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چکیده
یکی از راهکارهای کاهش ترکها در روکش های آسفالتی استفاده از میانالیههای جاذب تنش است که مورد توجه پژوهشگران قرار
گرفته است .اما در اجرای میانالیههای جاذب تنش نیز باید مواردی از جمله چسبندگی درست بین میانالیه و الیه روسازی قدیمی
رعایت گردد تا خرابیهای دیگری مانند ترکهای هاللی در روکش ایجاد نگردد و عمر روسازی جدید افزایش یابد .در این مقاله
چسبندگی بین میانالیه جاذب تنش ماسه آسفالت و الیه بتن غلتکی مورد بررسی قرار گرفت .به همین دلیل عواملی مانند نوع اندود
سطحی ،مقدار اندود سطحی مورد استفاده و دمای الیه زیرین که در اجرای میان الیه اهمیت دارند در این پژوهش مورد ارزیابی
قرار گرفت .چهار نوع قیر متفاوت شامل قیر  ،07/07قیر  07/07اصالح شده با پودر الستیک ،قیر امولسیونی  CSSو قیر امولسیونی
 CRSبه منظور تعیین قیر مناسب برای اندود سطحی انتخاب گردید و هرکدام به میزان  077 ،077و  077گرم بر مترمربع بر روی
سطح بتن غلتکی اجرا گردید .همچنین برای تعیین دمای مناسب پخش اندود سطحی ،دمای الیه بتن غلتکی  7و  02و  07درجه
سانتیگراد در نظر گرفته شد .آزمایش مقاومت چسبندگی بین الیهای با استفاده از دستگاه ال پی دی اس و بر روی نمونههای استوانه
ای انجام گرفت .بر این اساس مشخص گردید که عواملی چون ویسکوزیته اندود سطحی و مدت زمان شکست قیر امولسیونی تاثیر
زیادی بر روی میزان چسبندگی بین الیهای دارند .نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از قیر  07/07و قیر  07/07اصالح شده با
پودر الستیک در دماهای باالتر چسبندگی مناسبتری ایجاد می کند در حالی که افزایش دمای روسازی برای قیرهای امولسیونی لزوما
نتایج مطلوبی را در پی نخواهد داشت .همچنین در دماهای بسیار پایین سطح روسازی ،استفاده از قیرهای امولسیونی با مقدار کمتر
توصیه می گردد؛ در شرایطی که در این دما استفاده از قیرهای خالص و اصالح شده با مقدار باالتر موجب افزایش چسبندگی میشود.

واژههای کلیدی :چسبندگی بین الیهای ،میانالیه ماسه آسفالت جاذب تنش ،دستگاه ال پی دی اس ،اندود سطحی
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معین بیگلری ،سید محمد اصغرزاده ،امیر کاووسی

 عدم تراکم کافی الیه اساس ،زیر اساس و الیهی بستر

 .1مقدمه

 جداشدگی در الیه اساس به دلیل بزرگ بودن ابعاد

با توجه به مشخصات فنی و اقتصادی روسازیهای آسفالتی،
وجود الیههای متعدد در این روسازیها اجتنابناپذیر

می-

سنگدانهها (اندازهی اسمی  09میلی متر و بزرگتر از آن)
 جنس قیر مورد استفاده در الیه آسفالتی

باشد .از سوی دیگر بروز خرابیهای متعدد که در طول عمر

 شرایط آب و هوایی در زمان اجرای الیه آسفالتی

روسازی ایجاد میگردد ادارات راهداری و شهرداریها را وادار

 آلودگی سطح الیههای زیرین

به اجرای الیه روکش بر روی روسازیهای فرسوده میکند .اما

 جریان آب بین الیهای و همچنین نفوذ روانابهای

اجرای روکش نیز به طور کامل نمیتواند ترکهای سطح

سطحی از طریق ترکهای ایجاد شده در سطح روسازی

روسازی را از بین ببرد و این ترکها به سرعت در سطح روکش

استفاده کم و یا بیش از اندازه از اندود سطحی و یا

بدیدار میگردند .یکی از راهکارهای کاهش ترکها در روکش-
های آسفالتی استفاده از میان الیههای جاذب تنش است که مورد

استفاده از اندود سطحی نامناسب
روش رایجی که به منظور ایجاد چسبندگی در بین الیههای

توجه پژوهشگران قرار گرفته است .پیدایش و گسترش میان-

روسازی به کار میرود استفاده از یک الیه اندود سطحی یا اندود

الیههای جاذب تنش در سالهای اخیر ،باعث افزایش تعداد

نفوذی بین الیه های روسازی می باشد ] .[Cho, 2016طبق

سطوح چسبندگی در روسازی گردیده است .الیههای متفاوت

تعریف نشریه  ۴۳0ایران پخش یک الیه قیر با کندروانی کم و

دارای خصوصیات و عملکردهای ویژهای هستند و زمانی

یا متوسط روی سطح شنی راه ،اندود نفوذی و روی سطح

میتوانند عملکرد مناسب و دلخواهی داشته باشند که تمام

آسفالتی یا بتنی راه ،اندود سطحی نامیده میشود .تحقیقات نشان

روسازی به صورت یک الیه بتواند ایفای نقش نماید

دادهاند استفاده از اندود سطحی باعث افزایش میزان چسبندگی

].[Diakhaté et al. 2011این مساله تنها زمانی میسر می-

بین الیههای روسازی میشود [West, Zhang and

گردد که اتصال بین الیهها به طور کامل صورت گیرد و این الیه

] .Moore, 2005بر اساس تعریف انستیتو آسفالت در سال

ها تحت تنشهای موجود در روسازی از یکدیگر جدا نشوند.

