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تست نفوذپذیری و رفتار حرارتی قیر  35/50و قیر اصالحشده 13/40
چکیده:
مشخصات فیزیکی قیر دستنخورده  35/50و قیر اصالحشده پلیمری  13/40با استفاده از تست
سوزن نفوذپذیری و دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی ( )DSCبهدستآمده است .پاسخ مکانیکی
تحت شرایط تورفتگی بهعنوان تابعی از بارهای مختلف و درجه حرارت متفاوت ،نیز بهدستآمده
است .نتایج حاصل از کار ما نشان داد که حساسیت دمایی پایینتر مربوط به بارهای بزرگتر
بوده اما این تغییر برای قیرهای تستشده نسبتاً کوچک است .قیر دستنخورده  35/50یک
دمای انتقال شیشهای منفرد را برای نرخهای حرارتی مختلف نشان داده درحالیکه قیر
اصالحشده  13/40دو  Tgرا برای نرخهای حرارتی مختلف ارائه میکند.
 DSCیا گرماسنج روبشی تفاضلی ،یک تکنیک تحلیل دمایی است که در آن تفاوت در میزان
حرارت موردنیاز برای افزایش دمای نمونه و مرجع بهعنوان یک تابع دما اندازهگیری میشود.
 Tgیا دمای انتقال شیشهای ،دمایی است که در آن رفتار شیشه از حالت االستیک به حالت
ویسکواالستیک تبدیل میشود.
 .1مقدمه
در دهههای گذشته ،مواد ویسکواالستیک نامتجانس قیر ،موضوع تعداد زیادی از مطالعات مختلف
از تحقیقات پایه تا کاربردی بود .قیر یک مایع و یا شبه جامد ویسکوز تیره و یا قهوهایرنگ است
که هم در نفت خام حضور دارد و هم بهصورت انباشتهای طبیعی نیز یافت میشود .بهطورکلی
از هیدروکربنها به همراه مقدار کمی گونههای هتروسیکلیک با ساختار مشابه تشکیلشده است.
قیر ممکن است بهطورمعمول حاوی  83-86درصد کربن (تا  150اتم کربن) 9-10 ،درصد
هیدروژن 1-5 ،درصد سولفور ،کمتر از  1درصد نیتروژن و اکسیژن و مقدار جزئی فلزاتی مانند
وانادیوم و نیکل باشد .عالوه بر این ،قیر یک سیستم کلوئیدی است که در آن ترکیبات با وزن
مولکولی زیاد از حمله آسفالتن و ترکیبات با وزن مولکولی کم ،مالتن ها (آروماتیکها ،اشباعها
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و رزینها) در مخلوط هیدروکربنهای اشباع بهصورت محلول بوده و محتوای هترواتمیک آن
شامل  S<A<R<Asاست.
استفاده از قیر در کاربریهای آسفالت و روسازی ،یک عالقه خاص در جهت فهم خواص
رئولوژیکی آن به دلیل اهمیت قیر در ساخت و کیفیت روسازیها و آسفالتهای قیری ،به وجود
آورده است .درواقع ،گسترش مدل کلوئیدی اولیه مبتنی بر مشاهدات رئولوژیکی بود .عمق
نفوذپذیری اولین روش مربوط به مقاومت ویسکوز مواد بود .روابط تجربی برای مواد نیوتنی در
جهت تبیین عمق نفوذپذیری با استفاده از یک سوزن استاندارد که بهصورت عمودی درون قیر
تحت شرایط بارگذاری ،زمان و درجه حرارت مشخص نفوذ میکرد ،به دست میآمد.
محدوده نفوذپذیری میتوانست اطالعات غیرمستقیمی را در مورد ترکیبات شیمیایی قیر ارائه
کرده و همچنین بهطور تقریبی نسبت نسبی بین آسفالتن (با وزن مولکولی زیاد که باعث
استحکام و سفتی قیر است) ،رزینها (که باعث چسبندگی و شکلپذیری قیر است) و روغنها
(با وزن مولکولی کم که باعث ویسکوزیته و سیالیت قیر است) بیان میکند .اگر نفوذپذیری در
بیش از یک محدوده دمایی اندازهگیری شود ،حساسیت دمایی قیر به دست میآید.
 Lesueurفواید استفاده از تست نفوذپذیری را بیان و یک بازبینی را در مورد تست نفوذپذیری
ارائه کرد که این سیر تکاملی تا به امروز ادامه داشته است.
بهعبارتدیگر برای فهم اثر دمایی ،استفاده از گرماسنج روبشی تفاضلی ( )DSCبرای تبیین
رفتار حرارتی قیر غیرقابلاجتناب است Claudy .و همکاران با استفاده از  Tg ،DSCرا مرتبط
به اشباعها و آروماتیکها و اندوترمیک ها ( )endothermicsرا فقط مربوط به اشباعها دانستند.
 Chambrionو همکاران ،رفتار حرارتی قیر  40/50را با استفاده از گرماسنج روبشی تفاضلی
موردمطالعه قرار داده و ثابت کردند که دو انتقال شیشهای بعد از خنک شدن با سرعت ثابت
اتفاق میافتد .بزرگی و دمای انتقال شیشهای بهسرعت خنک شدن بستگی داردBenbouzid .
و  Hafsiرفتار حرارتی قیر دستنخورده و اکسیده (به ترتیب  40/50و  )30/40را با استفاده از
 DSCاز دمای  -60درجه سانتی گراد تا دمای  +80درجه سانتی گراد را مطالعه کردند .آنها
یافتند که دمای انتقال شیشهای  Tgقیرهای دستنخورده بیشتر از قیرهای اکسیده میباشد.

