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مدلسازي مقاومت فشاري بتن غلتکی روسازي حاوي خرده آسفالت بازیافتی با استفاده از روش
سطح پاسخ ()RSM


علیرضا غنی زاده

استادیار بخش مهندسی عمران ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی سیرجان
محمد کریمی گوغري
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
امیر توانا املشی
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی سیرجان ،سیرجان ،ایران

چکیده
مصالح خرده آسفالتی که بهعنوان مصالح نخالهاي حاصل از بازسازي و تراش رویههاي آسفالتی شناخته میشوند ،بخش عمدهاي از
مصالح دورریز را تشکیل میدهند .یکی از کاربردهایی که بهتازگی موردتوجه قرار گرفته است ،استفاده از این مصالح ( )RAPدر
مخلوط هاي سیمانی از جمله بتن غلتکی روسازي است .به همین منظور در تحقیق حاضر ،پس از انجام مطالعات آزمایشگاهی و ساخت
 141نمونه بتن 44 ،داده منحصربه فرد مربوط به مقاومت فشاري بتن غلتکی حاوي خرده آسفالت بازیافتی به دست آمد .سپس با استفاده
از روش سطح پاسخ ( )RSMبه ساخت مدلی جهت پیشبینی مقاومت فشاري پرداخته شد .مقدار ضریب رگرسیون مدل توسعه دادهشده
برابر با  0/8669به دست آمد که نشاندهنده دقت باالي این مدل است .مدل بهدست آمده نشان داد که عالوه بر تمامی متغیرهاي اولیه
به غیر از ریزدانه طبیعی ،برهمکنش میان سیمان و خرده آسفالت ریزدانه ،برهمکنش میان درشتدانه طبیعی و زمان عملآوري ،برهم-
کنش میان خرده آسفالت ریزدانه و زمان عملآوري و همچنین برهمکنش مجذور زمان عملآوري و مجذور دما نیز میتواند در پیشبینی
مقادیر مقاومت فشاري تأثیرگذار باش د .همچنین با توجه به نتایج تحلیل حساسیت مدل ،مشاهده شد که مقدار مقاومت فشاري با افزایش
مقدار سیمان افزایش خواهد یافت به طوري که با افزایش مقدار خرده آسفالت ریزدانه نرخ افزایش مقاومت کاهش می یابد .بهعالوه
کاهش مقدار خرده آسفالت ریزدانه یا افزایش زمان عملآوري در یک میزان درشتدانه طبیعی ثابت ،افزایش مقاومت فشاري را در پی
خواهد داشت .همچنین مالحظه گردید که با افزایش درصد خرده آسفالت ریزدانه ،تأثیر زمان عملآوري بر روي مقاومت فشاري کاهش
می یابد.
واژههاي کلیدي :بتن غلتکی روسازي ،مصالح خرده آسفالتی ،مدلسازي ،مقاومت فشاري ،روش سطح پاسخ (.)RSM
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 -1مقدمه

