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   چکیده

شتر یپایه و اساس ب) CZM(و تئوري ناحیه شکست چسبنده  ینجاکه دو تئوري مکانیک شکست االستیک خطازآ

ن دو یا یاصول کل ین پژوهش ضمن بررسیباشند، در ا یم یآسفالت يها   مخلوط یخوردگ رفتار ترك یابیارز يها   مدل

ها  ک از روشیب هر یا و معایمزا یبه بررس یآسفالت يها هیو رو یشگاهیقطعات آزما يساز روش، با ارئه چند نمونه از مدل

ه شکست یل کوچک بودن ناحین بدلییپا يدهد که در دما    ینتایج بدست آمده از این تحقیقات نشان م. شود یپرداخته م

ن در یا. استمناسب شکست رفتار  یدر بررس یک خطیک شکست االستیمکان يدر اطراف نوك ترك استفاده از تئور

ک مصالح یسکواالستیات ویل لحاظ کردن خصوصیه شکست چسبنده بدلیناح ياست که استفاده از تئور یطیشرا

 یک خطیک شکست االستیدر روش مکان بعالوه. ن رفتار برخوردار استیف ایدر توص يشتریاز دقّت ب یآسفالت

ن ییست نقش تعشک يانرژدر حالیکه .شود ین مییب شدت تنش تعیات شکست مصالح با استفاده از ضریخصوص

این است  CZM یکی از مزایا مهم روش.  دارد CZMات شکست مصالح با استفاده از روش ین خصوصییدر تع يا کننده

     .ن کردییتع یمختلف بخوب ییط دمایدر شرا یآسفالت يها   هیتوان رفتار شکست رو یم آن استفاده از که با 

 

  ستیک خطی، ناحیه شکست چسبنده، ضریب شدت تنش ، انرژي شکستشکست اال مکانیکي شکست،ها مدل :کلیدي هاي واژه

  

  

   مقدمه -1

ن یمعمول و مهم تر يها یاز خراب یکییترك خوردگي متعددي قرار می باشند که ها ي آسفالتی در معرض خرابیها رویه

کند سبب نفوذ رطوبت به  این نوع خرابی در صورتیکه در کل ضخامت رویه گسترش پیدا. ی استآسفالت يها هینوع اضمحال ال

ترین  یکی از مهم. ]1[ي آسفالتی می گرددها سازه روسازي شده که این امر به نو به خود سبب افزایش سرعت خرابی رویه

این معیار . باشد رود معیار مکانیک شکست می هاي آسفالتی به کار می هایی که براي بررسی رفتار ترك خوردگی مخلوط معیار

ي آسفالتی بخوبی ها و پخش و گسترشترك در رویه شروع رشد ترك شرایطن یو همچن یآسفالت هاي طمخلورفتار شکست 

 . ]3و 2[تحلیل نماید

ي مکانیک شکست انجام ها خورده با استفاده از روش ي تركها تحقیقات فراوانی در زمینه مدلسازي رفتار شکست رویه

مروري بر . ]5و 4، 1[ن تأثیر فاکتورهاي مختلف روند رشد ترك استگرفته که در بسیاري که هدف بیشتر این تحقیقات تعیی

مود ( ، برشی)Iمود ( ي کششیها این تحقیقات نشان می دهد که با توجه به محل قرار گیري بار، نوك ترك می تواند تحت مود

II( و پیچشی ) مودIII( ي ترك دو چرخ وسیله نقلیه در در صوریتکه در هنگام عبور وسیله نقلیه از رو بعنوان مثال .واقع شود

در صورتیکه وسیله نقلیه از یک طرف  .)1شکل  1قسمت (ایجاد می گردد Iدر این صورت مود ؛ دو طرف ترك واقع شده باشند
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در صورت عبور وسیله نقلیه از  همچنین .)1شکل  2قسمت (تغییر مکان می دهند IIي ترك تحت مود ها ترك عبور کند لبه

   .)1شکل  3قسمت ( تغییرمکان می دهند IIIي این ترك تحت مود ها بهکنار ترك طولی، ل

  

 
 نحوه تغییرمکان لبه ترك تحت شرایط مختلف بارگذاري - 1شکل 

مدل  .ي آسفاللتی مورد استفاده قرار می گیرندها همچنین قطعات آزمایشگاهی مختلفی به منظور رفتار شکست مخلوط

قطعات (  یآسفات يها هیط رویتوان به شرا یاز آن جمله م .می شوددر نظر گرفته  یفن قطعات عوامل مختلیک از ایهر  يساز

ط ی، شرا) بدون ترك يها هیرو يترك دار و قطعات بدون ترك به منظور مدل ساز يها هیرو يترك دار به منظور مدل ساز