www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

5

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

تست نفوذپذریی و رفتار حرارتی قیر  35/50وقیر اصالح شده 13/40

هدف از این کار ،مطالعه پاسخ مکانیکی استاتیک بهوسیله آزمون نفوذپذیری با بارگذاریهای
مختلف ( 300 ،250 ،200 ،150 ،100و  350گرم) در مقابل درجه حرارت قیر دستنخورده
 35/50و قیر اصالحشده  13/40است .باوجوداین واقعیت که رئولوژی یکراه برای نگاه به خواص
فیزیکی قیر با استفاده از مفهوم مدول ترکیب است ،ما یک رویکرد مکانیکی را انتخاب کردیم
که مبتنی بر مکانیک سازه است .در حال حاضر تست تورفتگی بهترین طرح برای تعیین
حساسیت دمایی قیرهای موردمطالعه بوده که به میزان درجه حرارت و بارگذاری بستگی دارد.
هردو این پارامترها در این مطالعه متفاوت بود.
این پژوهش به بررسی رفتار حرارتی این قیرها با دقت ویژه بر روی دمای انتقال شیشهای Tg
می پردازد و نتایج و مباحث حاصل از آن با آن دسته از مطالعات که در این زمینه انجامگرفته
مقایسه میشود.
.2

مواد و روشها

قیر دستنخورده با گرید  35/50و قیر اصالحشده با گرید  13/40که در این پژوهش مورداستفاده
قرارگرفته ،توسط شرکت توتال فرانسه تولیدشده است .قیر اصالحشده  13/40بهوسیله افزودن
پلیمر به قیر دستنخورده  35/50به دست میآید .جدول شماره  1خالصهای از آزمون نفوذپذیری
در دمای  25درجه سانتی گراد و بار  100گرم و همچنین آزمون گوی و حلقه برای اندازهگیری
نقطه نرمی در دمای  5درجه سانتی گراد را برای قیر دستنخورده  35/50و قیر اصالحشده
 13/40ارائه کرده که تحت نرم  NF EN1426انجامگرفته است .تست نفوذپذیری ،ثبات و یا
سختی مربوط به قیر را اندازهگیری میکند .طبق نرم  ،NF EN1426نمونه قیر در ظرف مناسب
قرار دادهشده و دمای آن را به  25درجه سانتی گراد میرسانیم .سپس یک سوزن دارای وزنه را
در مدتزمان دادهشده به سطح قیر وارد میکنیم .بار وزنه اعمالی بر روی سوزن به میزان 100
گرم و بازه زمانی آن  5ثانیه میباشد .میزان نفوذ سوزن به درون قیر در واحد  1/10میلیمتر،
بهعنوان درجه نفوذپذیری قیر نامیده میشود .در موردپژوهش ما ،تست نفوذپذیری توسط دستگاه
نفوذسنج  Petrotest VG4500انجام پذیرفت .تعداد  6سطح بارگذاری در محدوده  100الی
 350گرم در درجه حرارتهای مختلف ( 35 ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5و  40درجه سانتی گراد)
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و مدتزمان نفوذ ثابت به میزان  5ثانیه اعمال شد .پیش از آزمون ،دمای نمونهها با استفاده از
تهویه خاص به مدت  90دقیقه تثبیت شد .تکرار نتایج با استفاده از  3تکرار برای هر اجرا آزمایش
که کمتر از  2دقیقه به طول میانجامد ،چک شد .سوزنها بهطور منظم برای صاف و مستقیم
بودن ،صحت مشخصات و تمیز بودن موردبررسی قرار گرفت .بزرگترین تفاوت بین بیشترین و
کمترین عمق نفوذ خواندهشده طبق نرم  NF EN1426در جدول شماره  2ارائهشده است.