مشخصات طاقت این مخلوطها میشود .بررسی تأثیر الیافهای

بتن غلتکی ( )Roller compacted concreteیک ترکیب بتن پلیپروپیلن [ ،]6الستیک ضایعاتی و دوده سیلیس [ ،]7ضایعات
سیمانی پرتلند با اسالمپ صفر است که توسط ماشینآالت متداول زغالسنگ و پودر سنگآهک بهعنوان جایگزین سیمان [،]10
در بتن آسفالتی ،پخش گردیده و بهوسیله غلتکهای فلزی چرخ سرباره کوره [ ،]11میکرو الیاف [ ]12و پودر شیشه [ ]13بر
الستیکی و غلتکهای ویبره ،متراکم میشود [ .]1دالیل گسترش خصوصیات مکانیکی بتنهای غلتکی ازجمله جدیدترین تحقیقات
استفاده از بتن غلتکی در روسازی شامل قابلیت اجرای آن با صورت گرفته در این زمینهاند .امروزه به دالیل زیستمحیطی
ماشینآالت متداول روسازیهای آسفالتی ،افزایش سرعت اجرا و بازیافت مواد زائد و استفاده مجدد آنها موردتوجه بسیاری از
درنتیجة صرفهجویی اقتصادی در مقایسه با سایر روسازیها ،نیاز پژوهشگران قرارگرفته است .مصالح خرده آسفالتی بازیافتی که
نداشتن به میلگردهای عرضی ( )Dowelدر درزها و تقویت بهعنوان مصالحی نخالهای حاصل از بازسازی و تراش رویههای
سازهای با فوالد ،امکان عبور زودهنگام ترافیک نسبت به اجرای آسفالتی شناخته می شوند ،بخش اعظمی از مصالح دورریز را
سایر روسازیهای بتنی به علت استحکام سازهای بعد از تراکم و تشکیل میدهند .همهساله در حدود  100میلیون تن خرده آسفالت
مصرف کمتر سیمان است [ .]2در سالهای گذشته تحقیقات زیادی بازیافتی در کشور آمریکا از بازسازی جادهها تولید میشود .باتوجه
در زمینه استفاده از مصالح زائد و نخالههای صنعتی و ساختمانی در به خواصی که از این مصالح گزارش شده است ،تاکنون
مخلوطهای بتنی و نیز مخلوط بتن غلتکی صورت پذیرفته است .راهکارهای گوناگونی جهت استفاده مجدد از این مصالح
لوک کورارد و همکاران ( )2010در تحقیق خود به بررسی نقش پیشنهادشده است .یکی از کاربردهایی که بهتازگی موردتوجه قرار
خرده بتن بازیافتی بهعنوان جایگزین سنگدانه در مخلوط بتن گرفته است ،استفاده از مصالح خرده آسفالتی در مخلوطهای
غلتکی پرداختند .نتایج نمونههای ساختهشده بیانگر کاهش مقاومت سیمانی ازجمله بتن غلتکی است .تحقیقات انجامشده نشاندهندهی
چشمگیر در مقاومت  9و  26روزه بوده است .لیکن بهدلیل وجود بهبود طاقت در این مخلوطهاست [ .]14در همین راستا هانگ و
صرفه اقتصادی و اثرات مثبت زیستمحیطی استفاده از مصالح همکاران ( )2005تأثیر استفاده از خرده آسفالت بازیافتی در
خرده آسفالتی در مخلوط بتن غلتکی مطلوب گزارششده است مخلوطهای بتن معمولی به دلیل منافع زیستمحیطی و تأثیر مثبت
[ .]3در همین راستا لوپز یوسدا و همکاران ( )2016در تحقیق خود احتمالی آن بر خواص مخلوط از جمله طاقت و کاهش شکست
بر روی بتنهای غلتکی حاوی سنگدانههای بازیافتی بتن معمولی ترد را مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از مقاومت فشاری،
اذعان داشتند که اجرای روسازی بر پایه اینگونه بتنها بهصورت پیشبینی هانگ مبنی بر کاهش احتمالی مقاومت مخلوط را اثبات
 100درصد عملی خواهد بود [ .]4محمودی و عامری ( )1366در نمود .همینطور نتایج آزمون طاقت ،افزایش شاخص طاقت را در
تحقیقی دیگر تأثیر سرباره کارخانه ذوبآهن اصفهان بر مخلوط مخلوطهای دارای خرده آسفالت نشان داد [ .]14مدرس و حسینی
بتن غلتکی را مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج آزمون مقاومت ( )2014با جایگزینی 3و  5درصدی خاکستر پوسته برنج بهجای
فشاری نشان داد که استفاده  25درصدی از سرباره باعث افزایش سیمان در بتن غلتکی حاوی مصالح آسفالتی معمولی و بازیافت
مقاومت فشاری بتن میشود و با افزایش درصد جایگزینی به بیش شده ،دریافتند که افزودن مصالح خرده آسفالتی با ابعاد مختلف،
از  25درصد ،مقدار مقاومت بهشدت کاهش مییابد .این محققان درصد رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک را کاهش خواهد
متذکر شدند که با توجه به قیمت ارزانتر سرباره نسبت به سنگدانه داد .همینطور مشاهده شد که انعطافپذیری مصالح با جایگزینی
طبیعی ،بهکارگیری آن در روسازیهای بتنی ،کاهش هزینههای  3درصدی خاکستر افزایش مییابد .میزان جذب انرژی نیز با
ساخت و قیمت تمامشده پروژه را در پی خواهد داشت [ .]5افزودن  5درصدی خاکستر پوسته برنج دچار کاهش شد .نتایج
مطالعات انجامشده نشان میدهند که بهکارگیری مواد زائدی چون نشان داد که عمر خستگی بتن غلتکی حاوی مصالح خرده آسفالتی
الیاف و دورریز پالستیک [ ]6در بتن غلتکی و خرده الستیک [ ]9کمتر از حالت معمولی آن بود .محققان باتوجه به نتایج
در بتن معمولی ،باوجود کاهش مقاومت در مخلوط سبب بهبود بهدستآمده اذعان داشتند که جایگزینی درشتدانه طبیعی با
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مدلسازی مقاومت فشاری بتن غلتکی روسازی حاوی...

مصالح خرده آسفالتی منجر به افزایش عمر خستگی نسبت به مصنوعی اشاره نمود .عیب اصلی روش رگرسیون خطی ،عدم دقت
ریزدانه طبیعی خواهد شد [ .]15فخری و عموسلطانی( )2019تأثیر باال در مدلسازی و عیب اصلی روش رگرسیون خطی پیچیده بودن
مصالح بازیافتی مانند خرده آسفالت و خرده الستیک بهعنوان یافتن رابطه غیرخطی و عدم وجود یک روش سیستماتیک برای
جایگزین سنگدانه در بتن غلتکی را با اندازهگیری انرژی یافتن شکل مدل است .از طرفی مدلسازی با استفاده از روش شبکه
جذبشده و طاقت این مخلوطها موردبررسی قرار دادند .نتایج عصبی مصنوعی نیازمند داشتن تعداد داده زیاد جهت آموزش و
حاکی از بهبود  5درصدی مقاومت فشاری و خمشی بتن غلتکی با آزمون مدل خواهد بود که معموالً در بسیاری از کارهای
افزودن  5درصد خرده الستیک بود .همینطور کاهش چشمگیری آزمایشگاهی جمعآوری چنین پایگاه دادهای بسیار وقتگیر و
در میزان مقاومت فشاری و خمشی بتن غلتکی با افزایش مصالح هزینهبر خواهد بود.
خرده آسفالتی به بیش از مقدار  5درصد مشاهده شد .نتایج در تحقیق حاضر پس از انجام مطالعات آزمایشگاهی و ساخت
مطالعات این محققین نشان داد که ترکیب باالی  10درصد نمونههای بتن غلتکی حاوی درصدهای مختلف خرده آسفالت
الستیک و  5درصد مصالح خرده آسفالتی میتواند برای طوالنی بازیافتی در دماها و زمانهای عملآوری مختلف ،از روش سطح
کردن عمر روسازیها بهوسیله افزودن میزان طاقت و جذب انرژی ،پاسخ بهمنظور ساخت مدل پیشبینی مقاومت فشاری استفادهشده
مقرونبهصرفه و مفید باشد [.]16

است.

