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 مقدمه -1-1

ا ي اقتصادي آنهامع انسانی . توسعهحمل و نقل از ابتداي تاریخ بشر، نقشی اساسی در شکل دهی جو     

دهـد.  هاي ارتباطی، زیربناي اقتصاد هر کشوري را تشکیل میایفا نموده است و در عصر حاضر نیز شریان

هاي تـازه  حلر پی یافتن راهلزوم و اهمیت روسازي راه از دیرباز براي بشر مشخص بوده و انسان همواره د

هـاي مـورد   تر از مسیر راه جهت امور حمل و نقل و ایجاد ارتباط میان مکاني بهتر و آسانجهت استفاده

ها بـه دلیـل آنکـه مسـتقیما بـا شـرایط محیطـی و        ي خویش بوده است. واضح است که روسازياستفاده

رو خواهند داشت و با توجه به اینکه رابی پیشباشند، عوامل زیادي جهت فرسایش و خترافیکی روبرو می

نماید، این عوامل تخریب کننده نیـز متغییـر خواهنـد    راه از مناطق مختلفی در طول مسیر خود عبور می

دسـت آمـده نشـان داده اسـت کـه ایـن       ها بـه هاي اخیر از عملکرد روسازي راهبود. تجربیاتی که در سال

خاص مصالح خود و همچنـین بارهـاي مکـانیکی و شـرایط محیطـی      ها به دلیل ساختار فیزیکی روسازي

هـا،  عبـور چـرخ  ، شیار افتادگی در مسیر هایی مانند ترك خوردگیحاکم بر آن، پس از مدتی دچار خرابی

ها نه تنها باعـث کـاهش عمـر مفیـد     شود. بروز این خرابیهاي دیگر میقیرزدگی، نشست و برخی خرابی

شود، بلکه باعث افزایش مخارج نگهداري و بهسازي روسازي و کنندگان از راه میروسازي و ایمنی استفاده

کنندگان از راه به علت خرابی روسازي و اثرات ناشی از آن شود که استفادههمچنین افزایش مخارجی می

  شوند.متحمل می

ترافیکی حاصل  عوامل متعددي در ایجاد و گسترش ترك در روسازي آسفالتی نقش دارند که بارهاي     

هاي حرارتی ناشی از سرد شدن ناگهانی هوا و خسـتگی حرارتـی ناشـی از    تنش، از عبور و مرور خودروها
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هاي مناسب براي بررسی باشند. یکی از رهیافتترین این عوامل میي حرارت، از جمله مهمتغییرات درجه

هـاي اخیـر توسـط    باشد کـه در سـال  میتاثیر عوامل فوق بر فرآیند گسترش ترك، علم مکانیک شکست 

هـاي آسـفالتی و همچنـین، بهبـود     ا در روسـازي ري جهت بررسی رشد ترك و کنترل آنهـ محققین بسیا

ها بـه  هاي آسفالتی با هدف کاهش سرعت رشد و افزایش استحکام شکست تركبخشیدن خواص مخلوط

  کار گرفته شده است.

ي خواص مکانیکی مخلوط لتی و رابطههاي آسفاها در روسازينواع خرابیا -1-2

  آسفالتی با گسیختگی و شکست روسازي

پـردازیم. عـواملی چـون نـوع خـاك، شـرایط       ها مـی در این به بخش به شناسایی انواع مختلف خرابی     

ترافیکی، بارندگی، یخبندان و غیره، روسازي را دچار آسیب دیدگی نموده و لذا عمر آن را کاهش خواهند 

باشد. کنترل این ابراین یکی از مهمترین پارامترها در طراحی روسازي در نظر گرفتن این عوامل میداد. بن

و یا منظور نمودن تمهیدات الزم جهـت تـرمیم سـریع     آنهاعوامل از طریق مقاوم نمودن روسازي در برابر 

  تواند مانع از تخریب آن گردد.روسازي می

  هاي روسازيانواع خرابی -1- 1-2

  توان به دو گروه عمده زیر تقسیم بندي نمود:هاي روسازي را میخرابی     

  1هاي بنیادي یا سازمانیخرابی -الف     

  2هاي سطحیخرابی -ب     

گسیختگی بنیادي هنگامی است که سازه سیستم روسازي به علت عدم تـوان الزم در برابـر بارهـاي         

گردد. در ایـن مواقـع تعمیـر راه    ها میموجب افزایش خرابی وارده صدمه دیده و بارگذاري بیشتر روي آن

  ها).باشد (مثل فرو ریختن پلغیرممکن و یا بسیار مشکل می

                                                
1 Structure Distress 
2 Surface Distress 
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ي راه، تـوان خـدمت دهـی    رغم حفظ پایـداري، سـازه  افتد که علیهاي سطحی وقتی اتفاق میخرابی     

هـاي سـطحی جلـوگیري    از خرابـی  مطلوب خود را از دست دهد (مثل ناهموار شدن راه). در صورتی کـه 

شناخت . )Yoderو  Witczak ,1975نگردد، ممکن است خرابی سطحی مبدل به خرابی سازه اي گردد (

نوع خرابی در یک روسازي از اهمیت باالیی برخوردار است، چراکـه ایـن شـناخت موجـب انتخـاب روش      

  ترمیم روسازي می گردد.