جدول  1نفوذپذیری در  25درجه سانتی گراد و نقطه نرمی در  5درجه سانتی گراد برای قیر دستنخورده  35/50و قیر اصالحشده
13/40

جدول  2بزرگ ترین تفاوت بین بیشترین و کمترین عمق نفوذ خواندهشده طبق نرم NF EN1426

دمای انتقال شیشهای  Tgبا استفاده از تجهیزات فونیکس  NETZSCH DSC 04F1تعیین
گردید .نمونهها در دمای اتاق به مدت  24ساعت قبل از انجام آنالیز  ،DSCنگهداری شد .بهمنظور
تعیین  34-37 ،Tgمیلیگرم از نمونههای موردنظر در بوته آزمایشگاهی آلومینیومی قرار داده
شد .این نمونهها در نرخهای حرارتی مختلف ( 25 ،10 ،5و  50درجه سانتی گراد در دقیقه)
تحت جریان نیتروژن با نرخ  20میلیلیتر در دقیقه در محفظه نمونه و نرخ  70میلیمتر در دقیقه
در محفظه کوره ،حرارت داده شد .مجموع حرارت اعمالی در یک بازه دمایی گسترده از  -80تا
 160درجه سانتی گراد اندازهگیری شد .شکل شماره  1پروتکلهای حرارتی مورداستفاده در
آزمایش  DSCرا توصیف میکند.
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شکل  1برنامه  DSCبرای اندازهگیری Tg

