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 :چکیده

 تحت بارگذاری (HMAگرم ) آسفالتی هایمخلوط شکست چقرمگی روی نامه، تأثیر دماهای زير صفر برپايان اين

ی تحت گستره ديجد یکربندیپ، I/IIIترکیبی  مود بارگذاری سازیشبیه برای کند.می را بررسی I/IIIمود ترکیبی 

 یحاو که استای رهيداديسک  کي یشنهادی. نمونه پعدی المان محدود پیشنهاد شده استهای سه بعظیمی از تحلیل

های نمونه آسفالتباشد و تحت بارگذاری خمشی قرار گرفته است. میبارگذاری  دار نسبت به راستای خطيک ترک زاويه

سکی، به وسیله دستگاه تراکم برش های اصالح شده ديتراکم ژيراتوری و نمونه آسفالت دستگاه وسیله به ساده ديسکی،

 گرفته بهره هانمونه بارگذاری اعمال ای براینقطه سه خمش از فیکسچر است. همچنین شده تولید( high shearباال )

-شده محاسبه شکست، هایتست از شده شکست ثبت بار بحرانی از استفاده با نیز بحرانی تنش شدت شده است. ضرايب

 موداعم از ، I/IIIترکیبی مود از  یکامل بیترکی قادر به معرف ی،شنهادینمونه پن است که اين نتايج حاکی از آاند. 

 که با است شده داده نشانباشد. همچنین می خالص( III)مود  پارگی خالص مود تا خالص( I)مود  خالصبازشدگی 

 کاهش محسوس طور به گرم فالتیآس مخلوط شکست مقاومت دار،سازه راهی ترک در بارگذاری III مود سهم افزايش

 يابد.می

 

 آسفالتی هایمخلوط پايین، یهادما بحرانی، تنش شدت ضريب نمونه ديسکی، ، I/IIIترکیبی کلید واژه: مود
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 صفحه شماره و عنوان
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 2 ................................................................................................................... مقدمه -1-1
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 3 ............................................................................................................روسازي هايخرابي انواع -1-2-1

 4 ....................................................................................................... هاراه خرابي موارد -1-3

 4 .......................................................................... چسبيده هم به ياليه زير در افقي نسبي شكل تغيير -1-3-1

 4 ......................................................................................... راه بستر روي عمودي نسبي شكل تغيير -1-3-2

 5 .................................................................................................................. هاترك -1-4
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 11 ............................................................................................................. يانعكاس يهاترك -1-4-2-6
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 12 ....................................................................................... شكست مكانيك در مهم مفاهيم معرفي -1-5-1

 13 ..................................................................................... دارترك اجسام در بارگذاري مودهاي انواع -1-5-2

 16 ....................................................................................... ترك يك اطراف در االستيك هايتنش -1-5-3

 يـترکيب و صـخال يـرشب ص،ـخال يـکشش ايـباره تحت دارترك فالتـآس تـشكس بر رـؤثـم لـعوام يـبررس -1-6

 19 .............................................................................................................. برشي - کششي
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 24 ................................................................................................................... شكست كيمكان -1-8-1
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 27 ............................................................... قطعات شكست بررسي براي متداول قطعه چند معرفي -1-9

 27 .............................................................................................. خمشي بار تحت ايلبه ترك با تير -1-9-1

 28 ................................................................................................... کششي بار تحت فشرده قطعه -1-9-2

 28 .................................................................... يانقطه سه خمش تحت يالبه ترك با يااستوانه قطعه -1-9-3

 29 ............................................................... يفشار يروين تحت يمرکز ميمستق ترك با يليبرز سكيد -1-9-4

 31 ............................................................. اينقطه سه خمش تحت ايلبه ترك داراي ديسك نيم قطعه -1-9-5

 31 ...................................................................................... اينقطه چهار خمش تحت دارترك قطعه -1-9-6
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 فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

 مود ،I مود تنش شدت بيضرا محاسبه جهت الزم يهندس بيضرا استخراج يبرا محدود المان يهاليتحل انجام -2-1

 III ...................................................................................................... 43 مود و I/III يبيترک
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 51 ............................................................................................................. يبارگذار مختلف

