روشن است که بتوان کار پیوستگی
برای مواد گونا گون را به شرح زیر نشان داد:
()8

W c = 2Γ c

c
= 2Γ A
Wسطحی کل ماده مورد نظر است.
انرژیcآزاد
که در آن،
همانطور که پیشتر تعریف شد ،دو
انرژی آزاد چسبندگی
مولفه اصلی دارد :مولفه قطبی یا اسیدی-بازی و مولفه غیرقطبی یا
لیفشیتز-ون در والز .رابطه  15برای مشخص کردن انرژی آزاد چسبندگی
بین قیر و سنگدانه مورد استفاده قرار میگیرد.
()9

]) ) ( Γ Γ )+ ( Γ Γ
+
1

−
2

−
1

+
2

Γ1lw +

[( Γ

lw
2

∆G a = −W a = ∆G aLW + ∆G aAB = −2

-5نتایج
-1-5آزمایش حساسیت رطوبتی
نتایج نسبت مدول برجهندگی در شرایط مرطوب به خشک بر
اساس نوع قیر و درصد اشباع نمونهها در شکلهای  2تا  5در دو درصد
اشباع متفاوت ارائه شده است .همانطور که از دادههای ارائهشده
در این شکلها مشخص است افزودن مواد ضدعریانشدگی به
خوبی توانسته است باعث بهبود در میزان نسبت مدول برجهندگی
مخلوطهای آسفالتی پایه شود.
در شکل  2نتایج نسبت مدول برجهندگی در نمونههای با قیر
 60-70و درصد اشباع برابر با  35آورده شده است .همانطور که از
دادههای ارائهشده در این شکل مشخص است استفاده از افزودنیهای
ضدعریانشدگی در مورد سنگدانههای مختلف عملکرد تقریبا مشابهی
داشته است .از دادههای ارائهشده در این شکل مشخص است که
سنگدانههای سنگآهک دارای مقادیر نسبت مدول برجهندگی به
مراتب باالتری در مقایسه با سنگدانههای گرانیتی و کوارتزیتی بودهاند.
همچنین ،نتایج این شکل نشان میدهد که عملکرد سنگدانههای
کوارتزیتی ضعیفتر از سنگدانه گرانیتی میباشد .در شکل  3مشخص
است که عملکرد سنگدانههای کوارتزیتی در این دسته نیز نسبت به
سایر سنگدانهها ضعیفتر است .نتایج این شکل نشان میدهد که
افزودنیهای ضدعریانشدگی بر روی همه نمونهها تاثیر مثبت داشتهاند
اما تاثیر این مواد بر روی نمونههای ساختهشده با سنگدانههای کوارتزیتی
چشمگیرتر است .همچنین ،از دادههای این شکل مشخص است که
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استفاده از نانوا کسیدروی در مورد نمونههای با سنگدانههای اسیدی
ساختهشده با قیر  60-70با  70درصد اشباع باعث افزایش بیشتری در
نسبت مدول برجهندگی در مقایسه با سایر افزودنیها شده است.

ساختهشده با قیر  85-100و درصد اشباع برابر با  70در شکل  5ارائه شده
است .همانطور که از دادههای ارائهشده در این شکل مشخص است
استفاده از نانوا کسیدروی ،مایع آمینی و نانوکربنات کلسیم بیشترین
تاثیر را به ترتیب در نمونههای ساختهشده با سنگدانههای سنگآهک،
گرانیت و کوارتزیت داشتهاند .نمونههای ساختهشده با سنگدانههای
گرانیتی و سنگآهک تفاوتی چندانی در عملکرد در برابر رطوبت ندارند
اما عملکرد ضعیف نمونههای ساخته شده با سنگدانه کوارتزیتی در
مقایسه با نمونههای ساختهشده با دو گروه دیگر آشکار است .نتایج
شکل  4با  35درصد اشباع مشابه با نتایج شکل  5در نمونههای
با  70درصد اشباع نشان میدهد که افزودنیهای ضدعریانشدگی
تاثیر چشمگیری در افزایش نسبت مدول برجهندگی در نمونههای
ساختهشده با سنگدانههای کوارتزیتی گذاشتهاند.

