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چکيده
يکي از نيازهاي طراحي روسازي آسفالتي به روش مکانيستيک – تجربي تعيين مشخصات ويسکواالستيک مخلوط
آسفالتي ،از جمله مدول ديناميک و زاويه فاز ،است .از آنجايي که آزمايش تعيين مدول ديناميک مخلوط آسفالتي زمانبر
و گران است ،مدلهايي جهت پيشبيني آن توسط محققين مختلف ارائه شده است .هدف از مطالعه حاضر ،بررسي برخي
مدلهاي پيشبيني موجود جهت تعيين خواص ويسکواالستيک مخلوطهاي آسفالتي داغ ،گرم و حاوي خرده آسفالت
است .براي اين منظور ،مخلوطهاي آسفالتي با دو نوع دانهبندي (با اندازه سنگدانه بيشينه اسمي  9/5و  19ميليمتر) که
معرف مخلوطهاي اليه رويه و آستر هستند و نيز سه نوع قير خالص ،قير اصالحي با افزودني ساسوبيت و قير بازيافتي به
روش روسازي ممتاز طراحي شدند .آزمايشهاي رئومتر برشي ديناميک روي قيرها و تعيين مدول ديناميک روي مخلوطها
انجام شدند .مدل تجربي  NCHRP 1-40Dو مدلهاي ميکرومکانيکي  Hirschو شکل اصالح شده آن براي پيشبيني
مدول ديناميک مخلوط آسفالتي با دادههاي آزمايشگاهي ارزيابي شدند .با بررسي نتايج مشخص شد که مدل تجربي
 NCHRPبا انجام واسنجي نتايج خيلي خوبي دارد ( )R2>0.95و پس از آن مدلهاي نيمه تجربي و ميکرومکانيکي Hirsch

اصالح شده و  Hirschعملکرد مناسبي داشتند .تمامي مدلها در پيشبيني مدول مخلوطهاي با دانهبندي ريزتر عملکرد
بهتري داشتند .به نظر ميرسد که مدلهاي مورد بررسي در به حساب آوردن مقاومت ناشي از برخورد سنگدانهها چندان
موفق عمل نميکنند .استفاده از مدلهاي پيشبيني مدول براي پيادهسازي روش طراحي جديد در سطح  2مناسب مي-
باشد.
واژههاي کليدي :مدول ديناميک ،مدلهاي پيشبيني ،مخلوط آسفالتي گرم ،روسازي آسفالتي بازيافتي

 .1مقدمه
در روش طراحی روسازی آسفالتی به شیوه مکانیستیک
– تجربی 1که در راهنمای طراحی جدید آشتو مبنای
تعیین ضخامت الیههای روسازی قرار گرفته است ،از
مشخصات ویسکواالستیک مصالح آسفالتی مانند مدول
Mechanistic-empirical

دینامیک و زاویه فاز 2به عنوان دادههای ورودی فرآیند
طراحی استفاده شده است .عملکرد روسازی انعطافپذیر
نیز به شدت تحت تأثیر مدول مخلوط آسفالتی است که
خود با تغییر مشخصات مخلوط ،سرعت بارگذاری و دما
متغیر است.
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مدول مختلط ،که راهی برای بیان خصوصیات
ویسکواالستیک در دامنه فرکانسی است ،از طریق
بارگذاری نوسانی در فرکانسهای مختلف به دست میآید.
برای هر فرکانس مورد نظر ( )ωاگر تنش نوسانی ()σ0eiωt
(بر حسب پاسکال) اعمال شود ،پاسخ کرنش برابر ()ε0eiωt
نیز نوسانی در همان فرکانس ،اما با وقفهای به اندازه زاویه
فاز ( ،)δخواهد بود (کیم و همکاران .)2008 ،از آزمایش
مدول مختلط ،مقادیر مدول مختلط (* ،)Eمدول دینامیک
(|* ،)|Eمدول ذخیره )E’( 1و مدول اُفت( )E”( 2همه بر
حسب پاسکال) به صورت زیر تعیین میشود:
0 i 0
e 
" (cos( )  i sin( ))  E *  (cos( )  i sin( ))  E ' i E
0
0

E* 

() 1
بنابراین ،مدول دینامیک یک ویژگی بنیادین مصالح
ویسکواالستیک در دامنه فرکانسی است .این ویژگی از
طریق اعمال بارگذاری سینوسی در فرکانسهای مختلف
برای در نظر گرفتن خصوصیات ویسکواالستیک خطی
مخلوط آسفالتی تعیین میشود .به صورت ریاضی ،مدول
دینامیک برابر مقدار مطلق مدول مختلط تعریف میشود
(دیاب و یو .)2013 ،منحنی اصلی3ایجاد شده در دمای
مرجع بر اساس نتایج آزمایش مدول دینامیک ،برای
محاسبه مدول دینامیک روی یک بازه وسیع دمایی و
فرکانسی بهکار میرود.
راهنمای طراحی مکانیستیک – تجربی آشتو برای اهداف
طراحی روسازی سه سطح متمایز از ورودیهای ترافیکی
و خصوصیات مصالح را ارائه کرده است .در تحلیل سطح
یک ،انجام آزمایش مدول دینامیک آزمایشگاهی در
چندین فرکانس و دما مورد نیاز است .با این وجود ،روند
آزمایشگاهی برای تعیین مدول دینامیک همیشه امکان
پذیر نیست؛ چرا که زمانبر ،گران و سخت است .تحلیلها
در سطوح دو و سه نیازمند دادههای آزمایشگاهی مدول
نیستند .اما مدلهای تجربی که مبتنی بر ویژگیهای
مخلوط ،از جمله خواص حجمی ،هستند جهت تخمین
مدول دینامیک استفاده میشوند .مطالعات زیادی نشان
دادهاند که عملکرد این مدلها پایدار و متقن نیست و
1
Storage modulus
2 Loss modulus
3
Master curve
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وابسته به نوع مخلوط آسفالتی است .بنابراین ،درک این
که مقادیر مدول دینامیک برای مصالح بومی و محلی تا
چه حد قابل مقایسه با مقادیر مدول دینامیک پیشبینی
شده هستند حائز اهمیت است.
این مطالعه به دنبال دسترسی به اهداف زیر است:
 -1بررسی دقت مدل تجربی پیشبینی مدول در راهنمای
طراحی جدید و واسنجی آن با مصالح بومی
 -2بررسی دقت مدل میکرومکانیکی  Hirschو شکل
اصالح شده آن جهت پیشبینی مدول دینامیک مصالح
بومی
 -3ارزیابی مناسب بودن مدلهای پیشبینی مدول
دینامیک برای سه نوع مخلوط آسفالتی داغ ،گرم( 4با
افزودنی ساسوبیت) 5و آسفالت بازیافتی6
 -4مقایسه این مدلها از لحاظ پیشبینی مدول دینامیک
دو نوع دانهبندی متداول در راههای کشور با اندازه
سنگدانه بیشینه  9/5و  19میلیمتر
به این منظور ،آزمایش تعیین مدول دینامیک روی
مخلوطهای متراکم شده در آزمایشگاه صورت گرفته و
نتایج با مقادیر تعیین شده از مدلها مقایسه شده است.
مخلوطهای مورد بررسی با دو نوع دانهبندی معرف الیه-
های آستر و رویه آسفالتی و به روش روسازی ممتاز
طراحی شدهاند .در این مطالعه ،فرض بر رفتار االستیک
سنگدانه و رفتار ویسکواالستیک قیر و آسفالت است .قیر
به صورت غیر تراکمپذیر با نسبت پواسون برابر  0/5در
نظر گرفته شده است .همچنین ،بررسیها مبتنی بر این
فرض است که در مورد مخلوطهای حاوی خرده آسفالت،
قیر حاصل از آسفالت بازیافتی به طور کامل با قیر جدید
مخلوط میشود .در ادامه ،پس از بررسی برخی مطالعات
صورت گرفته در این زمینه و معرفی بعضی از مدلهای
پیشبینی مدول دینامیک ،مصالح و روشهای آزمایش
بهکار گرفته شده تشریح و نتایج بهدست آمده بررسی
شدهاند.