.3

نتایج و مباحث

 1-3تست نفوذپذیری
بهخوبی مشخصشده است که "سختی" قیر در فشارهای پایین میتواند با شاخص نفوذ و نقطه
نرمی قیر که رفتار آن در نمو گراف  Van der Poelخالصهشده ،در ارتباط باشد.
پس از کارهای  ،Van der Poelبسیاری از دانشمندان در جهت توصیف قیر بهعنوان یک ماده
با خاصیت ویسکواالستیک خطی ،با استفاده از مدل رئولوژیکی تالش کردند .این مدل نیازمند
منحنی اصلی ساخت برای مدول ترکیب دینامیک و زاویه فازی است .زاویه فازی عبارت است از
اختالففاز بین تنش و کرنش در یک تغییر شکل نوسانی و معیاری از ویژگیهای ویسکواالستیک
مواد است .اگر زاویه فازی معادل  90درجه باشد ،درنتیجه بایندر را میتوان یک بایندر صرف ًا
ویسکوز در نظر گرفت و بالعکس زاویه فازی  0درجه نشاندهنده یک جامد االستیک ایدئال است.
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توانایی بایندر قیری در ذخیره انرژی تغییر شکل در دمای باال و از دست دادن انرژی تغییر شکل
از تغییر جریان در دماهای پایین به ترتیب قابلیت ارتجاعی و انعطافپذیری نامیده میشود .در
ساخت این منحنیهای رسمی ،اصل انطباق دما زمان ( )TTSPو یا روش کاهش متغیرها به کار
گرفتهشده است TTSP .توسط  Lesueurاینگونه توصیفشده که اثر افزایش زمان بارگذاری
(یا کاهش فرکانس) بر روی خصوصیات مکانیکی یک ماده معادل افزایش درجه حرارت است .این
نشان میدهد که تابع آرامش با یک تغییر درجه حرارت و یا رفتار مواد ،فقط به سمت باال و پایین
منتقل میشود که به آن رئولوژیک حرارتی ساده میگویند.
بههرحال ،این روشها فقط برای فشارهای بهطور نسبی کوچک (باالی  )0/1و تنشها در رفتارها
با محدوده ویسکواالستیک خطی کاربرد دارد .درحالیکه فیلم نازک بایندر قیری بین ذرات و
دانهها در معرض تنشها و کرنشهای بزرگ قرار دارند .هم چنین در آزمون مکانیکی دینامیک
(آزمونهای رئولوژیکی) ،حساسیت دمایی بایندر ممکن است بهوسیله اندازهگیری پارامترهای
مختلف ویسکوز و االستیک (مانند مدول ذخیرهسازی و اتالف) ویسکوزیته (دینامیک و ترکیب)
در درجه حرارتها و فرکانسهای مختلف ارزیابی شود.
ما در پژوهش خود ،از روش بهخوبی شناختهشده تست نفوذپذیری (تست مکانیکی استاتیک) با
اضافه کردن بارهای متغیر بهمنظور گسترش دامنه تنش و کرنش استفاده کردیم .این روش
میتواند اطالعات تکمیلی بهتری را نسبت به روش رئولوژیکی ارائه دهد.
در مطالعه اخیر ،ما قیر را بهعنوان یک ماده ویسکواالستیک ناهمگون در نظر گرفتیم که در
معرض بارهای مختلف ( 300 ،250 ،200 ،150 ،100و  350گرم) و درجه حرارتهای مختلف
( 35 ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5و  40درجه سانتی گراد) قرارگرفته است .تمرکز اصلی بر جستجوی
قابلیتها از طریق استفاده از آزمون نفوذپذیری ،تعیین حساسیت دمایی  Aکه بهصورت تغییر
در پارامتر ثبات بهعنوان تابعی از درجه حرارت در مقابل تغییرات بار تعریف میشود ،است .این
روش به ما اجازه میدهد که ارزیابی مناسبی از حساسیت دمایی داشته باشیم ،زیرا این روش
رفتار مکانیکی استاتیک را برای تغییرات بارگذاری و درجه حرارتهای مختلف (کمتر از درجه
حرارت نقطه نرمی) به کار میگیرد.
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شکل شماره  2پاسخ نفوذ قیر دستنخورده  35/50و قیر اصالحشده  13/40را در مقابل بار
اعمالی و درجه حرارت برای مدتزمان نفوذ  5ثانیه نشان میدهد .طرح  Logبه ما اجازه میدهد
که توابع اتصالی مناسبی را برای نشان دادن پاسخ قیر بهعنوان تابعی از درجه حرارت ،بهکارگیریم.
فرمول 1
که در آن  ،Pعمق نفوذ همراه با بار اعمالی A ،حساسیت دمایی و  Cیک مقدار ثابت است .در
پژوهش ما ،انتظار میرود که هر دو پارامتر اتصالی ( Aو  )Cوابسته به بار اعمالی باشند؛ بنابراین
این دو را میتوان بهعنوان تابعی از بار اعمالی بیان کرد.
به نظر میرسد که پارامتر اتصاالت بهسادگی در ارتباط با بار اعمالی با استفاده از تابع خطی ساده
باشد که این موضوع در شکل شماره  3نشان دادهشده است .این برای قیر  35/50مؤثرتر است
درحالیکه برای قیر  13/40به نظر نمیرسد که تقریب خطی در بارگذاریهای کوچک همانطور
که در شکل شماره  3نشان دادهشده مناسب باشد .حساسیت دمایی  Aبا درجه حرارت رابطه
معکوس داشته درحالیکه  Cبا افزایش درجه حرارت افزایش مییابد.
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شکل  2نمودار نفوذپذیری در مقابل بار اعمالی و درجه حرارت برای مدتزمان نفوذ  5ثانیه )a( .قیر دستنخورده  35/50و ( )bقیر
اصالحشده 13/40
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شکل  3پارامتر اتصاالت که رابطه بین نفوذپذیری ،درجه حرارت و بار اعمالی را برای مواد مطالعه شده توصیف میکند

