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چکیده
تحقیقات اخیر نشان میدهند که خرده الستیک قادر است خصوصیات دینامیکی و عملکردی مخلوطهای آسفالتی گرم را بهبود بخشد.
در سالهای اخیر مهندسان و محققان در تالش هستند تا روشهایی را برای ارزیابی و بررسی رفتار روسازی تحت تأثیر عوامل
متعدد بدست آورند .با افزایش سرعت و میزان بار ترافیکی و باال رفتن اثرات منفی خرابی روسازی روی نظام اقتصادی و اجتماعی،
مهندسین روشهای تحلیلی و عددی را بدست آوردند .یکی از مودهای شایع خرابی روسازی ،شیارشدگی است که خرده الستیک
قادر است میزان آن را کاهش دهد .از طرف دیگر ،روشهای عددی تواناییهای خود را درزمینه ارزیابی دقیق سیستم روسازی به
اثبات رسانیده است .هدف از این تحقیق استفادهی همزمان از روش المان محدود دوبعدی و سهبعدی بر مبنای نتایج آزمایشگاهی
در شبیهسازی آزمایش ویلتراک بهمنظور ارزیابی پدیده شیارشدگی در مخلوطهای آسفالت الستیکی است .بهمنظور دستیابی به
این هدف ،نرمافزار آباکوس مورد استفاده قرار گرفته و مدلهای دوبعدی و سهبعدی بهدستآمده با یکدیگر و نیز با نتایج
آزمایشگاهی مقایسه گردیدند .مقایسه نتایج شیارشدگی پیشبینی شده در نرمافزار با نتایج اندازهگیری شده در آزمایش ویلتراک
نشان میدهد که اختالف این دو مقدار برای حالت مدلسازی سهبعدی و دوبعدی به ترتیب  11/5و  11/5درصد است .این مقدار
اختالف ،اعتبار مناسبی را برای مدلسازی ارائهشده در این تحقیق براساس مطالعات قبلی به همراه دارد.

واژه های کلیدی :مخلوط آسفالتی گرم ،آسفالت الستیکی ،شیارشدگی ،المان محدود ،ویل
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زمینه روسازی تلقی میشود ].[Liantong et al. 2012

مقدمه

ساالنه میلیونها دالر صرف جبران خرابی شیارشدگی در

تحقیقات در زمینه بهبود مصالح تشکیلدهنده مخلوط

روسازیها میگردد .اصالح شیارشدگی هزینهبر بوده و سبب

آسفالتی گرم ،طرحهای اختالط و روشهای تحلیل و

ایجاد اختالل در جریان ترافیك میشود .چهار نوع شیارشدگی

طراحی روسازیها شامل تستهای آزمایشگاهی و میدانی

اصلی شناسایی شده است [ Perl, Uzan and Sides,

الزم است تا سبب فراهم آوردن عمر سرویسدهی بیشتری

 :]1983شیارشدگی ناشی از تراکم مخلوط آسفالتی ،فرسایش

برای روسازیها گردد و درنتیجه از هدر رفتن سرمایههایی

و ساییده شدن آسفالت در اثر عبور وسایل نقلیه در محل

که قرار است بهمنظور ترمیم خرابیهای روسازی به مرور

چرخها ،تغییرشکلهای دائم در سطح الیه آسفالتی و تغییرشکل

زمان صرف گردد ،جلوگیری شود .استفاده از مواد ضایعاتی،

دائم بستر.

روشی اقتصادی برای بهبود خصوصیات مخلوطهای

شیارشدگی مخلوط آسفالتی گرم در راهنمای طرح روسازی به

آسفالتی است ].[Liantong et al. 2012

روش تجربی -مکانیستیك در دو گروه طبقهبندی می-

تحقیقات قبلی چندین محقق نشان میدهد که مخلوطهای

شوند[ :]Perl, Uzan and Sides, 1983تراکم تكبعدی یا

آسفالت الستیکی میتواند ضخامت رویه و ترکهای انعکاسی

تغییرشکل قائم .عمق شیار ناشی از تراکم مواد در نزدیکی مرکز

آن را کاهش دهد ] .[Cano and Charania, 1989تحقیق

مسیر عبور چرخ بدون برآمدگیهای جانبی.

دیگری نشان میدهد که این مخلوطها مقاومت باالیی در برابر

 -0تغییرشکل پالستیك جانبی .عمق شیار ناشی از

شیارشدگی ،ترکهای خستگی و ترکهای حرارتی دارند

تغیییرشکل جانبی مصالح در نزدیکی مرکز مسیر

] .[Way, 2003افزودن خرده الستیك به مخلوط آسفالتی

عبور چرخ با تحوالتی در هر دو طرف .