 52 .................................................................................... آسفالتي بتن هاينمونه مشخصات -3-2

 53 ......................................................................................................... بنديدانه و سنگي مصالح -3-2-1

 54 .................................................................................................................................... ريق -3-2-2

 CRM ............................................................................................................... 54 کنندهاصالح -3-2-3
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 61 ............................................................................................ شكست يچقرمگ شيآزما -3-5



2 

 

 62 ........................................................................................... آزمايشگاهي هايتست دمايي شرايط -3-5-1
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 69 ................................................................................................................. مقدمه -4-1
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 72 .............................................................................................................. يهندس شكل بيضر -4-2-1
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 95 ........................................................................................................... يريگجهينت -5-1
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 54 .............................. مخلوط مصالح سنگي در مقايسه با حدود مشخصات 4بندي شماره محدوده دانه :2-3جدول 
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-شده براي بارگذاريها و ضرايب شدت تنش محاسبه مقادير بار بحراني شكست متوسط بدست آمده از آزمايش :5-4جدول 

 87 .............................................................................................................. هاي مختلف و دماهاي متفاوت

 89 .................. هاي مختلفآسفالت اصالح شده به آسفالت ساده در دماهاي متفاوت و بارگذاري effK : نسبت6-4جدول 
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هافهرست شکل  
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 4 .............................................................................. افقي نسبي شكل تغيير اثر در خرابي :1-1شكل 

 4 ........................................................................... عمودي نسبي شكل تغيير اثر در خرابي :2-1شكل 

 7 .......................................................................... انقباضي -هاي عرضي اي از تركنمونه :3-1شكل 

 8 ....................................................................................... هاي طولياي از تركنمونه :4-1شكل 

 11 ................................................................................. هاي سوسمارياي از تركنمونه :5-1شكل 

 11 ......................................... (www.AsphaltAliance.com) انعكاسي  هايترك رشد مكانيزم :6-1 شكل

 14 .................................................................................................. بارگذاري Iمود  :7-1شكل 

 I .......................................................................... 14 مود حالت در بارگذاري مختلف انواع :8-1شكل 

 15 ................................................................................................. بارگذاري II مود :9-1شكل 

 15 .............................................................................................. بارگذاري III مود :11-1شكل 

 15 ........................................................................................... بارگذاري مرکب مود :11-1شكل 

 16 ............................................... کارتزين مختصات در ترك نوك اطراف در االستيك هايتنش :12-1شكل 

 21 ............................. (2116Qadi, -Alچرخ ) عبور اثر در روسازي در ترك گسترش IIو  Iمودهاي  :13-1شكل 

 21 ..................................... (2116Qadi, -Alآسفالتي ) روکش يك در ترك نوك در تنش دياگرام :14-1شكل 

 21 ............................. هاي حرارتيدر اثر تنش آسفالتي هايروسازي در ترك گسترش IIو  I مودهاي :15-1شكل 

 آمده دست به سه نقطه خمش تست از گرادسانتي درجه -5دماي  در که جابجايي -بار  يـمنحن از ايهـنمون :16-1شكل 

 26 ..........................................................................................................................است

 27 ........................................ و همكاران( ,Marasteanu 2117اي )لبه شكاف با خمشي تير تست :17-1شكل 

 28 ........................................................... (www.twi.co.ukو ابعاد هندسي آن ) CTقطعه  :18-1شكل 

 29 ................................... (,Ouchterlony 1981اي )لبه كتر با ايي استوانهقطعه شماتيك شكل :19-1شكل 

 مقطع( ج) مستقيم شكاف عرضي ب( مقطع) مرکزي شكاف با برزيلي ديسكي قطعه شماتيك )الف( شكل :21-1شكل 

 29 ..................................................................... (Khanو  ,Al-Shayea 2111شكاف چورون ) عرضي

 31 ................. (Ayatollahiو  ,Aliha 2117اي )نقطه سه خمش تحت ديسك نيم قطعه كشماتي شكل :21-1شكل 

 31 ................................................................... اينقطه چهار خمش تحت دارتركي قطعه :22-1شكل 

http://www.asphaltaliance.com/
http://www.twi.co.uk/
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 33 ...................................................... آسفالت شكست چقرمگي آزمايش جهت متداول قطعات :23-1شكل 

