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عملکرد قیر اصالح شده پلیمری در روسازی های انعطاف پذیر
روسازی های انعطاف پذیر با پوشش رویه قیری به طور گسترده در اغلب کشورها استفاده می
شود .رشد تصاعدی ترافیک ،اضافه بار وسایل نقلیه تجاری و تفاوت چشمگیر در درجه حرارت
روزانه و فصلی ،برخی از محدودیت ها در کارایی قیرهای مرسوم را نشان داده است .گسترش
نشانه های مخرب مانند شکستگی ،شیارشدگی ،لکه لکه شدن ،موج موج شدن ،لغزش و حفره
حفره شدن رویه قیری برای روسازی های انعطاف پذیر گزارش شده است .مخلوط قیری به
انعطاف پذیری کافی در دمای سرویس پایین برای جلوگیری از ترک خوردگی و به سختی مناسب
در دمای باال برای ممانعت از شیارشدگی نیاز دارد .قیر اصالح شده با پلیمر ترکیبی با عملکرد
مناسب ارائه داده که در آن خصوصیات فیزیکی قیر بدون تغییر در ماهیت شیمیایی آن بهبود
می یابد .این مقاله مطالعات آزمایشگاهی انجام گرفته برروی قیر مرسوم و بایندر اصالح شده
پلیمری را ارائه می کند .مشخص شده که مقاومت در برابر شیارشدگی ،استحکام کششی غیر
مستقیم و مدول االستیک مخلوط بتن قیری با قیر اصالح شده پلیمری بهبود چشمگیری می
یابد.
کلمات کلیدی:
روسازی انعطاف پذیر ،پوشش رویه قیری ،قیر اصالح شده ،مقاومت در برابر شیارشدگی ،مدول
االستیک
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 .1مقدمه
قیر بهطور گستردهای در سراسر دنیا برای ساخت روسازیهای انعطافپذیر مورداستفاده قرار
میگیرد  .افزایش تصاعدی در حجم ترافیک ،افزایش مقدار بار قابلحمل توسط وسایل نقلیه
تجاری و تفاوت چشمگیر اختالف درجه حرارت روزانه و فصلی در بعضی از کشورها باعث بروز
برخی از اختالالت در بایندر آسفالت شده که این امر منجر به گسترش نشانههای مخرب مانند
شکستگی ،شیار شدگی ،لکه لکه شدن ،موج موج شدن ،لغزش و حفره حفره شدن رویه آسفالت
میشود.
قیر بهعنوان یک ماده ویسکواالستیک ،نقش برجستهای را در تبیین بسیاری از جنبههای
عملکردی جاده بازی میکند  .انواع مختلف منابع نفت خام و فرآیندهای پاالیش منجر به بروز
پیچیدگیهای زیاد در شیمی قیر و رئولوژی آن میشود؛ بنابراین ،رفتار رئولوژیکی قیر اغلب
بسیار پیچیده بوده و بسته به زمان بارگذاری و درجه حرارت از رفتار کامالً ویسکوز تا رفتار
االستیک ،متغیر است .مخلوط آسفالت به انعطافپذیری کافی در دمای سرویس پایین برای
جلوگیری از شکستگی و بهسختی کافی در دمای سرویس باال برای غلبه بر بروز شیار شدگی
نیاز دارد.
آسفالت انعطافپذیر حاوی قیر مرسوم همیشه عملکرد مورد نظر را ندارند .برای بهبود خصوصیات
قیر ،انواع مختلف اصالحکنندهها پیشنهادشده است .اینها شامل افزودن اصالحکنندهها،
پلیمرهای اصالحکننده و بهکارگیری واکنش شیمیایی اصالحکننده است .بررسیها نشان داد که
خواص قیر و مخلوط قیری برای رفع نیازهای روزافزون روسازی با افزایش پلیمرهای اصلی بهبود
مییابد.
قیر اصالحشده با پلیمر ترکیبی با مزایای مرتبط با عملکرد مورد انتظار ارائه داده که باعث بهبود
خصوصیات فیزیکی قیر بدون تغییر در ماهیت شیمیایی آن میشود .پلیمر معمو ًال قیر را بهوسیله
ایجاد یک ماتریکس اتصال بین پلیمر و قیر تحت تأثیر قرار میدهد .این ماتریکسی است از
مولکولهای پلیمر با زنجیره طوالنی که باعث اصالح خواص فیزیکی قیر میشود .این افزودنیها
موجب افزایش االستیسیته ،کاهش نقاط ضعف و افزایش نقطه نرمی قیر میشود .این بهنوبه خود
