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چکیده
ترکهای دمای پایین در روسازی آسفالتی یکی از عوامل تخریب و خرابی راهها است .پس بررسی رفتار شکست و مقاومتت تترکختوردیی
روسازی آسفالتی بسیار مهم ارزیابی میشود .به دلیل ساختار چند جزیی مخلوطهای آسفالتی ،پراکندیی دادههای آزمایشگاهی برای ایتن متواد
از سایر مواد همگن و تک فازی بیشتر است و در نتیجه برای بررسی رفتار تترکختوردیی مخلتوطهتای آستفالتی بایتد از تعتداد بیشتتری از
نمونههای آزمایشگاهی و نیز مدلهای آماری استفاده نمود .در این پژوهش برای بررسی رفتار شکستت مخلتوطهتای آستفالتی تعتداد زیتادی
آزمایش چقرمگی شکست مود  Iروی نمونههای نیم دیسک خمشی آسفالتی در دو فضای خالی  9و  2درصد در دمای  -12درجه سیلیسیوس
انجام شد .با بررسی نتایج حاصل از آزمایشهای چقرمگی شکست و با استفاده از مدل توزیع تجمعی وایبول ،به تحلیتل آمتاری و ارا ته متدل
پیشبینی نمونههای ترکدار در دو فضای خالی آزمایش شده پرداخته شد .نشان داده شد که با استفاده از مدل آماری وایبول دو و سه پارامتری
میتوان مشخصات شکست مخلوطهای آسفالتی با درصد فضای خالی مختلف را تنها با انجام آزمایش شکست روی یک نمونه آستفالتی و بتا
فضای خالی مشخص پیشبینی نمود.
واژگانکلیدی :چقرمگی شکست ،مود کششی باریذاری ،مدل وایبول ،ترکهای برودتی دمای پایین ،مطالعه آزمایشگاهی وتحلیلی.

شده و تقریباً بهطور عمتود نستبت بته محتور روستازی امتتداد

 -1مقدمه
ترکهای دمای پایین از معمولترین خرابیهای آسفالت در

دارند .همچنین ایجاد این ترکها ناشی از تغییرات دمایی وتنش

مناطق سرد و یخبندان است .مشخصات مخلوطهتای آستفالتی

های کششی روستازی استت [ .]2از ستوی دیگتر آستفالت در

مانند نوع مصالح ،نوع قیر ،دانهبنتدی مصتالح و درصتد فضتای

دمای پایین خاصیت ترد و شتکننده از ختود نشتان متیدهتد و

خالی آسفالت تاثیر زیادی بتر رفتتار تترک ختوردیی آستفالت

رفتار آن معموال به صورت االستیک و خطی بررسی متیشتود.

روستازی

پژوهشگران برای بررسی مقاومت تترکختوردیی آستفالت در

دارند [ .]1ترکهای برودتی بیشتتر در وست عتر

183

بررسی آماری چقرمگی شکست مخلوطهای آسفالتی در دمای پایین ...