  هاموارد خرابی راه -1-3

  از هم گسیختگی یا شکست روسازي عموما به دو شکل اتفاق می افتد:     

  ي به هم چسبیدهتغییر شکل نسبی افقی در زیر الیه -1-3-1

هـا بـه   ي آسفالتی گشته و گسترش این تـرك افزایش این تغییر شکل موجب ایجاد ترك در زیر الیه     

  ).1-1گردد (شکل سطح روسازي راه برمی

  

  

  

  

  

  

  

  خرابی در اثر تغییر شکل نسبی افقی: 1- 1 شکل
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  تغییر شکل نسبی عمودي روي بستر راه -1-3-2

افزایش این تغییر شکل نسبی موجب تغییر شکل در کل سازه روسازي و در نهایت سـازه راه خواهـد        

افتد که الیه به هم نچسـبیده از مصـالح نـامرغوب، تشـکیل شـده      گردید. این نوع خرابی موقعی اتفاق می

  ).2-1هاي وارده کافی نباشد (شکل باشد و یا ضخامت آن براي تحمل تنش

  

  خرابی در اثر تغییر شکل نسبی عمودي :2- 1شکل 

  هاترك -4- 1

مشـاهده  هاي کشور این عـوارض قابـل   باشند که در اکثر راهها در روسازي راه میترین خرابیاز عمده     

عبارتنـد   آنهاها موجب به وجود آمدن مشکالت زیادي خواهد شد که برخی از است. عدم ترمیم این ترك

  از:

 کاهش ایمنی جاده - 1

 رضایت رانندگان عدم - 2

 هاکاهش ظرفیت باربري خاك بستر به دلیل نفوذ آب به آن از طریق ترك - 3

 هابیرون زدن ذرات خاك از درون ترك - 4

 هاگسترش خرابی راه به علت ایجاد تمرکز تنش در محل ترك - 5
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 هـا در شـکل،  ها مهم دانست. به طور کلی تـرك توان در پیدایش و گسترش تركعوامل زیادي را می     

  باشند.اندازه، نوع حرکت، مودهاي مختلف، سرعت تغییرات و غیره با یکدیگر متفاوت می

هاي بررسی عوامل ایجاد ترك و پارامترهاي موثر بر رشد ترك در روسازي -1-4-1

  آسفالتی

  هاي آسفالتی شناخته شده است:سه مکانیزم مختلف به عنوان عوامل اصلی ایجاد ترك در روسازي     

  هاي حرارتینشت -الف

ي آن انقباض ناگهانی در اثر سرد شدن ناگهانی هوا، الیه فوقانی روسازي به سرعت سرد شده و نتیجه     

ي هـاي کششـی در سـطح الیـه    باشد. این انقباض ناگهانی باعث به وجـود آمـدن تـنش   فوقانی میي الیه

  گردند.ي آسفالتی پدیدار میها در سطح الیهآسفالتی شده و ترك

  خستگی حرارتی -ب

توانند در اثر خستگی حرارتی نیز به وجود آیند. بـه عبـارت   هاي حرارتی میهاي مربوط به تنشترك     

شود و ی دمایی) روکش آسفالتی منقبض و منبسط میلکیدیگر بر اثر تغییرات درجه حرارت (بارگذاري س

تنش و ایجـاد شـکاف و تـرك در روکـش      هاي حرارتی به تدریج باعث به وجود آمدن تمرکزاین جابجایی

  شوند.می

  بارهاي ترافیکی -ج

ها باشد، اما معموال اثر بارهاي تواند خود عاملی براي ایجاد تركي بسیار سنگین میعبور وسایط نقلیه     

هـاي  تواند موجب پیدایش فشار اضافی در روکـش شـده و تـرك   ترافیکی به صورت بارگذاري سیکلی می

  هاي حرارتی را توسعه دهد. وسط تنشایجاد شده ت

هسـتند و   آنهـا هـا و گسـترش   هاي حرارتی سبب به وجـود آمـدن تـرك   توان گفت تنشبه طور کلی می

گردند. به جـز دو عامـل فـوق،    هاي ناشی از عبور بارهاي ترافیکی عامل ثانوي گسترش محسوب میتنش

  هاي آسفالتی به حساب آیند.روسازيتوانند به عنوان سر منشاء ایجاد ترك در عوامل زیر می
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     کیفیت نامناسب مخلوط آسفالتی از نظر داشتن تخلخل بیش از حد در هنگام تولیـد و یـا عـدم

ضـمن ایجـاد    اجراي مناسب مراحل اجراي روسازي راه. فضاهاي خالی موجود در بـتن آسـفالتی  