 .2مطالعات پيشين
)Warm Mix Asphalt (WMA
Sasobit
)Reclaimed Asphalt Pavement (RAP
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تناکی زاده ،شفابخش

معادالت زیادی برای تخمین سختی بتن آسفالتی توسعه
یافته است که از اولین آنها می توان به مدل Van der
 Poelاشاره کرد (وان در پول .)1954 ،مدلهای قابل
کاربرد جدیدتری شامل مدل ( Witczak 1-37Aآندری و
همکاران ،)1999 ،مدل  ،Bari & Witczakمدل
 NCHRP1 1-40Dو مدل  Hirschنیز در مطالعات به
چشم میخورد .طبق کارهای تحقیقاتی متعددی که به
ارزیابی مدلهای تجربی موجود پرداختهاند ،عملکرد یک
مدل با نوع مخلوط و دیگر خواص حجمی آن متغیر است.
برخی محققین عملکرد مدل  Witczak 1-37Aرا برای
مخلوطهای محلی بررسی کرده و دریافتهاند که این مدل،
مقدار مدول دینامیک را بیشتر تخمین میزند (کیم و
همکاران2005 ،؛ اُبوالردی .)2006 ،همچنین ،اُبوالردی
( )2006و برگیسون و همکاران ( )2005نتیجه گرفتند
که پیشبینی مدول مدل  Witczak 1-37Aدر دماهای
باالتر نسبت به دماهای کمتر ،نزدیکتر به مقادیر اندازه-
گیری شده بود .با این وجود ،طبق مطالعه دیگری ،مدل
 Witczak 1-37Aمقدار مدول را کمتر تخمین میزند و
پیشبینیها در دماهای کم و میانی نزدیکتر به مقادیر
اندازهگیری شده بودند (پلتی و همکاران.)2013 ،
رحمان و همکاران ( )2017مدلهای مبتنی بر رئولوژی
قیر جهت پیشبینی مدول دینامیک و زاویه فاز مخلوط-
های آسفالتی را ارائه کردند که دو پارامتر مدول نرمی و
ضریب یکنواختی سنگدانهها را نیز به عنوان ورودی در
نظر میگرفت .نتایج ،بیانگر تطابق نسبتاً خوب مدل با
نتایج آزمایشگاهی مدول در نیومکزیکو بود .ژو و همکاران
( )2011منحنیهای اصلی را برای مخلوطهای آسفالتی
اصالح شده با پلیمر توسعه دادند و انطباق مدل Witczak
 1-37Aرا بررسی کردند .مشخص شد که این مدل برای
پیشبینی مدول دینامیک مخلوطهای آسفالتی پلیمری
مناسب است .کیم و بوتالر ( )2011برای غلبه بر
محدودیتهای مدل تجربی  ،Witczakیک چارچوب
مدلسازی میکرومکانیکی بر اساس نظریه محیط واسط
مؤثر طرح تفاضلی 2را توسعه دادند .آزمایش مدول
دینامیک روی نمونهها به روش استوانه توخالی انجام شد