محمدرضا محمد علیها و همکاران

LEFM1

آزمایش چقرمگی شکست باید دارای هندسهای ساده بوده ،تهیه و

) استفاده میکنند [ .]4 ,3 ,1مکانیک شکستت نخستتین بتار بته

آمادهسازی آن بهسادیی انجام پذیرد و امکان باریذاری ،آزمایش و

وسیله مجیدزاده برای تحلیل ترکهای آسفالتی استفاده شد [.]5

تسهیل در قرارییری قید و بندها وجود داشته باشد [ .]6از بین

پارامترهتتای مختلفتتی بتترای بررستتی رفتتتار تتترک ختتوردیی

نمونههای مختلف آزمایشگاهی ،نمونههای نیم دیسک با ترک

مخلتتوطهتتای آستتفالتی ارا تته شتتده کتته یکتتی از مهمتتترین و

لبهای تحت بار خمش سه نقطهای  )SCB3هماهنگی بهتری با

پرکاربردترین آنها ،چقرمگی شکست 2یا ضتریب شتدت تتنش

ویژییهای فوق دارد .در سالهای اخیر پژوهشگران مکانیک

بحرانی است که به عنوان معیاری از مقاومت آستفالت در برابتر

شکست از نمونههای  SCBبرای تحلیل شکست مواد سنگی و

رشد ویسترش ترک بیان میشود .همتانیونته کته اشتاره شتد،

مخلوطهای آسفالتی به دفعات استفاده کردهاند [ .]8 ,7 ,1به عنوان

تغییرات دمایی ،تنشهای کششی را در آسفالت ایجاد میکنند و

نمونه ،لی و ماراستینو برای بررسی مقاومت ترک خوردیی مخلوط

بواسطه همین تنشها مود  Iشکست که مود بازشتونده وجتوه

آسفالتی در دمای پایین ،از آزمایش خمش سهنقطهای روی

ترک است) در تغییرفرم ترکهای موجود در ستطح یتک رویته

نمونههای  SCBاستفاده کردند .آنها با بهرهییری از تحلیل

آسفالتی به عنوان مود غالب شکست مشاهده میشتود [ .]1ایتر

االستیک خطی دادههای آزمایش شکست به نتایج قابل قبولی در

قطعه ترک دار بهیونه ای تحت باریذاری قرار ییرد کته ستطو

بررسی مقاومت ترکخوردیی آسفالت دست یافتند [ .]9با آنکه

ترک نسبت به هم فق بازشوند قطعه تحت مود  Iشکستت یتا

پژوهشهای بسیاری [ ]10-12روی ویژییهای شکست

ΙΙ

مخلوطهای آسفالتی صورت یرفته است اما بیشتر این پژوهشها

باریذاری ،لغزش وجوه ترک در راستای موازی با صفحه تترک

با محوریت بررسی میانگین چقرمگی شکست روی تعداد

و عمود بر جبهه ترک استت شتکل  .(1-bایتر باریتذاری بته

محدودی از نمونههای آسفالتی صورت یرفته است .از سوی

صورت ترکیبی از هر کدام از این دو مود باشد حالت باریذاری

دیگر ،به دلیل وجود ناهمگونی و عیوب ذاتی مانند ریزترکها و

مود ترکیبی کششی  -برشی به وجود میآید شکل.( 1-c

تخلخل ،انتظار میرود پراکندیی زیادی در مقادیر چقرمگی

دمای پایین از مبانی مکانیک شکست االستیک خطتی

مود کششی قترار متیییترد شتکل  .(1-aهمچنتین در متود

شکست مخلوطهای آسفالتی مشاهده شود .در نتیجه مقادیر
شکل  .1مودهای مختلف شکست در قطعات ترکدار []6

میانگین چقرمگی شکست حاصل از تعداد محدودی از نمونهها
نمیتواند مقدار درستی از این پارامتر را ارا ه دهد .از این رو
بررسی آماری چقرمگی شکست با تعداد زیادتری از نمونههای
آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی میتواند دادههای مناسبتر و
ارزشمندتری برای بررسی رفتار شکست این مواد ارا ه نماید.

Fig. 1. Fracture Modes

همانطور که اشاره شد ،بعد از ایجاد ترک اولیه در قیر مخلوط
به منظور تعیین چقرمگی شکست ،پژوهشگران از

آسفالتی ،رشد و یسترش ترد این ترک ،بیشتر وابسته به مشخصات

آزمایشهای شکست نمونههای آسفالتی برای این هدف استفاده

مخلوط آسفالتی خواهد بود که یکی از تاثیر یذارترین این عوامل،

مینمایند .در انجام آزمایشهای مکانیک شکست آسفالت ،یکی از

درصد فضای خالی مخلوط است .تخلل و فضای خالی تاثیر به

عوامل تاثیریذار بر ضریب شدت تنش مخلوطهای آسفالتی،

سزایی بر مقاومت ترک خوردیی آسفالت دارند .به یونهای که به

هندسه نمونههای آزمایشگاهی است .با مرور پژوهشهای یذشته،

علت توزیع نامناسب فضای خالی در بتن آسفالتی امکان ایجاد

میتوان دریافت یک قطعه مناسب آزمایشگاهی برای انجام

تمرکز تنش در نمونههای آسفالتی بسیار باال میرود .هرچه فضای
خالی در اطراف جبهه ترک بیشتر باشد ،رشد ترک و شکست

1 . Linear Elastic Fracture Mechanics
2 . Fracture Toughness

3 . Semi-Circular Bend
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نمونهها تسریع میشود [ .]6علیها و همکاران [ ]1و همچنین

دارد K0 .ضریب نرمالیزه کردن یا پارامتر مقیاس و برابتر بتا

آیتالهی و پیرمحمد [ ]2در پژوهشهای جدایانهای به بررسی

متناظر بتا احتمتال شکستت  2/632استت و  Kminحتد پتایین

تاثیر درصد فضای خالی بر چقرمگی شکست آسفالت پرداختهاند.

چقرمگی شکست است که برای مقادیر کمتر از آن رشتد تترک

آنها دریافتند که افزایش درصد فضای خالی نسبت به دیگر

غیرممکن است .از آنجا کته یتافتن مقتدار واقعتی  Kminتوست

مشخصات آسفالت ،تاثیر بیشتری بر کاهش مقاومت ترک

آزمایش مشکل است ،بیشتر از توزیع دو پارامتری وایبول بترای

خوردیی آسفالت داشته و مقدار پراکندیی مقادیر چقرمگی

بیان پراکندیی چقرمگی شکست استفاده میشود .با صفر درنظر

شکست نیز بیشتر از پراکندیی سایر مشخصات آسفالت است.

