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   :چکیده

ــده قبلی ردر این پژوهش پس از مطـالعه منابع موجود و مروري ب       ــی تاثیر  ،تحقیقات انجام شـ هاي الیافبه بررسـ

به  .ه استشدگرم پرداخته آسفالتی نیمه هايبتن بر روي رفتار شـکست  نوسـانات دمایی و نقش  کنف و بازالت طبیعی

ا بو نمونه آزمایشگاهی  گرفتهاي اجزاء محدود بر روي قطعه دیسـک شـکل ترکدار انجام   ابتدا تحلیل این صـورت که 

ها آزمایشگاهی و ساختن آن طراحی نمونه جدید. پس از گردیدهاي شـکسـت معرفی   جهت انجام آزمایش جدید حطر

ــفالتی نیمهکه از جنس بتن ــده با الیافهاي آس ــاده و تقویت ش ــتفادهمی کنف و بازالت طبیعی گرم س ــد، با اس از  باش

 اتنوســانشــده در دســتگاه فریزر تحت تاثیر هاي تهیهد. در ادامه نمونهیگردها ایجاد بر روي نمونهترك دســتگاه برش 

با استفاده از دستگاه  هاي شکستآزمایش ایتاًو نه شـد دمایی با دامنه مشـخص متناسـب با شـرایط محیطی قرار داده    

ددي با کارهاي ع ،. به منظور ارزیابی نتایج آزمایشگاهیانجام گرفتبرشی  -تسـت یونیورسـال تحت بارگذاري کشـشی   

نتایج  .رفتشده انجام پذی طراحیافزار اجزاي محدود جهت محاسـبه ضـرایب شکل نمونه آزمایشگاهی   اسـتفاده از نرم 

آســفالتی نیمه گرم را به طور قابل توجهی  هايکننده کنف و بازالت مقاومت شــکســت مخلوطنشــان داد هر دو تقویت

مخلوط آسـفالتی نیمه گرم تقویت شده با الیاف بازالت مقاومت شکست باالتري را نسبت   ،با این حال .دهدافزایش می

مودهاي بارگذاري از خود نشان داد. همچنین نتایج  اکثرکنف در به مخلوط آسـفالتی نیمه گرم اصـالح شـده با الیاف    

اتفاق  I/IIخالص نبوده بلکه تحت مود ترکیبی  Iهاي آســفالتی تحت بارگذاري مود نشــان داد که شــرایط بحرانی بتن

  افتد.می

مود مقاومت شــکســت، شــکســت ترد، ،  (WMA)بتن آســفالتی نیمه گرم، کنف و بازالتالیاف طبیعی  :هاواژه کلید

  نمونه جدید آزمایشگاهی  ، I/IIترکیبی 
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  فهرست عالئم اختصاري

 Nomenclature 

Crack depth a  

Crack depth to thickness ratio a/t 

Disc thickness t 

Elastic modulus E 

Mode I stress intensity factor �� 

Mode II stress intensity factor ��� 

Mode III stress intensity factor ���� 

Mode I stress intensity factor at the mid-section of specimen ��� 

Applied load P 

Disc radius R 

Distance between the bottom supports in the specimen 2S 

Stress Intensity Factor SIF 

Loading span to radius ratio S/R 

T-stress T 

Non-dimensional T-stress T* 

Mode I geometry factor �� 

Mode II geometry factor ��� 

Mode III geometry factor ���� 

Parameter showing the location of crack front relative to the mid-section  Z 

Normalized Z  Z/R 

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  :فصل اول

  کلیات پژوهش
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  مقدمه -1-1

اهش ک برايهاي جدید ثر از انرژي، کشورهاي توسعه یافته را به استفاده از تکنولوژيؤمحیط زیست و استفاده م حفظ

ــت. یکی ازترغیـب  آلودگی  ــئله، کاهش دماي اختالط و تراکم مخلوط  کرده اسـ هاي مهمترین اقـدامات براي حل این مسـ

 (Fakhri & Hosseini, 2017).دباشآسفالتی می هايآسفالتی بدون کاهش قابل توجه در عملکرد مکانیکی مخلوط

 38-10ي آســفالت امکان کاهش دماي اختالط و تراکم با کاهش ویســکوزیته (���)فناوري آســفالت نیمه گرم 

هاي تولید آســفالت مکانیزم .(Zhao et al, 2013)کندي ســانتیگراد در مقایســه با مخلوط آســفالتی گرم فراهم میدرجه

هاي ایجاد کف، بر اســاس به طور کلی روش باشــد.می هاي شــیمیایی و افزودنی ارگانیگاز ایجاد کف، افزودنی گرم عبارتند

شـود و به وسیله کف قیري حاصل، ویسکوزیته  افزایش حجم قیر و کاهش ویسـکوزیته هسـتند. بخار آب با  قیر مخلوط می  

 ها مشکل استشـود. مدل سازي کف قیر در آزمایشگاه ر میپذیتر امکانقیر کاهش یافته و سـاخت آسـفالت در دماي پایین  

اي دارد و نیازمند تجهیزات مختلف آزمایشگاهی است. ولی زیرا فاکتور زمان در سـاخت این نوع آسـفالت نقش تعیین کننده  

  .(Kristjansdottir, 2006) پذیر است نتولید آسفالت گرم با افزودنی ارگانیک نظیر ساسوبیت در شرایط معمول امکا

هاي مختلفی را در شرایط آب و هاي آسفالتی خرابیاالسـتیک قیر موجب شـده اسـت مخلوط   از طرفی، رفتار ویسـکو 

ــان می  ــکوز از خود نش یر هایی نظدهد که در نتیجه باعث خرابیهوایی مختلف تجربه کنند، در دماهاي باال قیر رفتاري ویس

گردد. در دماهاي پایین نیز مخلوط آسفالتی رفتاري ترد از خود آسفالتی می شدگی و تغییر شکل دائمی بتنزدگی، شیارقیر