روش سطح پاسخ ( )RSMمجموعهای از روشهای ریاضی و
آماری است که در بهینهسازی بسیاری از فرآیندهای مختلف بکار  -2مطالعات آزمایشگاهی
میرود .مزیت اصلی روش سطح پاسخ یعنی کاهش تعداد  -1-2مصالح
آزمایشهای الزم جهت ارزیابی پارامترهای متعدد و برهمکنش بهطورکلی در این تحقیق از یک نوع سنگدانه طبیعی و دو نوع
بین آنها ،منجر به ترغیب محققان جهت ساخت مدلهایی ساده و خرده آسفالت بازیافتی استفادهشده است .مشخصات خرده
عموماً دقیق برای مسائل پیچیده شده است « .نامبیر» و «رامامورسی» آسفالتهای بازیافتی در جدول  1ارائه شده است .سنگدانههای
( )2006به توسعة مدلهای تجربی برای مقاومت فشاری و چگالی طبیعی در این تحقیق از معادن تولید سنگدانه شکسته اطراف
فوم بتن از طریق آزمایشهای آماری طراحیشده پرداختند .تهران تهیه شد .دانهبندی مصالح سنگدانهای مورداستفاده منطبق
آزمایشهای اعتبار سنجی نشان دادند که رابطه توسعهیافته میتواند بر دانهبندی پیشنهادی انجمن سیمان پرتلند در نظر گرفته شد.
بهعنوان یک راهنما در تعیین طرح اختالط فوم بتن عمل کند [ .]19نمودار دانهبندی مصالح سنگی و خرده آسفالتی در شکل  .1الف
پسازآن در تحقیقات گوناگونی از روش سطح پاسخ جهت توسعه و ب نشان داده شده است .بهعالوه مقادیر وزن مخصوص ظاهری
مدلهای رگرسیون طرح اختالط انواع بتنها از جمله بتن پلیمری و درصد جذب آب هرکدام از مصالح سنگدانهای مطابق با آیین
[ ]16و بتن حاوی کاغذ آسیاب شده [ ]17استفاده شده است .نامه  ASTM C136-01و  ASTM C127-01در جدول 2
بوکلی حصین و همکاران ( )2013برای پیشبینی مقاومت فشاری داده شده است [ 21و .]22
از مدل سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی استفاده نمودند .درصد
سیمان ،درصد رطوبت ،میزان اسالمپ و درصد هوا بهعنوان  -2-2آمادهسازي نمونهها
متغیرهای ورودی در مدلها اعمال گردید و خروجی مدل مقاومت بهمنظور آمادهسازی نمونههای بتن ،ابتدا دو دانهبندی با نسبتهای
فشاری  26روزه بتن در نظر گرفته شد [.]20

مختلف درشتدانه به ریزدانه و نیز دو مقاومت طراحی  26روزهی

روشهای مختلفی بهمنظور مدلسازی یک پارامتر خروجی وابسته  35و  40مگاپاسکال در نظر گرفته شد و محاسبات مربوط به
بر اساس تعدادی پارامترهای ورودی مستقل وجود دارد که از جمله نسبتهای اختالط به صورت حجمی انجام شد .پس از تعیین نظری
این روشها میتوان به رگرسیون خطی و غیرخطی و همچنین نسبتهای اختالط برای هر یک از دانهبندیها ،مستقل از مقدار
روشهای مبتنی بر هوش محاسباتی مانند روش شبکه عصبی آب محاسبهشده از چندین مقدار مختلف آب در ساخت نمونهها
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استفاده گردید .در این مرحله  36نمونه استوانهای  30×15سانتی تأمین رطوبت و عملآوری ،ابتدا برای  24ساعت از پوشش گونی
متری ساخته شد و قبل از اینکه نمونههای استوانهای توسط میز نخی مرطوب و نایلون استفاده کرده و سپس نمونهها به آرامی از
لرزان و سربار متراکم شوند ،روانی مخلوطها توسط آزمایش زمان قالب استوانهای خارج شده و برای مدت زمان مورد نیاز درون
تأمین رطوبت و عملآوری ،ابتدا برای  24ساعت از پوشش گونی حوضچه آب قرار داده شدند .از گذشته تا امروز یکی از مباحثی
نخی مرطوب و نایلون استفاده کرده و سپس نمونهها به آرامی از که در مخلوطهای آسفالتی و قیری به آن پرداخته شده است ،بحث
قالب استوانهای خارج شده و برای مدت زمان مورد نیاز درون حساسیت حرارتی و مشکالت ناشی از افزایش دما بر این مخلوطها
حوضچه آب قرار داده شدند .از گذشته تا امروز یکی از مباحثی بوده است .قیر مادهای است که در اثر حرارت به ترتیب از سختی
که در مخلوطهای آسفالتی و قیری به آن پرداخته شده است ،بحث به سفتی ،خمیری ،شلی و سیال تغییر شکل داده و پس از حذف
حساسیت حرارتی و مشکالت ناشی از افزایش دما بر این مخلوطها حرارت دوباره ً به حالت اولیه خود برمیگردد [ .]23به منظور تأمین
وی بی کنترل شد و نمونههایی که در زمان وی بی محدوده  30تا این شرایط پس از ساخت نمونههای استوانهای و عملآوری آن در
 55ثانیه بودند ،جهت ساخت نمونههای استوانهای مورداستفاده قرا حوضچة آب ،نمونهها به مدت  24ساعت از حوضچه بیرون
گرفتند .درنهایت مخلوطی که بیشترین مقاومت  26روزه را حاصل گذاشته شده تا اینکه آب منفذی آنها خارج شده و سپس به
نمود بهعنوان مخلوط شاهد در نظر گرفته شد .نسبتهای اختالط مدت  24ساعت در گرمکن یا سردخانه قرار داده شده و پس از
منتخب برای مخلوطهای مبنا در جدول  3دادهشده است .پس از خروج بالفاصله مورد آزمایش مقاومت فشاری قرارگرفتهاند .بدین
تعیین طرحهای اختالط مبنا ،نمونههای مختلف خرده آسفالت ترتیب با در نظر گرفتن دما به صورت سه حالت  25 ،-20و 60
بازیافتی در سه حالت -1 :جایگزینی در ریزدانه و درشتدانه -2 ،درجه سانتیگراد و زمان عملآوری بهصورت سه حالت  9 ،3و 26
جایگزینی فقط در ریزدانه و  -3جایگزینی فقط در درشتدانه روز ،تأثیر این دو پارامتر نیز با ساخت نمونههای استوانهای
ساخته شدند .سپس با استفاده از خرده آسفالت بازیافتی نوع دوم جداگانهای مورد بررسی قرار گرفت .الزم به ذکر است که تمام
نمونههای استوانهای دیگری جهت بررسی تأثیر انواع مختلف این مراحل آزمایشگاهی این تحقیق در آزمایشگاه تکنولوژی بتن
مصالح ساخته شد .پس از ساخت نمونههای استوانهای به منظور دانشگاه تربیت مدرس انجام پذیرفته است.
جدول  -1مشخصات مصالح خرده آسفالتی بازیافتی مورداستفاده
نوع خرده آسفالت

