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مطالعه خواص رئولوژیکی قیر اصالحشده با خرده تایر و ارتباط آن با حساسیت دمایی
چکیده:
شواهد قابلمالحظهای در مورد فواید استفاده از خرده تایر ( )CRبهمنظور بهبود مشخصات
قیرهای مرسوم ،افزایش حفاظت از محیطزیست و تقویت منافع صنعتی و اقتصادی وجود دارد.
ازاینرو ،استفاده ازاینگونه افزودنیهای نوین و مبتکرانه در اصالح قیر از طریق تکنولوژی پایدار،
از حمایت باالیی برخوردار است .موضوع اصلی این پژوهش بررسی تأثیرات شرایط مختلف اختالط
(اعم از زمان و درجه حرارت) و مقادیر متفاوت خرده تایر بر روی خواص بایندر قیری است.
آزمون با استفاده از رئومتر برشی دینامیک ( )DSRو تست نقطه نرمی انجام گرفت .نتایج نشان
داد که مقادیر مختلف خرده تایر و درجه حرارت اختالط تأثیرات چشمگیری بر روی مشخصات
بایندر اصالحشده داشته درحالیکه مدتزمان اختالط تأثیر ناچیزی را از خود نشان داد.
مشخصشده که دمای اختالط باال و مقدار زیاد خرده تایر بر واکنش ترکیبی بین قیر و خرده
تایر و همچنین افزایش نرخ تورم تأثیرگذار بوده و منجر به افزایش مدول برشی پیچیده (*،)G
مدول ذخیرهسازی (’ ،)Gمدول اتالف (” )Gو نقطه نرمی و همچنین کاهش زاویه فازی ()δ
میشود .ازاینرو قیر اصالحشده حساسیت در مقابل تغییر شکل بعد از حذف تنش دارد .همچنین
این پژوهش رابطه قابلتوجهی بین پارامترهای رئولوژیکی (مدول برشی پیچیده ،مدول
ذخیرهسازی ،مدول اتالف و زاویه فازی) و نقطه نرمی را برحسب پیشبینی خصوصیات فیزیکی
مکانیکی بدون در نظر گرفتن شرایط اختالط ارائه کرده است .ازاینرو بهمنظور بررسی
االستیسیته ،دادههای نقطه نرمی ،مدول ذخیرهسازی و زاویه فازی بهعنوان شاخص مناسبی از
االستیسیته و انعطافپذیری بایندر یافت شد .هنگامیکه نقطه نرمی در دسترس باشد ،پیشبینی
در مورد قابلیت بایندر برای بازیابی شکل اصلی پس از حذف تنش امکانپذیر میباشد.
کلمات کلیدی:

قیر اصالحشده ،خرده تایر ،رئولوژی ،شرایط اختالط
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 .1مقدمه

