3657-3648  صفحه،1400  سال،  فصل تابستان،  شماره دوم،  دوره ششم، مطالعات علوم محیط زیست

بررسی میدانی تاثیر شکل مصالحسنگی و طرح اختالط رویهی سطحی بر میزان آلودگی صوتی و
ایمنی
2نژادکورکی

فرهاد

,* 1خبیری

 محمدمهدی, 1فریناز امینی

 دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی عمران-1*
دانشگاه یزد،  گروه محیط زیست-  دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی-2
mkhabiri@yazd.ac.ir :* ایمیل نویسنده مسئول
1400/12/01 : تاریخ پذیرش
99/12/24 : تاریخ دریافت
چکیده
 همچنیـن امکان، کنترل در منبع تولیدي آن میباشـد،از جملـه مؤثرتریـن و اقتصـادي تریـن روشهـاي کاهـش آلودگـی صوتـی ترافیـك عبـوري
 براي ارزیابی مقاومت لغزشی آسفالت از آزمایش پاندول. بواسـطه جذب آن توسـط روسـازي وجود دارد،کاهـش برخی از صداهـاي تولید شـده در راهها
 از این دستگاه براي بررسی بافت ریز روسازي استفاده. در شرایط مرطوب و خشك استفادهشدASTM E303-74 انگلیسی مطابق با استاندارد
الستیك) نیز از دستگاه/ براي بررسی میزان صداي (روسازي.میشود و همچنین براي بررسی بافت درشت روسازي از آزمایش پخش ماسه استفادهشد
 نقطه مختلف9 تمام آزمایشات مذکور بر روي.  کیلومتر بر ساعت بررسی شد50  و30 صوت سنج در شرایط آسفالت خشك و خیس و در سرعتهاي
 میتواند باعث افزایش، که تهیه روسازيهاي با درصد درشتدانه بیشتر، میتوان بیان کرد، با توجه به نتایج.آسفالت در شرایط میدانی انجام گردید
 دسیبل0/9  همچنین افزایش سرعت باعث افزایش. درصدي آلودگی صدا در اثر حرکت وسایل نقلیه را شامل شود6 درصدي اصطکاک و افزایش32
 و میزان، درصد کاهش6  مقاومت لغزشی آسفالت مرطوب،) در مقایسه شرایط جوي (آسفالت مرطوب و خشك.الستیك شده است/صداي روسازي
 سنگدانههاي سوزنی در افزایش. دسیبل افزایش یافتهاست1  با میانگین،الستیك) در آسفالت مرطوب نسبت به آسفالت خشك/صداي (روسازي
 و. حساسیت بیشتري در آزمایشات نشان دادند،الستیك نسبت به سنگدانههاي پولکی/ درصدي صداي روسازي1 درصدي مقاومت لغزشی و افزیش15
.الستیك و مقاومت لغزشی بیتاثیر واقع شدند/سنگدانههاي پولکی در میزان صداي روسازي
کلمات کلیدی
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Abstract
Today, due to the growing population and the number of vehicles, noise pollution due to traffic and in terms of
ways to deal with its destructive effects on the health of road users, is of considerable importance. In this regard,
and one of the most effective and economical ways to reduce the noise pollution of passing traffic, control is in
the source of its production, it is also possible to reduce the amount of noise due to the presence of some noise.
To evaluate the skid resistance of asphalt, the English pendulum test by EST3-74 ASTM standard in wet and dry
conditions was used. This device is used to examine the fine texture of the pavement and also the sand diffusion
test was used to examine the coarse texture of the pavement. To check the sound level (pavement/rubber), the
sound level meter was examined in dry and wet asphalt conditions at speeds of 30 and 50 km/h, and the sound
level meter application was used to check the sound (asphalt sample/pendulum). All the mentioned tests were
performed on 9 different points. The depth of the pavement texture, which is determined by the size of the
pavement material, is directly related to the amount of noise pollution created, and the finer the material used,
the higher the sound level will be. Also the percentage of the largest aggregates in the asphalt mixture is directly
related to the amount of noise pollution. According to the results, it can be concluded that the preparation of
pavements with a higher percentage of coarse grain, can increase friction by 32% and increase noise pollution
by 6% due to the movement of vehicles. Increasing the speed also increases the pavement/tire noise by 0.9 dB.
Compared to weather conditions (wet and dry asphalt), the slip resistance of wet asphalt decreased by 6%, and
the amount of noise (pavement/rubber) in wet asphalt compared to dry asphalt increased by an average of 1 dB.
Needle aggregates were more sensitive than flake aggregates in a 15% increase in slip resistance. Also flake
aggregates were unaffected by pavement/tire noise and slip resistance. Therefore, it is recommended that in the
process of preparing pavements, also maintaining proper pavement friction, coarser materials as well as highspeed control, especially in urban areas and sensitive areas, and pavement with proper drainage, be used. For
this purpose, in this article, the pavement texture and different velocities in the amount of sound created due to
the rubber/pavement interaction have been studied.
Keywords
“Pavement texture”, “Noise pollution”, “Vehicle speed”, “Friction”, “Asphalt mix specifications”
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روي روسازي راه با تحقیقات میدانی ،از دستگاه صوتسنج استفاده
خواهدشد و جهت بررسی مقطعی از راه که صدا در آن اندازهگیري
شدهاست ،نمونهاي از آن به آزمایشگاه منتقل و سپس تجزیهوتحلیل
خواهدشد .همچنین براي بررسی بافت ریز یا درشت روسازي و میزان
خلل و فرج موجود در سطح راه از آزمایش تست عمق بافت (آزمایش
پخش ماسه) و عکسبرداري از بافت سطحی جهت ارزیابی بافت آن
بصورت میدانی انجام خواهدشد .و همچنین بررسی اصطکاک سطح با
استفاده از پاندول انگلیسی انجام میشود که ضریب اصطکاک بعنوان
پارامتر وابسته و بافت سطحی (شکل سنگدانهها) و میزان قیر موجود
در مخلوط ،بعنوان پارامتر مستقل محسوب می شود.
هدف از پژوهش حاضر ،بازنگري در انتخاب شکل و دانه بندي مورد
نیاز جهت طراحی روسازي با اصطکاک کافی و به حداقل رساندن
صداي روسازي/الستیك میباشد .در پژوهش حاضر ،با استفاده از
مطالعات میدانی ،میزان اصطکاک و صداي روسازي/الستیك ایجاد
شده در نمونههاي آسفالتی با شکل و دانهبنديهاي مختلف در
روسازي مورد بررسی قرار میگیرد.