و معلوم شد که این مدل برای پیشبینی مدول دینامیک
مخلوطهای آسفالتی در محدوده دماهای کم مناسب بود.
رابینز و تیم ( )2011سه مدل ،Witczak 1-37A
 NCHRP 1-40Dو  Hirschرا برای پیشبینی مدول
دینامیک مخلوطهای آسفالتی جنوب شرق ایاالت متحده
مورد بررسی قرار دادند .مدلهای  Witczakو NCHRP
بیشترین انحراف از مقادیر آزمایشگاهی را داشتند و مدل
 NCCHRP 1-40Dمدول را تا حدود  %60بیشتر تخمین
میزد .مدل  Hirschدقیقترین پیشبینیها را داشت.
واسنجی این مدل نشان داد که نسبت پواسون انتخاب
شده برای قیر اثر کمی بر قابلیت پیشبینی مدل دارد.
سینگ و همکاران ( )2011قابلیت پیشبینی مدل
 Witczak 1-37Aبرای تعیین مدول دینامیک مخلوط-
های اوکالهما را بررسی نمودند .مشاهده شد که این مدل
مقدار مدول را در تمام سطوح درصد هوا بیشتر تخمین
میزند و اقدام به واسنجی آن کردند .مدل واسنجی شده
در تخمین مقدار مدول برای طراحی سطوح  2و  3و
اجرای طراحی مکانیستیک – تجربی مفید بود.
خطاب و همکاران ( )2014نیز به ارزیابی مدلهای پیش-
بینی مدول دینامیک  Witczak 1-37Aو NCHRP 1-
 40Dدر سه سطح مشخصات قیر برای اجرای راهنمای
مکانیستیک – تجربی در عربستان پرداختند .مدول
پیشبینی شده ،انحراف و پراکنش در مقادیر ،بهخصوص
در دماهای زیاد و کم ،نشان داد .مدل  1-37Aدر مقایسه
با  1-40Dپیشبینی مدول بهتری در تمام سطوح ورودی
مشخصات قیر داشت .بیشترین انحراف در مقادیر مدل 1-
 40Dدر دمای خیلی کم ( -10درجه سلسیوس) و در
مدل  1-37Aدر دمای کم ( 4/4درجه سلسیوس) رخ داد.
سخاییفر و همکاران ( )2017یک سری از مدلهای تک-
دمایی برای پیشبینی مدول دینامیک مخلوطهای
آسفالتی توسعه دادند که در آن از خواص مختلف قیر و
مخلوط برای تخمین مدول استفاده شده بود .نتایج بیانگر
آن بود که مدلهای جدید عملکرد خوبی نسبت به مدل-
های  Witczakو  Hirschداشتند.
هو و همکاران ( )2016عملکرد مخلوطهای آسفالتی را بر
اساس مدول دینامیک پیشبینی شده از مدلهای

1National Cooperative Highway Research Program

)2Differential Scheme Effective Medium (DSEM
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 Witczak 1-37Aو  NCHRP 1-40Dارزیابی کردند و به
این نتیجه رسیدند که این مدلها برای پیشبینی عملکرد
مخلوط آسفالتی مناسب هستند .همچنین ،مشخص شد
که مدل  NCHRP 1-40Dمقادیر مدول دینامیک پیش-
بینی شده بهتری ارائه میکند .نعمتی و داو ()2018
مدلهای پیشبینی مبتنی بر خواص اسمی مخلوط که
طی طرح اختالط در دسترس هستند برای مدول مختلط
مخلوط آسفالتی ارائه کردند .شاخصهای رئولوژیک برای
عملکرد روسازی نیز به سادگی با استفاده از مدلها قابل
محاسبه بودند و طراحان میتوانند با بهینهسازی
مشخصات طرح اختالط ،قابلیت اطمینان طرح را افزایش
و هزینههای چرخه عمر را کاهش دهند.

بر اساس مرور مطالعات صورت گرفته ،در این مقاله ،مدل
تجربی  NCHRP 1-40Dو نیز مدلهای نیمه تجربی
مبتنی بر میکرومکانیک  Hirschو  Hirschاصالحشده
برای پیشبینی مدول دینامیک مخلوطهای آسفالتی
بررسی شدند.
 .2-1مدل Bari and Witczak
باری و ویتزاک ( )2006مدل  Witczak 1-37Aرا با
استفاده از  7400داده از  346مخلوط آسفالتی اصالح
کردند .مدل اصالح شده ،مدول برشی دینامیک و زاویه
فاز قیر را به عنوان پارامترهای ورودی در مدل قرار می-
دهد که در رابطه زیر نشان داده شده است:
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که در آن * Eمدول دینامیک مخلوط بر حسب |Gb*| ،psi

مدول برشی دینامیک قیر بر حسب  ρ200 ،psiدرصد
عبوری از الک شماره  ρ4 ،200درصد تجمعی مانده روی
الک شماره  ρ38 ،4درصد تجمعی مانده روی الک 3/8
اینچ ρ34 ،درصد تجمعی مانده روی الک  3/4اینچVa ،
میزان درصد فضای خالی Vbeff ،میزان حجمی قیر مؤثر و
 δbزاویه فاز قیر است .پایگاه داده استفاده شده برای
توسعه این مدل شامل شرایط پیرشدگی متنوع از جمله
پیرشدگی های کوتاه مدت در آون ،آزمایشگاهی ،در
کارخانه آسفالت و میدانی است .در این مدل ،ویسکوزیته
به دست آمده از رابطه  A-VTSبا ورود مستقیم مدول
برشی دینامیک قیر و زاویه فاز جایگزین شده است که

()3



میتواند به خوبی رئولوژی قیر با تغییرات دما و فرکانس
بارگذاری را در نظر بگیرد (باری و ویتزاک.)2006 ،
 .2-2مدل NCHRP 1-40D
مدل باری و ویتزاک در پروژه  NCHRP 1-40Dمورد
بازبینی قرار گرفت (ویتزاک و همکاران .)2007 ،این مدل،
همان فرم ریاضی تابع سیگموئید در نسخه قبلی را داشت.
اما از میزان انطباق بهتر ،انحراف کمتر و دقت بیشتری
برخوردار بود .این مدل به صورت رابطه ( )3ارائه شده و
تمامی متغیرها همانند رابطه قبل تعریف میشوند.

