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پدیدهی پیرشدگی در عملکرد روسازی تاثیر گذاشته و مشخصات انعطافپذیری آن را کاهش میدهد .پیرشدگی منجر به سخت
شدن قیر در مخلوط آسفالتی شده و موجب افزایش بروز ترکخوردگی در روسازی میگردد .برخی از ترکهای روسازی میتوانند
با استفاده از روش گرمایش القایی ترمیم شوند .توانایی انتشار و پر کردن ترکها توسط قیر نقش غالبی را در ترمیم القایی بتن آسفالتی
ایفا میکند .بهمنظور افزایش حساسیت بتن آسفالتی به میدان الکترومغناطیسی ،قیر موردنظر با کربن فعالشده اصال ح گردید .بهمنظور
اعمال پیرشدگی ،نمونههای بتن آسفالتی شاهد و اصال حشده به مدت  5روز در دمای  55 Cدر گرمخانه نگهداری شدند .چرخههای
مکرر شکست-ترمیم با استفاده از آزمایش کشش غیرمستقیم بهمنظور بررسی خصوصیات ترمیم القایی بتن آسفالتی با استفاده از
معیارهای نیرو و انرژی شکست انجام شد .عالوه براین ،تاثیر ابعاد نمونه روی گرمایش القایی و میزان خرابی روی شاخص ترمیم القایی
مخلوطهای آسفالتی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که نرخ گرمایش القایی مخلوطهای آسفالتی اصال حشده با کربن فعال
تحت گرمایش مایکروویو  55بیشتر از نمونههای شاهد است .بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که پیرشدگی مخلوط آسفالتی و افزایش
چرخههای شکست-ترمیم منجر به کاهش شاخص ترمیم القایی میگردد .عالوهبراین ،نتایج نشان داد که ترکیب تأثیر پیرشدگی و
افزایش تعداد چرخههای شکست-ترمیم منجر به کاهش  85درصدی ترمیم القایی میگردد .نتایج بهدستآمده تائید میکند که کربن
فعال بهعنوان یک جزء رسانا توانایی بهبود گرمایش القایی ،ترمیم القایی و مقاومت در برابر پیرشدگی بتن آسفالتی را دارد.

واژه های کلیدی :ترمیم القایی ،گرمایش القایی ،پیرشدگی ،چرخههای شکست-ترمیم ،تابش مایکروویو
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سعید امانی ـ امیر کاووسی ـ محمد محمد کریمی
پدیدهی خودترمیمی قیر و آسفالت موضوعی است که از دهه

 .1مقدمه

 9197در بین محققین م،رحشده و هر روز به تعداد تحقیقاا
در یک ســیســوم روســازی ،دوام بهعنوان توانایی مصــالد در

انجامشده در این زمینه افزوده میشود مکانیزم ترمیم القایی با

مقاومت آن در برابر شــرایم محی،ی ،پیرشــدگی و تاییراا دما

مکانیزم خود-ترمیمی موفاوا است ترمیم القایی بهمنظور مسدود

در برابر میزان بـار ترافیکی عووری بـدون افـت قابلتوجهی در

کردن ترکها و میکرو ترکها بهوسیله اعمال انرژی خارجی

یک مدا طوالنی تعریف شـده اسـت بون آسفالوی هنگامیکه

تعریف میشود ] ،[Phan, Park and Le. 2018در حالیکه

تحـت بـارگـذاری و شـــرایم محی،ی اشـــعـه مــاورانبنفش،

خود-ترمیمیتوانایی مصالد برای ترمیم ترکها در حین زمان

اکســـیداســـیون و آســـی های رطوبوی) قرار میگیرد منجر به
پیرشـــدگی و پز از آن موج

اسوراحت بدون اعمال انرژی خارجی است [Xu et al.

بروز خرابی و تشـــدید آن در

]2018

روســازی میشــود پیرشــدگی قیر در مخلوط آســفالوی موج

 .2مروری بر ادبیات موضوع

کاهش خواص چســوندگی ،افزایش ســخوی و ویســکوزیوه قیر
میشـود و درنهایت منجر به عریان شدگی و ترکخوردگی بون

پیرشدگی کاهش انع،ا پذیری روسازیهای آسفالوی را پز از

آسـفالوی میشود [Kavussi, Ghazizade, & Hassani.

گذشــت ســالها از دوران بهرهبرداری فراهم میآورد ســخت

] 2015پیرشــدگی بون آســفالوی تحت تاریر شــرای،ی هم ون

شدگی قیر در طول فرایند پیرشدگی منجر به کاهش درجه نفوذ،

زمان ،دما و عمق الیه بون آسفالوی است بنابراین ،در دمای باال

افزایش نق،ه نرمی و ویسکوزیوه آن میشود افزایش ویسکوزیوه

و یــا در معرق قرار گرفون در یــک دوره طوالنی ،ســـ،د

قیر موج

پیرشدگی بون آسفالوی را افزایش میدهد که باعث تاییر خواص

کاهش توانایی قیر در جاری شدن و پر کردن ترکها

میشود به عوارا دیگر میتوان اذعان کرد که ویسکوزیوه یکی

رئولوژیکی قیر و کـارایی و انع،ـا پذیری مخلوط میشـــود

از پارامورهایی اسـت که بهطور مسوقیم روی خصوصیاا ترمیم

[]Masoudi, Abtahi, & Goli. 2016

القایی مخلوط آسفالوی تاریر میگذارد ،بهطوریکه توانایی ترمیم

نوایج یک تحقیق نشان داد که پیرشدگی قیر در قسمت باالی

مخلوط آســـفـالوی بهطور قابلتوجهی از زمانی که روســـازی

روسازی به دلیل قرار گرفون در معرق مسوقیم عوامل جوی

احـدا

میگردد تـا زمـانی کـه ترمیم روی آن اعمال می گرد،

بسیار بیشور بوده و بهطورکلی با افزایش عمق الیه مخلوط

تاییر میکنـد اکثر پژوهشهـا روی مخلوطهای آســـفالوی پیر

آسفالوی کاهش مییابد ] [Yin et al. 2017بعضاً از خلل و

نشـده انجامشده است و مشخص نیست که نوایج اسوخراجشده

فرج و درزهای رویه آسفالوی آب به الیههای زیرین نفوذ کرده

در زمانی که روســازی نیاز به ترمیم دارد معوور هســوند یا خیر

و باعث بروز پدیدهی عریان شدگی میشود نفوذ آبوهوا در

اصلی این پژوهش بررسی تاریر ترمیم القایی

این الیهها نیز منجر به آسی

میشود درنویجه ،اغل

بدین منظور هد

الیههای

روی نمونههای مخلوط آسفالوی پیر شده و پیر نشده است در

و ترکخوردگی

ســـالهای اخیر فناوریهای مخولفی برای ســـاخت آســـفالت

میشوند در حقیقت ،یکی از دالیل عمده ترکخوردگی باال به

خودترمیم مورداســـوفـاده قرارگرفوه اســـت که ازجملهی این

پایین در روسازیها بر فرضیهی پیرشدگی آسفالت و درنویجه

فناوریها میتوان به نانو ذراا ،جوان ســازها و گرمایش القایی

تنشهای حرارتی باالیی که در مخلوط آسفالوی ایجاد میشوند،

اشاره کرد روش گرمایش القایی توسم القای الکوروماناطیسی،

اسووار است ][Mohammadafzali et al. 2017

پیشـرفوهترین فناوری خودترمیمی برای روسازی آسفالوی است

آسفالوی سفت و شکننده شده و مسوعد آسی
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ارزیابی تأثیر کربن فعال در ترمیم القایی مخلوطهای آسفالتی پیر شده تحت امواج مایکروویو
کـه تـا به امروز گزارش شـــده اســـت در طول بارگذاری و

