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  .ص  75  : اتتعدادصفح

  2514177/ مکانیکگروه   :نامه شماره پایان

  :چکیده

شده با الیاف طبیعی پشم بز و کنف در دماي  هاي پایه قیري تقویتتحقیق بررسی رفتار شکست کامپوزیتهدف از انجام این :هدف

.باشدبرشی می –پایین تحت شرایط بارگذاري مود کششی 

و  2/0، 1/0(و سه درصد مختلف  )مترمیلی 12و  8، 4(مختلف الیاف پشم بز و کنف با سه طولاز در این پژوهش:شناسیپژوهش روش

 (برشی  - هاي مختلفمود کششیقیري تحت بارگذاري هاي پایهبه منظور بررسی چقرمگی شکست کامپوزیت) درصد وزنی کل مخلوط آسفالتی 3/0

 به منظور بدست. هاي شکست بکار گرفته شدبراي انجام آزمایش SCBي نمونه. ندتفاده شداس) II/Iو مودهاي ترکیبیخالص IIخالص، مودIمود

هاي شکست آزمایش. هاي ترکدار با استفاده از نرم افزار آباکوس محاسبه شوندSCBها الزم بود تا ضرایب شکل آوردن چقرمگی شکست نمونه

SCBدرجه - 15هاي مذکور و در دماي هاي پایه قیري تقویت شده با الیاف پشم بز و کنف تحت بارگذاريهاي ترکدار تهیه شده از جنس کامپوزیت -

.گراد با استفاده از فیکسچر خمش سه نقطه دستگاه یونیورسال انجام شدندتیي سان

آسفالتی درصدوزنکلمخلوط3/0متربامیلی4پشمبز،تقویت شده با الیاف هایآسفالتیطولبهینهبرایمخلوط:ها یافته

-کامپوزیتبهبوددرمقاومتشکستبهتریننامه،دراینپایان.بدستآمدآسفالتیدرصدوزنکلمخلوط3/0متربامیلی8وبرایالیافکنف

غالبنیزمربوطبهالیافکنفباطولI،درمود% 26درصدبهمیزان3/0میلیمترو8خالصمربوطبهالیافکنفبهطولIدرمودهایپایهقیری

% 21درصدبهمیزان3/0مترومیلی4غالبمربوطبهالیافپشمبزباطولII،درمود%19درصدبهمیزان3/0مترومیلی8

  .بود% 20درصدبهمیزان3/0مترومیلی4مربوطبهالیافپشمبزباطولنیزIIونهایتادرمودخالص

هاي پایه قیري را افزایش نتایج این پژوهش نشان داد که الیاف طبیعی قادرند مقاومت شکست کامپوزیت:گیري نتیجه

  .آسفالتی بکار گرفتهاي ها را در روسازيتوان آنمی ،با توجه به این موضوع و همچنین قیمت پایین این الیاف. دهند

  )کنف و پشم بز(الیاف طبیعی، برشی -مود ترکیبی کششی، هاي پایه قیريکامپوزیت، رمگی شکستقچ:هاي کلیديواژه
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مقدمه - 1-1

هاي تازه جهت از دیرباز براي بشر مشخص بوده و انسان همواره در پی یافتن راه حلراه لزوم و اهمیت روسازي 

هاي مورد استفاده خویش و ایجاد ارتباط میان مکاناستفاده بهتر و آسانتر از مسیر راه جهت امور حمل و نقل 

.بوده است

باشند، عوامل زیادي ها به دلیل آنکه مستقیما با شرایط محیطی و ترافیکی روبرو میواضح است که روسازي 

جهت فرسایش و خرابی پیش رو خواهند داشت و با توجه به اینکه راه از مناطق مختلفی در طول مسیر خود عبور 

عواملی چون خاك، شرایط ترافیکی، بارندگی، . مایند، این عوامل تخریب کننده نیز متغییر خواهند بودنمی

.و لذا عمر آن را کاهش خواهند دادیخبندان و غیره، روسازي را دچار آسیب دیدگی نموده 

حاصل از چرخ مقاومت و یابی به مسیرهاي عبور مناسب که هم در برابر بار  با اختراع چرخ توسط بشر و لزوم دست

هایی از مصالح مرغوب و  هم سطحی صاف و هموار را جهت حرکت راحت چرخ فراهم کند، بشر به فکر ایجاد الیه

در اینجا بود که علم راهسازي و در نتیجه علم روسازي شکل گرفت، توسعه . بادوام و با سطح صاف و متراکم بود

ت و مصالح جدید باعث گسترش و توسعه علم روسازي گردید و روزبه یابی بشر به وسایل تجهیزا تکنولوژي و دست

.باشیم روز در این علم توسعه و پیشرفت را شاهد می

بکار بردن مصالح مرغوب و با کیفیت مناسب اجرا از یک سو و بهره برداري مناسب و نیز نگهداري شایسته 

هدف از . وسازي باربر مناسب و بادوام خواهد بودیک سیستم ر هاي روسازي از سوي دیگر باعث دستیابی به  الیه

روسازي راه و یا فرودگاه، احداث یک سطح صاف و هموار و در عین حال با ایمنی کافی براي استفاده کنندگان از 

:هاي روسازي دانست توان متوجه الیه بطور کلی دو وظیفه عمده را می. باشد راه و یا فرودگاه می

موار براي حرکت راحت و ایمن وسایل نقلیهایجاد سطح صاف و ه)1  

هاي فشاري و کششی حاصل از عبور بار چرخ به منظور جلوگیري از شکست برشی و نشست در  کاهش تنش)2

).1-1شکل ( باشند  هاي زیرین که از مرغوبیت کمتري برخوردار می الیه

)ب(                           )  الف(

هاي فشاري وارده بر خاك بستر و فشار  تنش)هاي ایجادي در رویه ب تنش)الف:از بار چرخ در سیستم روسازيهاي ناشی  تنش: 1-1شکل 

  تماسی
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کنترل این عوامل از . باشدبنابراین یکی از مهمترین پارامترها در طراحی روسازي در نظر گرفتن این عوامل می    

تواند نمودن تمهیدات الزم جهت ترمیم سریع روسازي می ها و یا منظورطریق مقاوم نمودن روسازي در برابر آن

  .مانع از تخریب آن گردد

باشند، لذا ها میبا توجه به اینکه مبحث ما ترك. پردازیمها میدر این قسمت به شناسایی انواع مختلف خرابی    