ک یهر  ییکارا. اشاره کرد)  یو برش یکشش(جاد شده  یا يها و نوع تنش) یکی، استاتیکینامی، د یحررات يبارگذار(  يبارگذار

لتی با قیر و دانه بندي و آسفا يها از مخلوط یعیدامنه وس يبه قابل کاربرد بودن آن؛  برا یشگاهیآزما يها ن مدلیاز ا

ه نمونه یته یشات و راحتیج آزماینتا یزان پراکندگیدقّت مدل با توجه به م. دارد یمختلف بستگ یت حجمخصوصیا

در این پژوهش ضمن بررسی  .]8و 7، 6 [مدل دارند ییر قابل مالحظه در کارایش تأثیم آن به منظور آزمایو تنظ یهشگایآزما

ي ها مبانی کلی دو روش مکانیک شکست در توصیف رفتار گسترش ترك، با استفاده از بررسی چند مدل ارائه شده براي رویه

  .مورد ارزیابی قرار می گیرند ها ب این روشی مزایا و معایشگاهیو قطعات آزماآسفالتی ترك دار 

  

  هاي مکانیک شکست  اصول تئوري - 2

  :االستیک خطی مکانیک شکست تئوري - 2-1

بسیاري از محققین فرض کردن آسفالت در هنگام انتشار ترك داراي رفتار شکننده می باشد از اینرو به منظور بررسی 

 يا ناحیه( 1در مصالح شکننده اندازه ناحیه شکست.ک خطی استفاده کردندرفتار گسترش ترك از تئوري مکانیک شکست االستی

در این تئوري به منظور بررسی رفتار گسترش ترك بیشتر از . باشد بسیار کوچک می)  شود می ي مویی ایجادها که در آن ترك

مقدار تنش ایجاد شده در مصالح  طول ترك و  aدر این رابطه. استفاده می شود)  1رابطه ( فاکتور ضریب شدت تنش 

  .]6[باشد می

)1     (                                                                                                                        K a  

هاي آسفالتی با توجه به ضریب شدت  با توجه به نتایج کار پاریس و همکارانش عمر خستگی رویه همچنین در این روش

  :]7[شود محاسبه می) 2(تنش و خصوصیات فنی مصالح از طریق رابطه 

                                                 
1 -FPZ 
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)2   (                                                                                                                                      ndc
AK

dN
                                                                                                    

در این معادله 
dc

dN
هایی  ثابتAوnضریب شدت تنش، و مقدار Kنسبت افزایش طول ترك در هر سیکل بارگذاري، 

مقادیر این دو پارامتر در مورد آسفالت به در صد قیر، در صد فضاي . گردد مربوط به مصالح بوده که از طریق آزمایش تعیین می

  .باشد یره وابسته میخالی، در صد فیلر، نوع قیر، درجه حررات آزمایش و غ

                                                                   

  ):CZM(تئوري ناحیه شکست چسبنده -2-2

ازآنجاکه رفتار آسفالت در عمل بصورت شبه شکننده می باشد داراي ناحیه شکست نسبتاً بزرگی است لذا به منظور 

این تئوري با در نظر  .لح آسفالتی از تئوري ناحیه شکست چسبنده استفاده می شودبررسی رفتار واقعی گسترش ترك در مصا

مدلی را براي  ،و همچنین نیرو عکس العمل متناظر با آن در سطوح ترك 2مکان دهنه ترك گرفتن قوانین غیر خطی براي تغییر

براي مد  CZMمفهوم تئوري  )2 شکل(در  .دهد رفتار شکست همچون تشکیل ترك، شروع رشد ترك و پخش ترك ارائه می

 cباشد و  به ترتیب عکس العمل عمودي و  تغییرمکان عمودي می nو  ntدهد که در آن  نشان می)  Iمد (باز شدگی 

اي  تئوري نوك ترك حقیقی بیانگر نقطهدر این .در شرایطی است که عکس العمل صفر شودتغییرمکان  cاستحکام مصالح و 

باشد که در آن عکس العمل داراي مقدار  باشد و نوك ترك چسبنده بیانگر نقطه اي می باشد که در آن عکس العمل صفر می می

باشد  ترك حقیقی و نوك ترك چسبنده می ، منطقه بین نوك(FPZ)ناحیه چسبنده یا همان ناحیه شکست  .باشد ماکزیمم می

رفتار جدا شدن مصالح بستگی به عکس العمل بحرانی، تغییرمکان  .باشد ر شکست غیر خطی و پیچیده میکه در آن رفتا

  .]8[ بحرانی و انرژي شکست دارد

  