درصد قیر درجه نفوذ در  0/1(25 ° Cمیلی متر)

مقدار کشش در (25 °سانتی متر)
C

RAPI

5/2

16

4/2

RAPII

5/5

15

3/6

(الف)

(ب)

شکل ( -1الف) دانهبندی سنگدانه حاصل از استخراج خرده آسفالتهای بازیافتی (ب) دانهبندی مورداستفاده در ساخت نمونههای بتن غلتکی
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جدول  -2مشخصات سنگدانهها
وزن مخصوص ظاهری()KG/M3

درصد جذب آب

درشت دانه

2990

1/65

ریزدانه

2610

2 /1

درشت دانه

2400

1/35

ریزدانه

2200

1 /6

درشت دانه

2330

1/45

ریزدانه

2150

1/65

مصالح
سنگدانه طبیعی
خرده آسفالت نوع I
خرده آسفالت نوع II

جدول  -3نسبتهای اختالط منتخب برای مخلوطهای مبنا
شماره نسبت

مقاومت طراحی

سیمان

آب

اختالط

()MPa

()kg/m3

()kg/m3

W/C

ریزدانه

درشتدانه

()kg/m3

( )kg/m

1

40

310

101/63

0/32

752

1064

2

35

260

101/63

0/36

752

1064

 -3-2آزمایش مقاومت فشاري

3

آسفالت درشتدانه ،زمان عملآوری و دما بهعنوان متغیرهای مستقل

آزمایش مقاومت فشاری بر طبق استاندارد  ASTM 39/C 39M – 03و مقاومت فشاری تکمحوری بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته
صورت پذیرفت [ ]24بر طبق توصیه  ،ASTM 39/C 39M – 03شدند .از تأثیر مقدار آب به علت ثابت ماندن آن در تمام نمونهها،
مقاومت فشاری  26روزه مخلوطهای بتن غلتکی روسازی باید بیش از صرفنظر شد .حدود آماری هر یک از متغیرها در جدول  4داده شده
 29/6مگا پاسکال باشد .تعیین مدلی برای پیشبینی مقاومت فشاری در است.
درصدهای مختلف خرده آسفالت از اهداف این پژوهش بود که برای
این منظور از روش سطح پاسخ استفاده شده است .الزم به ذکر است که  -3روش سطح پاسخ ()RSM
طبق توصیه استاندارد  ASTM 39/C 39M – 03نرخ بارگذاری بین روش سطح پاسخ ( )RSMمجموعهای از روشهای آماری و ریاضی
 0/14و  0/34مگا پاسکال بر ثانیه لحاظ شده است.

مفید برای توسعه ،بهبود و بهینهسازی فرآیندهاست [ .]25روش سطح
پاسخ یک روش مبتنی بر رگرسیون برای برقراری ارتباط بین چندین

 -4-2مجموعه داده

متغیر ورودی بهطور بالقوه و یک پارامتر خروجی است .در اصطالح

پس از انجام مطالعات آزمایشگاهی 49 ،داده منحصربهفرد مربوط به به این پارامتر خروجی پاسخ گفته میشود .متغیرهای ورودی در اغلب
مقاومت فشاری بتن غلتکی حاوی خرده آسفالت بازیافتی به دست اوقات بهعنوان متغیرهای مستقل شناخته میشوند و در عمل وابسته به
آمد .الزم به ذکر است مقادیر مقاومت فشاری برای هر طرح از میانگین کنترل محققان و مهندسان دارند .روش سطح پاسخ متشکل از
مقاومت فشاری سه نمونه یکسان از همان طرح حاصل گردید .درواقع راهبردهای علمی برای کاوش در فضای فرآیند یا متغیرهای مستقل،
برای تهیه این پایگاه داده درمجموع  141نمونه استوانهای مورد مدلسازی آماری-تجربی بهمنظور توسعه یک رابطه مناسب میان
آزمایش قرار گرفت .درنهایت مقدار سیمان ،مقدار ریزدانه طبیعی ،متغیرهای ورودی و خروجی و بهینهسازی روشها برای یافتن
مقدار درشتدانه طبیعی ،مقدار خرده آسفالت ریزدانه ،مقدار خرده مقدارمتغیرهای فرآیند که مقادیر مطلوب پاسخ را منجر میشود ،است.
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جدول  -4حدود آماری مجموعه داده مقاومت فشاری بتن غلتکی حاوی خرده آسفالت بازیافتی
متغیر

