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چکیده
نواقص مربوط به قیرهای خالص تولید شده توسط پاالیشگاهها منجر به بروز خرابیهای زودرس در روسازیهای
آسفالتی میگردد .یکی ازروشهای جلوگیری ازآن اصالح قیرها با مواد افزودنی است .از مواد افزودنی متنوعی در
اصالح رفتار قیر استفاده گردیده است ،که ازجمله آنها انواع پلیمرها و اخیرا از مواد نانو ،شامل نانو رس میباشند.
با توجه به این که اثر این دونوع مواد در تحقیقات انجام گرفته با هم مقایسه نشدهاند ،در تحقیقی که نتایج آن در
این مقاله ارایه میگردد ،اثر دو نوع ماده افزودنی شامل یک نوع نانورس و پلیمر استایرن-بوتادین-استایرن SBS
بر روی خواص یک نوع قیر خالص  60/70مورد مطالعه قرار گرفته و با هم مقایسه گردیده است .درصدهای وزنی
مختلف از این مواد به قیر اضافه شده و درجه نفوذ ،نقطه نرمی ،شاخص نفوذ ،ویسکوزیته دینامیکی ،و زاویه فاز و
مدول دینامیکی مختلط قیر در دماهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفتهاند .نتایج نشاندهنده این است که افزایش
این مواد باعث کاهش درجه نفوذ ،افزایش نقطه نرمی ،شاخص نفوذ و ویسکوزیته ،کاهش زاویه فاز و افزایش
مدول دینامیکی میشود .اما ،این تأثیر به نوع ماده افزودنی و مقدار آن بستگی دارد .پلیمر  SBSمقاومت در مقابل
تغییر شکل را بیشتر از نانو رس افزایش میدهد که به دلیل تأثیر بیشتر آن در سختکنندگی و ارایه خاصیت
ارتجاعی به قیر است.

واژههای کلیدی :قیر خالص ،نانو رس ،SBS ،زاویه فاز ،مدول دینامیکی مختلط

-1مقدمه
قیرهای خالص پاالیشگاهی بهطورگسترده بهعنوان چسباننده

برای مدت زیادی قیرهای خالص معمولی تولیدی در

در مخلوطهای آسفالتی استفاده میشوند .قیر از نظر حجم و

پاالیشگاه عملکرد رضایت بخشی داشتهاند .اما ،به دلیل افزایش

وزن بخش کوچکی از مخلوطهای آسفالتی را تشکیل میدهد،

بارهای ترافیک در ترکیب با تأثیرات عوامل محیطی ،این قیرها

اما به مقدار زیادی بر روی عملکرد آنها در الیههای روسازی

همواره عملکردی مطابق انتظار ندارند و خرابیهای زودرس در

مؤثر است .قیر دارای رفتار رئولوژیکی پیچیده بوده و رفتار آن،

الیههای آسفالتی ساخته شده با آنها رخ میدهد .برای فایق آمدن

براساس دما و زمان بارگذاری ،از ویسکوز تا االستیک تغییر

بر مشکالت خرابی زودرس در آسفالت ،در سالهای اخیر

میکند .در مرحله ساخت ،قیر باید به اندازه کافی روان باشد تا

روشهای مختلف و طیف گستردهای از مواد اصالح کننده و

بتواند پمپ شده و با مصالح سنگی مخلوط شده و آنها را اندود

افزودنی به منظور بهبود خواص و رفتار قیر مورد بررسی قرار

کند ،و در مرحله بهرهبرداری باید به اندازه کافی سخت باشد تا

گرفته است که میتوان به موادی مانند گوگرد ،خرده الستیک،

در مقابل تغییر شکل مقاومت کند و برای جلوگیری از ترک

الیاف و به خصوص انواع مواد پلیمری و در سالهای اخیر به

خوردگی نیز خیلی سخت نباشد .بنابراین ،خصوصیات

نانو ذرات اشاره نمود که میزان و نوع تأثیرات این مواد کامالً

رئولوژیکی قیر به دلیل ارتباط مستقیم با عملکرد آسفالت در

متفاوت بوده است .تغییر شکلهای دایمی یا شیارشدگی همیشه

روسازی دارای اهمیت زیادی میباشد.