 ،۴992اندود سطحی به منظور ایجاد چسبندگی بین الیه موجود

چسبندگی ضعیف بین الیههای روسازی میتواند باعث ایجاد

و الیه جدید به کار میرود تا از بروز خرابیهای زودرس مانند

مشکالت بسیاری برای روسازی گردد .معموال لغزندگی 1یکی

ترکهای ناشی از جداشدگی ۴جلوگیری کند

از خرابیهایی است که بر اثر چسبندگی ضعیف بین الیهها ایجاد

].Institute, 2007

میگردد و معموال در مکانهایی ایجاد میگردد که ترافیک
عبوری افزایش سرعت و یا کاهش سرعت دارد .این مشکل
همچنین در محلهایی که دور زدن خودروها بیشتر اتفاق میافتد
به وضوح دیده میشود [West, Zhang and Moore,
] .2005همچنین بسیاری از خرابیهای دیگر میتواند با
چسبندگی ضعیف بین الیهها مرتبط باشند که خستگی زودرس،
ترک خوردگی باال به پایین و تکه تکه شدن سطح روسازی از
جمله این خرابیها می باشد .عوامل موثر در جداشدگی هنوز به
طور کامل شناسایی نشده است اما میتوان گفت عوامل زیر
جزو عوامل تاثیرگذار در ایجاد این پدیده هستند [Cho,
2016].
 جنس مصالح الیه اساس

[Asphalt

محققان مختلف با استفاده از تحقیقات آزمایشگاهی و میدانی و
همچنین به وسیله روشهای عددی خصوصیات چسبندگی بین
دو الیه را مورد بررسی قرار داده اند .بیشتر این تحقیقات بر
اهمیت و لزوم اتصال کامل بین الیههای روسازی تاکید کردهاند.
کینگ و همکارانش در سال  ۴990با استفاده از نرم افزار بیزار،
تاثیر چسبندگی بر روی الیههای روسازی را مورد بررسی قرار
دادند .برای این منظور ایشان یک سیستم روسازی دو الیه را
مدل نمودند و نشان دادند که با کاهش میزان چسبندگی از
چسبندگی کامل به چسبندگی  69درصد ،مقدار کرنشها و تنش-
ها افزایش یافته و در نتیجه عمر خستگی روسازی تا  09درصد
کاهش یافت ] .[King and May, 2003راف و همکارانش
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بررسی عوامل موثر بر چسبندگی بین الیه روسازی بتن غلتکی.....
در سال  ۴99۴تحقیقات مشابهی را انجام دادند و مقادیر مختلف

الیه موجود تا کنون مورد ارزیابی قرار نگرفته است .بر اساس

چسبندگی را از چسبندگی کامل تا مورد بدون چسبندگی مدل

تحقیقات راب در سال  ۴996عوامل موثر در چسبندگی بین

کرده و نشان دادند که در صورت عدم وجود چسبندگی بین

الیهای شامل تنش انحرافی عمودی ،نوع اندود سطحی و مقدار

الیههای روسازی عمر خدمتدهی روسازی از  ۴9سال به 2

آن و میزان زبری سطح روسازی موجود می باشد [Raab et

سال کاهش مییابد ] .[Roffe and Chaignon, 2002هاچیا

] .al. 2009تحقیقات لنگ و همکارانش ( )۴999نشان دادند

و همکارانش ( )1662برای بررسی خرابیهای بوجود آمده در

که سه عامل نوع اندود سطحی ،مقدار بهینه استفاده از قیر

سطح روسازی فرودگاهها در ژاپن ،تحقیقاتی را بر روی تاثیر

امولسیونی و پخش مناسب و یکنواخت آن و نهایتا نحوه عمل-

اندود سطحی و تمیزی سطح الیه آسفالتی انجام دادند .مشاهدات

آوری اندود سطحی بر روی خصوصیات چسبندگی بین الیهای

ایشان در خصوص بروز خرابیها در روسازی فرودگاهها نشان

تاثیرگذار اند ] .[Leng et al. 2008در ادامه هر کدام از آنها

داد که اکثر خرابیها معموال در محلهایی اتفاق میافتد که

به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هواپیما در آن محل ها ترمز میگیرد و یا با سرعت زیاد دور
میزند .آنها تنشهای موجود در زیر چرخ هواپیمای بویینگ

 1-2-1نوع اندود سطحی مورد استفاده

 202را مدل کردند و نشان دادند که الیه رویه زمانی دچار

در حال حاضر قیرهای امولسیونی بیشترین نوع اندود سطحی

مشکالت جدی میگردد که چسبندگی آن با الیه زیرین تحت

بکار رفته در روسازیها هستند [Roffe and Chaignon,

بارهای وارده از بین رفته باشد .ایشان برای مقابله با این مشکل

] .2002قیرهای امولسیونی مورد استفاده به عنوان اندود سطحی

دو راهکار افزایش ضخامت الیه رویه و افزایش چسبندگی بین

شامل قیرهای کند شکن ،دیر شکن و تند شکن و قیر امولسیونی

الیههای روسازی را نیز پیشنهاد دادند [Hachiya, Sato and

با سرعت شکست بسیار باال ،۳قیر امولسیونی اصالح شده با پلیمر

] .Umeno, 1997در تحقیقات دیگری که توسط مولنار و

هستند

و قیر امولسیونی اصالح شده با پودر الستیک

همکارانش ( )1699انجام شد چسبندگی بین الیههای مختلف

] .[Hachiya et al. 1997, West et al. 2005همچنین از

آسفالتی مورد آزمایش قرار گرفت .مولنار چسبندگی این الیهها

قیرهای خالص که در ساخت مخلوط آسفالتی از آنها استفاده

را در شرایط وجود میان الیه نیز مورد ارزیابی قرار داد .نمونه-

میشود نیز میتوان به عنوان اندود سطحی استفاده نمود .استفاده

هایی که وی برای انجام آزمایش چسبندگی مورد استفاده قرار

از قیرهای محلول به عنوان اندود سطحی تا دهه قبل مرسوم بوده

داد ،به شکل استوانهای بودند و از دستگاه اندازهگیری مقاومت

اما طی  ۳9سال گذشته و با توجه به اثرات مخرب مواد فرار

مارشال برای اعمال بار استفاده شد .قطر نمونههای مورد آزمایش

گسیل شده از این قیرها بر روی محیط زیست ،استفاده از این

 199میلیمتر و دما و سرعت اعمال بار  10درجه سانتیگراد و

نوع قیرها منسوخ گردیده است

[West, Zhang

 9/90میلیمتر بر ثانیه بودند .بر اساس یافتههای مولنار مقاومت

] .and Moore, 2005بر اساس تحقیقات پاول و همکارانش

چسبندگی برای نمونههای حاوی اندود سطحی و فاقد آن تقریبا

در سال  1669رایجترین قیر امولسیونی مورد استفاده به عنوان

یکسان بود [Molenaar, Heerkens and Verhoeven,

اندود سطحی قیر  SS-1hو  CSS ، SS-1hو CSS1-h

]1986

است و تنها در یک ایالت(جورجیا) در آمریکا از قیر خالص (

 2-1عوامل تاثیرگذار بر چسبندگی بین الیهای

 AC-20و

 )AC-30استفاده میشود [Paul and

] .Scherocman, 1998تنوع قیرهای تولید شده مختلف و

عوامل موثر بر روی مقاومت چسبندگی نیز در تحقیقات مختلف

عملکرد متفاوت آنها به عنوان اندود سطحی یکی از دغدغههای

مورد ارزیابی قرار گرفته است .بهطورکلی میتوان گفت این

اصلی محققین در سالهای اخیر بوده است ،به نحوی که محققین

عوامل شامل مقدار اندود سطحی ،نوع اندود سطحی ،نوع

مختلف با بررسی انواع قیرهای مختلف سعی در انتخاب بهترین

مخلوط آسفالتی ،خصوصیات سطحی و نیرویی که هنگام تراکم

و مناسبترین نوع اندود سطحی را دارند تا بوسیله آن بتوان

وارد میشود ،است] .[Raposeiras et al. 2013این درحالی

اتصال کامل بین الیههای گوناگون روسازی را تضمین نمود.