یرفتن مقدار  ،Kminرابطه  )1بدین شکل ساده میشود:

با وجود این مرور منابع و مقاالت موجود نشان میدهد که بررسی

)1






رفتار آماری چقرمگی شکست مخلوطهای آسفالتی کمتر مورد
توجه پژوهشگرن قرار یرفته است .پس در این پژوهش با انجام
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برای محاسبه احتمال شکست هر نمونه روابت مختلفتی

مطالعات آزمایشگاهی روی نمونههای آسفالتی با درصد فضای

وجود دارد ،یکی از روشهتای رایتج ،استتفاده از روش مرتتب

خالی مختلف به ارا ه مدل احتمال آماری برای بررسی پراکندیی

شده 3است که در آن احتمال انباشته شکستت

مقادیر بدست آمده پرداخته میشود .با استفاده از نتایج این

Pf

( بته کمتک

رابطه  )2تخمین زده می شود [:]16

پژوهش می توان مقادیر اصلی پارامترهای شکست مخلوطهای

J  0 .5

)2

آسفالتی مانند میانگین چقرمگی شکست که یکی از پارامترهای

N

Pf 

 :Nتعداد کل نمونهها 0 :Jو1و... 2

اصلی در برآورد عمر و تشخیص زمان تعمیر و نگهداری رویههای
آسفالتی است) را با توزیع آماری مناسب پیشبینی نمود و اعتبار

تادینوف و هاینینگ در پژوهشهای جدایانته تتابع توزیتع

مدل آماری بررسی شده را برای شکست نمونههای آسفالتی اثبات

وایبول را برای بررسی مکانیک شکست مواد معتبر دانسته و بتا

نمود .در بخش بعد به بررسی مدل آماری این پژوهش پرداخته

دیگر توابع آماری مقایسه کردنتد [ .]18 ,17در ادامته چگتونگی

شده است.

یافتن پراکندیی مقادیر چقرمگی شکست مخلوطهای آستفالتی
و بررسی آماری نتایج به دست آمده از نمونههای آزمایشتگاهی
توضیح داده میشود.

 -2مکانیک شکست آماری
 -1-2تابع توزیع وایبول

1

در مواد ترد و شکننده ،معیار شکست ضعیفتترین پیونتد

 -3مطالعات آزمایشگاهی

2

نخستین بار به وسیله وایبول برای تخمین رفتار شکستت متواد

در ایتتن پتتژوهش بتته منظتتور بررستتی آمتتاری مقاومتتت

ارا ه شتده استت [ .]13والتین [ ]14بتا بازنویستی تتابع توزیتع

ترک خوردیی مخلوط های آسفالتی ،تعدادی نمونه آزمایشگاهی

احتمال وایبول [ ،]15تابع احتمال شکست مواد ترد و شکننده را

مخلوط آسفالتی یرم ساخته شد .برای یتافتن قیتر بهینته طتر

به صورت ذیل تعریف کرد:

آسفالت از روش مارشال و برای ستاخت نمونتههتای آزمتایش

)1






m

 K
 K min 
EXP    IC


K

K min 
0
 

1

IC

شکستتت از تتتراکم تیراتتتوری استتتفاده شتتد .در بختتش بعتتد

PF  K

در این رابطته  K0، mو  Kminپارامترهتای وایبتول و

مشخصات مخلوطهای آسفالتی ساخته شده ارا ه شده است.

KIC

 -1-3مصالح آزمایشگاهی

چقرمگی شکست است m .مدول وایبول یا پتارامتر شتکل نتام

مصتتالح ستتنگی استتتفاده شتتده در ایتتن پتتژوهش ستتنگدانه

1 . Weibull Distribution Function
2 . Weakest Link Theory

3 . Ranking method
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سیلیسی رودخانهای شکسته شده استت کته از معتدن چتوالب
واقتتع در کیلتتومتر  62جتتاده ستتاوه -تهتتران تهیتته شتتده استتت.
مصالح سنگی استفاده شده ،سخت ،محکم ،بتا دوام و عتاری از
هریونه مواد آلی رسی بوده است .فیلر مصرفی در نمونهها نیتز
به صورت پودر سنگآهک به نمونههای آستفالتی افتزوده شتد.
نوع قیر مصرفی نیز قیر خالص با درجه نفوذ  62/22از شترکت
نفت پاساریاد تهران تهیه شد .با انجام یکسری آزمایشهتا روی

Fig. 2. Gradation of designed aggregates

مصالح سنگی و قیر مصترفی ،مشخصتات آنهتا بته ترتیتب در
جداول  1و  )2ارا ه شده است .همچنین حد وس دانتهبنتدی