یکی از نگرانیهای مهم و اساسی مهندسین طراح روسازیهای

آسفالتی به شمار آمده است .رفتار ویسکوز قیر در درجه حرارت

شامل استایرن ـ بوتادین ـ رابر ( ،)SBRاستایرن ـ بوتادین ـ

باال ،افزایش بارهای ترافیکی و تراکم ترافیکی از مهمترین دالیل

استایرن ( )SBSالستیک طبیعی و الستیکهای ضایعاتی

بروز شیارشدگی به شمار میروند و با وجود اینکه گسترش این

میباشند .االستومرها مقاومت در دمای باال و االستیسیته در دمای

تغییر شکلها تدریجی است ولی در طی فصل گرم و بارگذاری

پایین را افزایش میدهند و پالستومرها فقط مقاومت را زیاد کرده

سنگین این خرابیها به مرحله بحرانی خواهند رسید (پژوهشکده

و خاصیت ارتجاعی را بهبود نمیدهند .پلیمرها باعث تغییر رفتار

حمل ونقل .)1384 ،شیار افتادگی تحت اثر پیرشدگی کاهش

ویسکواالستیک قیر شده و محدوده دمای ایدهال کاربرد قیرها را

مییابد .با این وجود ،ناحیه تحت تأثیر در الیه فوقانی واقع شده

گسترش میدهند .منافع دیگر استفاده از پلیمرها این است که

و این اثبات شده است که حل این مشکل از طریق تغییر نوع

قیرهای پلیمری ویسکوز تراز قیرهای معمولی بوده و چسبندگی

طراحی امکانپذیر نیست .بنابراین ،تنها راه مقابله با شیار

بهتری با سنگدانهها داشته که منجر به این میشود که قیر با

افتادگی ،طراحی و ساخت مناسب مخلوط آسفالتی و بهبود

ضخامت بیشتری بر روی سنگدانهها قرار گرفته و سنگدانهها را

خصوصیات و عملکرد قیر و اسکلت سنگدانهای میباشد

بهتر به هم نگه دارد .همچنین ضخامت بیشتر باعث اکسیده شدن

(رشیدی .)1388 ،لذا ،برای مقابله با شیارشدگی ،متخصصان از

کمتر شده و میتواند از شنزدگی جلوگیری میکند .یکی از مواد

مواد اصالحکننده و افزودنیهای متفاوتی جهت بهبود عملکرد

پلیمری استفاده شده برای اصالح قیر خالص کوپلیمر استایرن-

قیر و مخلوط آسفالتی استفاده نمودهاند .انتخاب نوع ماده

بوتادین-استایرن  SBSاست که تحقیقات نشان داده که باعث

افزودنی نیاز به ارزیابی فنی ،از نظر نحوه تأثیر آن بر مشخصات

بهبود خواص قیر میشود [Polacco et al., 2006, Airey,

فنی قیر ،و اقتصادی دارد.

] .2003این پلیمر ترموپالستیک قادر به ارایه خاصیت
چسبندگی ،مقاومت وارتجاعی به قیراست که کمک میکند تا

 -2پیشینه تحقیق
وو 1و همکارانش نشان دادند که قیرهای اصالح شده با
الیاف دارای خواص رئولوژیکی بهتر و مقاومت بیشتر در مقابل
تغییر شکل میباشند ( .)Wu et al., 2006افزودن الیاف
پلیاستر ،سلولز و پشم سنگ برروی خصوصیات ماستیکهای
قیری بررسی شده و نشان داده است که این الیاف اثر تقویت
کننده داشته و مقاومت تا یک مقدار بحرانی از الیاف افزوده شده
و همچنین مقاومت کششی نیز اضافه میشود [Chen and Lin,
] .2005; Ye and Wu, 2009; Ye and Wu, 2010از
معمولترین و متداولترین موادی که در سالهای اخیر جهت
بهبود خواص و عملکرد قیرها مورد استفاده قرار گرفته است
پلیمرها

هستند [ ;Issacson, 1995; Airey, 2002

Hinislioglu, 2002; Lu and Issacson, 1997; Yousefi,

] .2003استفاده از پلیمرها به عنوان مواد افزودنی نشان داده که
عملکرد قیرها را به مقدار زیادی بهبود میدهد [Yildrim,

] .2007این بهبود عملکرد شامل افزایش مقاومت به تغییر شکل
و ترکخوردگی خستگی و ترک خوردگی در دماهای پایین است
] .[Issacson and Zeng, 1998انواع مختلفی از پلیمرها برای
اصالح قیرها استفاده شدهاند که شامل پالستیکها ،مثل پلی اتیلن،
پلی پروپیلن واتیلن ـ وینیل ـ استات ( ،)EVAواالستومرها که

دوام روسازی افزایش یابد .دامنههای صلب (بلوکهای پلی
استایرن) از طریق زنجیرهای انعطافپذیر (بلوکهای بوتادین)
یک شبکه االستومریک را تشکیل میدهد .متاسفانه SBS ،تمایل
به جداشدن از قیر هنگام ذخیرهسازی در دماهای باال دارد .فاز
پلیمر در مخزن ذخیره قیر جدا شده و میتواند مشکالتی را در
پمپاژ ایجاد کند ].[Pamplona et al., 2012
این مانع اصلی استفاده از  SBSدر روسازی است.
محدودیت دیگر این ماده قیمتهای نسبتاً باالی آن میباشد.اما،
مهمترین و محدودکنندهترین الزام در استفاده از این مواد
سازگاری بین پلیمر و قیر است تا جدا نشدن از قیر در مرحله
انبار کردن را تضمین کند.
اخیرا فیلرهای غیرآلی نانو مقیاس برای اصالح خصوصیات
پلیمر و قیر مورد توجه قرارگرفتهاند [Lan et al., 1994; Lan
et al., 1995; Kommann et al., 2001; Zedra and
Lesser, 2001; Becker et al., 2002 and Liu et al.,
] .2003آزمایشات انجام گرفته بر روی قیر و مخلوطهای