منجر به افزایش ویسکوزیته قیر شده و باعت بهبود

توانایی تخمین میزان تغییرشکل و یا شیارشدگی و رشد آن در

خصوصیات شیارافتادگی میگردد .نتایج آزمایش  DSRدر

روسازیهای انعطافپذیر از مفاهیم مهم در طرح روسازیها به

دمای  60°Cنشان میدهد که با افزایش مقدار خرده الستیك

شمار میرود .ارزیابی مخلوطهای بتن آسفالتی جهت محافظت

 G*/ Sinδافزایش مییابد و هرچه  G*/ Sinδقیر بیشتر

از آنها در برابر پدیده شیارشدگی مسیر چرخها به زمینه

باشد ،نشاندهنده مقاومت بیشتر مخلوط آسفالتی در برابر

تحقیقاتی مهمی در سالهای اخیر تبدیل شده است .به همین

شیارافتادگی است [ Lee, Akisetty and Amirkhanian,

خاطر در این تحقیق به تحلیل عددی پدیده شیارشدگی

 .]2008بررسیهای انجام شده نشان میدهد که استفاده از قیر

براساس روش المان محدود پرداخته شده است .در مدلسازی

نرم و نامناسب و با حساسیت حرارتی زیاد یکی از عوامل

با روش المان محدود برای تعیین پارامترهای خزشی ،مخلوط

ایجاد پدیده شیارافتادگی است .تحقیقات نشان میدهد که

آسفالتی تحت تستهای آزمایشگاهی قرار میگیرد .تحلیل

استفاده از قیرهای اصالح شده با خرده الستیك یا سایر مواد

سازهای روسازی با استفاده از نرمافزار آباکوس ،که یك نرمافزار

افزودنی در این گونه موارد میتواند سودمند باشد و باعث

المان محدود است ،انجام شد .از آنجایی که پدیده شیارشدگی

افزایش مقاومت شیارشدگی گردد[پژوهشکده حملونقل،

براساس رفتار ویسکواالستیك و ویسکواالستوپالستیك

 .]0335تحقیقات صورت گرفته در برزیل و هند نشان میدهد

روسازیها صورت میگیرد ،تئوری مورد استفاده در این تحقیق

که مخلوط های آسفالت الستیکی دارای پتانسیل شیارافتادگی

براساس این رفتار مخلوطهای آسفالتی بنا شده است .پس از

کمتری هستند[.]Huang, Bird and Heidrich, 2007

مدلسازی مخلوط آسفالت الستیکی با آباکوس بهمنظور

روسازیها با گذشت زمان به دلیل عبور بارهای ترافیکی و قرار

ارزیابی میزان کارایی مدل ارائهشده در این تحقیق از تست ویل

گرفتن در معرض شرایط محیطی مختلف دچار خرابی می-
گردند .ازجمله مهمترین این خرابیها میتوان به شیارشدگی

تراک ( )Wheel trackاستفاده گردیده است [Kandhal

0

].and Cooley, 2002
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مهیار عربانی ،بهزاد بخشی ،بهرام شیرینی

مدلهای پیشین روسازی آسفالتی از تحلیلهای چندالیهای

تواند رفتار مصالح روسازی را از طریق تقریب منطقی

االستیك ،که بارگذاری را بهصورت استاتیکی فرض میکرد،

بارگذاری و دیگر فاکتورها مشخص کند و عملکرد روسازی را

استفاده می کردند درحالیکه در واقعیت روسازیها تحت هر

پیشبینی کند [ .]Hua, 2000هووانگ ،تأثیر ترکیبات مختلفی

دو بار استاتیکی و عبوری قرار میگیرند [Pirabarooban et

از فاکتورهای مؤثر مخلوط آسفالتی را بر روی شیارشدگی

] .al, 2003برنامههای کامپیوتری  GAMESو  ELSYM5در

روسازی بررسی کرد .در این تحقیق از نرمافزار آباکوس برای

این چارچوب (تحلیل چندالیهای االستیك) توسعه یافته است

مدلسازی سازه روسازی و تغییرشکل دائم استفاده شد .یك

] .[Duskov and Scarpas, 1997متأسفانه تحلیل االستیك

روش تقریبی برای شبیهسازی شرایط بارگذاری  APTصورت

به دلیل ساده بودن آن بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.

گرفت و یك مدل خزش برای نشان دادن شیارشدگی واقعی

درحالیکه معموالً در واقعیت مخلوط آسفالتی ماده

روسازی استفاده گردید [ .]Huang, 1995اخیراً "اوزاروسکی"

ویسکواالستیك ،خاک ماده االستوپالستیك و رسها خاصیت

و همکارانش مخلوطهای آسفالتی را با استفاده از مدل

خمیری از خود نشان میدهند .در تحقیقی که در این زمینه

ویسکوپالستیك (خزش) موجود در آباکوس ()ABAQUS

انجام شد یك مدل االستوپالستیك برای الیه اساس ،زیراساس

مدلسازی کرده و یك مدل دوبعدی برای تحلیل روسازی

و بستر و یك مدل ویسکواالستیك برای الیه آسفالتی در نظر

تحت سرویس توسعه دادند بااینحال بارگذاری بهصورت

گرفته شد] . [.Zaghloul and White, 1993در ایران هم

استاتیکی اعمال شد ]. [Uzarowski et al. 2006

مطالعاتی در زمینه مدلسازی شیارشدگی صورت گرفته است که

چون

از جمله آن میتوان به مقاله فخری و توفیق اشاره کرد که با

غیرایزوتروپیك ،غیرهمگن و ریزدانه

استفاده از روش ارائه شده برای مدلسازی روسازی آسفالتی،

تغییرشکل االستیك تغییرشکل ویسکوز و پالستیك داشته باشند

پتانسیل شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی را با دو نوع دانهبندی

و نیز بارگذاریها دایرهای و توزیع یکنواخت ندارند

بررسی و با هم مقایسه نمودهاند و نیز تنزاده و خیری در

( ،)NCHRP/TRB, 2004بنابراین ،برای مدلسازی صحیح

پژوهش خود به بررسی تأثیرات سرعت عملکردی معابر و نیز

روسازیها ،استفاده از روشهای عددی مانند روش تفاضل

ارائه روشی جهت تعیین پارامترهای بارگذاری آزمایش

محدود و المان محدود ضروری است .روش المان محدود

شیارشدگی به منظور حصول پیش بینی مناسب تری از عملکرد

تطابق خوبی با سیستم روسازی دارد که در زیر به این روش

روسازی های انعطاف پذیر پرداختهاند .بر این اساس با مطالعه

پرداخته شده است.

مشخصات جریان ترافیکی عبوری اعم از سرعت و حجم در

هدف اصلی این تحقیق استفاده از خصوصیات آزمایشگاهی

برخی از معابر شهر تهران پارامتر های بارگذاری آزمایشگاهی

مواد ویسکواالستیك تشکیل دهنده آسفالت الستیکی در مدل-

جهت مدلسازی منطبق بر واقعیت پدیده شیارشدگی ارائه شده

سازی اجزای محدود تست ویلتراک است تا با استفاده از آنها

است.

بتوان به درستی رفتار سازهای روسازیهای انعطافپذیر حاوی

تحقیقی که هووا در سال  0111انجام داد در مورد مدلسازی

مخلوط آسفالت الستیکی تحت بار وسایل نقلیه ،تعداد تکرار

المان محدود و تحلیل آزمایش  APAو پدیده شیارشدگی بود.