تري داده و بقیه به صورت باشند، توضیحات بیشهاي روسازي میترین خرابینسبت به این نوع خرابی که از عمده

  .گذرا مرور خواهند شد

  

هاي روسازيانواع خرابی- 1-2

:بندي نمودتوان به دو گروه عمده زیر تقسیمهاي روسازي را میخرابی

1ايهاي بنیادي یا سازهخرابی) الف  

2هاي سطحیخرابی) ب 

که سازه سیستم روسازي به علت عدم توان الزم در برابـر بارهـاي وارده    افتداتفاق می بنیادي هنگامی هاي خرابی

در این مواقع تعمیر راه غیر ممکـن و یـا   . گرددها میدیده و بارگذاري بیشتر روي آن موجب افزایش خرابی آسیب

).هامثل فرو ریختن پل(باشدبسیار مشکل می

دهی مطلوب خود را از ایداري، سازه راه، توان خدمتافتد که علیرغم حفظ پهاي سطحی وقتی اتفاق میخرابی

ست خرابی هاي سطحی جلوگیري نگردد، ممکن ادر صورتیکه از خرابی).مثل ناهموار شدن راه(دست دهد،

شناخت نوع خرابی در یک روسازي از . (Yoder, Witczack,1975)اي گرددسطحی مبدل به خرابی سازه

مثال براي ترمیم . گرددانتخاب روش ترمیم روسازي می ه این شناخت موجبچرا ک. اهمیت باالیی برخوردار است

هاي سطحی نیازمند هموار و صاف هاي بنیادي باید سازه روسازي تقویت گردد، در حالیکه مرمت خرابیخرابی

هاي سطحی قراردادي است که هر کشور متناسب با میزان در واقع معیار خرابی. نمودن رویه روسازي است

گذاري خویش که نسبت به شبکه راههاي قایل است، تعاریف و معیارهاي متفاوتی را از اهمیت و حجم سرمایه

  .دهدهاي سطحی میخرابی

هاترك-1- 1-2

. هاي کشور این عوارض قابل مشاهده استباشند که در اکثر راهها در روسازي راه میترین خرابیها از عمدهترك

  :ها عبارتند ازوجود آمدن مشکالت زیادي خواهد شد که برخی از آنموجب به هاعدم ترمیم این ترك

کاهش ایمنی جاده-1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Structural Distress
2-Functional Distress
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عدم رضایت رانندگان-2  

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

هابیرون زدن ذرات خاك از درون ترك-4

هاکز تنش در محل تركگسترش خرابی راه به علت ایجاد تمر-5

ها در شکل، اندازه، مودهاي بطور کلی ترك. ها مهم دانستتوان در پیدایش و گسترش تركعوامل زیادي را می

.باشندمختلف، سرعت تغییرات و غیره با یکدیگر متفاوت می

هاي آسفالتیبررسی عوامل ایجاد ترك و پارامترهاي مؤثر بر رشد ترك در روسازي-2- 1-2

:ها به عمل آیدهاي ایجاد شده در راهبندي از دو نوع مختلف از تركابتدا الزم است یک طبقهدر   

پذیرهاي انعطافهاي به وجود آمده در راهترك-1   

هاي تثبیت شده با سیمان شدگی الیههاي صلب و نیمه صلب، در نتیجه جمعهاي به وجود آمده در راهترك-2  

.هاي بتنیارتی در اثر تغییر دما و یا در نتیجه جابجایی درزهاي بین دالو یا جابجایی حر

وجود آمده در روسازیهاي آسفالتی است، بحث خود را معطوف به هاي بهاز آنجا که موضوع بحث ما راجع به ترك

.قسمت اول از این نوع مسائل خواهیم کرد

:هاي آسفالتی شناخته شده استروسازي مکانیزم مختلف به عنوان عوامل اصلی ایجاد ترك درسه  

هاي حرارتیتنش –الف 

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

سطح ها در هاي کششی در سطح الیه آسفالتی شده و تركوجود آمدن تنشاین انقباض ناگهانی باعث به. باشدمی

.گردندالیه آسفالتی پدیدار می

خستگی حرارتی –ب 

به عبارت دیگر . وجود آیندتوانند در اثر خستگی حرارتی نیز بههاي حرارتی همچنین میهاي مربوط به تنشترك

شود و این روکش آسفالتی منقبض و منبسط می) بارگذاري سیکلی دمایی(بر اثر تغییرات درجه حرارت 

.شوندوجود آمدن تمرکز تنش و ایجاد شکاف و ترك در روکش میرتی به تدریج باعث بههاي حراجابجایی

بارهاي ترافیکی –ج 
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 ها باشد، اما معموال اثر بارهاي ترافیکی بهتواند خود عاملی براي ایجاد تركعبور وسایط نقلیه بسیار سنگین می

-هاي ایجاد شده توسط تنشروکش شده و ترك تواند موجب پیدایش فشار اضافی درصورت بارگذاري سیکلی می

.هاي حرارتی را توسعه دهد

هاي ناشی ها هستند و تنشها و گسترش آنوجود آمدن تركهاي حرارتی سبب بهتوان گفت تنشبطور کلی می

.گردنداز عبور بارهاي ترافیکی عامل ثانوي گسترش محسوب می

هاي آسفالتی به وانند به عنوان سر منشاء ایجاد ترك در روسازيتبه جز دو عامل فوق، عوامل زیر زیر نیز می

:حساب آیند

کیفیت نامناسب مخلوط آسفالتی از نظر داشتن تخلخل بیش از حد در هنگام تولید و یا عدم اجراي مناسب -   

کاهش  فضاهاي خالی موجود در بتن آسفالتی ضمن ایجاد نقاط ناپیوستگی مخلوط و. مراحل اجراي روسازي راه

.شوندهاي ریز در مخلوط آسفالتی شناخته میاستحکام آن، به عنوان عامل تمرکز تنش و ایجاد کننده ترك

هاي سطحی حاصل از تراکم نامناسبترك-   

)در اثر تغییرات هیدرولیکی(نشست خاك بستر -   

مناسب، این دو الیه کامآل به هم هاي طولی روسازي که در اثر اجراي ناهاي طولی در محل اتصال الیهترك-   

.نمایدنچسبیده و به مرور زمان ایجاد یک ترك طولی در محل اتصال می

-ها به الیه جدید میها ترك وجود دارد باعث انعکاس این تركهاي قدیمی که بر روي آنروکش کردن الیه-   

