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چکيده
هدف از تحقيق حاضر بررسي و ارزيابي تأثيرات بنتونيت بر خصوصيات خستگي مخلوط آسفالتي گرم است .برنامه
آزمايشگاهي اين تحقيق شامل استفاده از پنج درصد افزودني بنتونيت ( %25 ،%20 ،%15 ،%10و  %30وزني قير) براي
اصالح قير خالص بوده است .آزمايشهاي مختلفي از جمله :مقاومت کششي غيرمستقيم ،مدول برجهندگي و خستگي انجام
شده است .آزمايش خستگي براساس تست تير خمشي چهار نقطهاي با سطح کرنش ثابت در سه سطح  800 ،600و
 1000ميکرو کرنش با بارگذاري سينوسي انجام شد .عمر خستگي نمونهها براساس کاهش پنجاه درصدي در مدول
سختي اوليه ارزيابي شد .نتايج نشان داد ،عمر خستگي مخلوطهاي آسفالتي ساخته شده با قير اصالح شده با بنتونيت بيشتر
از مخلوطهاي آسفالتي معمولي ميباشد .همچنين ،بنتونيت منجر به افزايش نسبي مقاومت کششي غير مستقيم و مدول
سختي مخلوطهاي آسفالتي گرديد .سرانجام ،براساس نتايج آزمايشگاهي و با استفاده از رگرسيون خطي لگاريتمي نتايج،
مدلي جهت توصيف رفتار خستگي مخلوطهاي آسفالتي شامل قير اصالح شده بنتونيتي با رويکرد پديده شناختي تجربي
پيشنهاد گرديد.

واژههای کليدی :بنتونیت ،عمر خستگی ،آزمایش تیر خمشی چهار نقطه ای ،کشش غیر مستقیم ،انرژی شکست

 -1مقدمه
ترک خستگی ،یک ترک ناشی از بار است که در اثر تکرار

چگونگی افزایش عمر آسفالت در اثر تکرار بارگذاری ترافیک

بار ترافیکی ایجاد میشود .این نوع از ترک یکی از مهمترین

انجام شده است ;.[Xiao, Zhao, Amirkhanian, 2009

نوع خرابی در روسازیهای انعطافپذیر می باشد .عمر خستگی

Daniel and Kim, 2001; Taherkhani and Ebrahimi
]moghadam, 2012

مخلوط آسفالتی به طور مستقیم به بسیاری از خصوصیات

امروزه مواد افزودنی مختلفی از جمله معدنی ،آلی ،طبیعی و

مهندسی مخلوط آسفالتی بستگی دارد .ریز ساختار پیچیده
مخلوط آسفالتی به دانهبندی مصالح سنگی ،خصوصیات برهم
کنشی قیر-مصالح سنگی ،توزیع فضای خالی و ارتباط بین
فضاهای خالی بستگی دارد .در نتیجه ،خستگی مخلوطهای
آسفالتی بسیار پیچیده و بعضی اوقات غیر قابل پیشبینی میباشد
. [Xiao and Zhao and Amirkhanian, 2009; You and
]Buttlar, 2004; Wang, et.al, 2004

مطالعات متعددی جهت درک چگونگی ایجاد ترک و

صنعتی جهت افزایش عمر مخلوطهای آسفالتی از طریق
پیشگیری یا ایجاد وقفه در ایجاد ترک در روسازیهای آسفالتی،
کاهش تغییر شکل های دایمی ،روزدگی قیر و همچنین کاهش
سختی آسفالت بعلت پیرشدگی قیر،

بدون تأثیر منفی بر

پارامترهای عملکردی مختلف مخلوط آسفالتی استفاده می شود
].[Al-Hadidy and Yi-qiu, 2009; Ahmadinia, 2011
با این حال ،با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی یک منطقه و

امکانات و شرایط مختلف موجود در یک کشور ،انتخاب

روی قیر انجام شده و تغییرات نقطه نرمی ،ویسکوزیته و شکل

افزودنی مناسب از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است.