آن و دمای روسازی را تخمین زد تا میزان تغییر شکل الیه

در این تحقیق مدلهای المان محدود برای نتایج تستهای

مخلوط آسفالتی بوسیله مدلهای ارائه شده مورد ارزیابی قرار

 APAو  PURWheelو پیشبینی عملکرد روسازی توسعه

گیرد .پارامترهای موردنیاز برای مدلسازی از تست خزش

یافت و فاکتورهای مؤثر در مقدار شیارشدگی شناسایی شد .این

بدست آمده و کار کالیبراسیون مدلها نیز با نتایج آزمایشگاهی

فاکتورها شامل هندسه روسازی ،شرایط مرزی ،مصالح،

تست ویل تراک انجام شده است نهایتاً نتایج پیشبینی آباکوس

بارگذاری ،شرایط آزمایش و متغیرهای ساخت است .در تحقیق

با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است تا قابلیت مدلسازی

هووا از نرمافزار المان محدود آباکوس استفاده شد .نتایج

اجزای محدود سنجیده شود .با توجه به مشکالت انجام

مطالعات مدلسازی المان محدود نشان داد که مدل خزش می-

آزمایش ویلتراک به دلیل محدودیت تعداد دستگاههای آن و
536

در

عمل

مواد

میتوانند

غیرخطی،

االستیك،

باشند و عالوه بر
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هزینه انجام این آزمایش در ایران ،تحقیق حاضر میتواند گام

عمودی و افقی بکار برد .آباکوس همچنین شامل مدلهای

مهمی در بدست آوردن رفتار شیارشدگی مخلوطهای آسفاتی

مختلف مواد اعم از مدلهای االستیك خطی ،ویسکواالستیك،

گوناگون با میزان و تکرار بار مختلف و در دماهای متفاوت

هیپواالستیك و االستوپالستیك است [Pirabarooban,

باشد.

]Zaman and Tarefder, 2003
همچنین روش المان محدود دوبعدی برای به تصویر کشاندن

 .6مدلسازی المان محدود

پاسخ دقیق و جزئی کافی ناست .برای مثال مدل دوبعدی

برای تعیین تغییر شکل روسازی انعطافپذیر روشهای

کرنش صفحهای به استفاده از بارهای خطی و مدلسازی

مختلفی وجود دارد که میتوان به روشهای تحلیلی ،تئوری

بارهای چرخ بهصورت دایرهای و متقارن محوری محدود شده

االستیك چندالیهای ( ،)0MLETروش المان محدود

است .روش المان محدود سهبعدی بهطور فزایندهای ،برای غلبه

( ،)3FEMروش المان مرزی ( )5BEASYو روشهای

بر مشکالت و محدودیتهای روش االستیك الیهای و المان

هیبریدی اشاره کرد .از بین این روشها ،روش المان محدود

محدود دوبعدی ،بهمنظور مدل کردن روسازیهای انعطافپذیر

بهطور قابلمالحظهای برای تحلیل عملکرد روسازی و مصالح

استفاده میشود .روش المان محدود سهبعدی بهعنوان بهترین

آسفالت استفاده میشود .با روش المان محدود ،در نظر گرفتن

روش برای درک و فهم عملکرد روسازی شناخته شده است.

رابطه غیرخطی بین تنش و کرنشهای االستیك ،پالستیك،

المانهای داخلی و فنرها میتواند برای انتقال برش بین الیهها

ویسکوز و ویسکواالستیك امکانپذیر است .این روش جسم را

و کنترل مناسب شرایط مرزی ،که برای تحلیل رفتار کل سیستم

به المانهایی تقسیم کرده و تغییرات پیوسته تنش و کرنش در

روسازی مهم است ،استفاده شود .به طور کلی ،روش

جسم را با استفاده از تابع تغییر شکل پیوسته هر المان بررسی

مدلسازی سهبعدی برای تولید نتایج واقعیتر نسبت به مدل

میکند .ماتریس سختی برای هر المان ،با هندسه و معادله

دوبعدی روندهای پیشپردازش بسیار سختی نیاز دارد.

مشخصه منحصربهفرد ،تشکیل میشود ،سپس ماتریس سختی

بهنحویکه تعداد المانها ،کل زمان محاسبات و مقدار ظرفیت

کل سازه را میتوان با انتگرالگیری از ماتریسهای سختی تك

حافظه بهطور قابل مالحظهای افزایش خواهد یافت.

تك المانها فرموله کرد .نتیجه این کار تشکیل مجموعهای از

 .2مدل خزش

معادالت مستقل از زمان بوده که تغییرمکان گرهها و نیروی

بر اساس تحقیقات صورت گرفته ،پاسخ مخلوطهای بتن

بارگذاری را بدست میدهد .با حل این معادالت تغییرمکان کل

آسفالتی کامالً وابسته به درجه حرارت و مدت زمان بارگذاری

گرهها و نیز تنشها و کرنشهای هر المان محاسبه میشود.

است .پرل 4در تحقیقات خود نشان داد که مخلوط آسفالتی

روش المان محدود به طراح روسازی اجازه میدهد که روابطی

دارای کلیه رفتارهای ویسکوز ،االستیك خطی و االستیك

غیر خطی بین تنشها و کرنشهای االستیك ،پالستیك،

غیرخطی است ،به عبارت دیگر دارای رفتار ویسکو االستو

ویسکوز و ویسکواالستیك در نظر بگیرد .در سالهای اخیر

پالستیك است .بسته به دمای مخلوط و سرعت بارگذاری،

روش المان محدود به خوبی استفاده شده است [Button et

سهم هر یك از آنها در عملکرد مخلوط متفاوت است .در

] .al. 1999نرمافزارهای المان محدود استفاده شده برای

دماهای پایین ،رفتار مخلوط آسفالتی را میتوان االستیك خطی

تحلیل روسازی آسفالتی عبارتند از:

فرض کرد .با افزایش دما ویژگیهای رفتار االستیك خطی

DSC-SST20, LS-DINA, ANSYS, ILLI-PAVE, MICHCAPA-3D.و PAVE, ABAQUS

کاهش و خصوصیات رفتار االستیك غیر خطی افزایش مییابد.

نرمافزار آباکوس ازجمله نرمافزارهای قدرتمند اجزای محدود

با افزایش بیشتر دما ،رفتار االستیك غیر خطی شروع به کاهش

در بازار است .آباکوس قادر به حل مسائل ساده با استفاده از

نموده و رفتار ویسکوز مخلوط آغاز میگردد [Arabani and

تحلیلهای خطی و مسائل پیچیدهتر که نیازمند به تحلیلهای

].Mirabdolazimi, 2009
مدل توانی خزشی 0موجود در برنامه المان محدود

غیرخطی بوده است .مدل المان نامحدود را میتوان برای مدل

] ،ABAQUS[version 6-13-1که در این پژوهش از آن

کردن شرایط مرزی بیکران در سیستم روسازی در جهتهای
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استفاده شده است ،مدل مناسبی برای تعیین نغییر شکلهای

مقداری بین  1و  -0دارد .این پارامترها برای شبیهسازی تست

وابسته به زمان مخلوطها است .این مدل بسیار ساده ولی کامالً

ویل تراک در آباکوس استفاده شده است.