یکی از معضالت اساسی در آلودگیهای زیستمحیطی افزایش مقدار تایرهای ضایعاتی و مشکالت
ناشی از انباشت آنها در محیطزیست است .بهعنوان تالشی در جهت کاهش بزرگی این مشکل،
استفاده از خرده تایرهای اصالحکننده ( )CRMبهدستآمده از تایرهای ضایعاتی از جذابیت
کافی در اصالح آسفالت برخوردار هستند .بهطورکلی خصوصیات عملکردی و رئولوژیکی بایندر
قیر الستیکی تحت تأثیر شرایط ترکیب و مقدار خرده تایر قرار دارد .قیر یک ماده نیمه جامد
تیرهرنگ است که از تقطیر جوی و تقطیر در خالء نفت خام در طول فرآیند پاالیش به دست
میآید .به علت دارا بودن چسبندگی ویسکواالستیک گرمانرم و همچنین قدرت پیوند خوب و
خاصیت ضدآبی از این ماده برای ساخت آسفالت جادهها و بزرگراهها استفاده میشود.
مطالعات نشان داده که خصوصیات رئولوژیکی بایندر بهشدت به رفتار کلوئیدی قیر وابسته است.
عالوه بر این طی مطالعات قبلی گزارششده که افزایش در هریک از مواد تشکیلدهنده قیر
موجب تغییرات در ساختار و رفتار رئولوژیکی قیر میشود .بنابراین ،قیر با نسبت باالی آسفالتن
 /رزین ایجاد یک ساختار شبکهای با سختی و االستیسیته بیشتر (زاویه فازی پایین و مدول
برشی پیچیده باال) میکند .برخالف آن قیر با نسبت باالی رزین  /آسفالتن منجر به بروز رفتار
ویسکوز باال در قیر میشود.
رئولوژی مطالعه تغییر شکل و جریان مواد است .یک شاخه علمی است که به بررسی تمام
جنبههای تغییر شکل موادی که تحت تأثیر تنش خارجی قرار دارند مربوط میشود .قیر دارای
یک رفتار منحصربهفرد است که به میزان بار اعمالی و نرخ بارگذاری بستگی دارد .عالوه بر این
درجه حرارت نیز عاملی است که میتواند با نرخ بارگذاری همبستگی داشته باشد .در دمای باال
و یا نرخ پایین بارگذاری ،قیر به مادهای ویسکوز تبدیل میشود .در دمای پایین و یا نرخ بارگذاری
باال قیر به مادهای با االستیسیته باال تبدیل میشود .بههرحال در دمای حد واسط ،قیر دارای دو
ویژگی متفاوت است (بهطور مثال یک جامد االستیک و یا یک ماده ویسکوز) .مطالعه رئولوژی
قیر یک پدیده مهم برای مشخص کردن رفتار دینامیکی مکانیکی بایندر است .تحقیقات پیشین
نشان داده که سازوکار اصلی واکنش قیر-الستیک شامل متورم شدن ذرات الستیک به دلیل
نفوذ روغنهای سبک به درون آن و سختتر شدن بایندر باقیمانده است.
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طبق مطالعات انجامگرفته ،قیر با مقدار باالی خرده تایر ( )CRدارای ویسکوزیته باالیی در دمای
 135درجه سانتیگراد است که این امر میتواند باعث بهبود خواص شیار شدگی شود .همچنین
مشاهدهشده که افزایش میزان خرده تایر باعث تولید قیر الستیکی با ویسکوزیته باال و
انعطافپذیری پایین میشود .بههرحال برای مقدار مطلوب خرده تایر ،اندازه خرده تایر و مقدار
بایندر آسفالت را باید از قبل تعیین کرد .اعتقاد بر این است که واکنش فیزیکی-شیمیایی بین
قیر و ذرات خرده تایر رخ داده و منجر به تغییر اندازه مؤثر و خواص فیزیکی قطعات تایر شده
که درنتیجه بر عملکرد آسفالت تأثیرگذار است .مقدار باالی خرده تایر نیز منجر به بهبود خواص
فیزیکی و رئولوژیکی بایندر قیری اصالحشده از طریق افزایش مقاومت در برابر شیار شدگی و
بازیابی کشسان آن میشود.
در تحقیقاتی که در آن بر روی تأثیر غلظت خرده تایر بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی بایندر
اصالحشده تمرکز شده از پارامتر شیار شدگی () ،)G*/Sin(δشکلپذیری و بازیابی کشسان
برای ارزیابی خواص بایندر اصالحشده استفادهشده است .نتایج ثابت کرد که غلظت باالی خرده
تایر از پتانسیل مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی (شیار شدگی) برخوردار است.
مطالعات پژوهشی انجامگرفته بر روی تأثیر عوامل ترکیبی درصد خرده تایر اصالحکننده و زمان
اختالط بر روی خواص رئولوژیکی قیر الستیکی نشان داد که عامل اصلی مؤثر بر بازیابی کشسان
قیر الستیکی مقدار باالی خرده تایر است .زمان اختالط تأثیر چشمگیری را بر روی بازیابی
کشسان بایندر پس از تغییر شکل از خود نشان نداد .بررسیهای مختلف نشان داد مدتزمان
اختالط تأثیر بسزایی بر روی انتخاب مقدار بایندر مطلوب و یا ترکیب مخلوط ندارد.
مطابق با دیگر تحقیقات انجامگرفته بر روی تأثیر شرایط ترکیب (زمان و درجه حرارت) بر روی
نفوذپذیری ،نقطه نرمی و مدول ارتجاعی ،اعالمشده که استفاده از سه مدتزمان مختلف اختالط
( 60 ،45و  90دقیقه) بر روی خواص بایندر اصالحشده تأثیر قابلتوجهی ندارد .اگرچه دراینبین
تمایلی برای تبدیلشدن به یک ترکیب ثابت در بین مدتزمان  60دقیقه و  90دقیقه
مشاهدهشده است.
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شکل شماره  1میکرو گرافی از فرآیند تولید قیر پالستیکی را نشان میدهد .واضح است که
مقادیر نسبت ًا بزرگ تایر در زمان واکنش  30و  45دقیقه وجود دارد .در زمان  60و  90دقیقه
واکنش ساختار قیر-الستیک نشان میدهد که سیستم به سازگاری رسیده است .در زمان واکنش
 90دقیقه خرده تایرها بهطور کامل در بایندر قیری ثابتشدهاند.