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باعث تغییر در خواص مخلوط ساختهشده با چنین قیر اصالحشدهای میشود که سختی بیشتری
را در دمای باال و انعطافپذیری زیادی را در دمای پایین از خود نشان میدهد.
این مقاله خواص مخلوطهای قیری ساختهشده با قیر عادی و قیر اصالحشده را باهم مقایسه
میکند .نتایج دو مخلوط ساختهشده با قیر  60/70و قیر اصالحشده پلیمری موردبحث قرارگرفته
و نتایج مهم حاصل از مطالعات آزمایشگاهی ارائهشده است.
 .2قیر اصالحشده پلیمری
قیر اصالحشده با پلیمر ،ترکیبی با مشخصات مدنظر را ارائه کرده که در آن خصوصیات فیزیکی
قیر بدون تغییر در ماهیت شیمیایی آن تغییر میکند .گزارششده که این نوع بایندر قیری
اصالحشده موجب تولید مخلوط نرمتر در دمای سرویس پایین شده که باعث کاهش
ترکخوردگیهای حرارتی میشود .عالوه بر این ،باعث بهبود مقاومت خستگی مخلوط قیری،
بهبود کلی کارایی در شرایط آب و هوایی شدید و شرایط ترافیکی سنگین ،کاهش هزینه تعمیر
و نگهداری و بهتبع آن افزایش چرخه عمر آسفالت میشود.
قیر اصالحشده پلیمری االستیسته مخلوط را افزایش داده و همچنین موجب افزایش ویسکوزیته
در دماهای پایین میشود ( Kingو همکاران  .)1986ویسکوزیته به کاهش انحراف کمک میکند
درحالیکه بازیابی االستیک ،تغییر شکل باقیمانده را کاهش میدهد .آزمونی برای مقاومت در
برابر شیار شدگی انجامگرفته و مشخصشده که قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBقادر است که
 4-10بار بیشتر در برابر چرخه بارگذاری قبل از ایجاد شیار در عمقهای مشخص مقاومت کند.
 Terrellو  Walterدر سال  1986میالدی نشان دادند که پلیمرها پیشرفت قابلتوجهی در
خصوصیات فیزیکی مخلوط قیر-سنگدانه ارائه میکنند؛ بنابراین باید بهمنظور افزایش طول عمر
سرویس از قیر اصالحشده پلیمری با خصوصیات بهبودیافته استفاده کرد و ضخامتها نیز نباید
به بهانه استفاده ازاینگونه قیرها کاهش یابد.
 Valkcringو همکاران در سال  1990میالدی گزارش کردند که بهکارگیری آزمون خزش
دینامیک برای پیشبینی بهتر نرخ کرنش در مخلوط قیر اصالحشده پلیمری مناسب است .عمق
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شیار ایجادشده تحت بارگذاری چرخ طی آزمونهای آزمایشگاهی محاسبهشده است.
مشخصشده که ارتباط رضایت بخشی بین نرخ کرنش باقیمانده و نرخ شیار شدگی وجود دارد.
 Collinsو همکاران در سال  1991میالدی گزارش کردند که انتخاب قیر مناسب برای به دست
آوردن یک ترکیب با خصوصیات مطلوب ،امری ضروری است .بهبود سازگاری منجر به ظهور
فواید بسیاری میشود .عالوه بر این ،ثابتشده که اثربخشی پلیمر اضافهشده ازنظر بازیابی
االستیک از حالت نرم به حالت بایندر سخت کاهش مییابد.
 Lenobelو  Nahasدر سال  1994میالدی نشان دادند که افزودن پلیمر نهتنها باعث افزایش
محدوده دمای کاربرد بایندر آسفالت شده بلکه باعث افزایش مقاومت در برابر ترافیک نیز میشود.
عالوه بر این ،این موضوع را هم مورد بحث قراردادند که مقاومت در برابر شکست حرارتی آسفالت
توسط دمایی کنترلشده که در آن بایندر به مدول نزدیک به مدول شیشهای آن میرسد.
 Oliverو  Tredreaدر سال  1997میالدی نتایج آزمون رئومتر برشی دینامیک انجامگرفته بر
روی قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBرا ارائه کردند .مشخصشده که قرار گرفتن در معرض
آزمایش بلندمدت در دمایی زیر دمای بیشینهای که آسفالت با آن مواجه میشود منجر به