مقدمه
آلودگی صوتی بعنوان یك صداي ناخواسته تعریف میشود .آلودگی
صوتی مثل همه صـوتهـاي دیگـر یك فرم از انرژي آکوستیکی
هستند که با صداهاي خوشایند فقط به این دلیل که گاهی باعث
اذیت ما میشوند متفاوت میباشند .سطح صدا در مقیاس لگایتمی ،با
واحد  dBاندازهگیري میشوند .راه حلهاي دیگري از قبیل اصالح
مسیرهاي افقی و قائم ،کنترل ترافیك ،ایجـاد یـك کمربنـد سـبز و
ایزوله کردن سازهها براي کاهش صدا استفاده کرد ولی تمام ایـن
روشهـا هزینـه اضـافی را در پـروژه تحمیل میکنند به عالوه هر
کدام مقدار بسیار محدودي از صدا را کـاهش مـیدهنـد و در
بسـیاري از موارد به دالیل اجرایی کارآمد نیستند .در ایـن راستا،
مؤثرترین و اقتصاديترین روشهاي کاهش آلودگی صوتیترافیك،
کنترل در منبع تولیدي آن میباشد ،همچنین امکان کاهش برخی از
صداهاي تولید شده در راهها ،بواسطه جذب آن توسط روسازي وجود
دارد .دو عامل سرعت خودرو و نـوع روسازي بعنوان مهمترین عوامل
تاثیرگذار در میزان صداي تولیدي بـه شمار آمده است که با اصالح
نوع بافت روسازي و بـا حفظ عواملاساسی دخیل در طرح روسازي
همچون مقاومت لغزندگی و  ...میتوان تا حدودي صداي ناشی از
عبور ترافیك از سطح راه را کاهش داد .لذا انتخاب یك روسازي
مناسب بعنوان بهترین روش کنترل آلودگی صوتی راهها ،یعنی جذب
صداي ناشی از تماس چرخ خودروها و روسازي ،مطرح میباشد .براي
حداقل شـدن صداي ناشـی از تماس الستیك و سـطح روسـازي،
میبایسـت اجـازه فـرار هـواي داخل شـیار دادهشـود .در بررسـی
اثرات تغییر سـرعت بر سـطح صداي تولیـدي در محل تماس
السـتیكهاي مـورد مطالعه بـا روسـازي ،چنانچه انتظار میرفت
سـطوح صداي کلی با افزایش سـرعت ،بواسـطه ضربه بیشـتر چرخ
بر سـطح راه و افزایـش درجه مکش هـوا ،افزایش پیـدا کردند یکاي
مورد استفاده براي تشریح نوسانات فشار صدا ،بهعنوان بیان کننده
بلندي صدا ،دسیبل میباشد .بررسی آمار تصادفات در معابر شهري
نشان میدهد ،بسیاري از تصادفات در اثر کاهش اصطکاک رخ می
دهد که نتیجهي وقوع پدیدهي سرخوردگی است .در صورت تلفیق با
رطوبت سطحی به دلیل اعمال نیروي افقی به وسیلهنقلیه ،احتمال
وقوع پدید سرخوردگی بیشتر میشود .اصلیترین معیار براي برآورد
پتانسیل سرخوردگی محاسبه ضریب اصطکاک بین سطح و چرخهاي
وسیله نقلیه است .بنابراین تأمین اصطکاک الزم بین سطوح روسازي
و الستیك وسیلهنقلیه یا به عبارتی فراهم نمودن مقاومت لغزشی
مناسب با ارجعیت بیشتر از کنترل صدا در سطح روسازي ،یکی از
عوامل اساسی در ایمنی حمل و نقل محسوب میشود .در سالهاي
گذشته اندازهگیري مشخصات اصطکاکی روسازي در بسیاري از
کشورها یکی از اولویتهاي اندازهگیري ایمنی راهها بودهاست و از آن
در طراحی و مدیریت راهها استفاده شدهاست.در این پژوهش سعی بر
این است که با مقایسه شکل سنگدانهها ،ریز یا درشتی سنگدانهها
و میزان قیر موجود در مخلوط رویه عوامل تاثیرگذار بر میزان صداي
تولیدي ،در جهت رفع کاهش صدا و بررسی اصطکاک در روسازي،
گام مفیدي برداشته شود .که و شکل سنگدانهها و میزان ریز و
درشت بودن آنها جز متغیرهاي مستقل و اندازهگیري صوت و
اصطکاک از جمله پارامترهاي وابسته خواهند بود .در این تحقیق
جهت ارزیابی صداي ایجاد شده ناشی از گذر چرخ وسیله نقلیه بر