شکل  .2نسبت مدول برجهندگی در
نمونههای با قیر  60-70و  35درصد اشباع
Figure 2. Ratio of resin modulus in bitumen samples
with 60-70% and 35% saturation

شکل  .4نسبت مدول برجهندگی در نمونههای
با قیر  85-100و  35درصد اشباع
Figure 4. Ratio of resilience modulus in bitumen
samples with 85-85% and 35% saturation

شکل  .3نسبت مدول برجهندگی در
نمونههای با قیر  60-70و  70درصد اشباع
Figure 3. Ratio of resilience modulus in bitumen
samples with 60-70% and 70% saturation
در شکل  4نتایج نسبت مدول برجهندگی در نمونههای با قیر
 85-100و درصد اشباع برابر با  35آورده شده است .همانطور که از داده
ی نانوکربناتکلسیم
های این شکل مشخص است استفاده از افزودن 
در نمونههای با هر سه نوع سنگدانه عملکرد بهتری در افزایش
مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر رطوبت داشته است .عملکرد ضعیف
سنگدانههای کوارتزیتی در نسبت مدول برجهندگی این گروه و تاثیر
مثبت افزودنیها در نمونههای با این سنگدان ه بر روی شکل ذکرشده
آشکار می باشند.
نتایج مربوط به نسبت مدول برجهندگی در نمونههای
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شکل  .5نسبت مدول برجهندگی در نمونههای
با قیر  85-100و  70درصد اشباع
Figure 5. Ratio of resin modulus in bitumen samples
with 85-85% and 70% saturation
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است ،میتوان گفت واریانسهای دو گروه از نمونهها برابر هستند و
باید از اطالعات ردیف اول استفاده کرد .بر اساس آزمون  tبرای برابری
میانگینها مشاهده میشود که مقدار  p-valueبرابر با  0/000است
که کوچکتر از مقدار سطح اطمینان مورد نظر ( )0/05برای این آزمون
است .بر این اساس میتوان گفت تفاوت در میزان درصد اشباع باعث
ایجاد تفاوت قابل توجه در میزان نسبت مدول برجهندگی نمونههای
مختلف شده است .این نکته قابل ذکر است که میانگین نسبت مدول
برجهندگی در نمونههای با  30و  70درصد اشباع به ترتیب برابر با
 85/35و  77/43بودهاند.

 -2-5تاثیر درصد اشباع

   همانطور که از دادههای ارائهشده در قسمت قبل مشخص بود،
نمونههای مخلوط آسفالتی در سه شرایط خشک 35 ،درصد اشباع و 75
درصد اشباع مورد آزمایش مدول برجهندگی قرار گرفته و نسبت مدول
در شرایط  35و  70درصد اشباع نسبت به نمونههای خشک اندازهگیری
شدهاند .به منظور بررسی تاثیر درصد رطوبت بر میزان نسبت مدول
برجهندگی شرایط مرطوب به خشک آزمون  tانجام شده است که نتایج
آن در جدول  3ارائه شده است .با توجه به اینکه مقدار p-value
آزمون لوین بزرگتر از مقدار سطح اطمینان در نظر گرفتهشده ()0/05

جدول .3آزمون  tبرای بررسی تاثیر درصد اشباع بر نسبت مدول برجهندگی
Table 3. T test to investigate the effect of saturation percentage on the ratio of the resin modulus

آزمون t

آزمون لوین برای برابری واریانسها

واریانسها برابر باشند

آزمون  tبرای برابری میانگینها

F

p-value

t

درجه آزادی

p-value

0/077

0/782

5/408

46

0/000

5/408

45/900

0/000

واریانسها نابرابر باشند

 -3-5تاثیر نوع قیر

   به منظور بررسی نوع قیر بر میزان حساسیت رطوبتی مخلوطهای
آسفالتی مختلف در آزمایش نسبت مدول برجهندگی از آزمون  tاستفاده
شده است .نتایج این آزمون در جدول  4ارائه شده است .همانطور که از
دادههای این جدول بر اساس آزمون لوین مشخص است ،واریانسهای

دو گروه از دادههای برابر هستند و باید از ردیف اول نتایج استفاده کرد.
از دادههای مربوط به  p-valueمربوط به آزمون  tمشخص است که
تفاوت قابل ذکری بین دو گروه از دادهها موجود نیست و میتوان گفت
نوع قیر تاثیر معناداری در میزان نسبت مدول برجهندگی نداشته است.