 2117) آسفالتي هايمخلوط شده براي آزمايشي نقطه سه خمش تحت ايلبه ترك با تيري نمونه :24-1شكل 

Marasteanu,   34 ................................................................................................ (همكارانو 

 2116)آسفالتي  هايبراي مخلوط شده شكل( آزمايش مستطيلي CTبار کششي ) ي تحتي فشردهقطعه :25-1شكل 

Edwards,   وHesp) ....................................................................................................... 35 
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و  ,Pirmohammad 2114اي )سه نقطه نامتقارن بارگذاري براي شده استفاده هاينهنموشماتيـك  :29-1شكل 

Ayatollahi) ................................................................................................................ 39 

ل شكل سطحي عمود بر جهت بارگذاري ـي حاوي يك ترك مستطيـك يك روسازي آسفالتـاي شماتيـنم :31-1شكل 
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 46 ............................................................................................. هاي فروريختهالمان :4-2شكل 
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 ABAQUS ........................................................................... 48افزار نرم در ترك تعريف :7-2شكل 

 49 ....................................................... ترك نوك بنديالمان و مدل کل بنديالمان از اينمونه :8-2شكل 

 51 ........................... فشاري بار تحت برزيلي ديسك قطعه( ب) خمشي بار تحت ديسك مني قطعه( الف) :1-3شكل 

 57 .......................................................... دستگاه تراکم ژيراتوري به همراه قالب نمونه آسفالتي :2-3شكل 

 high shear ..................................................................................... 57دستگاه تراکم  :3-3شكل 

 58 ....... )قالب سمت چپ( CRMکننده نمايي از قير ساده )قالب سمت راست( و قير اصالح شده توسط اصالح :4-3كل ش

 58 ............................................................................... آسفالتي تهيه شده بتن هاينمونه :5-3شكل 

 59 ............................................... مترسانتي 4ت متر و ضخامسانتي 11هاي ديسكي به قطر نمونه :6-3شكل 
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 بر فيكسچر تنظيم و نصبنازکتر  ب(  هايديسك ايجاد براي اياستوانه هاينمونه برش جهت الف( فيكسچر :7-3شكل 

 61 ................................................................................................ خنك آب دستگاه برش روي

 61 ............................................ هاي آسفالتيروي نمونه بر ترك ايجاد براي استفاده برش دستگاه :8-3شكل 

 61 ........................................................................................ داري ديسكي تركقطعه :9-3شكل 

 Universal ........................................................................................... 65دستگاه  :11-3شكل 

 Universal ............................................................. 66دستگاه  در هانمونه خمشي بارگذاري :11-3شكل 
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 75 ........................................................... هاي مختلفدر طول ترك IIIYمقادير محاسبه شده  :5-4شكل 
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 82 ................................مختلف هايبارگذاري تحت شكست هايتست انجام از بعدديسكي هاي نمونه :8-4 شكل

 88 .................................. گراددرجه سانتي -31و  -21،  -5سفالت ساده در دماهاي مقاومت شكست آ :9-4شكل 

 88 ......................... گراددرجه سانتي -31و  -21،  -5مقاومت شكست آسفالت اصالح شده در دماهاي  :11-4شكل 

تحت بار متوسط شكست تجربي  I/IIIترکيبي مختلف  نواحي پالستيك در اطراف نوك ترك براي مودهاي :11-4شكل 

 92 ................................................................................................................. براي هر مود

 93 ..................... (,1982Broek)خالص  Iمد ناحيه پالستيك بدست آمده در نوك ترك تحت بارگذاري  :12-4شكل 

 93 ............... (,1965Irwin)خالص  IIو  IIIمد حت بارگذاري ناحيه پالستيك بدست آمده در نوك ترك ت :13-4شكل 
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 فهرست عالئم اختصاری

 

 مفهوم یا توضیح عالمت اختصاری

iK  ( 1و  2و  3ضرايب شدت تنش براي مودهاي بارگذاريi  ) 