آسفالتی حاوی قیر اصالح شده با نانو رس نشان دادهاند که نانو
رس باعث بهبود خصوصیات رئولوژیکی قیر و خصوصیات
مکانیکی آسفالت از قبیل مقاومت کششی ،خزش و مقاومت
خستگی میشود ].[Ghile, 2005; Chow et al., 2003
با توجه به مشکل پایداری نامطلوب پلیمر  SBSو هزینه

نسبتاً باالی آنها ،و همچنین به دلیل اینکه در ادبیات فنی موضوع

تولید میگردد .این پلیمر دارای ساختار مولکولی خطی بوده و

تحقیقی که دو نوع ماده نانو رس و  SBSرا با هم مقایسه کرده

 %31آن استایرن است.

باشد یافت نشد ،در این تحقیق استفاده از پلیمر  SBSبا یک
نوع نانو رس به عنوان اصالحکننده قیر مقایسه میگردند و
ویژگیهای مختلف فیزیکی و مکانیکی قیر اصالح شده با این
مواد با هم مقایسه میشوند.

 -3برنامه آزمایشات
با هدف بررسی اثر دو نوع ماده افزودنی فوق بر
خصوصیات قیر خالص ،سه درصد وزنی مختلف از هر کدام از
مواد افزودنی به قیر در شرایط مشخص اضافه شدند .نانو رس
در سه درصد وزنی  4 ،2و  6و  SBSنیز در درصدهای 5 ،2

مواد و مصالح مصرفی
مواد مصرفی در این تحقیق شامل یک نوع قیر خالص و دو

و  %6به کار رفتند و بر روی قیرهای اصالح شده و قیر پایه

نوع ماده افزودنی میباشد .قیر خالص به کار رفته از نوع درجه

فاقد ماده افزودنی آزمایشات استاندارد درجه نفوذ ،نقطه نرمی،

نفوذی  60/70تولید پاالیشگاه تهران بوده است .برخی از

ویسکوزیته چرخشی و رئومتر برش دینامیکی انجام گرفته

مشخصات این قیر در جدول  1ارایه شدهاند .مواد افزودنی مورد
استفاده نیز شامل یک نوع نانو رس و یک نوع پلیمر بوده است.
نانورس مصرفی در این تحقیق از نوع کلویسیت  20Aتولید
شده توسط شرکت راک وود 2میباشد .مشخصات این نانو رس
در جدول  2ارایه گردیدهاند.
همچنین ،ماده پلیمری که در این تحقیق برای اصالح قیر
خالص به کار رفته است استایرن-بوتادین -استایرن یا SBS

است .انتخاب درصد وزنی  5برای پلیمر  SBSبراساس نتایج
حاصل از تحقیقات گذشته است که مناسبترین درصد وزنی
پلیمر  SBSرا برای افزودن به قیر  %5اعالم نمودهاند [Tayfor
;2009

Mehrara,

and

Khodaii

;2007

al.,

] .Kalyoncouglu and Tigdemir, 2011آزمایشات رئومتر
برش دینامیکی در  5دمای مختلف  70 ،64 ،58 ،52و 76
درجه سانتیگراد انجام گرفتهاند.

میباشد که با نام تجاری  Kraton D1101توسط شرکت شل
جدول  .1مشخصات قیرمصرفی

مشخصه
مقدار

نقطه نرمی

درجه نفوذ

درجه اشتعال

شکل پذیری در25˚C

چگالی

()˚C

در25˚C

()˚C

()cm

()gr/cm3

50/2

63

234

˃110

1/025

جدول  .2مشخصات نانورس مصرفی
خصوصیات

مقدار

اساس

مونت موریلونیت

غلظت اصالح کننده

 95meqدر100گرم رس

رطوبت

˂%2

افت وزنی دراحتراق

%38

اصالح کننده آلی

)dim ethyl dehydrogenated t allow quaternary ammonium( 2M2HT

آنیون

کلرید
سفید

رنگ
3

چگالی( )gr/cm

1/77

اندازه ذرات
 %10کمتراز
 %5کمتراز
%90کمتراز

2μm
6μm
13 μm

et

ویسکوزیته سینماتیکی
در135˚C
()Pa.s
0/349

 -4آماده سازی قیرهای اصالح شده

 -2-5آزمایش نقطه نرمی

به منظور تهیه نمونه قیر حاوی نانو رس ،در ابتدا قیر خالص

تغییر حالت قیرهای خالص از جامد به مایع در اثر افزایش

پایه تا دمای 150درجه سانتیگراد گرم شده تا به صورت روان

دما به طور تدریجی انجام میگیرد و سرعت این تغییر حالت

درآید .سپس قیر مذاب درون دستگاه همزن با برش باال قرار

برای قیرهای مختلف متفاوت است .نقطه نرمی قیر دمایی است

داده شده و با سرعت  5000دور در دقیقه همزده شده و نانو

که در آن قیر به حالت مشخصی از روانی در آمده که گلولههای

رس به تدریج به قیر اضافه گردید و پس از  1ساعت عمل

استاندارد  3/5گرمی آزمایش از نمونه قیر عبور مینمایند .یکی

اختالط توسط همزن با برش باال و سرد شدن آمیخته حاصل،

از اهداف آزمایش نقطه نرمی قیر تعیین حساسیت حرارتی قیر

قیر اصالح شده مورد نیاز برای انجام آزمایشات تهیه گردید.

