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برای جلوگیری از خرابی ناشی از خستگی در روسازیهای با عمر طوالنی ،یافتن سطح کرنش کششی که مخلوط آسفالتی بتواند در آن

سطح ،تعداد بارگذاري بينهايتي را تحمل كند (حد تحمل) ،بسیار اهمیت دارد .اغلب پژوهشگران برای تعیین حد تحمل مخلوطهای آسفالتی
از آزمایش تیر خمشی در کرنشهای کمتر از  250میکرواسترین استفاده کردند ،ولی در انجام آزمایش ،با افزایش مدت زمان آزمایش و
پديده خود ترمیمی مواجه شدند که باعث سختی فرآيند تعیین حد تحمل میشود .در این پژوهش برای کاهش مدت زمان آزمایش و
کاهش اثر پديد خود ترمیمی ،پيشنهاد انجام آزمایش تیر خستگی در فرکانس بارگذاری  25هرتز به جای  10هرتز داده شد .برای تعیین
عمر خستگی در فرکانس  10هرتز بر حسب نتایج فرکانس  25هرتز نیز با انجام آزمایش در سطوح کرنش مختلف ،دو رابطه برای محدوده
کرنشهای معمول (بیشتر از  250میکرواسترین) و کرنشهای کم (کمتر از  250میکرواسترین) ارايه شد .این روابط نشان داد که ارتباط منطقی
بین عمرهای خستگی حاصل از فرکانس بارگذاری  10هرتز و  25هرتز وجود دارد.

واژههاي كليدي  :خستگی ،تیرخمشی ،کرنش کم ،خود ترمیمی ،فرکانس بارگذاری
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 .1مقدمه