مناسب برای حل مسائل مربوط به شیارشدگی است [Huang,

 .9فعالیت آزمایشگاهی

] .1995حالت سخت شدگی با زمان 6مدل خزشی که در

 6-9مواد و مصالح مصرفی

معادله ( )0نشان داده شده است به منظور دستیابی به اهداف
این

پژوهش

مورد

قرار

استفاده

گرفته

قیر مصرفی در ساخت نمونهها ،قیر  01-61پاالیشگاه اصفهان

است:

است که مشخصات آن در جدول ( )0آمده است.

(vp  A nt m )0

 : vpنرخ کرنش خزشی تك محوری

محوری

دانهبندی مصالح سنگی به کار رفته در این پژوهش ،دانهبندی

تنش تك

زمان کل بارگذاری

شماره  5نشریه  010سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

پارمترهای

است که برای ساخت قشر رویه استفاده میگردد .مشخصات

وابسته به مصالح

دانهبندی مصالح سنگی در جدول ( )0نشان داده شده است.

بسیاری از تحقیقهای قبلی نشان میدهند که برای مصالح با

دانهبندی خرده الستیك ) ADOT(Type2به عنوان دانه-

رفتار منطقی ،دو پارامتر  Aو  nمقداری مثبت داشته و  mنیز

بندی

[Putman and

متوسط انتخاب شده است

].Amirkhanian, 2006
جدول  .6مشخصات قیر به کار رفته در ساخت نمونه ها
چگالی در

درجه نفوذ

نقطه نرمی

شکل پذیری

درجه اشتعال

افت وزنی

درجه خلوص

04º c

mm/01

ºc

cm

ºc

%

%

0/10

00

40

000

000

1/64

33

جدول  .2دانه بندی پیوسته مخلوط آسفالت گرم مربوط به قشر توپکا
اندازه الك

درصد وزنی
ردشده

22

63

62/2

3/2

4/52

2/91

0/9

0/052

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

( 6اینچ)

( 9/4اینچ)

( 6/2اینچ)

( 9/8اینچ)

(شماره)4

(شماره )8

(شماره)20

(شماره)200

-

600

32

-

23

49

69

1

جدول  .9دانه بندی خرده الستیك
2/91
میلیمتر
اندازه

(شماره)8

الك

2

6/68

0/1

0/422

0/9

0/628

0/052

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

میلیمتر

(شماره)60

(شماره)61

(شماره)90

(شماره)40

(شماره)20

(شماره)600

(شماره)200

درصد
وزنی

-

600

82/2

10

-

22/2

-

-

ردشده
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اعمال سیکلهای آزمایش ،تنش پیش بارگذاری به میزان 00

 2-9ساخت نمونه

نرمافزار این

مطابق روش  ASTM D0443نمونههای آزمایشی مارشال

کیلوپاسکال به مدت  001ثانیه اعمال شد.

ساخته شدند .خرده الستیك به دو روش تر و خشك در

آزمایش براساس آییننامه استرالیا تدوین شده و با آییننامههای

مخلوطهای آسفالتی مورداستفاده قرار میگیرد که در این

اروپا ،انگلستان و امریکا نیز مطابقت دارد .مهمترین خروجی

تحقیق از روش تر که در آن خرده الستیك بهعنوان

نرمافزار آزمایش خزش ،نمودار کرنش تجمعی در برابر تعداد

اصالحکننده به قیر اضافه میشود استفاده شد .برای امتزاج قیر

سیکلهای بارگذاری بوده که به نوعی به مقاومت شیارشدگی

و خرده الستیك از یك همزن مجهز به ترموکوپل و ترموستات

مخلوط وابسته است .شکل ( )0نمونهای از این نمودار را نشان

استفاده شده است تا امتزاج در دمای موردنظر صورت پذیرد.

میدهد .همانگونه که در شکل دیده میشود ،نمودار از سه

عمل امتزاج با سرعت  0011دور در دقیقه انجام شده است.

قسمت مجزا تشکیل شده است :ناحیه ابتدایی که در آن

دمای امتزاج در محدوده  T±5 °Cانتخاب شد که  Tدمای

تغییرمکانهای دائم سریعاً بر روی هم انباشته میشود ،ناحیه

امتزاج در نظر گرفته شده برای ساخت هر نمونه است .طرح

دوم که افزایش کرنشهای تجمعی با شیبی مالیم و تقریباً ثابت

اختالط بهینه بهصورت زیر است :دانهبندی شماره  5نشریه

صورت میپذیرد و ناحیه سوم که روند افزایش کرنش تجمعی

 010سازمان مدیریت برنامهریزی کشور  %6 ،قیر اصالحشده

مجدداً به سرعت افزایش مییابد .براساس نظریه آقای ویتزاک،

به روش تر ،دانهبندی نوع  0برای خرده الستیك (دانهبندی

تعداد سیکلهایی که در آن ناحیه سوم نمودار آغاز میشود،

 % 01 )ADOT (Type IIخرده الستیك %3 ،روغن

عدد روانی نام دارد.آزمایش خزش ،برای تخمین پتانسیل

آروماتیك ،دمای امتزاج  ،064°Cدمای تراکم  041°Cو 54

شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی گرم استفاده شده است .در این

دقیقه زمان امتزاج.

تحقیق جهت برآورد پارامترهای موردنیاز در ارزیابی رفتار

 .4آزمایشهای انجام شده و نتایج آنها

ویسکواالستیك و ویسکواالستوپالستیك مخلوطهای آسفالت
الستیکی از این آزمایش استفاده شد.برای تخمین پارامترهای