  
  ]8[هاي استفاده شده در این تئوري  مفهوم تئوري ناحیه چسبنده و پارامتر - 2شکل 

 

هاي سنگین محاسبه انرژي شکست  هاي آسفالتی در برابر بارگذاري محور ساس این روش در تعیین میزان دوام رویهپایه و ا

  .گردد محاسبه می) 3(باشد که از طریق رابطه  می

)3  (                                                                                                                   
1

2
c c cG   

  

  

                                                 
2 -displacement jump 
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 هاي آسفالتی سازي رویه مدل - 3

  خطی با استفاده از تئوري مکانیک شکست سازي رویه مدل - 1- 3

جایی  جابه -نمودار بار. باشد دهد که رفتار آسفالت در دماي پایین بصورت خطی می تحقیقات بسیاري از محققین نشان می

همچنین تحقیقات کیم و . نش بیانگر رفتار شکست خطی مصالح آسفالتی در دماي پایین استارائه شده توسط لی و همکارا

دهد که رفتار آسفالت در برابر ماکزیمم بار وارده در دماي بسیار پایین بصورت خطی بوده از این کاربرد  همکارانش نشان می

  .   ]11و 10، 9[باشد  تطوري مکانیک شکست االستیک خطی در این شرایط دمایی بسیار مناسب می

 داشت را قرار چرخ از ناشی بارگذاري تحت که خورده ترك روسازي یک 3آباکوسفخري و فرخی با استفاده از نرم افزار 

اي  چهارگره بعدي دو يها المان از مدلسازي، و در کردند مدل دوبعدي صورت به مسئله. )3شکل ( مورد بررسی قرار دادند

(C2D4)  يها گره و ها المان از تعداد که کند می ایجاب ترك اطراف در تنش  تمرکز. استفاده کردند 4م توپراجسااز خانواده 

 مقطعشود ابعاد مدل بگونه است انتخاب شده است که   همان طور در شکل مشاهده می.استفاده شود ترك اطراف در تري بیش

 کف شده، ساخته يها مدل تمام در. نیز وجود داشته باشدجایی عرضی ان  به در آن جا گیرد و امکان جابه خوبی عرضی چرخ 

 در پیرامون مدل محیط هاي گره . شود جلوگیري آن افقی و حرکت قائم گونه هر از تا شد بسته کامل صورت به الیه سابگرید

ردن ضریب این مدل به صورت االستیک خطی بود و براي بدست آو.است آن میسر قائم حرکت و شده بسته افقی حرکت مقابل

  .استفاده کردند 4مطابق رابطه  Jشدت تنش از انتگرال 

)4   (                                                                                                              2 2 21I II

K JE

K K
J

E



 

  
 


    

 
                                                                                

 
  ]12[ مدلسازي شرایط مرزي دکتر فخري و فرخی - 3شکل 

 
682.3ها همچنین براي بدست آوردن عمر خستگی با استفاده از معادله پاریس با  فرض  آن 10A    3.79وn  

 Kرا محاسبه کرده  و با استفاده برازش معادله  Kمختلف طول ترك مقدار ها براي مقادیر  براي این منظور آن. استفاده کردند

در معادله پاریس را با استفاده از قاعده انتگرال گیري به روش عددي  Nدر نهایت مقدار . را بر حسب  طول ترك تعیین کردند

شیب سختی بتن آسفالتی ناشی از  ها در تحقیق خود نشان دادند که محل بارگذاري ، همچنین آن. سیمپسون محاسبه نمودند

                                                 
3 - ABAQUS 
4 - Solid 
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تأثیر قابل  ي اساس الیه و آسفالتی بتن ي الیه سختی اختالفاختالف دما باال و پایین آن، مدول االسیسیته بتن آسفالتی و 

 .]12و  5[گذارد توجهی بر ضریب شدت تنش می

یک ترك باال به پایین عرضی در دماي  بعدي 3دکترعامري و همکارانش با استفاده از روش المان محدود و آنالیز همچنین 

هاي باال به پایین در اثر چرخه روزانه تغییرات دما یا در اثر  ترك .)4شکل ( مورد بررسی قرار دادندپایین تحت ترافیک عبوري 

  . ]3[شوند  تغییرات دما در طول فصول سال ایجاد می

 

 
  ]3[نمایش آسفالت ترك دار تحت بار ترافیکی  -4شکل 

 
ها  ا براي این منظور از مدل سه بعدي االستیک در نرم افزار آباکوس با فرض همگن، االستیک و ایزوتروپیک  تمام الیهه آن