شکل  1میکرو گراف قیر الستیکی در زمانهای متفاوت

بااینحال ،یک کار تحقیقاتی نیز نشان داده که زمان ترکیب طوالنیتر تأثیر قابلمالحظهای را بر
روی خواص بایندر و درنتیجه افزایش ویسکوزیته و مقاومت در برابر شیار شدگی دارد .در
سالهای اخیر مطالعاتی زیادی بر روی بهکارگیری بایندر قیر الستیکی انجامگرفته و در همه
آنها فواید زیادی گزارششده است .این فواید شامل بهبود مقاومت قیر در برابر شیار شدگی از
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طریق افزایش ویسکوزیته ،افزایش نقطه نرمی ،بهبود مقاومت قیر در برابر ترکهای اولیه سطحی،
کاهش شکست خستگی ،کاهش حساسیت دمایی و ارتقاء دوام و همچنین کاهش هزینههای
ساخت و نگهداری آسفالت میباشد.
هدف از این پژوهش بررسی تأثیرات افزودن خرده تایر بهعنوان یک افزودنی به قیر با استفاده از
فرآیند مرطوب است .دو تست آزمایشگاهی برای ارزیابی عملکرد خصوصیات فیزیکی-مکانیکی
در درجه حرارتهای باالی بایندر آسفالت الستیکی انجام گرفت .نتایج مقایسه شده و مورد
تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفتند .تحلیل واریانس دوطرفه ( )ANOVAنیز اجرا شد .موضوع
اولیه این پژوهش بررسی تأثیرات شرایط ترکیب (زمان و درجه حرارت) و مقدار خرده تایر بر
روی خواص رئولوژیکی قیر الستیکی است .موضوع دوم تعیین رابطه بین پارامترهای رئولوژی
]مدول برشی پیچیده (* ،)Gمدول ذخیرهسازی (’ ،)Gمدول اتالف (” )Gو زاویه فازی ( [)δو
نقطه نرمی برای پیشبینی خواص فیزیکی-مکانیکی قیر است.
 .2مواد و روشها
در این پژوهش بایندر قیری با گرید  80/100مورداستفاده قرار گرفت .جدول شماره 1
نشاندهنده ویژگیهای این نوع قیر است .جدول شماره  2نیز نتایج آزمونهای نفوذپذیری ،نقطه
نرمی (گوی و حلقه) ،ویسکوزیته بروکفیلد ،شکلپذیری ،برگشتپذیری االستیک و رئومتر برشی
دینامیک ( )DSRرا نشان داده است .این آزمونها بهمنظور ارزیابی خواص مهندسی بایندر قیری
تقویتشده با خرده تایر اصالحکننده ( )CRMانجامگرفته است .جدول شماره  2نشاندهنده
بهبود در خواص رئولوژیکی و فیزیکی قیر اصالحشده با خرده تایر از طریق افزایش در ویسکوزیته،
نقطه نرمی ،شکلپذیری ،بازیابی کشسان و پارامتر سختی است .این پدیده میتواند از طریق
جذب روغنهای سبک قیر توسط قطعات خرده تایر که منجر به متورم شدن ذرات الستیک در
طول فرآیند ترکیب میشود ،شرح داده شود .در این تحقیق بهمنظور کاهش تفکیک از ذرات ریز
شده الستیک (با قطر  0/6میلیمتر) استفادهشده است .ترکیببندی شیمیایی خرده تایر نیز در
جدول شماره  3ارائهشده است.
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یک مخلوطکن پروانهای و همچنین فرآیند مرطوب (اختالط قیر با خرده تایر قبل از مخلوط
شدن با سنگدانه ها) بهمنظور آمادهسازی قیر الستیکی استفادهشده است .اختالط بایندر در
سرعت  200دور در دقیقه انجام گرفت .دو درجه حرارت ترکیب مختلف ( 160و  180درجه
سانتیگراد) و زمان اختالط ( 30و  60دقیقه) و  5درصد متفاوت خرده تایر ( 16 ،12 ،8 ،4 ،0و
 20درصد) انتخاب شد.
آزمونهای بایندر مورداستفاده در این پژوهش شامل رئومتر برشی دینامیک ( )DSRو آزمون
نقطه نرمی (گوی و حلقه) است .طبق این آزمونها ،نقطه نرمی درجه حرارتی است که در آن
قیر به درجه خاصی از نرمی میرسد .این آزمون با استفاده از دستگاه گوی و حلقه انجام میشود.
مطابق با  ، ASTM D36قیر یک ماده ویسکواالستیک بدون نقطه ذوب مشخص و تعریف شد
است .این ماده بهآرامی با افزایش دما نرمتر شده و گرانروی آن کم میشود.
رئومتر برشی دینامیک ( )DSRبرای اندازهگیری و تبیین خصوصیات رئولوژیکی بایندر قیری در
دمای  76درجه سانتیگراد مورداستفاده قرار گرفت .آزمونهای مخصوص در فرکانس 10 rad/s
انجام گرفت؛ که این فرکانس معادل سرعت یک اتومبیل با  90کیلومتر در ساعت است .نمونههای
مورداستفاده در آزمون باضخامت  1میلیمتر و قطر  25میلیمتر بین دو صفحه فلزی موازی
شکلدهی شد .نتایج  DSRدربرگیرنده پارامترهای مدول برشی پیچیده (* ،)Gمدول
ذخیرهسازی (’ ،)Gمدول اتالف (” )Gو زاویه فازی ( )δاست .فرمول محاسبه مدول برشی
پیچیده (* ،)Gمدول ذخیرهسازی (’ ،)Gمدول اتالف (” )Gو زاویه فازی ( )δبه ترتیب در
معادلههای شماره  3 ،2 ،1و  4نشان دادهشده است.
معادله شماره 1