حداکثر

حداقل

میانگین

انحراف معیار

میانه

سیمان ()kg/m3

310

260

301/064

13/666

310

ریزدانه طبیعی ()kg/m3

752

170/4

953/476

214/97

607/2

درشتدانه طبیعی ()kg/m3

1064

542

679/163

203/774

795/6

خرده آسفالت ریزدانه ()kg/m3

641/76

0

166/996

160/597

119/63

خرده آسفالت درشتدانه ()kg/m3

467/6

0

161/104

195/736

73/72

زمان عملآوری ( روز)

26

3

24/065

6/999

26

دما ()°C

60

-20

24/147

16/967

25

مقاومت فشاری ()MPa

66/5

14/6

27/304

7/644

29/3

در این تحقیق بیشتر بر کاربرد دوم روش سطح پاسخ یعنی میانگین صفر و همان واریانس تعریف میشوند ،تبدیل نمود .با در
مدلسازی آماری بهمنظور توسعه یک رابطه تقریب مناسب میان نظر گرفتن متغیرهای کد شده ،تابع پاسخ رابطه ( )2بهصورت زیر
پاسخ  Yو متغیرهای مستقل  1, 2 ,..., kتمرکز شده است.
رابطه کلی بهصورت زیر است:

()3
Y  f (1 ,  2 ,...,  k )  

()1

که در آن شکل تابع پاسخ دقیق  fناشناخته است و ممکن است
پیچیده باشد و  نشاندهندهی خطای مدلسازی است که در تابع

 fبهحساب نیامده است  .معموالً شامل اثرات خطای اندازهگیری
بر پاسخ و همچنین تأثیر خطای ناشی از عوامل پارامترهای ورودی

ناشناخته در مدلسازی است  .همانند یک خطای آماری رفتار
کرده که اغلب به جهت داشتن یک توزیع احتمال نرمال با میانگین
صفر و واریانس  فرض میشود .پس داریم:
2

()2

نوشته خواهد شد:

E( y)    E[f (1 ,  2 ,..., k )] 
) E()  f (1 ,  2 ,..., k

متغیرهای  1, 2 ,...,kدر رابطه ( )2معموالً متغیرهای طبیعی
نامیده میشوند ،زیرا با واحدهای اندازهگیری طبیعی مانند درجه
سانتیگراد یا کیلوگرم بر مترمکعب بیان شدهاند .در اکثر تحقیقات

)   f (x1 , x 2 ,..., x k

بهدلیل ناشناخته بودن شکل تابع پاسخ  ،fباید آن را تقریب زد .در
حقیقت ،استفاده موفق از سطح پاسخ به توانایی محقق برای توسعه
یک تقریب مناسب برای  fبستگی دارد .معموالً ،یک تابع
چندجملهای مرتبه پایین در منطقة نسبتاً کوچکی از فضای متغیر
مستقل مناسب است .در بسیاری موارد ،از یک مدل چندجملهای
مرتبه اول یا مرتبه دوم استفاده میشود .مدلهای مرتبه اول زمانی
مناسباند که محقق عالقهمند باشد تا سطح پاسخ صحیح را در
بیش از یک منطقه نسبتاً کوچک از فضای متغیر مستقل و محلی
که در آن انحنای کمی در  fوجود دارد ،تخمین بزند.
در صورت وجود دو متغیر مستقل ،مدل مرتبه اول با توجه به
متغیرهای کد شده بهصورت زیر نوشته می شود:
()4

   0  1 x1   2 x 2

مبتنی بر مدل سطح پاسخ ،بهراحتی میتوان متغیرهای طبیعی را به شکل مدل مرتبه اول در معادله  4گاهی اوقات تحتعنوان مدل
متغیرهای کدشده  x1, x2 ,..., xkکه معموالً بهصورت بیبعد ،با تأثیرات اصلی نامیده میشود ،زیرا فقط اثرات اصلی دو متغیر
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فرضی  x 1و  x 2را شامل می شود .در صورت وجود یک برهم-

k

k

j 1

j 1

   0    j x j    jj x 2j 

کنش بین این متغیرها ،میتوان آن را بهسادگی به مدل افزود:

()6

k

  ij x i x j

   0  1 x1   2 x 2  12 x1 x 2

()5

i 1j  2

افزودن جزء برهم کنش ،معرف انحنای تابع پاسخ خواهد بود .در این تحقیق بهمنظور ساخت مدل  RSMاز نسخه  10نرمافزار
اغلب انحنا در سطح پاسخ صحیح بهاندازهای است که مدل مرتبه  Design Expertاستفادهشده است .این نرمافزار امکان برازش،
اول (حتی باوجود جزء برهم کنش) برای تقریب آن دارای کارایی تحلیل و مقایسه توابع مختلف اعم از خطی ،برهمکنش ( )2FIو
الزم نیست .در این شرایط به مدل مرتبه دوم نیاز خواهد بود .در چندجملهای را فراهم میآورد .همچنین صحت مدل

حالت وجود دو متغیر مستقل ،مدل مرتبه دوم بهصورت زیر خواهد ( )Significant of the modelبااستفاده از آزمون فیشر سنجیده
بود:
شد و دقت عملکرد مدل بهوسیلة ضریب رگرسیون ( )R2مورد
()6

   0  1x1   2 x 2  11x12   22 x 22 

ارزیابی قرار گرفت .بهعالوه تأثیر متغیرهای ورودی بر روی

12 x1x 2

این مدل میتواند بهعنوان یک تقریب از سطح پاسخ صحیح در
یک منطقه نسبتاً کوچک ،مفید واقع بشود .دالیل استفاده از مدل
مرتبه دوم موارد زیر است:
 -1مدل مرتبه دوم بسیار انعطافپذیر است و میتواند طیف
گستردهای از توابع را در برگیرد .به همین منظور اغلب بهعنوان
یک تقریب سطح پاسخ صحیح ،بهخوبی عمل خواهد کرد.