.)هاي انعکاسیترك(شود 

هدف و چارچوب پایان نامه - 1-3

 )حیوانی(طبیعی هاي پایه قیري تقویت شده با الیاف انجام این تحقیق بررسی رفتار شکست کامپوزیتهدف از 

در .باشدمیبرشی  –تحت شرایط بارگذاري مود کششی کنف در دماي پایین )گیاهی(الیاف طبیعی  و پشم بز

  . هاي پایه قیري بکار گرفتهاي کامپوزیتها را در سازهآن توانمی ،صورت موثر بودن الیاف

نف ک)گیاهی(طبیعی الیاف و پشم بز) حیوانی(طبیعی یافلدیسک ترکدار، حاوي ا براي این کار تعدادي نمونه نیم

براي محاسبه مقاومت  )درصد 3/0و  2/0،  1/0(درصد متفاوت و سه )مترمیلی 12و  8، 4(در سه طول مختلف

آماده شد و با استفاده از دستگاه کشش تک  درجه سانتیگراد -15شکست مخلوط آسفالتی گرم در دماي ثابت

ها اعمال و در مود کششی بر روي نمونه )متر بر دقیقهمیلی 3(محوره تحت بارگذاري با یک نرخ ثابت جابجایی

.ورد بررسی قرار گرفتبرشی م –خالص، برشی خالص و مود ترکیبی کششی 

  .پایان نامه حاضر از پنج فصل تشکیل شده است

- ها که میبندي دو شکل کلی خرابیپس از آن به دسته.کلیاتی در مورد روسازي شرح داده شده است:فصل اول

مورد هاي روسازي با توجه به اینکه در این تحقیق تحلیل ترك. توانند در روسازي اتفاق بیفتد پرداخته شده است

همچنین در مورد . گیرندها در کدام دسته بندي قرار میبایست در ابتدا مشخص شود که تركنظر هستند، می

رسد، توضیحاتی ارائه ها الزامی به نظر میهاي ایجاد و رشد ترك که قبل از هرگونه تحلیلی شناخت آنمکانیزم
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اي فراوانی که هر سال در هر کشوري صرف تعمیر ههاي موجود در روسازي و هزینهانواع مختلف ترك. شده است

ها مد نظر قرار گرفته شوند بایست بطور جدي این خرابیشود، بیانگر این مطلب است که میهاي روسازي میالیه

  .ها ارائه دادو با استفاده از علوم مرتبط، راهکارهایی در جهت جلوگیري از ایجاد، به تآخیر افتادن یا کاهش آن

در ادامه انوع مودهاي بارگذاري در اجسام ترکدار و . ابتدا به تعریف علم مکانیک شکست پرداخته شد :دومفصل 

ضریب شدت تنش که از پارامترهاي اساسی مکانیک شکست در بررسی رفتار ترك است پرداخته شد و تنشهاي 

پژوهشگران براي  طام شده توساي از تحقیقات انجدر انتها خالصه. ستیک در اطراف نوك ترك توضیح داده شدالا

  .لتی با عنوان پیشینه پژوهش ارائه شدفاهاي آسطبررسی رفتار ترك در مخلو

ــل  ــومفصـ ــه:سـ ــتابتدابهانتخابقطعـ -یهندسیمناسببااستفادهازروشاجزاءمحدودونرمافزارآباکوس،برایانجامتسـ

آسـفالتی بیـان شـده و     هـاي هاي آزمایشگاهی مختلف براي سـاخت نمونـه  سپس روش. شودهایشکستپرداختهمی

در . شـود شـرح داده مـی  ) هاي آسفالتی این پـژوهش بـود  که روش مورد استفاده براي ساخت نمونه(روش مارشال 

ها، قیر، فیلر شامل سنگدانه(هاي آسفالتی ادامه خواص و مشخصات مواد و مصالح مورد استفاده براي ساخت نمونه

هاي آسـفالتی  سازي مواد و مصالح ذکر شده در باال براي ساخت نمونهادهدر ادامه مراحل آم.شوندبیان می) و الیاف

 مراحل ي آسفالتی،هابعد از ساخت نمونه . شودگرم شاهد و تقویت شده با الیاف، به روش مارشال توضیح داده می

هـاي تجربـی   آزمـایش ي انجـام  نحـوه در نهایت شود و توضیح داده میها بر روي نمونهترك  ایجادبرش و  مختلف

  .شرح داده خواهد شد

  . مورد بحث قرار گرفت این فصلدر  هابا استفاده از جداول و شکل نتایج حاصل:فصل چهارم

  .پرداخته شد تحقیقاتبه جمعبندي نتایج و ارائه پیشنهادات براي ادامه :فصل پنجم

  .شوندنامه آورده میمنابع استفاده شده در پایاندر نهایت  :فصل ششم

  



  قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

  

  مکانیک شکست-2-1

و نحوه تاثیر آن بر ) هاسازه(گسترش ترك در جامدات باشد که به بررسی ایجاد و اي از مکانیک جامدات میشاخه

ترین مسائلی است که انسان از پدیده شکست در اجسام یکی از عمده. پردازدتغییر شکل و احیانآ زوال سازه می

ترین ابزارها با آن مواجه بوده و به دلیل پیشرفت تکنولوژي در عصر حاضر این مسئله از اهمیت زمان ساختن ساده

هاي هاي منحصر بفرد ترك این دانش را عرصه تالشپیچیدگی. ري نسبت به گذشته برخوردار شده استبیشت

امروزه راه یکی از . تئوري و تجربی بسیاري کرده است و هنوز هم بسیاري از مسائل آن الینحل باقی مانده است

امروزه هر کشوري هزینه .روز استباشد و از عوامل مهم عوامل مهم در ارتباط و انتقال مسافران و بارها می

 .کندهاي آسفالتی میهنگفتی صرف شبکه حمل و نقل خود در خصوص طراحی، اجرا، تعمیر و نگهداري روسازي

هاي مذکور لذا براي کاهش هزینه. دهدها را به خود اختصاص میاز این هزینهاي خرابی ناشی از ترك بخش عمده

در این میان بایستی پارامترهاي تاثیرگذار  .الزم استهاي پایه قیریامپوزیتکدرك صحیحی از رفتار رشد ترك در 

  .به خوبی شناسایی شوندهاي پایه قیریکامپوزیتدر رفتار رشد ترك 

  

