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-هاي آسفالتی را پایین مـی روسازيعمر و ایمنی هاي آسفالتی است که طولهاي اصلی روسازياز خرابی یکی ترك در دماي پایین:هدف 

 يکننـده امروزه استفاده از نانومواد بعنوان اصـالح  .باشدي پایین امري ضروري میهااز این رو کاستن و به تاخیر انداختن ترك در دما .آورد

ایـن تحقیـق بررسـی رفتـار      هدف از انجـام از این رو.افزایش پیدا کرده است ايبه صورت گسترده به خاطر خواص ممتازش )قیر مثال(مواد 

  .باشدمی )برشی-کششی(I/IIترکیبی  ، تحت شرایط بارگذاري مودمختلف هايموادا نانوبشده تقویت (HMA)هاي آسفالتی گرمبتن شکست

 نـانو رس  و (CNTs)ي کـربن نانو لولـه ، Fe2O3، نانو Al2O3هاي نانو مختلف به نام يادهمنانونوع 4در این پژوهش از:شناسی پژوهش روش

، %4/0، %1/0یعنـی  (درصد مختلـف   4با CNTsو  Fe2O3، نانو Al2O3نانو  به این منظور .هاي آسفالتی گرم استفاده شدبراي تقویت مخلوط

ه  % 4و % 5/3، %3، %5/2، %2یعنی (درصد مختلف  5نانو رس با و همچنین) وزنی قیر پایه %2/1و % 8/0 بـه  . داسـتفاده شـ  )وزنی قیـر پاـی

دستیابی به یـک مخلـوط   سپس به منظور  و پایه اضافه شد به قیرمواد ابتدا نانو ،موادشده با نانوتقویتگرم هاي آسفالتی یمخلوطتهیهمنظور

زمـان  مـدت  در طـول  .بـا هـم ترکیـب شـدند    ساعت  1دور بر دقیقه و به مدت  1800با سرعت دورانی  با استفاده از همزن مکانیکی همگن

هـاي شکسـت تحـت چهـار حالـت      بـراي انجـام تسـت    .شودمیثابت نگه داشته  120℃در  گرمکندماي مخلوط با استفاده از یک  ،همزدن

استفاده (SCB)خمشی دیسکنیم ينمونه)=�66/0Mو  32/0(I/IIو مودهاي ترکیبی ) =�0M(خالص II، مود )=�1M(خالص  Iمود بارگذاري 

شده با نانومواد فوق الذکر تهیه شده و سپس در دسـتگاه  تقویت گرم از جنس بتن آسفالتی ترکدار SCBهاي به این منظور نمونه. شده است

هاي مختلف ها در داخل دستگاه آزمایش یونیورسال تحت بارگذاريدر ادامه این نمونه. ساعت قرار گرفتند 6به مدت  -15℃فریزر با دماي 

شکسـت   مقاومتآوردن  تجهت بدس.ها محاسبه شدندار گرفتند و بار شکست این نمونهاي قرمذکور با استفاده از فیکسچر خمش سه نقطه

بعـدي در نـرم افـزار آبـاکوس     هـاي سـه  سـازي محاسبه شـوند کـه بـه ایـن منظـور مـدل      SCBهاي ها الزم بود ضرایب شکل نمونهاین نمونه

(ABAQUS)انجام شدند .  

تواند مقاومت شکست را تحت بارگذاري ، میهاي آسفالتی گرممخلوطدر مواد استفاده از نانوهاي این پژوهش نشان دادند که یافته:ها یافته

هـاي آسـفالتی   تر از نمونـه االستیک موادشده با نانوهاي آسفالتی تقویتهمچنین نمونه.اي بهبود بخشدبه طور قابل مالحظهI/IIترکیبی مود 

بـه  . بـود ي اسـتفاده شـده   مـاده در مودهاي مختلف وابسته به جنس نانو هاي آسفالتی گرممخلوط میزان بهبود مقاومت شکست. پایه بودند

در نوك  )Iمود (هنگامی که سهم مود کششیCNTsو  Fe2O3مواد نانو شده باي آسفالتی گرم تقویتبهبود مقاومت شکست نمونه طوري که

بـا  رس نـانو  و  Al2O3نانو  شده باهاي آسفالتی گرم تقویتشکست مخلوط، بهبود مقاومت از طرف دیگر.بودتر محسوس ،بودغالب  SCBترك

تـرین بهبـود در   شده با نـانومواد بـیش  تقویت گرم مخلوط آسفالتی 4از میان .شدتر بیشSCBدر نوك ترك) IIمود (سهم مود برشی افزایش

و % 38به میـزان  ) Iمود غالب (=�66/0Mبا I/II، براي مود ترکیبی CNTs% 2/1و با افزودن % 46به میزانIخالص مقاومت شکست براي مود

نیـز   IIنانو رس و براي مود خـالص  % 4و با افزودن % 38به میزان ) IIمود غالب (=�32/0Mبا I/II، براي مود ترکیبی CNTs% 2/1با افزودن 

  .نانو رس حاصل گردید% 4و با افزودن % 35ن به میزا

 هـا تـوان در سـاخت آسـفالت جـاده    ، میا نانوموادبشده تقویت HMAهايبه بهبود قابل توجه مقاومت شکست مخلوطبا توجه :گیري نتیجه

  .رداز نانومواد استفاده ک مخصوصا در نواحی سردسیر

  I/II، مود ترکیبی (HMA)مواد، آسفالت گرم مقاومت شکست، نانو:هاي کلیدي واژه

  

  



  مقدمه -1-1

- خوردگی، شیارهاي مختلفی از جمله تركهاي آسفاتی دچار خرابیاند که روسازيتحقیقات گذشته مشخص کرده

هاي تعمیر و و همچنین هزینهدهند ها را کاهش میها عمر و ایمنی جادهاین خرابی. شوندمی... شدگی و شدگی، عریان

ها هاي آسفالت جادههاي قبلی بر روي کاهش و به تاخیر انداختن خرابیاز این رو بررسی. برندنوسازي را نیز باال می

هاي آسفالتی هاي اصلی خرابی روسازيهاي حرارتی یکی از حالتدهند که تركتحقیقات نشان می. متمرکز بوده اند

نین چبخشند و همهاي حرارتی را تسریع میهاي ترافیکی عمدتا ایجاد و گسترش تركبار. سرد است در نواحی با اقلیم

شود مواد آسفالتی در دماهاي پایین رفتار ترد از خود نشان دهند، از این رو بسیاري از محققان از اقلیم سرد باعث می

هاي ، در دما  (٢HMA)شکست آسفالت گرم براي پی بردن به رفتار (١LEFM)مفهوم مکانیک شکست االستیک خطی

 .)Maresteanu et al, 2002; Dongre et al, 1989; Tekalur et al, 2009; Kim et al, 2003(کنند پایین استفاده می

  .دهدنشان میهاي آسفالتی را هاي رایج و عمده روسازيخرابی) 1- 1(شکل 

HMA 15درصد وزن و  5قیر حدود  .از سه جزء اصلی شامل قیر، مصالح سنگی و فضاي خالی تشکیل شده است 

 & Pirmohammad)کند گیرد و نقش بسزایی را در عملکرد مخلوط آسفالتی ایفا میرا در بر می HMAدرصد حجم 

Ayatollahi,  2014).  