هاي دمایی و شتاب دادن تواند منجر به تركي این رفتار االسـتیک قیر، در مخلوط آسـفالتی می  دهد، که در نتیجهبروز می

ــد ترك ــتفاده از افزودنی به رش ــود. بنابراین اس ــتگی زیر بار ترافیکی ش ــنوعی یا طبیعی برايهایی نهاي خس  ظیر الیاف مص

ــکو  ــرفــت رفتــار ویسـ ــتیــک مخلوطپیشـ ــنهــاد می االسـ ــفــالتی بــه عنوان راه حلی منــاســــب پیشـ ــودهــاي آسـ                                                                        شـ

(Polacco et al, 2015; Jasso et al, 2015; Rodriguez-Alloza, 2014; Fazaeli, 2012). 1-1( در شکل( 

  توان مشاهده کرد.لتی را میاسفآهاي هاي رایج و عمده روسازيخرابی

 هاي گذشته مورد استفاده قرار گرفته استها براي بهبود خواص مخلوط آسفالتی در بسیاري از کشورها در سالالیاف

(Tapkin et al, 2009 ; Chen et al, 2008) .هاي طبیعی به خاطر در الیافهاي اخیر استفاده از در این میان در سال

دسترس بودن، پایین بودن قیمت، چگالی پایین، داشتن مقاومت مناسب و سازگاري با محیط زیست، به عنوان جایگزینی 

  . (Ramalingam et al, 2017 ; Lavasani et al, 2015)هاي مصنوعی مطرح شده استالیافمناسب براي 

هاي دماي پایین به عنوان یکی از مودهاي اصــلی تخریب در روســازي آســفالت    وایی ســرد ترك در مناطق آب و ه

اشد، معرفی ببر میبر و زمانباشـد، به دلیل اینکه ترمیم آسفالت ترك خورده یا انجام یک الیه بتن آسفالتی جدید، هزینه می

 ایجاد و گسترش ترك در باشد.امري ضروري میمکانیزم شکست به منظور کم کردن توسعه ترك در طول روسازي آسفالت 

ی هاي دمای(نظیر ســیکل (نظیر بار چرخ وســایل نقلیه) و یا محیطی به واســطه عوامل مکانیکی روســازي آســفالتی معموالً

توان این پدیده را ناشی از ضعف مخلوط آسفالتی گردد. در واقع میسـرمایش و گرمایش حاصل از تغییرات فصل) ایجاد می 

هت ها، جکشـشـی و برشی ایجاد شده توسط این دو عامل دانست. این پدیده و قوانین مربوط به آن   هاي عمدتاًبرابر تنشدر 

  هاي آسفالتی تاثیرگذار خواهد بود.وطلبررسی عمر روسازي و مسیرهاي رشد ترك، در شناخت بهتر رفتار مخ
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ــکننده ع مخلوط  ــفالتی در دماهاي پایین همانند مواد ش ــتیک خطی  مل میهاي آس ــت االس ــکس  کنند، مکانیزم ش

، به (�)ش ضریب شدت تن ����باشد. در روش یک روش معتبر براي معرفی رفتار شـکست مواد ترد می  (����1)

 .(Li & Marasteanu, 2004) باشدمی  عنوان یک پارامتر اساسی براي توصیف پدیده شکست در نوك ترك

  

                        
                                                                      )الف(

  
  )ب(

  
  (ج)

  

   (ج) ترك خوردگی عریان شدگی )ب(شیارشدگی ) ، الفهاي آسفالتهاي رایج روسازيخرابی :1-1شکل 

  

  

                                                             
1 - Linear elastic mechannics 
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  مکانیک شکست -1-2

از علم مکانیک به  هباشد. این شاخهاي مهم علوم مهندسی مکانیک شکست مییکی از شاخه ،بی تردید

تعیین نمایند. در واقع  کند تا بتوانند طول عمر و همچنین زمان کارکرد یک قطعه ترکدار راطراحان کمک می

رخی کند. در بباشد و مقاومت قطعات ترکدار را بررسی میمکانیک شکست علم تحلیل رفتار قطعات ترکدار می

افتد که پس از تحقیق و بررسی مشخص شد ر از بار بحرانی قطعه اتفاق میشکست قطعه در باري کمت ،هاسازه

در باشد و همین امر باعث شد تا طراحان که عامل ایجاد شکست در قطعه وجود ترك و نواقصی از این دسته می

ث عبا وها را در نظر بگیرند. ترك یک تمرکز تنش بسیار شدید در قطعه ایجاد کرده طراحی قطعات وجود ترك

شود. دو معیار اصلی در مکانیک شکست وجود دارد، یکی بینی شده میشکست قطعه در باري کمتر از بار پیش

  شود.پرداخته می معیار اولي مفهوم انرژي است،که در ادامه به توضیح بر پایه ضرایب شدت تنش و دیگري بر پایه

  تئوري مکانیک شکست االستیک خطی   -1-2-1

 هب روباشد از اینفرض کردن آسفالت در هنگام انتشار ترك داراي رفتار شکننده می بسیاري از محققین

منظور بررسی رفتار گسترش ترك از تئوري مکانیک شکست االستیک خطی استفاده کردند. در مصالح شکننده 

ین تئوري به در ا باشد.شود) بسیار کوچک میهاي مویی ایجاد میاي که درآن تركاندازه ناحیه شکست (ناحیه

  شود.منظور بررسی رفتار گسترش ترك از فاکتور ضریب شدت تنش استفاده می

اشد. بدهد که رفتارآسفالت در دماي پایین بصورت خطی میتحقیقات بسیاري از محققین نیز نشان می

پایین  دمايجابجایی ارائه شده توسط لی و همکارانش بیانگر رفتار شکست خطی مصالح آسفالتی در  -نمودار بار

دهد که رفتار آسفالت در برابر ماکزیمم بار وارده در دماي . همچنین تحقیقات کیم و همکارانش نشان میباشد می

بسیار پایین بصورت خطی بوده، لذا کاربرد تئوري مکانیک شکست االستیک خطی در این شرایط دمایی بسیار 

. (Akbulut & Aslantas, 2004; Li & Marasteanu, 2010; Kim et al, 2009) باشدمناسب می

تحت بارگذاري مود کششی در شرایط   ���تغییر مکان بار براي نمونه آزمایشگاهی-عنوان مثال نمودار باربه 

 باشد) بیانگر رفتار خطی مصالح آسفالتی در این شرایط دمایی می2-1گراد در شکل (ي سانتیدرجه -10دما 

(Ameri et al, 2012).  