  دارانواع مودهاي بارگذاري در اجسام ترك - 2-2

. باشد ترك،طرزوشکلجداشدنوازهمگسیختگیهندسیعضو میگسترشمودیاچگونگی :1مودشکست

. توانندتغییرفرمدهندهادرداخالجساموقطعات،دراثرشرایطبارگذاریاعمالیبهچندینصورت می کلیتركبهطور

 .دارمشخصشود دار،الزماستکهانواع بارگذاریقطعاتترك زپرداختنبهچگونگیتوزیعتنشدرقطعاتتركقبال

  :هاعبارتنداز اینبارگذاري

بارگذاري Iمود - 1

بارگذاريIIمود - 2

بارگذاري IIIمود - 3

  ي فوق الذکرها مودترکیبی از - 4

قطعه تحت بار  که سطوح ترك نسبت به هم فقط باز شوند، یردقرارگ يتحت بارگذار يابه گونه دار یتركهاگر قطع

  .)1-2(شکل .باشد می)مود کششی(Iمود 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Fracture Mode



  بارگذاري Iمود : 1-2شکل 

  .شده است نشان داده2-2در شکل Iي مختلفی از بارگذاري مودها حالت

  Iانواع مختلف بارگذاري در حالت مود: 2- 2شکل

) 3-2(همانطور که در شکل  يبارگذارIIمود در.نشان داده شده استیبارگذار) مود برشی(IIمود) 3-2(در شکل

 عمود يترك در راستا يها لبه ،جسم نسبت به هم فقط میلغزند يهترك در داخل صفح يها لبه نشان داده شده

  .نسبت به هم ندارندبازشدگی یچگونهترك ه يهصفح بر

  بارگذاري IIمود : 3-2شکل 



ترك در خارج  يها لبه، 4-2با توجه به شکل یبارگذارIIIمود در .است نشان داده شدهIIIمود ، 4-2شکل  در

  .لغزندجسم نسبت به هم می ي هصفح

  بارگذاري IIIمود : 4-2شکل 

. شودمی یدهنامیا ترکیبی مرکب  يبارگذار، باشد يحالت بارگذارسه یا دو از  یبیبه صورت ترک ياگر بارگذار

 يها قرار گرفته است چون لبه) برشی –کششی (I/IIمود ترکیبی یتحت بارگذار5-2شکل يهبهعنوان مثال قطع

  .لغزندجسم نسبت به یکدیگر می يهفاصله گرفته و همزمان در صفح هم ترك از

  

مود مرکب بارگذاري: 5-2شکل 



Shalaby)نتایج تحقیقات et al,1996) ,(Lytton, ترك به  گسترشغالب گسیختگی و نشان دادند که (1989

از . نبایـستی صـرفنظـر کـردIIهر چند که از سهم مد. است )مود کششی(Iبـر اسـاس الگوي مد باالییي ها الیه

  .شودمیاغلب متداول نبوده و ایجاد ن ها درگسیختگی روسازيIIIطرفی وقوع مد

  

  هاي االستیک در اطراف یک تركتنش- 2-3

نوك  ر اطرافتوزیع تنش و معادالت تنش د يه، نحودار تركدر قطعات  يتلف بارگذارخپس از معرفی انواع م

,Williams)به موجب مطالعاتی که توسط.شودترك بررسی می توزیع تنش در اطراف  يهدر مورد نحو (1956

اطراف نوك ترك را توسط بسط  یکاالست يها توان تنشص گردیده است که میخشده، مش انجام نوك ترك

 )6-2ل شک(در نزدیکی نوك ترك مطابق  دار یتركهیک المان از قطع یتچنانچه موقع.نمود یانبیی ها يسر

  :باشددهد بدین قرار میکه معادالت تنش را در نزدیکی نوك ترك ارائه می ییها يشود، سر تعریف

  قطبیتصات خدر اطراف نوك ترك در م یکاالست هاي تنش :6-2شکل 

  

��� =
������(Ѳ)

√�
+ �� + ��√�����(Ѳ) + ���√�����(Ѳ) + ⋯ )2-1(

��� =
������(Ѳ)

√�
+ �� + ��√�����(Ѳ) + ���√�����(Ѳ) + ⋯ )2-2(

��� =
������(Ѳ)

√�
+ �� + ��√�����(Ѳ) + ���√�����(Ѳ) + ⋯ )2-3(

  

تنها تابعی از Fijk. یدارندبوده و بستگی به هندسه و نوع بارگذارθوrثابتهایی مستقل ازCiو  Biو Aiکه در آن ضرایب

شدید در نزدیکی  يها تنش تمرکز به سبب بروز یزبا توجه به شروع شکست از نوك ترك و ن. میباشد)θ(ي ه زاوی



بنابراین . برخوردار استدار در محاسباتاستحکام قطعه ترك یشتريب یتنزدیک به نوك ترك از اهم يها آن، تنش

  :شودتقریب زده می) 6- 2(تا  )4- 2(تدر نزدیکی نوك ترك معادالت تنش به فرم معادال

��� =
������(Ѳ)

√�
+ �� )2-4(

��� =
������(Ѳ)

√�
)2-5(

��� =
������(Ѳ)

√�
)2-6(

  

معادالت تنش وجوددارد،  يدر بسط سر Fijkو  Ciو  Biو  Aiضرایب  يهمحاسب يبراساس روابطی که برا

  :شودنوشته می)9- 2(تا  )7- 2(تبه صورت معادال ،يبارگذار Iدر حالت مود )6- 2(تا  )4- 2(معادالت

���=
��

√�п�
cos

Ѳ

�
[1 − sin

Ѳ

�
sin

�Ѳ

�
] + � )2-7(

���=
��

√�п�
cos

Ѳ

�
[1 + sin

Ѳ

�
sin

�Ѳ

�
] )2-8(

���=
��

√�п�
sin

Ѳ

�
cos

Ѳ

�
cos

�Ѳ

�
)2-9(

،  KIضریب .باشدمی Iضریب شدت تنش مود ،KIبوده و  θو  rاست که مستقل از  کششی، ترم Tکه در آن 

بررسی حالت تنش در قطعات متداول و استاندارد  يمعموالبرا.دارد دار یتركهقطع يهبستگی به بار و هندس

���بنابراین.شونددر نظرگرفته می يشکست،قطعات دوبعد = ��� =  یمقسمتتقساین حالت را میتوان به دو .0