ي کلوئیدي متشکل از دو فاز پیوسته و گسسته ادهي مرکب از نفت خام است که به عنوان یک مقیر یک ماده

ها از لحاظ آسفالتن. هاي سنگین و نیمه پلیمري آلیفاتیک و آروماتیک تشکیل شده استشود که از مولکولشناخته می

ها و شود که مرکب از روغنفاز پیوسته در قیر مالتن نامیده می. بار الکتریکی داراي بار منفی با تمرکز کم هستند

هاي آسفالتن نسبت به ها دارند، در نتیجه تودهها وزن مولکولی بزرگی نسبت به مالتنآسفالتن. هاي مختلف هسترزین

هاي ریزتري تشکیل شده و یک فاز مایع با تري برخوردار هستند، ولی فاز مالتن از مولکولفاز مالتن از سفتی بیش

).2-1شکل (ي زیاد است ویسکوزیته

-در دماهاي باال قیر رفتار ویسکو االستیک از خود نشان می. شوداي وابسته به دما شناخته میماده قیر به عنوان 

هاي داغ، بتن آسفالتی تحت تاثیر خرابی شیارشدگی ناشی از ترافیک سنگین در دما  (Tran and Hall, 2004).دهد

شود با اقلیم سرد، قیر آسفالت گرم ترد می همچنین با کاهش دما به خصوص در نواحی.گیردروسازي آسفالتی قرار می

یابد و در این شرایط، دهد، بنابراین مقاومت بتن آسفالتی در برابر شیارشدگی بهبود میو نرمیت خود را از دست می

آل، باید عملکرد مناسبی هم در دماهاي ایدهHMAیک . شودشکست به حالت اصلی خرابی روسازي آسفالتی تبدیل می

و بهبود آن در HMAهاي بسیاري براي پی بردن به مشخصات مکانیکی تالش.م در دماهاي پایین داشته باشدباال و ه

  .(Edwards el al, 2006; Tan el al, 2012; Arslan et al, 2013)دماهاي پایین انجام شده است 

  

                                                                                                                                                                
١- Linear Elastic Fracture Mechanics
٢- Hot Mix Asphalt
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3                   مقدمه و هدف                                                                                                                  

  

  )Shafabakhsh & Jafari Ani, 2015( ساختار شیمیایی قیر  - 2- 1شکل 

    هدف-1-2

آسفالتی، براي هاي هاي رایج روسازيطور که در قسمت مقدمه گفته شد جلوگیري و به تعویق انداختن خرابیهمان

شود، امـروزه  ها میها و همچنین افزایش ایمنی آسفالت جادهها که باعث کاهش هزینهافزایش طول عمر آسفالت جاده

توانـد قابلیـت   هـاي مهندسـی مـی   هاي نـوین در سـازه  استفاده از فناوري. شودبیش از پیش امري ضروري احساس می

نـانو  . هاي اخیر فناوري نانو اسـت هاي جدید و پرکاربرد در دههاز فناوري. هدها را افزایش داطمینان و کارایی این سازه

از این رو در پـژوهش پـیش   . هاي مهندسی دارنداي را در بهبود خاصیت مواد و سازهفناوري و نانو مواد پتانسیل بالقوه

فتار شکست مخلوط آسفالتی گـرم  ي قبلی، به بررسی ررو، پس از انجام مطالعات کافی و مروري بر تحقیقات انجام شده

، با هدف بهبود مقاومت شکست بـتن  )برشی _کششی (I/IIمود ترکیبی مواد مختلف، تحت بارگذاري تقویت شده با نانو

.آسفالتی گرم، پرداخته شد

  نامهپایان ساختار-1-3

هایایجاد شده در خرابیاي از در فصل اول به توضیح مقدمه. ي حاضر از شش فصل تشکیل شده استنامهپابان

ها و همچنین به توضیح مختصري از آسفالت گرم و و لزوم جلوگیري و به تعویق انداختن این خرابی هاآسفالت جاده

در فصل دوم به توضیح مکانیک . نامه شرح داده شدسپس هدف از انجام این پایان و خواص و ساختار قیر پرداخته شد

شود و سپس در هاي مختلف بارگذاري پرداخته میضرایب شدت تنش و مودشکست االستیک خطی و همچنین 

نامه در فصل سوم پایان. دوشقسمت پیشینه به توضیحی در مورد کارهاي قبلی انجام شده توسط محققان پرداخته می

- پرداخته میهاي شکست با استفاده از تحلیل اجزاء محدود در ابتدا به معرفی قطعه هندسی مناسب براي انجام تست

ي شود بعد از آن به تشریح نحوهها شرح داده مینامه و مشخصات آنشود و سپس مواد و مصالح مصرفی در این پایان

در فصل چهارم به تشریح و تفسیر نتایج با . شودها پرداخته میهاي شکست بر روي آنها و انجام تستساخت نمونه

در فصل پنجم به بحث و بررسی نتایج پرداخته و پیشنهاداتی براي . ودشها پرداخته میاستفاده از جداول و شکل

    .شوندنامه آورده مینهایتا در فصل ششم منابع استفاده شده در پایان. شودکارهاي آتی ارائه می

  



  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  

  مقدمه-2-1

هـاي مختلـف بارگـذاري معرفـی     در این فصل ابتدا به تعریف مکانیک شکست االستیک خطی پرداخته و سپس مود

ي در قسـمت پیشـینه  نهایتـا  . شـود ها بیان مـی ي آني محاسبهپس از آن ضرایب شدت تنش معرفی و نحوه. گرددمی