پذیری به صورت تابعی از درصد رس و نوع رس گزارش شده
است .نتایج آزمایش رئومتر تیرچه خمشی برای نمونه های

-2پيشينه تحقيق
در مطالعات متعدد انجام شده ،مقاومت مخلوطهای آسفالتی
در برابر تغییر شکل دائمی [Ozen, 2011; Khodaii and
] ،Mehrara, 2009خستگی] [Birliker, 2011و حساسیت
رطوبتی [Gorkem and Sengoz, 2009; Yilmaz and Kok,
] 2009بعد از استفاده از قیر اصالح شده پلیمری افزایش یافته
است.
بسیاری از تحقیقات آزمایشگاهی و میدانی نشان داده است
که استفاده از مخلوطهای آسفالتی حاوی پودر الستیک ،در
حالت کلی ،سبب افزایش دوام و کاهش ترکهای انعکاسی ،عمر
خستگی ،مقاومت لغزشی و مقاومت در برابر تغییر شکلهای
دائمی روکشهای آسفالتی میشود [Rubber Manufacturers
]Association, 2006; Hicks, 1995

در تحقیقی که توسط خدایی انجام شده است ،تأثیر دو نوع
نانورس نانوفیل و کلویسیت  cloisite-15Aرا بر خصوصیات
رئولوژیکی قیر بررسی نموده است .هنگامی که قیر با مقدار

پیرشده تحت آزمایش  RTFOو PAVنشان داده است که
اصالح قیر با بنتونیت و بنتونیت آلی اصالح شده ،سبب بهبود
خصوصیات دمای پایین قیر و بهبود قابل توجه در مقاومت در
برابر ترک خوردگی مخلوط آسفالتی میگردد]
Shahabadi et.al, 2010

یکی از سادهترین مدلهای خستگی ،عمر خستگی
مخلوطهای آسفالتی بر اساس سطح کرنش ثابت و سطح تنش
ثابت را پیش بینی مینماید .معادله های 1و  2به ترتیب ساده
ترین مدلهای خستگی برای سطح کرنش ثابت و سطح تنش
ثابت را نشان میدهند .این نوع از مدل خستگی تأثیرات دما،
مدول و فرکانس بارگذاری را بر روی مخلوط آسفالتی گرم در
نظر نمیگیرد .رابطه بین عمر خستگی و سطح تنش-کرنش در
پروژه  SHRPبرای بازههایی از تنش و کرنش ،به طور مداوم
مورد تأیید واقع شده است [Adhikari, Shen and You,

].2009; Khavandi and Ameri, 2013
b
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کمی ازنانورس اصالح شده ،خواص فیزیکی آن درشرایطی که
خاک رس در سطح بسیار ریزی پراکنده شده ،به خوبی افزایش
یافته است .نتایج نشان داده که اصالح کردن قیر با نانورس
باعث افزایش سختی و مقاومت پیرشدگی قیر شده است .اضافه
کردن درصد کمی نانورس به قیر ،منجر به بهبود خصوصیات
رئولوژیکی ،کاهش درجه نفوذ و شکلپذیری و افزایش نقطه
نرمی و مقاومت پیرشدگی قیر شده است .همچنین نتایج

[Zare
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 =a,bضرایب تعیین شده تجربی

آزمایش برش دینامیکی نشان داد ،مدول کل برشی(* )Gبا

عالوه بر مدلهای ساده 1و ،2مدلهای خستگی دیگری از

کاهش دما یا افزایش فرکانس افزایش یافته است .درحالیکه

جمله انستیتو آسفالت و مدل شل نیز وجود دارند که توسط

زاویه فاز) ( با افزایش دما یا کاهش فرکانس افزایش مییابد.

آژانسهای مختلف استفاده میشوند یا بر پایه مالحظات مختلف
میباشند.

][Jahromi and Khodaii, 2009
قیل ،تأثیر نانورس کلویسیت بر روی عملکرد مخلوطهای

مهمترین نقش این مدلها ایجاد یک رابطه بین خصوصیات

آسفالتی با انجام آزمایشهای مکانیکی مورد ارزیابی قرار داده

مخلوط آسفالتی ،پاسخ روسازی و تکرار بار تا رسیدن به

است .نتایج نشان داده است که نانورس سبب بهبود خصوصیات

شکست میباشد .پارامترهای این مدلها اساساً بر پایه توالی بار

مخلوط از جمله مقاومت کششی غیر مستقیم ،خزش و مقاومت

پیوسته وضرایب توسط رگرسیون تجربی دادهها تعیین میشوند.

خستگی شده است]. [Ghile, 2005

معادالت  3و 4به ترتیب ،مدل انیستیتو آسفالت و شل را نشان

در دهههای اخیر ،بنتونیت و بنتونیت اصالح شده آلی به
عنوان مسلح کننده در مخلوطهای آسفالتی مورد استفاده قرار
گرفته اند .در مطالعات گذشته ،تعداد وسیعی از آزمایشات بر

میدهند.
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مدول سختی اولیه مخلوط آسفالتی

طریق آزمایشهای مختلف میباشد .آزمایشات مختلفی برای
ارزیابی خصوصیات مهندسی مخلوط آسفالتی از جمله :مدول

)(psi

برجهندگی ،مقاومت کششی غیر مستقیم و عمر خستگی با

مونیسمیت و همکاران ،مدلی جهت پیش بینی عمر خستگی

استفاده از آزمایش تیر خمشی چهار نقطهای انجام شده است.