ترمیم القایی بون آسفالوی است با اسوفاده از  RAPمورد بررسی

بهرهبرداری از روسـازی ،در بون آسفالوی ترکهای ریزی ایجاد

قراردادند نوایج نشـان داد که اسـوفاده از  RAPو ارر پیرشدگی

میشـود که میتوانند رشـد کرده و به ترکهای قابلمشاهدهای

موج

افزایش درصــد فضــای خالی و ســخت شــدن قیر در

تودیل شــود [ ]Ziari and Shadman. 2013همانطور که

مخلوط آسـفالوی میشــود با توجه به این موضـو ،،پیرشــدگی

قیر یک ماده بسیار ویسکوز در دمای محیم است ،در دمای باال

ارربخشــی و بهرهوری انرژی را در ترمیم القایی کاهش میدهد

ویســکوزیوه آن کاهشیافوه و در بین ریزترکها حرکت کرده و

عالوه بر این ،آنها نشــان دادند که ســ،د پیرشــدگی مخلوط

آنها را پر میکند به همین دلیل ،با افزایش دمای بون آســفالوی

آســـفالوی میتواند بر میزان تراکم بون آســـفالوی تاریر بگذارد،

در زمـان اســـوراحـت و بـدون بـارگـذاری میتوان ترکها و

بهطوریکه نمیتوان بهطور کامل ارراا پیرشــدگی را در ترمیم

ریزترکها را ترمیم کرد میزان ترمیم در دمای محیم ،بهویژه در

القایی ،در تراکم غیریکنواخت نمونههای آسفالوی مشاهده کرد

دمای پایین ،بســیار محدود اســت و از طرفی نمیتوان جریان

در پژوهشهای پیشین از ذراا و ق،عاا فلزی برای افزایش

ترافیک را بر روی جاده برای رســیدن به ترمیم کافی مســدود

حساسیت بون آسفالوی به میدان الکوروماناطیز اسوفاده میشد

نمود عالوه بر این ترمیم بون آسفالوی بهطور قابلتوجهی به دما

یکی از معای

وابســوه اســـت و هنگامیکه در معرق دمای باالتر قرار گیرد،

اسوفاده از این ذراا رسانا عدم توزیع یکنواخت

این ذراا در بون آسفالوی بوده است ناهمگنی پخش کلوخه

میزان ترمیم افزایش مییــابــد ] [Ayar et al. 2018ترمیم

شدن) الیا های فلزی چون ،SWF1باعث افزایش فضای خالی

القایی بون آسفالوی بهوسیله گرمایش القایی نیازمند افزودن مواد

و کاهش مقاومت بون آسفالوی میشود و هم نین ذراا فلزی

رسـانای الکوریکی یا مواد حساس به میدان الکوروماناطیسی در

منجر به ناهمسانی در توزیع دما شده و باعث پیرشدگی قیر در

مخلوط آسفالوی است که میتواند توسم ترکیوی از تابش امواج

اطرا

الکوروماناطیز خارجی و قانون ژول گرم شود [Karimi et

ذراا رسانا میشوند ;[Pamulapati et al. 2017

Norambuena Contreras and Garcia. 2016].

] al. 2018بهمنظور تســـهیل گرما در بون آســـفالوی ذراا

 .3ضرورت انجام پژوهش

رسـانای الکوریکی به بون آسفالوی اضافه میشوند اضافه کردن
افزایش جذب میدان

بـا توجه به اهمیت و ارزش باالی راهها ،نیاز به نگهداری آنها

الکوروماناطیســـی شـــده و باعث افزایش نرخ گرمایش القایی

افزایش مییابد فرایند نگهداری راهها نیز بسوه به نو ،آن ،عالوه

[Norambuena Contreras and

بر هزینـه دارای مشـــکالتی هم ون مســـدود نمودن ترافیک

ذراا رســـانـا بـه بون آســـفالوی موج

مــــیشــــــود

عووری بهمنظور ترمیم روســـازی ،تولید گازهای گلخانهای و

] .Garcia.2016تابش امواج الکوروماناطیســـی بهمنظور گرم
تسهیل در جاری شدن قیر

اسـت درنویجه بهمنظور حل این مشکالا و کاهش هزینههای

و پر کردن ترکها میشـــود توانایی جاری شـــدن و پر کردن

تعمیر و نگهــداری و هم نین طوالنی نمودن عمر روســـازی،

ترکها توسم قیر نقش عمدهای را در ترمیم القایی بون آسفالوی

توسعهی آسفالت خودترمیم ضرورا پیدا میکند از اینرو ،در

ایفا میکند پیرشــدگی قیر موج

کاهش توانایی آن در جاری

ایـن تـحـقـیـق یـکی از روشهــای نوین برای خودترمیمی

شدن در میان ترکها شده و موج

کاهش ترمیم القایی مخلوط

مخلوطهای آسفالوی مورد بررسی قرارگرفوه است

کردن قیر اعمال میشـود که موج

آســفالوی میگردد اخیراً در یک تحقیق [Gómez-Meijide
] ،et al. 2018تاریر پیرشــدگی را که یک عامل تاریر گذار در
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سعید امانی ـ امیر کاووسی ـ محمد محمد کریمی
ترمیم تکمیل و نمونهها م،ابق با روش اشارهشده برای چرخهی

 .4روش تحقیق

بعــدی آمــاده میشـــونــد بــهمنظور تعیین میزان ترمیم القــایی
تاکنون ،اغل

تحقیقاا انجامشده در مورد توانایی ترمیم القایی

نمونـههـای آســـفـالوی ،این نمونـههـا تحت چرخههای مکرر

با اسـوفاده از نمونههای آسفالوی ساخوهشده با مصالد خام بوده

شکست-ترمیم ،هر نمونه به تعداد پنج چرخه مورد ترمیم القایی

اسـت این بدان معنی است که قابلیت ترمیم مخلوطهای مورد

قرار گرفت عالوه بر این ،در این پژوهش تاریر س،وح مخولف

آزمایش نسـوواً باال است و میتوانند بهراحوی از طریق گرمایش

خرابی افزایش تعداد چرخههای شـکست-ترمیم) و پیرشدگی

القایی ترمیم شـــود در این پژوهش بهمنظور بررســـی توانایی

قیر در طول گرمـایش القـایی تحـت امواج مایکروویو نیز مورد

ترمیم مخلوطهای آســـفالوی پیر شـــده از طریق افزایش درجه

بررسی قرار گرفت

حرارا ،فرایند گرمایش القایی توســـم امواج مایکروویو روی
نمونههای آسفالوی پیر شده A5و نمونههای پیر نشده  A0مورد

IDT

IDT

25

بررسـی قرار گرفت و نوایج آنها مقایسه گردید در این تحقیق
بهمنظور افزایش دمای قیر در مخلوط آسفالوی ،قیر مورداسوفاده
با اسـوفاده از کربن فعال که بهعنوان یک ماده حسـاس به میدان

Crack-healed sample

Sample size
Height: 63.5 mm
Diameter: 101.6 mm

25

الکوروماناطیز شـناخوه میشود ،اصالح گردید پز از ساخت
نمونههای مخلوط آســفالوی شــاهد و مخلوط اصــالحشــده،
بهمنظور اعمال شــرایم پیرشــدگی ،نمونههای ســاخوهشــده در

شکل  .1فرایند ترمیم القایی روی نمونههای IDT

گرمخانه نگهداری شدند با توجه به اینکه خرابیهای مربوط به

 .5روش پیرشدگی

ترکهای خســوگی در زیر الیهی بون آســفالوی شــرو ،شــده و
ســـبز بـه قســـمتهای دیگر گســـورش مییابند ،تأریر ابعاد

محققان روشهای مخولفی را هم ون گرمایش طوالنی،

نمونههای مخلوط آســفالوی بر روی میزان گرمایش القایی آنها

اکسیداسیون ،قرار دادن در معرق اشعه مادونقرمز برای بررسی

مورد بررســی قرار گرفت عالوه بر این ،تاریر چرخههای مکرر

پیرشدگی بلندمدا روسازی اسوفاده کردهاند شرایم ممکن

شـکسـت-ترمیم از طریق آزمایش کشــش غیرمسوقیم بهمنظور

است بهگونهای باشد که پیرشدگی روی هر دو حالت مخلوط

بررسی توانایی ترمیم القایی بون آسفالوی پیر شده و پیر نشده با

موراکم شده و موراکم نشده) انجام گیرد دمایی که در آن

اسـوفاده از معیارهای نیرو و انرژی شــکست مورد بررسی قرار

پیرشدگی اجرا میشود نیز تقریواً مهم است دمای باالتر بیشور

گرفوند م،ابق با شکل ،9ابودا نمونههای مخلوط آسفالوی تحت

از  12درجه سانویگراد) ممکن است موج

آزمایش کشش غیرمسوقیم قرار گرفوند سبز نمونههای شکسوه

افت و یا تاییر شکل

نمونه شود و بر توزیع فضای خالی در نمونه موراکم تاریر بگذارد

شـــده درون مـایکروویو بـهمنظور ترمیم ترکهایشـــان ،مورد

] [Airey. 2003م،العاا بسیاری نشان داده است که

گرمـایش قرار گرفونـد بعـد از گرمـایش نمونـهها به مدا 32

پیرشدگی بلندمدا میتواند به شرایم آبوهوایی ،روش

ســاعت در دمای اتاق قرار داده شــدند تا دمای آنها به دمای

پیرشدگی در آزمایشگاه و دمای پیرشدگی در آزمایشگاه یا نو،

محیم برســند ،ســبز نمونهها دوباره تحت آزمایش کشــش

قیر وابسوه باشد عالوه بر این ،بسیاری از م،العاا پیرشدگی

غیرمسـوقیم قرار گرفوند بهاینترتی  ،یک چرخهی شـکست-

بلندمدا مخلوط آسفالوی را بدون اعووار صحیحی از نوایج پروژه
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تخمین میزنند روش اسواندارد برای شویهسازی پیرشدگی
بلندمدا مخلوط آسفالوی م،ابق با دسوورالعمل AASHTO