ها با هاي آسفالتی و تقویت آنشود و در مورد لزوم بررسی مقاومت شکست بتنپژوهش، کارهاي قبلی مرتبط آورده می

  .شودمواد، بحث مینانو

  مکانیک شکست-2-2

کمـک  مکانیـک بـه    مهندسی این شاخه از علم. باشدهاي مهم مهندسی مکانیک، مکانیک شکست مییکی از شاخه

 بـه عبـارتی دیگـر   . تخمـین بزننـد  ي ترکـدار را  تا بتوانند طول عمر و همچنین زمان کارکرد یک قطعه آیدحان میطرا

هـا،  سازه از در برخی. کندقطعات ترکدار را بررسی می رفتارباشد و مکانیک شکست علم تحلیل رفتار قطعات ترکدار می

کـه عامـل    ه اسـت که پس از تحقیق و بررسی مشخص شد دهدرخ میشکست قطعه در باري کمتر از بار بحرانی قطعه 

تـا طراحـان در طراحـی     ه استباشد و همین امر باعث شدمی این چنینوجود ترك و نواقصی  ،ایجاد شکست در قطعه

یک تمرکـز تـنش    باعث ایجاد تركوجود . در نظر بگیرند به عنوان عاملی مهم در ایجاد شکست، وجود ترك را ،قطعات

. دچار شکست شودبینی شده قطعه در باري کمتر از بار پیش شودتامی باعث همچنین و شودمید در قطعه بسیار شدی

ي ضـرایب شـدت   مکانیک شکست وجود دارد، یکی بـر پایـه   بررسی رفتار قطعات ترکدار در دو معیار اصلی دردر کل، 

  .شودي ضرایب شدت تنشبیان میبر پایه شکستکه در ادامه معیار  باشدمیي مفهوم انرژي تنش و دیگري بر پایه

  تئوري مکانیک شکست االستیک خطی -2-2-1

یکی . هاي آسفالتی معرفی شده استهاي گذشته مفهوم مکانیک شکست، براي بررسی رفتار شکست مخلوطدر دهه

از اهداف اصلی آن، بدست آوردن خواص شکست قابل اعتماد براي استفاده در انتخاب مواد مقاوم در برابر ترك است 

(Li & Marasteanu, 2006).

از ایـن  باشد شکننده می ترد و داراي رفتارم انتشار تركااند که آسفالت در هنگي آسفالت فرض کردهمحققین زمینه

در مصـالح شـکننده   . اندنظور بررسی رفتار گسترش ترك، تئوري مکانیک شکست االستیک خطی را به کار بردهمروبه 

از فاکتور ضریب شدت تنش در  از این رو. استبسیار کوچک ) هاي موییي ایجاد تركناحیه(ي شکست ي ناحیهاندازه

  .شودیاین تئوري براي بررسی رفتار گسترش ترك استفاده م

دهد که مواد آسفالتی در دماهاي پایین بجایی ارائه شده توسط محققان در تحقیقات گذشته نشان میجا -نمودار بار

همچنـین تحقیقـات   . آمده اسـت ) 1-21-3(یک نمونه از این نمودارها در شکل . دهندرفتار االستیک از خود نشان می



در برابر ماکزیمم بار وارده در دماي پایین به صـورت خطـی    یآسفالت هايمخلوط د که رفتاردانشان  ٣کیم و همکارانش

 & Akbulut). اسـتفاده کـرد  تئوري مکانیک شکست االستیک خطی در ایـن شـرایط دمـایی     توان ازمی، لذا باشدمی

Aslantas, 2004; Li & Marasteanu, 2010; Kim et al, 2009; Pirmohammad & Kiani, 2015).  

  

ي آسفالتی تحت بارگذاريجا به جایی یک نمونه –نمودار بار   - 13-21شکل 

)Pirmohammad & kiani,  2015(  

  

  هاي بارگذاري در اجسام ترکدارانواع مود -2-2-2

کـه  . تغیـر فـرم مـی یابنـد    ) صـورت (ها در اجسام و قطعات، بسته به نوع بارگذاري به چندین مود به طور کلی ترك

  .                             هاو ترکیبی از آن III، مود II، مود Iمود : عبارتند از 

  بارگذاري یا مود بازشونده  Iمود  -2-2-2-1

گونه لغزشـی از هـم   گامی اتفاق می افتد که وجوه ترك بدون هیچهن که به مود بازشوندگی نیز معروف است، Iمود 

.باز شوند

بارگذاري یا مود بازشونده IIمود  -2-2-2-2

.افتد که وجوه ترك عمود بر جبهه ترك، بدون هیچگونه بازشوندگی بلغزندهنگامی اتفاق می) مود برشی(ΙΙمود 

  بارگذاري یا مود پارگی IIIمود  -2-2-2-3

                                                                                                                                                                
٣- Kim et al
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  .گیبلغزندافتد که وجوه ترك موازي با جبهه ترك بدون هیچگونه بازشوندهنگامی اتفاق می) مود پارگی(ΙΙΙمود 

سـه مـود مختلـف    ) 2-2(شـکل  . هـا رخ دهـد  هاي ذکر شده در باال یا ترکیبـی از آن تواند به شکلمود شکست می

  .دهدبارگذاري را نشان می

  

  

  )ج )                                             ( ب )                                   ( الف (    

  Iمود) ج(IIمود) ب(IIIمود) الف:  (بارگذاري سه مود مختلف  - 2- 2شکل 

  )1396حجتی منقارپی (

  

  ضرایب شدت تنش يمحاسبه -2-2-3

ي ضـریب شـدت   در معیار بـر پایـه  . باشدمیمکانیک شکست و اساسیدر  ضریب شدت تنش یکی از پارامترهاي مهم

  .رسدمیدهد که ضریب شدت تنش به مقدار بحرانی خود که رشد ترك زمانی رخ می شده استتنش فرض 

تـرك بـا سـرعت     ،خـالی هنگام برخورد با فضـاي  بنابراینو  استوجود مدر مصالح آسفالتی همیشه مقداري تخلخل 

در ایـن  . یابـد تا رسیدن ترك به طول بحرانی خود ادامـه مـی  این پیشروي پایدار .کندمی رويبیشتر از حالت قبل پیش

عوامل مـوثر در سـرعت   . شودشود تاالیه به طور کامل گسیختهباعث میو  کندمیبه طور ناگهانی پیشروي  هنگام ترك

 کههاي موجود در مصالح تركپیشي ایجاد شده و اندازه هايپیشروي ترك عبارتند از بزرگی مقدار تنش، تغییر شکل