 6-4آزمایش خزش

موردنیاز نرمافزار آباکوس برای ایجاد مدلهای رفتاری مناسب

آزمایش خزش ،سالها در تعیین میزان استعداد شیارشدگی

به منظور پیشبینی پدیده شیارشدگی در مخلوطهای آسفالتی،

مخلوطهای آسفالتی مورد استفاده قرار گرفته است .علت آن،

آزمایش خزش با تنشهای ثابت 041 ،011و  011کیلوپاسکال

آسانی نسبی آزمایش و ارتباط منطقی آن با تغییرشکل دائم در

در دمای ثابت  51°Cبا  0111سیکل در مدت یك ساعت

مخلوطهای آسفالتی است .هدف اصلی این روش به طبقهبندی

انجام شده است .در این آزمایش بار به صورت محوری بر

مصالح و مقایسه آنها از لحاظ پتانسیل شیارشدگی محدود

نمونهها وارد شده و تغییر شکل دائمی به صورت مداوم به

میشود .یکی از دستگاههایی که بر اساس آزمایش خزش

وسیله دو حسگر اندازهگیری گردیده است .این آزمایش بر طبق

دینامیکی ابداع شد ،دستگاه ( UTM 5دستگاه مورد استفاده

دستورالعمل استاندارد بریتانیا ( )BSانجام شده است

قرار گرفته در این تحقیق) بود .این دستگاه را میتوان نسل اول

].[British Standard Institution, 1995

دستگاههای  UTMدانست؛ به نحوی که سریهای جدید

شکل ( )0و ( )0نمودار خزشی و نرخ خزشی آسفالت الستیکی

 UTM 14و  UTM 25نیز به بازار عرضه شدهاند .این

را در دمای  51°Cنشان میدهد .همان گونه که شکل ()0

دستگاه که توانایی تعیین پارامترهای مکانیکی مهم مخلوطهای

نشان میدهد ،مرحله نخست آزمایش خزش که مرحله خزش

آسفالتی را تحت شرایط مشابه میدانی (از لحاظ بارگذاری و

کند شونده 3نامیده میشود ،نرخ کرنش نزولی بوده و در مرحله
3

دمایی) دارد ،دارای سیستم بارگذاری با هوای فشرده بوده و

دوم که ناحیه خزش پایدار است این نرخ خطی بوده و نهایتاً
01

قادر به اعمال هر نوع بار مانند سینوسی ،مستطیلی و ...است.

در ناحیه خزش تند شونده

در این آزمایش و در هر سیکل بارگذاری ،مدت اعمال بار و

افزایش میکند

مدت زمان استراحت برابر یك ثانیه است .همچنین قبل از
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این نرخ به شدت شروع به
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.
شکل  .6نمودار خزش آسفالت الستیکی در دمای 40°C

شکل  .2نمودار نرخ خزشی آسفالت الستیکی در دمای 40°C

 2-4آزمایش ویلتراک

است که بر روی نمونهای بر روی میز متحرک ،حرکت میکند.

وسیله مسیر چرخ هامبورگ در ایران تحت عنوان دستگاه ویل-

این میز دارای یك حرکت رفت و برگشتی منظم در طولی
معادل  031±3میلیمتر است .فرکانس این حرکت در حدود

تراک شناخته میشود .آزمایش ویلتراک برای ارزیابی تغییرات
خصوصیات مخلوطهای آسفالتی در دماهای باال ،از جمله

 00/4بار عبور در دقیقه است که در حدود  54دقیقه برای هر

مقاومت شیارشدگی تحت شرایط رطوبتی و بارگذاری شبیه به

آزمایش به طول میانجامد .این دستگاه متشکل از یك چرخ

آنچه در جادهها به سطح روسازی وارد میشود ،بکار میرود.

الستیکی صلب به قطر خارجی  011میلیمتر است؛ سطح

در یك تست ویلتراک متداول نمونه مخلوط آسفالتی گرم در

تماس چرخ با نمونه یك مستطیل به پهنای  41±0میلیمتر

آب داغ غرقاب شده و چرخ فلزی از روی سطح آن عبور

است .نمونههای مورد آزمایش در این دستگاه مغزههای

میکند .آزمایش شیارشدگی ویلتراک با حرکت رفت و

آسفالتی به قطر  011میلیمتر و یا دالهای مکعبی آسفالتی به

برگشت چرخ بارگذاری شده روی نمونه آسفالتی به تعیین

طول  311و به ضخامت  51تا  011میلیمتر است .نمونههای

پتانسیل شیارشدگی روسازیهای آسفالتی میپردازد .این کار

ساخته شده به مدت  4ساعت درون محفظهی کنترل دما در

بهوسیله شیارسنجهایی در فواصل زمانی مشخص با اندازهگیری

دمای  51درجهی سانتیگراد قرار داده شده و سپس مورد

عمق شیار ایجادشده در نمونه در امتداد حرکت چرخ دستگاه

آزمایش قرار گرفت .در تحقیق حاضر ،این آزمایش روی
مخلوطهای آسفالت الستیکی توسط دستگاه شیارافتادگی ویل-

صورت میپذیرد .دستگاه شامل یك چرخ بارگذاری ثابت
550
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تراک هامبورگ مطابق استاندارد  AASHTO T324و در

اول ،تغییـرشـکلهـا االستیك بوده و به صورت ماندگار

آزمایشگاه مکانیك خاک تهران انجام پذیرفت .بارهای اعمال

نیستند .بهاینترتیب در نمودار ( )0سـیکل بارگـذاری کـه

شده در این تحقیق از طرف چرخ  003/64 ،034و 050/4

ابتـدای مرحله دوم آزمایش خزش دینامیکی بود ،مورد تحقیق

نیوتن است .که با توجه به عرض چرخ بارگذاری  41میلیمتر

قرار گرفت.

و سرعت حرکت چرخ نیز تقریباً  ،0.0 km/hاین بارها به

رابطه ( )0را میتوان بهصورت رابطه ( )0نیز بیان داشت [Perl

ترتیب تنشهای  041 ،011و  011کیلوپاسکال را تولید می-

])0( :et al. 1983

کننند .در این پژوهش از نمونههایی با ابعاد 41*311*311

نتیجه اعمال تابع لگاریتم بر طرفین معادله باال بهصـورت معادله

میلیمتر استفاده شده است .اداره حملونقل کولورادو ،بهعنوان

( )3است)3( :

مثال ،ماکزیمم عمق شیار مجاز در  01111عبور چرخ را 5

از معادله ( )3مشخص است که اگر کرنشها و زمانها در

میلیمتر] [FHWA, 2002و در  01111عبور چرخ 01

مراحل  0و  3منحنی خزشی بهصورت لگاریتمی در مقابل

میلیمتر پیشنهاد میکند .نتایج این آزمایش برای مخلوط

یکدیگر ترسیم گردند نتیجه بهصورت خطی است .درنتیجه به

آسفالت الستیکی در شکل ( )0آمده است.

منظور محاسبه پارامتر  ßکرنشهـا و زمـانهـای مراحل  0و 3

) Log ( )  C   Log (t

از شکل ( )0شناسایی و بهصورت لگاریتمی در مقابل یکدیگر
به ازای تنشهای  011، 041و  011کیلوپاسکال و در دمای 51
درجه سانتی گراد ترسیم گردید  .شکل ( )5نشاندهنده این
نمودار است.