است که میزان وابستگی مقاومت چسبندگی بین الیهای به دمای

محمد و همکارانش در سال  ۴990از نمونههایی با قطر 10
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معین بیگلری ،سید محمد اصغرزاده ،امیر کاووسی
سانتیمتر استفاده کردند تا بتوانند بهترین نوع اندود سطحی را
تعیین کنند .به این منظور  109نمونه ساخته شد و در دستگاه
بارگذاری تحت نیروی برشی قرار گرفتند .آنها با بررسی
اندودهای سطحی SS-1, SS-1h, PG64-22, PG76-22,
 CSS-1h, CRS-2P,نشان دادند نمونههایی که با استفاده از
اندود سطحی  CRS-2Pساخته شدند دارای بیشترین مقدار
مقاومت چسبندگی هستند .[Mohammad, Raqib and
] Huang., 2002طیب علی و همکارانش در سال  ۴990از
یک برنامهی رایانه ای به منظور شبیه سازی نیروی وارد شده به
روسازی در هنگام شتاب گیری و یا ترمز گرفتن استفاده کردند.
بر این اساس نیروی برشی در محل اندود سطحی محاسبه شد و
در بارگذاری مورد استفاده قرار گرفت .سپس اندودهای سطحی
مختلف( )CMS-2, PG64-22را مورد آزمایش قرار دادند و
نشان دادند که اندود سطحی  CMS-2بهترین عملکرد را از
خود نشان میدهد] .[Tayebali et al. 2004تحقیقات وست
و همکارانش که در اداره حمل و نقل آالباما انجام شد ،نشان داد
که در میان اندودهای سطحی ،CRS-2, CSS-1, PG64-22
اندود سطحی  PG64-22بهترین عملکرد را دارا میباشد
] .[West, Zhang and Moore, 2005داس و همکارانش
در سال  ۴912از دستگاه برش مستقیم برای ارزیابی مقاومت
چسبندگی بین الیهای استفاده نمودند .آنها نشان دادند که
مقاومت چسبندگی بین الیهای تا حدود زیادی به نوع روسازی
موجود و بافت سطحی آن بستگی دارد .همچنین آنها نشان دادند
در بین اندودهای سطحی Trackless, SS-1 and SS-1H
 ،اندود سطحی  Tracklessدارای بهترین عملکرد است .این
اندود سطحی ،یک نوع اندود سطحی تندشکن ساخته شده

 2-2-1مقدار اندود سطحی
استفاده از مقدار مناسب اندود سطحی باعث افزایش چسبندگی
بین الیهای و همچنین کاهش قیمت تمام شده روسازی میگردد.
استفاده از مقدار کم اندود سطحی میتواند باعث کاهش مقاومت
چسبندگی بین دو الیه گردد .همچنین استفاده بیش از اندازه از
اندود سطحی باعث ایجاد لغزندگی و سرخوردن الیههای
آسفالتی بر روی یکدیگر میگردد [Raposeiras et al.
] .2013بنابراین اندود سطحی مورد استفاده باید دارای مقداری
بهینه باشد تا مقاومت چسبندگی بین الیهای به خوبی تامین
گردد .محققان مختلفی با انجام آزمایشهای گوناگون مقدار
اندود سطحی بهینه را تعیین کردهاند که خالصهای از این
تحقیقات در جدول  1نشان داده شده است .مقادیر فوق بر اساس
مقدار باقیمانده قیر در امولسیون محاسبه شده است .همچنین
مشاهده میشود که مقدار قیر خالص بهینه بیشتر از قیرهای
امولسیونی بوده است .برخی از محققین با بررسی مقاومت
چسبندگی بین الیههای مختلف عنوان کردهاند که مقدار اندود
سطحی بهینه تابع وضعیت روسازی موجود می باشد .به طوری
که برای الیههای روسازی بتنی و یا زمانی که الیهی موجود،
فرسوده و قدیمی باشد باید از مقادیر بیشتری برای اندود سطحی
استفاده نمود [.]Mohammad, Raqib and Huang., 2002
بر اساس آییننامه اسپانیا زمانی که الیه موجود از نوع آسفالت
متخلخل باشد مقدار اندود سطحی را باید به بیش از  9/۴0لیتر
بر مترمربع افزایش داد ].[NLT-328/08, 2008

 3-2-1زمان عمل آوری قیر امولسیونی

توسط اداره حمل و نقل ویرجینیا است که برای اولین بار در

تاکنون محققان به اتفاق نظری پیرامون زمان مناسب برای پخش

سال  ۴990ساخته و بکار گرفته شد ].[Das et al. 2017

کردن الیهی دوم دست نیافتهاند .بر اساس تحقیقات چایگنون و

هرچند تحقیقات کلپ و همکارانش که بر روی نمونههای دارای

همکارانش در سال  ۴991مدت زمان عملآوری قیر امولسیون

اندود سطحی امولسیونی و نمونه بدون اندود سطحی انجام

ارتباط مستقیم با میزان تاثیرگذاری آن دارد .این زمان همچنین

گرفت گویای این مطلب بود که نمونه بدون اندود سطحی دارای

میتواند بین چند دقیقه برای قیرهای امولسیونی شکسته شده تا

مقاومت چسبندگی بیشتری هستند ].[Collop et al. 2009

چندین ساعت برای قیر های امولسیونی خشک شده متفاوت

همانطور که مشاهده میشود ،طیف وسیعی از نتایج شامل قیر
خالص ،قیر امولسیون کند شکن ،قیر امولسیون دیر شکن و حتی
نمونه بدون اندود سطحی میتوانند به عنوان گزینههای بهینه
انتخاب گردند.