حد تحمل به حداكثر كرنش يا تنشي اطالق میشود كه مصالح

افزایش ترافیک و نیز افزایش هزینههای نگهداری روسازیهای

ميتوانند در آن حد ،تعداد بی نهایت سيكل بارگذاري -باربرداری

آسفالتی در راه و فرودگاه ،پژوهشگران را بر آن داشت تا يك نوع

را تحمل کنند .آگاهی از مقدار حد تحمل مخلوطهای آسفالتی

روسازی طراحي کنند که بتواند دوره بهرهبرداری طوالنیتری ،با

باعث میشود تا ضخامت الیه آسفالتی روسازی راه و فرودگاه

قابلیت خدمت دهی مناسب و بدون نیاز به نگهداری سازهای

بیش طراحی نشود [.]Carpenter, Ghuzlan and Shen, 2003

داشته باشد .در این راستا برای اولین بار آزمایشگاه تحقیقات حمل

مدت زماني طوالنی است که وجود حد تحمل در مواد ثابت شده

و نقل ،)TRL( 1نوعی روسازی آسفالتی با عنوان روسازیهای

است .مفهوم حد تحمل ابتدا بوسیله  Wohlerبرای مواد فلزی

ماندگار 2یا روسازیهای با عمر طوالنی 3معرفی کرد .این ایده در

بیان شد[ .]Shen and Carpenter, 2005مطالعات Monismith

چند سال اخیر در نواحی مختلف دنیا مانند ایالت کالیفرنیا در

نشان داد كه نمودارهای خستگی مخلوطهای آسفالتی مختلف

امریکا اجرا و بررسی شده است [Newcomb, Buncher and

در سطح کرنش برابر با 70میکرواسترین همگرا میشوند و با

.]Huddleston, 2001

افزایش عمر خستگی (تعداد تکرار بار) مقدار کرنش ثابت میماند

این نوع روسازیها به روسازیهای آسفالتی اطالق میشود که دارای

[ Carpenter .]Monismith, 1972و همکارانش بر اساس نتایج

عمر  40سال باشند .این روسازیها معموالً دارای سه الیه آسفالتی

آزمایشهای خستگی در سطوح کرنش مختلف ،مشاهده کردند

هستند .الیه رویه و الیه میانی باید دارای مقاومت شیارافتادگی

که در تعداد تکرار بار بیشتر از  11میلیون ،در رفتار مخلوطهای

باال و الیه زیرین دارای مقاومت خستگی کافی باشد تا در دوره

آسفالتی تفاوت آشکاری رخ میدهد و روند افزایش عمر خستگی

بهره برداری هیچگونه خرابی در آنها مشاهده نشود [Newcomb,

بیشتر میشود

 .]Buncher and Huddleston, 2001با توجه به این ویژگیها و

[ Prowell .]Shen and Carpenter, 2005و همکارانش نشان

میزان ترافیک عبوری از روی آنها در دوره بهره برداری ،ضخامت

دادند که یک روسازی با عمر باال در طول دوره بهرهبرداری (40

این نوع روسازیها بیشتر از روسازیهای متداول است .در نتیجه

سال) حداکثر  500میلیون تکرار بار را تحمل میکند .این تعداد

طراحان روسازی به دنبال یافتن ضخامت بهینهای هستند که هم

بار با در نظر گرفتن ضریب انتقال برابر با ( 10بین نتایج میدانی

از نظر اقتصادي مقرون به صرفه بوده و هم بتواند در طول عمر

و آزمایشگاهی در صورت وجود  10درصد ترک در مسیر عبور

بهره برداری بدون نیاز به ترمیم ،قابلیت خدمت دهی مناسب را

چرخ  -حاصل از تحقیقات  )SHRPمعادل با  50میلیون تعداد

داشته باشد .برای جلوگیری از خرابی ناشی از خستگی در الیه

تکرار بار در آزمایشگاه است .با این استدالل ،حد تحمل را برابر

زیرین این نوع روسازیها ،یافتن سطح کرنش کششی که مخلوط

با کرنشی تعریف کردند که نمونه در آن سطح کرنش بتواند 50

آسفالتی بتواند در آن سطح ،تعداد بارگذاري بينهايتي را تحمل

میلیون تکرار بار را تحمل کند [.]Prowell and Brown, 2006

كند ،بسیار اهمیت دارد .زیرا در این سطح از کرنش نیاز به افزایش

 AUSTROADدر گزارشی ارتباط مقادير حد تحمل با طرح

ضخامت الیه آسفالتی نیست [.]Prowell and Brown, 2006

ضخامت روسازی را ارزیابی کرد [ .]Austroad, 2009در سال

این سطح کرنش را حد تحمل مینامند [Carpenter, Ghuzlan

 ،2010نتایج حاصل از بررسی انواع روشهای مختلف برای تعیین

.]and Shen, 2003

حد تحمل در گزارش  NCHRP- 646منتشر شد
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تعیین عمر خستگی مخلوطهای آسفالتی در کرنشهای کم با استفاده از آزمایش تیر خمشی با فرکانس بارگذاری  25هرتز
[ .]NCHRP, 2010در سال  Zeiada ،2013و همکارانش

که بررسی حد تحمل بر روی نمونههای مختلف با توجه به مدت

با تأیید وجود حد تحمل در مخلوطهای آسفالتی ،تأثیر پديده

زمان آزمایش و نیز محدوديت تعداد دستگاههای آزمایش بسیار

خودترمیمی بر مقدار آن و نیز نحوه در نظر گرفتن مقدار حد

مشکل است .به طور کلی این مشکل یکی از مهم ترین دالیل

تحمل در طراحی روسازیهای با عمر طوالنی را بررسی کردند

برای محدود بودن تعداد مطالعات انجام شده در این زمینه نیز

[.]Zeiada et al, 2013

هست.

در تمامی مطالعات بررسی شده ،برای تعیین حد تحمل ،آزمایش

* عدم امکان تعیین رابطه کاهش سختی در کرنشهای کم در

خستگی در کرنشهای کم انجام شده است .مهمترین آزمایش

برخی نمونهها به دلیل پديده خودترمیمی و ثابت ماندن انرژی

استفاده شده در این تحقیقات ،آزمایش خمش چهار نقطهای است

تلف شده []Pais et al., 2009

که بر اساس استاندارد  AASHTO T321در دمای  20درجه

خودترمیمی پديدهای است که علیرغم اثبات و پذیرش آن در

و بارگذاری دينامیکی با فرکانس  10هرتز انجام میشود .این

مخلوطهای آسفالتی ،هنوز علل آن به طور کامل مشخص نشده و

آزمایش برای روسازیهای متداول معموالً در دامنه کرنش  250تا

نیاز به تحقیق بیشتری دارد.