 2l=3.5mو مقدار  2d=2mمقدار . همچنین بارگذاري بار چرخ با سطح مستطیلی در مدل خود بکار بردند . استفاده کردند

تن در نظر  40سازي خود برابر  در نظر گرفتن و بار هر چرخ را در مدل 40mmو عمق آن را  1mقرار دادند و عرض ترك را 

  . ]3[گرفتند

هاي مختلف تغییرات  ایشان نتیجه گرفتند که با تغییرات محل قرارگیري بار نسبت به ترك در ضرایب شدت تنش در  مد

shearو تعیین نسبت  5از رابطه sheareffKهمچنین با بدست آوردن  . دهد  زیادي رخ می eff

I

K

K
هاي مختلف  براي محل 

  . ]3[ )5شکل ( هاي مختلف قرار گیري بار تعیین کنند بارگذاري توانستند مد غالب را براي محل

)5                         (                                                                                       2 2
shear eff I IIK K K 

 
   

  

  ]3[هاي مختلف بار  تعیین مد غالب نسبت به محل -5شکل 
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 CZMبا استفاده از تئوري  ها سازي رویه مدل - 2- 3

ي آسفالتی که از مصالح ها ي انعکاسی در رویهها و همکاران به منظور استفاده از یک روش منطقی در مدلسازي ترك 5دیو

سازي خود با  ها با مقایسه نتایج شبیه آن. استفاده کردند (CZM)شکننده تشکیل شده، از روش شکست ناحیه چسبنده  شبه

  .] 13[هاي روکش صحت مدل خود را مورد بررسی قرار دادند  هاي میدانی خصوصاً نقشه ترك داده

ي آزمایشگاهی ها وسازي از دادهدیو و همکاران به منظور تعیین خصوصیات شکست مصالح و همچنین مدول بالک ر

خصوصیات مکانیکی مقاومت خزشی، مقاومت کششی غیر مستقیم،  .]14[ هاي حاصل از کرگیري میدانی استفاده کردند نمونه

ها مورد استفاده قرار گرفت و از طریق روش  ضریب انبساط حرراتی و خصوصیات شکست مصالح آسفالت در مدلسازي آن

  . آزمایشگاهی تعیین شد

خصوصیات خزشی و  (AASHTO T322) 322نامه آشتو تی  ایشان با استفاده از روش آزمایش کشش غیر مستقیم آیین

بعالوه از دستگاهی مشابه کشش غیر .  ]15[هاي آسفالتی کرگیري شده را تعیین کردند مقاومت کششی غیر مستقیم مخلوط

همچنین به منظور تعیین خصوصیات شکست مصالح از . ه جستندمستقیم به منظور تعیین ضریب انبساط حرراتی مصالح را بهر

  .  ]16[که توسط واگنر و همکارانش تشریح گردیده بود؛ استفاده کردند (DC(T))آزمایش دیسک کششی 

المان الیه بستر را از نوع المان :)6شکل ( ها در این پژوهش عبارت است از خصوصیات وشرایط مرزي مدل المان محدود آن

این مدل به منظور بررسی دو نوع . انجام گرفت (Q4)بندي مدل ایشان با استفاده از المان مربعی  مش. د در نظر گرفتندنامحدو

سانگ در مدل المان  (CZM)در اطراف ترك از روش ناحیه المان چسبنده . بارگذاري مکانیکی و حرراتی طراحی شده بود

ز خصوصیات ویسکواالستیک مصالح رویه در مدل المان محدود استفاده همچنین در این مدل ا .]8[ محدود استفاده کردند

  .انجام گرفت 6یو اي البرنامه آباکوس و زیرآنالیز مدل توسط برنامه . کردند

 

 
  ]ABAQUS ]13در برنامه  مدلسازي رشد ترك در محل درز انقطاع رویه کامپوزیت - 6شکل 

 

  :ها به صورت زیر است نتایج حاصل از پژوهش آن

بینی کمی ترك خوردگی تحت بارهاي مکانیکی و حرراتی فراهم آورده  امکان پیش (CZM)روش شکست ناحیه چسبنده 

  .هاي انعکاسی را به خوبی مورد ارزیابی قرار داد توان رفتار مکانیکی ترك و با استفاده از این روش می

                                                 
5 -dave 
6 - UEL 



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 7

رار گرفت، به عنوان یک روش مناسب مکانیکی مراحل آزمایشگاهی و مدلسازي عددي که در این تحقیق مورد استفاده ق

  .باشد ها انعکاسی قابل استفاده می ها در برابر ترك سازي روکش جهت طراحی و بهینه

هاي  مراحل آزمایشگاهی و مدلسازي عددي مورد استفاده در این پژوهش، به منظور بررسی عملکرد رویه در برابر ترك