  

  
  

  رفتار خطی مصالح آسفالتی در شرایط دمایی پایین :2-1 شکل
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در نتیجه در دماهاي بسیار پایین به دلیل کوچک بودن ناحیه شکست در اطراف نوك ترك و رفتار شکننده 

هاي آسفالتی استفاده از تئوري مکانیک شکست االستیک خطی در بررسی رفتار گسترش ترك مناسب مخلوط

  .باشدمی

 دارانواع مودهاي بارگذاري در اجسام ترك   -1-2-2

  بارگذاري یا مود باز شونده �مود  -1-2-2-1

اي تحت بارگذاري قرار گیرد که سطوح تحت کشش عمود بر صفحه ترك قرار اگر قطعه ترکدار به گونه

  افتد.بارگذاري اتفاق می Iمود  باشد،گیرند که نتیجه آن باز شدن دهانه ترك می

  بارگذاري یا مود باز شونده ��مود  -1-2-2-2

  افتد.بارگذاري، لغزش وجوه ترك در راستاي موازي با صفحه وجوه ترك اتفاق می IIدر مود 

  بارگذاري یا مود باز شونده ���مود  -1-2-2-3

لغزش وجوه ترك در راستاي موازي با صفحه ترك و خارج از صفحه وجوه ترك اتفاق  بارگذاري،III	در مود 

  افتد.می

باشد. اگر مود شکست چگونگی رشد ترك، طرز و شکل جدا شدن و از هم گسیختگی هندسی عضو می

انواع ) 3-1( شکل شود. درحالت بارگذاري باشد، بارگذاري مرکب نامیده می 3یا  2بارگذاري به صورت ترکیبی از 

  مختلف بارگذاري ارائه شده است.

  

  
  (ج)                                              (ب)                                                (الف)   

  

  بارگذاري �بارگذاري (ج) مود  ��بارگذاري (ب) مود  ���، (الف) مود انواع مودهاي بارگذاري: 3-1شکل 
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  محاسبه ضرایب شدت تنش  -1-2-3

معیار بر پایه ضریب شدت تنش فرض در ضریب شدت تنش یکی از پارامترهاي مهم مکانیک شکست است. 

  دهد که ضریب شدت تنش به مقدار بحرانی خود برسد. شود که رشد ترك زمانی رخ میمی

ك رعبارتی در مصالح آسفالتی همیشه مقداري تخلخل وجود دارد و لذا هنگام برخورد با فضاي خالی، ته ب

طول  کند تا اینکه ترك بهاین پیشروي پایدار همچنان ادامه پیدا می ،رودبا سرعتی بیشتر از حالت قبل پیش می

ود. شجب گسیختگی کامل الیه میموخود برسد. در این هنگام ترك به طور ناگهانی پیشروي کرده و بحرانی 

ر هاي موجود دشکل ایجاد شده و اندازه تركعوامل موثر در سرعت پیشروي ترك عبارتند از بزرگی تنش، تغییر 

بینی شروع و ایجاد ترك در بدنه روکش کنند. معیار پیشس ترك کنترل میأمصالح که میزان تمرکز تنش را در ر

ها را در مجاورت نوك تیز در یک ماده االستیک خطی باشد که شدت تنشمی (�)آسفالتی، ضریب شدت تنش

   کند.مشخص می

هاي تحلیلی هاي تحلیلی، آزمایشگاهی و عددي وجود دارد. روشضریب شدت تنش روش براي محاسبه

بدست آوردن ضرایب  تر باشند،هاي ساده بوده و اگر کمی این شرایط پیچیدهفقط محدود به هندسه و بارگذاري

 ضرایب شدت هاي قبل نیز روش آزمایشگاهی براي محاسبهاي نخواهد بود. در سالشدت تنش تحلیلی کار ساده

تنش در یک روسازي آسفالتی ترك خورده بکار گرفته شده است. اما این روش نیز نیازمند امکانات آزمایشگاهی 

  باشد.و نیز وقت و هزینه بسیار می

هاي اجزاي محدود براي بدست آوردن پارامترهاي شکست به طور قابل توجهی هاي اخیر تکنیکدر سال

براي محدوده بسیار وسیعی از شرایط هندسی و بارگذاري  یاي این روش این است که اوالًاند. از مزابکار گرفته شده

قابل استفاده بوده و نیاز به امکانات آزمایشگاهی نیز ندارد و با رعایت نکات اجزاي محدود مربوط به مکانیک 

  توان به نتایج قابل قبولی دست یافت.شکست نیز می

از آنجایی که یک خاصیت وابسته به جنس ماده است، هر چه بیشتر باشد، قابلیت الیه  چقرمگی شکست

تواند در برابر عوامل وارده مثل بارهاي ترافیکی در برابر آسفالتی در برابر رشد ترك را افزایش داده و بهتر می

، اهها، استفاده از افزودنیندرصد مصالح آن و یا جنس آتغییر دادن توان با گسیختگی کامل مقاومت نماید، می

  هاي آسفالتی پیدا کرد.... راهی براي افزایش این خاصیت مخلوط ها والیاف

        هاي االستیک اطراف نوك تركتنش  -1-2-4

در مورد نحوه توزیع تنش در اطراف نوك ترك انجام شده ) 1957( 2ویلیام به موجب مطالعاتی که توسط

هایی بیان نمود. چنانچه ك ترك را توسط سريوهاي االستیک اطراف نتوان تنشاست، مشخص شده است که می