IfK  اي مود ضريب شدت تنش بحراني برI بارگذاري 

IIIfK   ضريب شدت تنش بحراني براي مودIII بارگذاري 

effK  ضريب شدت تنش بحراني مؤثر 

iY  ( 1و  2و  3ضرايب شكل هندسي براي مودهاي بارگذاريi ) 

a  طول ترك 

t  ضخامت نمونه 

  زاويه ترك نسبت به راستاي بارگذاري 

R  شعاع نمونه 

S  هاي پايين از وسط نمونهگاهفاصله تكيه 

P  هاي المان محدودنيروي اعمالي در تحليل 

crP  نيروي شكست 

aveP  نيروي متوسط شكست 



 

 

 

 فصل اول

 

 مفاهیم اساسی
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 مقدمه -1-1

-آن اقتصادی یعهتوس و انسانی جوامع دهیشکل در اساسی نقشی بشر، تاريخ ابتدای از و نقل حمل

 دهد.می تشکیل را کشوری اقتصاد هر زيربنای ارتباطی، هایشريان نیز حاضر عصر در است و نموده ايفا ها

 تازه هایحلراه يافتن پی در همواره انسان و بوده مشخص بشر برای ديرباز از راه روسازی اهمیت و لزوم

 مورد هایمکان میان ارتباط ايجاد و نقل و حمل رامو جهت راه مسیر از ترآسان و بهتر یاستفاده جهت

 ترافیکی و محیطی شرايط با اًمستقیم آنکه دلیل به هاروسازی که است واضح .است بوده خويش یاستفاده

 از راه اينکه به توجه با و داشت خواهند رو پیش خرابی و فرسايش جهت زيادی عوامل باشند،می روبرو

. بود خواهند متغیر نیز کننده تخريب عوامل اين نمايد،می عبور خود مسیر طول در مختلفی مناطق

 هاروسازی اين که است داده نشان آمده دست به هاراه روسازی عملکرد از اخیر هایسال در که تجربیاتی

، آن بر حاکم محیطی شرايط و مکانیکی بارهای همچنین و خود مصالح خاص فیزيکی ساختار دلیل به

 نشست قیرزدگی، ها،چرخ عبور مسیر در شیارافتادگی خوردگی،ترک مانند هايیخرابی دچار مدتی از پس

 ايمنی و روسازی مفید عمر کاهش باعث تنها نه هاخرابی اين بروز. شودمی ديگر هایخرابی  برخی و

 افزايش ینهمچن و روسازی بهسازی و نگهداری مخارج افزايش باعث بلکه شود،می راه از کنندگاناستفاده

 .شوندمی متحمل آن از ناشی اثرات و روسازی خرابی علت به راه از کنندگاناستفاده که شودمی مخارجی

 حاصل ترافیکی بارهای که دارند نقش آسفالتی روسازی در ترک گسترش و ايجاد در متعددی عوامل

 از ناشی حرارتی خستگی و هوا ناگهانی شدن سرد از ناشی حرارتی هایتنش ها،خودرو مرور و عبور از

 بررسی برای مناسب هایرهیافت از يکی. باشندمی عوامل اين ترينمهم جمله از حرارت،ی درجه تغییرات

 توسط اخیر هایسال در که باشدمی شکست مکانیک علم ترک، گسترش يندآفر بر فوق عوامل تأثیر

 بهبود همچنین، و آسفالتی هایزیروسا در هاآن کنترل و ترک رشد بررسی جهت بسیاری محققین

 به هاترک شکست استحکام افزايش و رشد سرعت کاهش هدف با آسفالتی هایمخلوط خواص بخشیدن

 است. شده گرفته کار
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 با آسفالتی مخلوط مکانیکی خواصی رابطه و آسفالتی هایروسازی در هاخرابی واعـان -1-2

 روسازی تـشکس و گسیختگی

 ترافیکی، شرايط خاک، نوع چون عواملی. پردازيممی هاخرابی مختلف انواع اسايیشن به بخش اين در

. داد خواهند کاهش را آن عمر لذا و نموده ديدگی آسیب دچار را روسازی غیره، و يخبندان بارندگی،

 اين کنترل. باشدمی عوامل اين گرفتن نظر در روسازی طراحی در پارامترها مهمترين از يکی بنابراين