معرفی نمودند که در آن از مدول سختی اولیه و کرنش کششی

سرانجام ،براساس نتایج آزمایشگاهی و با استفاده از رگرسیون

مخلوطهای آسفالتی استفاده شده است .معادله  5مدل پیش بینی

خطی لگاریتمی نتایج ،مدلی جهت توصیف رفتار خستگی

عمر خستگی ارائه شده توسط مونیسمیت را نشان می دهد.

مخلوطهای آسفالتی شامل قیر اصالح شده بنتونیتی با رویکرد

] [Santiago, et.al, 2007; Ziari and Shadman, 2013و
][Monismith, Epps and Finn, 1985

پدیده شناختی تجربی پیشنهاد گردیده است.
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-4روش تحقيق

که =k1, k2, k3،ضرایب تعیین شده تجربی  =Eمدول اولیه

روش انجام تحقیق شامل انتخاب مصالح ،ساخت نمونههای

مخلوط آسفالتی )(psi

قیر با درصدهای مختلف افزودنی ،ساخت نمونههای آسفالت با

در این تحقیق ،از افزودنی بنتونیت جهت اصالح قیر استفاده

درصدهای مختلف افزودنی و در نهایت انجام آزمایشهای

شده است .بنتونیت نوعی سنگ رسوبی با نسبت زیاد ماده

مدول برجهندگی ،کشش غیرمستقیم و خستگی بر روی

معدنی خاک رس و ساختار الیه الیه  2:1و با غلظت زیاد

نمونههای شاهد و نمونههای حاوی افزودنی می باشد.

یونهای سدیم می باشد .[ Santiago et al, 2007].در واقع،

 -۱-4مصالح سنگي و قير

بنتونیت نوعی خاک رس با مقدار مونتموریلونیت زیاد در
ساختار خود میباشد[ Utracki, 2004].

در این پژوهش از سنگ شکسته کوهی معدن اسب چران

ایران در نقطهای از جهان واقع است که منابع متعددی از

رودهن با دانهبندی شماره  4آییننامه روسازی آسفالتی و

بنتونیت موجود می باشد .با در نظر گرفتن قیمت کم بنتونیت در

همچنین  5درصد فیلر پودرسنگ استفاده شده است .دانهبندی

مقابل دیگر افزودنی های موجود و منابع متعدد بنتونیت در

مورد استفاده در شکل  1نشان داده شده است .خصوصیات

ایران ،ارزیابی قیر اصالح شده با بنتونیت از دالیل اصلی این

مصالح سنگی مورد استفاده در جدول 1آمده است.

تحقیق می باشد.

قیر بکارگرفته شده در این پژوهش از نوع قیرخالص 60/70بود
که از شرکت نفت پاسارگاد تهیه شده است و مشخصات

-3اهداف تحقيق

فیزیکی آن در جدول  2آمده است.

هدف از این تحقیق ،مطالعه خصوصیات و رفتار خستگی
مخلوطهای آسفالتی اصالح شده با قیر اصالح شده بنتونیتی از
جدول  .1خصوصيات مصالح سنگي مورد استفاده
شرح

نتایج

حدود مجازطبق نشریه 234

استانداردآزمایش

آزمایش

آستر

رویه

AASHTO

ASTM

حداکثر سایش به روش لوسآنجلس (درصد)

22/3

40

30

T96

-

حداکثر ضریب تورق با روش( BS812درصد)

9

30

25

-

-

حداقل درصد شکستگی در دو وجه روی الک شماره 4

94

80

90

-

D5821

حداکثر درصد جذب آب (مصالح درشت دانه)

2/2

2/5

2/5

T85

-

حداکثر درصد جذب آب (مصالح ریزدانه)