 3-6افزودنی کربن فعالشده

 R30قرار دادن نمونههای موراکم شده در دمای  12درجه

2

کربن فعالشده  )ACبهعنوان افزودنی قیر در این تحقیق

سانویگراد برای مدا  2روز است ازآنجاییکه مخلوطهای

مورداسوفاده قرار گرفت کربن فعالشده ،که به آن زغالسن

آزمایشگاهی با اسوفاده از چسواننده قیری پیر نشده ساخوه می-

فعال نیز اطالق میگردد ،نوعی کربن فرآوری شده با منافذ

شوند ،شرایم باید بهگونهای برای این مخلوطها شویهسازی شود

کوچک و کمحجم است که با افزایش س،د موجود ،موج

که پیرشدگی در طول دوره خدمت روسازی را نیز شویهسازی

جذب یا واکنشهای شیمیایی میشود کربن فعال یک ماده

کند در این م،العه پیرشدگی بلندمدا بهمنظور ارزیابی تاریر

کربنی بسیار موخلخل است که دارای ساخوار پی یدهای بوده و

پیرشدگی مخلوط آسفالوی روی نرخ ترمیم القایی مورد بررسی

عمدتاً از اتمهای کربن تشکیل شده است شوکههای موخلخل

قرار گرفت به همین منظور ،نمونههای بون آسفالوی شاهد و بون

موجود در کربنهای فعال شوکههایی هسوند که در یک ساخوار

آسفالوی اصالحشده با کربن فعال به مدا  2روز در دمای 12

صل

درجه سانویگراد در گرمخانه قرار داده شدند موناظر با این مدا

و سخت از الیههای نامنظم اتمهای کربن ایجادشدهاند که

با پیوندهای شیمیایی به هم موصل میشوند بهطوریکه

زمان ،گرمخانه خاموش شد و درب آن به مدا 99ساعت باز

بهصورا ناموزون انواشوه میشوند و ساخواری بسیار موخلخل

گذاشوه شد تا دمای نمونه بون آسفالوی سرد شود و به دمای اتاق

از حفرهها ،شکا ها و ترکهای بین الیههای کربن ایجاد میکنند

برسند

] [Liu & Yu. 2006قابلیت جذب امواج الکوروماناطیسی

 .6مواد و مصالح

توسم مایکروویو یکی از ویژگیهای اصلی مواد رسانا در
گرمایش القایی از طریق امواج ماکرویو است امواج مایکروویو

 1-6مصالح سنگی

جهت مولکولها را با اسوفاده از فرکانز باال  3/22گیگاهرتز)

مصـالد سنگی مورداسوفاده برای ساخت نمونههای آسفالوی در

تاییر میدهند این تاییر جهت در ترکی

این تحقیق از معـدنی در دماوند تهیه شـــده و از نو ،ســـن

مولکولها منجر به افزایش دما میشود ] [Collin. 2007م،ابق

شــکســوه آهکی اســت دانهبندی مورداســوفاده در این تحقیق،

با پژوهش پیشین ] [Karimi et al. 2018مقدار بهینهی AC

دانهبندی پیوســوه و با حداکثر اندازهی اســمی ســنگدانه 93/2

حدود  2درصد وزنی قیر در مخلوط است که در این تحقیق نیز

میلیمور اســت آزمایش دانهبندی م،ابق با اســواندارد ASTM

همین مقدار انوخاب گردید برای تهیه قیر اصالحشده با  ACاز

 D3515-01انجام شده است

مخلوطکن با سرعت برشی باال اسوفاده شد اخوالط قیر با AC

با ایجاد اص،کاک بین

در دمای 927درجه سانویگراد به مدا  97دقیقه و با سرعت

 2-6قیر

 2777دور در دقیقه انجام شد ][Karimi et al. 2018

قیر مورداسوفاده در این تحقیق ،قیر خالص با درجه نفوذ 12/977

مشخصاا فیزیکی و شیمیایی کربن فعالشده مورداسوفاده در

است ،که از پاالیشگاهی در توریز تهیه شده است از این قیر برای

جدول  9آورده شده است عالوه بر این ،شکل  3افزایش دما در

تهیه نمونههای شاهد و نمونههای اصالحشده اسوفاده شده است

برابر زمان تحت تابش مایکروویو برای  ACرا نشان میدهد
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الکورودهای مسی در دو انوهای نمونه قرار داده شدند برای
اطمینان از تماس کامل ورقهای مسی با س،د نمونه آسفالوی،
کمی فشار روی ورقههای مز اعمال گردید مقاومت الکوریکی

جدول  .1مشخصات فیزیکی و شیمیایی کربن فعالشده
ویژگی

مقدار

نام تجاری ماده

Ariko_F1000

خاکسور باقیمانده از

با اسوفاده از قانون دوم اهم م،ابق معادلهی  )9محاسوه گردید
][Arabzadeh et al. 2018

> 5%

سوخون

)9

1000 )mg/g

مقدار ید
PH

قلیایی

رطوبت

> 10%

تعداد مش

200×325

جذب مویلن آبی

20

R. A
L

در این معادله  مقاومت الکوریکی برحس
الکورود داخلی برحس

 L ،)Ω.mفاصلهی

مور  R ،)mمقاومت برحس

و  Aمساحت رسانایی الکورود برحس



اهم )Ω

مورمربع  )m2است

شکل 9میانگین مقاومت الکوریکی برای سه تکرار از نمونههای

350

شاهد و نمونههای اصالحشده با  ACرا نشان میدهد م،ابق

300

250

شکل 9با افزودن  ACبه قیر حدود  97درصد کاهش مقاومت

200

150

الکوریکی نسوت به نمونهی شاهد مشاهده گردید این امر بیانگر

100

آن است که  ACشرایم رسانایی الکوریکی مخلوط آسفالوی را

50

0
30

25

20

15

10

5

0

تامین میکند
10000

شکل  .2تاثیر پودر کربن فعال تحت گرمایش امواج مایکروویو

8000

 .7مقاومت الکتریکی

6000

الکوروماناطیسی انجام میشود بر اساس قانون ژول ،گرمایش

2000

القایی درون مواد رسانای الکوریکی تابعی از جریان القایی و

0

مقاومت الکوریکی معکوس رسانایی الکوریکی) است عالوه بر

)(ohm.m

گرمایش القایی با اسوفاده از مایکروویو ،از طریق میدان

4000

شکل  .3مقاومت الکتریکی نمونههای بتن آسفالتی

این ،میدان الکوریکی و جریان القایی درون مواد رسانای

 .8گرمایش القایی

الکوریکی حین گرمایش القایی میتوانند بر اساس قوانین آمبر،
مکسول-فارادی و گوس معرفی شوند بنابراین ،گرمایش القایی

 1-8بهکارگیری روش مایکروویو

تابعی از مقاومت الکوریکی است در این تحقیق مقاومت
الکوریکی نمونههای شاهد و نمونههای اصالحشده با  ACدر

مایکروویو ،امواج الکوروماناطیسی مشابه ماهیت رادیویی ،نور

دمای اتاق با اسوفاده از مولویمور دیجیوالی اندازهگیری شد برای

مرئی و امواج اشعهی ایکز است وجه تمایز امواج مایکروویو،

اندازهگیری مقاومت الکوریکی نمونههای بون آسفالوی،

طولموج فرکانز) آنها است برای مثال ،محدوده طولموج
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نورهای مرئی بین  2×970مور بنفش) و  0×97-0مور قرمز)

 ME 341Wبا فرکانز  3/22گیگاهرتز و توان خروجی 9777

است ،درحالیکه امواج مایکروویو دارای طولموج بین 9

واا برای گرم کردن نمونههای آسفالت مورداسوفاده قرار گرفت

میلیمور تا  9مور هسوند که موناظر با فرکانز  977مگاهرتز تا
 977گیگاهرتز میباشند ] [Gallego et al. 2013مکانیزم
گرمایش مواد تحت امواج مایکروویو بدینصورا است که وقوی
مولکولهای ق،وی در معرق امواج مایکروویو قرار میگیرند،
م،ابق شکل 2بهسرعت شرو ،به چرخش خواهند کرد چرخش
مولکولها ،سو

شکل  .4مکانیزم گرمایش مواد دارای مولکول قطبی [Kim,

ایجاد فشار ،کشش و برخورد با سایر مولکولها

]Lee, & Lee. 2014

میشود و درنویجه باعث انوقال انرژی به مولکولها و اتمهای

 2-8زمان بهینه برای ترمیم القایی نمونههای بتن

مجاور میگردد پز از توزیع ،این انرژی بهصورا گرما ظاهر

آسفالتی تحت تابش امواج مایکروویو

میشود گرمایش در س،د مولکولی منجر به گرم شدن همگن
در مدا زمان کوتاهتر و در مقیاس بزرگتر میشود امواج

بهمنظور بررسی سرعت گرمایش نمونههای اصالحشده با کربن

مایکروویو قیر را در مخلوط آسفالوی تحریک میکنند و باعث

فعال که از تقسیم میزان حرارا تولیدشده بر زمان موردنیاز برای

تاییر جهت سریع مولکولهای ق،وی ،افزایش اص،کاک داخلی

تولید حرارا به دست میآید روش کار بهاینترتی

است که

و دمای داخلی مخلوط آسفالوی میشود با توجه به توانایی آن

هر یک از نمونههای آسفالوی درون مایکروویو قرار داده شده و

در انوقال مسوقیم تابش به ماده ،مایکروویو توجه زیادی را

به مدا  37رانیه تحت امواج مایکروویو قرار گرفوند سبز از

بهعنوان مکانیزم گرمایشی برای غلوه بر محدودیتهای

مایکروویو خارج شده و دمای س،د آن توسم دماسنج لیزری

روشهای دیگر مانند گرمایش الکوروماناطیسی بهوسیله

اندازهگیری شد هشت دما بهصورا تصادفی از س،د نمونهی

سیمپیچ) و گرمایش از طریق تابش اشعه

آزمایش گرفوه شد و میانگین آنها محاسوه شد این کار شش

تحقیقی

مرتوه برای هر نمونه در کل زمان گرمایش 937رانیه) انجام شد

] [Norambuena-Contreras & Garcia. 2016نشان

م،ابق با پژوهشهای پیشین ،زمان بهینه برای ترمیم القایی

داده شده است که در یک مدا زمان گرمایش مشابه ،مایکروویو

نمونههای بون آسفالوی زمانی است که میانگین دمای س،حی

دمای نمونه را حدود دو برابر بیشور از روش القای

نمونههای بون آسفالوی به  17-977درجه سانویگراد برسد

گرمایش القایی
مادونقرمز)