شکل  .9نمودار عمق شیارشدگی در مقابل تعداد عبور چرخ در
مخلوط آسفالت الستیکی

 .2برآورد پارامترهای مورد نیاز برای مدل-

شکل  .4نمودار کرنش ویسکو پالستیك -زمان برای آسفالت

سازی

الستیکی

به منظور ارزیابی رفتار ویسکواالستوپالستیك و پیشبینی پدیده
شیارشـدگی در مخلـوطهـای آسفالتی از کرنشهای رخ داده
در مرحله دوم و سوم استفاده گردیـده اسـت زیـرا در مرحلـه
جدول  .4مقادیر  ßو m

نوع مخلوط آسفالتی

دما ()0C

پارامتر ß

پارامتر m

آسفالت الستیکی

40
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-0/129
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به منظور برآورد پارامتر  ،ßتمامی نتایج در هر تنش ،با یك خط

مقادیر  b1و  b2مربوط بـه شـکل ( )4در جـدول ( )4خالصـه

تقریب زده شدند  .همانطور کـه مقـادیر  R2نشان میدهد

شده است .برای بـه دسـت آوردن مقـادیر پـارامتر  Aو  nالزم

تقریبها در محدوده مناسبی قرار دارند  .به علت اینکه به ازای

است تا معادالت ( )0و ( )3بـا یکـدیگر معـادل در نظـر گرفتـه

تنشهای مختلف شیب نمودارهـا متفاوت است بنابراین به

شوند تا مقادیر مجهـول بـه دسـت آینـد .بـرای ایـن منظـور از

منظور محاسبه پارامتر  ،ßبرای یك دمای مشخص از

نرمافـزار  MATLABاستفاده گردیده است بـدینصـورت که

میانگینگیری وزنی استفاده گردیده است .

معادالت پیشبینی شده در نمودار ( )4و معادله ( )0به همراه

برای پارامتر  mموجود در معادله خزشــی ،کــه در بخــش 3

ورودیهای اولیه به نـرمافـزار ارائــه گردیــده و بــا انتخــاب

بـه تفـﻀیل تـشریح گردیـد ،داریم :

بازه¬های اولیـه ،نرم¬افـزار  MATLABدو پارامتر  Aو  nرا

0 m 1

()5

,

m   1

بهگونهای تخمین میزند که دو معادلـه بیـشترین مطابقـت را بـا
یکـدیگر داشــته و مقـادیر دو معادلـه کمتـرین اخـتالف رو بـا

جدول ( )5نشاندهنده مقادیر پـارامتر  ßو  mبـرای مخلـوط

یکدیگر داشته باشند .مقادیر پارامترهـای معادلـه تـوانی خـزش،

آسفالتی الستیکی است.

قبل از مرحله کالیبراسیون به طور خالصه در جـدول ( )4آورده

در ادامه روند محاسبه پارامترهای موردنیاز ،به منظور محاسبه

شده است.به منظور کالیبراسـیون و اعتبارسنجی نتایج مدل ،الزم

دو پارامتر  Aو  nالزم است تا تغییراتی در معادله ( )0صورت

است آن ها را با نتـایج آزمایشگاهی مقایسه نمود .بـرای کـالیبره

گیرد .پس از انجام این تغییرات ،معادله ( )4با توجه به معادله

کــردن نتــایج مــدل¬هــا در این مطالعه از نتایج آزمایشگاهی

( )0حاصل گردیده است:شکل ( )4نموداری را نشان میدهد

ویل¬تراک استفاده گردیده است .این نتایج در بخــش ( )4نشان

که در آن مقادیر ^/t

به ازای تنشهای اعمالی در دمای

داده شده است.

 51°Cبرای آسفالت الستیکی ترسیم گردیده است .همانطور

بــــرای عمــــل کالیبراســ ـیون ،الزم است با انجام تغییراتی در

که روند نتایج نشان میدهد میتوان این نمودار را با یك معادله

پارامترهای خزشی محاسبه گردیده ،هرچه بیشتر نتایج مدل

درجه

0

بهصورت

معادله

( )0

تخمین

زد.

() 0

موردنظر و نتایج واقعی شیارشدگی به یکدیگر نزدیك گردند.
نحوه کالیبره کردن بدین صورت

بنابراین کرنش نهایی را میتوان بهصورت معادله ( )6نشان داد :

خزشی قبل از مرحله کالیبراسیون آنقدر تغییر داده شوند تا آنکه

()6

مقادیر عمق شیار پـیش بینـی شده و اندازهگیـری شـده بـه هـم

با توجه به توضیحات و معادالت فوق ،معادلـــــه تخمینی برای

نزدیك گردند.

نمودار ( )4نشان داده شده است.

شکل  .2مقادیر

^/t

است که مقادیر پارامترهای

آسفالت الستیکی به ازای تنشهای اعمالی
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 .1نتایج و بحثهای مدلسازی آزمایش ویل-

پارامتر  nهمانطور که قبالً نیز تشریح گردید پارامتری وابسته
به مقدار تنش است .برای هر دما و تنش ثابت ،با توجه به ثابت

تراک

بودن تنش مقدار پارامتر  nنیز ثابت مانده و در این مرحله قادر

هدف از مدلسازی اولیه تشریح تأثیر تست ویلتراک بر روی

به تغییر آن نیستیم .اما میتوان با تغییر پارامترهای  Aو  mدر

مخلوطهای آسفالتی مختلف است .همانطوری که در شکل

این مرحله به نتایج مطلوبتری از مدل دست یافت .با توجه به

( )0نشان داده شده است هدف اصلی مدل بیان عکسالعمل

نوع نمونه و با توجه به میزان مقادیر عمق شیار پیشبینی شده و

نمونه آسفالتی در طول آزمایش ویل تراک است.

اندازهگیری شده گاهی الزم است تنها  ،Aیا  mو یا هر دو را

شرایط مرزی در نظر گرفته شده و نحوه اعمال بارگذاری برای

تغییر داد تا نتایج مدل به نتایج آزمایشگاهی نزدیك گردند .در

مدل مورد نظر کامالً مطابق با شرایط موجود در آزمایش ویل-

نهایت پس از چندین مرحله سعی و خطا پارامترهای خزشی

تراک است .بهمنظور مدلسازی دو بعدی از رفتار کرنش

کالیبره شده مطابق جدول ( )4است.