شکل  .3چگونگی ساخت نمونههای

SCB

شماره  9آییننامه روسازی ایران برای دانهبندی مصتالح ستنگی
این پژوهش منظور شده و در شکل  )2نشان داده شده است.
 -2-3طرح مارشال مخلوطهای بتن آسفالتی

Fig. 3. Different steps for preparing the semi-circular bend test
specimens

چنانچه ذکر شد ،درصتد قیتر بهینته مخلتوط آستفالتی از
آزمایش مارشال محاسبه شد و پس از اعمال ضتواب و حتدود

 -3-3ساخت نمونههای ژیراتوری و عملیات برش

آییننامهایی مقدار قیر بهینه برای مصتالح ستنگی سیلیستی 5/5

به منظور انجام تست های مکانیک شکست روی آستفالت

درصد تعیین شد.

و نمونههای  ،SCBنمونههای تیراتوری با قالبهای استتوانهای

جدول  .1مشخصات مصالح سنگی
result

Standard test

364

ASTM D2170

95

ASTM D5

100

ASTM D113

45.6

ASTM D36

290
1.015

ASTM D92
ASTM D70

 5کیلویرمی به قطر  15cmساخته شد .در این پتژوهش در کتل
Test

 8نمونه استوانهای با ارتفتاع حتدود  13ستانتیمتتر و قطتر 15

Viscosity Test at
)135°C (cSt
Penetration Test
)(dm
)Ductility Test (cm
Softening point
)(°C
)Flash point (°C
Specific Gravity

سانتیمتر توس دستگاه تراکم تیراتوری برای دو فضای ختالی
 9و 2درصد ساخته شد .پس از ساخت استتوانههتای آستفالتی،
برای برش و ساخت قطعتات  ،SCBنمونته هتای استتوانه ای را
درون یک فیکسچر قرار داده و به وسیله دستگاه بترش الماسته

Table 1. Properties of virgin asphalt binder

مطابق شکل  )3برش داده تا نمونههای نیم دایترهای شتکل بته

جدول  .2مشخصات قیر

ضخامت تقریبی  3سانتیمتر ایجاد شود .همانیونه که در شکل

Standard

60.70
68
49.3

Unit
mm.10
o
c

ASTM D-113

120
1.0207

cm
gr.cm3

ASTM D-92

290
0.08

o

c
%

on

ASTM D-2042

99.7

%

in

ASTM D-5
ASTM D-36

ASTM D-70

ASTM D-6

Test

 )3به صورت شتماتیک نشتان داده شتده استت از هتر نمونته

Penetration
Softening
point
Ductility

استوانهای  3نمونه دیسک دایرهای و درنهایت  6نمونه  SCBبته
دست میآید .در ایتن پتژوهش از آنجتا کته دو فضتای ختالی

Specific
gravity
Flash point

مختلف در نظر یرفته شده است ،برای آزمایش هر حالت تعداد
 22نمونه  SCBدر نظر یرفته شد ،کته در کتل  92قطعته

Loss
Heating
Solubility
TCE

SCB

بترای انجتتام آزمتتایشهتا شکستتت در دمتتای  -12سیلیستتیوس
ساخته و تحت باریذاری مونوتونیک با دستگاه تست با ظرفیت

Table 2. Specification of binder

 15تُن با نرخ باریذاری  3میلیمتر بتر دقیقته قترار یرفتنتد .در

شکل  .2دانه بندی مصالح سنگی

نتیجه بار بحرانی شکست هریک از نمونهها به منظتور محاستبه
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چقرمگی شکست مود  Iهر قطعته  SCBانجتام و تحلیتلهتای

 t ،25mmضخامت نمونه برابر با  a ،32 mmطول تترک برابتر

آماری از انجام آزمایشهای شکست ثبت شد.

با  22 mmو  Yضریب هندسه قطعه است که برای نمونته
آزمایش شده با نستبت

شکل  .4نمونه  SCBپس از باریذاری

 0 .6

S
R

و

 0 .3

a
R

SCB

در ایتن پتژوهش

مقدار آن از مرجع [ ]20 ,1برابر با  3/239است .به منظور یافتن
پارامترهای وایبول ،الگتوریتم بترازش منحنتی بته روش کمینته
مجموع مربعات بکاریرفته شده است .با استفاده از این روش و
به کمک نترم افزارهتای  MATLABو  SigmaPlotپارامترهتای
توزیع پراکندیی وایبول برای درصد فضای ختالی پایته کته در
این پژوهش 9،درصد استت ،بدستت آمدنتد .ست س بتا اعمتال
ضریبی که به عنوان ضریب انتقال تعریف میشتود ،پارامترهتای

Fig. 4. Fracture path observed for the SCB specimen after
fracture test

توزیع پراکندیی وایبتول بترای پتیش بینتی دادههتای شکستت
مخلوطهای آسفالتی حاوی فضای خالی محاسبه میشود .بترای