است .آزمایش نقطه نرمی بر روی قیر پایه و قیرهای اصالح

برای تهیه نمونههای حاوی  ،SBSدر ابتدا قیر تا  160درجه

شده بر اساس استاندارد  ASTM D36انجام گرفت .برای

سانتیگراد حرارت داده شد تا به صورت مذاب درآید .سپس،

انجام آزمایش قیر مذاب درون حلقههای برنجی ریخته شده و

در مرحله نخست ،مقادیر مورد نظر  SBSبه تدریج به مدت

اجازه داده شد تا سرد شود .سپس نمونهها درون ظرف پر از آب

 10دقیقه با دور کم ( 200دور در دقیقه) به قیر مذاب اضافه

مقطر قرار داده شد .با حرارت دادن یکنواخت آب مقطر درون

شد و در مرحله بعد ،عمل اختالط به مدت 1/5ساعت در دور

ظرف قیر نرم شده و دمایی که هر کدام از دو گلوله  3/5گرمی

باال ( 550دور در دقیقه) انجام شد.

قرار داده شده بر روی قیر از آن عبور کردند ثبت گردید و
میانگین انها به عنوان نقطه نرمی در نظر گرفته شد.

 -5آزمایشات
همانگونه که ذکر گردید ،بر روی قیرهای اصالح شده با
درصدهای مختلف نانورس و  SBSآزمایشات مختلف شامل
درجه نفوذ ،نقطه نرمی ،ویسکوزیته چرخشی و رئومتر برش
دینامیکی انجام گرفته و نتایج به دست آمده برای تحلیلها مورد
استفاده قرار گرفتهاند .در بخشهای ذیل این آزمایشات و نتایج
آنها توضیح داده میشوند.

 -3-5آزمایش ویسکوزیته چرخشی
ویسکوزیته قیر در دماهای کاربرد آنها دارای اهمیت است .در
هنگام اختالط قیر با مصالح سنگی پوشش مناسب مصالح سنگی
در شرایطی انجام میشود که قیر دارای ویسکوزیته مناسبی
باشد .همچنین ،در هنگام عملیات تراکم نیز قیر باید دارای
ویسکوزیته مناسبی باشد تا از طرفی کارایی مناسب را برای
تراکم داشته باشد و از طرف دیگر در هنگام عبور غلتک پایدار
بوده و جریان نیابد .بنابر این ،تعیین ویسکوزیته قیر برای

 -1-5آزمایش درجه نفوذ
آزمایش درجه نفوذ برای تعیین سفتی نسبی قیرهای خالص
به کار میرود .این آزمایش بر روی قیرهای اصالح شده مطابق
با استاندارد  ASTM D5انجام گرفت .برای انجام آزمایش،
مقداری از قیر اصالح شده که تا دمایی باالتر از نقطه نرمی
حرارت داده شده بود در قوطی به قطر  5/5سانتیمتر و ارتفاع
 3/5سانتیمتر ریخته شده و بعد از سرد شدن به مدت 1/5
ساعت در حمام آب  25درجه سانتیگراد قرار داده شد و سپس
در زیر دستگاه آزمایش قرار گرفته و نفوذ سوزن استاندارد در
نمونه قیر ،تحت وزنه  100گرمی و در مدت  5ثانیه برحسب
دهم میلیمتر اندازهگیری شد .آزمایش برای هر کدام از قیرها 3
بار تکرار گردیده و از میانگین آنها استفاده گردیده است.

مشخص نمودن دمای مناسب اختالط و تراکم ضروری است.
با توجه به تغییرات خطی لگاریتم ویسکوزیته با دما ،توصیه
انستیتو آسفالت این است که آزمایش ویسکوزیته در دو دمای
 135و  160درجه انجام شود تا روند تغییرات ویسکوزیته با
دما به دست آید .همچنین ،مشخصات فنی سوپرپیو برای قیرها
الزام میکند که ویسکوزیته چرخشی قیر پیر نشده در دمای
 135درجه سانتیگراد حداکثر  3 Pa.sباشد که برای تضمین
روانی کافی قیر در زمان کاربرد آن میباشد .آزمایش تعیین
ویسکوزیته دینامیکی بااستفاده از ویسکومتر چرخشی بروکفیلد
براساس استاندارد  ASTM D4402بر روی قیرهای اصالح
شده انجام گرفت .برای انجام آن نمونه قیربه وزن حدود 30
گرم تا دمای 160درجه گرم شده و در داخل محفظه مخصوص
دستگاه ریخته شد تا حدی که  1تا  2سانتیمتر از سطح نهایی

ظرف خالی بماند تا در موقع فرورفتن سوزن دستگاه قیر سرریز

سه مشاهده با فواصل زمانی یک دقیقه انجام گرفته و

نشود .در این آزمایش (شکل  )1یک دوک استوانهای با قطر و

میانگینگیری شد.

