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چکيده
استفاده از مواد ضايعاتي براي بهبود خصوصيات قير و مخلوط هاي آسفالتي عالوه بر مزاياي اقتصادي ،مزاياي زيستمحيطي
فراواني دارد .پودر الستيک از جمله اين مواد ضايعاتي است که ميتواند باعث بهبود بسياري از خصوصيات مخلوط آسفالتي،
بخصوص در دماهاي کم شود .اما اين افزودني ضعفهايي نيز دارد که آنها را ميتوان با ساخت افزودني دوگانه بر پايه پودر
الستيک جبران نمود .از همين رو ،در اين پژوهش ،تأثير پودر الستيک و پليمر  EVAبر ويژگيهاي فيزيکي و رئولوژيک قير
خالص بررسي شده است .به همين منظور ،آزمايشهاي درجه نفوذ ،نقطه نرمي ،ويسکوزيته دوراني و رئومتر برشي ديناميک با
استفاده از دستگاه  DSRروي قير شاهد و قير اصالحشده با ترکيبي از  10و  15درصد پودر الستيک و پليمر  EVAبرحسب
درصد وزني قير پايه (شاهد) با نسبتهاي مختلف انجام شده است .نتايج حاصل از ترکيب دوگانه اين افزودنيها با قير شاهد
نشان ميدهد که نقطه نرمي و ويسکوزيته دوراني افزايش و درجه نفوذ کاهش مييابد که مؤيد کاهش حساسيت حرارتي قيرهاي
اصالحشده است .نتايج آزمايش رئومتر برش ديناميک  DSRنيز نشان ميدهد که کليه قيرهاي اصالحشده داراي مدول برش
ديناميک مختلط (* )Gبزرگتر و زاويه فاز ( )δکوچکتر و در نتيجه ضريب شيارشدگي (* )sin δ /Gبزرگتري نسبت به قير
شاهد ميباشند .ضمن آنکه ضريب خستگي ( )G*.sin δناشي از بارگذاري در دماهاي مياني تمامي قيرهاي اصالحشده با
ترکيبات دوگانه اين افزودنيها کوچکتر از حدود توصيه شده است .با توجه به يافتههاي اين پژوهش ،مناسبترين ترکي ب

مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل ،سال ششم ،پیاپی بیست و سوم ،پاییز 1399

1

ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات فیزیکی و رئولوژیک قیر اصالحشده با پودر الستیک و پلیمر EVA

دوگانه افزودنيهاي  EVAو پودر الستيک براي بهبود ويژگيهاي فيزيکي و رئولوژيک قير پايه با درجه نفوذ  ،60/70ترکي ب
دوگانه  EVA %۲5و  %75پودر الستيک به ميزان  %15وزني قير پايه است.
واژههاي کليدي :اصالح خواص رئولوژي قير ،پودر الستيک ،EVA ،عملکرد قير