2/4

2/8

2/5

T84

-

شکل  .1دانه بندی مصالح سنگي
جدول .2مشخصات فيزيکي قير
نوع آزمایش

نتیجه آزمایش

استاندارد

نقطه نرمی

ASTM D36

۴۷درجه سانتیگراد

درجه نفوذدردمای  25درجه

ASTM D 5

 67دسی میلیمتر

درجه اشتعال

ASTM D96

 304درجه سانتیگراد

شکل پذیری دردمای 25

ASTM D113

بیش از  100سانتیمتر

چگالی

ASTM D70

افت حرارتی

ASTM D 6

 0/05درصد

قابلیت حل

ASTM D 4

 99/5درصد

 -2-4افزودني

3

1/045 gr/cm

گردیده است .ابتدا قیر خالص به مدت نیم ساعت در دمای

افزودنیبه کار رفته

 140درجه سانتیگراد گرم گردیده و سپس بنتونیت به آن اضافه

بنتونیت سدیم دار 1میباشد که مشخصات فیزیکی و هندسی

شده و به مدت  15دقیقه در دمای  140درجه سانتیگراد با

آن در جداول  3و 4آمده است 5 .درصد از افزودنی بنتونیت

سرعت  4000دور در دقیقه مخلوط شدهاند .در شکل  2دانه-

بنامهای  %25 ،%20 ،%15 ،%10و  %30نسبت به وزن قیر

بندی بنتونیت مورد استفاده آورده شده است [Zare

استفاده شده است .قیر اصالح شده با مخلوط کن با برشباال

].Shahabadi, Shokuhfar and Ebrahimi Nejad, 2010

مخلوط

جدول .3مشخصات فيزيکي و هندسي بنتونيت
نوع آزمایش

استاندارد

وزن مخصوص

ASTM C168

درصدرطوبت

ASTM D2216

مقادیراندازه گیری شده
3

۲/۵gr/cm
% 6-10

وزن مولکولی

**

۱۰۰/۱ gr

نقطه جوش

**

-

نقطه ذوب

**

 1430درجه سانتیگراد

نوع کریستال

**

کریستالی الیه الیه

رنگ

**

جامد کرم

جذب آب

**

% 600

** بر اساس اطالعات شرکت درين کاشان

جدول  .4خصوصيات شيميايي بنتونيت

اجزاء تشکيل دهنده

بنتونيت
70/06
14/22
3/04
2/17
0/39
2/4
1/68
5/32

MgO
CaO
LoI

شکل  .2دانهبندی بنتونيت

-3-4روش ساخت نمونههای آزمايشگاهي
در این پژوهش برای تهیه درصد قیر بهینه ابتدا  18نمونه

پایداری 3و روانی( 4نشریه  )234برروی آنها انجام پذیرفت و

مخلوط آسفالتی با درصدهای  %6 ،%5/5، %5 ،4/5 %،%4و6/5

نتایج با نمونههای شاهد مقایسه شده است [Ziari et al,

 %با قیر بدون افزودنی ساخته شده است و پس از انجام

] .2012زمانی که افزودنیهای مذکور به قیر اضافه میشود،

آزمایشهای مارشال ،درصد قیر بهینه مشخص گردیده است.

خصوصیات قیر از جمله درجه نفوذ ،درجه نرمی و شکل

برای تهیه نمونههای حاوی افزودنی ،ابتدا مصالح سنگی تا دمای

پذیری تغییر میکند و این خصوصیات اثر مستقیمی بر خواص

 170درجه سانتیگراد گرم و قیرهای با درصدهای مختلف

مخلوطهای آسفالتی دارد .برای ارزیابی تاثیر افزودنیها بر

بنتونیت شامل  25 ،20 ،15 ،10و  30درصد تا دمای 140

خواص مخلوطهای آسفالتی گرم ،مدول برجهندگی ،کشش غیر

درجه سانتیگراد گرم شده اند و به ازای هردرصد  3نمونه تهیه

مستقیم و خستگی بر روی انواع مخلوطهای ساخته شده انجام

شده است .سپس مخلوط حاصل تحت روش تراکم مارشال با

شده است.

 75ضربه متراکم گردیده است .سپس نمونهها به مدت 2

برای تراکم نمونه های تیر خستگی در این تحقیق از دستگاه

ساعت،

ساخته شده در مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی

در دمای آزمایشگاه قرارداده شدند تا سرد شوند .پس از سرد

دانشگاه علم و صنعت ایران استفاده گردیده است .این دستگاه

شدن نمونهها از قالب خارج شده و آزمایشهای چگالی،2

بر اساس استاندارد تراکم مالشی خطی دپارتمان کلورادو ساخته

دال توسط این دستگاه در شکلهای 3و  4نشان داده شده است.