) تعریف شود، معادالت تنش را در 4-1( دار در نزدیکی نوك ترك مطابق شکلموقعیت یک المان از قطعه ترك

  :باشندنزدیکی نوك ترك به قرار زیر می

                                                             
2 - Williams 
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 اطراف نوك ترك در المان سه بعديهاي االستیک یک تنش: 4-1شکل

  

)1-1( �� = 
�

�√���
��� �5 cos

�

�
− cos

��

�
� + ��� �−5 cos

�

�
+ 3 sin

��

�
�� + �cos�� + �.�. �	 

 

)1-2(     �� = 
�

�√���
��� �3 cos

�

�
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��

�
� − ��� �3 sin

�

�
+ 3 sin

��

�
�� + �sin�� + �.�. �  

 

)1-3(               �� = �
�

�√���
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�

�
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�

�
� + � + �. �. �																	(�����	������)		

0																																																																																										(�����	������)	
 

   

)1-4( ��� = 
�

�√���
��� �sin

�

�
+ sin

��

�
� + ��� �cos

�

�
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��

�
�� − � sin � cos� + �.�. � 

  

)1-5(                                                                                 ��� = 
�

√���
���� cos

�

�
+ �.�. �  

  

 )1-6               (                                                                  ��� = 
�

√���
���� sin

�

�
+ �.�. �  

، که باشدمی ���، ��، � هايبه ترتیب ضریب شدت تنش مود ����و ��	،���	 ضرایب، ر معادالت فوقد

,	���. دار داردترك ي قطعهبستگی به بار و هندسه مختصات  نیز �	و�هاي تنش مولفه ,���	,�� ,��	, �� ���
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بر باشد. می �	و�	ترم کششی است که مستقل از نیز �	،باشدترك می نوك ترك براي یک المان در اطراف نوك

تواند به صورت مناسب و موثري میدان تنش در نوك می �اساس مطالعات شکست قبلی، در نظر گرفتن ترم 

  .(Aliha & Ayatollahi, 2008 ; Smith et al, 2001) ترك را شرح دهد

در نمونه پیشــنهادي خیلی  ���مود  ضـریب شـدت تنش   لفهکه مؤ خواهد داده شـد  در فصـل دوم شـرح  

سه  يتوان به وسیلهمی را باشد، بنابراین میدان تنش در این نمونهنظر کردن میکوچک و مقدار آن قابل صـرف 

���	پارامتر در نظر ، در نتیجه این ســه پارامتر، به عنوان پارامترهاي شــکســت مود ترکیبی   بیان نمود �و��	،

  .شودگرفته می

استفاده از کدهاي المان محدود یک ابزار معتبر و روشی مناسب براي تحلیل رفتار شکست مواد ترکدار 

باشد، از اینرو به منظور بدست آوردن پارامترهاي شکست نمونه پیشنهادي، چندین مدل المان محدود سه می

گوناگون در نرم افزار اباکوس مورد تحلیل قرار ي هابارگذاري هاي مختلف وهندسه بعدي براي نمونه دیسکی با

پارامترهاي نوك ترك در نمونه دیسکی  مورد بحث قرار گرفته است. دومنتایج آن در فصل  که جزییات و گرفت

باشد و به می 	(�)و جابجایی ترك (�2)ی گاه، فاصله تکیه(�	و	�)ک ، هندسه دیس 	(�)تابعی از عمق ترك

  :شودنوشته میفرم کلی زیر 

 )1-7  (                                                                              �� = �√����(� �⁄ , � �⁄ , �)  

 ��باشد. واحد اي میعمق ترك لبه �و ضریب هندسی  ��تنش اعمالی بر روي قطعه و  �که درآن 

  باشد.می �√���به صورت  (��)ی (ضریب شدت تنش) در سیستم بین المل

  ي پژوهشپیشینه  -1-3
  

اي ترکیبی است که از مخلوط کردن باشد و یک مادهاي سیاه و بسیار چسبنده یا شبه جامد میآسفالت ماده

توان به آسفالت گرم، نیمه گرم، آسفالت سرد و حفاظتی اشاره شود. از انواع آن میشن، ماسه و قیر ساخته می

هاي آسفالتی ناشی از دماي پایین محیط و دماي محیط، به عنوان یکی از بررسی رفتار شکست مخلوطکرد. 

 هاي آسفالتی معموالًشود. ایجاد ترك و باز شدن آن در مخلوطهاي روسازي آسفالتی شناخته میمهمترین خرابی

 هاي دمایی سرمایش ونظیر سیکلهاي نقلیه) و یا محیطی ((نظیر بار چرخ وسیله یي عوامل مکانیکبه واسطه

توان این پدیده را ناشی از ضعف گردد. در واقع میگرمایش حاصل از تغییرات روزانه یا فصلی دما) ایجاد می

  هاي عمدتاً کششی و برشی ایجاد شده توسط این دو عامل دانست.هاي آسفالتی در برابر تنشمخلوط

با هدف معیار مکانیک شکست االستیک  عمدتاًهاي آسفالتی روش مرسوم در بررسی رفتار شکست مخلوط

هاي آسفالتی را از تشکیل ترك تا پخش باشد که این معیار روند ترك خوردگی در مخلوطمی ����خطی 

  کند.ترك و شکست نهایی توصیف می

رفتار شکست  هایی که سالیان بسیار دور نظر مهندسین این حوزه را به خود جلب کرده بررسیاز دغدغه

   هاي آسفالتی است، که در تالش اند روز به روز با حل این موضوع روندي صعودي و تاثیرگذار داشته باشند.مخلوط



               
 

 

   

٩ 
 

در تحقیقات اولیه انجام شده براي بررسی رفتار رشد ترك مواد قیري یا آسفالتی، عموماً از قطعات پیشنهاد 

شد. حال آنکه قطعات مذکور لزوماً قطعات فلزات استفاده می شده براي آزمایش شکست سایر مواد مهندسی مانند