  : کرد

  .استɛzz=0ها آنامت زیاد هستند و در خض يقطعاتی که دارا يبرا: کرنش سطح -الف

  .است σzz=0ها آنامت کم دارند و در خقطعاتی که ض يبرا: تنش سطح -ب

  :باشدمی) 10-2(الت به صورت معاد)σzz(بنابراین تنش در بعد سوم

�
σ�� = 0 plane stress

σ�� = ν�σ�� + σ���plane strain
� )2-10(

  :باشدمی )14-2(تا  )11-2(بارگذاري به صورت معادالت IIمعادالت تنش در مود     

��� = −
���

√�п�
sin

Ѳ

�
[2 + cos

Ѳ

�
cos

�Ѳ

�
] + � )2-11(

��� =
���

√�п�
sin

Ѳ

�
cos

Ѳ

�
cos

�Ѳ

�
)2-12(

��� =
���

√�п�
cos

Ѳ

�
[1 − sin

Ѳ

�
sin

�Ѳ

�
] )2-13(

��� = ��� = 0 )2-14(



  :باشدمی )17-2(تا  )15-2(بارگذاري به صورت معادالت  IIIمعادالت تنش در مود 

��� = ��� = ��� = 0 )2-15(

��� =
����

√�п�
cos

Ѳ

�
)2-16(

��� = −
����

√�п�
sin

Ѳ

�
)2-17(

  

و از  باشندي میبارگذارIIIوI،IIيضرایب شدت تنش در مودها یببه ترت����و  ���، ��ضرایبدر معادالت فوق 

فرمعمومی نمایش ضریب . شکست برخوردار هستند یکبه مکان طمسائل مربو یلبسزایی در تجزیه و تحل یتاهم

  : باشدمی)18- 2(شدت تنش به صورت معادله 

    )2-18                         (i iK Y    

  :که در آن

σ:تنش اعمالی روي قطعه  

Yi:هندسی ضریب  

a   : واحد .باشدداخلی می يها ترك يو یا نصف طول ترك برا يالبه يها ترك يطول ترك براKi) ضریب شدت

  .باشدمی�√MPaبصورت) SI(در سیستم بین المللی) تنش

 یلیتحل يها روش مقدار ضرایب شدت تنش از طریقیجه و در نت Yiمقدارساده، يها يو بارگذار ها هندسه يبرا

  .ارائه شده است مختلف و مراجع ها قطعاتی در هندبوك ینچن يمقدار ضرایب شدت تنش برا. قابل محاسبه است

. خوردگیوایجادترکدربدنهروکشآسفالتیضریبشدتتنشبحرانیاست معیارمناسبجهتپیشبینیشروعترك

اشکالتعریفکردهوچنانچهضریتوانضریبشدتتنشبحرانیرابرایهرکدامازاین می)I,II,III(یعنیبراساساشکالمختلفگسیختگی

  .یابد ایازروسازیویادرحوالیترکازمقادیرفوقتجاوزکردند،ترکگسترشمیبشدتتنشموجوددرنقطه

-دررابطهقبالزاهمیتویژه��پارامتر

نیزد���کند،اهمیت ایبرخورداراست،زیرااینپارامتربهتنهاییطیفکاملتنشرادرراسترکدراثرعواملونیروهایخارجیتوصیفمی

نمایدوبهطورکلیتابعخصوصیاتباربري،مقاومت هاییخصوصیاتفنیومقاومتمصالحرادربرابرگسیختگیتعریفمیرآناستکهبهتن

. مصالحوابعادآناست

. تواناییذاتییکمادهبرایمقاومتدربرابرشدتتنشاعمالشدهدرنوکترکومقاومتدربرابرگسترشترککششیاست���

. ایاستیکنوکترکدرهرماده شدتتنشپیشرونده��مقاومتدربرابرشکستیکمادهویژهاست،درحالیکه���بنابراین

  .بودهتاازشکستدرعضوطراحیشدهجلوگیریشود���بایدکمتراز��،"معموال

  

  و بارهاي ترکیبیخالص  IIخالص،  Iمود دار تحت بارهاي بررسی عوامل مؤثر بر شکست آسفالت ترك - 2-4



ایجاد  عوامل به بررسی دار تركدر یک جسم  IIIو  IIو  Iيفرم مودها ییرتلف، تغخم يها پس از معرفی حالت

شد،  ذکر چنانچه. آسفالتی پرداخته میشود يها يسازدر رو ها يو بارگذار ها شکل ییرکننده این نوع تغ

از عبور  یکی حاصلمکان يحرارتی و بارگذار يآسفالتی به واسطه دو عامل اصلی بارگذار يها ترکخوردگی رویه

ترك  يها شدن لبه باز الیه آسفالتی باعث طحرارتی و انقباض و انبسا يرکلی بارگذاربه طو. بهوجود میآید ها چرخ

در )ها در سطح جاده موجود عرضی، افقی و یا مورب ياعم از ترکها(از هم شده و در واقع ترك در رویه آسفالتی 

شکل را تجربه  ییرتغ Iو مود  گرفتهکششی خالص قرار يها دمایی روزانه و یا فصلی در معرض تنش ياثر بارگذار

بر  یچیده تريپ تأثیریه،وسایط نقل يها حاصل از عبورچرخ یکیمکان يحرارتی، بارها ياما برخالف بارگذار. میکند

میتوانند موجب ایجاد  ريبارگذا Iعالوه بر مود  مواردآسفالتی ترکدار داشته و در اکثر يها شکل الیه ییررفتار تغ

ترکخوردگی  یراز ترکخوردگی نظ ي، انواع دیگر Iمود  بر در عمل، عالوه. گردند یزمود برشی در رویه آسفالتی ن

به عنوان . دارند که بر رفتار شکست الیه آسفالتی موثرند وجودIIIو ترکخوردگی پارگی یا مود  IIبرشی یا مود 

ایجاد و  ینسنگ یهوسایط نقل يآسفالتی میتواند در اثر بارگذار يها رویهمثال، ترکخوردگی برشی یا لغزشی در

 ییرو به موازات آن میگذرد باعث تغ یوستهاز کنار یک ترك طولی پ یهنقل وسیله هنگامیکه یک. گسترش یابد

در اثر  يروساز یستمشکست در یک س IIو  Iيها مود) 7-2شکل (.ترك میگردد يها لبهIIشکل برشی و مود 