 1000میکرواسترین که دامنه کرنش نرمال نامیده میشوند ،انجام

پتانسیل خود ترمیمی به اين شکل تعریف شده است [Carpenter

میشود .معیار خستگی در این آزمایش کاهش سختی اولیه به

:]and Shen, 2006

میزان  50درصد است که تعداد تکرار بار متناظر با این نقطه را

()1

عمر خستگی میگویند [ .]AASHTO, 2007اغلب پژوهشگران

که

برای تعیین حد تحمل مخلوطهای آسفالتی از این آزمایش در

 =Hپتانسیل خودترمیمی

کرنشهای کم (کمتر از  250میکرواسترین) استفاده کردند ،ولی در

 =SEانرژی سطح

ش به ویژه کرنشهای نزديک به
انجام آزمایش در این سطوح کرن 

 =DEانرژی تلف شده

حد تحمل با مشکالت ذیل مواجه شدند:

اگر انرژی سطح کمتر از انرژی تلف شده باشد ،آنگاه پتانسیل

* نیاز به زمان بیشتر برای انجام آزمایش در سطح کرنش کم

خود ترمیمی منفی خواهد شد و بنابراین مصالح میل به افزایش

برای تعیین مستقیم عمر خستگی از طریق انجام آزمایش به مدت

انرژی سطح با ایجاد سطح بیشتر خواهند داشت .این حالت در

زمان طوالنی نیاز است [ .]NCHRP, 2010به عنوان مثال برای

واقع فرآيند شروع و گسترش ترک (خرابی) است

H=SE-DE

5

6

[ .]Shen and Carpenter, 2007معموالً انرژی سطح برای

رسیدن به تعداد تکرار بار  50میلیون با فرکانس بارگذاری 10
هرتز ،تقریب ًا  58روز نیاز است

مصالح ثابت است و انرژی تلف شده عالوه بر مشخصات مواد به

[ Shen .]Prowell and Brown, 2006و همکاران وی برای

شرایط بارگذاری نیز بستگی دارد.

تعیین دقیق عمر خستگی با استفاده از روشهای برونیابی پیشنهاد

اگر انرژی تلف شده در اثر بارگذاری افزایش یابد ،پتانسیل

كردند تا آزمایش خستگی حداقل تا  8میلیون تکرار بار انجام

خودترمیمی کاهش مییابد و بالعکس [Shen and Carpenter,

شود .برای این تعداد تکرار بار ،زمانی برابر با  10روز مورد نیاز

 .]2007در آزمایش خستگی با کاهش سطح کرنش ،مقدار انرژی

است [.]Shen and Carpenter, 2005این موضوع نشان میدهد

تلف شده ،کاهش و پتانسیل خودترمیمی افزایش مییابد .این
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موضوع باعث افزایش زمان آزمایش ،کند شدن روند کاهش

ضخامت  5سانتیمتر در ابعاد  40x30سانتیمتر با استفاده از غلطک

سختی (انرژی تلف شده) و یا حتی عدم کاهش سختی (انرژی

مالشی تهیه و سپس با برش این دال نمونههایی با ابعاد 38x6x5/5

تلف شده) و در نتیجه مشکل شدن برونیابی میشود .بر همین

سانتیمتر مطابق با استاندارد AASHTO T321به دست آمد .از

اساس در برخی مراجع اجازه داده شده که بخش ثابت یا افزایش

هر دال متراکم شده 4 ،نمونه آزمایشگاهی تهیه شد.