  اشند.بهاي آسفالتی نمیمناسبی براي بررسی آزمایشگاهی رفتار شکست و مقاومت در برابر رشد ترك مخلوط

دهد که هاي آسفالتی نشان میهاي شکست مخلوطمروري بر منابع و مقاالت موجود در خصوص آزمایش

  شوند:هاي آسفالتی دو دسته کلی تقسیم میزمایش شکست مخلوطهندسه قطعات مورد آ

اي اي یک طرفه و دو طرفه تحت بارگذاري خمش سه و چهار نقطهدار لبهقطعات مکعب مستطیل ترك -1

 شوند.که به صورت معمول و متداول تولید می

دار ركبرزیلی، قطعه ت قطعات دیسک شکل ایجاد شده توسط دستگاه تراکم ژیراتوري مانند قطعه دیسک -2

  اي خمشی و قطعه کششی فشرده دیسک شکل.نیم دایره

رفتار شکست مود ترکیبی یک مخلوط آسفالتی  ،Illinoisدر دانشگاه  برهام و همکاران در کار تحقیقاتی

اي نامتقارن به صورت آزمایشگاهی اي و تحت بارگذاري خمش سه نقطهبا مقطع مستطیل شکل داراي ترك لبه

ها، با حرکت از مود یک خالص به سمت مود ترکیبی هاي آنمورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مشاهدات و یافته

I  وII  و افزایش تاثیر مودII اي در تغییر فرم ترك، مقدار بار الزم براي شروع رشد ترك افزایش قابل مالحضه

درصد کمتر از نیروي الزم براي  11حدود  Iمود  یابد. به عبارت دیگر، نیروي الزم براي شروع رشد ترك تحتمی

  برشی است. -رشد مود ترکیبی کششی

، پلی (���)بوتادیئنس استیرن استیرن هاي مختلف شامل اثر افزودنی) 2013( 3همکارانبهبهانی و 

درصدهاي هاي آسفالتی با و کروم رابر را بر روي مقاومت شکست مخلوط	، ساسوبیت(���)فسفریک اسید

، ندمورد بررسی قرار داد ���ي سانتیگراد با استفاده از نمونه درجه -15هاي مذکور دردماي مختلف از افزودنی

ها نشان داد زمانی که کروم رابر و ساسوبیت مورد استفاده قرار گیرند، ماکزیمم افزایش در مقدار نتایج تست

 .رخ خواهد داد���	

تقویت شده با  (���)هاي آسفالتی نیمه گرم مقاومت شکست مخلوط) 2016( 4و همکاران منصوریان

در دماهاي مختلف مورد ارزیابی 	���	الیاف گیاهی جوت با درصدهاي مختلف از این افزودنی را با استفاده نمونه

مقاومت تواند میدر یک دماي ثابت، اضافه کردن الیاف جوت  ندخود نشان داددر مطالعات  هاآن، ندقرار داد

 ��را افزایش دهد اما پیشرفتی در مود ��/�	خالص و ترکیبی  �هاي آسفالتی نیمه گرم در مود شکست مخلوط

درصد وزنی کل مخلوط بدست  3/0را  (���)مقدار بهینه الیاف جوت در مخلوط  هاآن. شدخالص مشاهده ن

 .دنآور

روش المان محدود و تحلیل سه بعدي یک ترك از باال به پایین با استفاده از ) 2011( 5عامري و همکارانش

گانه را تحت ترافیک عبوري مورد بررسی قرار دادند. عرضی در دماي پایین رفتار ترك در هر یک از مودهاي سه

ها آن ).5-1(شکل  شوندهاي باال به پایین در اثر چرخه روزانه تغییرات دما در طول فصول سال ایجاد میترك

                                                             
3 -Behbahani et al 
4 -Mansourian et al 
5 -Ameri et al 
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تیک در نرم افزار آباکوس با فرض همگن، االستیک و ایزوتروپیک تمام سبراي این منظور از مدل سه بعدي اال

 نددنشان دا هاآن .کار بردند ها استفاده کردند. همچنین بارگذاري بار چرخ با سطح مستطیلی در مدل خود بهالیه

و موقعیت قرارگیري آن نسبت به ترك باشد. براي تواند تابعی از وزن وسیله نقلیه مود غالب در رشد ترك می

کنند، ا میجها نسبت به محل قرارگیري ترك را جابهبررسی ترکیبات مختلف تغییر شکل برشی و کششی بار چرخ

ل باقرا در م������	و همچنین  ����و ��	،���	را تغییر دادند و تغییرات � و �براي این منظور پارامترهاي  

ها نتیجه گرفتند که با تغییرات محل قرارگیري بار نسبت به ترك در تغییرات این پارامترها بدست آوردند. آن

 ي نقلیه در طرفکه وسیلهدهد. به طور مثال وقتیضرایب شدت تنش در مودهاي مختلف تغییرات زیادي رخ می

افزایش داشته و با بیشتر نزدیک شدن ��	شود ابتدا مقدار چپ ترك از فاصله خیلی دور به سمت ترك نزدیک می

کند که این مطلب بیانگر آن است دار مثبت به منفی تغییر میقبه طور ناگهانی از م��	وسیله نقلیه به ترك مقدار

 هاي جلو در نزدیکی ترك قرارکه چرخدهد. وقتیکه دهانه ترك از باز شدن به سمت بسته شدن تغییر شکل می

به ماکزیمم مقدار ��	د گیرکه ترك مرکز ثقل وسیله نقلیه قرار میدارند دهانه ترك تمایل دارد بسته شود و وقتی

  .رسدخود می

  

  
  

  نمایش آسفالت ترکدار تحت بار ترافیکی :5-1شکل 

    

در  و آن انجام شده است) 2013( 6الهیآیت دیسک توسط پیرمحمد و مطالعه دیگري بر روي قطعه نیم

)، وقتی 6-1( مطابق شکل .باشداي میو بارگذاري نامتقارن سه نقطه7 ���اي قائم در قطعه نظر گرفتن ترك لبه