نيست ،چرا كه مخلوط آسفالتي در كوتاه مدت ميتواند

 .1مقدمه
شبكه راهها بخش قابل توجهي از ثروتهاي ملي هر

از دماهاي مثبت به دماهاي منفي و بالعكس نوسان داشته

كشوري محسوب ميشوند .راهها نقش عمدهاي در

باشد و اين نوسان باعث بروز ترک و خرابي در سطح

برقراري ارتباطات اقوام مختلف داشته و مهمترين ركن

روسازي آسفالتي ميگردد (فرازمند و همكاران.)2020 ،

توسعه اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي جوامع بهحساب

در چنين شرايطي ،رفتار مخلوط به مقاومت آن در برابر

ميآيند .روسازي ،بهعنوان محافظ جسم راه ،يكي از

ترکهاي خستگي و كششي بستگي دارد كه اهميت

عوامل اصلي تأمينكننده تردد راحت و ايمن

اصالح خصوصيات رئولوژيک قير را دوچندان ميكند

استفادهكنندگان از راه است .از سوي ديگر ،ساخت،

(هوانگ .)2004 ،يكي از شيوههاي رايج بهمنظور رسيدن

نگهداري و ترميم روسازيهاي آسفالتي عموماً اعتبارات

به خواص مكانيكي بهتر ،دوام بيشتر و اصالح خواص

مالي هنگفتي را به خود اختصاص ميدهند .لذا ،روسازي

رئولوژيک قيرهاي پايه بهمنظور غلبه بر خرابيها و به

بايد دوام و كيفيت بهرهبرداري مطلوبي را براي

تأخير انداختن آنها استفاده از افزودنيهاي مختلف براي

استفادهكنندگان از راه تأمين نمايد .از اين جهت ،مواردي

اصالح خواص قير يا مخلوط آسفالتي است .از ميان اين

كه منتهي به افزايش دوام ،كيفيت و عمر روسازي آسفالتي

افزودنيها ميتوان به پودر الستيک تايرهاي فرسوده

و جلوگيري از خرابيهاي زودرس آن ميگردد ،همواره

اشاره كرد .در كشورهاي مختلف جهان ،ساالنه ميليونها

مورد توجه پژوهشگران و دستاندركاران صنعت

حلقه تاير فرسوده خودروهاي سواري و كاميون بهعنوان

راهسازي بوده است .از اين حيث ،قير يكي از اصليترين

زباله جمعآوري و انبار ميگردد كه هم از جنبه

اجزا در ساختار مخلوطهاي آسفالتي است و وظيفه

زيستمحيطي و هم ازلحاظ كمبود فضاي مورد نياز براي

چسباندن سنگدانهها را بر عهده دارد .از ديگر

انبار كردن آنها باعث به وجود آمدن مشكالت عديدهاي

ويژگيهاي قير ،جلوگيري از نفوذ آب به بدنه و جسم

شده است (شاكر.)1395 ،

راه است .تحقيقات نشان داده كه قير از نظر رفتاري يک

استفاده از پودر الستيک براي اصالح خصوصيات

ماده ويسكواالستيک است ،چرا كه رفتاري متأثر از دما و

مخلوطهاي آسفالتي ،ضمن داشتن مزاياي ذكر شده،

زمان بارگذاري دارد (اندرسون و همكاران.)1994 ،

معايبي نيز دارد كه اين معايب بيشتر در دماي زياد و در

تغييرات دما در فصول گرم و سرد سال بر رفتا قير در

مناطق گرمسيري مشاهده ميگردد و از همين رو

دماهاي زياد و كم تأثيرگذار بوده به گونهاي كه ميتواند

پژوهشگران مختلفي روي افزودنيهاي دوگانه از جنس

سبب بروز ترکخودرگي و خرابيهاي ماندگار در

پودر الستيک و ماده دومي كه بتواند در دماي زياد

روسازي آسفالتي گردد (عامري و همكاران.)2019 ،

ويژگيهاي مثبتي به مخلوط اضافه كند ،تحقيق كردهاند.

آسيبپذيري دمايي قير فقط به دماهاي زياد و كم محدود

از جمله اين پژوهشگران ،ميتوان به تحقيق نصر ()1395
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عامری ،عامری ،شاکر ،کرم رودی

اشاره كرد كه افزودني دوگانهاي از جنس پودر الستيک

حاوي پليمر  SBS2و واكس پارافين را با استفاده از پودر

و پلياتيلن ترفتاالت ارائه داده است.

الستيک ضايعاتي در مقادير صفر 12 ،8 ،و  16درصد و

در اين پژوهش ،از پودر الستيک بهعنوان ماده

پليمر  SBSبه ميزان  %4را مورد بررسي قرار دادند .آنها

افزودني اصلي در قير پايه بهمنظور بررسي رفتار قير

براي تسهيل فرايند اختالط از واكس پارافين به ميزان %3

اصالحشده در برابر خرابيهاي رايج استفاده گرديده

نسبت وزني قير نيز استفاده نمودند .آزمايش رئولوژي قير

است .با توجه به اينكه اين افزودني بهتنهايي براي ارتقاي

با استفاده از دستگاه رئومتر برش ديناميک ( )DSRدر

كيفيت مخلوط آسفالتي كافي نيست ،پژوهشگران براي

دماي زياد ،قبل و بعد از انجام آزمايش لعاب نازک

بهبود خصوصيات آسفالت ،استفاده همزمان از يک

چرخشي قير ( )RTFOشبيهسازي پيرشدگي كوتاهمدت

افزودني ثانويه را نيز به همراه پودر الستيک پيشنهاد

انجام گرديد  .نتايج اين آزمايش حاكي از اين بود كه

نمودهاند .در اين پژوهش ،از كوپليمر اتيلن وينيل استات

استفاده از پودر الستيک در مقادير  12و  16درصد در

( )EVA1بهعنوان افزودني ثانويه با مزاياي خاص آن

تركيبهاي قيري مورد نظر باعث افزايش قابل توجه رده

استفاده شده است (فخري EVA .)1385 ،پليمري از

عملكردي دماي زياد قير پايه ميشود كه در اين ميان

دسته پالستومرها و اصالحكنندهاي سازگار با طيف

انتخاب نمونه تركيب شده با  %12پودر الستيک بهعنوان

گستردهاي از قيرها است .اين پليمر نهتنها از لحاظ دمايي

تركيب بهينه از لحاظ دماي باالي عملكردي و اقتصادي

پليمري پايدار است ،بلكه قابليت خوبي در تركيب و

پيشنهاد شده بود.