9

به

دست

آورده

است

در

الکوروماناطیز با اسوفاده از سیمپیچ افزایش میدهد درنویجه،

 3-8نرخ گرمایش القایی

شاخص ترمیم باالتری نیز به دست میآید عالوه بر این،
روش گرمایش القایی با اسوفاده از سیمپیچ ،کاربرد

رسانایی الکوریکی نمونههای شاهد و نمونههای اصالحشده با

مایکروویو گسوردهتر است ،زیرا با اسوفاده از مایکروویو

کربن فعال  )ACمیتواند توسم دما اندازهگیری شود به همین

سنگدانهها نیز گرم میشوند با توجه به این موضو ،،روش گرم

منظور برای مقایسه قابلیت جذب گرما ،نمونههای شاهد و

کردن نمونهها با اسوفاده از تابش مایکروویو بهعنوان منوع

اصالحشده در مایکروویو قرار گرفوند تابش امواج مایکروویو

مدل

روی نمونههای مکعوی به مدا  937رانیه در شش چرخهی 37

برخال

گرمایش انوخاب شد در این م،العه ،مایکروویو سامسون

رانیهای اعمال شد هشت دما بهصورا تصادفی از س،د نمونهی
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آزمایش گرفوه شد و میانگین آنها برای سه نمونه تکرار محاسوه

بون آسفالوی اسووانهای شکل به ق،ر  979 /9میلیمور و ارتفا،

شد بهسادگی میتوان برداشت کرد که نمونههای اصالحشده با

 97 ،27و  937میلیمور که شامل  2درصد وزنی قیر حاوی AC

کربن فعال بهطور قابلتوجهی باعث بهوود نرخ گرمایشی بون

است ساخوه شدند تابش امواج مایکروویو روی نمونههای

آسفالوی میشود میانگین نرخ گرمایش برای نمونههای

اسووانهای شکل برای مدا  937رانیه که شامل چهار چرخهی

اصالحشده با کربن فعالشده  22درصد بیشور از نمونهی شاهد

 97رانیهای است اعمال گردید نمونههای اسووانهای شکل

است م،ابق شکل  2افزودن کربن فعالشده میتواند نرخ

بهصورا قائم در مقابل منوع جریان الکوروماناطیسی قرار گرفوند

گرمایش بون آسفالوی را افزایش دهد در این راسوا ،محققان نشان

و دمای س،حی در نقاط و ابعاد مخولف نمونهها م،ابق شکل)9

دادهاند که اضافه کردن افزودنیهای پایه کربنی به مواد آسفالوی،

و در زمانهای گرمایش مخولف یعنی  17 ،97 ،97و 937رانیه)

میدهد

بهوسیلهی دماسنج لیزری اندازهگیری شد شکل  0الف-ج)

رسانایی

و

گرمایی

را

نفوذپذیری

افزایش

][Jahanbakhsh et al.2018

نوایج اندازهگیری دما در نقاط و ابعاد مخولف بون آسفالوی
اصالحشده با  ACرا نشان میدهد

160

دما بر حسب مدت زمان گرمایش

140

نمونه شاهد
L-Neat
L-AC5
با AC

100

دما) ℃(

نمونه اصالح شده

120

80

60

40

20
140

100

120

80

60

40

20

0

مدت زمان گرمایش (ثانیه)

شکل  .6اندازهگیری دمای سطحی در نقاط مختلف نمونه آسفالتی
شکل  .5نمودار دما برحسب زمان گرمایش برای نمونه بتن

همانطور که از نوایج شکل  0مشخص است ،دما در نقاط

آسفالتی شاهد و اصالحشده با AC

مخولف نمونه در یک محدوده قرار دارند و اخوال

زیادی بین

 4-8تاثیر ابعاد نمونه روی نرخ گرمایش القایی نمونههای

نقاط مخولف نمونه مشاهده نمیگردد این امر به این علت است

مخلوط آسفالتی

که  ACبهخوبی در نقاط مخولف نمونه بهصورا همگن پخش

مهمترین هد

شده است و مشکالتی از قویل عدم توزیع یکنواخت ،کلوخه

این بخش تاریر ابعاد و یا وزن نمونه روی نرخ

شدن و درنویجه افزایش دما در یک نق،ه خاص که در نمونههای

گرمایش القایی بون آسفالوی تحت امواج مایکروویو است

اصالحشده با ذراا فلزی مشاهده میگشت را ندارد

عمدهی خرابیها در مخلوط آسفالوی ،خرابیهای مربوط به
ترکهای خسوگی است که از زیر الیهی بون آسفالوی شرو ،شده

جدول  3میانگین دما در نقاط مخولف نمونه در دو طر

و سبز در قسمتهای دیگر تشدید میگردد بهمنظور گرم کردن

هم نین نسوت دمای مقابل به پشت نمونه را نیز نشان میدهد

قیر و پر کردن این ترکها ،الزم است تابش امواج مایکروویو به

با در نظر گرفون نمونه بون آسفالوی یکسان و ضخامتهای

داخل الیههای آسفالوی نفوذ کند بنابراین الزم است ،تاریر ابعاد

موفاوا ،مشاهده میگردد که ضخامت نمونه وزن و یا حجم

نمونه و رفوار ترمو-الکوروماناطیسی روی روند گرمایش بون

نمونه) بهطور قابلتوجهی روی نرخ گرمایش القایی بون آسفالوی

آسفالوی در آزمایشگاه مشخص گردد برای این منظور ،نمونههای

رسانا تحت امواج مایکروویو تاریر گذار است بهطور مثال

آن و
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ارزیابی تأثیر کربن فعال در ترمیم القایی مخلوطهای آسفالتی پیر شده تحت امواج مایکروویو
میانگین دما در قسمت مقابل نمونه  ACدر انوهای گرمایش یعنی

W= mm 84

86

86

64

با ضخامت  97 ،27و  937میلیمور روت شد در قسمت پشت

46

43

37

37

نمونه  ACدر انوهای گرمایش برابر  02، 19و  22درجه

37

25

53

50
43

25

25

39
33
25

25

25

25

25

45

42

38

37

36

36

34
25

25

58

48

47

63

63

59

58

54

83

65

65

83

) ℃( Temperature

 937رانیه) برابر  09 ، 12و  22درجه سانویگراد برای نمونههای

66

65

80

79

78

84

86

سانویگراد برای نمونههای با ضخامت  97 ،27و  937میلیمور
Point 9

Point 10

روت شد در حین گرمایش ،نسوت دمای مقابل به پشت نمونه

Point 6

Point 7

Point 8

Point 5

Point 2

Point 3

Point 4

Point 1

0 Sec 30 Sec 60 Sec 90 Sec 120 Sec

برای نمونههای ضخیمتر افزایش مییابد که این موضو ،نشان

(الف) ضخامت آسفالت  44میلیمتر

میدهد که افزایش ضخامت نمونه زمانی که در معرق گرمایش

W= mm 79

قرار میگیرد ،بیشور تحت تاریر گرمایش القایی قرار میگیرد

78

76

75

72

71

68

68

60

58

58

54

داشوه باشد تا بوواند با گرم شدن مخلوط خرابیهای قسمت

47

43
36
25

41
36

37

25

42

25

46

43
38

42
38

40

55

54

53

47
43
39

69

33

25

45
35

34

25

25

25

) ℃( Te mpe rature

60

تابش الکوروماناطیز باید توانایی انوشار در مخلوط آسفالوی را

62

61

73

25

25

25

زیرین الیهی آسفالوی را ترمیم کند پارامورهای اصلی نشاندهنده
Point 10

انوشار امواج الکوروماناطیسی از طریق مواد جامد ،رسانای

Point 8

Point 9

Point 6

Point 7
120 Sec

الکوریکی ،نفوذپذیری الکوریکی و نفوذپذیری ماناطیسی است

Point 5
60 Sec

90 Sec

Point 4
30 Sec

Point 3

Point 1

Point 2

0 Sec

ب) ضخامت آسفالت  97میلیمور

در مخلوط با خاصیت رسانایی الکوریکی مناس  ،تابش امواج

W= 120 mm

الکوروماناطیسی بیشوری میتواند انوقال پیدا کند و منجر به

58

57

56

54

53
48

47
44

44
39

افزایش نفوذپذیری ماناطیسی شده و درنویجه باعث اخوال

39

35
32

41

38

34

40

36

33

29

43
40

39

35

35

39

36

38

34

31

32
25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

44

43

30

46

کمور دما در قسمتهای مقابل و پشت نمونه گردد باید توجه
داشت که تابش امواج مایکروویو توسم محفظه مایکروویو