 سريع ترمیم جهت الزم تمهیدات نمودن منظور يا و هاآن برابر در روسازی نمودن مقاوم طريق از عوامل

 گردد. آن تخريب از مانع تواندمی روسازی

 روسازی هایخرابی انواع -1-2-1

 نمود: بندی تقسیم زير عمده گروه دو به توانمی را روسازی هایخرابی

 0ایسازه يا بنیادی هایخرابی -الف

 3سطحی هایخرابی -ب

 بارهای برابر در الزم توان عدم علت به روسازی سیستم سازه که است هنگامی بنیادی گسیختگی

 غیر راه تعمیر مواقع اين در. گرددمی هاخرابی افزايش موجب آن روی بیشتر بارگذاری و ديده صدمه وارده

 (.هاپل ريختن فرو مثل) باشدمی مشکل بسیار يا و ممکن

 دهیخدمت توان راه،ی سازه پايداری، حفظ رغمعلی که افتدمی اتفاق وقتی سطحی هایخرابی

 جلوگیری سطحی هایخرابی از که صورتی در(. راه شدن ناهموار مثل) دهد دست از را خود مطلوب

 شناخت. (Yoderو  ,Witczak 0975) گردد ایسازه خرابی به مبدل سطحی خرابی است ممکن نگردد،

 روش انتخاب موجب شناخت اين که چرا است، برخوردار بااليی اهمیت از روسازی يک در خرابی وعن

 .گرددمی روسازی ترمیم

 

 

 

                                                             
1 Structural Distress 
2 Functional Distress 
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 هاراه خرابی موارد -1-3

 افتد:می اتفاق شکل دو به عموماً روسازی شکست يا گسیختگی هم از

 چسبیده هم بهی الیه زیر در افقی نسبی شکل تغییر -1-3-1

 به هاترک اين گسترش و گشته آسفالتیی اليه زير در ترک ايجاد موجب شکل تغییر اين افزايش

 (.0-0)شکل  گرددمیبر راه روسازی سطح

 

 

 افقی نسبی شکل تغییر اثر در خرابی :0-0شکل 

 راه بستر روی عمودی نسبی شکل تغییر -1-3-2

 خواهد راه سازه نهايت در و ازیروس سازه کل در شکل تغییر موجب نسبی شکل تغییر اين افزايش

 باشد شده تشکیل نامرغوب، مصالح از نچسبیده هم به اليه که افتدمی اتفاق موقعی خرابی نوع اين. گرديد

 (.3-0نباشد )شکل  کافی وارده هایتنش تحمل برای آن ضخامت يا و

 

 

 عمودی نسبی شکل تغییر اثر در خرابی :3-0شکل 
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 هاترك -1-9

 قابل عوارض اين کشور هایراه اکثر در که باشندمی راه روسازی در هاخرابی تريندهعم از هاترک

 هاآن از برخی که شد خواهد زيادی مشکالت آمدن وجود به موجب هاترک اين ترمیم عدم. است مشاهده

 :از عبارتند

 جاده ايمنی کاهش -0

 رانندگان رضايت عدم -3

 هاترک طريق از آن به آب نفوذ دلیل به بستر خاک باربری ظرفیت کاهش -2

 هاترک درون از خاک ذرات زدن بیرون -9

 هاترک محل در تنش تمرکز ايجاد علت به راه خرابی گسترش -5

 شکل، در هاترک کلی طوره ب. دانست مهم هاترک گسترش و پیدايش در توانمی را زيادی عوامل

 اشند.بمی متفاوت ريکديگ با غیره و تغییرات سرعت مختلف، مودهای حرکت، نوع اندازه،

 آسفالتی هایروسازی در ترك رشد بر مؤثر پارامترهای و ترك ایجاد عوامل بررسی -1-9-1

 است: شده شناخته آسفالتی هایروسازی در ترک ايجاد اصلی عوامل عنوان به مختلف مکانیزم سه

 حرارتی هایتنش -الف

 ناگهانی انقباض آنی نتیجه و شده سرد عتسر به روسازی فوقانی اليه هوا، ناگهانی شدن سرد اثر در