باشد] .[Roffe and Chaignon, 2002برای مثال این زمان
برای ایالت آالسکا معادل  ۴ساعت (قیر امولسیونی )CSS-1
برای ایالت آرکانزاس  2۴ساعت (برای قیر امولسیونی  )SS-1و
برای ایالت تگزاس  00دقیقه (قیر امولسیونی SS-1و )MS-2
است ]. [Cho, 2016
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بررسی عوامل موثر بر چسبندگی بین الیه روسازی بتن غلتکی.....
پژوهشگران مختلف مدت زمان شکست قیرهای امولسیونی و

پخش اندود سطحی اجرا و متراکم گردد [Raposeiras et al.

زمان پخش الیهی دوم را مورد مطالعه قرار دادند تا مشخص

].2012

گردد که زمان شکست و حضور آب در امولسیون میتواند چه
تأثیری بر روی میزان چسبندگی الیههای روسازی داشته باشد.
دی سارکر و همکارانش نشان دادند که اجرای روکش پس از
گذشت  0دقیقه از زمان پخش اندود سطحی تفاوت چندانی را
در میزان چسبندگی نسبت به اجرای فوری الیه روکش نداشته
است .اما مقاومت چسبندگی پس از گذشت  ۳9الی  99دقیقه از
زمان پخش اندود سطحی به مراتب نتایج بهتری را در بر داشته
است ] .[Deysarkar, 2004چن و همکارانش ( )۴919نشان
دادند که مقاومت چسبندگی زمانی که اجرای الیه روکش پس
از شکست کامل قیر امولسیونی صورت گیرد به طور چشمگیری
افزایش مییابد] .[Chen and Huang,2010پاندا و
همکارانش ( )۴910نشان دادند که زمانی زمان عملآوری قیر
تند شکن  1ساعت در نظر گرفته شود ،بیشترین چسبندگی بین
الیهای حاصل میگردد [Panda, Giri and Sutradhar ,
] .2015مطالعات صورت گرفته در این زمینه انجام نشان می-
دهد که بهمنظور استفاده بهینه از مقاومت قیر امولسیونی بهتر
است که الیه روکش پس از گذشت  09الی  09دقیقه از زمان

 .2مواد و مصالح
سنگدانههای مورداستفاده برای ساخت بتن غلتکی و مخلوط
آسفالتی از معادن واقع در غرب استان تهران (حاوی 0۳درصد
سیلیس) تهیه گردید .مشخصات مصالح مورد استفاده در جدول
 ۴نشان داده شده است .در این پژوهش الیه بتن غلتکی و الیه
ماسه آسفالت به ترتیب به عنوان الیه روسازی قدیمی و میانالیه
در نظر گرفته شد .برای ساخت الیه بتن غلتکی از سیمان تیپ
 1کارخانه سیمان ساروج بوشهر استفاده شد .همچنین آب مورد
استفاده برای ساخت بتن غلتکی از نوع آب شرب شهر تهران
بوده است 0 .نوع اندود سطحی مختلف برای ارزیابی مقاومت
چسبندگی بین الیههای بتن غلتکی و آسفالتی به یکدیگر به کار
گرفته شد که شامل دو نوع قیر معمولی(قیر  99/29و قیر 99/29
اصالح شده با پودر الستیک) و دو نوع قیر امولسیونی(قیر
CRS-1و قیر )CSS-1بود .مشخصات
قیر  ، 99/29قیر  CRS-1و قیر  CSS-1به ترتیب در جداول
 0 ،۳و 0نشان داده شده است.

جدول  .1خالصهای از تحقیقات انجام شده برای تعیین مقدار اندود سطحی
سال انجام

مرجع پژوهش

مرجع

اوزان

][Uzan , Livneh and Eshed., 1978

1629

هاشیا

][Hachiy, Sato and Umeno., 1997

1662

پژوهش

مقدار بهینه
نوع اندود سطحی

(لیتر بر متر
مربع)

قیر 99-29
قیر امولسیونی کاتیونی اصالح
شده با پودر الستیک

0/5
0/11

محمد

][Mohammad, Raqib and Huang., 2002

۴99۴

قیر امولسیونی CRS-2P

0/00

چنگ

][Chen and Huang, 2010

۴919

قیر امولسیونی CRS

0/12

][NCDOT, Raleigh, NC,2012

۴91۴

قیر امولسیونی

0/11-0/33

هاسیبا

][Hasiba, 2012

۴91۴

قیر امولسیونی SS-1vh

0/11

آیین نامه اسپانیا

][NLT-328/08, 2008

۴91۳

قیر امولسیونی

0/2

نگوین

][Nguyen et al,. 2016

۴919

امولسیونی CRS

(0/2وزن کلی)

آیین نامه کارولینای
شمالی
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معین بیگلری ،سید محمد اصغرزاده ،امیر کاووسی
جدول .2نتایج آزمایشهای انجام شده بر روی مصالح سنگی
آزمایش

محدوده مجاز آییننامه

استاندارد آزمایش

نتیجه

حداقل

حداکثر

ASTM D 5821

-

-

61

افت وزنی ناشی از سولفات سدیم(درصد)

ASTM C 88

-

9

1/0

سایش لسآنجلس(درصد)

ASTM C 131

-

۴0

مقدار سنگدانههای سوزنی و پولکی(درصد)

ASTM D 4791

-

10

میزان شکستگی(درصد)

1۳
10

جدول .3مشخصات قیر 30/00
روش آزمایش

نوع آزمایش

حدود مشخصات

نتیجه

حداکثر

حداقل
99

29

9۳/0

06

06/۳
192
1/910

درجه نفوذ در  ۴0درجه سانتیگراد( 199گرم 0-ثانیه)

ASTM D5

نقطه نرمی(گلوله-حلقه) برحسب سانتیگراد

ASTM D36

06

مقدار کشش در  ۴0درجه سانتیگراد برحسب سانتیمتر

ASTM D113

199

-

وزن مخصوص قیر(گرم بر سانتی مترمربع)

ASTM D3289

1/91۳

1/912

جدول .4مشخصات قیر امولسیونی CRS

روش استاندارد

آزمایش

حدود مشخصات

نتیجه

حداکثر

حداقل

قیر امولسیونی اولیه
کندروانی سیبولت  -فیورول در دمای  09درجه سانتیگراد(ثانیه)