)G* = (τ/γ

معادله شماره 2

)G’ = cos(δ) (τ/γ

معادله شماره 3

) G” = sin (δ) (τ/γ

معادله شماره 4

”δ = G/G
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

که در آن * Gمدول برشی پیچیده τ ،تنش برشی γ،کرنش برشی G’ ،مدول ذخیرهسازی،
” Gمدول اتالف و  δزاویه فازی است.

جدول  1مشخصات قیر با گرید 80/100

جدول  2مشخصات رئولوژیکی و فیزیکی قیر الستیکی
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

جدول  3ترکیببندی شیمیایی خرده تایر

 .3تجزیهوتحلیل نتایج و مباحث
 1-3آنالیز نتایج مدول برشی پیچیده (* )Gدر دمای  76درجه سانتیگراد

شکل شماره  2و  3نشاندهنده افزایش در مدول برشی پیچیده همزمان با افزایش مقدار الستیک
در نمونههای قیری است .نتایج نشان داد که تفاوت چشمگیری در مدول برشی پیچیده در درجه
حرارتهای مختلف اختالط وجود دارد .دمای اختالط باالی بایندر قیر الستیکی منجر به بروز
نتایج بهتر مدول برشی پیچیده (* )Gبرای نمونههای حاوی  4تا  20درصد خرده الستیک در
حدود  4/5الی  44درصد در زمان  30دقیقه از شروع اختالط در دمای  180درجه سانتیگراد
میشود.
این افزایش احتما ًال به دلیل مقدار آسفالتن در قیر اصلی بوده که باعث افزایش جریان ویسکوز
نمونه قیر اصالحشده در طول فرآیند واکنش میشود .همچنین مقدار خرده تایر تأثیر قوی بر
روی مدول برشی پیچیده از طریق افزایش سختی بایندر قیری اصالحشده با خرده تایر دارد.
تفاوتها در مدول برشی پیچیده به علت زمانهای اختالط متنوع ،تغییرات چشمگیری را برای
نمونههای قیر ساده و قیر الستیکی در درجه حرارت  160درجه سانتیگراد و  180درجه
سانتیگراد (همانطور که در اشکال شماره  4و  5ارائهشده) نشان نمیدهد.
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