شده است.
]. [Colorado Department of Transportation, 2009
برای ساخت هر دال از  9عدد مصالح سنگی  1200گرمی
مورد نیاز برای ساخت نمونه مارشال ،استفاده شده است .ابتدا
هر کدام از این نمونه های  1200گرمی با مقدار قیر بهینه و
برای نمونه های آسفالت گرم با مقدار مشخص افزودنی به
همراه قیر مخلوط گردیدهاند .قالب تراکم نیز به همراه مخلوط
در این دما داخل اون گرم شده است .سپس مخلوط به داخل
قالب ریخته و تراکم بر روی نمونهها با دستگاه مورد نظر انجام
گرفته است .متوسط زمان تراکم برای نمونهها حدود  15دقیقه
میباشد .بعد از مدت زمان برای خنک شدن نمونهها ،نمونهها از

در این تحقیق ،برای ارزیابی رفتار خستگی مخلوط های
آسفالتی ،آزمایش تحت کرنش ثابت انجام شده است .تمامی
نمونهها با  4درصد فضای خالی در درصد قیر بهینه ساخته شده
است .برای جلوگیری از ایجاد درصد فضای زیاد در سطح
نمونه 10 ،میلیمتر از تمامی وجوه نمونه بریده شده است .سپس
نمونهها برای رسیدن به ابعاد مورد نیاز برای آزمایش خستگی
با استفاده از برش آب خنک مطابق ابعاد استاندارد
 50×63.5×380( AASHTO-T321میلیمتر) برش داده
میشوند.

داخل قالبها جدا گردیده اند .نمایی از نحوه ساخت و تراکم

شکل  .3نمايي از نحوه ساخت و تراکم دال

شکل  .4نمايي از نحوه برش دال

-5روش کار آزمايش
 1-5آزمايش کشش غير مستقيم
در آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم ،همانطور که در

شکل  5مشاهده میشود ،یک نمونه استوانهای به صورت قطری
بارگذاری میشود .آزمایش کشش غیر مستقیم برای تعیین

مقاومت کششی مخلوطهای آسفالتی و پیش بینی ظهور ترکها

نمونه )  ،(mm3تغییر شکل می باشد.

در مخلوط آسفالتی استفاده میشود .همچنین میتوان از این

 -2-5مدول برجهندگي

آزمایش برای ارزیابی عمر خستگی نیز استفاده کرد .آزمایش
کششی غیر مستقیم بر اساس آیین نامه ASTM D6931-12
با نرخ ثابت  50/8میلیمتر بر دقیقه و دمای  20درجه سانتیگراد
انجام شد .مقاومت کششی غیر مستقیم نمونهها با استفاده از
معادله زیر تعیین شده است:
)(6

ITS   2Pmax  /  Dt 

که  :ITSمقاومت کششی نمونهها بر حسب ،Kpa

Pm a x

بار

اعمالی در زمان شکست بر حسب D ،kNقطر نمونهها بر
حسب میلیمتر t ،ارتفاع نمونهها بر اساس میلیمتر میباشد.

آزمایش مدول برجهندگی در دماهای پایین بنحوی مرتبط با
ترک خوردگی حرارتی میباشد .تحقیقات متعددی نشان داده
است که مخلوطهای ستخت تر در دماهای پایینتر بیشتر مستعد
ترک خوردگی حرارتی میباشند .برای تعیین مدول برجهندگی
از استاندارد  AS 2891-13-1-1995استفاده شده است .ابتدا
نمونهها به مدت  24ساعت در محفظه دستگاه در دمای

25

قرار داده شدهاند .شکل بارگذاری نیمه سینوسی ،مدت اعمال بار
 0/1ثانیه ،زمان استراحت  0/9ثانیه و ضریب پواسون 0/35
فرض گردیده است .در این آزمایش به ازای هر مخلوط3 ،
نمونه آسفالتی تهیه و روی هر نمونه  5پالس تکرار شده است و
میانگین نتایج به وسیله دستگاه نمایش داده شده است .مدول
برجهندگی براساس معادله زیر محاسبه میگردد:

p   0.2734 
t

)(8
 = M Rمدول برجهندگی (مگا پاسکال)

Mr 

 = Pبار تکراری (نیوتن)

 =نسبت پوآسن

 = tضخامت نمونه (میلیمتر)
 = Hتغییر شکل افقی برگشت پذیر (میلیمتر)
 =Vتغییر شکل قائم برگشت پذیر (میلیمتر)
شکل  .5شکل شماتيک دستگاه کشش غير مستقيم