  .میدهد نشان عبور چرخ را

  )2006Al-Qadi( در اثر عبور چرخ يگسترش ترك در روساز  IIو  Iيمودها: 7-2شکل

حرکت  موجب بعد از آن چنینبه ترك و هم یدنعبور چرخ تا قبل از رس پیداست،7- 2شکل که در  گونه همان

باعث حرکت  می گیرد،ترك قرار يبر رو یقاهنگامیکه چرخ دق. را به وجود میآورد IIقائم الیه آسفالتی شده و مود 

آسفالتی باعث حرکت افقی  رویهدر این حالت کشش ناشی از خمش در زیر. شودمی یدتول Iافقی الیه شده و مود 

  .کندمی یدرا تول Iالیه گردیده و لذا مود 

به وجود (شدن رطوبت در خاك بستر همواره میتواند باعث باز و بسته ییرحرارتی، تغ يها عالوه بر تنش چنینهم

در مورد رفتار  یقاتیبر منابع و مقاالت تحق يمرور. آسفالتی گردند يها يدر روساز )گسترش ترك Iد آمدن مو

این مطلب است  يگویا يگسترش ترك در روساز مودهاي انجام شده در مورد يها شکست آسفالت و بررسی

  .نمیباشد کافی به اندازه ینهانجام شده در این زم یقاتکهتحق



Roqueیقاتتوان به تحقانجام شده است می ینهزم کارهایی که در ایناز  2002)Myers &( ،و فخری

بهمحاسبه  ي ترك داراز روساز يدوبعد يها يبا انجام مدلساز یقات،در این تحق. اشاره نمود )2009(1همکاران

گرفتن با در نظر تحقیقات در این. پرداخته شده است يتلف بارگذارخدر شرایط م IIو  Iضرایب شدت تنش مود 

تنها یبارگذار(از لبه ترك بارگذاري فاصله تأثیردر سطح باالیی رویه آسفالتی، به بررسی  يدوبعد يایک ترك لبه

  .رویه آسفالتی پرداخته شده است ي مختلفها امت الیه آسفالتی، دما و جنس الیهخ، طول ترك، ض)یک چرخ

با طول  ییها ي تركدارد و برا Iضریب شدت تنش مود  يبر رو يزیاد تأثیریفاصله بارگذار ،ها یلاین تحل براساس

یی با طول ها ترك ياما برا، یابدبا فواصل نزدیک به ترك افزایش می يبارگذار يبرا Iکم، ضریب شدت تنش مود 

دور از ترك  يبارگذار ي فواصلاما برا یز،نزدیک به ترك ناچ يها يبارگذار يزیاد، مقدار ضریب شدت تنش برا

امت الیه آسفالتی خکه ض دهدمی نشان یقحاصل از این تحق ينتایج عدد چنینهم. دارد يامقدار قابل مالحظه

امت الیه آسفالتی، کاهش خافزایش ض با Iباشد و در ضریب شدت تنش مود در رفتار رشد ترك می يعامل موثر

  .گرددمشاهده می یريچشمگ

  محاسبه ضرایب شدت تنش - 2-5

- رخ می زمانی الیه آسفالتی، یرشکست، رشد ترك و واماندگی در یک جسم ترکدار نظ یکاساس مبانی مکان بر

خواص ماده  از صه ماده کهخدهد که مقدار ضریب شدت تنش بحرانی در نوك ترك به مقادیر بحرانی و مش

هندسی ترك  مشخصاتو يضرایب شدت تنش وابسته به نوع و مقدار بارگذار. شود، برسدترکدار محسوب می

در کل سازه ترکدار  تنش ص این ضرایب موجود باشند، حوزهخمش ياگر در یک هندسه و بارگذار. باشدمی

آسفالتی که در  يها در رویه تركبررسی شرایط شکست و عوامل موثر در رشد يبنابراین برا. ص خواهد شدخمش

تلفی خم يها و ترك يبارگذار ي مختلفها حالت يبراتلف قرار دارند، الزم است که این ضرایب خم يمعرض بارها

  .شوند محاسبه ممکن است به وجود آید، به طریق مناسب يروساز یستمکه در یک س

فقط  ي تحلیلیها روش. وجود دارد يآزمایشگاهی و عدد یلی،تحل يها محاسبه ضرایب شدت تنش روش يبرا

ضرایب شدت  آوردن باشند، بدست یچیدهاین شرایط پ ساده بوده و اگر کمی يها يمحدود به هندسه و بارگذار

بدست آوردن ضرایب  براي آزمایشگاهی يها روش یزقبل ن يها در سال. اهد بودخون ياهکار ساد یلیتنش تحل

به امکانات  یازن یزن ها روش آسفالتی ترکخورده بهکار گرفته شده است، اما این يشدت تنش در یک روساز

  .باشدمی یاروقت و هزینه بس یزآزمایشگاهی و ن

بهکار  توجهی شکست بطور قابل يبدست آوردن پارامترها يمحدود برا ياجزا يها یکتکن یراخ يها در سال

 يو بارگذار هندسی از شرایط یعیوس یارمحدوده بس ياین روش این است که اوال برا ياز مزایا. اندگرفته شده

محدود مطرح  ياجزا مسائل ضمنا با رعایت نکاتی که در. ندارد یزمایشگاهی نبه امکانات آز یازقابالستفاده بوده و ن

قابل قبولی  یاربه نتایج بس توانمی ،)شکست یکبه مسائل مکان طمحدود مربو يصوص نکات اجزاخو ب(است 

  .دست یافت

تنش در  شدتب به آن شده است، محاسبه ضرای ینهتوجهی که در این زم یشترینآسفالتی شاید ب يها طلوخدر م

آسفالتی  يها مخلوط چقرمگی شکست یقمحاسبه دق يبه عبارت دیگر اگر بتوان راهی برا. حالت بحرانی است

 یتاین خاص ي افزایشراهی برا... و  ها آنتوان با عوض کردن درصد مصالح آن و یا جنس کرد، می یداپ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Fakhri et al



جنس ماده است، هرچه که  به وابسته تیچقرمگی شکست از آنجایی که یک خاص. کرد یداآسفالتی پ يها طلوخم

 يبرابر عوامل وارده مثل بارها در تواندالیه آسفالتی در برابر رشد را افزایش داده و بهتر می یتباشد، قابل یشترب

  .کامل مقاومت نماید یسختگیدر برابر گ یکیتراف

  هاي آسفالتیهاي مربوط به رشد ترك در مخلوطآزمایش - 2-6

 یازیک ن سردسیر مناطق يآسفالتی به خصوص برا يها راه يگردید، خواص شکست خوب براهمانطور که ذکر 