اختالط با قير دارد (استارک و جونيچ .)2011 ،ساختار

عرباني و همكاران ( )2018نيز عملكرد مخلوط

اين پليمر متشكل از بلوکهاي پلياتيلن ( )PEو

آسفالت اصالحشده با پودر الستيک به روش خشک را

گروههاي معلق وينيل استات ميباشد .بخش اتيلن،

به همراه مواد نانو مورد بررسي قرار دادند .نتايج پژوهش

غيرقطبي اما بلوري يا جامد است .در حالي كه بخش VA

آنها نشان داد كه استفاده از پودر الستيک خردشده

(وينيل استات) قطبي اما غيربلوري (غيرجامد) است

( ،)CRبهويژه در درصدهاي زياد ،به روش فرايند اختالط

(آالتاش و ييلماز .)2013 ،آسفالتهاي توليد شده با

خشک نسبت به فرايند اختالط تر ،به دليل اثرات

قيرهاي حاوي افزودني كوپليمر وينيل استات داراي

نامطلوب اين روش در چسبندگي قير ،از محبوبيت

خاصيت االستيسيته بسيار بيشتري نسبت به آسفالتهاي

كمتري برخوردار است و بهعالوه باعث افزايش

معمولي ميباشند .قيرهاي اصالحشده با اين پليمر ،در

حساسيت رطوبتي مخلوط آسفالتي ميشود .در اين

مقايسه با قير پايه ،باعث ميشوند كه آسفالت توليد شده

مطالعه ،براي بهبود چسبندگي قير در فرايند تركيب

با اين قيرها داراي مقاومت بيشتري در برابر

خشک از زايكوسل استفاده گرديد .بدين منظور ،مخلوط

تغييرشكلهاي دائمي بوده و در برابر ترکهاي خستگي

آسفالت اصالحشده با زايكوسل در سه نسبت  2/5 ،1و

مقاومتر باشند (سائوال و همكاران.)2009 ،

 4درصد از وزن آن و  CRدر سه مقدار  3 ،1و  5درصد
از وزن كل دانهها ساخته شد .اثرات زايكوسل بر خواص
چسبندگي بهوسيله آزمايشهاي تنش ،نقطه نرمي ،درجه

 .۲مطالعات پيشين
در اواخر دهه  1390شمسي ،قاسمي و همكاران ()1398

نفوذ ،ويسكوزيته چرخشي و آزمايش برش رئومتر

تأثير پودر الستيک بر عملكرد دماي زياد قير الستيكي

ديناميک بررسي گرديد .نتايج نشان داد كه اصالحكننده
زايكوسل باعث بهبود خواص رئولوژيک قير ميشود و

- Ethylene-Vinyl Acetate
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در نهايت موجب بهبود مقاومت مخلوط آسفالتي در برابر

ديناميک بهره گرفته و درصد بهينهاي براي آسفالت

خرابيهايي همچون آسيب رطوبتي ،شيارشدگي و

الستيكي حاوي زايكوترم ارائه دادند
حدادي ( )1398اثر درصد و اندازه ذرات پودر

ترکخوردگي ميگردد.
قائمپور و توكلي ( )2013نيز به بررسي خواص

الستيک در قير را بررسي كرد .نتايج تحقيق او نشان داد

رئولوژيک قير اصالحشده با پليمر  EVAپرداختند .در

كه افزايش بيش از  7درصدي مقدار پودر الستيک در قير،

اين تحقيق ،قيرهاي اصالحشده پليمري از اختالط قير

گرانروي را افزايش ميدهد .همچنين ،اندازه بيش از 0/1

 85/100با پليمر  EVAساخته شدند .نمونههاي قير از

ميليمتر براي استفاده در قير مناسب نيست.

اختالط  5 ،4 ،3و  6درصد وزني از پليمر با قير و به

صولتيفر و همكاران ( )1398به بررسي پارامترهاي

كمک مخلوطكننده مكانيكي با دور زياد تهيه شدند .نتايج

مؤثر بر شيارشدگي قير حاوي پودر الستيک پرداختند.

آزمايشهاي  DSRنشان داد كه قير اصالحشده با پليمر

اين تحقيق ،چهار عامل دما ،زمان ،سرعت اختالط و

 EVAنسبت به قير پايه داراي خواص رئولوژيک

همچنين مقدار درصد پودر الستيک در قير را به عنوان

مناسبتري ميباشد .نتايج اين تحقيق نشان داد كه اضافه

پارامترهاي مؤثر بر شيارشدگي قير الستيكي مورد بررسي

كردن پليمر  EVAباعث افزايش مدول برش ديناميک

قرار داد .نتايج نشان داد كه مقدار پودر الستيک از ساير

مختلط (* )Gو كاهش زاويه فاز ( )δقير اصالحشده در

پارامترها داراي اهميت بسيار بيشتري است.
ليانگ و همكاران ( )2017با انجام آزمايشهاي

مقايسه با قير شاهد ميشود.
نتايج پژوهشهاي آزمايشگاهي آقاجاني و مقدس-

زيادي كه روي مخلوطهاي آسفالتي ساختهشده با قيرهاي

نژاد ( )1390در خصوص اصالح مشخصات قير پايه

اصالحشده با پليمر  EVAو با درصدهاي مختلف وينيل

 60/70با استفاده از افزودني پودر الستيک نشان داد كه با

استات انجام دادند ،به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از

افزايش درصد پودر الستيک در قير ،درجه نفوذ قيرهاي

پليمر  EVAبه نسبت  %18وزني وينيل استات و %82

اصالحشده كاهش و نقطه نرمي و بازگشتپذيري

وزني پلياتيلن منجر به توليد مخلوطي ميشود كه

االستيک آنها در مقايسه با قير شاهد افزايش يافته است.

ميتواند خصوصيات آسفالت را هم در دماي عملكردي

بازگشتپذيري االستيک قير باعث كاهش تغييرشكلهاي

زياد و هم در دماي عملكردي كم بهبود بخشد .آنها

ماندگار در ماده ميشود .جذب روغنهاي سبک قير

دريافتند كه بهبود خواص آسفالت اصالحشده با اين

توسط پودر الستيک منجر به افزايش ميزان آسفالتن قير

افزودنيها به دليل شبكه نسبتاً قوياي است كه بين

و در نهايت سفتتر شدن قير ميشود .ضمناً ،پودر

مولكولهاي قير و پليمر در اين درصدهاي افزودني به

الستيک بهخوديخود سفتتر از قير است و به اين دليل

وجود ميآيد .آسفالت توليد شده با اين درصدها

نقطه نرمي و بازگشتپذيري االستيک قير اصالحشده

مناسبترين ويسكوزيته در هنگام پخش آسفالت،

افزايش و درجه نفوذ آن كاهش مييابد.