 -3-5آزمايش تير خمشي چهار نقطهای خستگي

][Xiaoming, et.al, 2008

انرژی شکست و مقاومت کششی به عنوان دو پارامتر به طور
همزمان برای ارزیابی رفتار خستگی مخلوطهای آسفالتی مورد
استفاده قرار میگیرد . .[Khodary Moalla Hamed,
] 2010انرژی شکست به عنوان کار انجام شده جهت ایجاد
یک ترک که برابر است با سطح زیر منحنی بار-تغییرشکل
شکست نمونه تعریف میگردد .برای محاسبه چگالی انرژی
شکست از آزمایش کشش غیر مستقیم ،انرژی شکست بر حجم
مخلوط تقسیم میگردد .چگالی انرژی شکست براساس معادله
زیر محاسبه میگردد]: [Roque et.al, 2002

()7

P   d 
V

 max
0



FE 

که  FEچگالی انرژی شکست) P ،(MPaبار V ،(N),حجم

مقاومت خستگی تیرها براساس آزمایش تیر خمشی چهار
نقطهای براساس آیین نامه  AASHTO T321-07ارزیابی
شده است .هدف از این آزمایش تعیین عمر خستگی تیرها در
سطوح کرنش مختلف میباشد .تنظیمات و طرح آزمایش تیر
خمشی چهارنقطهای در شکل  6نشان داده شده است.

خود برسد ،ادامه مییابد .بعد از آزمایش عمر خستگی تیرها،
عمر خستگی مخلوط با معادله زیر محاسبه گردیده
است[Arabani and Mirabdolazimi, 2011]:

N f  a b

)(12
شکل  .6تنظیمات و طرح آزمایش تیر خمشی چهار نقطهای

آزمایش خستگی میتواند هم در شرایط تنش ثابت و کرنش
ثابت انجام شود .در حالت تنش ثابت ،شکست نمونه بالفاصله

که  N fتعداد سیکل بارگذاری تا خستگی  ،دامنه کرنش

بعد از شروع ترک تعریف میشود .در حالت کرنش ثابت،

مورد استفاده در آزمایش خستگی a ،و bضرایب ثابت می

شکست نمونه زمانی که مدول سختی آن به نصف مدول اولیه

باشند.

آن میرسد ،تعریف میگردد .این معیار بر اساس آیین نامه

انرژی تلف شده در هر سیکل بارگذاری و انرژی تلف شده

[AASHTO,

تجمعی به ترتیب با استفاده از معادله های ( )13و ()14

AASHTO-T321

استفاده شده است.

].2004

محاسبه می شوند:

تمامی نمونهها در سطح کرنش ثابت  800 ، 600و 1000

)(13

) D   sin(360f 

میکرو استرین با بارگذاری سینوسی مورد آزمایش قرار گرفته
اند .آزمایش در دمای ثابت  20درجه سانتیگراد انجام شده
است .نمونهها به مدت  2ساعت قبل از آزمایش در دمای 20
درجه سانتیگراد قرار گرفته اند تا به دمای مذکور برسند.
فرکانس بارگذاری  10هرتز می باشد.]AASHTO, 2004[ .
مدول سختی براساس نیرو و جابه جایی اندازهگیری شده
بعد از  50سیکل براساس معادالت زیر محاسبه شده

که  Dانرژی تلف شده ) f ،(J/m3فرکانس بارگذاری (هرتز)،
 تأخیر زمانی( ثانیه) می باشد.

i n

)(14

W   Di
i 1

که  Wانرژی شکست تجمعی )D i ،(J/m3

انرژی شکست

سیکل  iام.

است [Quantao Liu et al, 2012], [Moddares and
]:Hamedi, 2013
)(9

12 h 106
3  G0 2  4G12 



G0 P
Bh 2



1000



)(10

S
)(11

که  حداکثر کرنش اعمال شده بر تیر  ،تغییر شکل

ماکزیمم در وسط تیر(میلیمتر)G0 ،

طول خارجی گیج(355/5

 -6نتيجهگيری
 -1-6آزمايش مدول برجهندگي
شکل  7تغییرات مدول برجهندگی مخلوطهای آسفالتی
ساخته شده با قیر اصالح شده با درصدهای مختلف بنتونیت
( %25 ،%20 ،%15 ،%10و  %30وزنی قیر) را نشان میدهد.
مدول برجهندگی در دماهای پایین تا حدودی مرتبط با ترکهای
حرارتی میباشد .مخلوطهای سختتر در دماهای پایینتر

میلیمتر) G1 ،طول داخلی گیج( 118/5میلیمتر)  ،حداکثر

بیشتر مستعد ایجاد ترک خوردگی حرارتی میباشند[Ziari .