شکل  .5نمودار خطی بار -جابه جایی نمونه آسفالتی پس از شکست

تعیین ضریب انتقال ،با در نظر یرفتن رابطه ضریب شدت تنش
و فضای خالی براساس آزمایشهای تجربی پژوهشتگران قبلتی
در شرای آزمایشگاهی مشابه با این پژوهش یک رابطته خطتی
بین  KIfو درصد فضای خالی تعیتین شتد تتا بتا استتفاده از آن
مقدار  KIfدر هر درصد فضای خالی بدست آید.
در نتیجتته نمتتودار  KIf-Void)%بتترای مصتتالح سیلیستتی
براساس آزمایش های آیت الهتی و پیرمحمتد [ ]6کته شترایطی
مشابه با شرای آزمایشگاهی این پژوهش دارد ،رسم شد شکل

Fig. 5. Load–displacement diagram for one of the tested HMA
samples.

 .)6پس از رسم نمودار ،ضریب انتقال برابر بتا نستبت ضتریب
شدت تنش فضای خالی متورد نظتر بته ضتریب شتدت تتنش
فضای خالی پایه در نظر یرفته شتد .پتس از محاستبه ضترایب

 -4تحلیل آماری

انتقال و پارامترهای توزیع وایبول برای مصالح سیلیستی ،بترای

مقدار ضریب شتدت تتنش بحرانتی هتر قطعته در لحظته

پیشبینی پارامترهای وایبول درصد فضای خالی هدف از رابطته

شکست براساس رابطه  )3محاسبه شده [ ]19و پتس از انجتام

 )9استفاده شد ،بتدین ترتیتب .مقتدار ضتریب انتقتال درصتد

آزمتتایش هتتر  22قطعتته بتتا فضتتاهای ختتالی %9و  ،%2مقتتادیر

فضای خالی  2درصد ،برابر 2/244بدست آمد.

چقرمگی شکست بر طبق روش مرتب شده از مقتادیر کوچتک
به بزرگ به صورت صعودی در جدول  )9مرتب شدهاند.

)3

P Cr .Y .  . a
2 R .t



m 4%  m 7%

)9
Ic

K

)0 ( 4 %

)min ( 4 %

در رابطه باال  KIcچقرمگی شکست هر قطعه و  PCrنیتروی


 K




 K



7%

4%

7%

4%

 K
 

 K

 K
 

 K

)0 ( 7 %

)min ( 7 %

K

K

شکل  .6نمودار تجربی ضریب شدت تنش برحسب درصد فضای خالی

بحرانی حاصل از آزمایش شکست R ،شعاع نمونه که برابتر بتا

حاصل از داده های آزمایشگاهی مرجع []6
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Air void

Kmin

K0

m

Kavg

4%

0.5076

0.8924

3.399

0.856

7%

0.4738

0.679

2.127

0.6554

Table 4. Three-parameter Weibull distribution parameters
determined for the tested asphalt mixture with different air
voids contents

 -5نتایج تحلیلها
نتایج و تحلیلهای صورت یرفته به صورت نمودار و

Fig. 6. Correlation between the air void content and the mean
]fracture toughness values of tested HMA mixtures[6

جداول  3و  )9ارا ه شده است :

پس از مشخص شدن پارامترهای وایبول مدل متورد نظتر

باتوجه به نتایج چقرمگی شکست جدول  )3بدست آمتده

جداول  5و  ،)2رابطه وایبول بازنویسی شده و مقادیر ضتریب

و جدول  )9کته مقتادیر پارامترهتای اصتلی وایبتول دادههتای

شدت تنش براساس این مدل بدست آمده و ست س بتا مقتادیر

آزمایشگاهی است ،میتوان احتمال شکست هر نمونه هتدف را

برآورد شده در شرای آزمایشگاهی مقایسه میشود.

از رابطه ذیل محاسبه کرد:

جدول  .3مقادیر ضرایب شکست نمونه های آسفالتی
Test

Pf

KIf 4%

KIf 7%

1

0.025

0.6365

0.4742

2

0.075

0.6995

0.5318

3

0.125

0.7222

0.563

4

0.175

0.7588

0.563

5

0.225

0.7644

0.5764






)5

mi





i

  K   .K
j
min i
Pj  1  EXP   


.
K


.
K
0i
min
 

که در آن ضریب انتقال ،αبراساس شتکل  )6بته صتورت
رابطه  )6تعریف میشود:
)6

j

K

i

K



ji



در نتیجه ضرایب مدل پیشبینی سه پارامتری وایبول بترای

6

0.275

0.7744

0.588

7

0.325

0.7877

0.6184

مخلوط آسفالتی با درصد فضای خالی  2درصد بصتورت ذیتل

8

0.375

0.8095

0.6209

محاسبه شده است:

9

0.425

0.8407

0.6246

10

0.475

0.8415

0.6481

11

0.525

0.8617

0.666

12

0.575

0.8782

0.6714

13

0.625

0.9031

0.6745



)2

0 .5

 0 . 713 MPa . m



)8

)0 ( 4 %


  K



0 .5

)4 %

MPa . m

(min

)( 7 %

)( 4 %

 K
 
 K


 0 . 8924


 K



 0 . 4055

)( 7 %

)( 4 %

)0 ( 7 %

K

 0 . 799

 K
 
 K


)7 %

K

(min

 0 . 799  0 . 5076

ضرایب باال در جدول  )5یردآوری شده و بتا قترار دادن

14

0.675

0.9235

0.6754

15

0.725

0.9241

0.6855

این ضترایب در رابطته  )5متدل پتیشبینتی احتمتال شکستت

16

0.775

0.9241

0.7113

مخلوط آسفالتی با درصد فضتای ختالی  2درصتد بته صتورت

17

0.825

0.9383

0.7409

رابطه  )12ارا ه شده وهمچنین رابطه  )12مدل پیشبینی سته

18

0.875

0.9865

0.7831

پارامتری چقرمگی شکست این نوع مخلوط آسفالتی است:

19

0.925

1.0115

0.818

20

0.975

1.1433

0.8736






)4
)12

Table. 3. Fracture loads and fracture toughness of SCB
specimens



3 . 399






 K IC  0 . 4055
1  EXP  


 0 . 713  0 . 4055


) ))  (ln( 1  p

3 . 399

(.

 0 . 4055

 0 . 7130





IC

PF  K

 0 . 4055

]

K

در جدول  )5پارامترهای وایبول سته پتارامتری پتیشبینتی

جدول  .4مقادیر وایبول سه پارامتری داده های آزمایشگاهی
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برای دادههای مخلوطهای آسفالتی  %2ارا ه شده است.

شده برای دادههای مخلوط آسفالتی  %2از نتایج دادههای مرجع
مخلوط  )%9ارا ه شده است.

جدول  )2مقادیر مدل پیش بینی وایبول دو پارامتری

air void
7%

جدول  .5پارامترهای وایبول سه پارامتری پیشبینی شده

فضای خالی
7%

Kmin

K0

m

0.4055

0.7130

3.399

K0

m

0.7149

8.56

Table. 7. Values of the two-parameter Weibull prediction
model

Table 5. Three-parameter Weibull distribution parameters
determined for the prediction model

شکلهای  2و  )8منحنی احتمال شکست متدل سته و دو
پارامتری وایبول مخلتوط آستفالتی بتا درصتد فضتای ختالی 2

همچنتین نتتتایج تحلیتتلهتتای متدل پتتیشبینتتی وایبتتول دو

درصد نشان میدهد.

پارامتری به صورت جداول ذیل مشخص شده است .در جدول
 )6مقادیر اصلی وایبتول دو پتارامتری دادههتای آزمایشتگاهی

شکل  .7منحنی مدل پیشبینی سه پارامتری سیلیس با  2درصد فضای خالی

ارا ه شده است.
جدول  .6مقادیر وایبول دو پارامتری دادهها آزمایشگاهی
air void

K0

m

4%

0.8948

8.56

8.46
0.6802
7%
Table 6. Two-parameter Weibull distribution parameters
determined for the tested asphalt mixture with different air
voids contents

برای یافتن مدل احتمال شکست دو پارامتری نیز از رابطته
 )11استفاده میشود.
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Fig. 7. Prediction of probability curves for three-parameter
Weibull model

در نتیجتته بتترای یتتافتن ضتترایب وایبتتول دو پتارامتری بتته

شکل  .8منحنی مدل پیشبینی دو پارامتری سیلیس با  2درصد فضای خالی

صورت ذیل اقدام بدست میآید:


)12

0 .5

)0 ( 4 %


  K



 0 . 7149

MPa . m

)( 7 %

)( 4 %

 K
 
 K


 0 . 8948

 0

)0 ( 7 %

K

 0 . 799
)min( 7 %

K

با توجه به ضرایب بدست آمده میتوان مدل پیشبینتی دو
پارامتری احتمال شکستت مخلتوطهتای آستفالتی را بصتورت
رابطه  )13و مدل پیشبینی چقرمگی شکستت آن را بصتورت
رابطه  )19بیان کرد.