 6.8232  0.03274  200  0.00431(  200 ) 2  0.0104  4  0.00012(  4 ) 2 



 V beff


2

 0.00678 38  0.00016(  38 )  0.0796V a  1.1689 V


V
a 
 beff





* 0.0009
b



log E *  0.02  0.758 G

 V beff

2
1.437  0.03313V a  0.6926 
  0.00891 38  0.00007(  38 )  0.0081 34
V

V
a 
 beff

1  exp 4.5868  0.8176 log Gb*  3.2738 log b 
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آود و همکاران ( )2011دقت پیشبینی و انحراف مدل را
بررسی کردند و نتیجه گرفتند که هنگام استفاده از داده-
های قیر معمولی ،این مدل بهترین تخمینها را از مدول
دینامیک تولید میکند .با این وجود ،در دماهای بیشتر و
کمتر ،مقادیر مدول با انحراف قابل مالحظهای را نشان
میدهد .در حالتی که قیر بر اساس سطح یک راهنمای
طراحی تعیین مشخصات شود ،مدل کمی مقدار مدول را
در دماهای کم کمتر و در دماهای زیاد بیشتر تخمین
میزند .از طرف دیگر ،با تعیین مشخصات قیر در سطح 3
راهنمای طراحی ،مدل در تمام دماها مقادیر مدول را
بیشتر تخمین میزند.
 .2-3مدل Hirsch
این مدل ،یک روش معقول و نیمه تجربی برای پیشبینی
مدول دینامیک بتن آسفالتی است که بر اساس نگارشی
از قانون مخلوطها 1به نام مدل  ،Hirschکه ترکیبی از
المانهای سری و موازی از فازهای ماده مرکب است،
ایجاد گردیده است .برای کاربرد این مدل در مورد مخلوط
آسفالتی ،کریستنسن و همکاران ( )2003مدلی را برای
پیشبینی مدول مخلوط از مدول برشی قیر و خواص
حجمی مخلوط توسعه دادند .پایگاه دادهای متشکل از 18
مخلوط متفاوت با  8نوع قیر و  5دانهبندی متفاوت در
توسعه مدل به کار رفتند و روابط زیر حاصل شدند:

 V MA 
* V FA V MA  
E *  PC  4200000  1 
  3 Gb 

100


 10000  

1







 V MA
 1  100
V MA
(1  PC ) 

4200000
V
FA
* 3 Gb



() 4

1







0.58


V FA  3 G b* 
 20 



V MA

PC  
0.58
V FA  3 Gb* 

650  
 V MA




() 5
که در آنها |* |Eمدول دینامیک بر حسب VMA ،psi
میزان حجم فضای خالی سنگدانه بر حسب درصدVFA ،
میزان حجم فضای خالی پر شده با قیر بر حسب درصد
است و سایر پارامترها مشابه روابط قبل تعریف میشوند.
پایگاه داده استفاده شده برای توسعه مدل ،بازه وسیعی از
مقادیر اندازهگیری شده مدول در دماهای از  -9تا 54
درجه سلسیوس را در بر میگیرد .اما تنها شامل دو
فرکانس بارگذاری  0/1و  5هرتز است (کریستنسن و
همکاران .)2003 ،در یک مطالعه قیاسی ،پیشبینیهای
مدل  Hirschبرای مدول دینامیک مخلوط نسبت به مدل
 Witczak 1-37Aنزدیکتر به مقادیر آزمایشگاهی بودند
(دونگر و همکاران.)2005 ،

 .2-4مدل  Hirschاصالح شده
ژانگ و همکاران ( )2017شکل اصالح شدهای از مدل
 Hirschرا برای پیشبینی مدول دینامیک مخلوط
آسفالتی ارائه نمودند .مدل ارائه شده خاصیت
ویسکواالستیک قیر و به عبارتی اثر زاویه فاز را با ورود
مدل برگر جهت توصیف رفتار قیر در نظر میگیرد و در
مقایسه با مدلهای  Witczakو  Hirschدقت پیشبینی
بهتری دارد .در این مدل ،مقدار مدول دینامیک قیر به
جای مدول برشی دینامیک آن قرار میگیرد .شکل کلی
مدل به صورت رابطه زیر است:

 V MA
 1  100
V
FA

V
MA
V MA
  V MA 


* 
 PC  E a  1 

E

(1

P
)

b 
C 


100 
*V FA  E b
 10000  
 
 Ea


*
E mix

()6
Rule of mixtures
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0.58


V FA  E b* 
 20 


V MA 

PC  
0.58
*
V FA  E b 

650  
 V MA 



() 7

2

2

  1
E2
2 
1
1
 
 


 2 1    Gb* cos  E 22  2222   1 E 22  22 2 
*E b



() 8

که در آنها |* |Ebمدول دینامیک قیر بر حسب
مدول االستیسیته سنگدانه بر حسب  ν ،psiنسبت
پواسون قیر ω ،فرکانس زاویهای کاهش یافته بر حسب
رادیان بر ثانیه ( ω=2πfو  fفرکانس بر حسب هرتز) و E2
 η2 ،و  η1ضرایب مدل برگر قیر هستند که با حداقلسازی
خطا در نرمافزار اکسل به دست میآیند .توسعهدهندگان
مدل بر این باورند که این مدل قابلیت پیشبینی بهتر
مقدار مدول مخلوطهای خاصی که دارای درصد باالی
آسفالت بازیافتی ( ،)RAPپلیمر استایرن بوتادین استایرن
( )SBSو گیلسونایت هستند را داراست (ژانگ و همکاران،
 .)2017الزم به ذکر است که در این مطالعه ،مقدار مدول
Ea ،psi

االستیسیته سنگدانه مشابه با مدل اصلی برابر 4200000
( )psiدر نظر گرفته شده است.

 .3مصالح و روشهاي آزمايش
 .3-1مصالح
قیر مورد استفاده در این تحقیق از شرکت نفت پاسارگاد
تهیه شده و دارای درجه عملکردی  PG64-16است.
مشخصات این قیر طبق استاندارد آشتو اِم320-
( )2015 a ،AASHTOدر جدول  1آمده است.

جدول  .1مشخصات قير پايه
وضعيت قير

استاندارد

مشخصه

قیر پیرشده
در RTFO

قیر پیرشده
در PAV

<230

313
0/412

ویسکوزیته در )Pa.s( 135 °C

آزمايش
AASHTO
T48
AASHTO
T316

>3

 G*/sinδبا برش دینامیک در دمای 64 °C
و )kPa( 10 rad/s

AASHTO
T315

<1

2/40

تغییر جرم پس از )%( RTFO

AASHTO
T240

>1

0/06

نقطه اشتعال ()°C
قیر پیرنشده

معيار استاندارد

نتيجه آزمايش

 G*/sinδبا برش دینامیک در دمای 64 °C
و )kPa( 10 rad/s

AASHTO
T315

<2/2

2/65

 G*.sinδبا برش دینامیک در دمای 21 °C
و )kPa( 10 rad/s

AASHTO
T315

>5000

3385

سختی خزشی در دمای  -6 °Cو زمان 60
ثانیه ()MPa

AASHTO
T313

>300

111

مقدار  mدر دمای  -6 °Cو زمان  60ثانیه

AASHTO
T313

<0/3

0/3

در این مطالعه ،ساسوبیت به میزان  1/5درصد وزنی قیر و در دمای  120درجه سلسیوس به کمک یک همزن برشی
دور باال با قیر مخلوط شد تا قیر اصالحشده همگنی به دست آید .قیر حاصل ،پایداری ذخیرهسازی گرم را بدون تمایل به
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جداشدگی فاز دارد .طبق آزمایشهای صورت گرفته ،قیر اصالحی دارای رده عملکردی  PG64-10است .مشخصات قیر
اصالحی با ساسوبیت در جدول  2آمده است.
جدول  .2مشخصات قير اصالحشده با ساسوبيت
وضعيت قير