ي و ایجـاد کننـده   نقاط ناپیوستگی مخلوط و کاهش استحکام آن، به عنوان عامل تمرکـز تـنش  

 شوند.هاي ریز در مخلوط آسفالتی شناخته میترك

 هاي سطحی حاصل از تراکم نامناسبترك 

 نشست خاك بستر در اثر تغییرات هیدرولیکی 

 هاي طولی روسازي که در اثر اجراي نامناسب، این دو الیـه هاي طولی در محل اتصال الیهترك 

نماید.ایجاد یک ترك طولی در محل اتصال میکامال به هم نچسبیده و به مرور زمان   

 ها به الیـه  ترك وجود دارد باعث انعکاس این ترك آنهاهاي قدیمی که بر روي روکش کردن الیه

 شود.هاي انعکاسی). این موضوع در بخش هاي آتی بحث میشود (تركجدید می

هاي آسفالتی، بهتر آن است که هاي ایجاد ترك در روسازيها و مکانیزمبراي تشریح بهتر منشاء ترك     

هاي موجود در روسازي آسفالتی صورت گیرد تا ضمن شناخت نوع و شـکل ایـن   یک دسته بندي از ترك

  مل شرح گردد.به طور کا آنهاهاي ایجاد و نیز عوامل گسترش هر یک از ها، منشاء و مکانیزمترك

  هاي آسفالتیها در روسازيانواع ترك -1-4-2

  3انقباضی –هاي عرضی ترك - 1- 4-2- 1

محیط در زمستان و شرایط محیطی سـرد و  هاي حرارتی ایجاد شده از افت سریع درجه حرارت تنش     

دهـد. در ایـن   میمدول سفتی قیر و مخلوط آسفالتی را کاهش ي آسفالتی، یخبندان و کاهش دماي رویه

ي آسفالتی شرایط وقتی که حداکثر تنش کششی در آسفالت از مقاومت کششی آن تجاوز نماید، در رویه

  شوند.هاي عرضی ظاهر میگسیختگی و جمع شدگی ایجاد شده و ترك

  

                                                
3 Transverse- Contractions cracks  
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گیرنـد، یکـی از   قـرار مـی   4هاي غیربـار حرارتی که در گروه آسیب دیدگی-هاي انقباضیاین نوع ترك     

رونـد. تجـارب   ویژه در مناطق سردسیر به شمار می ي تکنولوژي آسفالت در سراسر جهان بهسائل عمدهم

هاي ناشی از افت حرارت محیط (انقباضـی) روي کیفیـت حمـل و    نشان داده است که تاثیر ابتدایی ترك

ر روسـازي  نقل و رانندگی ممکن است کم باشد، ولی ورود آب به داخل ترك باعث تغییر حجم خاك بست

اي روسازي در محـل  گذارد. همچنین افت مقاومت سازهشده و در نتیجه روي پروفیل طولی جاده اثر می

هاي اولیه به صورت خرد شدن و ریزریز شدن آسفالت در مجـاورت  ترك منجر به توسعه و گسترش ترك

ی بـوده و در  به علت وضعیت هندسی روسازي، محور اصلی جمع شدگی در جهـت طـول   شود.ها میترك

  ).3-1(شکل باشندهاي حرارتی در جهت عرضی مینتیجه اکثر ترك

  

  انقباضی –هاي عرضی اي از تركنمونه :3- 1شکل 

  

شـود.  ي حرارت محیط منجر به افزایش تدریجی مقدار بـاز شـدگی دهانـه تـرك مـی     اثرات تناوبی درجه

ممکن است از چند متـر تـا صـد     آنهاي باشد، با این وجود فاصلهمتر می 9تا  6ها در حدود ي تركفاصله

عرضـی کـه بـه     هـاي ي تـرك و همکاران). معموال اگر فاصـله  Marasteanu ,2007متر نیز تغییر نماید (

ي آسفالتی، خصوصیات قیر و مخلـوط آسـفالتی و کیفیـت خـاك     عواملی نظیر سرایط محیطی، عمر رویه

                                                
4  Non Load Cracking 



 

٩ 

انقباضـی نیـز   -هاي طولیي آسفالتی باشد، آنگاه تركبستر روسازي و ... بستگی دارد کمتر از عرض سازه

تـدریج باعـث ظهـور و سـپس گسـترش و      انقباضی که بـه  -). ترك هاي عرضی4-1(شکلشوند ظاهر می

  شود، در اغلب محورهاي آسفالتی کشور ما وجود دارد.هاي آسفالتی میدیدگی فراگیر شدن انواع آسیب

  

  هاي طولیاي از تركنمونه: 4- 1شکل 

  

  5ترك هاي برشی (کناري) - 2- 2- 4- 1

ي کمـی  فاصلهطولی راه و به  گردند که به موازات محورهایی اطالق میهاي برشی یا کناري به تركترك

هـاي  هاي طولی داراي تركها ممکن است عالوه بر تركآیند. این نوع تركي روسازي به وجود میاز لبه