. کم است ياز دما ي منتجهها به خاطر تنش ها يریب در این روسازخاست، چرا که مود شایع شکست و ت يضرور

مقابل  اصطکاك در اینکه نظر به. گرددیابد، بتن آسفالتی منقبض میکاهش می يروساز يهنگامی که دما

هنگامیکه این . شودمی يروسازدر  کششی يها باشد، باعث ایجاد تنشمانع حرکت می ي،روساز ین ترپای يها الیه

 يبرا. افتداتفاق می ینپای ياز دماناشی  آسفالتی تجاوز کند، ترکخوردگی طلوخاز مقاومت کششی م ها تنش

  .تی کافی باشدخو س يانعطاف پذیر داراي بایستآسفالتی می طلوخمصرفی در م یرها قکاهش این نوع ترك

شده  ي انجامها خواص شکست بر اساس تست ینیب یشبا پ طرا در ارتبا یاريبس يها محدودیت ي،زیاد یقاتتحق

رشد ترك  مکانیزمبه آغاز و طبه طور عمده مربو ها این محدودیت. اندشکافدار، لحاظ کرده یرغ يها نمونه يبر رو

آغاز  یريشکست مواد ق رفتار درك يشکست برا یکبا استفاده از مفهوممکان يدیگر یقاتتحق جهیدر نت. باشدمی

  .گردید

 ژيانر اگر.آوردرا به وجودمی يشدید يها که در مواد وجود دارد، تمرکز تنش یزيسطحی یا نوك ت يها ترك

در این حالت  باشد،جدید برابریکسطح  یريشکلگ يمورد نظر برا ژيشده در نزدیکی ترك، با مقدار انر یرهذخ

با چقرمگی شکستماده باشد، رشد ترك تحت  يکرنشی آزاد شده مساو ژياگر نرخ انر. افتدرشد ترك اتفاق می

 یکدر مکان&Mobasher2004)(Mamlouk.یک شرایط پایدار اتفاق افتاده و شکست اجتناب ناپذیر است

 )K(ضریب شدت تنش نام به يتنش در نزدیکی ترك، با پارامتر یدانشدت م١)LEFM(خطی  یکشکست االست

هندسه سازه و طول ترك  از ضریب شدت تنش وابستگی خطی با تنش وارده داشته و تابعی. شودمی یرياندازهگ

  .است

. کامالٌترد،مانندشیشه،هیچرشدترکپایداریوجودنداردی هبراییکماد

تواندباضریب میاینموضوع. ترك،بارواردهوهندسهبارگذاریاستانرژیذخیرهشدهدرماده،درنزدیکیترکتابعیازطول

هنگامی . تواندبهعنوانانرژیموجودبرایرشدترکبرواحدطول ارتباطداشتهباشدمیبیانشودکههمچنین)K(شدتتنش

. شودباشد،مادهبهوسیلهرشدترکناپایدارگسیختهمی)Kc(کهنرخانرژیکرنشیآزادشدهمساویباچقرمگیشکستماده

  .کند،مدلشوداستفادهمیKcکهازپارامتریبهنام LEFMتواندبهوسیلهاصولمینوعیازاینها واماندگی

  

  هاي آسفالتی صادق است؟براي مخلوطآیا مکانیک شکست االستیک خطی -1- 2-6

 یندر ب است، شکست صورت گرفته یکآسفالتی با استفاده از اصول مکان يها طلوخم يکه بر رو یقاتیتحق یناول

بررسی شکست  براي شکست را یکدر این راستا محققان، اصول مکان. باشدمی یالديم 1970تا  1960يسالها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Linear Elastic Frcture Mechanics



ي تئورین،به اندازهکافی پای يآسفالتی و مواد بتنی بهکار بردند و نشان دادند که در دماها يها طلوخترد م

  .آسفالتی استفاده شود يها طلوخمطالعه رفتار شکستم يتواند براشکست ترد، می يبرا)1920Griffith(ییتگریف

 يدماها در آسفالتی صورت گرفته است، يها طلوخشکست و خستگی م ینهکه تاکنون در زم یقاتیتحق یشترب

یا همان ضریب شدتتنش بحرانی  )KC(محققان از مقدار چقرمگی شکست یقات،در این تحق. باشدمی ینپای

 یرااما اخاند، کرده آسفالتی استفاده يها طلوخرفتار شکست ترد م یقتحق يخطی برا یکشکست االست یکمکان

درستی از شکست  KCتواند مقادیرنمی LEFMنسبتا باال روش  ياند که در دماهااز محققان نشان داده یاريبس

 يها یچیدگیپEPFM١از روش  از طرفی استفاده. این ماده ارائه دهد یرخطیرفتار غ یلآسفالتی به دل يها طلوخم

بررسی  يبرا LEFMاز اصول  ین، می توانپای يبا اینوجود، تحت شرایط خاص مانند دماها .خاص خود را دارد

از طرفی به خاطر رفتار . به بار ماکزیمم استیازن KCمحاسبه مقدار  يبرا. آسفالتی استفاده کرد يها طلوخرفتار م

) 1997(٢کیم و حسین.میتواند همراه با خطا باشدLEFMبا استفاده از KCآسفالت، محاسبه مقدار یرخطیغ

آسفالت را در نمودار  یرخطیبهدست دهد که رفتار غ يبه گونهاا اصالح شده رKCروشی را بهکار گرفتند که مقدار

  .)8-2شکل (به بارماکزیمم مشهود است، منعکس سازد یدنجابجایی، که قبل از رس -بار

  )1997(کیم و حسینسانتیگراد از تست خمش سهنقطه به دست آمده استدرجه  -5يجابجایی که در دما - از منحنی بار ينمونها :8-2شکل 

ECM3(این روش که مدل ترك موثر
محاسبه آزمایشگاهیچقرمگیشکست تست  يبرا یمنام دارد، یک روش مستق) 

مواد شبه  یرخطیرفتار غ گرفتن و با در نظر یتنقطه است و با استفاده از رابطه گریفه ترکدار تحت خمش س یرت

زیر (کم يآسفالتی در دماها يها طلوخم) 1997(کیم و حسیندر مطالعات .مانند بتن بهدست آمده است يترد

به محاسبه  ECMداشتهباشند و با استفاده از روش  یکتست شدند تا رفتار نسبتا االست )درجه سانتیگراد - 5