 -1مرورمنابع
مدل سازي مقاومت در برابر لغزش با توجه به تأثیرات نسبی بافت
روسازي ،حجم ترافیك ،آب و هیدروپلنینگ و دما بر اصطکاک سطح
بر اساس راه حلهاي تحلیلی و راهحلهاي عددي بررسی میشود.
مدل IFI1و همچنین  MPD2را میتوان با ترکیب زمان سایش
یا سن روسازي براي تخمین مقاومت در برابر لغزش و خاصیت
تضعیف اصطکاکی اصالح کرد .از نظر راهحل هاي عددي ،مدل-
سازي دقیق تایر و تأیید شبیهسازي تماس اصطکاک بین تایر و
روسازي هنوز نیاز به پیشرفت دارد .براي بررسیهاي بیشتر،
مکانیسم اصطکاک روسازي با ضایعات الستیك و تغییر شکل سطح
روسازي آسفالت نیز باید در  FEA3در نظر گرفته شود .عوامل
تأثیرگذار مانند دماي روسازي ،دماي هواي محیط و حتی دماي
اجزاي اصلی الستیك باید براي تجزیه و تحلیل اثر دما در نظر
گرفته شوند ] .[1اخیرا خراش زنی با الماس به عنوان نگهداري
روسازي براي بازیابی خصوصیات سطح مورد نظر ،به ویژه
اصطکاک ،مورد توجه قرار گرفتهاست .در مقایسه با سایر روشهاي
حفظ سطح آسفالت مانند :پوشش سطح ،خراش زنی با الماس ممکن
است هزینه کمتر ،صرفه جویی در زمان یا نیاز به حداقل تعمیر و
نگهداري داشتهباشد .خراش زنی با الماس بافتی طولی ،مداوم و
خطی را ایجاد میکند که حاوي امواجی با برجستگیهایی با فاصله
مساوي است .بافت سطحی بهبود یافته بالفاصله اصطکاک سطح
روسازي را افزایش داده و احتمال هیدروپالنینگ را در هواي بارانی
کاهش میدهد .اصطکاک سطحی در روسازيهاي آسفالت خراش-
دار ،با عمر مفید باالتر و همراه با نوسان است .بهطور کلی ،خراش
زنی با الماس میتواند عملکرد اصطکاک سطحی با دوام و رضایت
بخشی را براي روسازي بتنی و آسفالتی فراهم کند .این مقاله
مختصري از نتایج محققان در سال  2016را ارائه داد ] .[2محققان
در سال  2020براي توسعه آسفالت متخلخل فتوکاتالیستی پایدار با
1 International Friction Index
2 Mean Profile Depth
3 finite element analysis
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حساسیت کمتري دارند و مزیت کاهش صدا حدود 1تا3دسیبل دارند.
به نظر میرسد این عملکرد کاهش صدا در تمام دوره ساخت ثابت
است ] .[9روکش آسفالت متخلخل براي کاهش سر و صداي
ترافیك و با دوام مناسب میباشد .که الیه باالیی شامل :سنگدانه-
هاي ریز و الیه پایینی شامل :درشتدانه است .جذب صدا از این
روسازي آسفالت با تنظیم پارامترهاي ساختار روسازي شبیهسازي شده
در مدلهاي عددي همراه با هوا ارزیابی میشود ] .[10در آسفالت
متخلخل نسبت به روسازي آسفالت متراکم یك ماشین سواري 5-0
دسیبل ،کامیون سبك  4-2دسیبل و کامیون سنگین  5-2دسیبل
کاهش سروصدا روسازي آسفالت زهکشی شده را اندازهگیري کرده-
است .این سطح کاهش صدا تحت تأثیر تخلخل روسازي براي
تخلخلهاي حداکثر  20درصد است و براي کامیونها به ضخامت
روسازي بستگی دارد که داراي اثر  2-1دسی بل است .نتایج نشان
میدهد که حفظ تخلخل روسازي در  20درصد یا بیشتر اهمیت دارد
].[11

استفاده از گازهاي زیانبار (اکسید تیتانیوم) خارج شده از اگزوز
خودرو ،تحت تابش نور مرئی ،تأثیر بسزایی از آهن ،روي اکسید
تیتانیوم را مورد بررسی قراردادند .سپس با انجام تستهاي دیگر بر
روي مواد ،نتایج آزمایش نشانداد که آهن به شکل  Fe3+در
شبکههاي کریستالی  TiO2اکسید تیتانیوم با موفقیت نفوذ کرده و
تبدیل به Ti4 +میشود و منجر به خراش سطح ،اعوجاج شبکه و
گسستگی در ساختار بلوري  TiO2خواهد شد .با اینحال ،یك
واکنش برگشتپذیر بین  CO2و  COدر طی تخریب
فوتوکاتالیستی آنها بوجود میآید .طی این واکنش ،که  3/43درصد
مخلوط  OGFC-16را اشغال میکند ،باعث بهبود خاصیت
روکش آسفالتی میشود .این مطالعه یك بینش از عملکرد
فوتوکاتالیستی مخلوط آسفالت  OGFC-16و درنتیجه ایجاد یك
آسفالت پایدار را ارائه میدهد ] .[3این تحقیق توسط محققان:
نژادکورکی و یوسفی در سال  2008در یزد ایران انجام شدهاست و
آلودگی صوتی روسازي/ترافیك را توصیف میکند .سطح صدا با
استفاده از دستگاه سنجش صدا  Bruel Kjaer-2260در 10
خیابان سطح شهر در ساعت پیك صبح اندازهگیري شد و انواع
مختلف وسیلهنقلیه بهطور همزمان در نقاط مختلف مورد اندازهگیري،
شمارش شد .تعدادي از پارامترهاي موثر در آلودگی صوتی از جمله:
موقعیت جغرافیایی ،ارتفاع ،فاصله تا نزدیکترین تقاطع ،طرح هندسی
خیابان و تعداد وسایلنقلیه ،جمعآوري و در نظر گرفتهشد .مدلسازي
نشان داد که بین میانگین سطح صدا و جریان ترافیك
)(0.5=R2رابطه معناداري وجوددارد .نتایج نشان داد که اگرچه
ترافیك خیابان بین سالهاي  2002و  2008افزایش یافتهاست  ،اما
سطح صدا اندکی در شهر کاهش یافته و این موضوع به دلیل
پیشرفت طراحی خودرو ،نسبت داده شدهاست ] .[4محققان در سال
 2020براي توسعه آسفالت متخلخل فتوکاتالیستی پایدار با استفاده از
گازهاي زیانبار (اکسید تیتانیوم) خارج شده از اگزوز خودرو ،تحت
تابش نور مرئی ،تأثیر بسزایی از آهن ،روي اکسید تیتانیوم را مورد
بررسی قراردادند ] .[5سرعت و تراکم باالي اتومبیلها در ترافیك
همیشه باعث آزار و اذیت میشوند و با اندازهگیري  LAeqو
 LAmaxبطور مستقیم با میزان صداي ایجاد شده در سطح راه
ارتباط برقرار میکنند ] .[6این مطالعه در جاده یونگه در گوانگژو در
سال  2017توسط محققان انجام شدهاست که براي یك جاده
آسفالته خشك ،با افزایش سرعت ،درصد انرژي صدا خودرو در
فرکانس پایین ،کاهش مییابد .درحالی که در فرکانس باال ،با رشد
سرعت ،افزایش مییابد .با این حال ،براي یك جاده آسفالته
مرطوب ،درصد انرژي صدا با سرعت کمی تغییر میکند .این یافتهها
را میتوان براي پیشبینی دقیق سروصدا و کنترل صدا به ویژه در
مناطق بارانی استفادهکرد ] .[7همچنین یك روش جدید براي
تشخیص خرابی سطح روسازي با استفاده از سر و صداي
الستیك/روسازي که از یك وسیلهنقلیه جهت تست و نصب سنسور
هنگام رانندگی بطور منظم ثبت می شود که دادههاي صوتی فقط
نشان دهنده میزان خرابی روسازي آسفالتی است].[8
الیه هاي آسفالتی با ضایعات الستیك یك سطح ایمن ،مقرون به
صرفه و مناسب براي محیط زیست و گزینهاي سازگار با محیط
زیست ارائه میدهند و نه تنها باعث کاهش تولید صدا میشود ،بلکه
روسازيهاي بادوامتري را نیز ایجاد میکند که نسبت به اثرات دما