صفحهای استفاده گردیده است زیرا طول نمونه در مقابل

برای مشخص شدن هویت االستیك خطی مخلوط آسفالتی،

ضخامت آن بسیار زیاد بوده و میتوان از کرنش در آن راستا

تنها داشتن دو خاصیت مدول االستیسیته ( )Eو ضریب پواسون

صرفنظر نمود بنابراین نوع المان انتخاب شده برای مشبندی

( )vکافی است .این مقادیر میتواند بهصورت آزمایشگاهی یا از

مدل دوبعدی  C2D3Rاست.

مقادیر موجود در تحقیقات محققین استخراج شود در این
تحقیق ،مقدار  Eو  vمخلوط آسفالتی به ترتیب 0311
مگاپاسکال و  1/34در نظر گرفته شده است.

جدول  .2مقادیر پارامترهای خزشی کالیبره شده
دما

پارامتر

پارامتر

بعد از کالیبره کردن

قبل از کالیبره کردن

()0C

b1

b2

پارامترA

پارامتر n

پارامتر m

پارامترA

40

3×60-2

2×60-1

2/3×60-2

6/2

-0/129

4/2×60-2

شکل  .1نموگرام آزمایش مقاومت شیارشدگی در ویل تراک
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رد اثر چرخ الستیکی صلب تست ویل تراک روی سطح نمونه

آزمایش ویل تراک با رابطه ( )3نشان میدهد .با توجه به طول

مخلوط آسفالتی در شکل ( )6به تصویر کشیده شده است.

مسیر عبوری چرخ در هر بار عبور و با توجه به سرعت چرخ

عرض چرخ بارگذاری  41میلیمتر و سرعت حرکت چرخ نیز

قادریم مقدار کل زمان بارگذاری موردنیاز را به ازای  nبار

تقریباً  0/0 km/hاست .در این پژوهش از نمونههایی با ابعاد

عبور چرخ محاسبه نماییم.

 41*311*311میلیمتر استفاده شده است .با توجه به سطح
تماس چرخ -نمونه ،نیروهای  003/64 ،034و  050/4نیوتن به
منظور تولید تنش  041 ،011و  011کیلوپاسکال از طرف چرخ
بر روی نمونه آسفالتی اعمال شد.
طول مسیر رفت و طول مسیر برگشت چرخ  001میلیمتر و
فرکانس این حرکت نیز در حدود  43بار در دقیقه است .برای
شکل  .5رد اثر چرخ بر روی نمونه آسفالتی

مدل دوبعدی ،زمان بارگذاری بر روی نمونه آسفالتی
مدلسازی شده در نرمافزار به ازای یك بار عبور چرخ در

) t  Leff (17.6v s

()3

بینید جابهجایی افقی و عمودی لبههای

 : tزمان بارگذاری بر حسب ثانیه.

AB, BC, CD

بهوسیله تکیهگاههای مفصلی محدود شده است.
در مدل سهبعدی ،اکثر شرایط موردنیاز برای مـدلسـازی شـبیه

 : Leffطول مـــؤثر بارگذاری ( )inchکه با توجه به شکل ()3

به مدل دوبعدی است .در این مدل نیز ،عرض چرخ بارگـذاری

برابر 03 /4میلیمتر است.
 :v sسرعت چرخ در آزمایش ویل تراک (مایل بر ساعت).

 41میلیمتر و سرعت حرکت چرخ  0.0 km/hاست .ابعـاد در

ذکر این نکته الزم است که با توجه به مشاهدات عملی از انجام

نظــر گرفتــه شــده بــرای مــدلســازی هماننــد بخــش قبــل

آزمایش ویل تراک برای عرض مؤثر 03 /4میلیمتر ،مدت زمان

 41*311*311میلیمتر است .مشبندی مدلسازی بهگونهای در

یكبار عبور برابر  1/05ثانیه اندازهگیری گردیده است.

نظر گرفته شده است که بهترین و دقیقترین نتایج تولیـد شـود.

با توجه به اینکه اعمال بارگذاری در آزمایش ویلتراک

نوع المان مش استفاده شده ،انتگرال کاهشیافته  3بلوکه خطـی
( )C3D8Rبرای بهبود سرعت دستیابی به جواب است .المـان-

بـــهصـــورت رفت و برگشتی بوده و در هر انتهای مسیر مدت
زمانی به عنوان تـــأخیر وجود دارد ،بنـــابراین در این بخش از

های  C3D8Rاز نوع  quadraticبوده که نتایج بهتـری نسـبت

روش پیشنهادی هووا و همکاران استفاده گردیده اســت .هووا و

به المانهای درونیابی خطی دارد.

همکاران پیشنهاد کردند که  1/05ثانیه به منظور طی مسیر 00

بارهای اعمال شده از طرف چرخ بر روی نمونه آسفالتی برای

سانتیمتری نمونه آزمایشگاهی الزم اسـت و بـرای تـاخیر انتهای

تولید تنش موردنظر در یك سطح  31*41میلیمتر وارد شده و

مسیر زمان  1/16ثانیه پیشنهاد دادنـد که با بـرهمنهـی آنهـا کل

بهوسیله کدنویسی این بار به صورت رفت و برگشت بر روی

مدت زمان یـــكبـــار عبور برابر  1/00ثانیه محاسبه گردیـ ـد .با

نمونه آسفالتی حرکت داده میشود .شرایط مرزی اعمالی برای

ضرب کردن مقدار فوق در تعداد تکرارهای عبور ،مدت زمان

مدل المان محدود سهبعدی در شکل ( )3آورده شده است.