  .باشد موجود قابل استفاده می

  

  سازي قطعات آزمایشگاهی مدل -4

گیرند که از ان  می ي آسفالتی مورد استفاده قرارها قطعات آزمایشگاهی متنوعی به منظور ارزیابی رفتار شکست مخلوط

در این قطعات با توجه به ناحیه شکست یک ترك با . )7شکل (اشاره کرد SENBو  DCT ، SCBقطعه توان به سه  می جمله

  .گیرد می رفتار گسترش ترك و نهایتاً شکست بتن آسفالتی مورد ارزیابی قرار پس از بارگذاري گردد و می طول معین ایجاد

  

  
  DCT ،SCB  ،SENBقطعات آزمایشگاهی ترك دار به ترتیب از راست به چپ - 7شکل

  

  مکانیک شکست االستیک خطی ي آزمایشگاهیها مدل - 1- 4

با بررسی ) شکاف دار م دایرهنمونه نی( SCBقطعه ترك دار گروهی از محققین ایرانی با توجه به رفتار شکست خطی 

این مطلب را بیان کردند  ها آن. ي ترکیبی مورد ارزیابی قرار دادندها ست بتن آسفالتی را تحت مودرفتار شکضریب شدت تنش 

استفاده  ي زاویه دار ها و ترك جایی تکیه گاها جایی ترك و جابه جابه توان از می SCBکه براي ایجاد مود ترکیبی در نمونه 

  .)8شکل ( ]17[ کردند

  

  
 ]SCB ]17در نمونه نحوه ایجاد مود ترکیبی  - 8شکل 

 

و خالد از جمله محققینی بودند که با استفاده روش مکانیک شکست االستیک خط  رفتار گسترش ترك براي  7آرتمندي

ها در پژوهش خود به منظور  آن. را مورد بررسی قرار دادند اي بندي پیوسته و استخوانبندي سنگدانه دو مخلوط آسفالتی با دانه

. استفاده کردند SENBجایی ترك قائم در قطعه  و جابه SCBي زاویه دار در قطعه ها برشی از ترك-ایجاد ترکیبی کششی

خطی  ایشان در تحقیق خود به این نتیجه رسید که استفاده از روش مکانیک شکست االستیک خطی به دلیل رفتار غیر

  .]18[درجه مناسب نمی باشد 10شکست در دماي 

  

  CZMي آزمایشگاهی ها مدل - 2- 4

دهد که با افزایش دما رفتار شکست این نوع   می نشان  SCBهاي آسفالتی  تحقیقات انجام شده بر روي ناحیه شکست نمونه

ار این نوع مصالح را در این شرایط دمایی تواند رفت  می مصالح بصورت چسبنده بوده و لذا تئوري ناحیه شکست چسبنده بهتر 

                                                 
7-Artamendi 
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تغییر  -بار(نمودار از  SCBبعنوان مثال در نمونه معیار اصلی در این روش استفاده از انرژي شکست که  . ]14[توصیف کند 

 باز شدگی - بار(از نمودار  SENBو  DCTي ها این در شرایطی است که انرژي شکست در نمونه ]19[شود می حاصل) مکان بار

  .]15و 20[شود می استفاده) ترك

  

  
 ]SENB ]20باز شدگی ترك براي نمونه  -نمودار بار  -9شکل  

  نتایج - 5

هاي  ترك در رویه و گسترش رشد ترك چگونگیو  یآسفالت هاي مخلوطمعیارهاي مکانیک شکست بخوبی رفتار شکست 

  .نمانید آسفالتی تحلیل می

 هاي آسفالتی احیه شکست در اطراف نوك ترك و رفتار شکننده مخلوطکوچک بودن نپایین بدلیل  بسیار در دماي

  .باشد می استفاده از تئوري مکانیک شکست االستیک خطی در بررسی رفتار گسترش ترك مناسب

  .باشد  می تر  استفاده از تئوري ناحیه شکست چسبنده به منظور توصیف رفتار ترك خوردگی در دماهاي باالتر مناسب

هاي آسفالتی با  یک شکست االستیک خطی خصوصیات شکست مصالح و همچنین عمر خستگی رویهدر روش مکان

اي در تعیین  این در شرایطی است که انرژي شکست نقش تعیین کننده. شود  می استفاده از ضریب شدت تنش تعیین 

  .دارد CZMخصوصیات شکست مصالح با استفاده از روش 

بازشدگی -بار (و یا ) تغییر مکان بار -بار(گاهی انرژي شکست از سطح زیر نمودار بر حسب نمونه آزمایش CZM روش  در

  .آید می بدست) ترك
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