كمترين شيارشدگي در دماهاي زياد و بيشترين مقاومت

دارپرنيان و همكاران ( )1396ضمن بررسي
حساسيت رطوبتي مخلوطهاي آسفالتي حاوي پودر

كششي را در دماهاي كم و در هنگام بهرهبرداري از
روسازي دارد.

الستيک و زايكوترم ،درصد مناسب زايكوترم در تركيب

جبرئيل و فنگ ( )2017تحقيقي در باره اثرات

با پودر الستيک را تعيين كردند .اين محققان براي تعيين

پلياتيلن با چگالي زياد و پودر الستيک خردشده بهعنوان

درصد بهينه زايكوترم در آسفالت الستيكي از آزمايش-

اصالحكنندهها بر خواص مخلوط آسفالتي گرم انجام

هاي حساسيت رطوبتي ،مدول برجهندگي و خزش

دادند .اثرات پلياتيلن ( )HDPEو پودر الستيک ()CRP
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عامری ،عامری ،شاکر ،کرم رودی

بر خواص مخلوط آسفالتي گرم مورد بررسي قرار گرفت.

پايداري حرارتي و خواص رئولوژيک قير

خواص فيزيكي ،درجه نفوذ ،نقطه نرمي و رواني قير

اصالحشده با  PETو خرده الستيک ،با استفاده از

اصالحشده براي نمونههاي  HDPEو  CRPمختلف

ميكروسكوپ اُپتيكال ،توسط حبيبي كرهرودي و

اندازهگيري شد .آزمايشهاي مقاومت مارشال و رواني،

همكاران ( )2017مورد مطالعه قرار گرفت .خواص

نسبت مقاومت مارشال ،حساسيت رطوبتي و شيارشدگي

مورفولوژيک قير نشان داد كه مقدار زياد خرده الستيک

نيز انجام شد .نتايج نشان داد كه استفاده از  HDPEو

در قير اصالحشده با اين ماده و  PETباعث بهبود پايداري

 CRPبهعنوان اصالحكننده باعث بهبود خواص فيزيكي

قير ميگردد .آزمايشهاي  TGAو  DSRروي قيرهاي

آسفالت شده و مقاومت مارشال مخلوط آسفالتي و

اصالحشده نشان داد كه قير اصالحشده نسبت به قير پايه

همچنين مقاومت آن در برابر آسيبهاي رطوبتي را بهطور

داراي ويسكوزيته ،پايداري و مقاومت بيشتر در برابر

قابل توجهي بهبود ميبخشد.

تغييرشكل در دماهاي زياد است .در نهايت ،اين محققين

پدهان و گوپتا ( )2018تأثير افزودني پليمري

استفاده از قير اصالحشده را بهصرفهتر و همسو با

 BHETA-PUو  SBSرا روي خواص قير مورد مقايسه

مالحظات زيستمحيطي دانستند .همچنين ،نتايج

قرار دادند .جهت انجام اين مقايسه ،آزمايشهاي متداول

آزمايش  DSRروي نمونههاي اصالحشده با اين

قير (شامل آزمايشهاي نفوذ ،نقطه نرمي ،عريانشدگي،

افزودنيها نشان داده كه استفاده از  %7وزني قير (شامل

پيرشدگي كوتاهمدت) و آزمايشهاي سوپرپيو (شامل

 PET 75%و  %25خرده الستيک) مناسبترين درصد اين

ويسكوزيته دوراني )BBR ،DSR ،انجام شد .نتايج اين

افزودنيها بهمنظور افزايش االستيسيته قير است.

پژوهش نشان داد كه افزودني  BHETA-PUبه مقدار قابل
توجهي باعث كاهش پديده عريانشدگي و بهبود ساير

 .3شرح آزمايش

خواص فيزيكي -شيميايي قير شده است .همچنين ،نتايج

در اين پژوهش ،از قير پايه با درجه نفوذ  60/70تهيه شده

آزمايش  DSRدر حالت پيرشدگي كوتاهمدت و بلندمدت

از شركت نفت پاسارگاد تهران استفاده شده است.