 -2محاسبة پارامترهای  بهراحتی انجام خواهد پذیرفت و برای
این منظور میتوان از روش حداقل مربعات استفاده نمود.
 -3تجارب عملی نشاندهنده عملکرد مناسب مدل مرتبه دوم در
حل مسائل واقعی سطح پاسخ است.

شد.
 -4نتایج و بحث
 -1-4ارزیابی مدل ساختهشده توسط RSM
در این تحقیق از سه تابع درجه دوم ،خطی و برهمکنش به منظور
توسعة مدل سطح پاسخ برای پیشبینی مقاومت فشاری بتن غلتکی
حاوی خرده آسفالت بازیافتی استفاده شد و نتایج حاصل با
یکدیگر مقایسه گردید .تحلیل دادهها نشاندهنده برتری تابع درجه
دوم است (جدول  .)5این مدل عالوه بر مقدار  Pکم (،)>0/0001
ضریب رگرسیون  0/7666را نتیجه داده است .منظور از درجه

در حالت کلی میتوان مدل مرتبه اول را بهصورت زیر نوشت:

آزادی رگرسیون و خطا ( )DFدر هر مدل به ترتیب نشاندهندۀ

   0  1 x1   2 x 2  ...   k x k

()9

مقاومت فشاری با استفاده از تحلیل واریانس ( )ANOVAبررسی

تعداد متغیرهای پذیرفتهشده و کنار گذاشته شده بهدلیل تأثیر کم

و مدل مرتبه دوم نیز به شکل زیر خواهد بود:

آنان در فرآیند پیشبینی از مدل کلی ساخته شده است.

جدول  -5مقایسه مدلهای ساختهشده برای پیشبینی مقاومت فشاری
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

p
Prob > F

R2

رگرسیون

4144/14

11

396/94

76/12

>0/0001

0/7666

خطا

134/37

35

3/64

-

-

-

رگرسیون

3966/03

6

629/69

46/77

>0/0001

0/6602

خطا

512/47

40

12/61

-

-

-

رگرسیون

3759/55

22

197/67

13/45

>0/0001

0/7250

خطا

320/79

24

13/39

-

-

-

مدل
*درجه دوم

خطی

برهمکنش )(2FI
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T > T2 > C > "CA×CT" > "FRAP×CT" > CT2 > CA
"> CRAP > "C×FRAP

نتایج تحلیل واریانس نیز در جدول  6به نمایش در آمده است .این
جدول نشان میدهد که عالوه بر تمامی متغیرهای اولیه بهغیر از

ریزدانه طبیعی ،برهمکنش میان سیمان و خرده آسفالت ریزدانه ،که به ترتیب  Tبرابر با دما C ،برابر با سیمان CA ،برابر با
برهمکنش میان درشتدانه طبیعی و زمان عملآوری ،برهمکنش درشت دانه طبیعی FRAP ،برابر با خرده آسفالت ریزدانه،
میان خرده آسفالت ریزدانه و زمان عملآوری ،مجذور زمان  CRAPبرابر با خرده آسفالت درشت دانه و  CTبرابر با
عملآوری و مجذور دما نیز میتواند در پیشبینی مقادیر مقاومت زمان عمل آوری است .از طرفی با توجه به جدول  ، 9مقدار
فشاری تأثیرگذار باشد .علت انتخاب این متغیرها ،مقادیر کمتر از  R 2پیش بینی شده (  ) 0 / 7331نشان دهنده سازگاری منطقی
 0/05برای پارامتر " "Prob>Fاست .همینطور با توجه به مقادیر  Fآن با مقدار  R 2تعدیل یافته (  ) 0 / 7569با توجه به تفاوت
کمتر از  0 / 2میان آن هاست.

میتوان نتیجه گرفت که درجه اهمیت متغیرها بهصورت زیر است:

جدول  -6تحلیل واریانس
متغیر

نماد

مجموع مربعات

F

سیمان

C

79/16

25/30

p
Prob > F
>0/0001

درشتدانه طبیعی

CA

31/13

6/11

0/0093

خرده آسفالت ریزدانه

FRAP

17/64

5/19

0/0273

خرده آسفالت درشتدانه

CRAP

30/66

6/04

0/0096

زمان عملآوری

CT

40/75

10/66

0/0024

دما

T

1537/00

400/62

>0/0001

اندرکنش سیمان و خرده آسفالت ریزدانه

C×FRAP

23/24

6/05

0/0170

اندرکنش درشتدانه طبیعی و زمان عملآوری

CA×CT

64/36

16/99

0/0002

55/76

14/56

0/0005

مجذور زمان عملآوری

CT2

43/76

11/45

0/0016

مجذور دما

T2

247/74

65/10

>0/0001

اندرکنش خرده آسفالت ریزدانه و زمان عملآوری FRAP×CT

جدول  -9تحلیل آماری مدل RSM
R2

0/7666

 R2تعدیلیافته ()Adj R-Squared

0/7569

 R2پیشبینیشده ()Pred R-Squared

0/7331

کفایت دقت ()Adeq Precision

46/676

انحراف معیار

1/76

ضریب تغییر ()C.V. %

6/67

جدول  -6دقت مدل ساختهشده بهوسیلهی روش سطح پاسخ ()RSM
مدل

R2

RMSE

MAD

MAPE

RSM

0/7666

1/6707

1/3947

4/6716
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مدلسازی مقاومت فشاری بتن غلتکی روسازی حاوی...