یافتهی منحنی انرژی تلف شده –تعداد تکرار بار حذف شود

 2-2روش آزمایش

تا بتوان برای باقیمانده منحنی ،یک رابطه کاهشی با ضریب

برای انجام آزمایش خستگی از دستگاه خمش چهار نقطهای

همبستگی مناسب برازش کرد [.]NCHRP, 2010

ساخت شرکت  IPCاستفاده شد .کلیه آزمایشها مطابق با

بررسیها نشان میدهند یکی از مهم ترین پارامترها در افزایش یا

استاندارد  AASHTO T321در فرکانس Hz 10در دمای 20

کاهش پديده خود ترمیمی به ترتیب دوره استراحت در بارگذاری

درجه سانتیگراد با بارگذاری نیمهسینوسی و در سطوح کرنشهای

یا افزایش فرکانس بارگذاری است [.]Zeiada et al, 2013

 700،400،250،200 ،70و 1000میکرواسترین انجام شد .البته

بنابراين در این پژوهش سعی شد تا با افزایش فرکانس بارگذاری

عالوه بر فرکانس  10هرتز ،از فرکانس  25هرتز نیز در این تحقیق

هم مدت زمان آزمایش کاهش و هم اثر پديده خودترمیمی حذف

استفاده شد.

شود تا برونیابی با دقت مناسب انجام شود .در این پژوهش،
آزمایشهایی با فرکانس  25هرتز (حداکثر فرکانس قابل تنظیم
در دستگاه تیر خمشی) انجام و رابطهای بین فرکانس بارگذاری
متداول ( 10هرتز) تعیین شد تا عالوه بر مسأله خودترمیمی ،زمان
آزمایش نیز کاهش پیدا کند.

شکل  .1دانهبندي مصالح سنگی

 .2تجربیات آزمایشگاهی
 1-2مشخصات مصالح و نمونههای آسفالتی

جدول .1مشخصات نمونههای مخلوط آسفالتی

در این پژوهش ،مصالح سنگی شکسته مورد استفاده برای تمامی
نمونهها ،از جنس آهک بود که دانهبندي آنها در شکل  1نشان
داده شده است .در تهیه نمونهها از قیر  60-70پاالیشگاه تهران
استفاده شد.

 .3نتایج و تحلیل آن

درصد قیر بهینه برای طرح مخلوطهای آسفالتی منطبق بر روش

 1-3تحلیل روند کاهش سختی و انرژی تلف شده

مارشال ) (ASTM D1559بود .نمونههای آزمایشگاهی در

تعداد تکرار بار وارده به نمونهها در حین انجام آزمایش و سختی

درصد قیر بهینه و نیم درصد باالی درصد قیر بهینه تهیه شدند .در

اولیه به عنوان خروجیهای نرم افزار برای نمونههای  1و  2در

جدول  1مشخصات نمونههای آسفالتی آورده شده است.

سطوح کرنش مختلف در جدول  2آورده شده است .همان گونه

برای تهیه نمونههای آزمایشگاهی ،ابتدا یک دال آسفالتی به
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که در جدول  2مشاهده میشود سختی اولیه برای هر دو نمونه
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تعیین عمر خستگی مخلوطهای آسفالتی در کرنشهای کم با استفاده از آزمایش تیر خمشی با فرکانس بارگذاری  25هرتز
با تغییر سطح کرنش آزمایش ،تغییر میکند .این تغییر میتواند

بار ،سختی کاهش مییابد.