استاندارد

معيار

نتيجه

آزمايش
AASHTO
T48
AASHTO
T316

استاندارد

آزمايش

<230

313

>3

0/314

 G*/sinδبا برش دینامیک در دمای
 64 °Cو )kPa( 10 rad/s

AASHTO
T315

<1

3/47

تغییر جرم پس از )%( RTFO

AASHTO
T240

>1

0/08

مشخصه

نقطه اشتعال ()°C
قیر
پیرنشده

قیر پیرشده
در RTFO

قیر پیرشده
در PAV

ویسکوزیته در )Pa.s( 135 °C

 G*/sinδبا برش دینامیک در دمای
 64 °Cو )kPa( 10 rad/s

AASHTO
T315

<2/2

3/99

 G*.sinδبا برش دینامیک در دمای
 21 °Cو )kPa( 10 rad/s

AASHTO
T315

>5000

3663

سختی خزشی در دمای  -6 °Cو
زمان  60ثانیه ()MPa

AASHTO
T313

>300

156

مقدار  mدر دمای  -6 °Cو زمان 60
ثانیه

AASHTO
T313

<0/3

0/254

قیر نمونههای خرده آسفالت با انجام فرآیند استخراج و
جداسازی فیلر از محلول استخراج مطابق استاندارد اِی
اِس تی اِم -دی  )2011 ،ASTM( 2172تقطیر محلول
حاصل به روش ابسون طبق استاندارد اِی اِس تی اِم -دی
 )2015 ،ASTM( 1856بازیابی شد .بر اساس درجهبندی

عملکردی ،این قیر دارای رده  PG94-4است .مشخصات
قیر بازیافتی در جدول  3آمده است .مصالح سنگی بهکار
رفته در این مطالعه از نوع سیلیسی رودخانهای بوده و
مشخصات آن به همراه مشخصات سنگدانه بازیافتی از
خرده آسفالت در جدول  4آمده است.

جدول  .3مشخصات قير بازيافتي
وضعيت قير

استاندارد

معيار

نتيجه

آزمايش

استاندارد

آزمايش

AASHTO
T48
AASHTO
T316

<230

328

>3

1/603

 G*/sinδبا برش دینامیک در دمای
 64 °Cو )kPa( 10 rad/s

AASHTO
T315

<1

27/02

تغییر جرم پس از )%( RTFO

AASHTO
T240

>1

0/11

 G*/sinδبا برش دینامیک در دمای
 64 °Cو )kPa( 10 rad/s

AASHTO
T315

<2/2

29/19

 G*.sinδبا برش دینامیک در دمای

AASHTO
T315

>5000

6905

مشخصه

نقطه اشتعال ()°C
قیر
پیرنشده

قیر پیرشده
در RTFO

ویسکوزیته در )Pa.s( 135 °C
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 21 °Cو )kPa( 10 rad/s
قیر پیرشده
در PAV

سختی خزشی در دمای  -6 °Cو
زمان  60ثانیه ()MPa

AASHTO
T313

>300

119

مقدار  mدر دمای  -6 °Cو زمان 60
ثانیه

AASHTO
T313

<0/3

0/261

جدول  .4مشخصات مصالح سنگي
مشخصه

استاندارد

معيار

وزن مخصوص ظاهری

سنگدانههای پهن و دراز
نسبت  1به )%( 5
شکستگی مصالح سنگی
روی الک شماره  4در
یک جبهه ()%
شکستگی مصالح سنگی
روی الک شماره  4در دو
جبهه ()%
گوشهداری مصالح سنگی
ریزدانه ()%

وزن مخصوص حقیقی
درصد جذب آب ()%

درشت

متوسط

ريز

ماسه

درشت
دانه

ريزدانه

ASTM
C127,C128
ASTM
C127,C128
ASTM
C127,C128

-

2/668

2/674

2/681 2/675

2/620

2/682

-

2/553

2/546

2/483 2/529

2/509

2/489

-

1/7

1/9

2/2

3/0

1/684

2/887

ASTM
D4791

>10

0/2

0/6

2/4

-

0/5

-

ASTM
D5821

<95

98

97

98

-

99

-

ASTM
D5821

<90

94

94

95

-

95

-

ASTM
C1252

<45

-

-

-

45/5

-

45

 .2-2روشهاي آزمايش
 .2-2-1طرح اختالط
در این مطالعه ،چهار طرح اختالط به روش روسازی
ممتاز 1آشتو آر )2015 b ،AASHTO( 35-و مطابق با
مشخصات آشتو اِم )2015 c ،AASHTO( 323-با در
نظر گرفتن میزان ترافیک ساالنه  3تا  10میلیون محور

Superpave mix design

48

شن

شن

شن

بازيافتي

بازيافتي

استاندارد هم ارز برای دو نوع دانهبندی توپر درشت با
اندازه سنگدانه بیشینه اسمی  19و  9/5میلیمتر و برای
مخلوطهای دارای خرده آسفالت و بدون آن تهیه شده
است .منحنی دانهبندی مخلوطها به همراه حدود باال و
پایین روسازی ممتاز در شکلهای  1و  2نشان داده شده-
اند.