 -2روش انجام تحقیق
 محدوده مورد مطالعه در شرایط میدانی
شهرســـــتان یـــــزد در درهاي خشـــــك و پهنـــــاور بـــــین
کوههاي شیرکوه و خرانق ،در  15درجه و  53دقیقه تـا  40درجـه و
 54دقیقه درازاي خاوري و  46درجه و  31دقیقه تا  15درجـه و 32
دقیقه پهناي شمالی واقع شدهاست .به منظور انجـام ایـن تحقیـق و
محدودیتهاي استفاده از دستگاه صوتسنج ،آزمایشات در راههـاي
داخلی دانشگاه یزد انتخاب شد و نقاط نمونه گیـري از سـطح مسـیر
مطابق شکل ( )1با مشخصات جدول ( )1تعیین شدند.

شکل  -1مشخص کردن نقاط برداشت آلودگی صوتی در محدوده
مطالعاتی
جدول  -1مشخصات نقاط مربوط به محلهای نمونهگیری

موقعیت
نقطه 1
نقطه 2
نقطه 3
نقطه 4
نقطه 5
نقطه 6
نقطه 7
نقطه 8
نقطه 9
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مشخصات محل مربوطه
خیابان فناوري
بلوار دانش (ورودي فناوري)
بلوار دانش (ورودي دانش)
بلوار فجر (روبروي سالن غدیر)
خیابان پردیس خوابگاهی دختران
ابتداي حیابان دهم فروردین
خیابان کوثر ( بطرف ورودي سلف آفتاب)
خیابان کوثر (ورودي دانشکده منابع طبیعی)
خیابان کوثر (ورودي بصیرت)

تعیین بافت سطحی نمونهها
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براي تعیین بافت سطحی از روش استاندارد آزمـایش پخـش ماسـه
مطابق استاندارد شناخته شده  ASTM-E465استفاده گردید ،که
این آزمایش براي تعیین عمـق بافـت درشـت روسـازي و مقاومـت
لغزندگی به کار میرود .در این استاندارد ماسه با دانهبندي مشخص،
معموالً به میزان  50سی سی روي سطح روسازي بـه شـکل دایـره
پخش میشود .سپس قطر این دایـره انـدازهگیري و از طریـق آن و
رابطه ( )1بافت درشت تعیین میشود.

شکل-3جزییات دستگاه صوتسنج و اندازهگیری شدت صوت در
آسفالت مرطوب و خشک (  50و  30کیلومتر بر ساعت)

()1

 برداشت و کندن نمونه آسفالتی از  9منطقهی مذکور
آزمایش استراکشن طبق استاندارد  ASTM D2172جهت تعیین
پارامترهاي مهم آسفالت ساختهشده از جمله دانهبندي مصالح ،درصـد
قیر ،نوع قیر بکاررفته در آسفالت و غیـره مـیتـوان از آزمـایشهـاي
تجزیه آسفالت استفاده نمود  .تفکیك قیر و مصالح سنگی از یکـدیگر
در مخلوط آسفالت را تجزیه آسفالت می گویند.

که در آن:
 =MTDعمق بافت درشت سطحی راه ()mm
 =Vحجم ماسه استاندارد ()Cc
 =Dقطر دایره ماسه پخش شده ()mm
در شکل ( )2نحوه انجام آزمایش عمق بافت و پاکسازي سطحی در
شرایط آزمایشگاهی و میدانی مشخص شدهاست.

شکل -4کندن نمونه آسفالتی و قرارگیری هر یک از 9نمونه در
استراکشن
شکل -2ب) نحوه انجام آزمایش پخش ماسه در شرایط میدانی

 آزمایش تعیین درصد تورق و سوزنی سنگدانهها باا

 اندازهگیری شدت صوت
در این پژوهش به طور خاص ،شرایط مرطوب یا خشك آسفالت و
سرعت وسیلهنقلیه روي شدت صوت بررسی شدهاست ،بر همین
اساس ،دادههاي صوتی  9منطقه از سطح راه با دو سرعت  30و 50
کیلومتر بر ساعت ،و در دو حالت خیس و خشك ،بصورت میدانی
بررسی شدهاست .و همچنین در آزمایشگاه هنگام عبور پاندول از روي
سطح نمونهها و در مطالعات میدانی هنگام عبور پاندول از روي سطح
نمونه آسفالت  9منطقه ،از اپلیکیشن صوتسنج تلفن همراه استفاده-
شد .صداي حاصل از برخورد الستیك خودرو با سطح جاده تحت
تأثیر تعدادي از عوامل از جمله :نحوه رفتار راننده ،شرایط تایر ،شرایط
سطح جاده ،بافت روسازي و اقلیم است.