)13
)19
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) )) K  0 . 7149 .( 8 . 9  (ln( 1  p

Fig. 8. Prediction of probability curves for Weilbull model
two-parameter

در جدول  )2ضرایب وایبول دو پارامتری پیشبینتی شتده
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همانطور که در شکلهتای  2و  )8مشتاهده متیشتود ،توزیتع

سه پارامتری این پارامتر صفر در نظر یرفته نمتیشتود .هرچنتد

آماری وایبول دارای هماهنگی مناسبی با دادههای آزمایشتگاهی

که به دلیل بیشتر شدن تعداد پارامترهای بترازش از دو پتارامتر

بوده و توانسته مقادیر  KIرا در هر دو حالت به خوبی پیشبینتی

به سه پارامتر) ،منحنی برازش شده با این متدل ،تتا حتدودی از

کند .از طرفی مدلهای آماری پتیشبینتی شتده بترای مخلتوط

مدل دو پارامتری تخمتین و بترازش ضتعیفتتری از دادههتای

آسفالتی با فضای خالی  2 %از نتتایج دادههتای مرجتع منحنتی

شکست ارا ه مینماید ،اما به دلیتل پتیشبینتی کمتترین میتزان

توزیع وایبول فضای خالی  )%9با مقادیر آزمایشتگاهی مقایسته

مقاومت در برابتر تترکختوردیی یتک نتوع مخلتوط آستفالتی

شده که نشان میدهد اختالف کمی بین منحنی متدل و منحنتی

مشخص مقدار  ،)Kminنتایج مدل وایبول سه پارامتری در عمل

دادههای آزمایشگاهی وجود دارد .با توجه به نمودارهتای ارا ته

کاربرد بیشتری دارد .همان یونته کته در شتکلهتای  2و ) 8و

شده مقادیر خطای مدلهای پیشبینی در جداول  8و  )4بترای

همچنین جداول  8و  )4مشاهده میشود مدلهای ارا ته شتده

مدل آماری وایبول سه و دو پارامتری بدست آمده است.

دارای مقدار خطای میانگینی در حدود  %5است که نشان دهنده
هماهنگی مدل آماری با نتایج دادههای آزمایشتگاهی استت امتا
مقادیر  Kminبه دلیل پراکندیی زیاد ضرایب شتدت تتنش دارای

جدول  .8مقدار خطا پارامترهای اصلی وایبول سه پارامتری
7%
COV

0.1286

خطای بیشتری نسبت به سایر ضرایب است .از سوی دیگتر در

Parameter

Error

Predict

Exp.

-14.4%

0.4055

0.4738

Kmin

+5%

0.7130

0.6790

K0

+3.9%

0.6816

0.655

Kavg

شکلهای  4و  )12بته مقایسته کلتی مقتدار خطتای دو متدل
براساس پارامترهای اصلی آنها پرداخته شده است .مدل وایبول
دو پارامتری بترای پتیشبینتی مقتدار ضتریب شتدت میتانگین
هماهنگی بهتری نسبت به مدل سه پارامتری وایبتول دارد ،ولتی

Table 8. Comparison between the experimental data and
predicted values of three-parameter Weibull model

جدول  .9مقدار خطا پارامترهای اصلی

در تعیین مقدار  K0تفاوت محسوستی در دو متدل ارا ته شتده
دیده نمیشود.

وایبول دو پارامتری

7%
Parameter
COV

0.1345

Error

Predict

Exp.

+5.1%

0.7149

0.6802

K0

+3.1%

0.6759

0.6554

Kavg

شکل  .9مقایسه ضریب شدت میانگین تنش مدل دو وسه پارامتری

Table 9. Comparison between the experimental data and
predicted values of two-parameter Weibull model

Expermental Data

0.7

Weibull 2-p

0.6

Weibull 3-p

0.5

Kavg

%7
Fig. 9. Comparison of stress intensity factor of two and three
parameter models

با توجه به جداول و نمودارهای باال ،مدل وایبول دو پتارامتری
مقدار خطای کمتتری را نستبت بته متدل آمتاری وایبتول سته

شکل  .11مقایسه ضریب  K0پیشبینی شده در مدل دو و سه پارامتری

پارامتری نشان میدهد ،پس متیتتوان نتیجته یرفتت کته متدل
آماری پیشبینی دو پتارامتری نستبت بته متدل پتیشبینتی سته

Experimental Data

پارامتری وایبول ،هماهنگی بهتتری بتا مقادیرآزمایشتگاهی دارد.