بکار گیری پارامتر اتصاالت برای هردو ماده موردمطالعه ،تابع دقیق زیر را برای قیر : 35/50
فرمول 2
و تابع زیر را برای قیر اصالحشده  13/40ارائه میکند:
فرمول 3
که در آن  Fبار اعمالی است.
کمترین حساسیت دمایی  Aدر بیشترین وزن بار به همراه تغییرات اندک حساسیت دمایی به
ترتیب برای قیر دستنخورده  35/50و قیر اصالحشده  13/40از ( 0/0460برای  100گرم) تا
( 0/0406برای  350گرم) و از ( 0/0409برای  100گرم) تا ( 0/0332برای  350گرم) بار اعمالی
مشاهدهشده است .همچنین اشارهشده که حساسیت دمایی  Aبرای قیر اصالحشده  13/40دربار
 100گرم ،اغلب معادل مقدار  Aبرای قیر دستنخورده  35/50در  350گرم بار اعمالی است.
کاهش مقدار حساسیت دمایی در قیر اصالحشده  13/40در مقایسه با قیر دستنخورده 35/50
میتواند ناشی از اصالحات پلیمری باشد .نتایج مشابهی نیز توسط  Sengozو همکاران ارائهشده
است که کاهش در حساسیت دمایی را به مقاومت پلیمر اصالحکننده مخلوط آسفالت EBA
(اتیلن بوتیل اکریالت) در برابر ترکخوردگی در مقایسه با مخلوط ( SEBSاستایرن-اتیلن
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بوتیلن-استایرن) و ( EVAاتیلن ونیل استات) با تغییرات حرارتی نسبت دادهشده استAL- .
 Hadidyو  Tanبا استفاده از نشاسته ( )STو ( SBSاستایرن-بوتادین-استایرن) بهعنوان
افزودنی در ( )SMAمخلوط آسفالت ماتریکس سنگی ( 5درصد وزنی  STو  SBSرا با قیر
 70/100ترکیب کردند) و نشان دادند که حساسیت دمایی با افزودن  STو  SBSبه مخلوط
آسفالت کاهش مییابد.
در اغلب تستهای استاندارد در  100گرم بارگذاری و مدتزمان  5ثانیه ،مقدار  Aبین 0/015
و  0/06متغیر است که تنوع قابلتوجهی در حساسیت دمایی قیر از منابع مختلف را نشان
میدهد.
شاخص نفوذ  Piبا استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:
فرمول 4
جدول شماره  3خالصهای از شاخص نفوذ  Piرا بهعنوان تابعی از بار اعمالی برای قیر دست
نخورده  35/50و قیر اصالحشده  13/40ارائه میکند.

جدول  3شاخص نفوذ  Piبهعنوان تابعی از بار اعمالی برای قیر  35/50و قیر اصالحشده 13/40

ما مشاهده کردیم که محدوده  Piبرای قیر دستنخورده  35/50و قیر اصالحشده  13/40به
ترتیب بین ( -0/1و  )-1/0و ( -0/1و  )1/3است .برای قیر دستنخورده  35/50بیشترین مقدار
 )-0/10( Piمربوط به بیشترین بار اعمالی ( 350گرم) بود درحالیکه کمترین مقدار -0/907( Pi
) برای بار اعمالی  100گرم به دست آمد .برای قیر اصالحشده  ،13/40بیشترین مقدار Pi
( )1/272مربوط به بیشترین بار اعمالی ( 350گرم) و کمترین مقدار  )-0/144( Piبرای کمترین
مقدار بار اعمالی ( 100گرم) به دست آمد .بهطورکلی ،برای بار اعمالی به مقدار  100گرمPi ،
یک شاخص تبعیضآمیز برای طبقهبندی رفتار رئولوژیکی قیر است .بهطور مثال ،مقدار  Piقیر
دمیده بزرگتر از  +1و مقدار  Piقیر  -1> Pi>+1 ،Stright-runاست .فقط مواد بسیار حساس