Point 10

Point 9

Point 8

Point 7
120 Sec

جذب نمیشود ،بلکه به نمونه آسفالوی در تمام جهاا تابیده

Point 6
90 Sec

Point 5
60 Sec

30 Sec

Point 4

Point 3

Point 2

Point 1

0 Sec

میشود نمونه در مرکز محفظه قرار میگیرد و بنابراین جذب

ج) ضخامت آسفالت  937میلیمور

تابش منعکزشده در تمام جهتهای نمونه یکسان است

شکل  0تاریر ابعاد نمونه در گرمایش القایی

درنویجه ،تفاوا دما در نقاط مخولف نمونه به دلیل رسانایی
گرمایی و انوشار تابش الکوروماناطیز درون نمونهی بون
آسفالوی است نسوت دمای مقابل به پشت بیشور نمونه ،میتواند
نشانگر توانایی پایینتر آن در انوقال امواج الکوروماناطیسی از
الیه باال به پایین مخلوط آسفالوی باشد
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) ℃( Temperature

41

34
31

47

46

سعید امانی ـ امیر کاووسی ـ محمد محمد کریمی
جدول  .2میانگین دما در هر طرف نمونه و نسبت آن
پشت

نسوت دما جلو به پشت

زمان گرمایش/

جلو

937 s

17 s

97 s

97 s

937 s

17 s

97 s

97 s

937 s

17 s

97 s

97 s

ضخامت نمونه

9

9

9

9

19/2

99/9

20/9

99/3

12/2

99/9

29/9

99/9

 27میلیمور

9

7/1

9

9

02

21

29/3

99/3

09/1

29

22/9

90

 97میلیمور

9/3

9/9

9/9

9/9

22/3

91/9

92/2

97/9

22/9

22/3

91/3

92/2

 937میلیمور

بنابراین ،یکبارچگی داخلی و همگنی مخلوط بر میزان جریان

مقاومت مارشال نمونههای بون آسفالوی اصالحشده با ،AC

القایی ،2شار ماناطیسی و درنویجه میزان گرمایش نمونه تاریر گذار

حدود 92درصد بیشور از نمونههای ساخوهشده با قیر خالص

است درنویجه ،افزودن مقدار  2درصد وزنی قیر از  ACمنجر به

است

توزیع یکنواخت انرژی و حرارا ناشی از آن درون نمونههای

جدول  .3پارامترهای آزمایش مارشال برای تعیین درصد قیر بهینه

آسفالوی شده و باعث میشود سهم یکسانی برای گرم کردن نقاط
آسی دیده در پایین الیه آسفالوی در محل حاصل گردد

 .9آزمایشها
 1-9آزمایش مارشال
1500

طرح اخوالط بر اساس روش مارشال  )ASTM D1559انجام

1200

قیر مناس

مارشال)(Kg

مخولف قیر  9% ، 2/2 % ،2 % ،2/2 % ،%2و )9/2 %تهیه و درصد

600

مقاومت

گرفت برای تعیین درصد قیر بهینه ،نمونههایی با درصدهای

Neat
نمونه شاهد

900

Modify
نمونه اصالح شده

مخلوط با اسوفاده از منحنیهای آزمایش مارشال

300

تعیین گردید با توجه به جدول  9و بر اساس مشخصاا مندرج

0

نوع مخلوط آسفالتی

در بند 37-0-9نشریه شماره  979مشخصاا فنی عمومی راه،

شکل  .8مقاومت مارشال نمونههای بتن آسفالتی با استفاده از قیر

برای مخلوط با دانهبندی پیوسوه موردتحقیق ،مقدار درصد قیر

اصالحشده و قیر شاهد

بهینه برابر  2/0درصد نسوت به وزن مخلوط آسفالوی) به دست

 2-9آزمایش کشش غیرمستقیم

آمد الزم به ذکر است که سایر پارامورهای مخلوط آسفالوی به
ازای این درصد قیر مورد کنورل قرار گرفوند که در محدوده مجاز

آزمایش مقاومت کششی غیرمسوقیم آزمایش مناسوی برای تعیین

مشخصاا بودند با توجه به تحقیقاا انجامشده در ارتواط با

مقاومت کششی و پیشبینی ظهور ترکها در مخلوط آسفالوی

اسوفاده از  ACدر مخلوطهای آسفالوی & [Bostancioğlu

است ] [Islam, Hossain, & Tarefder. 2015هم نین

] Oruç. 2016افزودن بیشازاندازه  ACباعث کاهش مقاومت

از این آزمایش برای ارزیابی حساسیت رطوبوی و برآورد عمر

مارشال میگردد با رجو ،به شکل  ،1میتوان مشاهده کرد که

خسوگی نمونههای آسفالوی نیز اسوفاده میشود نحوهی انجام
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ارزیابی تأثیر کربن فعال در ترمیم القایی مخلوطهای آسفالتی پیر شده تحت امواج مایکروویو
1200

آزمایش در دسوورالعمل  ASTM D4321آورده شده است

IDT test
℃Temperature 25

1000

600

مارشال به همراه قال

بارگذاری اصالحشده اسوفاده شد در این

)A0 (Modified
400

نیرو (کیلوگرم)

برای سنجش مقاومت کششی نمونههای آسفالوی ،از دسوگاه جک

800

)A5 (Modified

تحقیق آزمایش  IDTدر دمای ℃ 32انجام شد .همانطور که در

)A0 (Neat

200

)A5 (Neat

0
3

شکل  1مالحظه میشود ،بارگذاری بهصورا خ،ی و در جهت

1

2

0

جابجایی (میلیمتر)

طول نمونهها اعمال میگردد در این آزمایش جابجایی بهصورا

شکل  .14تأثیر کربن فعال در مقاومت کششی غیرمستقیم

عمودی اندازهگیری گردید سرعت بارگذاری در این آزمایش

 3-9انرژی شکست

 27/1میلیمور بر دقیقه اعمال میگردد

انرژی شـکست پارامور اصلی شکست است که معر

مقاومت

نمونه در برابر رشــد ترک و گســورش آن اســت چقرمگی یک
ماده معین ،مقیاسی برای انرژی جذبشده قول از شکست و به
هنگام فرایند شکست است [Rahbar-Rastegar, Daniel,
] .& Dave. 2018با اسـوفاده از انرژی شکست میتوان تاریر
شکل  .9قاب بارگذاری و چگونگی اعمال بار بر نمونه آسفالتی در

همزمان نیرو و جابجایی را در محاسواا در نظر گرفت انرژی

آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم][Divandari et al. 2014

شـکسـت  )Gfدر نمونههای کشش غیرمسوقیم م،ابق راب،هی

شــکل  97نمودار نیرو-جابجایی حاصـــل از آزمایش کشـــش

 )3برابر با مســاحت زیر نمودار نیرو-جابجایی کار شــکســت

غیرمسـوقیم را برای هر دو مخلوط آسفالوی شاهد و اصالحشده

 ))Wfتقسـیم بر مسـاحوی که ترک در آن رشد میکند )Alig
تعریف میگردد شکل)99

با  ACدر دو س،د پیر شده و پیر نشده را نشان میدهد م،ابق
با این شـکل مشـاهده میگردد که به دلیل سـخت شدن قیر در

)3

طی فرایند پیرشــدگی ،در مخلوط آســفالوی پیر شــده نیرو در
لحظهی شــکســت افزایش و جابجایی آن کاهشیافوه اســت

که در این راب،ه  Dق،ر نمونههای آزمایش کشش غیرمسوقیم و

میتوان نویجـه گرفـت کـه بـا اســـوفاده از معیار نیرو بهتنهایی

 Tمیانگین ارتفا ،ضـــخامت) نمونهها اســـت AASHTO

نمیتوان تاریر پیرشـدگی مخلوطهای آســفالوی را مورد بررسی

)T322-07

قرار داد میتوان نویجه گرفت که بهمنظور بررســی پیرشــدگی
مخلوطهـای آســـفالوی معیار نیرو و جابجایی باید توأم در نظر

سطح زیر منحنی

گرفوـه شـــود لذا باید پاراموری تعریف گردد که همزمان تاریر

نیرو

نیرو و جــابجــایی لحــا گردد عالوه بر این ،میزان مقــاومــت
جابجایی

کشــشــی غیرمســوقیم نمونههای اصــالحشــده با  ACبرای

شکل  .11نمودار انرژی شکست حاصل از آزمایش کشش

نمونههای پیر شـده بیشـور از نمونههای شـاهد پیر شـده است

غیرمستقیم

میتوان نویجه گرفت که اصـــالح قیر با اســـوفاده از  ACباعث

با توجه به شـکل  97مشـاهده میگردد که با پیر شدن مخلوط

بهوود مقاومت در برابر پیرشدگی میگردد

آسفالوی مقاومت کششی غیرمسوقیم هر دو نمونهی اصالحشده

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال یازدهم /شماره سوم/بهار 9911

777

سعید امانی ـ امیر کاووسی ـ محمد محمد کریمی
و شــاهد افزایش مییابد که این من،قی نیســت با اســوفاده از