شکل  2نتایج مدول برشی پیچیده در مقابل دمای اختالط در دقیقه 30
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

شکل  3نتایج مدول برشی پیچیده در مقابل دمای اختالط در دقیقه 60
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

شکل  4نتایج مدول برشی پیچیده در مقابل زمان اختالط در دمای  160درجه سانتیگراد
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

شکل  5نتایج مدول برشی پیچیده در مقابل زمان اختالط در دمای  180درجه سانتیگراد

 2-3آنالیز نتایج زاویه فازی ( )δدر دمای  76درجه سانتیگراد

زاویه فازی بیانگر انتقال رفتار بایندر قیری از حالت ویسکوز به حالتجامد االستیک است .مقدار
باالی زاویه فازی با بایندری که ویسکوزیتر است مطابقت دارد .زاویه فازی یک انتقال بین تنش
اعمالی و کرنش حاصله است .زاویه فازی میتواند برای فهم خواص ویسکواالستیک مواد
ال االستیک ،زاویه فازی صفر خواهد بود ،درحالیکه واکنش
مورداستفاده قرار گیرد .در واکنش کام ً
کامالً ویسکوز توسط زاویه فازی  90درجه مشخص میشود .شکل شماره  6رفتار انتقالی زاویه
فازی را برای یک ماده ویسکواالستیک نشان میدهد.
شکل شماره  7و  8تأثیر درجه حرارت اخت الط و مقدار خرده تایر را بروی زاویه فازی در دمای
 76درجه سانتیگراد نشان میدهد  .درجه حرارت اختالط ،خواص بایندر الستیکی را به لحاظ
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

زاویه فازی تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین افزایش در مقدار خرده تایر نیز منجر به کاهش
زاویه فازی بایندر الستیکی میشود.
شکل شماره  9و  10نشاندهنده تأثیر زمان اختالط بر روی زاویه فازی در دمای  76درجه
سانتیگراد است .واضح است که زمان اختالط تأثیری بر خواص بایندر الستیکی به لحاظ زاویه
فازی ندارد؛ بنابراین ،کاهش اولیه در زاویه فازی را میتوان به تأثیر مقدار خرده تایر نسبت داد.
افزایش مقدار الستیک منجر به افزایش واکنش کربن سیاه با الستیک میشود .مشاهدهشده که
زمان اختالط  30دقیقه ممکن است برای تکمیل واکنش بین خرده تایر و بایندر قیری کافی
نباشد.

شکل  6رفتار انتقالی زاویه فازی برای یک ماده ویسکواالستیک
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

شکل  7زاویه فازی در مقابل درجه حرارت اختالط در دقیقه 30
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

شکل  8زاویه فازی در مقابل درجه حرارت اختالط در دقیقه 60
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

شکل  9زاویه فازی در مقابل زمان اختالط در دمای  160درجه سانتیگراد
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

شکل  10زاویه فازی در مقابل زمان اختالط در دمای  180درجه سانتیگراد

 3-3آنالیز نتایج مدول ذخیرهسازی و مدول اتالف در دمای  76درجه سانتیگراد

در طول اجرای فرآیند ساخت بایندر و اختالط آن با سنگدانه ها ،یکی از مهمترین الزامات طراحی
در نظر گرفتهشده ،تغییر شکل االستیک بایندر قیر ،ازجمله رفتار جریان و رفتار ویسکوز آن
است .به منور اطمینان بیشتر از نتایج رفتارهای مختلف از بایندر ویسکوز تا االستیک ،دو مؤلفه
مدول ذخیرهسازی (’ )Gو مدول اتالف (” )Gموردبررسی و آنالیز قرار گرفت .نتایج علمی
سازوکار اصلی بایندر اصالحشده و اصالحنشده تحت شرایط مختلف اختالط با استفاده از مقادیر
متفاوت خرده تایر تبیین شده است.
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