مدل ساخته شده با روش سطح پاسخ برای پیش بینی م قاومت  -3متوسط انحراف مطلق (:)MAD
فشاری به صورت رابطه  7به دست آمد .ضرایب هر یک از
متغیرها نشان دهندۀ میزان اثرگذاری آن ها بر مقاومت

iM1 h i  t i

()12

M

MAD 

فشاری است.

() 7

CS  (-343.13531 )  ( 0.15777  C ) 
(0.29265  CA)  (0.086954  FRAP) 
 )(0.33563  CRAP)  (1.68318  CT(0.53116  T) - (0.000298308  C  FRAP) 
 )(0.000666899  CA  CT(0.000825197  FRAP  CT) - (0.051657  CT 2 ) 
) (0.00441956  T 2

در این تحقیق از روابط آماری زیر برای محاسبه دقت و عملکرد
روش سطح پاسخ استفاده گردید:

()10

2

()11

که

 iM1 h i

 Mتعداد کل دادهها در هر مجموعه h i ،مقدار اندازهگیری شده i

امین مقاومت فشاری t i ،مقدار پیشبینیشده  iامین مقاومت فشاری،
 h iمیانگین  h iو  t iمیانگین  t iاست .مقادیر کمتر ،RMSE
درواقع برای یک مدل پیش ببینی دقیق و بدون هیچگونه خطا میتوان

RMSE 

 -2ضریب رگرسیون (:)R2







()13

 100

iM1 h i  t i

MAPE 

 MADو  ،MAPEنشاندهنده دقت باالتر مدل پیشبینی خواهند بود.

 -1جذر میانگین مربعات خطا (:)RMSE
1 M
 (h i  t i ) 2
M i 1

 -4متوسط درصد خطای مطلق (:)MAPE


M

)  (h i  h i )(t i  t i

i 1
R2  
M
M
  (h  h ) 2  ( t  t ) 2
i
i
i
i
 i 1
i 1

مقادیر  R2برابر با یک و  MAD ،RMSEو  MAPEبرابر با صفر
را انتظار داشت.
حاصل از روش سطح پاسخ برابر با  0/7666است که نشاندهنده دقت
باالی مدل ارائهشده است .همین طور مقادیر متناظر آزمایشگاهی و
پیشبینیشده برای مقاومت فشاری بتن غلتکی حاوی خرده آسفالت
بازیافتی در جدول  7به نمایش در آمده است.

شکل  -2عملکرد مدل ساختهشده بهوسیلهی روش سطح پاسخ ()RSM
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علیرضا غنی زاده ،محمد کریمی گوغری ،امیر توانا املشی

جدول  -7مقادیر متناظر آزمایشگاهی و پیشبینیشده برای مقاومت
فشاری بتن غلتکی حاوی خرده آسفالت بازیافتی ()MPa
مقاومت فشاری پیشبینیشده

مقاومت فشاری آزمایشگاهی

37/36
34/64
30/32
21/29
39/06
34/99
30/19
20/76
39/14
34/71
30/46
34/63
30/62
29/02
17/41
33/05
31/49
26/31
22
32/4
30/16
25/93
25/60
29/66
26/24
23/17
26/14
23/64
29/60
29/66
23/62
17/24
26/6
16/09
21/76
16/04
22/29
19/16
23/29
62/29
33/72
46/9
20/35
50/96
22/43
51/14
22/97

37/1
35/9
31/6
24/6
35/1
34/5
30/3
22/6
36
35/9
27/6
33/6
32/6
22/6
17/6
32/3
30/7
27/7
21/9
31/4
30/6
29/3
26/99
25/19
26/7
23/9
26/3
22/13
26/49
26/73
25/63
20/6
25/5
19/6
21/9
14/6
22/6
15/5
24/3
66/5
36/4
50/3
16/6
49/9
21/2
46/4
23/3
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 -2-4تحلیل حساسیت
یکی از مزیتهای روش سطح پاسخ ( ،)RSMاین است که
میتوان تأثیرات برهمکنش متغیرهای مختلف را بر میزان خروجی
مدل بررسی نمود .در این تحقیق مدل نهایی بهدستآمده شامل
برهمکنش سیمان با خرده آسفالت ریزدانه ،برهمکنش درشتدانه
طبیعی با زمان عملآوری و برهمکنش خرده آسفالت ریزدانه با
زمان عملآوری است .همانطور که در شکل  3مالحظه میشود،
مقدار مقاومت فشاری با افزایش مقدار سیمان افزایش خواهد یافت
و شیب این افزایش در مقادیر زیادتر خرده آسفالت ریزدانه به
مراتب کمتر است .و در مجموع میتوان دید که کاهش خرده
آسفالت ریزدانه سبب افزایش مقاومت فشاری خواهد شد که این
افزایش مقاومت با آنچه در پیشینه تحقیق و مطالعات آزمایشگاهی
به آن اشاره شد ،سازگاری دارد.