ر بحرانی یعنی طول است تا طول ترك موث نیاز ECMدر مدل . چقرمگی شکست پرداخته شده است یممستق

داده شده و با توجه به اینکه مود  یحاتبا توجه به توض. ي مقدار طول رشد ترك معلوم باشدبه عالوه یهترك اول

توان می ینبه اندازه کافی پای يباشد، در دماهاو رشد ترك می ترك خوردگی از نوع ینپای يشایع خرابی در دماها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Elastic Plastic Fracture Mechanics
2- Kim & Hussein
3- Effective Crack Model



موجود مثل طول  هاي احتمالی از این فرض از مدل يبردن خطاها ینز با يبرا و را استفاده کرده LEFMروش 

  .نمود ترك اصالح شده استفاده

  ي پژوهشپیشینه- 2-7

-هایدمایپایینبهعنوانیکیازمودهایاصلیتخریبدرروسازیآسفالتمیدرمناطقآبوهواییسردترك

-برمیبروزمانباشد،بهدلیالینکهترمیمآسفالتترکخوردهیاانجامیکالیهبتنآسفالتیجدید،هزینه

. باشدباشد،معرفیمکانیزمشکستبهمنظورکمکردنتوسعهترکدرطولروسازیآسفالتامریضروریمی

-نظیرسیکل(ویامحیطی) نظیربارچرخوسایلنقلیه(ایجادوگسترشترکدرروسازیآسفالتیمعموالًبهواسطهعواملمکانیکی

- درواقعمی. گرددایجادمی) هایدماییسرمایشوگرمایشحاصالزتغییراتفصل

. هایعمدتاًکششیوبرشیایجادشدهتوسطایندوعاملدانستاینپدیدهراناشیازضعفمخلوطآسفالتیدربرابرتنشتوان

-ها،جهتبررسیعمرروسازیومسیرهایرشدترك،درشناختبهتررفتارمخلوطاینپدیدهوقوانینمربوطبهآن

  .هایآسفالتیتاثیرگذارخواهدبود

- مخلوطهاي آسفالتی در دما پایین انجام شد، نشان داد که که بر روي مخلوط) 2004(1تحقیقات لی و ماراستینو

( کنند،مکانیزمشکستاالستیکخطیهایآسفالتیدردماهایپایینهمانندموادشکنندهعملمی

LEFM(باشدیکروشمعتبربرایمعرفیرفتارشکستموادتردمی .

  .باشدبهعنوانیکپارامتراساسیبرایتوصیفپدیدهشکستدرنوکترکمی،)K(ضریبشدتتنشLEFMدرروش

-هاییکهسالیانبسیاردورنظرمهندسیناینحوزهرابهخودجلبکردهبررسیرفتارشکستمخلوطدغدغهاز

   .اندروزبهروزباحالینموضوعروندیصعودیوتاثیرگذارداشتهباشندهایآسفالتیاست،کهدرتالش

 ها با استفاده از انواع مختلف مواد است که در چندهاي بهبود عملکرد بتن آسفالتی مسلح کردن آنیکی از روش

مسلح سازي شامل قرار دادن موادي خاص با . دهه اخیر توسط محققین و مهندسین بکار گرفته شده است

 & Maurer Dean).ها هستنداي دیگر است که فاقد آن ویژگیهاي مورد نظر در داخل مادهویژگی

Gerald,1989)

ه به دو صورت توزیع تصادفی در آن ، استفاده از الیاف در داخل بتن آسفالتی است کسازيهاي مسلحیکی از روش

قرار دادن الیاف در بتن آسفالتی . شودها انجام میو یا استفاده از مواد الیافی جهت دار مانند خانواده ژئوسنتیک

این اتصال به مصالح اجازه . کششی آن شودتواند باعث افزایش مقاومت به هم متصل کرده و می راها سنگدانه

  .بیشتري را قبل از بروز شکست تحمل کنندخواهد داد تا انرژي 

پژوهش او براي ارزیابی تاثیر قرار دادن . انجام داد اولین تحقیقات را در مورد مسلح سازي آسفالت) 1956(2زوب

این . هاي انعکاسی انجام گرفتهاي سیمی در زیر الیه آسفالتی بر روي جلوگیري از تركانواع مختلف شبکه

کردند و هاي طولی جلوگیري میهاي سیمی یا از ایجاد تركه انواع مسلح سازي با شبکهپژوهش نشان داد که هم

  .انداختندیا به خوبی آن را به تاخیر می
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Abstract

Research Aim: The aim of this research is investigating the fracture behavior of asphalt based 
composites reinforced with natural fibers, namely Goat wool and Kenafat low temperature under 
mixed mode tensile – shear loading.
Research Method:In this research,Goat wool fiber and Kenaf fiber with three different length (4, 8 and 
12mm) and three different percentage (0.1%, 0.2% and 0.3% by weight of asphalt mixture)were used 
to investigating the fracture toughness of asphalt based composites under different tensile – shear 
mode loading (pure mode I, pure mode II and mixed mode I/II). SCB specimen was utilized for 
conduct the fracture tests. In order to obtain the fracture toughness of specimens, it was necessary to 
calculate the geometry factors of the cracked SCB using by ABAQUS software. Fracture experiments 
of cracked SCB specimens prepared from reinforced asphalt based composites with Goat wool fiber 
and Kenaf fiberunder different mentioning loadings and at the temperature of -15 ℃ using were 
carried out usingby Universal mashinethree point bend fixture.
Findings:Theoptimum length for asphalt mixtures reinforced with goat wool fiber was 4 mm with 0.3% 
weight of asphalt mixture and for Kenaf fiber 8mm with 0.3% weight of asphalt mixture. In this thesis,
the best improvement in fracture resistance of asphalt based composites at pure mode I was 26% 
achieved by adding Kenaf fiber with length of 8mm and weight of 0.3% asphalt mixture, for dominant 
mode I was19% achieved by adding Kenaf fiber with length of 8mm and weight of 0.3% asphalt 
mixture, for dominant mode II was 21% achieved by adding Goat wool fiber with length of 4mm and 
weight of 0.3% asphalt mixture and finally at the case of pure mode II was 20% achieved by adding 
Goat wool fiber with length of 4mm and weight of 0.3% asphalt mixture.
Conclusion: the results of this research showed that natural fibers can increase the fracture resistance of 
asphalt based composites. Based on this result and considering the low cost of fiber, natural fibers can
be used in asphalt pavements.
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