گرمایش مورداسـوفاده در این تحقیق) برسـد پز از سرد شدن

پارامور انرژی شـکسـت میتوان درک بهوری از رفوار پیرشدگی

نمونه قیر حرارا داده شــده تحت امواج مایکروویو ،نمونههای

مخلوطهای آســفالوی در آزمایشــگاه به دســت آورد م،ابق با

حاوی قیر معمولی و قیر حرارا داده شده در داخل حمام آب

شــکل  93مشــاهده میگردد که پیرشــدگی مخلوط آســفالوی

قرار داده میشـوند تا به دمای ℃ 32برسند سبز نمونهها را از

کاهش انرژی شــکســت میشــود درنویجه میزان خ،ر

درون حمام آب خارج کرده و ســ،د آنها با دســومال نخی

ترکخوردگی در نمونههای پیر شـده به دلیل ســخت شدن قیر

خشک میشود ظر

حاوی قیر بایسوی به صورتی زیر دسوگاه

در مخلوط آســفالوی بیشــور میگردد عالوه بر این ،مشــاهده

درجه نفوذ قرار گیرد که نوک سوزن و نوک تصویر آن در س،د

میگردد که میزان انرژی شـکست نمونههای اصالحشده با AC

براق قیر بر رویهم من،وق شـــوند این آزمایش برای هر نمونه

بیشـور از نمونههای شـاهد اســت که نشان میدهد  ACبهطور

 2-97بار انجام شد

موج

قـابـلتوجهی میتوانـد مقـاومت در برابر پیرشـــدگی را بهوود

 .14بحث در نتایج

میبخشد

 1-14ترمیم القایی نمونهها تحت چرخههای مکرر

1400

IDT test
Fracture energy
℃Temperature 25

1200

شکست-ترمیم

1000

مخلوط های آسفالتی اصالح شده
مخلوط های شاهد

شکلهای  99و  92نوایج آزمایش  IDTتحت چرخههای مکرر

800

)Gf (J/m2

600

شکست-ترمیم را برای مخلوط آسفالوی شاهد و اصالحشده با

400

 ACتحت شرایم پیر شده و پیر نشده را نشان میدهد م،ابق با

200

پژوهشهای سایر محققین ،دمای م،لوب برای ترمیم القایی بون

0
A0

A5

آسفالوی تحت تابش امواج الکوروماناطیسی ℃ 17-977تعیین

سطح پیرشدگی

شکل .12انرژی شکست نمونههای شاهد و نمونههای اصالحشده

شده است ] [Wang. 2016بنابراین ،نمونههای بون آسفالوی

در دمای ℃.25

در مایکروویو برای رسیدن به درجه حرارا  17تا  977درجه

 4-9پیرشدگی قیر در طول گرمایش القایی

سانویگراد گرم شدند تا ترکهای موجود در نمونه ترمیم گردند

بهمنظور بررســی پیرشــدگی قیر در طول گرمایش ،از آزمایش

درنهایت پز از ترمیم ،نمونهها به مدا  32ساعت در دمای

درجه نفوذ طوق اســواندارد  ASTM D5اســوفاده شــد بدین

℃ 32نگه داشوه میشوند تا برای چرخهی بعدی بارگذاری آماده

منظور مقداری قیر تا دمای ℃ 02-977یا تا دمایی باالتر از نق،ه

شوند شاخص ترمیم ) (HI5که نسوت نیروی نهایی نمونههای

نرمی تحت گرمایش قرار میگیرد و ســـبز قیر نرم شـــده در

ترمیمشده به نمونههای اصلی را در حالتهای مخولف آزمایش

ظر

ریخوه میشــود این ظر

دارای ق،ر  2/2ســانویمور و

را بیان میکند با اسوفاده از راب،هی  )9محاسوه میشود.

ارتفا 9/2 ،سـانویمور است بهمنظور سرد شدن قیر ،نمونهها در
)9

معرق هوای محیم قرار داده میشــوند پز از ســرد شــدن

F
HI  i
F0

نمونـههـا ،یکی از آنها تحت امواج مایکروویو قرار میگیرد تا
دمای قیر به 997الی 937درجه ســانویگراد بیشــورین دمای
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ارزیابی تأثیر کربن فعال در ترمیم القایی مخلوطهای آسفالتی پیر شده تحت امواج مایکروویو
که در این راب،ه  Fiنیروی نهایی تحمل شده توسم نمونه بعد

 93 ،92 ،91و  30درصـد است ،درحالیکه در شرایم پیر شده

از  iامین چرخه ترمیم و F0نیروی نهایی تحمل شده توسم نمونه

شاخص ترمیم در نمونهها  )A5به ترتی

کیلوگرم است

در اولین شکست برحس

 27و  90درصــد اســت م،ابق با شــکلهای -92ب و -92ب
همین شــرایم برای نمونههای اصــالحشــده با کربن فعال نیز

1000

Healing Index

Healing Index

Healing Index

Healing Index

Healing Index

27%

32%

34%

39%

43%

Forth Healing

Third Healing

900

تکرار شــد این نوایج این بدان معنی اســت که با افزایش میزان

800
700

Average of Peak Loads
500

خرابی ،بازدهی ترمیم نمونههای پیر شده در مقایسه با نمونههای

)Force (Kg

600

پیر نشـده افزایش مییابد و این من،قی نیست بنابراین ،میتوان

400
300
200

نویجـه گرفت که با اســـوفاده از معیار نیرو نمیتوان قضـــاوا

100
0
Fifth Healing

S econd Healing

برابر با ،23 ،27 ،99

درســوی روی میزان نرخ ترمیم القایی مخلوطهای آســفالوی در

First Breaking

First Healing

Number of breaking-healing cycle

الف) نمونه شاهد

شـرایم پیر شـده کرد میتوان نویجه گرفت که انرژی شکست
1200

Healing Index

Healing Index

Healing Index

Healing Index

Healing Index

37%

40%

43%

48%

58%

Fifth Healing

Forth Healing

Third Healing

معیار مناســـوی برای مقایســـه میزان ترمیم القایی نمونههای پیر

1000

شده و پیر نشده است

800

)Force (Kg

Average of Peak Loads
600

1000

400

Healing Index

Healing Index

Healing Index

Healing Index

Healing Index

37%

40%

42%

50%

66%

900
800

200

0
S econd Healing

First Healing

600

First Breaking

Number of breaking-healing cycle

500
400

ب) نمونه اصالحشده

300

شکل .13شاخص ترمیم القایی بتن آسفالتی پیر نشده تحت

200
100

چرخههای مکرر شکست-ترمیم در دمای ℃32

0
Forth Healing

Fifth Healing

Third Healing

S econd Healing

First Healing

First Breaking

Number of breaking-healing cycle

(الف) نمونه شاهد

همانطور که از شــاخصهای ترمیم مندرج در باالی هر چرخه

1200

شـکل )92مشـخص است ،نمونههای پیر نشده شاهد و نمونه

Healing Index

Healing Index

Healing Index

Healing Index

Healing Index

42%

43%

47%

53%

70%

1000

Average of peak load

600

خود را بعد از اولین چرخه ترمیم حفظ کنند این در حالی است

400

که نمونههای پیر شـده شاهد و اصالحشده با  ACمیتوانند 99

200

و  07درصـــد نیروی نهـایی اولیه خود را بعد از اولین چرخه

0
Fifth Healing

Number of breaking-healing cycle

ترمیم حفظ کننــد بــا توجــه بــه شـــاخص ترمیم القــایی در

(ب) نمونه اصالحشده

چرخههای مخولف بارگذاری ،مشاهده میشود که توانایی ترمیم

شکل  .14شاخص ترمیم القایی بتن آسفالتی پیر شده تحت

مخلوط آســفالوی پیر شــده تحت چرخههای مکرر شــکســت-

چرخههای مکرر شکست-ترمیم در دمای ℃32

ترمیم بیشــور از نمونههای پیر نشــده اســت بهعنوان مثال ،در
نمونه شـاهد در شـرایم پیر نشـده  )A0شاخص ترمیم القایی
تحت چرخههای مکرر شــکســت-ترمیم به ترتی

Forth Healing

Third Healing

S econd Healing

First Healing

First Breaking

برابر با ،29
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)Force (Kg

اصالحشده با  ACمیتوانند  29و  21درصد نیروی نهایی اولیه

800

)Force (Kg

Average of peak load

700

سعید امانی ـ امیر کاووسی ـ محمد محمد کریمی
100

 2-14ترمیم القایی حاصل از انرژی شکست

IDT tests
Temperature 25 °C

Cycle 5

Cycle 4

Cycle 3

Cycle 2

80

Cycle 1

با اسـوفاده از نوایج قسـمتهای قول مشاهده گردید که افزایش
58

شاخص ترمیم القایی در ارر پیرشدگی مخلوط من،قی نیست از

54
47

44

طرفی م،ـابق بـا شـــکـل  93میتوان نویجـه گرفت که انرژی

39
35

28

30

29

60

40

33

شـکسـت با پیرشدگی مخلوط آسفالوی کاهش مییابد بنابراین

20

بهمنظور درک صــحید از ترمیم القایی مخلوطهای آســفالوی پیر
0

شـده و پیر نشـده ،تحت آزمایش کشـش غیرمسـوقیم ،شاخص

A5

(ب) نمونه اصالحشده

ترمیم القـایی در این پژوهش م،ـابق با راب،ه  )2بهصـــورا

شکل  .15شاخص ترمیم القایی حاصل از انرژی شکست

نسـوت انرژی شـکسـت نمونهی ترمیمشـده به انرژی شکست

نمونههای بتن آسفالتی تحت چرخههای مکرر شکست-ترمیم در

نمونهی اصلی تعریف گردید

دمای℃32

Ei
E0

)2

HI 

این نوایج نشـــان میدهد که تاریر زیانآور خرابی در ارر افزایش
چرخههای شــکســت را نمیتوان بهطور کامل با اعمال روش