www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

13

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

تست نفوذپذریی و رفتار حرارتی قیر  35/50وقیر اصالح شده 13/40

مانند قیر زغالی Pi ،کمتر از  -1دارند .مقدار  Piبزرگتر از  +2نشاندهنده قیر ژلهای است
درحالیکه  Piکمتر از  0معموالً از نوع  Solاست.
حدادی و همکاران شاخص نفوذ قیر اصالحشده کو پلیمری را برای درجه حرارتهای مختلف و
بار اعمالی  100گرم اندازهگیری کرده و نتایج را با قیر اصالحشده  80/100مقایسه کرده است.
آنها شاخص نفوذ  -0/625را برای قیر اصالحنشده گزارش کردند .در مطالعه آنها ،افزودن
کوپلیمر (اتیلن ونیل استات) منجر به افزایش هردو شاخص نفوذپذیری و سختی قیر شده است
که بهتبع آن باعث بهبود حساسیت دمایی بایندر میشود.
 2-3رفتار حرارتی
برای فهم رفتار حساسیت دمایی قیر دستنخورده  35/50و قیر اصالحشده  ،13/40باید دمای
انتقال شیشهای  Tgبرای این مواد موردمطالعه قرار گیرد .انتقال شیشهای یک تغییر قابلبرگشت
در مواد بیشکل ،از حالت ویسکوز و یا االستیک مانند به حالت شیشهای ،خشن و نسبتاً ترد و
شکننده و یا برعکس است .انتقال شیشهای هنگامی رخ میدهد که مشخصه زمان حرکات
مولکولی مسئول بازآرایی ساختاری به نسبت زمانبندی آزمایش ،طوالنیتر شود .زمانبندی برای
آرامش ساختاری ،بهسرعت با کاهش دما ،افزایش مییابد .انتقال به حالت شیشهای با یک تغییر
ناگهانی در خواص مکانیکی ،نوری و ترمودینامیکی مواد همراه است .افزایش در ویسکوزیته نیز
بسیار چشمگیر بوده و مواد به حالت شیشهای ،سخت ،ترد و شکننده تبدیل میشوند.
در میان روشهای در دسترس برای تبیین  ،Tgروش  DSCیکی از راههای معمول است .ما باید
به آنالیز مکانیکی حرارتی دینامیک ( )DMTAنیز اشارهکنیم و روش کروماتوگرافی معکوس گاز
که در آن  Tgبا استفاده از طرح ساخت  Von't Hoffبا بهکارگیری  n-pentane propesدر
یک محدوده دمایی بین  -50درجه سانتی گراد تا  +120درجه سانتی گراد تعیین میشود.
مقادیر Tgبا استفاده از اولین انحراف مشاهدهشده از خط در ناحیه جذب سطحی طرح ،تعیین
میشود .همانطور که اشاره شد ،ما برای بررسی خواص حرارتی قیرها در این پژوهش از روش
 DSCاستفاده کردیم.