تنش کششی(کیلوپاسکال) P ،حداکثر نیرو(کیلو نیوتن)B ،

] .et.al, 2013همانطور که مشاهده میشود نمونههای دارای

میانگین عرض تیر(میلیمتر) S ،مدول سختی تیر (مگاپاسکال).

افزودنی در قیاس با نمونه بدون افزودنی ،مدول برجهندگی

آزمایش خستگی تا زمانی که مدول سختی به نصف مقدار اولیه

بیشتری دارند ،که این امر به دلیل افزایش سفتی قیر و در نتیجه

سختی آسفالت در حضور افزودنیها میباشد.

شکل  .7نمودار مدول برجهندگي نمونه های حاوی افزودني و خالص

شکل  .8نتايج آزمايش مقاومت کششي غير مستقيم

شکل  .9چگالي انرژی شکست نمونهها

 -2-6مقاومت کششي غيرمستقيم
میانگین مقاومت کششی نمونههای خالص و حاوی افزودنيی
در شکل  8نشان داده شده است .الزم به ذکر است کيه مقيادیر
حاصل از میانگین سه نمونه میباشد .با توجه به شکلهای  8و ،9
اضافه نمودن بنتونیت سبب افزایش مقاومت کششی غیرمسيتقیم
و چگالی انرژی شکست مخلوطهيا ميیگيردد .از آنجيایی کيه
انرژی شکست ،مجموع انرژی االستیک و انرژی کرنشی خزشی
تلف شده میباشد ،اضافه نمودن بنتونیيت بيه مقيدار مشيخص
( )%20منجر به افزایش انرژی االستیک و انرژی کرنشی خزشی
تلف شده میگردد .در حالیکه اصالح نمودن قیر با بیش از %20
بنتونیت منجر به کياهش سيهم انيرژی االسيتیک شيده اسيت و
افزایش قابل توجهی در انرژی تليفشيده کيل مخليوط نيدارد.
همچنین ،اصالح قیر با مقادیر بیشيتر ( )%30منجير بيه کياهش
چگالی انرژی شکست مخلوط میگردد.
از طرفی ،با افيزودن بنتونیيت تيا مقيدار  %20وزنيی قیير،
بنتونیت سبب افزایش مقدار سختی قیر شيده ( )Ziari, 2012و
در نتیجه مقدار مقاومت کششی غیر مستقیم افزایش مییابيد .در
درصدهای بیشتر از  ،%20بنتونیت سبب افزایش ویسکوزیته قیر
شده و پوشش قیر بر سنگدانهها سختتر میگيردد و در نتیجيه
مقاومت کششی غیرمستقیم کاهش مییابد.

 -3-6تحليل عمر خستگي
ترک خستگی که با بارگذاری ترافیکی در ارتباط می باشد ،به
عنوان یکی از مهم ترین نوع خرابی در روسازیها است و به
بسیاری از خصوصیات مخلوط آسفالتی گرم مرتبط میباشد.
شکل  10نشان میدهد که مخلوطهای حاوی افزودنی بنتونیت
دارای عمر خستگی بیشتری میباشند .همانطور که در شکل
 10مشخص است ،مخلوطهای آسفالتی ساخته شده حاوی قیر
اصالح شده با  %20 ،%15 ،%10و  %25بنتونیت در سطح
کرنش  600میکرواسترین ،دارای عمر خستگی بیشتری نسبت
به مخلوطهای آسفالتی گرم شاهد میباشند .اما اضافه نمودن
 %30بنتونیت سبب کاهش عمر خستگی میگردد .در
مخلوطهای حاوی قیر اصالح شده با بیش از  %25بنتونیت،
پیوستگی قیر به سنگدانهها کاهش پیدا میکند .در حالیکه در
مخلوطهای حاوی قیر اصالح شده با  %20 ،%15 ،%10و %25
بنتونیت ،بنتونیت تأثیر منفی بر روی چسبندگی قیر به مصالح
سنگی ندارد .[Ziari et.al, 2012].با توجه به نمودار ،مشاهده
میگردد در سطح کرنش  800میکرو استرین عمر خستگی به
ازای  %15افزودنی به مقدار بیشینه خود میرسد و سپس کاهش
مییابد .ولی در سطح کرنش 1000

میکرو استرین عمر

خستگی با افزودن بنتونیت روند مشخصی ندارد و مقدار بیشینه
به ازای  %25افزودنی میباشد .همانطور که در شکل 11
مشاهده میشود ،نمونههای حاوی قیر اصالح شده بنتونیتی
دارای مدول سختی باالتری نسبت به نمونههای حاوی قیر
اصالح نشده میباشند..