نشان داد كه مقدار ) G*/Sin(δبراي قيرهاي اصالحشده

آزمايشهاي انجام شده روي اين قير پايه و قيرهاي

با  BHETA-PUاز قير اصالح نشده يا حتي قير

اصالحشده عبارتند از :درجه نفوذ ،نقطه نرمي،

اصالحشده با  SBSبيشتر است .همچنين ،نتايج روبش

ويسكوزيته چرخشي ( )RVو رئومتر برش ديناميک

دوراني 1نشان داد كه قير اصالحشده با BHETA-PU

( .)DSRآزمايش درجه نفوذ بهمنظور تعيين رده قير و

مقاومت شيارشدگي و خاصيت االستيک مناسبتري

آزمايش نقطه نرمي بهمنظور بررسي و مقايسه حساسيت

نسبت به قير اصالح نشده دارد .عالوه بر اين ،آزمايش

حرارتي قير انجام شده است .از نتايج حاصل از اين دو

 BBRبراي تعيين سختي خزشي 2در دماهاي كم نشان

آزمايش ميتوان درجه سختي و حساسيت حرارتي قير را

داد كه سختي خزشي قير اصالحشده كاهش يافته و مقدار

نسبت به تغييرات دما و مدتزمان بارگذاري مورد بررسي

 m-valueافزايش يافته است .بر اساس نتايج آزمايش

قرار داد (آييننامه  .)2006 ،ASTMدر اين پژوهش ،براي

 ،BBRتمامي قيرهاي اصالحشده با پليمر ،مقادير كم

ارزيابي ميزان كندرواني قير در دماي اختالط  165 °Cو

سختي در دماي  -12را موجب ميشوند.

دماي تراكم  135 °Cاز روش آزمايش ويسكوزيته
دوراني ( )RVاستفاده شده است .همچنين ،براي سنجش

- Frequency sweep
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- Creep stiffness
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و مقايسه خصوصيات قيرهاي اصالحشده با افزودني

گروه هاي معلق وين يل اسال ال تات اسالالالت .بخش اتيلن

پودر الستيک ،خصوصيات قير شاهد  60/70با درجه

غيرقطبي ،اما بلوري يا جامد اسالالالت .در حالي كه بخش

عملكردي  PG52-28نيز مورد بررسي و آزمايش قرار

( VAوينيل اسالالالتات) قطبي ،اما غيربلوري (غيرجامد)

گرفته كه نتايج آن در جدول  1آورده شده است.

اسالالت .بهطور كلي ،قيرهاي اصالالالحشالالده با پليمر EVA

در نهايت ،بهمنظور ارتقاي كيفيت قير و ارزيابي عملكرد

نسالالالبت به قيرهاي پايه داراي درجه نفوذ كمتر و نقطه

قيرهاي اصالالالحشالالده ،از پودر السالالتيک به همراه يک

نرمي بي شتر ( قير سفتتر) ه ستند .پودر ال ستيک مورد

افزودني ثانويه موسالالوم به  EVAاسالالتفاده شالالده اسالالت.

اسالالتفاده بر پايه تيوب بوده و خصالالوصالاليات  EVAدر

ساختار اين پليمر متشكل از بلوکهاي پلياتيلن ( )PEو

جدول  2بيان شده است.

جدول  . 1مشخصات فني قير مصرفي
خصوصيات

روش آزمايش

حدود استاندارد
حد باال

حد پايين

قير 60-70

وزن مخصوص در 25 °C

ASTM D70

1/01

1/06

1/048

درجه نفوذ در 25 °C

ASTM D5

60

70

68

نقطه نرمي ()°C

ASTM D36

45

54

48

انگمي در 25 °C

ASTM D113

100

--

100

نقطه اشتعال ()°C

ASTM D92

250

--

315

ويسكوزيته كينماتيک در 120 °C
(سانتي استوک)
ويسكوزيته كينماتيک در 135 °C
(سانتي استوک)
ويسكوزيته كينماتيک در 150 °C
(سانتي استوک)

ASTM D217

815

ASTM D217

425

ASTM D2170

235

جدول  . ۲مشخصات EVA
مشخصات ظاهري

گرانول شفاف

چگالي ()g/cm3

0/939

تنش کششي ()kg/cm2

140

کرنش کششي ()%

670

نقطه ذوب ()°C

84

مدول االستيک ()MPa

180

در جدول  ،3درصدهاي تركيب دوگانه اين دو ماده

 )EVAاستفاده شده در قير پايه است CR .نشانگر درصد

برحسب درصد وزني قير پايه و نحوه كدگذاري آنها

پودر الستيک و  Pدرصد پليمر  EVAدر هر يک از

ارائه شده است .مقدار اصالحكننده در قير (اعداد 10يا

قيرهاي اصالحشده ميباشند .پليمر  EVAبا  %18وينيل

 )15نشاندهنده ميزان افزودني (مجموع پودر الستيک و

استات (طبق توصيه شركت توليدكننده اين ماده) و پودر
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عامری ،عامری ،شاکر ،کرم رودی

الستيک تهيه شده از الستيک ضايعاتي عبوري از الک 50
بهعنوان

افزودنيهاي الزم تهيه شدهاند.

جدول  .3نامگذاري نمونههاي آزمايششده بر اساس ميزان ترکيب قير و افزودنيها
مقدار اصالحکننده