طول مؤثر مشخص داخل یک ظرف که در داخل آن قیر تا
ارتفاع معینی پرشده است با سرعت مشخصی دوران میکند (در

 -4-5آزمایش رئومتر برش دینامیکیDSR 3

این تحقیق سرعت توصیه شده سوپرپیو که  20دور در دقیقه

در دماهای معمولی قیر مادهای ویسکواالستیک بوده و رفتار

است استفاده گردید) .پیچش موردنیاز برای حفظ این سرعت

آن به دما و زمان بارگذاری بستگی دارد .ازاین رو ،آزمایش

دورانی ثابت اندازه گیری شده و به همراه نرخ کرنش برشی،

مطلوب برای توصیف رفتار واقعی قیرها باید این ویژگی را در

بااستفاده از معادالت زیر به ویسکوزیته دینامیکی تبدیل میشود

نظر بگیرد .آزمایش رئومتر برش دینامیکی این توانایی را داشته

و بر صفحه نمایشگردستگاه نشان داده میشود.

و خواص رئولوژیکی قیر ،شامل زاویه اختالف فاز و مدول

()1
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مینماید ] .[Airey, 1997; Khanzada, 2000به طور
استاندارد ،آزمایش  DSRبر روی قیری که به ضخامت کم بین
یک صفحه ثابت و یک صفحه دوار قرار میگیرد انجام میگیرد






 تنش برشی (،)N/cm2

T

()3

که در این معادالت،

مختلط دینامیکی برشی ،را در دماهای متوسط تا باال اندازهگیری

(شکل  .)2در یک سیکل بارگذاری ،محورگردان حول محور
خود نوسان نموده به طوری که یک خط شعاعی از نقطه A

پیچش( L ،)N.mطول مؤثر دوک ( R s ،)mشعاع دوک (،)m

 نرخ کرنش( ،)1/sسرعت دوران ( Rc ،)rad/secشعاع

ظرف x ،موقعیت شعاعی که نرخ کرنش محاسبه میشود()m؛
در این حالت به دلیل اینکه در سطح دوک محاسبه میگردد
برابر با  R sاست ،و ویسکوزیته دینامیکی برحسب
Pa.sاست.

به  Bرفته و سپس به  Aبرگشته و به  Cمیرود و مجدداً به A
بر میگردد .این سیکل قابل تکرار میباشد .این آزمایش معموالً
در یک محدوده فرکانس و دما انجام میگیرد تا رفتار قیر را در
آن محدودهها ثبت کند .این آزمایش در دو حالت تش ثابت و
کرنش ثابت قابل انجام است .در حالت تنش ثابت ،یک پیچش
مشخص به محور گردان اعمال و مقدار دوران آن اندازهگیری و
کرنش محاسبه میگردد .در حالت کرنش ثابت ،که در این
تحقیق به کار رفته است ،مقدار کرنش برشی در انتهای صفحه
گردان تعریف شده ،و پیچش مورد نیاز برای رسیدن به آن

پیچش اعمال شده

اندازهگیری میشود .در این آزمایش مقدار مدول برشی مختلط
* Gبراساس معادالت  4تا  6و زاویه فاز قیر  δاندازهگیری
میشوند (شکل  .)3مدول مختلط تنش برشی* Gبیانگر پایداری
در برابر تغییر شکل به هنگام قرارگیری در معرض بارهای

نمونه قیر

دوک دستگاه

تکرای تنش برشی میباشد و شامل دو جزء االستیک (قابل
بازگشت) و ویسکوز (غیرقابل بازگشت) است (شکل  .)4زاویه
اختالف فاز  δنیز اختالف زمانی بین تنش برشی اعمال شده و
کرنش برشی به وجود آمده است که براساس معادله  7به درجه

ظرف قیر

تبدیل شده است(شکل  .)3زاویه اختالف فاز δنسبتی از مقادیر
تغییر شکل قابل بازگشت و غیرقابل بازگشت است .مصالح
االستیک کامل دارای زاویه فاز مساوی صفردرجه و مصالح

شکل  .1شماتیک آزمایش ویسکوزیته چرخشی

ویسکوز کامل زاویه فاز  90درجه دارند .قیر در دماهای پایین
رفتار االستیک و در دماهای خیلی باالرفتار ویسکوز کامل داشته

و در دماهای معمولی رفتار ویسکواالستیک از خود نشان

Peak stress

میدهد .مقادیر زاویه اختالف فاز و مدول برشی مختلط

Peak strain

به دما و فرکانس بارگذاری بستگی زیادی دارند.
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که در این معادالت  max ،حداکثر تنش برشی اعمال شده،
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شکل  .3تنش وکرنش برشی درآزمایش DSR