ي آسـفالتی، ضـریب   ایجاد و شـروع تـرك در رویـه   بینی معیار پیش. ي تمرکز تنش در رأس ترك هستندکنندهکنترل

االسـتیک خطـی    يها در مجاورت نوك ترك در یـک مـاده  شدت تنش يمشخص کننده باشد کهمی (K)شدت تنش 

.است

 يهـا روش. کننداستفاده میهاي تحلیلی، آزمایشگاهی و عددي روش ، محققان ازي ضریب شدت تنشبراي محاسبه

، بدسـت آوردن ضـرایب   شوندتر و اگر کمی این شرایط پیچیده اندهاي سادهتحلیلی فقط محدود به هندسه و بارگذاري

ي ضـرایب شـدت تـنش در یـک     روش آزمایشگاهی بـراي محاسـبه   گذشتهدر . نیستاي شدت تنش تحلیلی کار ساده

همچنین و  باشدبسیار می امکانات آزمایشگاهی زممستلخورده بکار گرفته شده، اما این روش نیز روسازي آسفالتی ترك



  .طلبدزیادي را میي وقت و هزینه

از مزایـاي  . انـد بکار گرفته شـده  وسیعیهاي شکست به طور محدود براي بدست آوردن پارامتر ءهاي اجزااروشاخیر

قابـل   هـاي مختلـف  گـذاري ي بسیار وسیعی از شرایط هندسی و باراین است که اوال براي محدوده روش اجزاء محدود

-محدود مربوط به مکانیک شکسـت مـی   ءبه امکانات آزمایشگاهی نیز ندارد و با رعایت نکات اجزا ياستفاده بوده و نیاز

  .آورددست راب توان نتایج قابل قبولی

ي الیـه  مقاومـت تـر باشـد،   ، هر چـه بـیش  باشدمیجا که یک خاصیت وابسته به جنس ماده چقرمگی شکست از آن

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

راهی ... و  )مانند نانومواد(هااستفاده از افزودنی و همچنین هاتوان با تغییر دادن درصد مصالح و یا جنس آنمیاین رو 

  .یافتاي آسفالتی هبراي افزایش این خاصیت مخلوط

  هاي االستیک اطراف نوك تركتنش-2-2-4

ي توزیع تنش در اطراف نوك ترك انجـام شـده اسـت، مشـخص     در مورد نحوه) 1956(٤ویلیامکه توسط  مطالعاتی

هایی بیان نمود، چنانچه موقعیـت یـک المـان از    هاي االستیک اطراف نوك ترك را توسط سريتوان تنشه که میکرد

 صـورت زیـر  نوك ترك به  اطراف معادالت و شودتعریف می) 3-2(دار در نزدیکی نوك ترك مطابق شکل تركي قطعه

  :باشدمی

  

  

  هاي االستیک یک المان سه بعدي در اطراف نوك تركتنش - 3- 2شکل 

  

�� =
�

�√���
��� �5 cos

�

�
− cos

��

�
� + ��� �−5 cos

�

�
+ 3sin

��

�
�� + �cos�� + �. �.�				 )1 -2(

�� =
�

�√���
��� �3 cos

�

�
+ cos

��

�
� − ��� �3 sin

�

�
+ 3 sin

��

�
�� + �sin�� +�. �. � )2 -2(

                                                                                                                                                                
٤- Williams
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�

�
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�
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�

�
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���، ضرایب باالدر معادالت   به بار و، که هستندI ،II ،IIIضریب شدت تنش مودهاي گر بیانبه ترتیب ����و��،

���.بستگی دارند دارترك ي قطعههندسه 	, ����� ,��, ��,��� نیز مختصات نوك ترك براي  �و�،هاي تنشمولفه ,

.�.�٥.است�و�	که مستقل از باشدمیکششی  يمولفهنیز T	،باشدیک المان در اطراف نوك ترك می گر اثرات بیان�

بر اساس مطالعات شکست . ها صرف نظر کرددرجات باالست که در نوك ترك ناچیزند و می توان از آنجمالت با 

 & Aliha)توصیف کندتواند به صورت مناسب و موثري میدان تنش در نوك ترك را می Tيمولفهقبلی، در نظر گرفتن 

Ayatollahi, 2008 ; Smith et al, 2001).  

  ي پژوهشپیشینه -2-3

  

نظم و قاعده و قیر هیدروکربنی و با کسر کمی از حجم پراکندگی فضاي خالی، تشکیل آسفالتی از مصالح بیمخلوط 

افزون قیمت آسفالت، منجر حجم ترافیک و بالتبع آن بارهاي ترافیکی وارده بر آسفالت و افزایش روزافزایش . شده است

اسـت   شده هاي آسفالتی با استفاده از تقویت آسفالتوسازيو کارایی ر یمنیبه نیاز فوري و ضروري به بهبود مقاومت، ا

(Zhanping You et al, 2011).  

از ایـن رو  .هـاي آسـفالتی اسـت   در مناطق با اقلیم سرد،ترك در دماي پایین یکی از عوامل اصـلی خرابـی روسـازي   

;Liu et al, 2017)اندمحققان زیادي ترکدر دماي پایین آسفالت را مورد بررسی قرار داده Tan et al, 2017; Mirsayar, 

2017; Kim et al, 2003; Marasteanu et al, 2018).  

دهند، از این رو احتمـال وقـوع   هاي آسفالتی رفتار ترد از خود نشان میهاي زیر صفر و خیلی پایین، روسازيدر دما 

براي چنین شرایطی، ضـریب شـدت   . دیابها، افزایش میتركشکست ناگهانی در روسازي آسفالتی به خاطر وجود پیش

هـاي آسـفالتی ناشـی از    تواند به عنوان پارامتر پایه و اساسی به منظور تایین مشخصات شکسـت روسـازي  می(k)تنش 

هـاي آسـفالتی در   هاي باال به پایین در سطح روسازيترك. شکست ترد یا رشد ترك خستگی، مورد استفاده قرار گیرد

شوند و سپس به خاطر بـار ناشـی از رفـت و آمـد وسـایل نقلیـه       ایی روزانه یا فصلی ایجاد میابتدا به خاطر نوسانات دم

  .(Dauzats and et al, 1987)یابند شوند و گسترش میتشدید می

هـاي آسـفالتی تحـت تـاثیر مـود ترکیبـی       هاي ایجاد شده ناشی از بارهاي ترافیکی در روسـازي در حالت کلی ترك