هاي برشی، فقدان پایداري و استقامت برشی خاك بـا مصـالح   عرضی نیز باشند. علت به وجود آمدن ترك

م کافی خاك محل کنده کاري شـده و عبـور وسـایط    باشد. در این حالت عدم تراکهاي روسازي میکناره

                                                
5 Shear cracks  
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هاس برشی گردیده اسـت. زیـرا خـاك    نقلیه در فاصله کمی از محل کنده شده سبب به وجود آمدن ترك

محل کنده کاري شده در برابر تغییر شکل جانبی خاك و مصالح کنار روسازي مقاومت نکرده و در نتیجه 

  گردد.ردن و شکست روسازي آسفالتی میتغییر شکل بیش از حد روسازي سبب ترك خو

  6هاي دوبندي(بین دوخط)ترك - 3- 4-2- 1

باشند که به علت اجراي نادرست ها در حقیقت همان درزهاي طولی بین خطوط راه میاین نوع ترك     

 هاي آسفالتی، بین درزها فاصله افتاده و به صورت ترك پدیدار شده است. نفوذ آب به داخل این تركرویه

هـا،  گردد. از عوامل به وجود آمدن ایـن گونـه تـرك   ها میموجب تشدید این خرابی و بازترشدن این ترك

باشد، چراکه پس از پخـش و کوبیـدن آسـفالت    ي آسفالتی باندهاي آسفالتی میاجراي غیر همزمان رویه

قدر هم در پیوند باند اول و سپس خط مجاور آن عموما یک درز در محل اتصال، دوخط ایجاد شده که هر 

گردد. این نـوع خرابـی   ي ضعیف اتصال در آینده باعث ایجاد خرابی میدوخط کوشش شود، این محدوده

آید. علت وقوع آن نظیر آنچه که وجود  ي آسفالتی راه نیز ممکن است بههمچنین بین خط کناري و شانه

  اري و شانه راه است.در مورد ترك بین دوخط بیان شد، اجراي غیر همزمان آسفالت خط کن

  7هاي لغزشی (هاللی شکل)ترك -4- 4-2- 1

هاي هاللی شکل معموال در مسیر حرکت وسایل نقلیه و به علت وجود نیروهاي افقی زیاد ناشی ترك     

ي ي آسـفالتی و الیـه  ي رویـه آیند. فقدان چسبندگی کافی بـین الیـه  از ترمز، در سطح رویه به وجود می

د مواد زاید از قبیل گرد ها می باشند. همچنین وجوزیرین آن از عوامل موثر در پدیدار شدن این نوع ترك

توانند موجب به وجود آمدن این نوع ي آسفالتی نیز میهاي نفتی یا آب قبل از اجراي رویهو خاك، روغن

خراب شده و اسـتفاده  ها، برداشتن قسمت گونه تركترین راه حل جهت ترمیم اینها گردند. مناسبترك

  باشد.از بتن آسفالتی گرم جهت مرمت آن می

                                                
6 Longitudinal Cracking 
7 Slippage Cracks 
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  8پوست ماري) - هاي موزاییکی (سوسماريترك - 5- 2- 4- 1

مـاري  هاي سوسماري یا پوستها به علت شباهت آن به پوست بدن سوسمار، به تركاین نوع از ترك     

هـاي  ي آسـفالتی بـه شـکل تکـه    معروفند. این نوع خرابی یا ترك خوردن تمام و یا قسمتی از سطح رویه

گردد (شـکل  افزوده می آنهاگردد و معموال با تکرار بارگذاري بر میزان نسبتا کوچک چند ضلعی ظاهر می

1-5.(  

  

  هاي سوسمارياي از تركنمونه :5- 1شکل 

  

هاي روسازي در اثر بارهاي وارده به هاي موزاییکی، تغییر شکل بیش از حد الیهتركعلت به وجود آمدن 

هـایی کـه بـر روي    باشـد. روسـازي  گـذاري مـی  ي آسفالتی تحت اثر بارآن و یا خستگی بیش از حد رویه

شـوند، اکثـرا دچـار ایـن نـوع خرابـی       هاي با مقاومت کم و با قابلیت تغییر شکل زیـاد سـاخته مـی   خاك

هاي اساس و زیر اساس ممکن است باعث به وجـود آمـدن ایـن    گردند. همچنین عدم تراکم کافی الیهمی

                                                
8 Fatigue (Alligator) Cracks 
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کی تمام یا قسمت بزرگی از روسازي را فرا گرفته باشند، هاي موزایینوع خرابی گردد. در مواردي که ترك

  ي آسفالتی تحت اثر عبور وسایط نقلیه سنگین است.معموال علت آن خستگی بیش از حد رویه

  9هاي انعکاسیترك - 6- 2- 4- 1

هایی که قبال گردد که در سطح روکش آسفالتی و در محلهایی اطالق میهاي انعکاسی به تركترك     