 Tحداکثر پیچش اعمال شده r ،شعاع نمونه قیر ( 12.5یا 4

میلیمتر)  max ،حداکثر کرنش برشی ایجاد شده h ،ارتفاع
نمونه ( 1یا  2میلیمتر) G * ،مدول برشی مختلط  ،زاویه فاز
(درجه) t ،زمان تاخیر برحسب ثانیه و  fفرکانس بارگذاری
( 1/59هرتز) است .بر روی نمونههای قیر اصالح شده در این
تحقیق ،قیر با ضخامت  2میلیمتر بین دوصفحه دایرهای به قطر
 25میلیمتر قرار گرفته و بعد از تنظیم دمای آزمایش ،با اعمال
کرنش ثابت با فرکانس 1/59

هرتز یا 10رادیان برثانیه

آزمایشات انجام گرفت و زاویه اختالف فاز و مدول مختلط
برشی به دست آمدند.
شکل  .4مولفههای مدول مختلط برشی

 -1-6نتایج آزمایشات درجه نفوذ
شکل  5نتایج آزمایشات درجه نفوذ را بر روی قیر پایه و
قیرهای اصالح شده با مقادیر مختلف نانو رس و پلیمر SBS
نشان میدهد .همانگونه که مالحظه میگردد ،درجه نفوذ قیر با
افزایش مواد افزودنی کاهش مییابد ،که نشاندهنده اثر سخت
کنندگی این مواد میباشد .با اینحال ،در یک مقدار مشابه ،تأثیر
شکل  .2شماتیک آزمایش DSR

 -6نتایج آزمایشها
در بخشهای زیرنتایج آزمایشات انجام شده بر روی قیر
پایه و قیرهای اصالح شده ارایه شده و تحلیل میگردند.

نانو رس در کاهش درجه نفوذ بیش از تأثیر پلیمر SBS
میباشد .با افزودن  %6از ماده افزودنی نانو رس درجه نفوذ قیر
از  63به  43و در همان مقدار ماده  SBSدرجه نفوذ به 57
کاهش یافته است .همچنین نتایج نشان داده شده بر روی این
شکل بیانگر این است که نرخ کاهش درجه نفوذ بعد از مقدار
معینی از هر کدام از مواد کاهش مییابد.

نانورس

SBS

معادالت مختلفی برای بیان تغییر سختی با دما ارایه شده است

65

55
50
45

درجه نفوذ(دهم میلیمتر)

60

40
8

6

2

4

که مشهورترین آنها معادلهای است که توسط فایفر و ون درمال
] [Pfeiffer and Van Doormaal, 1936ارایه گردیده است،
که براساس آن لگاریتم درجه نفوذ با دما به صورت خطی تغییر
میکند .برهمین اساس ،آنها شاخص درجه نفوذ  PIرا معرفی
نمودند که با استفاده از معادالت زیر به دست میآید.
()8

)20(1  25 A
PI 
1  50 A

()9

) (log 800  1ogpen(at 25 C
A
)(TR& B  25

0

درصد افزودنی %
شکل  .5تغییرات درجه نفوذ با مقدار ماده افزودنی

که درآن TR& B ،دمای نقطه نرمی و  penدرجه نفوذ قیر
در دمای استاندارد  25درجه سانتیگراد است .قیرهایی که در
راهسازی استفاده میشوند معموالً دارای شاخص نفوذی

 -2-6نتایج آزمایشات نقطه نرمی

بین  -1و  +1میباشند .قیرهای با شاخص نفوذ کمتر از

شکل  6نتایج آزمایشات نقطه نرمی قیر پایه و قیرهای

 -2حساسیت باالیی به دما داشته و در دماهای باال مستعد تغییر

اصالح شده با نانو رس و پلیمر  SBSرا نشان میدهد.

شکل زیاد و در دماهای پایین مستعد ترک خوردگی هستند.

همانگونه که مالحظه میگردد ،نقطه نرمی قیر با افزایش نانو

قطران ذغال سنگ جزء این گروه قرار دارد .از طرف دیگر

رس و  SBSافزایش مییابد که نشاندهنده سختکنندگی این

قیرهای با شاخص نفوذ بزرگتر از  ،+2که قیرهای دمیده نیز

مواد در قیر است .همچنین ،نتایج نشاندهنده این است که مقدار

جزء این گروه میباشند ،دارای حساسیت حرارتی پایین

سختکنندگی  SBSبیشتر از نانو رس میباشد ،به طوری که

میباشند و در راهسازی کاربردی ندارند .با اندازهگیری درجه

در مقدار ماده افزودنی  %6از هر کدام از مواد ،افزایش نقطه

نفوذ و نقطه نرمی قیر با استفاده از معادالت  8و  9شاخص

نرمی نسبت به قیر پایه برای نانورس و ،SBSبه ترتیب 15 ،و

نفوذ قیرهای اصالح شده محاسبه گردید .شکلهای  7و  ،8به

 35درصد میباشد .افزودن نقطه نرمی باعث کاهش حساسیت

ترتیب ،نتایج مربوط به شاخص نفوذ را برای قیرهای اصالح

به دمای قیرشده و عملکرد قیر را در دما باالتر بهبود میدهد.