بزرگـی ضـرایب شـدت    . در تشکیل و گسترش تـرك نقـش دارنـد    IIIوI ،IIیرد و هر سه مود گمکانیک شکست قرار می

ي تـرك  ي نقلیـه نسـبت بـه صـفحه    هاي وسـیله به محل قرارگیري چرخ )����(IIIو م�ود )�II(IIو مود)I)�Iتنش مود 

  .(Ameri et al, 2011).بستگی دارند

هـا،  و ترکیبـی از آن  I ،II ،IIIمـود بارگـذاري     3هاي اخیر محققان، رفتار شکست بتن آسفالتی را تحت هـر  در دهه

                                                                                                                                                                
5- Higher Order Terms
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 ;Pirmohammad& Ayatollahi, 2014; Aliha et al, 2014; Aliha et al, 2015)انـد  مـورد بررسـی قـرار داده   

Pirmohammad & Bayat, 2016; Ameri et al, 2012).  

در تحقیقـات گذشـته ازمـواد    . اندهاي رایج آسفالتی کردهبه تقویت آسفالت براي کاهش خرابی محققان زیادي اقدام

اند که در تحقیقات گذشته ي موادي بودهمواد از جملهها و نانوپلیمرها، الیاف. گوناگونی براي این کار استفاده شده است

  .انداستفاده قرار گرفتههاي آسفالتی مورد براي بهبود مقاومت و افزایش طول عمر مخلوط

ي اخیر اي در دهههاي تقویت شده با پلیمر به صورت فزایندهآسفالت. اندها به آسفالت، پلیمرها بودهاز اولین افزودنی

آسـفالت در دماهـاي بـاال، مـورد اسـتفاده قـرار       شیارشدگی شایرشدگی براي کاستن از ایجاد ترك در دماهاي پایین و 

Sibal et)اند گرفته al, 2000;Chollar et al, 1997).

هـاي  هاي پلیمـري بـا قیـر باعـث شـده اسـت کـه مخلـوط        کننده، قطبیت و وزن مولکولی اصالحها در چگالیفاوتت

(Fang et al, 2013).، همگن نباشند  (HMA)آسفالتی گرم 

هـاي االسـتومریک   کننـده تقویتاولی : گیرندهاي پلیمري آسفالت در یکی از دو گروه پیش رو قرار میکنندهتقویت

و دومـی  ) تـازه و بازیـافتی  (هـا  استایرن و خـرده السـتیک   –بوتادیئنس  –هستند که شامل استایرن ) پلیمر/الستیک(

 Abdelrahman and Calpenter, 1999; Panda and). هاي پالستومر ماننـد پلـی پـروپیلن و پلـی اتـیلن     کنندهتقویت

).)Mazumdar 2002.

هاي مورد الیاف. اندي آسفالت قرار گرفتهي اخیر مورد توجه محققان حوزهها در دههیز همانند پلیمرها نالیاف

ي شوند که استفاده از هر دو گونههاي مصنوعی و طبیعی تقسیم میاستفاده براي تقویت آسفالت به دو نوع کلی الیاف

ها، الیاف کربن، پلی پروپیلن، پلی ي این الیافاز جمله .مختلف الیاف تاثیر مثبتی در بهبود خواص آسفالت داشته است

 ;Tapkin et al, 2009; Chen et al, 2008; Ramalingam et al, 2017)هستند ... آرامید، بازالت، جوت، فرتا، کنف و 

Lavasani et al, 2015; Aliha et al, 2017).  

دسترس بودن، قیمت مناسب و سـازگار بـودن بـا محـیط     هاي طبیعی به خاطر در در سالیان اخیر استفاده از الیاف 

از الیـاف پشـم بـز بـه عنـوان افزودنـی در       ) 1396(مجد و همکـاران  . اندتر مورد توجه محققان قرار گرفتهزیست بیش

ها بهبود مقاومت آسفالت گرم تقویت شده با الیاف پشم بز را نسـبت بـه آسـفالت    نتایج آن. آسفالت گرم استفاده کردند

  .ن افزودنی را نشان دادبدو

قیـري هسـتند   نانومواد قادر به باال بردن خواص مکـانیکی مـواد پایـه   . ها به آسفالت، نانومواد هستنداز دیگر افزودنی

(Faramarzi et al, 2015).  

Chen)دي اکسید و نانو تیتانیوم دي اکسید سیلیسیوم سیلیکون نانو اخیرا کاربرد نانومواد، مانند et al, 2009)  ، نانو

 Khattak et)ي کـربن نانو لوله، (Jahromi &Khodaii, 2009)، نانو رس  (Sadeghnezhad et al, 2013)زینک اکسید 

al, 2012) اي افزایشیافته استبه صورت فزاینده... و.  

٦براي مثال شفابخش و جعفري آنی
نـانو سیلیسـیوم دي   نشان دادند که افزودن نانو تیتـانیوم دي اکسـید و   ) 2015(

باال دهد و مقاومت در برابر شیارشدگی و عمر خستگی آسفالت را می بهبوداکسید به قیر، مشخصات رهولوژیکی قیر را 

  .یردمی

 گـرم  تواند مقاومت بتن آسـفالتی ، میودن نانو سیلیسیوم به قیر آسفالتنشان دادند که افز) 1396(مجد و همکاران 

  .بهبود بخشد Iرا تحت بارگذاري مود 

در پژوهشی که بر روي اثر افزودن نانو تیتانیوم دي اکسید به قیر آسفالت انجام دادنـد،  ) 2013(٧تانزاده و همکاران

  . یافتند که نانو تیتانیوم دي اکسید قادر به بهبود مقاومت در برابر شیارشدگی آسفالت در دماهاي باالست

                                                                                                                                                                
٦
- Shafabakhsh & Jafari Ani

٧
- Tanzadeh et al
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هـا بهبـود خـواص ضـد     انو سیلیکا را به قیر اضافه کردند، نتـایج آن درصدهاي مختلف ن) 2014(٨ظفري و همکاران

  . فرسایش، شیارشدگی و خواص رهولوژیکی قیر آسفالت را نشان داد

شامل نانو زینک اکسید، نانو تیتانیوم دي اکسـید، ذرات  ( ترکیب نانو ذرات و پلیمرها را ) 2016(٩ژانگ و همکاران

کننده براي بهبـود  به عنوان اصالح) رابر –بوتادیئنس  –استایرن و استایرن  -دیئنسبوتا -نانو کلسیم کربنات، استایرن