ی اليه سطح در کششی هایتنش آمدن وجود به باعث ناگهانی انقباض اين. باشدمی فوقانیی اليه

 گردند.می پديدار آسفالتی یاليه سطح در هاترک و شده آسفالتی

 حرارتی خستگی -ب

 به. آيند وجود به نیز حرارتی خستگی راث در توانندمی همچنین حرارتی هایتنش به مربوط هایترک

 منبسط و منقبض آسفالتی روکش( دمايی سیکلی بارگذاری) حرارت درجه تغییرات اثر بر ديگر عبارت

 در ترک و شکاف ايجاد و تنش تمرکز آمدن وجود به باعث تدريج به حرارتی هایجابجايی اين و شودمی

 شوند.می روکش
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 ترافیکی بارهای -ج

 اثر معموالً اما باشد، هاترک ايجاد برای عاملی خود تواندمی سنگین بسیاری نقلیه طوساي عبور

-ترک و شده روکش در اضافی فشار پیدايش موجب تواندمی سیکلی بارگذاری صورت به ترافیکی بارهای

 بسب حرارتی هایتنش گفت توانمی طورکلیه ب. دهد توسعه را حرارتی هایتنش توسط شده ايجاد های

 ثانوی عامل ترافیکی بارهای عبور از ناشی هایتنش و هستند هاآن گسترش و هاترک آمدن وجود به

 ترک ايجاد سرمنشاء عنوان به توانندمی نیز زير عوامل فوق، عامل دو جز به. گردندمی محسوب گسترش

 آيند: حساب به آسفالتی هایروسازی     در

 عدم يا و تولید هنگام در حد از بیش تخلخل داشتن رنظ از آسفالتی مخلوط نامناسب کیفیت 

 نقاط ايجاد ضمن آسفالتی بتن در موجود خالی فضاهای .راه روسازی اجرای مراحل مناسب اجرای

 هایترکی کننده ايجاد و تنش تمرکز عامل عنوان به آن، استحکام کاهش و مخلوط ناپیوستگی

 شوند.می شناخته آسفالتی مخلوط در ريز

  نامناسب تراکم از حاصل سطحی هایترک 

 هیدرولیکی تغییرات اثر در بستر خاک نشست 

 اليه دو اين نامناسب، اجرای اثر در که روسازی طولی هایاليه اتصال محل در طولی هایترک 

 نمايد.می اتصال محل در طولی ترک يک ايجاد زمان مرور به و نچسبیده هم به کامالً

 اليه به هاترک اين انعکاس باعث دارد وجود ترک هاآن روی بر که قديمی هایاليه کردن روکش 

 شود.می بحث آتی هایبخش در موضوع اين (.انعکاسی هایترک) شودمی جديد

 که است آن بهتر آسفالتی، هایروسازی در ترک ايجاد هایمکانیزم و هاترک منشأ بهتر تشريح برای

 اين شکل و نوع شناخت ضمن تا گیرد صورت آسفالتی ازیروس در موجود هایترک از بندیدسته يک

 گردد. تشريح کامل طوره ب هاآن از يک هر گسترش عوامل نیز و ايجاد هایمکانیزم و منشأ ها،ترک

 

 آسفالتی هایروسازی در هاترك انواع -1-9-2

 انقباضی - عرضی هایترك -1-9-2-1

 و سرد محیطی شرايط و زمستان در محیط حرارت درجه سريع افت از شده ايجاد حرارتی هایتنش
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 اين در. دهدمی کاهش را آسفالتی مخلوط و قیر سفتی مدول آسفالتی،ی رويه دمای کاهش و يخبندان

 آسفالتیی رويه در نمايد، تجاوز آن کششی مقاومت از آسفالت در کششی تنش حداکثر که وقتی شرايط

 .دنشومی ظاهر عرضی یهاترک و شده ايجاد شدگیجمع و گسیختگی

 از يکی گیرند،می قرار 2های غیر بارديدگی آسیب گروه در که حرارتی - انقباضی هایترک نوع اين

 تجارب. روندمی شمار به سردسیر مناطق در ويژهه ب و جهان سراسر در آسفالت تکنولوژی یعمده مسائل