شکل  .10عمر خستگي نمونه های آسفالتي

شکل  .11مدول سختي نمونهها

با توجه به شکل  ،12انرژی تلف شده تجمعی مخلوطها
نشان داده شده است .برای سطح کرنش  600میکرواسترین،
روند افزایشی انرژی تلف شده تجمعی تا  %20افزودنی بنتونیت
ادامه مییابد و به ازای مقادیر بیشتر افزودنی ،روند کاهشی

 4-6پيشنهاد مدل برای رفتار خستگي مخلوطهای
آسفالتي حاوی قير اصالح شده بنتونيتي

مشاهده می شود ..در سطح کرنش  800میکرواسترین ،انرژی

براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق ،یک تابع توانی

تلف شده تجمعی به ازای  % 15افزودن بنتونیت به مقدار

همانطور که در معادله  15نشان میدهد ،برای مدل کردن و

ماکزیمم میرسد .در حالی که در سطح کرنش 1000

پیش بینی عمر خستگی مخلوطهای آسفالتی گرم معمولی و

میکرواسترین روند مشخصی مشاهده نمی شود .هرچه انرژی

مخلوطهای حاوی قیر اصالح شده بنتونیتی استفاده شده است.

تلف شده تجمعی بیشتر باشد ،توانایی مصالح جهت جذب

جدول  ،5رابطه بین تعداد با اعمال شده جهت شکست نمونه

انرژی بیشتر می شود و بنابراین ترک خوردگی در آسفالت

براساس کرنش کششی اعمال شده را بر اساس تابع توانی زیر

کاهش مییابد و عمر خستگی افزایش مییابد[Van Dijk .

نشان میدهد.

]and Visser, 1977

)(15

N f  a b

جدول  5عمر خستگی نمونه های معمولی و نمونههای حاوی

قیر اصالح شده بنتونیتی را نشان میدهد.

شکل  .12انرژی تلف شده تجمعي مخلوطها

جدول  .5عمر خستگي نمونه های معمولي و نمونه های حاوی قير اصالح شده بنتونيتي

مخلوط های آسفالتی

ضرایب مدل خستگی
b
3/2337

0/8253

a
1E+13

نمونه شاهد

0/8131

3/1051

7E+ 13

مخلوط با  %10بنتونیت

0/7415

2/815

1E+ 13

مخلوط با  %15بنتونیت

0/8968

2/7144

5E+ 12

مخلوط با  %20بنتونیت

0/9279

2/5651

2E+ 12

مخلوط با  %25بنتونیت

0/9901

2/2709

2E+ 11

مخلوط با  %30بنتونیت
روند افزایشی تا درصد بنتونیت  %20ادامه دارد و به ازای
نقادیر بیشتر آن مقاومت کششی کاهش مییابد.

-7نتيجهگيری
هدف از این تحقیق ،ارزیابی تأثیر بنتونیت به عنوان اصالح
کننده قیر بر مخلوط آسفالتی گرم میباشد .آزمایشهای متعددی
جهت ارزیابی خصوصیات مخلوط آسفالتی گرم با درصدهای
مختلف بنتونیت در قیر انجام شده است .براساس نتایج به دست
آمده در این تحقیق ،نتایج زیر حاصل شده است:
 -1مدول برجهندگی مخلوطهای ساخته شده با قیر اصالح
شده بنتونیتی بیشتر از مخلوطهای معمولی میباشد.
به طوریکه به ازای افزودن درصدهای بیشتر بنتونیت
روند کاهشی خواهد داشت.
 -2مقاومت کششی غیر مستقیم نمونه های ساخته شده با قیر
اصالح شده بنتونیتی باالتر از نمونههای شاهد میباشد.

 -3مخلوطهای حاوی قیر اصالح شده با  %10و %15
بنتونیت دارای عمر خستگی بیشتری نسبت به مخلوط
های آسفالتی گرم معمولی به ترتیب در سطوح کرنش
 800و  600میکرو استرین میباشند .اصالح قیر خالص
با مقادیر بیشتر بنتونیت نه موجب افزایش و نه موجب
بهبود عمر خستگی آسفالت میشود.
 -4انرژی تلف شده مخلوطهای حاوی  %10و  %15بنتونیت
از نمونههای شاهد بیشتر است .در حالیکه روند افزایشی
در درصدهای باالتر بنتونیت کاهش مییابد.
 -5براساس نتایج ،مدلها برای پیشبینی عمرخستگی
نمونههای شاهد و اصالح شده در سطوح کرنش مختلف
به دست آمده است.
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