www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

14

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

تست نفوذپذریی و رفتار حرارتی قیر  35/50وقیر اصالح شده 13/40

منحنی ( DSCشکل شماره  ،)4سیر تکاملی دمای انتقال شیشهای  Tgرا بهعنوان تابعی از نرخ
گرمایش برای قیر دستنخورده  35/50و قیر اصالحشده  13/40به تصویر میکشد .به بیان
واضحتر Tg ،تحت تأثیر اشباعهایی که متبلور نشدهاند و اجزاء آروماتیک قرار میگیرد .در دمای
پایین ،افزایش در ظرفیت حرارتی ،بهعنوان یک تغییر ناگهانی درشیب سیگنال کالیمتری و
همچنین منعکسشده بهعنوان یک پیک در اولین منحنی مشتق شده مربوط به انتقال شیشهای
ماتریکس هیدروکربنی مشاهدهشده است .خواص رئولوژیک قیرها در درجه حرارت زیر و باالی
دمای انتقال شیشهای  ،Tgتفاوتهای چشمگیری دارد .در دمای زیر  ،Tgقیرها رفتار شیشه مانند
داشته درحالیکه در دمای باالی  ،Tgآنها رفتار الستیک مانند را از خود به نمایش میگذارند.
درنتیجه تعیین  Tgممکن است یکراه ساده برای برجسته کردن تفاوتهای اصلی در کیفیت
قیرها با توجه به کاربری نهایی آنها ارائه کند.
در موردمطالعه ما ،مشاهده شد که قیر دستنخورده  ،35/50یک مقدار  Tgرا برای نرخهای
گرمایشی مختلف ( 5درجه سانتی گراد بر دقیقه 10 ،درجه سانتی گراد بر دقیقه 25 ،درجه
سانتی گراد بر دقیقه و  50درجه سانتی گراد بر دقیقه) ارائه کرد درحالیکه قیر اصالحشده
 13/40دو مقدار  Tgرا برای نرخهای گرمایشی مختلف به نمایش گذاشت .ما همچنین متوجه
یک افزایش در مقدار  Tgاز  -23/7درجه سانتی گراد به  -20درجه سانتی گراد برای قیر 35/50
در هنگام افزایش نرخ گرمایشی شدیم اما این تفاوت در حدود  4درجه سانتی گراد بود .پدیده
انتقال شیشهای بهطور مستقیم به زمان بستگی داشته و موقعیت  Tgبا نرخهای گرمایشی مختلف،
متفاوت است .انتقال  Tgبه سمت دماهای باالتر با کاهش نرخ گرمایشی را میتوان به کاهش
تحرک مولکولی فاز آمورف بهعنوان یک نتیجه از شبکهبندی فیزیکی بلورها ،نسبت داد.
 Chambrionو همکاران سیر تکاملی  Tgقیر  40/50را در مقابل نرخ سرد شدن مطالعه کردند.
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شکل  4منحنی  DSCنشاندهنده سیر تکاملی دمای انتقال شیشهای بهعنوان تابعی از نرخ گرمایش برای قیر دستنخورده  35/50و قیر
اصالحشده 13/40

نویسندگان متوجه شدند که مقادیر باالتر  Tgدر ارتباط با نرخ سرد شدن کمتر است .برای قیر
اصالحشده  ،13/40اولین افزایش  Tgدر محدوده  -29/8درجه سانتی گراد تا  -25/2درجه سانتی
گراد و دومین افزایش خطی بین  -8درجه سانتی گراد و  -4/1درجه سانتی گراد در هنگام
افزایش نرخ گرمایش مشاهده شد .همچنین ،اشاره شد که اولین  Tgنسبت به  Tgقیر
دستنخورده  35/50برای نرخهای گرمایشی مختلف ،کمتر است .پایینتر بودن مقدار  Tgقیر
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اصالحشده  13/40در مقایسه با قیر دستنخورده را میتوان به مقدار اکسیژنی نسبت داد که با
اضافه کردن پلیمرها ،افزایش مییابد.
 Stangelو همکاران مشخص کردند که قیر اصالحشده پلیمری (60/90قیر دستنخورده 50/70
بهاضافه  )SBSمقدار اکسیژن  0/6درصدی را نشان میدهد .این افزایش اکسیژن در اثر دریافت
کمک از  SBSبااتصال اکسیژن به پیوندهای دوگانه  SBSتوضیح داده میشود.
 Benbouzidو  ،Hafsiدمای انتقال شیشهای قیر دستنخورده  40/50و قیر اکسیده 20/30
(قیر  20/30از اکسیداسیون قیر  40/50در حدود  200درجه سانتی گراد به دست میآید) را
تعیین کردند .نویسندگان و محققین سابق ،مقدار انتقال شیشهای را به ترتیب  -23/36و -41/43
درجه سانتی گراد به دست آوردند .برخی دیگر کاهش  Tgدر قیر اکسیده  20/30را به واکنش
اکسیژن در قیر  40/50برای تشکیل مولکول آسفالتن و دیگر هیدروکربنهای اکسیده نسبت
دادند .با پیشرفت واکنش ،اندازه و تعداد این مولکولها افزایش مییابد .درنتیجه ،دمای انتقال
شیشهای کاهش مییابد .در موردپژوهش ما ،دومین  Tgقیر اصالحشده  13/40را میتوان به
اصالحات و واکنش شیمیایی پلیمرها با قیر نسبت داد.
برای ارتباط خواص مکانیکی و حرارتی ،ما یک رابطه کیفی بین اثرات ذکرشده در باال ارائه کردیم.
برای هردو قیر مطالعه شده ،کمترین حساسیت دمایی تحت شرایط بارگذاری  100گرم در ارتباط
باکم ترین  -29/8( Tgدرجه سانتی گراد در نرخ گرمایش  5درجه سانتی گراد بر دقیقه) برای
قیر اصالحشده  13/40به دست آمد .بیشترین حساسیت دمایی تحت شرایط بارگذاری مشابه
در ارتباط مثبت با بیشترین  -23/7( Tgدرجه سانتی گراد در نرخ گرمایش  5درجه سانتی گراد
بر دقیقه) برای قیر  35/50است Fuentes-Auden .و همکاران ،تأثیرات غلظت پلیمر اعمالی
بر روی خواص حرارتی و رئولوژیکی و ریزساختارهای قیر اصالحشده با پلیاتیلنهای بازیافتی را
موردمطالعه قراردادند.
به ترتیب با استفاده از آزمون برشی نوسانی و ثابت و آنالیز مکانیکی حرارتی دینامیک ()DMTA
و با در نظر داشتن حساسیت دمایی بهعنوان تانژانت اتالف در مقابل شیب درجه حرارت ،محققین
نشان دادند که کمترین دمای انتقال شیشهای  Tgو کمترین حساسیت دمایی ،با بیشترین غلظت
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پلیمر همراه است .در این مورد Santucci ،و  Schmidtاظهار داشتند که با توجه به منبع خام،
کمترین نفوذپذیری بیشترین انتقال شیشهای را دارد .با فرض اینکه نفوذپذیری رابطه معکوس
با درجه پلیمریزاسیون دارد ،آنها نفوذ و تأثیر درجه پلیمریزاسیون آسفالت را بر دمای انتقال
شیشهای تائید کردند.
.4