ناشی از وابستگی به شرایط بارگذاری باشد .بررسی نمودارهای

بررسی نمودارهای انرژی تلف شده بر حسب تکرار بار نشان

سختی -تعداد تکرار بار برای تمامی نمونههای مورد آزمایش

میدهد که افزایش فرکانس بارگذاری در انرژی تلف شده نیز

میدهد که نرخ کاهش سختی در بارگذاری با فرکانس
نیز نشان 

تأثیر دارد .شکلهای  4و  ،5روند کاهش انرژی تلف شده برای

 25هرتز از فرکانس  10هرتز بیشتر است .به عنوان مثال نمودار

نمونههای 1و  2در کرنش  70میکرواسترین را در فرکانس

کاهش سختی در کرنش  70میکرواسترین برای نمونههای  1و 2

بارگذاری  10و  25هرتز نشان میدهد .همان گونه که در این

در شکلهای  2و  3نشان داده شده است .همان گونه که مشاهده

شکلها مشاهده میشود در هر سیکل بارگذاری ،مقدار انرژی تلف

میشود ،مقدار سختی در نمونه 1و  2در کرنش  70برای فرکانس

شده در فرکانس  25هرتز بیشتر از فرکانس  10هرتز است .در هیچ

 10هرتز در تعداد تکرار بارگذاری انجام شده در آزمایش ،در

یک از نمونههای  1و  2آزمایش شده در فرکانس بارگذاری 25

ابتدا افزایش جزئی و سپس ثابت میماند که این موضوع باعث

هرتز در کرنشهای کم ،اثر خود ترمیمی مشاهده نشد .به عبارت

عدم امکان تعیین عمر خستگی بر اساس برونیابی در این مرحله

ديگر هیچ گونه عدم تغییر یا افزایش در منحنیهای سختی -تکرار

از بارگذاری میشود و حتی قسمتی که افزایش یافته ،باید حذف

بار یا انرژی تلف شده -تکرار بار با افزایش تعداد تکرار بار

شود .در حالی که در فرکانس  25هرتز ،با افزایش تعداد تکرار

مشاهده نشد.

جدول  .2تعداد تکرار بار و سختی اولیه نمونههای آزمایش شده در فرکانس 10و  25هرتز
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شکل  .2نمودار کاهش سختی نمونه  1در فرکانسهای  10و  25هرتز در کرنش  70میکرواسترین

شکل  .3نمودار کاهش سختی نمونه  2در فرکانسهای  10و  25هرتز در کرنش  70میکرواسترین

شکل  .4نمودار انرژی تلف شده نمونه  1در فرکانسهای  10و  25هرتز در کرنش  70میکرواسترین

شکل  .5نمودار انرژی تلف شده نمونه  2در فرکانسهای  10و  25هرتز در کرنش  70میکرواسترین
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تعیین عمر خستگی مخلوطهای آسفالتی در کرنشهای کم با استفاده از آزمایش تیر خمشی با فرکانس بارگذاری  25هرتز
مورد ديگری که در این آزمایشها مشاهده شد ،تغییر مقدار سختی

نتایج نشان میدهند که افزایش فرکانس مشکالت را حل میکند،

اولیه نمونهها در فرکانس بارگذاری  25هرتز بود .در این فرکانس،

ولی مقدار حد تحمل در این فرکانسها با یکديگر متفاوت است،

سختی اولیه تمامی نمونهها افزایش یافت .البته هیچ رابطه منطقی

از طرفی بر اساس استانداردهای موجود نتایج باید در فرکانس 10

و ریاضی بین این افزایش سختیها مشاهده نشد .شکل  6ارتباط

هرتز تعیین شود ،بنابراين رابطهای بین عمر خستگی در فرکانس

بین سختی اولیه نمونههای  1و  2را در فرکانسهای  10و 25

 25هرتز با عمر خستگی در فرکانس  10هرتز تعیین شد .برای

هرتز نشان میدهد .پایین بودن ضریب رگرسیون نشاندهنده عدم

تعیین رابطه از نتایج نمونه  2و برای اعتبارسنجی از نتایج نمونه 1

همبستگی نتایج است.

استفاده شد .برای افزایش دقت روابط ،روابط پیشنهادي برای دو

 2-3عمر خستگی

سطح کرنش بیشتر از  250میکرواسترین (کرنش نرمال) و برابر و

عمر خستگی نمونهها در فرکانس بارگذاری  25هرتز همانند

کمتر از آن ارايه شدند .روابط  2و  ،3با استفاده از رگرسیون بین

فرکانس  10هرتز بر اساس معیار کاهش سختی به میزان 50

نتایج نمونه  2در فرکانسهای  10و  25هرتز در دو سطح کرنش

درصد و به طور مستقیم یا با برونیابی به روش لگاریتمی تعیین

بیشتر از  250میکرواسترین و کمتر از آن ،به دست آمده است.

شد .عمر خستگی نمونهها در فرکانسهای  25و  10هرتز در

کرنش بیشتر از  250میکرواسترین:

جدول  3آورده شده است.

 1-2-3رابطه بین عمر خستگی در فرکانس بارگذاری 25

()2

هرتز و  10هرتز

کرنش برابر یا کمتر از  250میکرواسترین:

عمرهای خستگی حاصل از آزمایشها نشان میدهند که با افزایش

()3

فرکانس بارگذاری ،عمر خستگی و زمان انجام آزمایشها کاهش
یافته است.

شکل  ،7نحوه تعیین روابط ( )2و ( )3را نشان میدهد.