نتایج مدول ذخیرهسازی در اشکال شماره  11تا  14نشان دادهشده است .همچنین نتایج مدول
اتالف نیز در اشکال شماره  15الی  18ارائهشده است .نتایج نشان داد که مدول ذخیرهسازی
(’ )Gو مدول اتالف (” )Gظاهراً با افزایش مقدار خرده تایر افزایش مییابد.
در پژوهش حاضر ،افزودن خرده تایر به قیر ساده موجب افزایش مدول ذخیرهسازی و مدول
اتالف شد .با توجه به آنکه خرده تایر درون قیر حل و پراکنده میشود ،خصوصیات مکانیکی
بایندر اصالحشده بهبود مییابد .دلیل دیگر این بهبود میتواند خصوصیات شیمیایی و فیزیکی
قیر و خرده تایر باشد .این خواص بهطورکلی در طول فرآیند واکنش تحت تأثیر قرار میگیرند.
علت این امر کاهش ابعاد ذرات الستیک ناشی از تفکیک و یا دپلیمریزاسیون قطعات الستیک
هضم شده در بایندر آسفالت است.
در اشکال شماره  11تا  14و در بررسی تأثیر مدتزمان اختالط بر روی مدول ذخیرهسازی ’G
(بخش االستیک) و مدول اتالف ”( Gبخش ویسکوز) ،تفاوتهای چشمگیری بین زمان اختالط
 30و  60دقیقه برای قیر اصالحشده با تمامی مقادیر خرده تایر مشاهده شد .بههرحال ،درجه
حرارت اختالط اثر چشمگیر و واضحی را بر روی هر دو مدول ذخیرهسازی ’ Gو مدول اتالف
”( Gهمانطور که در اشکال شماره  15تا  18نشان دادهشده) دارد .این افزایش بیانگر آن است
که درجه حرارت اختالط عامل اصلی کنترلکننده شرایط اختالط برای بایندر قیر الستیکی
است .این نتایج مدول ذخیرهسازی میتواند پاسخ االستیک بایندر اصالحشده را نیز بهبود بخشد.
االستیسیته و برگشتپذیری بایندر اصالحشده بعد از قرار گرفتن در معرض تنش برشی و تغییر
شکل کرنشی بهبود یافت .افزایش در مدول ذخیرهسازی و مدول اتالف ممکن است ناشی از
فرآیند اکسیداسیون اجزاء قیر باشد .فرآیندهای تعاملی درجه حرارت و زمان اختالط میتوانند
رفتار ویسکواالستیک بایندر قیر الستیکی را تحت سلطه خود قرار دهند .بایندر قیر در دمای 76
درجه سانتیگراد نرمتر میشود .هنگامیکه شرایط واکنش کافی بود ،بایندر خواص االستیک
غالب را نشان میدهد.
مدول ذخیرهسازی ’( Gبخش االستیک) نسبت به مدول اتالف ”( Gبخش ویسکوز) بیشتر
است .این پدیده بهوسیله افزایش در مقدار زاویه فازی ثابت میشود .یک بایندر ایدئال سختی
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

باالیی در دماهای باال بهمنظور مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی (شیار شدگی) و نرمی باالیی
در دمای های پایین بهمنظور جلوگیری از تنشهای حرارتی منجر به شکست خستگی از خود
نشان میدهد .نتایج این پژوهش مشخص کرد که بایندر اصالحشده با خرده تایر ،رفتار
ویسکواالستیک را از خود نشان داده که درنتیجه این نوع بایندر عکسالعمل بهتری را تحت تنش
اعمالی به نمایش میگذارد .در این تحقیق ،نتایج حاصله تائید کرد که بایندر اصالحشده با خرده
تایر حساسیت کمتری د ر برابر تغییرات درجه حرارت در هنگام افزایش مقدار الستیک در آن
دارد .بررسیهای بیشتر ،بهبود در خواص عملکردی آسفالت را در دمای سرویس باال نشان داد.

شکل  11مدول االستیک در مقابل دمای اختالط در دقیقه 30
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

شکل  12مدول االستیک در مقابل دمای اختالط در دقیقه 60
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

شکل  13نتایج مدول االستیک در مقابل زمان اختالط در دمای  160درجه سانتیگراد
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

شکل  14نتایج مدول االستیک در مقابل زمان اختالط در دمای  180درجه سانتیگراد
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

شکل  15مدول ویسکوز در مقابل دمای اختالط در دقیقه 30
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

شکل  16مدول ویسکوز در مقابل دمای اختالط در دقیقه 60
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

شکل  17نتایج مدول ویسکوز در مقابل زمان اختالط در دمای  160درجه سانتیگراد
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