  . همزمان خواص دما باال و دما پایین قیر بکار بردند

ها نتیجه گرفتند که آن. هاي کربن را بر مشخصات ذاتی قیر بررسی کردندتاثیر نانو لوله) 2016(١٠امین و همکاران

-، باال مـی ي کربنشده با نانو لولهتقویت در برابر شیارشدگی هر دو قیر فرسوده و نافرسوده دماي خرابی باال و مقاومت

  .یابدي کربن، مقاومت در برابر ترك خستگی و ترك دما پایین، بهبود میهمچنین با افزایش درصد نانو لوله. رود

ي کربن را بر قیر آسفالت را انجام دادنـد،  در یک پژوهشی جالب تاثیر افزودن نانو لوله) 2015(١١عرابانی و فرامرزي

کنـد و همچنـین   هاي کششی در آسفالت جلوگیري مـی ي کربن از تشکیل و گسترش تركها دریافتند که نانو لولهآن

ها همچنین نتیجه گرفتند آن. یابداي افزایش میي کربن به طور قابل مالحظهرفتار خستگی قیر اصالح شده با نانو لوله

  . بخشدهاي دائمی بتن آسفالتی گرم را به شکل قابل توجهی بهبود میي کربن، تغییر شکلاصالح قیر با نانو لولهکه 

بـر  . ي قیـر اسـتفاده کردنـد   کنندي کربن به عنوان اصالحاز نانو لوله) 2013(١٢در بررسی دیگر، ضیاري و همکاران

مـدول برشـی   (و عملکـردي  ...) ي نفـوذ و  ي نرمـی، درجـه  نقطـه (ها این افزودنی هر دو خاصیت ذاتی ق بررسی آنبط

  . بخشدقیر را بهبود می) ي فاز، پارامترهاي خستگی، فاکتور شیارشدگیپیچیده، زاویه

ي کننـده ي کربن به عنوان اصالح، کاربرد نانو لوله) 2010(١٣بر اساس تحقیقات انجام شده توسط شیائو و همکاران

  . بخشدرابر خستگی، شیارشدگی و ویسکواالستیک خطی را بهبود میقیر، واکنش قیر در ب

ي کربن را به عنوان افزودنی قیـر بـر روي عملکـرد خسـتگی و مقاومـت      تاثیر نانو لوله) 2016(١٤عامري و همکاران

ت ي کربن عملکرد خستگی و مقاومت شکسـت آسـفال  ها یافتند که نانو لولهآن. شکست مخلوط آسفالتی بررسی کردند

  . بردي کربن، باال میگرم را به خصوص در درصدهاي باالتر نانو لوله

نانو آهن اکسید را به مخلوط آسفالتی گرم اضافه کردند و نشان دادند کـه ایـن مـاده    ) 2016(١٥کردي و شفابخش 

  . بخشدمقاومت در برابر شیارشدگی مخلوط آسفالتی گرم را تا سطح قابل قبولی بهبود می

مـوادي بودنـد کـه توسـط محققـان      ها از اولین نانونانو رس. ها هستندمواد پرکاربرد در آسفالت نانو رسنواز دیگر نا

١٦تحقیقات انجام شده توسط آشیش و همکاران. ي آسفالت براي بهبود خواص آسفالت مورد استفاده قرار گرفتندحوزه

دهـد و  مقاومت در برابر شیارشـدگی را افـزایش مـی   هاي رطوبتی را کاهش و دهدکه نانو رس خرابینشان می) 2016(

  .بردهمچنین عمر خستگی آسفالت گرم را باال می

اثر افزودن دو نوع مختلف نانو رس بر روي قیر را به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قـرار  ) 2011(١٧یو و همکاران

  . ي قیر را نشان دادیسکوزیتهي دینامیکی و وها بهبود قابل توجه مدول برشی پیچیدهنتایج آن. دادند

شده با نانو رس را به صورت آزمایشـگاهی  هاي آسفالتی تقویتعملکرد مخلوط ،)2016(١٨در تحقیقی دیگر اسکندر

                                                                                                                                                                
٨
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او سه نوع مختلف نانو رس و با درصدهاي مختلفی از هر کدام انتخاب و به عنوان افزودنی به قیر . مورد بررسی قرار داد

ه نوع مختلف هاي آسفالتی تقویت شده با سنتایج او از بهبود خواص شیارشدگی و خستگی مخلوط. آسفالت اضافه نمود

  . نانو رس، حکایت داشت

خواص قیر اصالح شده با نانو سیلیکا و نانو رس را به صورت آزمایشگاهی مـورد بررسـی   ) 2016(١٩عزت و همکاران

  . هاي دائمی را نشان دادین مقاومت در برابر تغییر شکلها بهبود سطح عملکرد قیر و همچننتایج آن. قرار دادند

. رسی کردنـد رشده با دو نوع مختلف نانو رس را بخواص رهولوژیکی قیر اصالح) 2009(٢٠غفارپور جهرمی و خدایی

-دهد، همچنین زاویهها نشان دادند در عین حال که نانو رس خواص رهولوژیکی را بهبود و سفتی قیر را افزایش میآن

  . دهدي فاز را کاهش و مقاومت در برابر فرسایش را افزایش می

نانو آلومینیـوم اکسـید   . که اخیرا براي بهبود خواص بتن آسفالتی مورد استفاده قرار گرفته است ايادهاز دیگر نانوم

(Al2O3) انجـام شـد، مشخصـات و خـواص بـتن آسـفالتی       ) 2016(٢١در تحقیقی که توسط مبارکی و همکـاران . است

. آکرونیلرتیلري در دماهاي باال مورد بررسی قـرار گرفـت  -استایرن-شده با نانو آلومینیوم اکسید و پلیمر آکریالتاصالح

دنـی در  آکرونیلرتیلري بـه عنـوان افزو  -استایرن-ها نشان دادند که استفاده از نانو آلومینیوم اکسید و پلیمر آکریالتآن

  . تواند، از مشکالت بوجود آمده براي بتن آسفالتی در دماهاي باال، به صورت قابل قبولی بکاهدقیر آسفالت می

درصـد   2/1و  9/0، 6/0، 3/0نانو آلومینیـوم اکسـید را در درصـدهاي    ) 2016(٢٢در کاري دیگر چلویان و شفابخش

م اکسید را بر خواص عملکرد دینامیکی آسفالت گرم با ومینینانو آلو ها تاثیر افزودنآن. وزن قیر، به قیر آسفالت افزودند