شـکل  92شـاخص ترمیم القایی مخلوطهای آسـفالوی شاهد و

گرمـایش القـایی ترمیم کرد عالوه بر این ،با افزایش بارگذاری

مخلوطهای اصـالحشـده را تحت چرخههای مکرر شــکست-

ترافیکی ترکهـای ریز بـه ترکهای بزرگتری تودیل شـــده و

ترمیم نشـــان میدهد با در نظر گرفون مقدار شـــاخص ترمیم

درنویجه شــدا خرابی بیشــور شــده و بهرهوری ترمیم القایی

القایی در چرخههای مخولف ،میتوان نویجه گرفت که شاخص

کـاهش مییابد توجه به این مســـ له در بهینهســـازی و تعمیر

ترمیم القایی با افزایش تعداد چرخه روند رو به کاهشـــی دارد

بـهموقع خرابیهای روســـازی در برنامههای مدیریت تعمیر و

بهطوریکه مشـاهده میگردد نرخ این کاهش در چرخهی سوم

نگهداری کمک میکند عالوه بر این ،در یک ســ،د پیرشدگی

به بعد خیلی کمور شـــده ب،وریکه ،در چرخههای انوهایی نرخ

رابت  )A5میتوان مشــاهده کرد که نمونههای اصــالحشــده و

این تاییراا خ،ی است

شـاهد به ترتی
100

-

Cycle 4

Cycle 5

Cycle 2

عنوان کرد که اصـــالح قیر با  ACنهتنها تاریر زیانآوری روی

80

Cycle 1

مشـــخصـــاا مکانیکی مخلوط آســـفالوی ندارد بلکه از طریق

60

44

28

30

32

افزایش دمای قیر و مخلوط آسفالوی میتواند بهطور قابلتوجهی

46
40
36

35
30

 22و  22درصد انرژی شکست خود را بعد از

اولین چرخـه ترمیم حفظ میکننـد بـا توجـه بـه نوایج میتوان

IDT tests
Temperature 25 °C

Cycle 3

A0

40

شاخص ترمیم القایی را بهوود بوخشد

32

20

 3-14تاثیر پیرشدگی روی شاخص ترمیم القایی
0

A0

A5

در ارر پیرشــدگی مخلوطهای آســفالوی مقاومت روســازی به

الف) نمونه شاهد

شــکلهای مخولفی چون ترکهای خســوگی ،حرارتی و بلوکی
کاهش پیدا میکند درک چگونگی گســورش پیرشــدگی و تاریر
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ارزیابی تأثیر کربن فعال در ترمیم القایی مخلوطهای آسفالتی پیر شده تحت امواج مایکروویو
100

آن بر خصوصیاا ترمیم القایی برای بهوود ویژگی ترمیم القایی

IDT tests
Temperature 25 °C

مخلوط آسـفالوی مهم اسـت شـکل  99تاریر پیرشدگی مخلوط

80

A0

A5

آسـفالوی را تحت چرخههای مکرر شکست-ترمیم برای هر دو

60

مخلوط شاهد و اصالحشده نشان میدهد با توجه به این شکل

46

44
40
36

مشـاهده میگردد که برای هر دو مخلوط پیر شــده و پیر نشده

28

30

30

32

40

35

32

20

شـاخص ترمیم القایی با افزایش میزان چرخهی شکست-ترمیم
کـاهش مییابد عالوه بر این ،میتوان دریافت که میزان کاهش

0
Cycle4

Cycle5

Cycle2

Cycle3

Cycle1

-

شاخص ترمیم القایی نمونههای پیر شده نسوت به نمونههای پیر

(الف) نمونه شاهد

نشده بیشور است زیرا پیرشدگی باعث کاهش چسوندگی قیر و

100

IDT tests
Temperature 25 °C

درنویجـه بـاعـث کـاهش جاری قیر در ترکها و بســـون آنها
A5

میشــود این نوایج موین آن اســت که فرایند پیرشــدگی بهطور

80

A0
58

قـابـلتوجهی روی رفوـار ترمیم القایی مخلوط آســـفالوی تاریر

54
44

میگذارد از طرفی ،نوایج نشان میدهد که میزان شاخص ترمیم

47

39
28

30

33

60

40

35

29

القایی نمونههای آســـفالوی اصـــالحشـــده با  ACبرای هر دو

20

نمونهی پیر شـده و پیر نشـده بیشـور از نمونهی شاهد است از
0

Cycle5

طرفی پیرشــدگی باعث کاهش نرخ گرمایش القایی شــده و با

Cycle4

Cycle2

Cycle3

Cycle1

-

توجه به اینکه  ACبهصــورا قابلتوجهی نرخ گرمایش القایی

(ب) نمونه اصالحشده

مخلوط آســفالوی را افزایش میدهد میتوان انوظار داشــت که

شکل  .16نتایج شاخص ترمیم القای آسفالتهای پیر شده و پیر

نمونههای اصــالحشــده با  ACشــاخص ترمیم القایی بیشــوری

نشده تحت چرخههای شکست-ترمیم برای مخلوطهای آسفالتی

نسـوت به نمونههای شاهد دارند این نشاندهندهی آن است که

با توجه به شکل  99میتوان نویجه گرفت که شاخص ترمیم

افزودن  ACبــه مصـــالد مخولف از طریق خصـــوصـــی ـاا

القایی بون آسفالوی پیر شده  )A5برای مخلوطهای آسفالوی

دیالکوریــک میتوان ـد بــهطور مؤرری توانــایی جــذب امواج

اصالحشده با  ACبعد از اولین چرخه ترمیم 97درصد بیشور از

الکوروماناطیز را بهوود بوخشــد عالوه بر این ،در مخلوطهای

نمونه شاهد است این در حالی است که شاخص ترمیم القایی

آسفالوی اصالحشده با مواد افزودنی پایه کربنی ،نشان داده شده

بون آسفالوی پیر نشده  )A0برای مخلوط اصالحشده با  ACبعد

اسـت که مواد پایه کربنی میتوانند بخش اعظم مواد سوکوزن

از اولین چرخه  93درصد بیشور از نمونه شاهد است عالوه بر

قیر را جذب کنند که منجر به ســـفت تر شـــدن قیر میشـــود

این ،م،ابق با شکل -99ب ،میزان شاخص ترمیم القایی نمونه

] [Gao et al. 2016بنـابراین ،کربن فعـال با جذب بخش

پیر نشده  )A0تحت چرخههای مکرر شکست-ترمیم به ترتی

ســـوکوزن قیر میتواند مقاومت در برابر پیرشـــدگی را بهوود

برابر با  99 ،91 ،20 ،21و  97درصد است ،این در حالی است

بوخشد

که در نمونههای پیر شده  ،)A5شاخص ترمیم القایی به ترتی
برابر با  31 ،92 ،22 ،22و  31درصد است
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 4-14ارزیابی سطططوح مختلف خرابی روی شططاخص

افزایش شدا خرابی درنویجهی افزایش قابلتوجه ریزترکها و

ترمیم القایی

کرنشهای ویسکو پالسویک است بنابراین ،افزایش تنشهای
کششی و فشاری در بون آسفالوی از طریق آزمایش  IDTمنجر

فرایند ترمیم القایی بون آسفالوی در سه مرحله انجام میگیرد

به بیشور و عریضتر شدن ترکها میشود همانطور که نوایج

اولین و مهمترین مرحله در فرایند ترمیم ،بسون ترک است

آزمایشگاهی نشان میدهند ،س،د خرابی افزایش تعداد چرخه-

مرحلهی دوم روان شدن قیر بهمنظور مرطوب کردن گوشههای

های شکست-ترمیم) تاریر قابلتوجهی روی ترمیم القایی بون

ترک است در روش ترمیم القایی ،تابش امواج الکوروماناطیسی

آسفالوی دارد س،د خرابی میتواند در ضوابم سازهای برای بهینه

بهمنظور روان شدن قیر و مرطوب کردن گوشههای ترک اعمال

کردن زمان بهسازی و انجام برنامههای تعمیر و نگهداری

میشود مرحلهی آخر ادغام ترکها یا ریزترکها برای نهایی

روسازی با اسوفاده از فناوری گرمایش القایی موردتوجه قرار

شدن فرایند ترمیم است][Jahanbakhsh et al. 2018

گیرد بنابراین ،برای دسویابی به شاخص باالتر جهت ترمیم ،نیاز

بنابراین میتوان نویجه گرفت که نرخ ترمیم با کاهش عرق ترک

به پیدا کردن س،د خرابی بهینه برای اعمال گرمایش و ترمیم

و مقدار آن افزایش مییابد بنابراین ،میتوان اذعان کرد که نرخ

القایی است

ترمیم مخلوط آسفالوی بهعنوان تابعی از شدا خرابی و س،د
ترمیم مشخص میگردد بهطوریکه س،د ترمیم بهعنوان نسوت