هـاي  ها ، انعکاس تركگردند. در حقیقت این تركروسازي قدیمی دچار ترك خوردگی گردیده، ظاهر می

  ).1386-(مقدس نژاد)6-1(شکل  باشندي زیرین به روکش جدید میي ترك خوردهقدیمی از الیه

  

   هاي انعکاسیمکانیزم رشد ترك: 6- 1شکل 

  

باشد. ایـن حرکـات در اثـر    ي زیرین روکش میهاي انعکاسی، حرکت افقی و قائم الیهعلت بروز ترك     

آینـد. تـرك هـاي انعکاسـی     ي حـرارت و رطوبـت بـه وجـود مـی     عبور چرخ وسایط نقلیه، تغییرات درجه

. نتـایج  باشـند ترین عامل نگرانی مهندسان مسئول بخش تعمیـرات و نگهـداري و بازسـازي راه مـی    بزرگ

باشند که حاصل از تحقیقات گسترده انجام شده حاکی از آن است که مصالح داراي خصوصیاتی درونی می

ي پیچیـدگی مسـئله   توان از آنها جهت بهتر نمودن وضعیت، بهره گرفت. ارزیابی حاصله نشان دهنـده می

  اند.یچیدهاي کامال متغیر و پهاي انعکاسی پدیدهباشد و این حقیقتی است که تركمی

هاي معیوب است. اما نوسازي روسازيهاي شترین روهاي آسفالتی یکی از اقتصادياستفاده از روکش     

هـا و همچنـین درزهـاي    مشکلی که همیشه در این روش از بازسازي وجود داشته، ایـن اسـت کـه تـرك    

                                                
9 Reflection Cracks 
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هاي شود. تركید منعکس میساختمانی موجود در روسازي قدیمی، گسترش یافته و به سطح روکش جد

ترین علل خرابی روسازي به شـمار آمـده و بنـابراین تخمـین و پـیش بینـی آن یکـی از        انعکاسی از مهم

هـاي انعکاسـی در آسـفالت در اثـر عبـور بارهـاي       باشد. تـرك ترین اهداف در طرح روکش جدید میمهم

د. وقتی که تـنش در روکـش بـا مقاومـت     آیهاي حرارتی و یا ترکیب این دو به وجود میترافیکی یا تنش

  افتد.کششی آن برابر گردد، شکست ناگهانی اتفاق می

  هاي ماندگارروسازي - 1-5

هـاي  هـاي تمـام آسـفالتی و روسـازي    مفهوم جدید نیست. روسـازي  10هاي با عمر باالمفهوم روسازي     

شـود کـه   ی به روسازي اطالق میاجرا شدند. روسازي تمام آسفالت 1960ضخیم و مقاوم آسفالتی از سال 

نیز به  11هاي ضخیم و مقاومروسازي هاي آسفالتی مستقیما بر روي خاك بستر قرار داده شود.در آن الیه

گیرند، اطـالق  متر) قرار میسانتی 15 یال 10هایی که بر روي یک الیه نسبتا نازك اساس شنی (روسازي

هاي آسفالتی داراي هاي متداول (روسازيها نسبت به روسازيشود. به طور کلی ضخامت این روسازيمی

البته مقاومت  شود.ها محسوب میگونه از روسازيزیراساس و اساس) کمتر است و این یکی از مزایاي این

  شود.دیگر از مزایاي آن محسوب می ها یکیخستگی نسبتا باالي این روسازي

نوعی روسازي را تحـت  ) 2002و همکاران ( Newcombتوسط  (تی آر ال)براي اولین بار در موسسه      

هاي با عمر باال معرفی نمود. این ایده توسط بخش حمـل و نقـل   یا روسازي 12هاي ماندگارعنوان روسازي

به اجرا در آمد و در چند سال در نواحی مختلف بررسی و اجرا ایالت کالیفرنیا و دانشگاه برکلی در آمریکا 

  شده است.

این روسازي و روش  )  به دلیل باال بودن عمر و اهمیت روسازیهاي ماندگار،1387( عامري و همکاران     

  طرح ضخامت آن را با در نظر گرفتن پارامتر حد تحمل معرفی کرده اند.

                                                
10 Long Life Pavement 
11 Deep-Strength Asphalt Pavement 
12 Perpetual Pavement 
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سال) و عدم نیاز بـه   40دهی باال (تقریبا ها ، داشتن عمر خدمتهاي این روسازيترین ویژگیاز مهم     

هـا، عـدم   برداري است.یعنی یکی از معیارهاي طرح در ایـن روسـازي  اي در طول دوره بهرهنگهداري سازه

نیازي به تخریب روسـازي نباشـد    هاي از پایین به باالست تاویژه خرابیاي عمده بههاي سازهایجاد خرابی

را بتوان با تراش رویه و اجراي مجدد آن ترمیم نمود این شود هایی که ایجاد میبه عبارت دیگر نوع خرابی