ASTM D244

09
مثبت

199

۴9
مثبت

تعیین بار ذرهای

ASTM D244

دانهبندی الک()%

ASTM D6933

9

ندارد

9/1

پایداری در برابر تهنشینی در  ۴0ساعت()%

ASTM D6930

9/0

ندارد

1

مقدار روغن تقطیرشدهی امولسیون()%

ASTM D6934

۴/0

ندارد

۳

تعیین مقدار قیر باقیمانده از تقطیر()%

ASTM D6997

9۳

99

ندارد

قیر پسماند فرآیند تقطیر
نفوذ در دمای  ۴0درجه سانتیگراد و با وزن  199گرم و مدت  0ثانیه(9/1میلیمتر)

190

ASTM D5

۴09

199

جدول .5مشخصات قیر امولسیونی CSS

روش استاندارد

آزمایش

نتیجه

حدود مشخصات
حداقل

حداکثر

قیر امولسیونی اولیه
کندروانی سیبولت  -فیورول در دمای  ۴0درجه سانتیگراد(ثانیه)

ASTM D244

۴۴
مثبت

199

۴9
مثبت

تعیین بار ذرهای

ASTM D244

دانهبندی الک()%

ASTM D6933

9

ندارد

9/1

اختالط باسیمان

ASTM D6935

9/۴

ندارد

۴

پایداری در برابر تهنشینی در  ۴0ساعت()%

ASTM D6930

9

ندارد

1

تعیین مقدار قیر باقیمانده از تقطیر()%

ASTM D6997

9۳

02

ندارد

قیر پسماند فرآیند تقطیر
نفوذ در دمای  ۴0درجه سانتیگراد و با وزن  199گرم و مدت 0
ثانیه(9/1میلیمتر)

ASTM D5

110

199

۴09
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پودر الستیک مورداستفاده در این تحقیق از کارخانهی کویر تایر
تهیه گردید .با توجه به در دسترس نبودن دانهبندیهای مختلف

جدول.3دانهبندی مورداستفاده برای ساخت الیه بتن غلتکی
اندازه سنگدانه

حد باال

حد پایین

دانه بندی

آسفالتی اصالح شده با پودر الستیک میتواند به دو روش

9/920

9

۴

0

9/10

19

9

19

اختالط تر و اختالط خشک تهیه شود .در این تحقیق به دلیل

9/۳

۴2

11

۴0

دستیابی به اختالط بهتر و همگن قیر و پودر الستیک از روش

9/9

۳9

19

۳1

اختالط تر استفاده شد .در این روش قیر و پودر الستیک باید در

1/19

09

۴9

۳9

دمای مناسب و تحت نیروی برشی با یکدیگر مخلوط گردند تا

۴/۳9

09

۳9

06

در زمان مناسب با یکدیگر واکنش دهند .بر اساس مطالعات

0/20

96

01

90

6/0

90

99

99

1۴/0

6۳

2۴

69

16

199

9۴

199

۴0

199

199

199

پودر الستیک در کشور ،سعی گردید تا معیار اصلی این
دانهبندیها ( رد شده از الک شماره  )09رعایت گردد .مخلوط

پیشین صورت گرفته توسط مولفین ] ،[Biglari,2015قیر
حاوی  10درصد پودر الستیک بهعنوان قیر الستیکی مورداستفاده
در این تحقیق در نظر گرفته شد .قیر و پودر الستیک به مدت
 00دقیقه در دمای اختالط  199درجهی سانتیگراد و با سرعت

()mm

 0999rpmبا استفاده از دستگاه مخلوطکن برش باال با یکدیگر
مخلوط شدند [Asgharzadeh et al, 2013, Kavussi,

در این پژوهش برای ساخت مخلوط ماسه آسفالت از دانه بندی

Taghavi and Azarnia et al, 2016].

شماره  9جدول  6-1نشریه  ۴۳0سازمان مدیریت و برنامهریزی
استفاده گردید .در جدول  2دانهبندی و محدوده مربوط به
دانهبندی شماره  9نشریه  ۴۳0سازمان مدیریت و برنامهریزی
نشان داده شده است.
جدول .0دانهبندی مورد استفاده برای ساخت الیه ماسه آسفالت
اندازه سنگدانه

حد باال

حد پایین

دانه بندی

6/0

199

199

199

0/20

199

99

69

۴/۳9

199

90

9۴/0

سازمان مدیریت و برنامهریزی انتخاب گردید .مقدار سیمان مورد

1/19

99

09

99

9/9

90

۴0

00

استفاده  ۳09کیلوگرم در متر مکعب و نسبت آب به سیمان 9/0۴

9/۳

09

2

۴۳/0

تعیین شد .دانه بندی مصالح مورد استفاده در جدول  9نشان داده

9/10

۴9

۳

11/0

شده است.

9/920

19

۴

0/0

شکل.1پودر الستیک استفادهشده برای اصالح قیر 30/00

 .9ساخت نمونههای آزمایشگاهی و انجام آزمایش
طرح اختالط بتن غلتکی مورداستفاده بر اساس نشریه ۳00

()mm

درصد قیر بهینه مخلوطهای ماسه آسفالت به روش مارشال برابر
 %9/0تعیین گردید .برای تعیین مقاومت برشی بین الیه زیرین
(الیه بتن غلتکی) و الیهی آسفالتی ،نمونههای استوانهای با قطر
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معین بیگلری ،سید محمد اصغرزاده ،امیر کاووسی
و ارتفاع  19سانتیمتر ساخته شد .آمادهسازی نمونهها به این

اصالحشده با پودر الستیک این زمان الزم نبود) .در اینجا ذکر

صورت بود که ابتدا نمونههای بتن غلتکی با استفاده از قالبی به

این نکته الزم است که نمونههای بتنی که برای ارزیابی اثر دمای

ارتفاع  0سانتیمتر ساخته شد و سپس با توجه به استاندارد

سطح زیرین ساختهشده بودند به مدت  ۴ساعت در دمای ثابت

 ASTM C192به مدت  ۴9روز در آب عملآوری گردید.