1
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شکل  .1منحني دانهبندي مخلوطهاي معمولي و داراي خرده آسفالت با اندازه ماکزيمم  19ميليمتر

شکل  .2منحني دانهبندي مخلوطهاي معمولي و داراي خرده آسفالت با اندازه ماکزيمم  9/5ميليمتر

مخلوطهای آسفالت گرم ( )WMAنیز با طرحی
مشابه مخلوطهای معمولی تهیه شدند و تنها دمای
اختالط و تراکم آنها  20درجه سلسیوس کمتر از مخلوط
آسفالتی داغ ( )HMAبود .تراکم مخلوطها به روش
ژیراتوری و با تعداد چرخش  100دور و زاویه چرخش

 1/16درجه صورت گرفته است .مخلوطها برای میزان
فضای خالی  4±0/5درصد طرح شدهاند .میزان قیر بهینه،
میزان خرده آسفالت و درصد فضای خالی مخلوطها در
جدول  5آمده است.

جدول  .5مشخصات مخلوطهاي آسفالتي
نوع مخلوط
HMA19
HMA9.5
RAP19
RAP9.5

درصد قير

VMA
()%

VFA
()%

خالي ()%

4/95
5/5
5/1
5/9

13/31
15/58
14/30
15/87

76/90
76/48
71/75
73/22

3/08
3/67
4/04
4/25

بهينه

درصد فضاي

وزن مخصوص واقعي

ميزان خرده

مخلوط آسفالتي

آسفالت ()%

2/301
2/254
2/281
2/244

30
60
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 .2-2-2آزمايش رئومتر برشي ديناميک قير
این آزمایش مطابق با استاندارد آشتو تی315 -
( )2015 d ،AASHTOبرای اندازهگیری خواص
ویسکواالستیک قیر از جمله مدول دینامیک برشی و زاویه
فاز به کار رفت .آزمایش روی نمونههای پیرشده در آون
الیه نازک چرخشی ( )RTFOو نیز محفظه پیرشدگی
تحت فشار ( )PAVدر دماهای  54 ،37/8 ،21/1و 64
درجه سلسیوس و به ترتیب با هندسه صفحات موازی با
قطر  25میلیمتر و ضخامت نمونه یک میلیمتر و صفحات
موازی با قطر  8میلیمتر و ضخامت نمونه  2میلیمتر
انجام شد .آزمایش به صورت کنترل تنش و با رعایت
قرارگیری مصالح در محدوده رفتار خطی در فرکانسهای
 0/1تا  25هرتز صورت پذیرفته است.
 .3-2-2آزمايش رئومتر تيرچه خمشي قير
جهت ارزیابی خواص نمونه در دمای کم از آزمایش رئومتر
تیرچه خمشی قیر در دماهای  -6و صفر درجه سلسیوس
استفاده شده است .این آزمایش مطابق با استاندارد آشتو
تی )2015 e ،AASHTO( 313-و با اعمال بار ثابت
خزشی  980میلینیوتنی به مدت  240ثانیه در وسط
نمونه تیرچه قیری و تعیین سختی خزشی و مقدار m
صورت گرفته است .از آنجایی که در این مطالعه ،منحنی
اصلی مدول دینامیک و زاویه فاز با ترکیب دادههای دو
آزمایش رئومتر برشی دینامیک و رئومتر تیرچه خمشی
ایجاد میشود ،ابتدا مقادیر سختی خزشی به مدول ذخیره
و تلف شده تبدیل شده و به کمک آن مدول دینامیک و
زاویه فاز تعیین گردیدند .روش تبدیل مشابه روند ارائه
شده توسط رو و شاروک ( )2011بود.
 .4-2-2آزمايش تعيين مدول ديناميک مخلوط
آسفالتي
جهت تعیین ویژگیهای ویسکواالستیک مخلوط آسفالتی
(مدول دینامیک و زاویه فاز) از آزمایش تعیین مدول
دینامیک مطابق با استاندارد آشتو تی،AASHTO( 342-
 )2015 fاستفاده شد .در این روش ،بار نیمسینوسی به
1Generalized logistic sigmoidal model
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صورت فشار محوری به نمونه استوانهای شکل به ارتفاع 6
و قطر  4اینچ اعمال شده و میزان تغییرشکل آن اندازه-
گیری میشود .آزمایش در  5دمای 37/8 ،21/1 ،4/4 ،-6
و  54درجه سلسیوس و در فرکانسهای بارگذاری ،25
 0/5 ،1 ،5 ،10و  0/1هرتز صورت میگیرد .در ادامه،
نتایج آزمایش و ارزیابی مدلهای پیشبینی مختلف مورد
بحث و بررسی قرار میگیرند.

 .3نتايج آزمايشگاهي و ارزيابي مدلهاي
پيشبيني
برای نمایش نتایج آزمایش مدول دینامیک مخلوط
آسفالتی از منحنیهای واحدی به نام منحنی اصلی
استفاده میشود .به طور معمول ،برای ایجاد منحنی
اصلی ،از مدلهایی استفاده میشود که در مورد این
مطالعه مدل استفاده شده همان مدل بهکار رفته در
راهنمای طراحی مکانیستیک– تجربی آشتو است .مدل
بهکار رفته سیگموئید لجستیک تعمیم یافته)GLSM(1
است که در رابطه زیر نشان داده شده است (اُشون و
همکاران:)2017 ،


log E *   

1

1   exp     (log f )  
exp      log f  
  90   



R

R

 1
 1 
 





1   exp      log f R  

() 9
که در آن |* |Eمدول دینامیک مخلوط بر حسب پاسکال،
 φزاویه فاز مخلوط بر حسب درجه fR ،فرکانس کاهش
یافته بر حسب هرتز و  λ ، ،δو  βضرایب رگرسیون
هستند که با استفاده از افزونه  Solverنرمافزار اکسل
تعیین میشوند .الزم به ذکر است که برای تعیین فرکانس
کاهش یافته نیز از اصل برهم نهی دما – زمان و رابطه
 WLF2استفاده شده است که در ادامه آورده شده است
(نگوین و همکاران.)2013 ،
()10

) C 1  (T T R
) C 2  (T T R

William-Landel-Ferry

log a (t ) 

2
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که در آن ) a(tضریب انتقال T ،دمای آزمایش بر حسب
درجه کلوین TR ،دمای مرجع بر حسب درجه کلوین و
 C1و  C2ضرایب ثابت هستند .در این مطالعه ،دمای مرجع
 21/1درجه سلسیوس ( 294/25درجه کلوین) در نظر
گرفته شده است .برای رعایت اختصار در شکلهای  3و
 4منحنی اصلی مدول و زاویه فاز مخلوط  HMA19به
عنوان نمونه نشان داده شدهاند.