شده با نانورس و  SBSنشان میدهند .همانگونه که مالحظه
میگردد ،افزودن هر دو ماده باعث افزایش شاخص نفوذ میشود

˚

نانورس

SBS

70

که نشاندهنده کاهش حساسیت حرارتی قیر میباشد .با اینحال،

65

افزودن  SBSتأثیر بیشتری در کاهش حساسیت حرارتی را

55
50

نقطه نرمی()˚C

60

نشان میدهد .در تمامی مقادیر افزودنی شاخص نفوذ دارای
مقادیری بزرگتر از  -2و کمتر از  +2میباشد.
0.4

45

0.2

40
درصد افزودنی %

6

4

2

شکل  .6تغییرات نقطه نرمی قیر با مقدار ماده افزودنی

0

-0.2
-0.4
-0.6

 -3-6نتایج شاخص درجه نفوذ
تمامی قیرها رفتار ترموپالستیک از خود نشان میدهند،
یعنی با افزایش دما نرمتر و با کاهش دما سختتر میشوند.

-0.8
درصد نانورس %

شکل .7تغییرات شاخص نفوذ با درصد نانو رس

شاخص نفوذ

8

6

4

2

0

0

2

با استفاده ازاین آزمایش دو پارامتر اصلی مربوط به رفتار

1.5

ویسکواالستیک قیر در دماهای باال یعنی مدول دینامیکی مختلط

1
0.5

شاخص نفوذ

2.5

دماهای  ،70 ،64 ،58 ،52و  76درجه انجام گرفته است.

*

دارای دو مولفه االستیک یا مدول ذخیره G  4و مولفه ویسکوز

0
5

6

0

2

 Gو زاویه فاز  به دست آمده است .مدول دینامیکی مختلط

-0.5

یا مدول افت G  5میباشد که در شکل  4نیز نشان داده

-1

شدهاند .افزایش مدول دینامیکی به معنی افزایش سختی و

درصد % SBS

مقاومت در مقابل تغییر شکل است .مولفه االستیک بزرگتر نشان
دهنده رفتار االستیک بهتر و مقاومت بیشتر در مقابل تغییر شکل

شکل  .8تغییرات شاخص نفوذ قیر با مقدار SBS

دائمی است .شکلهای  10و  ،11به ترتیب ،تغییرات زاویه فاز
قیر را برای قیرهای اصالح شده با نانو رس و  SBSبا دما و

-4-6نتایج ویسکوزیته دینامیکی
شکل  9نتایج اندازهگیری ویسکوزیته دینامیکی قیر پایه و
قیرهای اصالح شده با مقادیر مختلف مواد افزودنی را نشان

مقدار ماده افزودنی نشان میدهند .همانگونه که مالحظه
میگردد ،زاویه فاز  δبا افزایش دما افزایش و با افزایش مقدار

میدهد .همانگونه که مالحظه میگردد ،مقدار ویسکوزیته

ماده افزودنی کاهش مییابد .این بیانگر این است که با افزودن

دینامیکی با افزایش ماده افزودنی افزایش مییابد .در این حالت

ماده افزودنی نانو رس سهم االستیک رفتار تغییر شکل افزایش

نیز مشاهده میگردد که اثر سختکنندگی ماده  SBSبیشتر از

مییابد که نشاندهنده عملکرد بهتر در مقابل تغییر شکل

نانو رس میباشد .مطابق الزامات مشخصات فنی سوپرپیو برای

میباشد .با این حال ،اثر ماده  SBSدر کاهش زاویه فاز بیشتر از

قیرها ،حداکثر ویسکوزیته دینامیکی قیر که با دستگاه ویسکومتر

تأثیر نانو رس میباشد.

چرخشی در دمای 135درجه سانتیگراد اندازهگیری میشود
باید  3Pa.sباشد .همانگونه که مشاهده میگردد قیر اصالح
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شده با مقادیر مختلف این مواد الزام مشخصات فنی را ارضا
میکند.
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این دماها در شرایط مشابه قیرهای دارای ماده افزودنی نانورس

شکلهای  12و  ،13به ترتیب ،تغییرات مدول دینامیکی مختلط

سختی بیشتری از قیرهای حاوی ماده  SBSدارند .اما ،در

قیر را با دما و مقدار ماده افزودنی برای قیرهای حاوی ماده

دماهای باالتر از  70درجه سانتیگراد ضریب  برای قیرهای

افزودنی نانو رس و  SBSنشان میدهند .همانگونه که در این

حاوی نانو رس به مراتب کمتر از آن برای قیرهای حاوی SBS

شکلها مالحظه میگردد ،مقدار مدول دینامیکی مختلط با

است ،که دلیل کمتر بودن سختی قیرهای حاوی نانورس در این

افزایش ماده افزودنی افزایش مییابد که نشاندهنده اثر

دماها نسبت به سختی قیرهای حاوی  SBSمیباشد.