استفاده از کولیس نتاسبی
این روش آزمایش طبق استاندار  ASTM D4791بدست میآید.
تعیین درصد ذرات صاف (پولکی) ،ذرات دراز (سوزنی) ،یـا هـر دو در
سنگدانه را پوشش میدهد به طوریکه با اندازهگیري نسـبت عـر
به ضخامت میزان تورق و نسبت طول به ضخامت میزان تطویـل بـه
دست میآید .این نسبت به وسـیله سـوراخکـاريهـایی کـه بـر روي
دستگاه با نسبت  1:4 ،1:3 ،1:2و  1:5میباشد.

جدول -2مشخصات و تنظیمات انجام شده بر روی دستگاه صوتسنج

ورژن دستگاهVer 2.2 :
 7/5متر
متوسط فاصله
میکروفن از
خودرو :بصورت
عمود بر خودرو
Lin
C

نوع و مدل دستگاهBZ 7210 :
 110سانتی
متوسط ارتفاع
متر
میکروفن :بصورت
قائم از سطح
زمین
A
شبکه توزین
فرکانس
Imp
Fast
Slow
سرعت پاسخ
دستگاه
ماتیز
خودرو طرح :ماتیز
*روش اندازهگیري آلودگی صوتی :روش متوسط زمانی صداي ترافیك ،بر
حسب ()LAeq

شکل -5تعیین درصد وزنی سنگدانههای دراز و پولکی با استفاده از
کولیس تناسبی

 آزمایش پاندول انگلیسی و بررسی صدای
روسازی/کفشک پاندول در  9نقطه
اندازهگیري بافت ریز به علت ویژگی میکرسکوپی سطح سنگدانه
بصورت مستقیم انجام نمیگیرد و به همین منظور در روسازي ،بافت
ریز را بصورت غیر مستقیم با اندازهگیري استعداد و قابلیت سنگ در
اثر صیقلی شدن ناشی از حرکت الستیك خودرو بر روي آن بدست
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میآید .استفاده از آونگ انگلیسی با استاندارد ( )ASTME303از
جمله وسایل اندازهگیري بافت ریز سطوح مختلف میباشند.

شکل -6اندازهگیری اصطکاک آسفالت خیس و خشک با استفاده از
پاندول انگلیسی
نمودار -4مقایسه صدای روسازی/الستیک  LAeqآسقالت مرطوب
(سرعت  30و  50کیلومتربرساعت)

 -3نتایج و بحث


باتوجه به نمودارهاي  1و  ،2میزان صداي ایجاد شده از
روسازي/الستیك آسفالت خشك ،با میانگین  1دسیبل ،نسبت به
حالت آسفالت مرطوب کمتر میباشد .این افزایش صدا در حالت
مرطوب به دلیل پدیدهي پاشش هنگام عبور خودرو و تشدید صداي
ایجاد شده میباشد .باتوجه به نمودارهاي  3و  ،4با افزایش سرعت
خودرو از  30به  50کیلومتر بر ساعت نیز صداي روسازي/الستیك با
میانگین  0/8دسیبل افزایش مییابد و این افزایش صدا در هنگام
افزایش سرعت به دلیل ،ضربه بیشتر چرخ بر سطح راه و افزایش
درجه مکش هوا ،میباشد.

تحلیل نتایج آزمایش اکستراکشن نمونهبرداری
از  9نقطه (شرایط میدانی)

 بررسی مقاومت لغزشی (در شرایط میدانی)

نمودار -1صدای روسازی/الستیک  LAeqدر سرعت
30کیلومتربرساعت (خشک و مرطوب)

نمودار -5مقایسه و اندازهگیری اصطکاک با استفاده از پاندول در

نمودار -2صدای روسازی/الستیک  LAeqدر سرعت

شرایط خیس و خشک

50کیلومتربرساعت (خشک و مرطوب)

مطابق نمودار شماره ،5عدد پاندول در شرایط مرطوب ،نسبت به حالت
آسفالت خشك کاهش یافتهاست .طبق نتایج بخش قبل ،دلیل کاهش
اصطکاک ،کاهش ضریب اصطکاک و درنتیجه لیز شدن سطح
آسفالت میباشد.

نمودار -3مقایسه صدای روسازی/الستیک  LAeqآسقالت خشک
(سرعت  30و  50کیلومتربرساعت)
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 نتایج صدای روسازی/الستیک کفشاک پانادول (در

باتوجه به جدول شماره ،3با افزایش عمق بافت درشت ،مقاومت
لغزندگی سطح آسفالت افزایش یافتهاست و طبق تحلیلهاي آماري
انجامشده ،میتوان گفت :رابطهي بین عمق بافت ( )MTDو
مقاومت لغزندگی ( )BPNمستقیم میباشد .دلیل رابطهي مستقیم
بین دو پارامتر فوق :با افزایش مقدار مصالح عبوري از الك شماره 4
میزان درشتدانه مخلوط ،و درنتیجه عمق بافت کاهش مییابد و با
افزایش ریزدانه در مخلوط آسفالتی خلل و فرج موجود در آن پر شده
و باعث کاهش ضریب اصطکاک و در نتیجه باعث کاهش مقاومت
لغزندگی میشود .با افزایش عمق بافت درشت در آسفالت ،صداي
روسازي/کفشك پاندول بر حسب  LAeqنیز افزایش مییابد و دلیل
این امر نیز افزایش لرزش کفشك در هنگام عبور از سطح روسازي
میباشد .همانطور که در جدول شماره 5مشخص است ،با افزایش
عمق بافت ( ،)MTDدرصد درشتدانههاي پولکی موجود در مخلوط
آسفالتی کاهش یافتهاست .و دلیل این موضوع :کاهش زوایا وگوشهها
در درشتدانههاي پولکی و ایجاد سطح تقریبا صاف و درنتیجه باعث
کاهش عمق بافت نمونههاي آسفالتی میشود ولی طبق تحلیلهاي
آماري انجام شده رابطهي معناداري بین این دو پارامتر وجود ندارد.

شرایط میدانی)

نمودار -6مقایسه صدای روسازی /کفشک پاندول ( LAeqدر آسفالت
مرطوب و خشک

باتوجه به نمودار شماره ،6در شرایط خشك ،میزان صداي ایجاد شده
از روسازي/الستیك با میانگین  1/1دسیبل ،نسبت به حالت آسفالت
مرطوب کمتر میباشد .این افزایش صدا در حالت مرطوب به دلیل
پدیدهي پاشش هنگام عبور کفشك و تشدید صداي ایجاد شده می-
باشد.