  شود.ها عموما از سه الیه تشکیل میروسازي

 الیه رویه - 1

 الیه میانی - 2

 الیه اساس یا تحتانی - 3

  الیه رویه 

انتخاب نوع الیه رویه عموما بستگی به تجربیات محلی و مباحث اقتصادي دارد. بـر مبنـاي تجربیـات         

و دوام بـوده و  هاي با عمر باال، این الیه باید داراي مقاومت شیار افتادگی حاصل شده از اجراي با روسازي

هـا از مخلـوط آسـفالتی    ویژگـی نیز غیرقابل نفوذ و مقاومت سایشی کافی داشته باشد. با توجـه بـه ایـن    

  شود.) استفاده میSMA( 13ايماستیک با استخوان بندي سنگدانه

  الیه میانی 

الیه میانی باید داراي مقاومت و دوام کافی باشد. مقاومت مخلوطی آسفالتی بـا افـزایش تمـاس بـین          

واند تامین شود. به طـور کلـی   تمیلیمتري می 5/37سمی اها و استفاده از مصالح سنگی با اندازه سنگدانه

هاي عملکردي شیار افتادگی و حساسیت رطوبتی در ارزیابی مخلوط آسفالتی این الیه باید انجام آزمایش

  شود.

  الیه تحتانی 

این الیه باید مقاومت خستگی کافی را داشته باشد تا از ایجاد ترك در زیر الیه در اثر خمـش ناشـی        

کـار رفتـه در ایـن     هاي آسفالتی بهمخلوطنماید. براي تامین مقاومت خستگی عبور از ترافیک جلوگیري 

                                                
13 Stone Mastic Asphalt 
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تواند موثر باشـد. افـزایش   الیه، استفاده از درصد قیر بیشتر از مقدار بهینه یا استفاده از مصالح ریزدانه می

ع ضخامت الیه نیز در تامین مقاومت خستگی بسیار مهم است. باید توجـه داشـت کـه جلـوگیري از وقـو     

هاي ماندگار بسـیار مهـم اسـت  و بنـابراین بایـد تمهیـدات الزم بـراي        هاي پایین به باال در روسازيترك

  جلوگیري از افزایش کرنش کششی زیر الیه آسفالتی را لحاظ نمود.

  دهد.نماي شماتیک روسازي ماندگار را نشان می) 1-7(شکل 

  

  نماي شماتیک روسازي ماندگار: 7- 1شکل 

  

ها بسیار حیاتی اسـت.  مطالب فوق، ایجاد یک الیه داراي مقاومت خستگی در این نوع روسازي با توجه به

  توان اقدام نمود.براي تامین مقاومت خستگی کافی به دو روش می

  بندي و درصد قیر مناسبانتخاب دانه - 1

  افزایش ضخامت - 2

الیه آسفالتی نشان داده شده رامترها بر مقدار کرنش کششی زیر اتاثیر این پ 9-1و  8-1 هايکه در شکل

  است.

تواند باعث افزایش هزینه اجرا شده و از نظر اقتصادي به صـرفه نباشـد.   افزایش ضخامت الیه آسفالتی می

اي با ضخامت بهینه و اقتصادي با مقاومت خستگی کـافی  هاي با عمر باال، ایجاد الیهدر نتیجه در روسازي

مناسب براي ترافیک عبوري در دهی که بتواند در طول عمر بهره برداري بدون نیاز ترمیم، قابلیت خدمت

سال را داشته باشد، بسیار مهم است. این اهمیت باعث گردید تـا طراحـان روسـازي بـه      40دوره حداقل 
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اي باشند که از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد و براي طرح این ضـخامت،  دنبال یافتن ضخامت بهینه

نهایتی را تحمـل  ر آن سطح، تعداد بارگذاري بیدانستن مقدار کرنش کششی که مخلوط آسفالتی بتواند د

نماید، بسیار اهمیت دارد. زیرا در پایین تر از این سطح کرنش نیـاز بـه افـزایش ضـخامت الیـه آسـفالتی       

  نامند.نیست. این سطح کرنش را حد تحمل می

  

  اثر ضخامت بر کاهش کرنش کششی زیر الیه آسفالتی :8- 1شکل 

  

  اثر افزایش درصد قیر بر عمر خستگی مخلوط آسفالتی :9- 1 شکل
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  : �با�ی ���ی �و�ش ��ل دوم
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  هاي آسفالتیمکانیک شکست و کاربرد آن در تحلیل شکست رویه -2-1

ار مـواد قیـري، مربـوط بـه     یکی از اولین تحقیقات در استفاده از کاربرد مکانیک شکست، بر روي رفت     

گیـري چقرمگـی شکسـت    از یک آزمایش ساده براي انـدازه  آنهاکاناداست.  Queensشیمی دانشگاه گروه 

 -Lee ،1995و  Morrison -1995( اي اسـتفاده نمودنـد  نقطـه قطعه خمش سهاز نمونه اي کرنش صفحه

Hesp  وLee(. 399ها دقیقاً مطابق با استاندارد هاي پیشنهادي آنآزمایشASTM E   که براي آزمـایش)