نرمافزار محاسبه

شرایط مرزی طوری اعمال شده است که تنها تغییرشکلهای

مورد نیاز برای

بارگذاری بار چرخ

در

در جهت قائم (جهت  )zاتفاق بیفتد .بار اعمالی بهصورت فایل

میگردد[.]Hua, 2000

00

به نرمافزار آباکوس وارد شده است .این فایل با

شرایط مرزی در نظر گرفته شده و نحوه اعمال بارگذاری برای

ورودی

مدل دو بعدی موردنظر کامالً مطابق با شرایط موجود در

کدنویسی  DLOADنوشته شده است .اشکال ( )01و ()00

آزمایش ویل تراک در نظر گرفته شده است که این شرایط در

به ترتیب نشاندهندهی تغییرشکلهای پیشبینی شده بهوسیله

شکل ( )3نشان داده شده است .همانطور که در این شکل می-

نرمافزار آباکوس برای مدل دوبعدی و سهبعدی(نصف مدل)
برای نمونه آسفالت الستیکی در دمای  51°Cو  01111بار عبور
554
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با استفاده از پارامترهای خزشی کالیبره شده است .همانگونه که

محدود بعﻀی برآمدگیها نیز به وجود میآید ولی در تست ویل

قابل پیشبینی بود مقادیر تغییرشکلها در نزدیکی بار وارده بسیار

تراک فقط شیارشدگی به سمت پایین ثبت و درنظر گرفته شده

بیشتر از سایر نواحی است که دلیل این امر را میتوان دوری این

است

نقاط از قیدهای اعمال شده برای مدل دانست .در مدلسازی المان

شکل  .8شرایط مرزی و بارگذاری اعمالی بر روی مدل دو بعدی در حالت کرنش صفحهای

شکل  .3شرایط مرزی اعمالشده و بارگذاری اعمالی

شکل  .60عمق شیارشدگی در مدل دوبعدی کالیبره شده برای فشار  200کیلوپاسکال
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شکل  .66عمق شیارشدگی در مدل سهبعدی کالیبره شده برای فشار  200کیلوپاسکال
جدول  .1مقادیر عمق شیار اندازهگیری شده در آزمایش و پیشبینی شده
شیارشدگی پیشبینی شده در مدل

شیارشدگی پیشبینی شده در مدل

شیارشدگی اندازهگیری شده در

تنش

سهبعدی با آباکوس ()mm

دوبعدی با آباکوس ()mm

ویل تراک ()mm

اعمالی()Kpa

6/86

6/28

6/48

600

2/09

6/19

6/86

620

2/21

2/03

2/95

200

شکل  .62مقایسه شیارشدگی کالیبره شده حاصله از مدل دوبعدی با نتایج آزمایش ویل تراک
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ارزیابی نتایج آزمایشگاهی عمق شیارشدگی در مخلوط آسفالت الستیکی با نتایج مدلسازی المان محدود
شیارشدگی پیشبینی شده توسط آباکوس و شیارشدگی اندازه-

آسفالت الستیکی را در شرایط بارگذاری مختلف بدون نیاز به

گیری شده در آزمایش ویل تراک در جدول ( )0نشان داده شده

آزمایش ویلتراک پیشبینی کند.

است .همانطور که مقایسه نتایج شیارشدگی پیشبینی شده در

 .8پی نوشت

نرمافزار با نتایج اندازهگیری شده در آزمایش ویلتراک نشان

1. Rutting
2. Multi layer elastic theory
3. Finite element method
4. Boundary Element Analysis System
5. Perl
6. The Creep Power Law Model
7. Time Hardening
8. Decelerated Creep
9. Equi Velocity Creep
10. Accelerated Creep
11. Input file

میدهد ،اختالف این مقادیر برای حالت سهبعدی  %00/4و
برای حالت دوبعدی  %03/4است که این مقدار اختالف ،اعتبار
مناسبی را برای مدلسازی ارائهشده در این تحقیق براساس
مطالعات قبلی به همراه دارد [ Kandhal and Cooley,
 .]2002اشکال ( )00و ( )03بهترتیب مقایسه مقادیر عمق شیار
پیشبینی شده و اندازهگیری شده را برای مدل دوبعدی و سه-
بعدی نشان میدهد.
همانطور که نمودارهای  00و  03نشان میدهند ،با انجام عمل

 .3مراجع

کالیبراسیون اختالف بین نتایج آزمایشگاهی و مدلسازی کاهش

Antunes, M. L., Domingos, P., Eusebio, M.
and Sa da Costa, M. (2003) “Studies
concerning the use of asphalt rubber in
Portugal”, Proceedings of the Asphalt Rubber
Conference, Brasilia, Brazil, pp. 195–210.

یافته و شیب نمودار برازش به سمت عدد یك نزدیك شده
است.

 .5نتیجهگیری

)Arabani, M. and Mirabdolazimi, S. M. (2009
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Testing
and
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Taylor and Francis Group.

هدف از این تحقیق استفاده همزمان از روش المان محدود
دوبعدی و سهبعدی بر مبنای نتایج آزمایشگاهی برای پیشبینی
شیارشدگی آسفالت الستیکی در آزمایش ویلتراک بود.
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Hua, J. (2000) “Finite element modeling and
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بعدی رابطه نزدیکی بین شیارشدگی پیشبینی شده در این
مدلسازی و شیارشدگی اندازهگیری شده در آزمایش ویلتراک
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 از دانشـگاه علمم وصمنعت ایمران و6914  درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال،مهیار عربانی
 از دانشـگاه علمم6911  گمرایش راه و ترابمری را در سـال،درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عممران
 گمرایش راه و، موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی عمران6953  در سال.وصنعت ایران اخذ نمود
 زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشـان تمامی موضوعات ممرتبط. از دانشگاه علم وصنعت ایران گردید،ترابری
.با رشته راه و ترابری بوده و در حال حاضر عﻀو هیات علمی با مرتبه استاد در دانشگاه گیالن است
 از دانشگاه محقق اردبیلی و درجه6936  درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال،بهزاد بخشی
 را از دانشگاه گیالن اخذ6939 کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری در سال
 موفق به قبولی در آزمون دکتری در رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری از6939  در سال.نمود
 مدلسازی روسازی و، زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان مهندسی روسازی.دانشگاه زنجان گردید
6931  بهار/  شماره سوم/  سال هشتم/ مهندسی حمل و نقل
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ارزیابی نتایج آزمایشگاهی عمق شیارشدگی در مخلوط آسفالت الستیکی با نتایج مدلسازی المان محدود

آزمایشات عملکردی روسازی بوده و در حال حاضر عﻀو هیات علمی با مرتبه مربی در دانشگاه غیرانتفاعی صائب ابهر است.

بهرام شیرینی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  6983از دانشگاه محقق اردبیلی و
درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران ،گرایش راه و ترابری را در سال  6932از دانشگاه علم و
صنعت ایران اخذ نمود .در سال  6934موفق به قبولی در آزمون دکتری در رشته مهندسی عمران گرایش
راه و ترابری از دانشگاه امام خمینی قزوین گردید .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان مهندسی
روسازی ،مدلسازی روسازی و آزمایشهای عملکردی روسازی بوده و در حال حاضر استاد مدعو در
دانشگاه غیرانتفاعی رجا قزوین است.
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