(صفر ۴0 ،و  99درجه سانتیگراد) قرار گرفتند تا در هنگام اعمال

سپس نمونهها پس از خروج از آب ،در دمای محیط به مدت 2۴

اندود سطحی دمای ثابت برای سطح بدست آید .این دماها بیانگر

ساعت قرار گرفتند تا کامالً خشک گردند .در مرحله بعد اندود

دمای هوا و به تبع آن دمای سطح روسازی در حین اجرای الیه

سطحی موردنظر با توجه به نوع قیر (خالص یا امولسیونی) با

اندود سطحی است .در این مرحله قیر و مصالح سنگی که در

مقادیر مختلف بر روی نمونههای بتنی اعمال گردید .برای

گرمخانه قرار داده شده بود با یکدیگر مخلوط گردید و بر روی

قیرهای خالص مقدار اندود مورد نظر بر اساس وزن کل قیر و

نمونههای بتنی آغشته به اندود سطحی که در قالب مارشال قرار

برای قیرهای امولسیونی کاتیونیک بر اساس مقدار قیر باقی مانده

گرفته بود ریخته شد و متراکم گردید .ازآنجاییکه مطابق

محاسبه گردید .برای آغشته کردن سطح نمونههای بتنی به اندود

استاندارد امکان تراکم هرطرف از نمونه به  20ضربهی مارشال

سطحی از قلمموی رنگ زنی استفاده گردید .نمونه آغشته شده

وجود نداشت ،بر اساس پیشنهاد آییننامه ایتالیا ،تراکم تنها از

به اندود سطحی در شکل  ۴نشان داده شده است .در ادامه

یک طرف نمونه و به تعداد  1۴0ضربه انجام شد [Tozzo,

نمونههای بتنی در داخل قالب قرار گرفتند و با توجه به توصیه

] .Fiore and D’andrea et al. 2014تصویر نمونه

محققین ،به نمونههای آغشته شده به اندود سطحی امولسیونی

موردنظر پس از باز شدن قالب در شکل  ۳نشان داده شده است.

 00دقیقه زمان داده شد تا اندود سطحی شکسته شده و آب
موجود در قیر امولسیونی جدا گردد (برای قیرهای  99/29و قیر

شکل .2الیه بتن غلتکی آغشته به اندود سطحی

شکل .3نمونه آماده شده برای آزمایش
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شکل .4دستگاه ال پی دی اس موجود در آزمایشگاه روسازی دانشگاه تربیت مدرس

برای تعیین مقاومت چسبندگی بین الیهای از دستگاه ال پی دی

در این مقاله مقاومت چسبندگی بین الیه بتنی (بتن غلتکی) و

اس 0موجود در آزمایشگاه روسازی دانشگاه تربیت مدرس

الیه آسفالتی مورد ارزیابی قرار گرفت .نمونههای ساخته شده

استفاده شد .تصویر این دستگاه در شکل  0نشان داده شده است.

شامل  0نوع اندود سطحی مختلف (سه نوع اندود سطحی رایج

کلیه نمونهها تحت بارگذاری ثابت قطری با شدت اعمال بار 01

در کشور و یک اندود سطحی اصالح شده با پودر الستیک) بود

میلیمتر در دقیقه و در دمای ثابت اتاق ( ۴9درجهی سانتیگراد)

که در سه نرخ مختلف اجرا (۴99و  099و  999گرم بر مترمربع)

مورد آزمایش قرارگرفتند .نتایج انجام آزمایشها بهصورت

و در سه دمای مختلف اجرا ( 9و ۴0و  99درجه سانتیگراد)

منحنی نیروی جابجایی رسم گردید و از روی این منحنی،

اعمال گردید .از هر نمونه  ۳عدد ساخته شده و عدد نهایی

حداکثر نیروی وارده (نیروی گسیختگی) مشخص گردید.

میانگین مقاومت چسبندگی گزارش شده برای هر سه نمونه
است.

 .4نتایج و تحلیل
600 gr/m2
400 gr/m2
200 gr/m2

۸۰۰۰

600 gr/m2
400 gr/m2
200 gr/m2

۷۵۰۰
۷۰۰۰

۷۰۰۰

نیوتن

0

25

۷۵۰۰

نیوتن

۶۵۰۰

۸۰۰۰

۶۵۰۰

۶۰۰۰

۶۰۰۰

۵۵۰۰

۵۵۰۰

۵۰۰۰

۵۰۰۰

60

-5الف -مقاومت چسبندگی قیر 30/00

0

25

-5ب -قیر  30/00اصالحشده با پودر الستیک

شکل .5مقاومت چسبندگی قیر  30/00و قیر  30/00اصالحشده با پودر الستیک
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مقاومت چسبندگی اندود سطحی قیر  99/29در شکل -0الف

امولسیون دیرشکن  CSSنسبت داد .این امولسیون زمان شکست

نشان داده شده است .همانطور که از روی این شکل مشخص

باالیی دارد و آب موجود در امولسیون تا زمان نسبتا زیادی بر

است با افزایش دمای سطحی الیه بتنی و همچنین افزایش مقدار

روی سطح روسازی باقی خواهد ماند .لذا افزایش دما میتواند

الیهای

عالوه بر افزایش سرعت گیرش ،آب ناشی از شکست را نیز با

افزایش پیدا میکند؛ به طوری که در دمای سطحی  99درجه

سرعت بیشتری تبخیر نموده بطوریکه زمانی که روکش آسفالتی

سانتیگراد و مقدار اندود سطحی  999گرم بر مترمربع مقاومت

بر روی سطح اجرا میشود ،با یک سطح خشک و فاقد رطوبت

چسبندگی دربیشترین مقدار خود و در حدود  2009نیوتن است.