 Molenaar) و 1976و همکـاران (  مجیـدزاده باشد. فلزات با فرض رفتار االستیک خطی استوار است)، می

هـاي  خوردگی رویهاند که از مبانی مکانیک شکست جهت بررسی ترك) جزء اولین محققینی بوده1984(

هـاي  اند. انـواع مخلـوط  ستفاده کردههاي خستگی (ناشی از بارهاي ترافیکی) اآسفالتی تحت اثر بارگذاري

ل هاي انعطاف پـذیر، بـه شـک   هاي منحصر به فردي که دارند، در ساخت روسازيآسفالتی به دلیل ویژگی

کنـد. از طرفـی   تر روي خواص آن را مشـخص مـی  ه لزوم بررسی عمیقگسترده کاربرد دارند. همین مسأل

ویژه در نقاط سردسیر که مود شایع خرابی در به  -هاي آسفالتیداشتن خواص شکست خوب براي مخلوط

هـاي اخیـر کـاربرد    یک حقیقت انکارپذیر اسـت. در سـال   –این نواحی بیشتر از نوع ترك خوذدگی است 

مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت و بـا اسـتفاده از       هاي آسفالتی به طور گستردهمکانیک شکست در مخلوط

لوط آسفالتی پرداختی شده است. این موضوع جهت کاهش هاي این علم به بهینه کردن خواص مختئوري

به ویژه در نقاط سردسیر که ممکن است به علت تردي زیاد آن، آسـفالت بـه صـورت     -ترك و کنترل آن

  یابد.اي میاهمیت ویژه –ناگهانی گسیخته شود 
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  معرفی مفاهیم مهم در مکانیک شکست -1- 2-1

ي بارگـذاري دچـار تـرك    مـه اتغییر شکل گردیده و در نهایـت بـا اد  بارگذاري دچار د جامد تحت امو     

هاي جسم در گردند. پدیده ترك خوردگی به معنی از بین رفتن ارتباط میان المانخوردگی و شکست می

باشد. ایـن موضـوع در   باشد که موضوع مورد بحث در مکانیک شکست میطول یک خط یا یک سطح می

خـود را پدیـدار    ه و در نهایت به صورت ماکروسـکوپی وسکوپی ظاهر گردیدابتدا به شکل یک پدیده میکر

صورت یک تغییر شـکل زیـاد در جسـم    هشدار قبلی به تواند بدونست در یک جسم میسازد. لذا شکمی

هـاي زیـادي را   یـر شـکل  که یک نیروي کوچک ممکن است باعـث شـود جسـم تغی   بروز نماید، به طوري

هاي احتمالی در جسم ي مکانیک شکست، جهت پیش بینی تركدر شاخهتمام محاسبات  متحمل گردد.

که عضو مورد نظر، ظرفیت تحمل خویش را در مقابل هاي بزرگ قبل از آنو جلوگیري از بروز تغییر مکان

توان میزان بار بحرانی بـراي عضـو را تعیـین    رو، میپذیرد. از اینعوامل خارجی از دست بدهد، صورت می

گیـرد.  ها صورت میها و کرنشهاي خارجی را به آن محدود نمود که این کار توسط آنالیز تنشنمود و بار

شود. در زیر برخـی از مفـاهیم اولیـه،    ها پرداخته میدر این مبحث به مقدماتی در خصوص مکانیک ترك

  شوند.توضیح داده می

ست از آنجا گسترش یافته و باشد که شکي کوچکی در اطراف ترك میمنطقه پیشرفت ترك محوطه     

هـاي عضـو از یکـدیگر    یابد و در مقیاس اتمـی زنجیـره  رود و رشد میبا یک روند غیر یکنواخت پیش می

هاي تواند جریانشود. بدیهی است که تئوري ماکروسکوپی (مکانیک کوانتومی کالسیک) نمیگسسته می

ي گسترش یافته آن به کـار  توصیف محدوده تواند جهتولیکن می موجود در این منطقه را تشریح نماید،

اي از سطحی که شکست در آن اتفـاق  تواند به عنوان نمایندهاي از این منطقه میرود. لذا سطح جدا شده

  هاي مکانیک کوانتومی در آن منظور گردد.افتد، در نظر گرفته شود و تئوريمی

خطی است که تمامی نقاط در همسـایگی محـل جـدا شـدن عضـو را بـه یکـدیگر متصـل          ،پیشانی ترك

سازد. در طول بارگذاري روي عضو این خط در طول یک سطح هندسـی کـه بـه نـام سـطح شکسـت       می
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یابـد. الزم بـه   رود. بدیهی است که در طول افزایش ترك این سطح نیز افزایش مـی مشهور است پیش می

  شود.شوند، در نظر گرفته نمیها که موجب کاهش این سطح میركذکر است که جمع شدن ت

باشـد. در  ها، مفهوم شکست نرم و شکست تـرد جسـم مـی   از مفاهیم دیگر در خصوص مکانیک ترك     