تغییرات بزرگ در رفتار رئولوژیکی قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBشده و این تغییرات احتما ًال
منجر به کاهش فواید قیر اصالحشده پلیمری در زمان سرویس میشود.
 Aireyو  Brownدر سال  1998میالدی تغییرات شیمیایی و رئولوژیکی قیر اصالحشده با
پلیمر را در شرایط پیرشدگی کوتاهمدت و بلندمدت موردبررسی قراردادند .تغییرات در رئولوژی
ناشی از پیرشدگی شامل کاهش نفوذپذیری و افزایش ویسکوزیته و نقطه نرمی است؛ بنابراین
بیشتر مشخص شد که هر تغییری در رفتار پیرشدگی قیر اصالحشده پلیمری ناشی از حضور
پلیمر است.
 Molenaurو  Nirmalدر سال  1998میالدی آزمونهای مدول ارتجاعی ،مقاومت کششی و
سختی شکست مخلوط را با قیر مرسوم و قیر اصالحشده پلیمری انجام دادند .آنچه در این
پژوهش ثابت شد این بود که بایندر اصالحشده با پلیمر باعث افزایش چشمگیر عمر آسفالت
میشود.
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 Khattakو  Baladiدر سال  2001میالدی نشان دادند که رفتار رئولوژیکی و مهندسی بایندر
مخلوط شده با پلیمر بهطور عمده به نوع و مقدار پلیمر بستگی دارد .طراحی مخلوط قیر عادی
و مخلوط قیری اختالط شده با پلیمر با استفاده از روشهای طراحی مخلوط مارشال انجام
میپذیرد .در مقدار مطلوب پلیمر ،استحکام مخلوط اصالحشده پلیمری تقریباً  1/45بار بیشتر
از مخلوط ساختهشده با قیر اصالحنشده با شرایط فرآوری مشابه است؛ بنابراین ،روابط تجربی
برای پیشبینی عمر خستگی مخلوط قیر اصالحشده با پلیمر با در نظر گرفتن مقادیر مختلف
پلیمر ،تغییر شکل پالستیک ،ویسکوزیته و مقاومت کششی غیرمستقیم ،توسعهیافته است.
 Khattakو  Baladiهمچنین نشان دادند که بهبود مقاومت در برابر تغییر شکل پالستیک نیز
با اصالح پلیمری به دست میآید .اثباتشده که تعداد چرخه بارگذاری موردنیاز برای تجمیع هر
مقدار از تغییر شکل پالستیک با افزایش مقدار پلیمر تا میزان بهینه  5درصد ،افزایش مییابد.
 Kumarو همکاران در سال  2004میالدی پژوهشی را برای بایندر اصالحشده با پلیمر انجام
داده و نشان دادند که بایندر اصالحشده با استایرن بوتادی ان استایرن ( )SBSبازیابی االستیک
بهتری در مقایسه با بایندر مخلوط شده با پلیاتیلن خطی با دانسیته کم ( )LLDPEدارد.
 Punithو همکاران در سال  2005میالدی ،تأثیر عوامل مختلف را بر روی مدول ارتجاعی
االستیسیته تحت آزمون کشش غیرمستقیم بار مکرر را موردمطالعه قراردادند .این پژوهش بهطور
جداگانه بر روی قیر با گرید  80/100و قیر اصالحشده با پلیاتیلن و قیر اصالحشده با خرده تایر
انجام گرفت .مشخص شد که قیر اصالحشده با پلیاتیلن عملکرد بهتری نسبت به قیر 80/100
و بایندر اصالحشده با خرده تایر دارد.
 .3مطالعات آزمایشگاهی
در کار آزمایشگاهی حاضر ،مطالعات بر روی قیر اصالحشده پلیمری  PMB-70و قیر عادی با
گرید  60/70انجامگرفته است .موضوع پژوهش کنونی ارزیابی عملکرد مخلوط بتنی تهیهشده با
قیر اصالحشده پلیمری و قیر عادی است .در این آزمون درجهبندی ترکیب سنگدانه های
ریزودرشت و پرکننده نیز باید در محدوده مجاز قرار داشته باشد.
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مواد قیری انتخابشده برای این پژوهش آزمایشگاهی که شامل قیر  PMB-70و قیر 60/70
بود مورد آزمایش قرار گرفت .نتایج آزمونهای مختلف در جداول شماره  1و  2ارائهشده است.
مقادیر مجاز نیز طبق استاندارد  IS: 73-2001در این جداول ارائهشده است.