 5-14بررسی پیرشدگی قیر در طول گرمایش القایی

نواحی ترمیمشده به نواحی آسی دیده تعریف میشود م،ابق با

جـدول  2درجه نفوذ قیر معمولی و قیر حرارا داده شـــده تا

نوایج ارائهشده در شکلهای  92و  99ریزترکها و خرابیها با

دمای  997-937درجه ســانویگراد توســم امواج مایکروویو را

افزایش تعداد چرخههای شکست-ترمیم گسورش مییابند این

نشـــان میدهد با توجه به جدول  2میتوان مشـــاهده کرد که

بدان معنی است که هر چه س،د خرابی ریزترکها و یا ترکها)

درجه نفوذ قیر پز از گرمایش تاییر محســـوســـی نمیکند ،به

در مخلوط آسفالوی افزایش مییابد ،بازدهی ترمیم القایی کاهش

طوریکه میانگین درجه نفوذ برای قیر معمولی برابر  12و برای

مییابد بهعنوان مثال ،م،ابق با شکل -92الف برای نمونههای

قیر حرارا داده شده برابر  12/1است این بدان معنی است که

پیر نشده شاخص ترمیم القایی در چرخهی اول تا پنجم به ترتی

مشــکل پیرشــدگی اضــافی در طول گرمایش به وجود نمیآید

برابر با  93 ،99 ،27 ،29و  97درصد است به علت افزایش

بنـابراین میتوان نویجـه گرفــت کــه گرمــایش القــایی موجـ

ترکهای خسوگی ،ترکها ممکن است بهاندازهای عریض باشند

پیرشدگی قیر نمیشود

که نووان با گرمایش القایی ترمیمشان کرد م،ابق با این نوایج
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جدول 2درجه نفوذ قیر خالص و قیر حرارا داده شده
نوع نمونه /تعداد آزمایشهای

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

میانگین نفوذ ()0.1 mm

قیر خالص

19

13

12

19

12

19

12

10

19

13

12

قیر حرارا داده شده در مایکروویو

12

19

12

12

12

19

10

11

12

13

12/1



گرمایش القایی بون آسفالوی تحت تاریر ابعاد و یا

درجه نفوذ

حجم نمونه است ب،وریکه نرخ گرمایش نمونههای

 .11خالصه و نتیجهگیری

با ابعاد کمور بیشور از نمونههای ضخیمتر است


پیرشدگی آسفالت رفوار پی یدهای دارد و میتواند منجر به

توزیع دما در نمونههای اصالحشده با کربن فعال

خرابیهای اساسی روسازی گردد مهمترین خرابی ایجادشده

یکنواخت بوده و میتواند بهصورا همگن تمام

توسم پیرشدگی ترکخوردگی و کاهش عمر خسوگی به علت

قسمتهای نمونه را گرم کند


سخت شدگی قیر است در این تحقیق ،خصوصیاا مکانیکی،

با اسوفاده از هر دو معیار نیرو و انرژی شکست نویجه

مقاومت الکوریکی ،گرمایش القایی و ترمیم القایی مخلوطهای

گردید که با افزایش چرخههای شکست-ترمیم میزان

آسفالوی تحت شرایم پیر شده و پیر نشده بررسی گردید با توجه

شاخص ترمیم القایی کاهش مییابد بهاینترتی

که

به این موضو ،،آزمونهای آزمایشگاهی شامل مقاومت

با افزایش میزان خرابی ،توانایی بون آسفالوی در ترمیم

الکوریکی ،افزایش دما در حین گرمایش نمونهها در مایکروویو،

کاهش مییابد


درجه نفوذ قیر و آزمایش کشش غیرمسوقیم انجام شد عالوه بر

با توجه به اینکه پیرشدگی موج

افزایش نیرو و

این ،چرخههای مکرر شکست-ترمیم بهمنظور بررسی

کاهش جابجایی میگردد با اسوفاده از معیار نیرو

خصوصیاا ترمیم القایی با اسوفاده از معیارهای نیرو و انرژی

بهتنهایی نمیتوان قضاوا صحیحی از میزان شاخص

شکست انجام شد عالوه بر این ،تاریر ابعاد نمونه روی گرمایش

ترمیم القایی داشت معیار انرژی شکست با در نظر

القایی و میزان خرابی روی شاخص ترمیم القایی مخلوطهای

گرفون همزمان نیرو و جابجایی معیار مناس تری

آسفالوی مورد بررسی قرار گرفت از نوایج بهدستآمده از این

برای بررسی شاخص ترمیم القایی است


پژوهش نویجهگیریهای زیر حاصل شد:


شده و درنویجه توانایی قیر موجود در بون آسفالوی در

افزایش دما در نمونههای اصالحشده با  ACنشان
میدهد که  ACمیتواند موج

پیرشدگی موج

کاهش گرمایش القایی بون آسفالوی

جاری شدن و پر کردن ترکها کاهش مییابد و

کاهش مقاومت

درنویجه ترمیم القایی بون آسفالوی پیر شده کاهش

الکوریکی افزایش رسانایی الکوریکی) و افزایش

مییابد

حساسیت قیر و مخلوط آسفالوی تحت امواج



مایکروویو شود

نمونههای بون آسفالوی اصالحشده با کربن فعال به
علت جذب مواد سوک قیر عملکرد بهوری از خود در
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برابر پیرشدگی نسوت به نمونههای شاهد نشان دادند

حاوی سرباره فوالد کوره قوس الکوریکی" مهندسی

ب،وریکه شاخص ترمیم نمونههای بون آسفالوی پیر

زیرساختهای حملونقل ،دوره  ،3شماره  ، 2ص 39-23

شده و اصالحشده با  ACبیشور از نمونههای پیر شده

-دیواندری ،ح مدرس ،ا حسینی علیآباد ،م رسومی انکاس ،م

شاهد است


 " )9912ارائه مدل شیار شدگی مخلوطهای آسفالوی با اسوفاده

نرخ ترمیم بون آسفالوی بهعنوان تابعی از شدا خرابی

از نوایج آزمایش مقاومت کششی غیرمسوقیم و پارامورهای

و س،د ترمیم مشخص میگردد این بدان معنی است

مارشال" مهندسی زیرساختهای حملونقل ،دوره  ،9شماره ،3

که هر چه س،د خرابی در بون آسفالوی افزایش

ص 29-22

مییابد ،بازدهی ترمیم القایی کاهش مییابد


-Arabzadeh, A., Ceylan, H., Kim, S., Sassani,
A., Gopalakrishnan, K., & Mina, M. (2018).
"Electrically conductive asphalt mastic:
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dependence
and
heating
efficiency".Materials and Design, Vol. 157, pp.
303-313.

در طول فرایند گرمایش القایی با اسوفاده از مایکروویو
مشکل پیرشدگی زودرس مشاهده نمیگردد
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 ،9ص 972-937
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سـعید امانی ،درجه کارشناسی در رشوه مهندسی عمران را در سال  9919از دانشگاه صنعوی قم و درجه
کارشناسی ارشد در رشوه راه و ترابری در سال  9911را از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمود زمینه های
پژوهشی مورد عالقه ایشان شامل بررسی آزمایشگاهی قیر و مخلوط آسفالوی ،روشهای نوین در ترمیم
مخلوطهای آسفالوی ،مواد ویسکواالسویک و ویسوپالسویک است
امیر کاووسی ،درجه کارشناسی در رشوه مهندسی عمران را در سال  9921از دانشگاه ناپل ایوالیا و درجه
کارشـناسـی ارشـد در رشـوه راه و ترابری در سال  9999را از همین دانشگاه اخذ نمود در سال 9990
موفق به کســـ

درجه دکوری در رشـــوه راه و ترابری از دانشـــگاه بیرمنگام انگلیز گردید زمینه های

تحقیقاتی ایشـان مخلوطهای آسفالوی ،طراحی روسازی ،مدیریتونگهداری راهها بوده و در حال حاضر
عضو هیاا علمی با مرتوه اسواد در دانشگاه تربیت مدرس است
محمد محمد کریمی ،درجه کارشـناسـی در رشـوه مهندسـی عمران را در سال  9911از دانشگاه علم و
صـنعت و درجه کارشناسی ارشد در رشوه راهوترابری در سال  9913را از دانشگاه صنعوی شریف اخذ
نمود در سال  9910موفق به کس

درجه دکوری در رشوه راهوترابری از دانشگاه صنعوی شریف گردید

زمینه مورد عالقه ایشــان شــامل قیر و مخلوطهای آســفالوی ،مدلســازی عددی مخلوطهای آســفالوی،
مدلسازی خ،ی و غیرخ،ی با اسوفاده از اجزا محدود بوده و در حال حاضر عضو هیاا علمی با مرتوه
اسوادیار در دانشگاه تربیت مدرس است
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