درصد پودر الستيک

درصد  EVAدر

در قير

در اصالحکننده

اصالحکننده

10CR100P0

10

100

0

15CR100P0

15

100

0

10CR75P25

10

75

25

15CR75P25

15

75

25

10CR50P50

10

50

50

15CR50P50

15

50

50

10CR25P75

10

25

75

15CR25P75

15

25

75

10CR0P100

10

0

100

15CR0P100

15

0

100

نام مخلوط

با توجه به محدوديتهاي پژوهش و ضرورت يافتن
درصدي از تركيب دو ماده كه بتواند حالت بهينه تركيب
را مشخص كند ،از درصد تركيب دو ماده بهصورت (صفر
و  25( ،)100و  50( ،)75و  75( ،)50و  )25و ( 100و
صفر) براي تركيب دو ماده استفاده شده است.
در اين پژوهش ،به علت استفاده از دو نوع افزودني
و براي رسيدن به خاصيت ويسكواالستيک الزم ،از روش
تر براي اختالط پودر الستيک استفاده گرديد .براي اين
منظور ،ابتدا افزودني دوگانه با تركيبات در نظر گرفته شده
با هم مخلوط شده و سپس ماده بهدست آمده با قير
تركيب ميگردد .با توجه به تجربيات قبلي ،براي اختالط
افزودني با قير پايه از مخلوطكن سريع ( 5000دور در
دقيقه) استفاده شده است .دما و زمان اختالط با توجه به

 .4بحث و تحليل نتايج
 .1-4آزمايش درجه نفوذ
در شكل  ،1نتايج آزمايش درجه نفوذ روي نمونه قيرهاي
اصالحشده با افزودنيهاي پودر الستيک و  EVAارائه
شده است .همانطور كه در اين شكل مالحظه ميشود،
افزودنيها باعث كاهش درجه نفوذ قيرهاي اصالحشده
ميشوند .بهطوري كه اين كاهش در درجه نفوذ براي
نمونه حاوي  ،15CR0P100كه بيشترين مقدار كاهش را
نسبت به نمونه قير پايه دارد ،در حدود  %30است.
همچنين ،الزم به ذكر است كه با افزايش درصد افزودني
(تركيب دوگانه پودر الستيک و پليمر  )EVAاز  %10به
 ،15%درجه نفوذ قير كاهش بيشتري پيدا ميكند.

ضرورت اختالط كامل ،در نظر گرفتن دماي ذوب
افزودنيها ،بهرهگيري از راهنماي دستگاه و در نهايت
تجربه محققان پژوهش و ساير محققان ،به ترتيب برابر با
 170 °Cو  45دقيقه در نظر گرفته شده است (ابراهيمزاده،
1398؛ افالكي1387 ،؛ افالكي و طباطبايي.)2009 ،
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70

قيرهاي اصالحشده نيز شده باشد .الزم به ذكر است كه

60

با افزايش ميزان افزودني (افزايش مقدار افزودني از %10

50

30
20

نفوذ پذيري () dmm

40

10

 .3-4آزمايش ويسکومتر دوراني
ويسكوزيته پارامتري است كه ميزان مقاومت يک ماده

15CR0P100

10CR0P100

15CR25P75

10CR25P75

15CR50P50

10CR50P50

15CR75P25

10CR75P25

15CR100P0

0CR0P0

10CR100P0

0

سيال را در برابر جاري شدن اندازهگيري و توصيف
ميكند .ويسكوزيته قيرها تابع دما ،سرعت بارگذاري و

sample

شکل  .1آزمايش درجه نفوذ نمونههاي اصالحشده و قير
پايه

تركيبات آنها است .در آزمايش ويسكومتر دوراني،
نسبت تنش برشي به كرنش برشي قير را ويسكوزيته آن
قير مينامند كه مقاومت آن قير را در برابر تغييرشكل و
رواني نشان ميدهد .شكل  ،3تغييرات ويسكوزيته

 .۲-4آزمايش نقطه نرمي
در شكل  ،2نتايج آزمايش نقطه نرمي ارائه شده است.
همانطور كه در اين شكل مشاهده ميشود ،تمامي
افزودنيها باعث افزايش نقطه نرمي قيرهاي اصالحشده
در مقايسه با نقطه نرمي قير پايه شدهاند و اين افزايش
براي قير حاوي افزودني با درصد بيشتر  EVAدر تركيب
افزودني ،مقدار بيشتري را نشان ميدهد .بهطوري كه براي
نمونه  15CR0P100اين افزايش در حدود  %30است.

50

20
10

نقطه نرمي () C

30

 135و  165درجه سلسيوس نشان ميدهد .همانطور كه
در شكل  3مشاهده ميشود ،افزودن اصالحكننده به قير
پايه باعث افزايش ويسكوزيته آن ميشود .به عبارتي،
تمامي قيرهاي اصالحشده داراي ويسكوزيته بيشتري
نسبت به قير پايه در دماهاي آزمايش  135 °Cو 165 °C
ميباشند .ضمن آنكه  EVAسهم بيشتري نسبت به پودر
الستيک در افزايش ويسكوزيته قير پايه دارد .بهعبارت
بيشتري دارند .در توجيه روند مشاهده شده ميتوان چنين

60
40

قيرهاي اصالحشده با  EVAو پودر الستيک را در دماهاي

ديگر ،قيرهاي اصالحشده با درصد بيشتر  EVAكُندرواني

70

15CR0P100

10CR0P100

15CR25P75

10CR25P75

15CR50P50

10CR50P50

15CR75P25

10CR75P25

15CR100P0

10CR100P0

0CR0P0

0

استدالل كرد كه با توجه به اينكه ساخت قيرهاي
اصالحشده با پليمر نياز به دماي بيشتر و زمان اختالط
طوالنيتري دارند ،لذا ،پيرشدگي كوتاهمدت شديدتري
در آنها رخ ميدهد كه ميتوان آن را بهعنوان يكي از
عوامل افزايش ويسكوزيته قير در نظر گرفت .از عوامل
ديگر اين افزايش ويسكوزيته ميتوان به جذب مواد

sampel

شکل  .۲نتايج آزمايش نقطه نرمي نمونههاي اصالحشده
قير

افزايش ويسكوزيته قير نياز به دماي بيشتري براي
روانتر شدن قير اصالحشده دارد .بنابراين ،استنباط
ميشود كه افزايش نقطه نرمي باعث افزايش ويسكوزيته

8

به  )%15نقطه نرمي نيز افزايش بيشتري پيدا ميكند.