شکل  18نتایج مدول ویسکوز در مقابل زمان اختالط در دمای  180درجه سانتیگراد

 4-3آنالیز نتایج آزمون نقطه نرمی

تفاوت در نقطه نرمی که ناشی از مقادیر مختلف درجه حرارت و مقدار خرده تایر اصالحکننده
( )CRMاست ،نتایج قابلتوجهی را برای تمام نمونههای اصالحشده نشان داد درحالیکه
همانطور که در اشکال شماره  19و  20مشاهده میکنید ،تأثیرات آن در نمونههای اصالحنشده
ناچیز است .افزایش در درجه حرارت اختالط منجر به افزایش در جرم الستیک از طریق واکنش
و تورم الستیک درون قیر در طول فرآیند ترکیب میشود .این بهنوبه خود باعث افزایش مقدار
نقطه نرمی نمونه قیر الستیکی میشود .افزایش مقدار الستیک در مخلوط میتواند با افزایش
نسبت آسفالتن/رزین که احتما ًال باعث بهبود خواص نرمی شده و منجر به کاهش حساسیت
بایندر در مقابل تغییرات دمایی میشود ،در ارتباط باشد.
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مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

همان طور که در اشکال شماره  21و  22نمایش دادهشده ،نتایج نشان میدهد که تفاوت
چشمگیری در نتایج نقطه نرمی در زمان اختالط  30و  60دقیقه وجود ندارد .هنگامیکه درجه
حرارتهای مختلف را بررسی کردیم مشخص شد که افزایش در مقدار نقطه نرمی به مقدار زیادی
تحت تأثیر مقدار خرده تایر بوده تا زمان اختالط .طبق تحقیقات  Liuو همکاران ،عامل اصلی
در افزایش مقدار نقطه نرمی را میتوان به مقدار خرده تایر ،بدون در نظر گرفتن جنس و اندازه
آنها نسبت داد .افزایش در نقطه نرمی منجر به نرمتر شدن بایندر شده که این امر باعث بهبود
برگشتپذیری بایندر پس از تغییر شکل االستیک میشود.

شکل  19نقطه نرمی در مقابل درجه حرارت اختالط در دقیقه 30
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شکل  20نقطه نرمی در مقابل درجه حرارت اختالط در دقیقه 60
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شکل  21نقطه نرمی در مقابل زمان اختالط در دمای  160درجه سانتیگراد
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مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

شکل  22نقطه نرمی در مقابل زمان اختالط در دمای  180درجه سانتیگراد

 .4آنالیز واریانس دوطرفه ()ANOVA
تحلیل واریانس دوطرفه ( )ANOVAیک روش آماری است که برای ارزیابی روابط و تفاوتها
میان دو یا چند مجموعه داده استفاده میشود .در این پژوهش دو راه تحلیل واریانس
( ) ANOVAبا استفاده از تکرار دو عامل انجام گرفت :اجرای آنالیز واریانس بین دو یا چند
مجموعه از دادهها .سطح قابلتوجهی از مجموعه دادهها بهوسیله ارزیابی نسبت  Fو مقایسه آن
با مقدار  Fبحرانی برای نمونهها تعیین شد .اگر نرخ ( Fآمار  )Fبزرگتر از مقدار  Fبحرانی بود،
تفاوتها میان گروهها ازلحاظ آماری معنادار خواهد بود .سطح اهمیت (𝛼) مورداستفاده در این
تحقیق 0/05 ،بود.
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مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

همانطور که در جدول شماره  4نشان دادهشده ،در مورد آنالیز واریانس مقدار خرده تایر
اصالحکننده ( ،)CRMمقدار  )4/00247( Fدر مقایسه با مقدار  Fبحرانی ( )2/456281بزرگتر
بوده و همچنین مقدار  Pنسبت به مقدار مفروض

𝛼 ( )0/05کوچکتر است .در مورد آنالیز

واریانس درجه حرارت اختالط ،مقدار  )4/907769( Fدر مقایسه با مقدار  Fبحرانی ()3/54557
بزرگتر بوده و همچنین مقدار  )0/0049( Pنسبت به مقدار مفروض

𝛼 کوچکتر است .در

مورد آنالیز واریانس زمان اختالط ،مقدار  )2/086463( Fدر مقایسه با مقدار  Fبحرانی
( )3/554511کوچکتر بوده و همچنین مقدار  )0/299( Pنسبت به مقدار مفروض 𝛼 بزرگتر
است .میتوان نتیجهگیری کرد که تأثیر مقدار خرده تایر اصالحکننده ( )CRMو درجه حرارت
اختالط بر روی مدول برشی پیچیده چشمگیر بوده درحالیکه زمان اختالط تأثیر ناچیزی بر
روی مدول برشی پیچیده به ترتیب در زمانهای  30و  60دقیقه دارد.