                                   جدول  .4آزمون  tبرای بررسی تاثیر نوع قیر بر نسبت مدول برجهندگی
Table 4. T test to investigate the effect of bitumen on the resin modulus ratio

آزمون t

واریانسها برابر باشند

آزمون  tبرای برابری میانگینها

آزمون لوین برای برابری واریانسها
F

p-value

t

درجه آزادی

p-value

0/135

0/715

1/687

46

0/098

1/687

45/207

0/099

واریانسها نابرابر باشند

در این قسمت سعی شده است تا با استفاده از آنالیزهای آماری میزان
موثربودن پارامترهای مورد نظر بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای
ل مناسب بر اساس نسبت
آسفالتی تعیین شده و سپس به ارائه مد 
مدول برجهندگی در شرایط مرطوب به خشک پرداخته شود.

 -4-5ارائه مدل پیشبینی حساسیت رطوبتی
 -1-4-5نوع مدل

در این قسمت از مدل رگرسیون خطی چندگانه به علت سادگی
در کاربرد و نتایج مناسب برای ارتباط بین متغیرهای مستقل و نسبت
مدول برجهندگی استفاده شده است.

 -2-4-4وجود همخطی در دادههای متغیرهای مستقل
با بررسی انجامشده در قسمت قبل مشاهده شد که بین متغیر
پوششپذیری و سایر متغیرها همخطی وجود دارد که این پارامتر از
متغیرهای مستقل مورد بررسی حذف شد .با توجه به یکسانبودن
دادههای مربوط به متغیرهای این قسمت با قسمت قبل ،متغیر
پوششپذیری از متغیرهای مورد بررسی حذف شده است.

 -3-4-5ارائه مدل
با توجه به مقدار سطح اطمینان  0/05در نظر گرفتهشده
( )a=0/05و درجههای آزادی برابر با  7و  40به ترتیب برای رگرسیون
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با مقایسه نتایج ارائهشده در جدول  5مقدار  Fبرابر با 65/491
به دست آمده است که نشاندهنده این است که برازش مناسبی بین
دادههای متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.

و باقیماندهها از روی تابع توزیع  ،Fمقدار ناحیه بحرانی به صورت
رابطهی  11تعریف میشود:
()11

جدول  .5تحلیل واریانس مدل نسبت مدول برجهندگی
Table 5. Analysis of variance of the resonance modulus ratio model
تحلیل واریانس
مدل

منبع ایجاد

مجموع مربعها

درجه آزادی

میانگین مربعها

F

p-value

رگرسیون چندگانه

رگرسیون

1789/102

7

255/586

65/491

0/000

ماندهها

152/349

40

3/808

کل

1941/451
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همانطور که از دادههای ارائهشده در جدول  6مشاهده میشود،
مقدار ضریب تعیین برای مدل ارائهشده در این پژوهش  0/920بوده
است که مقدار مناسبی از نظر آماری به حساب میآید .همچنین،
مقدار ضریب تعیین تعدیلشده که اثر تعداد متغیرهای وابسته و
تعداد دادهها را لحاظ میکند ،برابر با  0/906میباشد .مقدار خطای

معیار برآوردشده برای مدل پیشبینی خرابی رطوبتی بر اساس نسبت
مدول برجهندگی نیز  1/7998به دست آمده است .ستون آخر این
جدول ضریب دوربین-واتسون است که در قسمت ماندهها در مورد
کاربرد آن صحبت خواهد شد.

جدول  .6جمعبندی نتایج مدل نسبت مدول برجهندگی
Table 6. Summary of model results of the resonance modulus ratio
a
جمعبندی مدل
مدل