Weibull 2-p

این برازش بهتتر بیشتتر بته ایتن علتت استت کته در متدل دو

Weibull 3-p

0.6
0.5
7%

پارامتری کمینه چقرمگی شکست یک ماده برابتر صتفر در نظتر
یرفته می شود که البته تنها فر

0.7

Fig. 10. Comparison of K0 of two and three parameter
pridiction models

ساده کننتدهای بترای بترازش

یک منحنی به دادههای شکست میتواند قلمداد شود .اما در مدل
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 نتیجه گیری-6
 قابلیتت، یکی از نوآوریهتا و دستتاوردهای ایتن پتژوهشکاربرد و اعتبار سنجی استفاده از مدل پیشبینتی وایبتول بترای
بررسی چقرمگی شکست مخلوطهتای آستفالتی بترای اولتین
بار) بررسی و مشخص شد که هر دو مدل دو و سته پتارامتری
وایبول قتادر بته پتیشبینتی دادههتای آزمایشتگاهی چقرمگتی
.شکست دمای پایین مخلوطهای آسفالتی است
 دادههتتای آزمایشتتگاهی چقرمگتتی شکستتت مخلتتوطهتتای با استفاده از مدل آمتاری وایبتول و%2 آسفالتی با فضای خالی
برحسب دادههای آزمایشگاهی بدستت آمتده از مخلتوطهتای
. به خوبی پیشبینی شد%9 آسفالتی با فضای خالی
 از آنجاکه در این پژوهش از تعداد باالیی از نمونههتا بترایانجام آزمایش استفاده شد نتتایج بدستت آمتده بترای ضتریب
 پراکندیی قابل مالحظهای را نشان داده کته نشتان،شدت تنش
 بنتابراین همتواره نمتیتتوان مقتدار.از ماهیت آمتاری آن دارد
متوس چقرمگی شکست را به عنوان مقاومت تترکختوردیی
.آسفالت در نظر یرفت
 منحنی مدلهای چقرمگی شکست مخلوطهای آستفالتی بتا درصد براساس مدل وایبول دو و سه پتارامتری2 فضای خالی
روی دادههای آزمایشگاهی رسم شد که دارای خطای نتاچیزی
.است
 در این مقاله نشان داده شد که میتوان رفتار شکست آماریمخلوطهای مختلف آسفالتی را با در اختیار داشتن منحنیهتای
 در.وایبتتول یتتک حالتتت مرجتتع بتته ختتوبی پتتیشبینتتی نمتتود
کاربردهای عملی برای هر مخلوط متفاوت دیگر نیز متیتتوان
بدون نیاز به انجام آزمایش تخمینهای ختوبی از پارامترهتایی
 چقرمگتی،مانند کمتترین مقتدار چقرمگتی شکستت مخلتوط
 که انجام این پیشبینتی نیتز بترای.شکست متوس ارا ه نمود
مخلوطهای مختلف آسفالتی برای اولین بتار در ایتن پتژوهش
.صورت پذیرفته است
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Abstract:
This paper describes an evaluation of low temperature cracking of asphalt pavement and its propagation
agents. Low temperature cracking is one of the noticeable deterioration of asphalt pavement in cold climate
regions. This work employed a repeatable semi circular bending (SCB) fracture test to evaluate the low
temperature fracture resistance of asphalt mixtures, additionally a large number of edge cracked semi
circular bend specimens containing 4% and 7% air voids are used and subjected to symmetric three-point
bending load at -10 °c to measure fracture toughness. The effect of air voids on pure mode I asphalt fracture
are investigated experimentally and Linear Elastic Fracture Mechanics, its assumptions and effective crack
tip parameters introduced, which is used in asphalt fracture mechanics. Then fracture toughness as a main
parameter of fracture in the asphalt mixtures is calculated and various methods with different specimen types
for determining the fracture toughness of asphalt has been viewed and Asshto suggested method has been
discussed, which applied to the experimental part of this work. According to the statistical principle, the
experimental results were analyzed by Weibull statistical distribution model in order to present the prediction
models for each asphalt mixture with different air voids. The two-parameter and the three-parameter
Weibull distribution function was applied to air voids data, Thus compared these two functions. Within the
statistical analysis, the probability function for brittle fracture suggested by Wallin using a Weibull analysis
that have the three parameters, Kmin, m and K0 ,all of which predicted in this study.
The analysis of the results also revealed that Weibull distribution model is one of the most appropriate
function for disscussing the volumetric properties of asphalt mixtures.Furthermore, a statistical analysis
illustrated that Weibull model is also able to predict the statistical parameters for each set of test data , By
preliminary data from the tests and also a well- defined Transfer Coefficient from the previous experimental
data that the other researchers obtained through their studies, can be predicted the three-parameter and the
two-parameter of Weibull statistical model such as Kmin and K0 which have significant role for asphalt
fracture mechanics. In addition to the parameters of Weibull distribution, the average fracture toughness or
the average stress intensify factor for asphalt specimens can be predicted from this type of the statistical
analysis.
In conclusion, this paper emphasises on the statistical and the experimental aspect of asphalt fracture
mechanics that has investigated Weibull distribution model and the ability of this model to predict the
important fracture parameters and the average stress intensify factor from a determined experimental data
based on volumetric properties such as air voids. Finally, by investigating the errors for different models that
suggested in this paper, indicatin the suitability of this model to predict the actual values of asphalt fracture.
Keywords: Mode I Fracture of asphalt, Weibull model, Low temperature Cracking,
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