تحلیل نتایج براساس متغیرهای وابسته و

جدول  -4نتایج آماری  spssو رابطه بین متغیرها

مستقل (شرایط میدانی)
جدول  -3نتایج آماری  spssو رابطه بین متغیرها

متغیر

متغیر وابسته

مستقل
عدد پاندول در شرایط
نمونههاي خشك
عدد پاندول در شرایط
نمونههاي مرطوب
LAeqدر شرایط
نمونههاي خشك و
سرعت )km/h(30
 LAeqدرشرایط نمونه-
هاي مرطوب و سرعت
)km/h(30
 LAeqدر شرایط
 MTDنمونههاي خشك و
سرعت )km/h(50
 LAeqدرشرایط نمونه-
هاي مرطوب و
سرعت)km/h(50

ضریب

معادله خط

R²

0/632

y = 11.007x
+ 40.174

0.399

0/666

y = 10.97x +
36.206

0.444

-0/324

y = -1.2017x
+ 69.145

0.1051

-0/239

y = -0.8729x
+ 69.602

0.0573

پیرسون

عدد

درشتدانه

پاندول

سوزنی

خشک

درصد

()BPN

درشتدانه

0/449

0/039

پولکی
درصد

-0/090

y = -0.3061x
+ 69.369

0.0081

عدد

درشتدانه

پاندول

سوزنی

مرطوب

درصد

()BPN

درشتدانه
پولکی

-0/130

y = -0.51x +
70.074

0.0168

0/773

y = 13.725x
+ 56.596

0/718

درصد سنگدانه پولکی

-0/291

درصد سنگدانه سوزنی

-0/174

y = 14.749x
+ 57.155

y = -8.0981x
+ 16.354
y = 0.9665x
+ 1.2526

0/562

0/111

معادله خط

y = 0.0942x
- 2.8122

y = 0.0401x
+ 7.5519

y = 0.1248x
- 3.8286

y = 0.1206x
+ 4.0506

R²

0.2015

0.0015

0.316

0.0123

طبق جدول شماره ،4با افزایش عدد پاندول ،درصد درشتدانه سوزنی
با ضریب پیرسون بیشتر و درنتیجه در سطح معنادارتري نسبت به
میزان رابطهي (عدد پاندول-درصد درشتدانه پولکی) افزایش یافته-
است .که میتوان طبق تعریف آماري ضریب پیرسون ،میزان تاثیر
درشتدانههاي سوزنی در مقاومت لغزشی (یا عدد پاندول در
آزمایشگاه) ،را موثرتر از درشتدانههاي پولکی در میزان مقاومت
لغزشی روسازي دانست .در درشتدانههاي پولکی بدلیل کاهش
گوشهها و زوایا و داشتن سطح تقریبا صاف نسبت به درشتدانههاي
سوزنی ،در مقاومت لغزشی نقش قابل توجهی نخواهد داشت .و
درنتیجه عدد پاندول نسبت به درشتدانههاي سوزنی حساسیت
بیشتري نشان داده و لغزندگی سطح کمتري را دارا میباشد .باتوجه به

0.598

LAeq

روسازي/کفشك
پاندول درشرایط
مرطوب

مستقل

وابسته

پواسون

درصد

LAeq

روسازي/کفشك
پاندول درشرایط
خشك

متغیر

متغیر

ضریب

0.5157

0.2038
0.109
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جدول شماره ،5با افزایش درصد درشتدانه سوزنی LAeq ،افزایش
یافتهاست .به عبارت دیگر رابطه بین درصد درشتدانههاي سوزنی و
 LAeqمستقیم میباشد .دلیل برقراري این رابطه :همانطور که در
نمودارهاي قبلی تفسیر شد ،با افزایش عمق بافت ،درصد درشتدانه-
هاي سوزنی افزایش یافت .به همین ترتیب با افزایش درصد درشت-
دانههاي سوزنی و افزایش عمق بافت ،میزان هواي محبوس شده در
خلل و فرج و مکش هوا در هنگام عبور چرخ خودرو و لرزش چرخ در
هنگام عبور از روي سطح روسازي ،میتواند سبب افزایش LAeq

شود.همچنین با توجه به جدول شماره ،4با استفاده از تحلیلهاي
آماري و ضریب پیرسون ،در سرعتهاي کم ( ،)30km/hسنگ-
دانههاي سوزنی در ایجاد صداي روسازي/الستیك تاثیري نداشته و
با افزایش سرعت ( ،)50km/hسنگدانههاي سوزنی بر میزان
افزایش صدا در الستیك/روسازي موثرتر هستند .که دلیل این امر را
میتوان ،نقش سنگدانهها در عمق بافت و درنتیجه ایجاد لرزش و یا
مکش هوا در خلل و فرج رویهي سطحی دانست.

جدول  -5نتایج آماری  spssو رابطه بین متغیرها

متغیر مستقل

درصد درشتدانههاي
سوزنی

درصد درشتدانههاي
پولکی



متغیر وابسته
 LAeq.30آسفالت خشك
 LAeq.50آسفالت خشك
 LAeq.30آسفالت مرطوب
 LAeq.50آسفالت مرطوب

ضریب پیرسون

معادله خط

0/139
0/328
0/197

y = 0.1509x + 68.055
y = 0.31x + 68.673
y = 0.2004x + 68.653

0/260

 LAeqروسازي/کفشك پاندول درشرایط خشك

0/022

y = 0.2777x + 69.255
y = 0.1052x + 67.961

 LAeqروسازي/کفشك پاندول درشرایط مرطوب

-0/049

 LAeq.30آسفالت خشك
 LAeq.50آسفالت خشك
 LAeq.30آسفالت مرطوب
 LAeq.50آسفالت مرطوب

0/082
-0/164
0/125
0/030

LAeqروسازي/کفشك پاندول درشرایط خشك

-0/304

LAeqروسازي/کفشك پاندول درشرایط
مرطوب

-0/239

y = -0.2757x + 70.086
y = 0.0182x + 68.16
y = -0.0316x + 69.546
y = 0.0259x + 68.776
y = 0.0066x + 69.704
y = -0.301x + 71.025
y = -0.2732x + 72.182