نتیجهگیری

تست نفوذ سوزن تحت شرایط دمایی و بارگذاری مختلف و همچنین  DSCبرای مطالعه پاسخ
مکانیکی و رفتار حرارتی قیر دستنخورده  35/50و قیر اصالحشده  13/40در نظر گرفته شد و
نتایج زیر برای این قیرها به دست آمد:
 -1کمترین حساسیت دمایی  Aدر ارتباط با بیشترین بارگذاری به همراه تفاوت اندک حساسیت
دمایی به ترتیب از ( 0/0460برای  100گرم) تا ( 0/0406برای  350گرم) و از 0/0409
(برای  100گرم) تا ( 0/0332برای  350گرم) بارگذاری برای قیر دستنخورده  35/50و قیر
اصالحشده  13/40به دست آمد.
 -2حساسیت دمایی  Aبرای قیر اصالحشده  13/40در  100گرم بارگذاری اغلب معادل با مقدار
 Aبرای قیر دستنخورده  35/50در  350گرم بارگذاری است.
 -3قیر دستنخورده  35/50یک مقدار دمای انتقال شیشهای  Tgرا در نرخهای گرمایشی مختلف
( 5درجه سانتی گراد بر دقیقه 10 ،درجه سانتی گراد بر دقیقه 25 ،درجه سانتی گراد بر
دقیقه و  50درجه سانتی گراد بر دقیقه) داشته و قیر اصالحشده  13/40دو مقدار  Tgرا در
نرخهای گرمایشی مختلف به نمایش میگذارد.
سرانجام مشاهدهشده که استفاده از روشهای قدیمی توسعهیافته (تست نفوذپذیری) با تغییر در
میزان بار اعمالی ،میتواند برای بررسی آزمون مکانیکی استاتیک و دریافت نتایج سودمندتر نسبت
به آزمون مکانیکی دینامیک مربوط به حساسیت دمایی ،مورداستفاده قرار گیرد.
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

تست نفوذپذریی و رفتار حرارتی قیر  35/50وقیر اصالح شده 13/40
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