ضریب همبستگی
چندگانه ()R

ضریب تعیین
()R2

ضریب تعیین
تعدیلشده

خطای معیار
برآوردشده

دوربین-
واتسون

رگرسیون چندگانه

0/b951

0/916

0/904

1/7998

1/310

در جــدول زیــر ضرایــب مــدل رگرســیون چندگانــه بــه همــراه آزمونهــای
معنــاداری ضرایــب ارائــه شــده اســت .انــرژی آزاد پیوســتگی ،انــرژی آزاد
چســبندگی ،مســاحت ســطح ویــژه و ضخامــت ظاهــری غشــای قیــر
دارای تاثیــر مثبــت در افزایــش مقاومــت مخلــوط آســفالتی در برابــر
رطوبتــی هســتند .از طرفــی میتــوان گفــت کــه انــرژی جداشــدگی و
نفوذپذیــری نیــز دارای تاثیــر معکــوس هســتند .پارامتــر درصــد اشــباع
کــه در ایــن مــدل وجــود دارد امــا در مــدل بــر اســاس نســبت مقاومــت
کشــش غیرمســتقیم وجــود نداشــت ،تاثیــر منفــی بــر روی میــزان
مقاومــت مخلــوط آســفالتی دارد و افزایــش در آن ســبب میشــود
تــا میــزان خرابــی ناشــی از تاثیــر رطوبــت افزایــش یابــد .بــا توجــه بــه
دادههــای ســتون ضرایــب معیــار جــدول مشــخص اســت ،درصــد اشــباع
بیشــترین تاثیــر در کاهــش مقاومــت و انــرژی آزاد پیوســتگی بیشــترین
تاثیــر را در افزایــش مقاومــت مخلــوط آســفالتی در برابــر رطوبــت
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میگذارنــد .بــا توجــه بــه دادههــای ایــن جــدول میتــوان گفــت تمامــی
متغیرهــای مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش دارای تاثیــر معنــاداری بــر
حساســیت رطوبتــی مخلوطهــای آســفالتی در مــدل نســبت مــدول
برجهندگــی هســتند .بــا توجــه بــه مقــدار ســطح اطمینــان  0/05در نظــر
گرفتهشــده ( )a=0/05و درج��ه آزادی برابــر بــا )n-p-1=48-7-1( 40
ب��رای باقیماندههاــ ،از ج�دـاول مرب��وط بـ�ه تابــع توزیــع  tمقــدار ناحیــه
بحرانــی بــرای آمارههــای ایــن توزیــع برابــر بــا  1/648بــه دســت میآیــد.
همانطــور کــه از دادههــای ایــن ســتون مشــخص اســت همــه مقادیــرt
بــه دس ـتآمده در رابط ـهی  7صــدق میکننــد .پــس فــرض صفــر ایــن
آزمــون آمــاری کــه بیانکننــده عــدم ارتبــاط بیــن هــر کــدام از متغیرهــای
مســتقل و متغیــر پاســخ اســت ،رد میشــود.
(                                                                       	                            )7
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جدول  .7ضرایب مدل پیشبینی خرابی رطوبتی بر اساس نسبت مدول برجهندگی
Table 7. Coefficients of Moisture Damage Prediction Model Based on Resolution Modulus Ratio
مدل