تحیل نتایج درخت تصمیم

شکل  -7مدل درخت تصمیم ساخته شده جهت بررسی پارامترهای موثر برLAeq
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R²
0.0192
0.1078
0.0388
0.0674
0.0005
0.0024
0.0067
0.027
0.0156
0.0009
0.0926
0.0569
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شکل  -8مدل درخت تصمیم ساخته شده جهت بررسی پارامترهای موثر برLAeq
جدول -6نتایج درخت تصمیم

متغیر

میانگین

واریانس

تعداد دادهها

درصد دادهها

گره0

LAeq.30.dry

68/333

1/195

63

100

گره1

MTD <= 0/645

69/45

0/675

14

22/2

گره2

MTD > 0/645

68/014

1/119

49

77/8

گره3

BPNdry <= 45/5

66/65

0/571

14

22/2

گره4

BPNdry > 45/5

68/56

0/755

35

55/6

گره5

BPNdry <= 56/5

68/3

0/607

28

44/4

گره6

BPNdry > 56/5

69/6

0

7

11/1

گره7

Board corse<=4/805

69/3

0

7

11/1

گره8

Board corse>4/805

67/967

0/174

21

33/3

گره9

MTD<=0/925

67/85

0/052

14

22/2

گره10

MTD>0/925

68/2

0

7

11/1

در شکل  7مشاهده میشود گره  LAeq.30که گره اصلی (ریشه)
بوده توسط متغیر ( MTDعمق بافت) به دو زیرگره  1و  2تقسیم شد.
همانطور که مشاهده میشود در گره  1که میزان  MTDاز
0/645میلیمتر کمتر است ،که  %22/2از دادهها در این گروه قرار
گرفتهاند .این بدان معناست که طبق این دادهها اگر  MTDاز میزان
معینی کمتر شود ،میزان  LAeq.30نهایی افزایش مییابد .در نتیجه این
گره درخت همراه با زیرگرهها حذف شد.گره شماره  ،2که شامل داده-
هاي با  MTDبیشتر از 0/645میلیمتر است  %55/6از دادهها در این
دسته قرار گرفته که نشان میدهد اکثر دادههاي مربوط به LAeq.30
داراي  MTDبیشتر از 0/645میلیمتر میباشد .گره شماره  2براساس
 ( BPNDعدد پاندول در شرایط آسفالت خشك) به دو زیرگره  3و 4
تقسیم میشود .در گره شماره  ،3که  BPNDکمتر یا مساوي  45بوده

 %22/2از دادهها در این دسته قرار گرفتند .در نتیجه این گره نیز حذف
گردید .این موضوع بیانگر این است که تعداد محدودي از دادهها عدد
پاندو کمتر از  45یا مساوي  45را دارا میباشند .در گره شماره ،4
 BPNDبیشتر از  45بوده  %55/6از دادهها در این دسته قرار گرفتند.
این موضوع بیانگر این است که اکثر دادهها در شرایط ، BPND
متوسط  68/56 =LAeqدسیبل را دارا میباشند .گره شماره  4نیز
براساس  BPNDبه دو زیرگره  5و  6تقسیم شد .در گره  ،6که
 BPNDبیشتر  56/5بود %11/1 ،از دادهها را با میانگین 69/6=LAeq
دسیبل را دارا میباشند .در نتیجه این گره نیز حذف شد .در گره شماره
 ،5که  BPNDکمتر یا مساوي  56/5بود %44/4 ،از دادهها را با
میانگین  68/3=LAeqدسیبل را دارا میباشند این موضوع نیز بیانگر
این است که طبق دادههاي موجود جهت رسیدن به  LAeqمناسب،
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 BPNDباید کمتر یا مساوي  56/5باشد .که در گره شماره %44/4 ،5
از دادهها در این دسته قرار گرفت .گره شماره  5بر اساس درصد وزنی
بزرگترین سنگدانه از 9منطقه ،به دو زیر گره شماره  7و  8تقسیم شد.
که در گروه  %11/1 ،7از دادههاي کوچکتر یا مساوي  4/805درصد
وزنی با میانگین  69/3=LAeqدسیبل در این دسته قرار گرفت .که این
دسته نیز حذف شد .در گروه  %33/3 ،8از دادههاي بزرگتر از 4/805
درصد وزنی با میانگین  67/967=LAeqدسیبل در این دسته قرار
گرفت .این بدان معناست که اکثر دادهها ،داراي درصد وزنی بزرگترین

سنگدانه بزرگتر از  4/805میباشند .دسته  8نیز به زیر گروه 9و 10بر
اساس  MTDتقسیم شد .دسته شماره  9با  22%/2فراوانی دادهها،
داراي  MTDکوچکتر یا مساوي  0/925و میانگین 67/85=LAeq
دسیبل میباشد .دسته شماره  10با فراوانی دادهها  ،%11/1داراي
 MTDبزرگتر از  0/925و میانگین  68/2=LAeqدسیبل میباشد.که
به علت کاهش تعداد دادهها در دسته آخر امکان تحلیل دقیق این
قسمت وجود نخواهد داشت.