در این مطالعه ،با استفاده از نتایج آزمایش رئومتر
برشی دینامیک قیر و نیز مشخصات طرح اختالط
مخلوطها از مدلهای پیشبینی ،NCHRP 1-40D
 Hirschو  Hirschاصالح شده جهت پیشبینی مقادیر
مدول دینامیک مخلوطهای آسفالتی استفاده شده است.

شکل  .3منحني اصلي مدول ديناميک مخلوط آسفالتي HMA19

شکل  .4منحني اصلي زاويه فاز مخلوط آسفالتي HMA19

شکل  .5مقايسه مقادير مدول پيشبيني شده و آزمايشگاهي مخلوط آسفالتي HMA9.5

مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل ،سال چهارم ،پیاپی سیزده  ،بهار 1397

51
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بر اساس نتایج ابتدایی برازش مقادیر مدول ،مدل
 NCHRP 1-40Dکه مدلی کامالً تجربی است ،نتایج
مناسبی ارائه نداد که بدین منظور اقدام به واسنجی مدل
برای دادههای مدول دینامیک مطالعه حاضر شد .برای
واسنجی این مدل نیز از روش حداقل کردن اختالف مقدار

مدول پیشبینی شده و مدول اندازهگیری شده به کمک
افزونه  Solverنرمافزار اکسل استفاده شده است .دقت
پیشبینی این مدلها در شکلهای  5تا  10برای مخلوط-
های مختلف نشان داده شده است.

شکل  .6مقايسه مقادير مدول پيشبيني شده و آزمايشگاهي مخلوط آسفالتي HMA19

شکل  .7مقايسه مقادير مدول پيشبيني شده و آزمايشگاهي مخلوط آسفالتي WMA9.5
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شکل  .8مقايسه مقادير مدول پيشبيني شده و آزمايشگاهي مخلوط آسفالتي WMA19

شکل  .9مقايسه مقادير مدول پيشبيني شده و آزمايشگاهي مخلوط آسفالتي RAP9.5

شکل  .10مقايسه مقادير مدول پيشبيني شده و آزمايشگاهي مخلوط آسفالتي RAP19
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بر اساس نمایش گرافیکی ارائه شده در شکلهای 5
تا  10کامالً مشخص است که به ترتیب مدلهای
 NCHRP 1-40Dواسنجی شده Hirsch ،اصالح شده،
 Hirschو  NCHRP 1-40Dبهترین قابلیت پیشبینی را
داشتهاند .همچنین ،انحراف از مقادیر آزمایشگاهی در
دماهای کم و فرکانسهای زیاد که دارای مقادیر مدول
دینامیک بیشتری هستند مشهودتر است .برای درک بهتر
از دقت پیشبینی مدلهای مختلف ،پارامترهای آماری
زیر برای هر یک از مدلها محاسبه و مورد بررسی قرار
گرفتند .این پارامترها شامل مجموع مربعات خطا (،)SSE
نسبت خطای استاندارد ( ،)Se/Syضریب تعیین ( )R2و
خطای نرمال شده میانگین ( )MNEهستند .روابط
استفاده شده برای محاسبه هر یک از این پارامترها به
صورت زیر ارائه شدهاند:
2
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n
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که در آنها  |E*predicted|iمقدار مدول دینامیک پیشبینی
شده داده  |E*measured|i ،iمقدار مدول دینامیک اندازه-
گیری شده داده  |E*measured|mean ،iمقدار میانگین مدول
دینامیک اندازهگیری شده و  nتعداد داده (در اینجا 30
عدد برای هر مخلوط) است .جدول  6مقدار پارامترهای
آماری مخلوطهای مختلف را نشان میدهد .مقادیر جدول
 6نیز مؤید رتبهبندی قبلی هستند .الزم به ذکر است که
مقادیر جدول  6برای حالت مختصات حسابی هستند و
در صورت انطباق دادهها در فضای لگاریتمی ،مقادیر
پارامترهای آماری بهبود مییابند .برای تعیین کیفی
میزان انطباق مدلها میتوان از جدول  7استفاده کرد.
بر اساس درجهبندی کیفی جدول  7از لحاظ خوبی
برازش و میزان انطباق مدل  NCHRP 1-40Dواسنجی
شده دارای عملکرد عالی برای تمام مخلوطهاست .مدل
 Hirschاصالح شده برای مخلوط بازیافتی  9/5میلیمتری
دارای عملکرد عالی ،برای مخلوطهای معمولی  9/5میلی-
متری ،گرم  9/5میلیمتری و بازیافتی  19میلیمتری
دارای عملکرد خوب و برای مخلوطهای معمولی و گرم
 19میلیمتری دارای برازش متوسط است .مدل Hirsch
برای مخلوط بازیافتی  9/5میلیمتری دارای عملکرد
خوب ،برای مخلوطهای معمولی و گرم  9/5میلیمتری و
بازیافتی  19میلیمتری دارای عملکرد متوسط و برای
مخلوطهای معمولی و گرم  19میلیمتری برازش خیلی
ضعیفی دارد .مدل  NCHRP 1-40Dبرای تمامی مخلوط-
ها عملکرد بسیار ضعیفی دارد.

n

MNE  100  
i 1

جدول  .6پارامترهاي آماري مدلهاي پيشبيني مدول ديناميک
مدل پيشبيني

NCHRP 1-40D

Calibrated
NCHRP 1-40 D
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نوع مخلوط
HMA9.5
HMA19
WMA9.5
WMA19
RAP9.5
RAP19
HMA9.5
HMA19

)SSE (*106
2383
7185
2551
7660
3245
6221
2.527
9.100

Se/Sy
1.716
3.400
1.777
3.467
2.014
2.990
0.056
0.121

R2
-1.945
-10.557
-2.159
-11.021
-3.058
-7.940
0.9969
0.9854

MNE
242.47
314.56
200.59
295.37
263.53
314.73
21.21
22.21
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Hirsch