شکل  -3تأثیر تغییرات دو پارامتر سیمان و خرده آسفالت ریزدانه
بر میزان مقاومت فشاری
عالوه بر این باتوجه به شکل  4میتوان بهخوبی دریافت که با
افزایش زمان عملآوری در یک میزان درشتدانه طبیعی ثابت،
مقدار مقاومت فشاری افزایش مییابد .البته الزم به ذکر است که
شیب منحنی صعودی با افزایش زمان عملآوری رفتهرفته کمتر
خواهد شد.
مطابق با آنچه که در شکل  5به نمایش درآمده ،در مقادیر کمتر
خرده آسفالت ریزدانه ،تأثیر زمان عملآوری بیشتر است بهگونهای
که در حالت خرده آسفالت ریزدانه برابر با صفر کیلوگرم بر
مترمکعب ،مقاومت  26روزه به  39/5مگا پاسکال نزدیک شده اما

مدلسازی مقاومت فشاری بتن غلتکی روسازی حاوی...

این مقدار در حالت خرده آسفالت ریزدانه برابر با  641/76برهمکنش میان درشتدانه طبیعی و زمان عملآوری ،برهمکنش میان
کیلوگرم بر مترمکعب برابر با  16/5مگا پاسکال است.

خرده آسفالت ریزدانه و زمان عملآوری ،مجذور زمان عملآوری و
مجذور دما نیز میتواند در پیشبینی مقادیر مقاومت فشاری تأثیرگذار
باشد .درجه اهمیت متغیرها به صورت زیر است:
> T > T2 > C > "CA×CT" > "FRAP×CT" > CT2 > CA
"CRAP > "C×FRAP
که به ترتیب  Tبرابر با دما C ،برابر با سیمان CA ،برابر با درشتدانه

طبیعی FRAP ،برابر با خرده آسفالت ریزدانه CRAP ،برابر با خرده
آسفالت درشتدانه و  CTبرابر با زمان عملآوری است.
 -3مقدار  R2پیشبینیشده ( )0/7331نشاندهنده سازگاری منطقی
آن با مقدار  R2تعدیلیافته ( )0/7569باتوجه به تفاوت کمتر از 0/2
میان آنها بود.
شکل  -4تأثیر تغییرات دو پارامتر درشتدانه طبیعی و زمان
عملآوری بر میزان مقاومت فشاری

 -4مقدار مقاومت فشاری با افزایش مقدار سیمان افزایش خواهد
یافت و شیب این افزایش در مقادیر زیادتر خرده آسفالت ریزدانه
به مراتب کمتر است.
 -5با افزایش زمان عملآوری در یک میزان درشتدانه طبیعی
ثابت ،مقدار مقاومت فشاری افزایش مییابد.
 -6در مقادیر کمتر خرده آسفالت ریزدانه ،تأثیر زمان عملآوری
بیشتر است.
 -9از مدل توسعه داده شده در این تحقیق میتوان به منظور
پیشبینی مقاومت فشاری بتن غلتکی روسازی حاوی مصالح خرده
آسفالت بازیافتی با توجه به پارامترهای مقدار درشتدانه طبیعی،
مقدار سیمان ،مقدار خرده آسفالت ریزدانه ،مقدار خرده آسفالت
درشتدانه ،زمان عملآوری و دما استفاده نمود.

شکل  -5تأثیر تغییرات دو پارامتر خرده آسفالت ریزدانه و زمان
عملآوری بر میزان مقاومت فشاری
 -5نتیجهگیري
نتایج حاصل از این تحقیق به شرح زیر قابل بیان میباشند:
 -1توسعة مدل سطح پاسخ با استفاده از سه تابع درجه دوم ،خطی و
برهمکنش بهمنظور پیشبینی مقاومت فشاری بتن غلتکی حاوی خرده
آسفالت بازیافتی نشان داد که دقت مدل مبتنی بر تابع درجة دوم نسبت
به سایر مدلها بیشتر است .این مدل عالوه بر مقدار  Pکم (،)>0/0001
مقدار ضریب رگرسیون قابل قبولی ( )R2=0.9686داشت.
 -2مدل بهدستآمده نشان داد که عالوه بر تمامی متغیرهای اولیه به غیر
از ریزدانه طبیعی ،برهمکنش میان سیمان و خرده آسفالت ریزدانه،
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Abstract
Reclaimed asphalt pavement material (RAP) that are known as reconstruction and asphalt milling
debris, constitute a major part of the waste materials. One of the applications that have been
considered recently, is the use of these materials (RAP) in mixes such as roller-compacted
concrete (RCC). Therefore, in this study, after experimental studies and making 141 concrete
samples, 47 unique data of the compressive strength of RCC containing RAP was obtained. Then,
response surface methodology (RSM) was used to build a model to predict the compressive
strength. The regression coefficient (R2) of 0.9668 for the developed model, indicated the
accuracy of the model. The model showed that in addition to all the basic variables other than fine
aggregate, interaction between cement and fine RAP, coarse aggregate and curing time, fine RAP
and curing time, curing time square and temperature square, can also be effective in predicting
the compressive strength values. Also according to the results of the sensitivity analysis, it was
observed that the amount of compressive strength will be increased by increasing the amount of
cement and the slope of this increasing in higher amounts of fine RAP was far less. In addition,
decreasing the fine RAP or increasing the curing time in a fixed amount of coarse aggregate, will
lead to an increase in compressive strength. And also, curing time will have a greater effect on the
compressive strength in lower percentage of fine RAP.
Keywords: Roller-compacted concrete (RCC), reclaimed asphalt pavement material (RAP),
modeling, compressive strength, response surface methodology (RSM).
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