ز مود هاي اعمالی به ترك اهاي پایینی بارگذاري نسبت به حالت متقارن، تغییر کند، حالت تنشگاهکه محل تکیه

��) (خالص � = و  �شود. در نتیجه، هر دوعامل مود برشی تبدیل می -کششی به بارگذاري مود ترکیبی ��

با  ���توانند در تغییر شکل ترك مشارکت داشته باشند. براي ایجاد بارگذاري نامتقارن در قطعه می �� مود

هاي بارگذاري، محل قرارگیري ترك نسبت به خط تقارن گاهترك عرضی عمودي، عالوه بر جابجایی محل تکیه

                                                             
6 -Pirmohammad & Ayatollahi 
7 -Semi-circular bend 
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ها در دماهاي مختلف زیر صفر، مقادیر چقرمگی ها با گذاشتن نمونهتواند متغیر باشد. آن) نیز می�(فاصله قطعه

، که سهم مودهاي شکست را در هر نمونه ��	(������	����)هاي متفاوت شکست آسفالت را در نسبت

و مود ترکیبی  IIو  Iاند که این طراحی جدید قابلیت ایجاد مودهاي اند و نشان دادهکند، بدست آوردهمشخص می

 Iبیشتر از مود  IIاند که چقرمگی شکست آسفالت، در حالت مود ها همچنین نشان دادهباشد. آنرا دارا می

 .باشدمی

  
  

  )2014( الهیتآیاي توسط پیرمحمد و سه نقطه هاي استفاده شده براي بارگذاري نامتقارننمونه :6-1شکل 

  

ق دهد، تحقیعدي را نشان میبسازي سه هاي بتن آسفالتی، اهمیت شبیهه دیگري که در زمینه الیهعمطال

هاي المان محدود بسیار زیاد سه بعدي بر روي سازه ها با انجام تحلیلباشد. آنمی) 2014( 8الهی و همکارانیتآ

باالیی بتن آسفالتی قرار گرفته است را مطالعه  که در الیهراه، اثرات بار ترافیکی روي تغییر شکل ترك عرضی 

اي را با استفاده از روش المان محدود سه اي شامل یک ترك عرضی لبهها یک سازه راه چهار الیهاند. آنکرده

 اند.سازي کردهبعدي براي دستیابی به تاثیر بار چرخ تک محوره در رشد ترك و در امتداد الیه آسفالتی شبیه

را  ����ها را مورد توجه قرار داده و همچنین روش هاي مختلف بار نقلیه مربوط به ناحیه ترك، در الیهحالت

ت آمده اند. نتایج بدسسفالتی مورد استفاده قرار دادهآبراي مطالعه اثر بارهاي ترافیکی بر رفتار رشد ترك در بتن 

کند و ضرایب شدت تنش در ارتباط متقابل با هندسه سه مود شکست را تجربه می ره دهد که نوك ترك،نشان می

هاي بسیار زیادي، سهم مودهاي موقعیت ياند که براها نشان دادهترك و محل وسیله نقلیه هستند. همچنین آن

  .     باشدبل توجه میابرشی ق

تحت براي بررسی رفتار شکست آسفالت  ���	و  SENB از هر دو تست ) 2006( 9رتمندي و همکارانآ

مودهاي ترکیبی استفاده کردند. ایشان در تحقیق خود از چقرمگی شکست به عنوان بیان رفتار شکست در شرایط 

ی و مود ترکیب �عد از شکست مود ب ���	و  SENB، نمونه )7-1( در شکلاالستیک خطی استفاده کردند. 

� −  يهاگیري میدانی است که مستقیماً از رویهکر ���یکی از مزایا مهم تست نشان داده شده است.  ��

ود باشند مهاي آسفالتی تحت تاثیر هر دو مود میگردد. این نکته بسیار مهم است که رویهآسفالتی تهیه می

                                                             
8- Ayatollahi et al 
9 -Artamendi et al 
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سط کششی ناشی از بارگذاري حرارتی و مود کششی و برشی ناشی از بارگذاري چرخ. مقایسه انجام شده تو

  آرتمندي بر اساس دو پارامتر شکست بود که عبارتند از:

  ضریب شدت تنش -1

  انرژي شکست -2

ترکیبی براي دو نوع آسفالت  ��و  �ها از این دو پارامتر شکست براي بیان رفتار آسفالت تحت مود آن

 از فرضیه آیروین براي توزیع تنش هاآناي استفاده کردند. بندي سنگدانهمتراکم و همچنین آسفالت با استخوان

هاي محلی نوك ترك معرفی در نوك ترك استفاده کردند و ضریب شدت تنش را به عنوان پارامتر واحد براي تنش

. در صورتیکه اندازه نمونه به قدري بزرگ باشد که ناحیه غیر االستیک در مقایسه با ابعاد نمونه کوچک باشد ندکرد

  .باشداکم بوده و رفتار قبل از شکست به صورت االستیک میح بنابراین تنش االستیک

  

  
  (الف)                                                          (ب)                                          

  

بعد از شکست مود ���	(ب) نمونه و مود ترکیبی  �بعد از شکست مود   SENBنمونه  : الف)7-1شکل 

  و مود ترکیبی �

  

ک پارامتر مهم ی ���دریافتند که مقاومت شکست مخلوط آسفالتی گرم ) 2012( 10همکاران و عامري

براي عملکرد احتمالی آسفالت در هواي سرد است. در مطالعه این تحقیق دو نمونه آزمایش شامل شکاف عمودي 

نقطه نامتقارن قرار گرفته که جهت محاسبه مقاومت شکست اندازه لبه استفاده شده و در معرض بار خمش سه 

یري گدهند که قطعه تست معرفی شده قابلیت اندازهبار بحرانی نیاز است. نتایج عددي و آزمایشگاهی نشان می

�بار بحرانی را براي بازشدگی ترك در مود ترکیبی کامل  − و، راز اینخالص را دارد.  ��خالص تا مود  �از مود  ��

التی هاي آسفتواند به عنوان یک قطعه تست مناسب به منظور بررسی بازشدگی ترك براي مخلوطاین قطعه می

  .دما پایین مورد استفاده قرار گیرد

ها بر مقاومت ترك خوردگی براي بررسی تاثیر اندازه دانه ��� از نمونه) 2012( 11الهی و پیرمحمدآیت

ها نآها تئوري مکانیک شکست االستیک خطی بود. استفاده کردند. پایه و اساس کار آنهاي آسفالتی مخلوط

آیین نامه روسازي  6و شماره  4، شماره 1بندي شماره منظور چقرمگی شکست را براي سه نوع دانهبراي این 

                                                             
10 -Ameri et al 
11 - Pirmohammad & Ayatollahi 
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لتی هاي آسفاشکست مخلوط ها با آنچه در مقاالت انرژيبندي آنایران را بدست آوردند. اندازه بزرگترین سایز دانه

درصد بود که با درصد فضاي خالی  5/8باشد، متناقض بود و همچنین درصد فضاي خالی براي این نوع مخلوط می

بندي شماره چقرمگی شکست دانه ��ها نتیجه گرفتند که در مود متفاوت بود. آن 6و شماره  4بندي شماره دانه

یابد و همچنین نتیجه گرفتند با افزایش کاهش می 6بندي شماره آن در دانهافزایش یافته و لیکن مقدار  1و  4

  .کندها چقرمگی شکست افزایش پیدا میسایز دانه

هاي به بررسی اثر پارامترهاي مود بارگذاري و دما بر مقاومت شکست مخلوط) 2014(الهی و پیرمحمد آیت

هاي آسفالتی در شرایط مود مقادیر چقرمگی شکست مخلوط ترینپایین که نشان دادند هاآسفالتی پرداختند. آن

باعث افزایش مقاومت  ���دهد. همچنین استفاده از اصالح کننده بارگذاري ترکیبی با سهم کشش بیشتر رخ می

 .مخلوط آسفالتی در برابر شکست خواهد شد

هوا  چسب و درصد حفره هاي بتن آسفالتی شامل نوعتاثیر اصلی مشخصه) 2014( 12و همکاران پیرمحمد

 ���هاي هاي آزمایشگاهی روي نمونهروي پارامترهاي مدل ناحیه چسبناك را مورد مطالعه قرار دادند و تست

ازي سها را با استفاده از مدل ناحیه چسبناك شبیهآسفالتی را انجام داده و رفتار شکست مخلوط ساخته شده از بتن

هاي مورد ثیر نوع چسب و درصد حفره هوا روي پارامترهاي، پنج نوع از مخلوطنمودند. همچنین براي بررسی تا

یا  اشدتر بهاي آسفالتی هرچه نرمنتایج نشان داد که قیر مورد استفاده در مخلوط سازي قرار گرفت.تست و شبیه

ان رصد تخلخل یا هم. این در حالی است که دیابدمی استحکام انرژي ناحیه چسبناك افزایش در دماي باالتر باشد

   .کنداستحکام انرژي ناحیه چسبناك کاهش پیدا می فضاي خالی هر چه بیشتر افزایش یابد

هاي معدنی و ارگانیک با به بررسی آزمایشگاهی اثر افزودن الیاف) 2015( 13محمد لواسانی و همکاران

   استرو الیاف پلی 14پشم کوهیاز الیاف معدنی در این پژوهش ها آن صدهاي مختلف در آسفالت پرداختند.در

ها آن براي بررسی رفتار خزش دینامیکی و مدول برجهندگی در سه دماي مختلف استفاده کردند. )8-1 شکل(

 خواص مکانیکی مخلوط آسفالتیعملکرد باعث افزایش شدگی شیار گیرچشمکاهش  بر عالوهها الیاف نشان دادند

  .گردندنیز می

  

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )2015( لواسانی و همکارانالیاف استفاده شده در پژوهش  :8-1 شکل

                                                             
12 - Pirmohammad et al 
13 - Lavasani  et al 
14 - Rockwool 
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به بررسی عملکرد الیاف شیشه در  آزمایشگاهی تالش در یک) 2017( 15علی حسینی منصور فخري و سید

 ارزیابیبه منظور ) RAPهاي بازیافتی (درصد آسفالت 50و  40، 20، 0گرم حاوي هاي آسفالتی نیمهمخلوط

 مخلوط عملکرد در RAP و ايشیشه فیبر بهبود اثر نتایج. ی و مقاومت شیارشدگی پرداختندرطوبت حساسیت

WMA از ترکیبی .نشان داد RAP  باال مقاومت داراي که شود هاییمخلوط به منجر تواند می ايشیشه فیبر و 

شیشه و ساسوبیت مورد استفاده در این الیاف ) 9-1( در تصویر .باشند رطوبت به حساسیت و شیارشدگی برابر در

درصد  5/1  ه مقدارمتر و ساسوبیت بمیلی12پژوهش نشان داده شده است. در این مقاله از الیاف شیشه با طول 

  .وزنی قیر استفاده شده است

  

  
  (ب)                                                                         (الف)                                  

  

  )2017و حسینی ( ساسوبیت مورد استفاده در پژوهش فخري(ب)  الیاف شیشه والف)  :9-1شکل 

 

عملکرد الیاف طبیعی (گیاهی)  ارزیابیدر یک پژوهش آزمایشگاهی به ) 2017( 16رامالینگام و همکاران

 15، 10، 5 طول مختلفپرداخت. در این مطالعه الیاف سیسال در چهار هاي آسفالتی در رفتار مخلوط 17سیسال

(درصد وزنی سنگدانه) مورد مطالعه قرار گرفت تا  3/0و  2/0، 1/0، 05/0 مختلف متر و در درصدهايمیلی 20و 

التی هاي آسفالیاف سیسال در بتنایت بر اساس آزمایشات طول و درصد بهینه درصد بهینه آن مشخص شود. در نه