Modified
Hirsch

WMA9.5
WMA19
RAP9.5
RAP19
HMA9.5
HMA19
WMA9.5
WMA19
RAP9.5
RAP19
HMA9.5
HMA19
WMA9.5
WMA19
RAP9.5
RAP19

0.110
0.110
0.093
0.114
0.650
0.988
0.703
1.028
0.506
0.694
0.418
0.748
0.491
0.791
0.275
0.393

9.882
7.774
6.904
9.106
342
607
399
673
205
335
142
348
195
399
60.8
108

0.9880
0.9878
0.9914
0.9869
0.5770
0.0241
0.5052
-0.0566
0.7436
0.5182
0.8249
0.4403
0.7588
0.3738
0.9242
0.845

26.50
19.45
11.49
15.18
79.35
85.62
58.74
73.86
63.31
70.67
34.96
40.21
27.85
36.59
35.24
38.85

جدول  .7طبقهبندي کيفي پارامترهاي آماري ميزان انطباق (ژو و همکاران)2011 ،
رتبه

R2

Se/Sy

عالی
<0.35
>0.90
خوب
0.36/0.55 0.70-0.89
متوسط
0.56-0.75 0.40-0.69
ضعیف
0.76-0.90 0.20-0.39
خیلی ضعیف
>0.90
<0.19

باید توجه داشت که برازش بهتر دادهها در مدل
واسنجی شده  NCHRP 1-40Dبه دلیل ماهیت تجربی
این مدل است که باید برای هر مصالح جدید ،بهجز
مصالحی که در ایجاد مدل اصلی نقش داشتهاند ،واسنجی
شود و قطعاً نتیجه بهتری را در بر خواهد داشت .بدون
انجام واسنجی ،بهترین مدل پیشبینی رابطه Hirsch
اصالح شده است که ماهیت ویسکواالستیک قیر و زاویه
فاز را در نظر میگیرد و مبتنی بر قانون مخلوطها و
میکرومکانیک است.
به طور کلی ،عملکرد مدلها برای مخلوطهای 9/5
میلیمتری بهتر از مخلوطهای درشتدانه  19میلیمتری
بوده است .بر این اساس ،میتوان این گونه نتیجه گرفت
که مدول دینامیک مخلوطهای درشتدانه که بخش
مهمی از قابلیت باربری آنها ناشی از اتکا و قفل و بست
داخلی سنگدانهها است بهخوبی با مدلهای تجربی و
نیمهتجربی مدل نمیشوند و نیاز به مدلهای
میکرومکانیکی متقنتر و شبیهسازیهای نزدیک به

واقعیت و یا مدلسازیهای عددی در این زمینه وجود
دارد .یکی دیگر از ضعفهای مدلهای مورد بررسی ،عدم
پیشبینی مقدار زاویه فاز است .از آنجایی که در تحلیل-
های پیشرفته ،مخلوط آسفالتی به صورت یک مصالح
ویسکواالستیک در نظر گرفته میشود ،تعیین هر دو
مشخصه مدول دینامیک و زاویه فاز ضروری است.

 .4نتيجهگيري
برای اجرای راهنمای طراحی مکانیستیک– تجربی آشتو
در کشور نیاز به تعیین مدول دینامیک مخلوط آسفالتی
است .این ویژگی بسته به سطح ورودی راهنمای طراحی
به صورت آزمایشگاهی ،یا از طریق مدلهای پیشبینی
تعیین میشود .از آنجایی که انجام آزمایش تعیین مدول
دینامیک زمانبر و گران است ،استفاده از مدلهای پیش-
بینی توصیه میشود .در این مطالعه ،سه مدل پیشبینی،
 NCHRP 1-40Dکه در راهنمای طراحی آمده است،
 Hirschو  Hirschاصالح شده برای تخمین مدول
دینامیک مخلوطهای معمولی ،گرم (با افزودنی
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 گرم و حاوی خرده آسفالت،بررسی مدل های پیش بینی مدول دینامیک جهت تعیین خواص ویسکواالستیک مخلوط های آسفالتی داغ

مدلهای مورد بررسی قابلیت پیشبینی زاویه فاز که
یکی از دو ویژگی بارز مصالح ویسکواالستیک هستند را
نداشتند که در مطالعات آتی نویسندگان مورد بررسی قرار
.خواهند گرفت
قابلیت پیشبینی مدلها در مورد مخلوطهای
درشتدانهتر کمتر بود که میتواند بیانگر این باشد که این
مدلها به خوبی اثر مقاومت ناشی از اسکلت سنگدانهای
 توصیه میشود از مدلهای، بنابراین.را در نظر نمیگیرند
مبتنی بر میکرومکانیک متقنتر و یا شبیهسازیهای
.عددی برای بررسی این موضوع استفاده گردد
NCHRP-  استفاده از روابط پیشبینی،به طور کلی
 اصالح شده جهت تعیین مدول دینامیکHirsch  و140D
، به این ترتیب.مخلوطهای آسفالتی بومی توصیه میشود
 امکان استفاده از روش طرح،تا زمان تجهیز آزمایشگاهها
.روسازی جدید آشتو در کشور وجود خواهد داشت

) ارزیابیRAP( ساسوبیت) و حاوی آسفالت بازیافتی
 به موارد زیر میتوان، بنا بر نتایج به دست آمده.شدند
:اشاره کرد
) بهGLSM( مدل سیگموئید لجستیک تعمیم یافته
 برای تعیینWLF همراه رابطه برهمنهی دما – زمان
ضرایب انتقال جهت ایجاد منحنی اصلی مخلوطهای
. گرم و دارای خرده آسفالت مناسب بود،معمولی
 واسنجی شدهNCHRP  مدل تجربی،در این مطالعه
 ولی ممکن است نیاز به واسنجی.و نتایج خوبی ارائه کرد
 این مورد به.مجدد برای مخلوطهای دیگر داشته باشد
.دلیل ماهیت کامالً تجربی این مدل است
 عملکرد متوسطی داشت و مدلHirsch مدل
 اصالح شده که بهخوبی ویژگیهایHirsch
ویسکواالستیک قیر را در نظر میگیرد دارای عملکرد
 این مدل برای تخمین مقدار مدول دینامیک.مناسبی بود
 میلیمتری که مناسب استفاده در19  و9/5 مخلوطهای
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