مواجه گردد .مجموعه این عوامل باعث میشود تا نمونههای اجرا

علت افزایش مقاومت چسبندگی را میتوان به کاهش ویسکوزیته

شده بر روی روسازی با دمای سطحی باالتر مقاومت چسبندگی

قیر در دماهای باال و نفوذ بیشتر به درون خلل و فرج موجود در

بیشتری را از خود نشان دهند .از سوی دیگر همانطور که مشاهده

سطح بتن غلتکی نسبت داد .کاهش ویسکوزیته همچنین میتواند

میگردد با افزایش مقدار اندود سطحی مقاومت چسبندگی کاهش

باعث سهولت در پخش قیر و توزیع یکنواخت اندود سطحی در

مییابد .علت این امر را نیز میتوان در وجود مقادیر آب بیشتر

مقادیر باالی اندود سطحی شود .رفتار مشابهی را نیز میتوان برای

در نمونههای حاوی مقادیر بیشتر قیر امولسیونی دانست که باعث

قیر 99/29اصالحشده با پودر الستیک در شکل  -0ب مشاهده

ایجاد لغزندگی بین الیه روکش و الیه بتنی میشود .در واقع

نمود .همچنین در مقایسه بین قیرهای  99/29و 99/29

افزایش مقدار آب باقی مانده بر روی سطح به افزایش مقدار قیر

اصالحشده با پودر الستیک می توان مشاهده نمود که در دماهای

باقیمانده برتری یافته و در مجموع باعث کاهش چسبندگی شده

 ۴0و  99درجه سانتیگراد مقاومت چسبندگی قیر اصالحشده با

است .البته باید به این نکته توجه داشت که مدت زمان پیشنهادی

پودر الستیک تا حدی بیشتر از قیر خالص است ،درحالیکه این

برای شکستن قیرهای امولسیونی در این پژوهش مقدار ثابت 00

روند در دمای صفر درجه نسبتا تغییر میکند .علت این امر را

دقیقه تنظیم و اعمال گردیده است و زمانهای شکستن متفاوت

میتوان در ویسکوزیته باالی قیر اصالح شده با پودر الستیک در

با این مقدار شاید بتواند به عملکرد متفاوتی در میزان چسبندگی

مقایسه با قیر خالص دانست که تاثیر خود را در دماهای پایینتر

منجر شود.

به شدت نشان میدهد .اما در دماهای باالتر این خصوصات

ویسکوزیتهی پایین قیرهای امولسیونی یکی از عوامل تاثیرگذار

چسبندگی پودر الستیک است که تا حدی بر ویسکوزیته باالی

در چسبندگی بین الیهای است .این عامل موجب میگردد تا در

آن غلبه میکند .نکته دیگری که در مورد قیرهای خالص و

مقادیر پایین استفاده از قیر امولسیونی ،این اندود بتواند به خوبی

اصالح شده فوق باید به آن اشاره کرد عدم مشاهده پدیده

در سطح نمونه پخش گردد و به خوبی در منافذ موجود در سطح

لغزندگی در مقادیر باالی اندود سطحی است .همانطور که پیش

زیرین نفوذ کند در حالی که ویسکوزیته باالی قیرهای  99/29و

از این اشاره شد استفاده زیاد از اندود سطحی میتواند منجر به

 99/29اصالح شده با پودر الستیک موجب عملکرد ضعیف این

وقوع پدیده لغزندگی گردد .اما به نظر میرسد مقدار  999گرم بر

اندودهای سطحی در مقادیر کم استفاده از آن می گردید

مترمربع که حد باالی استفاده از اندود سطحی در این پژوهش

شکل -9ب مقاومت چسبندگی اندود سطحی اجرا شده با قیر

بوده است آنقدر زیاد نیست که منجر به ایجاد این پدیده گردد،

امولسیونی  CRSرا نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود

به طوریکه با افزایش مقدار قیر تا  999گرم بر مترمربع هنوز

این قیر هم نسبت به افزایش دمای سطح بتن غلتکی و هم نسبت

شاهد افزایش مقاومت چسبندگی بودهایم .مقاومت چسبندگی

به مقدار اندود استفاده شده ،رفتاری متفاوت از خود نشان

اندود سطحی قیر امولسیونی  CSSدر شکل -9الف نشان داده

میدهد .در دماهای  ۴0و  99درجه سانتیگراد ،با افزایش مقدار

شده است .همانطور که مشاهده میشود ،همانند نمونههای

اندود مصرفی از  ۴99به  099گرم بر مترمربع ابتدا مقاومت

قیرهای  99/29و  99/29اصالحشده با پودر الستیک ،افزایش دما

چسبندگی افزایش مییابد و سپس با ادامه افزایش میزان مصرف

باعث افزایش مقاومت چسبندگی میگردد .اما باید توجه داشت

تا  999گرم بر متر مربع مقاومت چسبندگی کاهش پیدا میکند؛

که این بهبود ،مانند قیرهای خالص ،ناشی ازکاهش ویسکوزیته

به طوری که استفاده از اندود سطحی به میزان  099گرم بر متر

قیر نبوده و باید علت این امر را به افزایش سرعت شکست

مربع باعث ایجاد بیشترین مقدار مقاومت چسبندگی (تقریبا 2999

اندود سطحی مورد استفاده ،مقاومت چسبندگی بین
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نیوتن در دماهای  ۴0و  99درجه سانتیگراد) میگردد .در دمای

نتوانسته تاثیر چندانی در خروج و کاهش آب موجود بر روی

صفر درجه سانتیگراد نیز تقریبا تفاوت خاصی در میزان

سطح داشته باشد و بنابراین کاهش مقاومت چسبندگی رخ دهد.

چسبندگی در دو مقدار  ۴99و  099گرم بر مترمربع مشاهده

از سوی دیگر همانطور که مشاهده میشود افزایش دمای سطح

نمیشود و کاهش قابل توجه در  999گرم بر مترمربع نیز همانند

بیشترین تاثیر را در مقدار باالی مصرف قیر امولسیونی گذاشته

دماهای دیگر رخ میدهد .آب موجود در قیر امولسیون  CRSبه

است .با توجه به اینکه قیر امولسیونی در مقادیر باالی استفاده

دلیل سرعت باالی شکست آن در مقایسه با قیر  CSSسریعتر

شده دیرتر میشکند و مقدار آب ناشی از شکست نیز بیشتر

جدا میگردد و این امر سبب آن شده که در مقادیر  ۴99و 099

میباشد ،افزایش دما می تواند با افزایش سرعت شکست و تبخیر

گرم بر مترمربع استفاده از اندود سطحی ،چسبندگی خوبی بین

آب موجود تاثیر به سزایی در کسب مقاومت چسبندگی داشته

سطح موجود و رویه جدید ایجاد شود و این چسبندگی همانند

باشد .این در حالیست که مقاومت چسبندگی قیرها با میزان

قیرهای خالص با افزایش مقدار اندود سطحی افزایش یابد .اما در

مصرف  ۴99و  099گرم بر مترمربع کمتر تحت تاثیر دمای سطح

مقدار مصرف  999گرم بر مترمربع از قیر امولسیونی ،حجم آب

قرار گرفتهاند.