جدول  1مشخصات فیزیکی قیر 60/70

جدول  2مشخصات فیزیکی قیر PMB-70
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مشخصات مخلوط  PMB-70با مخلوط تهیهشده از قیر  60/70مورد مقایسه قرار گرفت .طراحی
مخلوط بتنی قیری تهیهشده با هردو بایندر  PMB-70و قیر  60/70بهصورت جداگانه توسط
روش طراحی مخلوط مارشال انجام گرفت .نمونههای آزمایشی با استفاده از افزودن  5 ،4/5و
 5/5درصد بایندر به سنگدانه ها آماده گردید.
 .4مقدار مطلوب قیر
مشخصات مخلوط بتن قیری آمادهشده با قیر  60/70و قیر اصالحشده پلیمری  PMB-70با
استفاده از روش طراحی مخلوط مارشال ،مورد ارزیابی قرار گرفت .نمونهها با مقدار قیر 5 ،4/5
و  5/5درصد طبق روش استاندارد تهیه گردید .نمونهها به مدت یکشب خنک شده و سپس از
قالب جدا شدند .وزن نمونهها در هوا و آب بهمنظور محاسبه وزن مخصوص مخلوط و دیگر خواص
مرتبط موردتوجه و بررسی قرار گرفت .نمونهها به مدت  30الی  40دقیقه در حمام آب با دمای
تحت کنترل  60درجه سانتیگراد نگهداری شد .سپس نمونهها از حمام آب گرم خارجشده و
برای تعیین مقدار جریان و پایداری در دستگاه آزمون مارشال مورد تست قرار گرفت.
مشخصات مخلوط قیری تهیهشده با قیر  60/70در جدول شماره  3نشان دادهشده است .بهطور
مشابه ،مشخصات مخلوط تهیهشده با قیر  PMB-70نیز در جدول شماره  4ارائهشده است .از
این جداول میتوان مشاهده کرد که مقدار مناسب بایندر با استفاده از قیر گرید 4/74 60/70
درصد بوده درحالیکه مقدار مناسب بایندر با استفاده از قیر  5/02 ،PMB-70درصد است.
مقادیر پایداری ،جریان و عامل مرتبط برای مخلوط قیری با قیر  60/70و مخلوط قیری با قیر
 PMB-70در جدول شماره  5ارائهشده است .اگرچه مقدار قیر بکار رفته برای مخلوط تهیهشده
با قیر  PMB-70نسبت به مخلوط تهیهشده با قیر  60/70بیشتر است ،اما مقدار پایداری برای
مخلوط آمادهشده با قیر  ،PMB-70به میزان  23/50کیلو نیوتن بوده که این مقدار  27درصد
بیشتر از مقدار پایداری بهدستآمده برای مخلوط تهیهشده با قیر  18/55( 60/70کیلو نیوتن)
است.
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جدول  3مشخصات مخلوط بتنی قیر عادی برای تعیین مقدار مطلوب قیر

جدول  4مشخصات مخلوط بتنی قیر اصالحشده پلیمری برای تعیین مقدار مطلوب قیر
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جدول  5مشخصات مخلوط بتنی قیر در مقدار بایندر مطلوب

 .5مقاومت بایندر در برابر شیار شدگی
مدول برشی دینامیک برای تعیین مشخصات ویسکواالستیک خطی بایندر آسفالت مورد ارزیابی
قرار داده شد .سیستم کنترل و جمعآوری دادهها ،ثبت درجه حرارت ،فرکانس ،زاویه انحراف و
گشتاور را ارائه میکند .عالوه براین اطالعات سیستم ،تنش برشی  ،کرنش برشی ،مدول برشی
پیچیده * Gو زاویه فازی  δرا محاسبه و ثبت میکند .مقادیر محاسبهشده * Gو  δپس از تکمیل
تست بر روی کامپیوتر به نمایش داده میشود.
آزمون مدول برشی دینامیک (شکل شماره  )1در سه درجه حرارت  55 ،45و  65درجه
سانتیگراد (همانطور که شیار شدگی غالباً در این سه درجه حرارت بر روی آسفالت رخ میدهد)
انجام گرفت .این آزمون بر روی نمونههای قیر  60/70پیر نشده و پیر شده براثر  TFOو همچنین
نمونهای ساختهشده با قیر  PMB-70پیر نشده و پیر شده انجام گرفت .پارامتر شیار شدگی
( )G*/sinδبرای هردو بایندر در شرایط پیر نشده و پیر شده محاسبه گردید.
تنوع پارامتر شیار شدگی قیر  PMB-70و قیر  60/70در جدول شماره  6برای هر دو مورد به
ترتیب قبل از پیرشدگی و پسازآن ارائه و با یکدیگر مقایسه شده است .آنچه مشاهده میشود
این است که مدول برشی پیچیده هردو بایندر با افزایش درجه حرارت و زاویه فازی کاهش
مییابد .مقدار پارامتر شیار شدگی ( )G*/sinδدر دمای  65درجه سانتیگراد پس از پیرشدگی
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در مورد قیر  60/70به کمتر از  2/2KPaافت میکند .درحالیکه مقدار پارامتر شیار شدگی برای
قیر  PMB-70در همین درجه حرارت بسیار باالست (.)9/28KPa