سختکنندگی این مواد میباشد .این سختکنندگی در دماهای
باال میتواند برای بهبود مقاومت در مقابل تغییر شکل و توزیع
مناسب بار در الیههای زیرین موثر باشد .نتایج به دست آمده که
در شکلهای  12و  13نشان داده شدهاند بیانگر این است که
نرخ افزایش مدول دینامیکی با مقدار ماده افزودنی  SBSدر
تمامی دماها تقریبا یکنواخت میباشد ،اما این نرخ برای ماده
نانو رس در دماهای  58 ،52و  64درجه تقریباً با هم برابر و
بزرگتر از آن برای دو دمای  70و  76درجه سانتیگراد است.
با برازش تابع نمایی به صورت معادله  10به دادههای آزمایش
ضرایب این معادله به دست آمدند.

شاخص sin 

*
 Gدر مشخصات فنی سوپرپیو به عنوان

معیاری برای تضمین مقاومت در برابر تغییر شکل در نظر گرفته
شده و الزام میگردد که مقدار آن برای قیرهای بکر در دمای
مشخص از کیلو پاسکال  1کمتر نشود .این شاخص با افزایش
مدول دینامیکی مختلط و یا کاهش زاویه فاز افزایش مییابد.
تغییرات این شاخص با مقدارماده افزودنی برای قیرهای حاوی
نانو رس و  ،SBSبه ترتیب ،در شکلهای  14و  15نشان داده
شدهاند .همچنین در این شکلها مقدار الزام شده مشخصات فنی
سوپرپیو نیز نشان داده شده است .همانگونه که مالحظه
میگردد ،تغییرات این شاخص با دما و مقدار ماده افزودنی

(G *   exp X )10

که در آن  Xدرصد ماده افزودنی و  و  ضرایب هستند

که در جدول  3نشان داده شدهاند .همانگونه که در جدول  3نیز

مشاهده میگردد ،مقدارضریب  که نشاندهنده شیب افزایش
مدول دینامیکی با افزایش مقدار ماده افزودنی میباشد ،برای
ماده افزودنی  SBSبا افزایش دما افزایش مییابد که نشان
دهنده تأثیر بهتر این ماده در افزایش سختی در دماهای باالتر

است .همچنین ،این نتایج نشان میدهند که مقدار ضریب 

برای ماده افزودنی نانو رس در دماهای  52تا  64درجه بزرگ-
تر از مقدار آن برای ماده  SBSمیباشد .به همین دلیل،

مشابه مدول دینامیکی بوده و اثر ماده  SBSدر افزایش این
شاخص در دماهای  70و  76درجه سانتیگراد بیش از اثر ماده
نانو رس است .نتایج ارایه شده در این شکلها همچنین نشان
میدهد که قیر پایه فقط در دماهای  52و  58درجه ساتیگراد
جوابگوی الزام مشخصات فنی سوپرپیو است ،اما قیر اصالح
شده با  6درصد  SBSدر دمای  70درجه سانتیگراد نیز
جوابگوی این الزام میباشد .همچنین قیرهای اصالح شده با
ماده نانو رس در دماهای  70و  76جوابگوی الزام مشخص
شده نیستند.

همانگونه که در شکلهای  12و  13نیز مشاهده میگردد ،در
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شکل  .14تغییرات شاخص sin 
نانورس

*

خالصه نتایج این تحقیق رابه صورت زیربیان نمود:

 افزودن نانورس و پلیمر SBSبه قیرخالص باعث کاهش
درجه نفوذ قیر شده و اثر نانورس در این کاهش بیشتر از

 Gبا مقدارماده افزودنی

 SBSمیباشد.

 نقطه نرمی قیر خالص با افزودن نانورس و  SBSافزایش
مییابد .اما ،تأثیر  SBSدر افزایش نقطه نرمی بیشتر از نانو
رس است.
 شاخص نفوذ قیر خالص با افزودن نانورس و  SBSبه آن
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-

-
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ABSTRACT
The weaknesses of the traditional asphalt cements produced by the refineries are the main
factors in premature failure of asphalt pavements. One of the measures to prevent these
failures is the modification of the asphalt using additives. A variety of materials have been
used for modification, among which are polymers and nano materials, including nanoclays.
As the effects of these two types have not been compared in the literature, this paper
describes the results of an experimental work, in which the effects of a type of nanoclay and
Styrene-Butadene-Styrene, SBS, on the properties of 60/70 penetration grade asphalt cement
have been investigated. Different amounts of each additive have been added to the asphalt,
and the properties of penetration grade, softening point, penetration index, dynamic viscosity,
and the rheological properties including phase angle and complex dynamic modulus have
been studied. The results show that, both the additives have a stiffening effect on the asphalt,
which increase the strength against permanent deformation. However, the stiffening effect is
dependent on the type of additive and the amount of them used for modification. The SBS
polymer has a better effect for improving the resistance against permanent deformation.

Keywords: Asphalt Cement, Nanoclay, SBS, Phase Angle, Dynamic Complex Modulus