ضرایب معیار

ضرایب غیرمعیار

t

p-value
0/000

ضریب ()B

خطای معیار

Beta

عد ثابت

44/434

10/418

---

4/265

انرژی آزاد پیوستگی

1/051

0/118

0/538

8/941

0/000

انرژی آزاد چسبندگی

0/175

0/062

0/232

2/840

0/007

انرژی جداشدگی

-0/317

0/065

-0/463

-4/873

0/000

مساحت سطح ویژه

14/859

2/807

0/399

5/293

0/000

نفوذپذیری

-0/040

0/010

-0/203

-3/981

0/000

ضخامت ظاهری غشای قیر

1/617

0/364

0/373

4/436

0/000

درصد اشباع

-0/227

0/016

-0/623

-13/922

0/000

بر اساس ضرایب ارائهشده میتوان گفت که مدل رگرسیونی پیشبینی
خرابی رطوبتی بر اساس نسبت مدول برجهندگی عبارت است از:
()8
که در آن = RMR ،نسبت مدول برجهندگی از  0تا  100که بزرگبودن
این پارامتر نشاندهنده مقاومت باالتر مخلوط آسفالتی در برابر خرابی
رطوبتی است = CE ،انرژی آزاد پیوستگی قیر ( = ergs/cm2)، AEانرژی
آزاد چسبندگی بین قیر-سنگدانه ( = ergs/cm2)، DEانرژی آزاد جداشدگی
( = ergs/cm2)، SSAمساحت سطح ویژه سنگدانه (= m2/gr)، PA
 ،و  = AFTضخامت متوسط
نفوذپذیری مخلوط آسفالتی
غشای قیر بر روی سطح سنگدانه  ،و  = DSدرصد اشباع نمونههای
مخلوطآسفالتی(.)%
مدل ارائه شده توسط حامدی و مقدس نژاد [ ]21همراستا با مدل
ارائه شده در این پژوهش است .تفاوتهای اصلی این دو مدل در این
است که در مدل ارائه شده در پژوهش موجود اثر درصد اشباع در نظر
گرفته شده است .حال آنکه حامدی و مقدسنژاد شرایط اشباع را بر اساس
استاندارد  AASHTO T283ثابت در نظر گرفتهاند .تفاوت برجسته دیگر
این است که در پژوهش موجود از بارگذاری تکراری استفاده شده است که
تظابقبیشتری با نتایج میدانی دارد.
بر اساس مدل ارائهشده در رابطهی  ،8مقادیر آزمایشگاهی ،مقادیر
پیشبینیشده بر اساس مدل نسبت مدول برجهندگی و مقادیر مانده
(مابهالتفاوت دو مقدار) محاسبه شده است .همانطور که در شکل 6نشان
داده شده است ،مقادیر پیشبینیشده توسط مدل و مقادیر واقعی مورد
مقایسه قرار گرفتهاند .نتایج این شکل نشان میدهد که مقادیر واقعی و
پیشبینیشده توسط مدل با یکدیگر اختالف فاحشی ندارند.

شکل  .6مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر
پیشبینیشده در مدل نسبت مدول برجهندگی
Fig 6. Comparison of actual values and predicted
values in the resonance modulus ratio model

 -4-4-5آنالیز اقتصادی
درصد استفاده از نانوا کسید روی و مواد آمینی مایع به ترتیب
 5000و  500تومان به هزینه تمام شده یک تن مخلوط آسفالتی اضافه
میکنند .این عدد در مورد پوشش سنگدانه با نانو کربنات کلسیم در
حدود  3700تومان میباشد .ا گر هزینه هر تن آسفالت در حدود 150000
تومان باشد ،استفاده از نانوا کسیدروی ،مایع آمینی و نانوکربنات
کلسیم به ترتیب  0/3 ،3و  2/5درصد به هزینه هر تن مخلوط آسفالتی
اضافه میکنند .مقدار مدول برجهندگی در شرایط خشک تحت تاثیر
استفاده از مواد فوق الذکر به ترتیب  4/5 ،5/6و  4/7بوده است که
به همین نسبت از ضخامت مخلوط آسفالتی کم میکند .بر این اساس
میتوان گفت استفاده از این مواد نه تنها هزینه تهیه مخلوط آسفالتی را
کم میکند که حتی کاهش هزینه را نیز به همراه دارد.
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 نتیجهگیری-5
در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از تحلیلهای
آماری و نتایج آزمایشهای خرابی رطوبتی مخلوطهای آسفالتی
اختالط موثر در رخداد خرابی
 پارامترهای ترمودینامیک و طرح،مختلف
ِ
 با در نظرگرفتن پارامترهای موثر به ارائه مدل، سپس.شناسایی شوند
.پیشبینی پتانسیل حساسیت رطوبتی پرداخته شود
بر اساس فعالیتهای ذکرشده در راستای رسیدن به اهداف این
.پژوهش نتایجی به دست آمده که مهمترین آنها در ادامه آورده شدهاند
 انرژی آزاد، افزایش در پارامترهای انرژی آزاد پیوستگی-1
 مساحت سطح ویژه و ضخامت ظاهری غشای قیر،چسبندگی
باعث بهبود مقاومت مخلوطهای آسفالتی در برابر رطوبت در مدل
.ارائهشده در این پژوهش شدهاند
درصداشباعوانرژیجداشدگی،افزایشدر پارامترهاینفوذپذیری-2
به نحو معناداری باعث تاثیر منفی بر روی مقاومت مخلوطهای آسفالتی
.در برابر خرابی رطوبتی میشوند
 در مدل ارائهشده بر اساس نسبت مدول برجهندگی مشاهده-3
میشود که درصد اشباع و انرژی پیوستگی به ترتیب بیشترین نقش
را در کاهش و افزایش مقاومت مخلوطهای آسفالتی در برابر رطوبت
.داشتهاند
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