شکل  .6ارتباط بین سختی اولیه در فرکانس  10هرتز با  25هرتز
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جدول  .3عمر خستگی نمونهها در فرکانسهای بارگذاری  10و  25هرتز

شکل  .7ارتباط بین عمر خستگی در فرکانس  25هرتز با فرکانس  10هرتز برای نمونه 2

در اين پژوهش براي اعتبار سنجي مدل پيشنهادي ،از نتايج

محاسبه شده در سطح اطمينان  %95از آزمون زوجی  tروي

آزمايش خستگي كه بر روي نمونههاي آسفالتي شماره  1انجام

مقادير باقيمانده (تفاضل مقادير حاصل از آزمایش و محاسبه شده)

شده بود ،استفاده شد .مقایسه نتایج حاصل از آزمایش و روابط

استفاده شد .فرض صفر و فرض مقابل نيز بدين صورت تعريف

پیشنهادي برای نمونه  1در شکل  8نشان داده شده است .این

شد:

شکل نشان میدهد که در نمونه  1نیز نتايج آزمايش خستگي

فرض صفر:

با نتايج حاصل از مدل پيشنهادي در حد قابل قبولي به يکديگر

فرض مقابل :ميانگين باقيماندهها برابر صفر نيست H1:

نزديک هستند (نتايج آزمايش خستگي و نتايج حاصل از مدل

نتایج در جدول  4نشان میدهد که فرض صفر قابل قبول است.

پيشنهادي نزديک به خط  45درجه قرار گرفتهاند).

به عبارت ديگر ميانگين مقادير باقيمانده در سطح اطمينان %95

براي اطمينان از تطابق مقادير به دست آمده از آزمایش با مقادير

برابر صفر است.
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ميانگين باقيماندهها برابر صفر است H0:

تعیین عمر خستگی مخلوطهای آسفالتی در کرنشهای کم با استفاده از آزمایش تیر خمشی با فرکانس بارگذاری  25هرتز

شکل  .8مقایسه نتایج حاصل از روابط پیشنهادي و آزمایش برای نمونه 1
جدول  .4نتایج آزمون t

بارگذاری با فرکانس  25هرتز بیشتر از بارگذاری با فرکانس 10

این نتایج نشان میدهند که نتایج حاصل از آزمایش و رابطه
با ضریب اطمینان باالیی با یکديگر مطابقت دارند .به عبارت

هرتز است.

ديگر استفاده از نتایج آزمایش فرکانس  25هرتز برای تعیین عمر

 -روند تغییر عمر خستگی حاصل از بارگذاری با فرکانس 25

خستگی در فرکانس استاندارد ( 10هرتز) نسبت به روشهای برون

هرتز با روند تغییر عمر خستگی حاصل از بارگذاری با فرکانس

یابی از دقت بیشتری برخوردار بوده و نیز مدت زمان آزمایش را

 10هرتز مطابقت دارد.

هم کاهش میدهد.

 امکان تعیین نسبت ًا دقیق عمر خستگی در فرکانس  10هرتز براساس نتایج آزمایش تیر خمشی در فرکانس  25هرتز وجود دارد.

 .4نتیجهگیری

 -هیچ رابطه منطقی بین سختی اولیه حاصل از بارگذاری  25هرتز

در این پژوهش برای کاهش زمان آزمایش تیر خمشی در

با سختی اولیه حاصل از بارگذاری  10هرتز وجود ندارد.

خود ترمیمی برای تسریع و افزایش دقت در برونیابی ،فرکانس

 .5پينوشتها:

کرنشهای کم و نزديک به حد تحمل و نیز حذف اثر پديده
بارگذاری از  10هرتز به  25هرتز افزایش داده شد .نتایج حاصل

1- Transportation Research Laboratory
2-Perpetual Pavement

از این پژوهش عبارت است از :

3- Long Life

 -در آزمایش تیر خمشی نرخ کاهش سختی در بارگذاری با

4- National Center for Asphalt Technology

فرکانس  25هرتز بیشتر از بارگذاری با فرکانس  10هرتز است.

5- Healing Potential
6- Surface Energy

 در آزمایش تیر خمشی نرخ کاهش انرژی تلف شده در493
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