موجود به حدی است که سرعت شکست باالی این نوع قیر نیز
600 gr/m2
400 gr/m2
200 gr/m2

600 gr/m2
400 gr/m2
200 gr/m2

۷۵۰۰

۷۵۰۰
۷۰۰۰
۶۵۰۰

۷۰۰۰

نیوتن

۶۰۰۰

۶۵۰۰

۵۵۰۰

نیوتن

۶۰۰۰

۵۰۰۰

۵۵۰۰

۴۵۰۰

۵۰۰۰

۴۰۰۰

۴۵۰۰

0

۴۰۰۰

0

25

25

60

60
-3ب -مقاومت چسبندگی قیرCRS

-3الف -مقاومت چسبندگی قیرCSS

شکل .3مقاومت چسبندگی قیر CSSو قیرCRS

0درجه
 25درجه
 30درجه

0555
1055
1555
1555

نیوتن

1055
0055
0555
۴055
۴555

CSS

60/70

CRS

CR

شکل  .0مقاومت چسبندگی اندودهای سطحی( 200گرم بر مترمربع)
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0درجه
 25درجه
 30درجه

۸۰۰۰
۷۵۰۰
۷۰۰۰
۶۵۰۰

نیوتن

۶۰۰۰
۵۵۰۰
۵۰۰۰
۴۵۰۰
۴۰۰۰

CSS

CRS

60/70

CR

شکل  .1مقاومت چسبندگی اندودهای سطحی( 400گرم بر مترمربع)
 0درجه
 25درجه
 30درجه

۸۰۰۰
۷۵۰۰
۷۰۰۰

نیوتن

۶۵۰۰
۶۰۰۰
۵۵۰۰
۵۰۰۰
۴۵۰۰
۴۰۰۰

CSS

60/70

CRS

CR

شکل  .0مقاومت چسبندگی اندودهای سطحی( 300گرم بر مترمربع)

شکل  9 ،2و 6مقایسهای از مقاومت چسبندگی چهار نوع قیر

شدیدا بر روی چسبندگی تاثیر منفی خواهد داشت .اما در مورد

موجود را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،قیر اصالح

قیرهای خالص و اصالح شده ،افزایش مقدار قیر اندود سطحی با

شده با پودر الستیک و همچنین قیر خالص  99/29در مقادیر

دمای حدود  100و  199درجه سانتیگراد میتواند تا حدی تاثیر

باالی مصرف  099و  999گرم بر مترمربع مقاومت چسبندگی

دمای صفر درجه سطح را از بین ببرد .بنابراین تاثیر منفی دمای

بیشتری در مقایسه با قیرهای امولسیونی داشته وبنابراین استفاده

پایین سطحی برای قیرهای خالص و اصالح شده در مقادیر کم

از این نوع قیرها تنها در مقادیر باالی مصرف پیشنهاد میگردد.

استفاده از اندود سطحی خود را نشان میدهد.

قیر امولسیونی  CSSقیری است که در مقدار مصرف  ۴99گرم
بر مترمربع که کمترین مقدار مصرف است ،بهترین عملکرد را در
مقایسه با سایر قیرها از خود نشان داده است .همچنین به نظر
میرسد که قیر  CRSنیز همچون قیر  CSSدر مقادیر مصرف
کمتر عملکرد بهتری دارد.
همچنین با مشاهده مقاومت چسبندگی چهار نوع قیر مورد نظر
در دمای صفر درجه میتوان اینگونه برداشت نمود که قیرهای
امولسیونی در مقادیر کم مصرف و قیرهای خالص و پلیمری در
مقادیر باالی مصرف کمتر تحت تاثیر این کاهش دما قرار گرفته
اند .در واقع در قیرهای امولسیونی وجود اب باقیمانده از فرآیند
شکست است که تاثیر نهایی بر عملکرد چسبانندگی قیر دارد و
استفاده از مقدار باالی این نوع اندود سطحی در دماهای پایین،
الیه ضخیمی از آب را بر روی سطح نمونه ایجاد میکند که

 .5نتیجه گیری
در این مقاله مقاومت چسبندگی بین دو الیه بتن غلتکی و مخلوط
آسفالتی از جنس ماسه آسفالت که به عنوان میانالیه جاذب تنش
در روسازی به کار گرفته میشود ،مورد ارزیابی قرار گرفته است.
به همین منظور از  0نوع اندود سطحی مختلف (قیر  ،99/29قیر
 99/29اصالح شده با پودر الستیک ،قیر امولسیونی  CRSو قیر
امولسیونی  ) CSSبه عنوان مادهی چسباننده استفاده گردید .برای
تعیین مقدار قیر بهینه مورد استفاده از اندود های سطحی به مقدار
 099 ،۴99و  999گرم بر مترمربع استفاده گردید .همچنین با تغییر
دمای الیه بتن غلتکی ( 9و  ۴0و  99درجه سانتی گراد) برای
اولین بار تاثیر دمای سطح الیهی زیرین بر روی مقاومت
چسبندگی مورد ارزیابی قرار گرفت .در نهایت نتایج بدست آمده
از این تحقیق را میتوان به صورت زیر ارائه نمود:
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معین بیگلری ،سید محمد اصغرزاده ،امیر کاووسی
معین بیگلری ،درجه کارشناسی در رشته عمران -عمران را در سال  1۳6۴از دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرج و درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران ،راه و ترابری را در سال  1۳60از دانشگاه تربیت مدرس
اخذ نمود .زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان مدیریت و تعمیر و نگهداری روسازی راه و تکنولوژی
قیر و آسفالت است

سید محمد اصغرزاده ،درجه کارشناسی در رشته عمران -عمران را در سال  1۳9۳از دانشگاه صنعتی
شریف و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل را در سال  1۳90از همین
دانشگاه اخذ نمود .وی در سال  1۳6۴موفق به کسب درجه دکتری در رشته عمران -راه و ترابری از
دانشگاه صنعتی شریف گردیده است .زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان رئولوژی قیر ،مدیریت و
تعمیر و نگهداری روسازی راه  ،تکنولوژی قیر و آسفالت و طراحی روسازیها است .وی در حال حاضر
عضو هیات علمی با مرتبه استادیار ،در دانشگاه تربیت مدرس است.
امیر کاووسی ،درجه کارشناسی در رشته عمران را در سال  1۳09از دانشگاه ناپل ایتالیا و درجه کارشناسی
ارشد در رشته عمران -راه و ترابری را در سال  1۳91از همان دانشگاه اخذ نمود .وی در سال 1۳92
موفق به کسب درجه دکتری در رشته عمران -راه و ترابری از دانشگاه بیرمنگهام انگلستان گردیده است.
زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان طراحی روسازیها ،مدیریت و تعمیر و نگهداری روسازی راه و
تکنولوژی قیر و آسفالت است .وی در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار ،در دانشگاه تربیت
مدرس است.
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