شکل  1رئومتر برشی دینامیک به همراه سیستم جمعآوری اطالعات

جدول  6خواص رئولوژیکی
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 .6مقاومت کششی غیرمستقیم
آزمون مقاومت کششی غیرمستقیم بر روی نمونههای مارشال آمادهشده با مقدار مطلوب قیر
انجام گرفت .آزمون از طریق بارگذاری نمونه استوانهای در دمای  30درجه سانتیگراد انجام شد.
نیروی فشاری بهصورت موازی در امتداد قطر عمودی اعمالشده و تنش کششی توسعهیافته
است (شکل شماره  .)2همانطور که مشاهده میکنید نمونه با اعمال بار در امتداد قطر عمودی
شکسته شد.
مقاومت کششی غیرمستقیم و مدول ارتجاعی مخلوطها توسط بارگذاری مکرر مشخص میشود.
مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوط بتنی قیر مرسوم و مخلوط بتنی قیر اصالحشده پلیمری به
ترتیب به میزان  492KPaو  591KPaبه دست آمد (جدول شماره  .)7این نشان میدهد که
مقاومت کششی مخلوط تهیهشده با قیر  PMBحدود  20درصد باالتر از مخلوط تهیهشده با
قیر عادی است.

شکل  2آزمون کشش غیرمستقیم
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جدول  7مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوطهای بتن قیری

 .7مدول ارتجاعی
در آزمون مدول ارتجاعی ،نمونه استوانهای در محفظه با دمای کنترلشده گرم شده تا نمونهها
به درجه حرارت یکنواخت برسند .نمونهها درون دستگاه بارگذاری قرار دادهشده و بار تکراری
سینوسی در محدوده  10تا  50درصد از مقاومت کششی ،برای مشاهده تغییر شکل یکنواخت
اعمال میشود .فرکانس به میزان  2Hzو دوره استراحت به میزان  1ثانیه انتخاب شد .جدول
شماره  8نشاندهنده تغییرات مدول ارتجاعی با درجه حرارت برای قیر عادی  60/70و قیر
اصالحشده پلیمری  PMB-70است .آنچه مشاهده میشود این است که مدول ها بهسرعت با
افزایش درجه حرارت کاهش مییابد .مدول ارتجاعی مخلوط تهیهشده با  PMBبه مقدار 19
الی  30درصد نسبت به مخلوط بتنی با قیر عادی (در محدوده دمای آزمون از  30تا  40درجه
سانتیگراد) بیشتر است .مشاهده میشود که مدول ارتجاعی به میزان  75درصد با کاهش درجه
حرارت از  40تا  30درجه سانتیگراد ،افزایش مییابد.

جدول  8مدول ارتجاعی مخلوطهای بتنی قیری
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 .8نتیجهگیری
نتایج مطالعات آزمایشگاهی نشان داد که عملکرد قیر اصالحشده پلیمری نسبت به قیر عادی
(قیر  )60/70بهتر است .نتایج زیر را میتوان از این پژوهش استنباط کرد:
 .1مشخصشده که قیر اصالحشده پلیمری دارای برگشتپذیری االستیک باالیی است (79
درصد).
 .2قیر اصالحشده خواص مقاومت در برابر پیرشدگی بهتری دارد .از دست دادن وزن براثر
حرارت در  TFOدر مقایسه با قیر عادی  60/70به میزان  6برابر بیشتر است.
 .3هنگامیکه  PMBبه کار گرفته میشود ،پایداری مارشال مخلوط به میزان  27درصد
افزایش مییابد.
 .4مقاومت در برابر شیار شدگی قیر اصالحشده پلیمری بهطور چشمگیری بیشتر است.
 .5مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوط بتنی تهیهشده از قیر اصالحشده پلیمری در دمای
 30درجه سانتیگراد حدود  20درصد بیشتر است.
 .6مدول ارتجاعی مخلوط تهیهشده با قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBدر دمای آزمون 30
الی  40درجه سانتیگراد بهطور چشمگیری نسبت به مخلوط تهیهشده با قیر عادی
بیشتر است.
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