 نقل و حمل کیفیت روی( انقباضی) محیط ارتحر افت از ناشی هایترک ابتدايی تأثیر که است داده نشان

 و شده روسازی بستر خاک حجم تغییر باعث ترک داخل به آب ورود ولی باشد، کم است ممکن رانندگی و

 ترک محل در روسازی ایسازه مقاومت افت همچنین. گذاردمی اثر جاده طولی پروفیل روی نتیجه در

 هاترک مجاورت در آسفالت شدن ريز ريز و شدن خرد ورتص به اولیه هایترک گسترش و توسعه به منجر

 اکثر نتیجه در و بوده طولی جهت در شدگی جمع اصلی محور روسازی، هندسی وضعیت علت به. شودمی

 (.2-0)شکل  باشندمی عرضی جهت در حرارتی هایترک

 

 

 انقباضی - های عرضیای از ترکنمونه :2-0شکل 

 

 شدگی باز مقدار تدريجی افزايش به منجر محیط حرارتی درجه تناوبی اثرات که است شده مشاهده

 هاآنی فاصله وجود اين با باشد،می متر 9 تا 6 حدود در هاترک طبیعیی فاصله. شودمی ترک دهانه

ی فاصله اگر معموالً .(همکارانو  ,Marasteanu 3117) نمايد تغییر نیز متر صد تا متر چند از است ممکن

 مخلوط و قیر خصوصیات آسفالتی،ی رويه عمر محیطی، شرايط نظیر عواملی به که عرضی ایهترک

                                                             
3 Non Load Cracking 
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-ترک آنگاه باشد، آسفالتیی سازه عرض از کمتر دارد بستگی ... و روسازی بستر خاک کیفیت و آسفالتی

 ثباع تدريج به که انقباضی - عرضی هایترک (.9-0)شکل  شوندمی ظاهر نیز انقباضی – طولی های

 محورهای اغلب در شود،می آسفالتی هایديدگی آسیب انواع شدن فراگیر و گسترش سپس و ظهور

 .دارد وجود ما کشور آسفالتی

 

 

 های طولیای از ترکنمونه :9-0شکل 

 های برشی )کناری(ترك -1-9-2-2

ی فاصله به و راه طولی محور موازات به که گردندمی اطالق هايیترک به کناری يا برشی هایترک

-ترک دارای طولی هایترک بر عالوه است ممکن هاترک نوع اين. آيندمی وجود به روسازی یلبه از کمی

 با خاک برشی استقامت و پايداری فقدان، برشی هایترک آمدن وجود به علت. باشند نیز عرضی های

 عبور و شده کاری کنده حلم خاک کافی تراکم عدم حالت اين در. باشدمی روسازی هایکناره مصالح

 زيرا. است گرديده برشی هایترک آمدن وجود به سبب شده کنده محل از کمی فاصله در نقلیه وسايط

 در و نکرده مقاومت روسازی کنار مصالحو  خاک جانبی شکل تغییر برابر در شده کاری کنده محل خاک

 گردد.می آسفالتی وسازیر شکست و خوردن ترک سبب روسازی حد از بیش شکل تغییر نتیجه
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Abstract: 

This thesis deals with the effect of low temperatures on fracture resistance of hot mix 

asphalt (HMA) mixtures under mixed mode I/III loading. For investigating mixed mode 

I/III loading, a new test configuration by performing many finite element analysis is 

proposed. The proposed specimen is a circular disc containing an inclined edge crack 

thorough the load line and is subjected to three point bend fixture. The circular specimens 

of normal asphalt concrete were produced utilizing gyratory compaction machine and the 

circular specimens of modified asphalt concrete were produced utilizing high shear mixer. 

A simple three point bend fixture was used to test specimens. Critical stress intensity 

factors were then calculated using fracture loads recorded from the fracture tests. The finite 

element results showed that the suggested specimen is able to introduce full combinations 

of mixed mode I/III ranging from pure opening mode (pure mode I) to pure tearing mode 

(pure mode III). It was found that by increasing the proportion of mode III in cracked road 

structures, the fracture resistance of HMA mixtures reduced significantly. 
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