روغني موجود در قير توسط پودر الستيک و ايجاد
ساختار شبكهاي  EVAدر تركيب قير -پليمر اشاره كرد
كه باعث به وجود آمدن موادي با وزن مولكولي بيشتر در
قير پليمري نسبت به قير پايه شده كه ويسكوزيته قير
پليمري را افزايش ميدهد .نكته قابل توجه آخر در
خصوص نتايج ارائه شده در شكل  3را ميتوان در
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عامری ،عامری ،شاکر ،کرم رودی
مخلوط اصالحشده با  %50پودر الستيک و EVA %50

وجود اين دو عامل ،شرايط بهتري را براي استفاده از قير

مشاهده كرد كه بيشترين ويسكوزيته را در محدوده مجاز

اصالحشده در دماهاي زياد ايجاد ميكند و باعث افزايش

آييننامه به خود اختصاص داده است .براي اين نتيجه

دماي عملكرد بهتر قير اصالحشده ميشود.

ميتوان چنين بيان كرد كه درصد بيشتر  EVAباعث
افزايش ويسكوزيته قير اصالحشده به مقدار بيشتر از
Pa.s

)G*/sin δ (kpa

 3شده است و اين افزايش مغاير توصيه

پژوهشگران تحقيقات راهبردي راههاي آمريكا ()SHRP
است.

ويسکومتر دوراني )(pa.s

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
165
15CR100P0
15CR50P50
15CR0P100

دما )(C

135
0CR0P0
15CR75P25
15CR25P75

شکل  .3ويسکوزيته دوراني قيرهاي اصالحشده

 .4-4آزمايش رئومتر برش ديناميک
شكل  ،4نتايج آزمايش رئومتر برش ديناميک ( )DSRدر
قيرهاي اصالحشده با درصدهاي مختلف پودر الستيک و
 EVAرا نشان ميدهد .با توجه به شكل  ،4ضريب
شيارشدگي  G*/sin δدر قيرهاي حاوي افزودني EVA

و پودر الستيک در مقايسه با قير پايه بزرگتر است .در
اين نمونهها ،با افزايش ميزان افزودني  ،EVAدر تركيب
دوگانه پودر الستيک با  EVAمشاهده ميشود كه كميت
ضريب شيارشدگي  G*/sin δنيز بزرگتر ميشود .با
توجه به اينكه در شرايط محيطي با دماي زياد ،قير با
كاهش ويسكوزيته مواجه ميشود ،اثر افزودني در افزايش
ويسكوزيته قير نيز اهميت بيشتري پيدا ميكند .لذا،
كاهش زاويه اختالف فاز ( )δنشاندهنده افزايش
االستيسيته قير و افزايش مدول مختلط برشي (* )Gنشان
از مقاومت بيشتر قير در برابر تغييرشكلهاي برشي است.

76
15CR100P0
15CR50P50
15CR0P100

70
دما )(C

64

0CR0P0
15CR75P25
15CR25P75

شکل  .4نتايج آزمايش DSR

شكل  ،5نتايج آزمايش خستگي را نشان ميدهد.
نتايج مربوط به آزمايش خستگي بر اساس پارامتر
 G*×sinδبيان ميگردد .آييننامه  AASHTO T315براي
مقدار مجاز پارامتر  G*×sinδعدد  5000را بيان كرده
است .از طرفي ،آييننامه  AASHTO M332براي اين
پارامتر با استناد به آييننامه  AASHTO T315عددي بين
 5000و  6000كيلوپاسكال را بر اساس ميزان ترافيک
تعيين كرده است.
در اين تحقيق ،همانگونه كه در بخش قبل بيان
گرديد ،از قير با درجه عملكردي  PG52-28استفاده شده
است .بر طبق اين درجه عملكردي قير ،سطح ترافيک در
نظر گرفته شده در اين پژوهش (سطح ترافيک سنگين،
 )Hو مفاد مندرج در آييننامه  ،AASHTO M332مقدار
دماي مياني براي بررسي خستگي  16درجه سلسيوس و
كميت مجاز پارامتر  G*×sinδبه  6000كيلوپاسكال
محدود شده است .با در نظر گرفتن اين ضوابط (محدود
شدن كميت پارامتر  G*×sinδبراي قير خالص در دماي
عملكردي مياني به  6000كيلوپاسكال (طبق توصيه آيين-
نامه  ،)) AASHTO T315بنابراين ،چون شاخص
خستگي  G*×sinδقير پايه در دماي عملكردي مياني (16
درجه سلسيوس) بر اساس يافتههاي مندرج در شكل 5
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ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات فیزیکی و رئولوژیک قیر اصالحشده با پودر الستیک و پلیمر EVA