ها نشان داد نتایج آن. هاي خزش دینامیکی، مسیر چرخ و کشش غیر مستقیم خستگی، بررسی کردنداستفاده از تست

هـا  آن. خشـد باي بهبـود مـی  مالحظـه که افزودن نانو آلومینیوم اکسید عملکرد دینامیکی آسفالت گرم را به طـور قابـل  

  . درصد است 6/0م اکسید وینیي نانو آلومهمچنین بیان کردند که از نظر فنی و اقتصادي درصد بهینه

هاي دیگري نیز موجود هستند که به تـاثیر نـانومواد بـر مشخصـات عملکـردي مخلـوط       همچنین مقاالت و پژوهش

و کارهاي پژوهشی بسیار کمی متوجـه رفتـار شکسـت    طور که در باال گفته شد مقاالت همان. اندآسفالتی گرم پرداخته

هـاي آسـفالتی   بخصوص این که در کارهاي قبلی به بررسی مقاومت شکست مخلوط. هاي آسفالتی گرم شده اندمخلوط

آل بایـد عملکـرد   با توجه به این نکته که یک آسفالت ایده. مواد در دماهاي پایین پرداخته نشده استشده با نانوتقویت

هـاي  ی هم در دماهاي باال و هم در دماهاي پایین از خود نشان دهـد، ضـرورت بررسـی رفتـار شکسـت مخلـوط      مناسب

ي نـانوتکنولوژي و افـزایش   هاي فزایندههمچنین پیشرفت. گرددمواد بیش از پیش آشکار میشده با نانوآسفالتی تقویت

ه درکنار پتانسیل زیاد نـانومواد در بهبـود خـواص و    حجم تولید نانومواد که باعث کاهش قیمتی روزافزون این مواد شد

لذا تالش بـر ایـن شـد کـه در     . نمایدمیپذیرتر تر توجیهعملکرد موادي همچون قیر، استفاده از نانومواد را هر چه بیش

  .گرددشکست بتن آسفالتی در دماي پایین استفاده  بررسی رفتارپژوهش حاضر از نانومواد مختلف براي 
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  تحقیق روش -3

  

  مقدمه -3-1

هاي مختلف مورد استفاده توسط محققان براي ایجاد مودهاي مختلف توضیح مختصر نمونه ابتدا بهرو در فصل پیش

 ي هندسی مناسب با استفاده از روش اجـزاء محـدود و  انتخاب قطعهبه شود و بعد از آن بارگذاري شکست پرداخته می

هـاي آزمایشـگاهی   سپس روش و شودهاي شکست پرداخته مینرم افزار آباکوس، براي انجام تست هاي سه بعديمدل

هـاي آسـفالتی   که روش مورد استفاده براي ساخت نمونه(هاي آسفالتی بیان شده و روش مارشال مختلف ساخت نمونه

-در ادامه خواص و مشخصات مواد و مصالح مورد استفاده براي ساخت نمونه. شودشرح داده می) گرم این پژوهش بود

ذکـر شـده   سازي مواد و مصالح سپس مراحل آماده.شوندبیان می) ها، قیر، فیلر و نانوموادشامل سنگدانه(هاي آسفالتی 

 . شـود به روش مارشال مفصـال شـرح داده مـی    ،شده با نانومواد و پایههاي آسفالتی گرم تقویتبراي ساخت نمونه در باال

 شـود و نهایتـا  هـا توضـیح داده مـی   نمونـه ترك بر روي  ایجادبرش و  مختلف مراحل ي آسفالتی،هابعد از ساخت نمونه

  .شوندهاي شکست مفصال بیان میي انجام تستنحوه شرایط و



  ي هندسی مناسب انتخاب قطعه  - 3-2

  مقدمه  -1- 3-2

هاي از نمونه ،هاي واقعی، مهندسین مکانیک شکستهزینه و سخت بودن بررسی تجربی شکست سازهبا توجه به پر

هاي موجود در داخل قطعات در ها و ناچهاي تیز، شکافجا که تركاز آن. کنندکار استفاده میآزمایشگاهی براي این 

و نهایتا فرایند شکست  هاي مختلفی نسبت به راستاي بارگذاري کلی سازه قرار دارند، رشد تركها و در جهتزاویه

در . افتداتفاق میو عمدتا ترکیبی از این بارها هاي پیچیده ها و تغییر فرمدار در اثر اعمال بارگذاريهاي تركسازه

. شوددار در آزمایشگاه استفاده میي تركهاي هندسی مختلفی براي بررسی رفتار یک قطعهمکانیک شکست از نمونه

اند که هر کدام مزایا هاي تستی مختلفی براي بدست آوردن مودهاي شکست در گذشته مورد استفاده قرار گرفتهنمونه

دار تیر ترك، (DC-T)دار دیسک شکل کشش فشرده ي تستی تركها، نمونهي این نمونهاز جمله. معایبی دارندو 

(SENB)،  نیم دیسک(SCB) ، دیسک نا متقارن(ADB) دیسک ،(DB)  هستند... و .(Tekalur et al, 2009; 

Wagnoner et al, 2005; Mohammad et al, 2008; Pirmohammad & Bayat, 2016; Pirmohammad & Hojjati 

Mengharpey, 2018; Pirmohammad & Ayatollahi, 2014).

دار نامتقارن چگرمگی شکست بتن ي دیسکی تركبا استفاده از قطعه) 2016(٢٣به عنوان مثال پیرمحمد و بیات

  .)1- 33- 1(شکل . مورد بررسی قرار دادند III/Iآسفالتی را تحت مود بارگذاري ترکیبی 

  

  

  
  )ب)                                   (الف(

  

  III/Iي آسفالتی شکسته تحت بارگذارينمونه) بIII/Iي بارگذاري مود ترکیبیهندسه) الف - 1- 3شکل 

(Pirmohammad & Bayat, 2016)  

  
  

  

                                                                                                                                                                
٢٣

- Pirmohammad & Bayat
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و IIو مود  Iي دیسکی براي بدست آوردن مود از قطعه) 2018(٢٤محمد و حجتی منقارپیدیگر پیر پژوهشیدر 

حجتی (در کاري دیگر  ها همچنینآن .)2- 3)3- 2(شکل  .در سنگ و پلگسی استفاده کردندIIو Iمودهاي ترکیبی

تقویت (٢٥WMA)هاي آسفالتی نیمه گرم بتناز این نمونه براي براي بدست آوردن مقومت شکست  )1396منقارپی، 