   درصدوزنی سنگدانه بدست آمد. 05/0و متر میلی 15به ترتیب برابر 

ت به سفالدر آبه عنوان تقویت کننده الیاف نارگیل اي به بررسی قابلیت سازگاري در پروژه) 2012( 18دن

این پژوهش  درهاي خود استفاده کرد. از طرح مارشال براي ساختن نمونه یشانا. صورت آزمایشگاهی پرداخت

ط شود، دماي اختالشود و به صورت یکنواخت پخش میبتدا سنگدانه در ظرفی گرم شده و فیبر به آن اضافه میا

 ،% 5 بهینه قیر محتوايشود. آن اضافه می باشد. در نهایت نیز قیر بهي سانتیگراد میدرجه 160-150در حدود 

                                                             
15 - Fakhri & Hosseini 
16 -Ramalingam  et al 
17- Sisal 
18 -Dean 
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 دست به تحلیل و تجزیه از پس مترمیلی 25/17 بهینه فیبر طول و (درصد وزنی کل مخلوط) % 46/0بهینه  فیبر

   .آمد

اي تحت عنوان مروري بر استفاده از الیاف طبیعی به عنوان تقویت کننده مقاله )2014( 19و همکاراناوال آبی

 هايو الیاف )(coir, sisal, hemp, jute, palm, flax طبیعی هايالیاف هاي آسفالتی فراهم نمودند.در بتن

مورد  SMAهاي آسفالتی که به عنوان تقویت کننده در مخلوط (PP, PE, nylon, glass, steel)مصنوعی 

اي از خواص مکانیکی الیاف خالصه) 1-1( جدولد به صورت خالصه در این مقاله مرور شد. نگیراستفاده قرار می

توانند جایگزین الیاف مصنوعی به طبیعی می هايبسیاري از گزارشات الیافبر اساس  .20دهدرا نشان میطبیعی 

پتانسیل  هاي طبیعیالیافهمچنین  .شوند SMAهاي علت ایجاد چسبندگی خوب الیاف با آسفالت در مخلوط

  .پذیر تحت تنش در اثر بارهاي ترافیکی را نیز دارندهاي انعطافبهبود مقاومت ساختاري در روسازي

  

   خواص الیاف طبیعی گوناگون : 1-1جدول        

 
  

                                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  نامهچارچوب پایان بیان هدف و   -1-4      

هاي آسفالتی نیمه گرم تقویت شده با الیاف طبیعی هدف از این پژوهش بررسی مقاومت شکست نمونه

باشد، براي این کار تعدادي نمونه دیسکی ترکدار، حاوي الیاف طبیعی کنف و کنف و بازالت در دماهاي پایین می

ستگاه د آماده شد و با استفاده ازنوسانی بازالت براي محاسبه مقاومت شکست مخلوط آسفالتی نیمه گرم  در دماي 

ششی خالص، ها اعمال و در مود کجابجایی بر روي نمونه یک نرخ ثابت تست کشش تک محوره تحت بارگذاري با

  برش مورد بررسی قرار گرفت.-برش خالص و مود ترکیبی کشش

                                                             
19 - Abiola 
20 - www.naturalfibres20009.org/en/fibres/hemp.htm 
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ابتدا به تعریف علم مکانیک شکست پرداخته نامه حاضر از پنج فصل تشکیل شده است در فصل اول پایان

ادامه  پرداخته شد. درترد شد. سپس به توضیح تئوري مکانیک شکست االستیک خطی براي مصالحی با رفتار 

ي بارگذاري در اجسام ترکدار و ضریب شدت تنش که از پارامترهاي اساسی مکانیک شکست در بررسی دهاوانوع م

اي از هاي االستیک در اطراف نوك ترك توضیح داده شد. در انتها خالصهرفتار ترك است پرداخته شد و تنش

وهش با عنوان پیشینه پژ هاي آسفالتیتحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران براي بررسی رفتار ترك در مخلوط

سازي قطعات ارائه شد. در فصل دوم این پژوهش، نحوه بدست آوردن پارامترهاي مدل االستیک خطی و انجام مدل

ها با استفاده از نرم افزار آباکوس و بدست آوردن نمودار ضریب شدت تنش دیسکی با طراحی جدید و تحلیل آن

سازي خته شد. در فصل سوم، مشروح مراحل پژوهش شامل آمادهو ضریب شکل هندسی در مودهاي مختلف پردا

ها در مودهاي مختلف کشش خالص، برش خالص و مود ترکیبی پرداخته شد و هاي دیسکی و بارگذاري آننمونه

بندي در فصل پنجم این پژوهش به جمع نتایج حاصل از هر کدام در فصل چهارم مورد بحث قرار گرفت. نهایتاً

  ئه پیشنهادات براي ادامه پژوهش پرداخته شد.نتایج و ارا
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     In the present research, after studying the available resources and reviewing the 
previous researches, the effects of natural fibers, including kenaf and basalt, and 
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investigated. First, the finite element analysis was performed on a cracked disc-shaped 
substrate, and a specimen with a new laboratory design has been introduced to carry out 
the failure test. After designing new specimens and fabricating them from reinforced 
asphalt concrete with kenaf and basalt natural fibers, cracks are produced on the samples 
using a cutting machine. In the following, the samples prepared in the freezer are 
exposed to the temperature fluctuations with the specified range, according to the 
environmental conditions. In the end, by using a universal test machine, the specimens 
were subjected to tensile-shear loading and the failure tests were carried out. Then, the 
fracture resistance of asphalt concrete under the temperature fluctuations shall be 
evaluated. In order to evaluate the experimental results, a numerical study employing a 
finite element software to calculate the shape factor of the laboratory designed samples 
were carried out. The results revealed that both of the reinforcing kenaf fiber and basalt 
fiber, significantly increase fracture resistance of the asphalt mixture, however, the 
warm mixed asphalt mixture reinforced with basalt fiber fracture showed a higher 
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