بيشتر از  6000كيلوپاسكال ميباشد ،انجام آزمايش

دوگانه تا  ،%25مقاومت قير در برابر ترکهاي خستگي

خستگي در دماهاي كمتر از  16درجه سلسيوس براي قير

بهبود مييابد .اما با افزايش بيشتر سهم  EVAدر افزودني

خالص ضرورت ندارد .به همين دليل ،دماي عملكردي

دوگانه ،نتيجه عكس ميگردد .در واقع ،در بين افزودني-

بعدي ،يعني  19درجه سلسيوس مورد بررسي قرار گرفته

هاي مورد استفاده در اين تحقيق ،بهترين تركيب را نمونه

است .همانگونه كه در شكل  5مشاهده ميشود ،كميت

حاوي  %15قير اصالح شده با افزودني دوگانهاي با %25

شاخص خسنگي ( )G*×sinδدر دماي مياني تحقيق

 EVAو  %75پودر الستيک كسب كرده است.

(دماي  16درجه سلسيوس) براي نمونههاي قير اصالح
شده در مقايسه با همين شاخص براي نمونه قير شاهد

 .5نتيجهگيري

كاهش داشته و تمامي نمونهها در اين دما داراي پارامتر

هدف اصلي از انجام اين پژوهش ،بررسي تأثير دوگانه

 G*×sinδكمتر از  6000كيلوپاسكال ميباشند .به همين

پودر الستيک و  EVAبر خصوصيات فيزيكي و

دليل ،دماي كمتر يعني دماي  13درجه سلسيوس نيز براي

رئولوژيک قير پايه اصالحشده با تركيب دوگانه از اين

اين نمونهها مورد بررسي قرار گرفته است .از طرف ديگر،

پليمرها و يافتن مناسبترين درصد تركيب دو ماده در

با توجه به اينكه در تنظيمات دستگاه  DSRاز يک الگوي

قالب يک افزودني واحد بوده است .نتايج حاصل از

ثابت براي آزمايش نمونههاي قير اصالحشده استفاده شده

آزمايشهاي انجام شده روي قيرهاي اصالحشده در

است و برخي از نمونههاي اصالحشده در دماي  13درجه

مقايسه با قير پايه به شرح زير بهدستآمده است:

سلسيوس نيز داراي پارامتر  G*×sinδكمتر از 6000

 كاهش درجه نفوذ و افزايش نقطه نرمي قيرهاي

كيلوپاسكال هستند .آزمايش تعيين پارامتر خستگي براي

اصالحشده و در نتيجه حصول قير سفتتر نسبت به

مقايسه عملكرد تمامي نمونههاي اصالح شده در دماي

قير پايه و حساسيت حرارتي كمتر كه قير اصالحشده

 10درجه نيز انجام شده است.

را مناسب براي استفاده در مناطق با دماي بيشتر
ميكند.
 تركيب دوگانه پودر الستيک و  EVAبا قير پايه باعث

10000
8000

4000

G* × sin δ

6000

2000
0
19

16

15CR75P25
15CR25P75
15CR100P0

دما )(C

13

10

اصالحشده در مقايسه با قير پايه ميشود و سير
صعودي افزايش كُندرواني قيرهاي اصالحشده با
افزايش ميزان  EVAافزايش مييابد .ليكن تركيب
دوگانه پودر الستيک و  EVAبه نسبت  %75پودر

0CR0P0
15CR50P50
15CR0P100

الستيک و  EVA %25مناسبترين درصد براي بهبود

شکل  .5نتايج آزمايش  -DSRخستگي

در اين تحقيق ،همانطور كه قبالً اشاره شد ،پارامتر
 G*×sinδقيرهاي اصالحشده نسبت به قير پايه
كاهشيافته است .از طرفي ،براي نمونههاي اصالحشده
مالحظه ميشود كه با افزايش درصد  EVAدر افزودني

10

افزايش نقطه نرمي و افزايش كُندرواني قيرهاي

خصوصيات فيزيكي قير پايه است.

 تركيب دوگانه پودر الستيک با  EVAبا قير پايه باعث
بهبود ضريب شيارشدگي قيرهاي اصالحشده در
مقايسه با قير پايه است.

 اصالح قير پايه با تركيب دوگانه پودر الستيک و
 EVAباعث افزايش يک رده عملكردي قير پايه شده
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عامری ،عامری ،شاکر ،کرم رودی

و همچنين باعث افزايش مدول برشي مختلط (*)G

( EVA 25%و  75درصالد پودر السالتيک) نسالبت به وزن

و كاهش زاويه فاز ( )δقير اصالحشده ميشود.

قير پايه ا ست .چرا كه در اين تركيب ،قير ا صالح شده

ن تايج آز مايش رئومتر برش دي نام يک با در نظر گرفتن

مقاومت بهتري در برابر ترکهاي خسالالتگي داشالالته و از

همز مان ن تايج پارامتر هاي  G*/sin δو  G*×sinδبراي

طرفي در آزمايش شالاليارشالالدگي نيز نتايج معقولتري را

قيرهاي اصالح شده حاكي از آن است كه تركيب دوگانه

كسب كرده است.

و بهينه پودر الستيک و كوپليمر  EVAبا قير اصالح شده
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