جدول  -7نتایج درخت تصمیم

متغیر

میانگین

واریانس

تعداد دادهها

درصد دادهها

گره0

LAeq.30.dry

68/333

1/195

63

100

گره1

MTD <=0/53

68/8

0

7

11/1

گره2

]MTD (0/53-0/56

70/1

0

7

11/1

گره3

]MTD (0/56-0/77

68/1

0/905

21

33/3

گره4

]MTD (0/77-0/81

66/1

0

7

11/1

گره5

]MTD (0/81-0/9

67/9

0

7

11/1

گره6

]MTD (0/9-0/95

68/2

0

7

11/1

گره7

MTD <0/95

69/6

0

7

11/1

گره8

bit <=48/4

67/2

0

7

11/1

گره9

]Bit (4/48-4/52

67/8

0

7

11/1

گره10

Bit >4/52

69/3

0

7

11/1

در شکل 8مشاهده میشود گره  LAeq.30که گره اصلی و ریشه بوده
توسط متغیر MTDبه  7زیرگره  1تا  7تقسیم شد .همانطور که
مشاهده میشود در گره  1که میزان  MTDکمتر یا مساوي 0/53می-
باشد %11/1 ،دادهها با میانگین  68/8=LAeqدسیبل در این گروه
دستهبندي شد .در گره  2که میزان  MTDدر بازه  0/53تا 0/56می-
باشد %11/1 ،دادهها با میانگین  70/1=LAeqدسیبل در این گروه
دستهبندي شد .در گره  3که میزان  MTDدر بازه  0/56تا 0/77می-
باشد %33/3 ،دادهها با میانگین  68/1=LAeqدسیبل در این گروه
دستهبندي شد .در گره  4که میزان  MTDدر بازه  0/77تا 0/81می-
باشد %11/1 ،دادهها با میانگین  66/1=LAeqدسیبل در این گروه
دستهبندي شد .در گره  5که میزان  MTDدر بازه  0/81تا 0/9می-
باشد %11/1 ،دادهها با میانگین  67/9=LAeqدسیبل در این گروه
دستهبندي شد .در گره  6که میزان  MTDدر بازه  0/9تا 0/95می-
باشد %11/1 ،دادهها با میانگین  68/2=LAeqدسیبل در این گروه
دستهبندي شد .در گره  7که میزان  MTDبیشتر از  0/95میباشد،
 %11/1دادهها با میانگین  69/6=LAeqدسیبل در این گروه دسته-
بندي شد .در بین  9دستهبندي انجام ،فقط گره  3داراي بیشترین
فراوانی داده بوده توسط متغیر درصد قیر به  3گره  8و  9و  10دسته-
بندي میشود .در گره  ،8که میزان درصد قیر ( )bitکمتر یا مساوي
 %4/48میباشد %11/1 ،دادهها با میانگین  67/2=LAeqدسیبل در
این گروه دستهبندي شد .در گره  ،9که میزان درصد قیر ( )bitدر بازه
 %4/48تا  %4/52میباشد %11/1 ،دادهها با میانگین 67/8=LAeq
دسیبل در این گروه دستهبندي شد .در گره  ،9که میزان درصد قیر
( )bitبیشتر از  %4/52میباشد %11/1 ،دادهها با میانگین 69/3=LAeq

گره محذوف

دسیبل در این گروه دستهبندي شد .همانطور که مشاهده میشود با
افزایش درصد قیر میزان  LAeqنیز افزایش یافتهاست.
 -4نتیجهگیری
از تحلیل دادههاي حاصل از آزمایشهاي انجام شده بر روي نمونههاي
مختلف با شکل سنگدانههاي گوناگون ،نتایج حاصل در تحقیقات
میدانی و آزمایشگاهی مشخصی به دست آمد که خالصه آن به شرح
زیر است:
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()1

در مقایسه شرایط جوي (مرطوب و خشك) ،مقاومت لغزشی
آسفالت مرطوب با واریانس ( 6 ،)0/33درصد کاهش ،و میزان
صداي (روسازي/الستیك) در آسفالت مرطوب نسبت به آسفالت
خشك با واریانس ( 1 ،)0/235دسیبل افزایش یافت.

()2

با افزایش درشتدانه در مخلوط آسفالتی ،مقاومت لغزشی و میزان
صداي روسازي/الستیك (بر حسب  4/2 )LAeqدسیبل در
آسفالت مرطوب و به اندازه  5/85دسیبل در آسفالت خشك
افزایش یافت.

()3

با افزایش عمق بافت ( )MTDدر نمونههاي آسفالتی
آزمایشگاهی ،عدد پاندول ( )BPNبا واریانس (36 ،)0/56درصد و
صداي روسازي/الستیك ( )LAeqبا واریانس ( 7 ،)2/11درصد
افزایش یافت.

()4

با افزایش درصد وزنی بزرگترین سنگدانهها ،عدد پاندول با
واریانس ( 32 ،)0/22درصد و صداي روسازي/الستیك ()LAeq
با واریانس ( 6 ،)2/4درصد افزایش یافتهاست.
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الستیك تحت تاثیر صداي/ میزان صداي روسازي،در سرعتهاي کم
 و بافت روسازي بیتاثیر بوده و در سرعتها،موتور وسیلهنقلیه بوده
الستیك تحت تاثیر/ کیلومتربرساعت میزان صداي روسازي40 باالي
مکش هوا در بافت روسازي و میزان لرزش ایجاد شده در چرخ
.وسیلهنقلیه قرار گرفتهاست
الستیك تحت تاثیر عمق/بطور کلی میزان صداي روسازي
 میزان صداي،بافت بوده و با کاهش عمق بافت
 و مقاومت لغزشی و در نتیجه،الستیك کاهش یافته/روسازي
 که ایمنی مسیر از ارجعیت.ایمنی مسیر نیز کاهش مییابد
.بیشتري برخوردار خواهد بود

)8(

)9(

 درشتدانههاي پولکی نسبت،با درنظر گرفتن تحلیلهاي آماري
 در مقاومت لغزشی نقش قابلتوجهی،به درشتدانههاي سوزنی
 در درشتدانههاي،درصد کاهش مقاومت4( نخواهندداشت
 و درنتیجه عدد پاندول نسبت به درشتدانههاي سوزنی.)پولکی
. حساسیت بیشتري نشان دادهاست،درصد14

)5(

 وجود سنگدانههاي سوزنی در نمونه آسفالتی نسبت،بطور کلی
الستیك موثرتر/ در ایجاد صداي روسازي،به سنگدانه پولکی
است و میزان سنگدانههاي پولکی در تمام شرایط تاثیري بر
الستیك نخواهند داشت (کاهش صدا در/میزان صداي روسازي
.) درصد نتیجهگیري شدهاست0/6 سنگدانههاي پولکی

)6(

) باعث تشدید30-50km/h( ،افزایش سرعت وسیلهنقلیه
 دسیبل با میزان0/9 الستیك به اندازه/صداي روسازي
. شدهاست،)0/17( واریانس

)7(
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