هـا و یـا ازهـم    شکست ترد عموما به شـکافتگی و جـدا شـدن دانـه     ،منطقه شکست یک جسم کریستالی

تـوان گفـت در مقیـاس    مـی گـردد. بـه طـوري کـه     ها اطالق مـی دانه -گسیختگی جسم در حدود مرزي

گردند. شکست موضعی نرم عموما به صـورت حالـت   ها بر روي سطح جسم مشاهده میمیکروسکوپی دانه

گسترش یافته و به هم پیوسته شدن فضاهاي خالی اطراف ذرات جسم تا رسیدن به یک شکل قیر ماننـد  

  گردد.رم انرژي بیشتري نسبت به شکست ترد صرف میگردد. عموما در شکستگی نتعبیر می

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

مود شکست : مود یا چگونگی رشد ترك، طرز و شکل جدا شدن و از هم گسـیختگی هندسـی عضـو         

ه چندین صورت ها در داخل اجسام و قطعات، در اثر شرایط بار گذاري اعمالی بباشد. به طور کلی تركمی

دار، الزم اسـت کـه   دهند. پیش از پرداختن به چونگی توزیع تنش در قطعات تـرك  شکلتوانند تغییر می

  ها عبارتند از:دار مشخص شود. این بارگذاريانواع بارگذاري قطعات ترك

 بارگذاري Iمود  - 1

 بارگذاري IIمود  - 2

 بارگذاري IIIمود  - 3

 ترکیبی از مودهاي فوق الذکر - 4

اي تحت بارگذاري قرار گیرد که سطوح ترك نسبت به هم فقط باز شوند دار به گونهاي تركعهاگر قط     

  ).1-2باشد (شکل می Iقطعه تحت بار مود 
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  بارگذاري I: مود 1- 2شکل 

  ارائه شده است. Iهاي مختلفی از بارگذاري مود ) حالت2-2در شکل (

  

  

  : (الف) کششی ترك کناري : انواع مختلف بارگذاري در حالت مود یک2- 2شکل 

  (ب) کششی ترك میانی                                                                                  

  (ج) فشاري                                                                                  

  (د) خمشی                                                                                  

(الف)                             (د)                               (ج)                        (ب)             
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اند. در این مودها که تغییر بارگذاري معرفی شده IIIد بارگذاري و مو II) مود 4-2) و (3-2هاي (در شکل

هاي ترك در راسـتاي عمـود بـر    باشد، لبههاي ترك از نوع برشی (لغزش بر روي یکدیگر) میهاي لبهفرم

  گونه بازشدگی نسبت به هم ندارند.ي ترك هیچصفحه

  

  

  لغزند.هاي ترك در داخل صفحه جسم نسبت به هم فقط میبارگذاري لبه II: در مورد 3- 2شکل 

  

  

  لغزند.هاي ترك در خارج صفحه جسم نسبت به هم فقط میبارگذاري لبه II: در مورد 4- 2شکل 

  

شـود. بـه   حالت بارگذاري باشد، بارگذاري مرکب نامیده مـی  2یا  1اگر بارگذاري به صوت ترکیبی از      

هاي ترك از قرار گرفته است؛ چون لبه IIو  I) تحت بارگذاري مرکب مود 5-2ي شکل (قطعهعنوان مثال 

  لغزند.ي جسم نسبت به یکدیگر میهم فاصله گرفته و همزمان در صفحه
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  : مود مرکب بارگذاري5- 2شکل 

  

در اطـراف  ي توزیع تنش و معادالت تنش دار، نحوهپس از معرفی انواع مختلف بارگذاري در قطعات ترك

  شود.نوك ترك بررسی می

  هاي االستیک در اطراف یک تركتنش -3- 2-1

ي توزیع تنش در اطراف نـوك تـرك   ) در مورد نحوهwilliams )1975به موجب مطالعاتی که توسط      

دار در نزدیکی نوك تـرك  ي تركچه موقعیت یک المان از قطعهانجام شده، مشخص گردیده است. چنان

دهد بدین هایی که معادالت تنش را در نزدیکی نوك ترك ارائه می) تعریف شود، سري6-2(مطابق شکل 

  باشد:قرار می

  

  هاي االستیک در اطراف نوك ترك در مختصات کارتزین: تنش6- 2شکل 
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Abstract:  

 

This thesis presents a two-dimensional study about the bottom-up cracks in the sustainable 

asphalts using ABAQUS software. Asphalt is simulated considering four layers including the 

pavement, the base layer, the sub-base layer and the sub-grade layer. The surface layers are made 

of Stone Mastic Asphalt (SMA), the gender of base layer is of concrete and sub-base layer is of 

soil. A complete vertical slit is created in the middle layer of the base layer and also a 3 cm crack 

is defined in the surface layer. In this model stress intensity factors of mode I and mode II are 

derived due to the loading results. Figures are obtained based on the stress intensity factors, after 

changing the type and thickness of the layers. 
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