هاي آسفالتی گرم ها از بهبود قابل توجه مقاومت شکست بتننتایج آن .بازالت استفاده کردندالیاف و  شده با الیاف کنف

  .هاي آسفالتی پایه حکایت داشتتقویت شده با الیاف نسبت به نمونه

  

    

  )ب)                                                      (الف(

  II/Iشکسته تحت بارگذاريي سنگی نمونه) بII/Iي بارگذاري مود ترکیبیهندسه) الف - 21- 3شکل 
(Pirmohammad & Hojjati Mengharpey, 2018)

هاي فراوانی از مزیتSCBي نمونه. استSCBيي پرکاربرد توسط محققین در سالیان اخیر، نمونههااز دیگر نمونه

ي مایل در آن، به منظور بدست آوردن هر یک از امکان ایجاد ترك به صورت عمودي و یا هر زاویه ساخت آسان، جمله

هاي بخصوص در مورد نمونه. ها، داردترکیبی از آنو مودهایIIIمود، II، مود  Iمود مودهاي مختلف بارگذاري شامل 

ند، و اي ساخنه شوتوانند توسط دستگاه تراکم ژیراتوري و چکش مارشال به راحتی و به شکل استوانهآسفالتی که می

ایجاد مودهاي مختلف بارگذاري براي  SCBدر ادامه به مواردي از بکارگیري. به راحتی به نیم دیسک تبدیل شوند

  .شودشکست پرداخته می

و همیشه مکان آن در  به صورت مایل است که در آن تركمعمولیSCBیک ) 2007(٢٦براي مثال علیها و آیت الهی

به صورت بارگذاري را  IIو مود Iاي و ترکیباتی مختلف از مود را تحت بارگذاري خمش سه نقطه ثابت است SCBوسط 

                                                                                                                                                                
٢٤

- Pirmohammad & Hojjati Mengharpey
٢٥- Warm Mix Asphalt
٢٦

- Aliha & Ayatollahi



. بدست آوردندII/Iومودهاي ترکیبیIIمود خالص، Iها ضرایب شدت تنش را براي مود خالص آن. بررسی کردندعددي 

  ). 3- 3(شکل 

  

  

  

با ترك مایلSCBيي بارگذاري نمونههندسه - 3- 3شکل 

Aliha & Ayatollahi, 2007)(  

براي بدست آورن با پیکربندي جدید SCBي انجام شد، از نمونه) 2015(٢٧در تحقیقی که توسط پیرمحمد و کیانی

  .) 4-33-4(شکل . استفاده شد III/Iمودهاي ترکیبی 

  

  )ب(   )                                                                               الف(  

(Pirmohammad & Kiani, 2015)سه بعدي) دید از جلو ب) الفIII/Iبراي حصول مود ترکیبیSCBيي بارگذاري نمونههندسه - 43- 3شکل 

  

                                                                                                                                                                
٢٧

- Pirmohammad & Kiani
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Abstract
Research Aim:Low temperature cracking is one of the major distresses of asphalt pavements that 
decreases the life and safety of asphalt pavements.Therefore, It is essential to reduce and delay low 
temperature cracking. Nowadays, the use of Nanomaterials as a material modifier (like binder) due to 
their unique properties widely increases. Hence, The aim of this study is to investigate the fracture 
behavior of hot mix asphalt (HMA) cocretes reinforced with Nanomaterials under mixed mode /
(tensile-shear) loading condition.
Research method:In this research four various types ofNanomaterials namely Nano Al2O3, Nano Fe2O3, 
CNTs and Nanocaly were used for modification of HMA mixtures. For this purpose, Nano Al2O3, Nano 
Fe2O3 and CNTs with fourdifferent percentages (i.e. 0.1%, 0.4%, 0.8% and 1.2% by weight of the base 
binder) and Nanoclaywith five different percentages (i.e. 2%, 2.5%, 3%, 3.5% and 4% by weight of the 
base binder) were used. In order to prepare nanomodified HMA mixtures, Nanomaterials were initially 
added to the base binder, and the blend of them was then mixed together by a mechanical mixer at 
speed of 1800 rpm for 1 hours to achieve a suitable homogeneity. During the mixing process, the 
temperature of blend was set to 120℃ using a hot plate device. SCB specimen used for conduct the 
fracture tests under four different loading modes (i.e. pure mode I (Me = 1), pure mode II (Me = 0) and 
mixed modes I/II (Me = 0.66 and 0.32)). For this purpose, cracked SCB specimens produced from 
above mentionenig Nanomodified HMA concretes were prepared and then were conditioned at a 
constant temperature of -15°C in a freezer for 6 hours. Then, Fracture loads of these specimens were 
calculatedusing by Univerasal testing mashine and a three point bend fixture under different above 
mentionening loading modes. In order to obtain the fracture resistance of these specimens it was 
necessary to calculate the geometry factors of SCB specimens. Therefore, three dimentional modelings 
were carried out using ABAQUS software.
Findings: Findings of this research showed that using of Nanomaterials as a HMA modifier can increase 
the fracture resistance of HMA mixtures under different mixed mode / loading, significantly. Also, 
Elasticity of Nano modifiesd HMA mixtures were much higher than the base HMA mixtures.
Improvement rate in fracture resistance of HMA mixtureswas highly depended on type of selelcted 
Nanomaterial. So that, improvement of NanoFe2O3andCNTsmodified HMA were more pronounced
when the portion of tensile mode (mode I) was domonant in crack front of SCB. In the other hand, 
Nano Al2O3 and Nanoclay modified HMA mixtures improvement in fracture resistannce increased with 
increases portion of shear mode (mode II) at the crack front of SCB. It is worthmentioning thatamong 
four Nano modified HMA mixtures the highest improvement in fracture resistancefor pure mode I was 
46% achieved by adding 1.2% of CNTs in HMA mixtures, for mixed mode I/II with Me = 0.66 
(dominant mode I) was 38% achieved by adding 1.2% of CNTs in HMA mixtures, for mixed mode I/II 
with Me = 0.32 (dominant mode II) was 38% achieved by adding 4% of Nanoclay in HMA mixtures
and for pure mode II was 35% achieved by adding 4% of Nanoclay in HMA mixtures.
Conclusion:Based on the significant improvement on fracture resistance of Nano modified HMA 
mixtures, Nanomaterials can usedfor producing asphalt of roads specially in cold regions.
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