جدول  4آنالیز  ANOVAمدول برشی پیچیده

جداول شماره  5تا  8آنالیز مدول ذخیرهسازی ،مدول اتالف ،زاویه فازی و نقطه نرمی را ارائه
کرده است .به نظر میرسد که مقدار  Fنسبت به مقادیر  Fبحرانی بزرگتر بوده درحالیکه مقادیر
 Pنسبت به 𝛼 کوچکتر است؛ بنابراین ،بهطور مشابه میتوان نتیجهگیری کرد که تأثیر مقدار
خرده تایر اصالحکننده ( )CRMو درجه حرارت اختالط بر روی مدول ذخیرهسازی ،مدول
اتالف ،زاویه فازی و نقطه نرمی قابلتوجه است .عالوه بر این ،زمان اختالط تأثیر چشمگیری بر
روی مدول ذخیرهسازی  ،مدول اتالف ،زاویه فازی و نقطه نرمی ندارد .ازاینرو بایندر قیری
تهیهشده با  20درصد خرده تایر اصالحکننده ( )CRMدر دمای  180درجه سانتیگراد و
مدتزمان اختالط  30دقیقه بهترین خواص عملکردی را در دماهای باال دارد.
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جدول  5آنالیز  ANOVAمدول ذخیرهسازی

جدول  6آنالیز  ANOVAمدول اتالف

جدول  7آنالیز  ANOVAزاویه فازی

جدول  8آنالیز  ANOVAنقطه نرمی

 .5خواص رئولوژی بهعنوان تابعی از نقطه نرمی
برای بررسی رابطه بین خواص رئولوژی و نقطه نرمی ،پارامترهای ( DSRمدول برشی پیچیده
* ،Gمدول ذخیرهسازی ’ ،Gمدول اتالف ” Gو زاویه فازی  )δهمانطور که به ترتیب در اشکال
شماره  23تا  26نشان دادهشده ،تبیین شده است.
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

همانطور که در اشکال شماره  23تا  25ارائهشده ،نتایج نشاندهنده افزایش در مدول برشی
پیچیده ،مدول ذخیرهسازی و مدول اتالف همزمان با افزایش نقطه نرمی است .نتایج وجود یک
رابطه خطی بین مدول برشی پیچیده * ،Gمدول ذخیرهسازی ’ ،Gمدول اتالف ” Gبا نقطه
نرمی را با ضریب همبستگی باال به اثبات رساند ( R2بیشتر از )0/92؛ بنابراین افزایش در مدول
برشی پیچیده * ،Gمدول ذخیرهسازی ’ Gو مدول اتالف ” Gبا افزایش در نقطه نرمی همراه
است .همچنین مشاهدهشده که مقدار باالی خرده تایر اصالحکننده ( )CRMبا مقدار باالی
مدول برشی پیچیده * ،Gمدول ذخیرهسازی ’ ،Gمدول اتالف ” Gو نقطه نرمی همراه است؛
بنابراین بایندر اصالحشده نرمتر بوده و حساسیت کمتری در برابر تغییر شکل دائمی و شیار
شدگی دارد.
همانطور که در شکل شماره  26مشاهده میکنید ،نتایج نشاندهنده کاهش در زاویه فازی ()δ
در هنگام افزایش نقطه نرمی است .کاهش در زاویه فازی مشخص کرد که بایندر اصالحشده
االستیک تر بوده و ویسکوزیته کمتری دارد که این تغییرات منجر به بهبود مقاومت در برابر تغییر
شکل جریانی در دماهای باال میشود .نتایج همچنین نشاندهنده وجود یک رابطه قابلتوجه بین
زاویه فازی و نقطه نرمی با ضریب همبستگی باال است (.)R2=0/95
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مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

شکل  23ارتباط بین مدول برشی پیچیده و نقطه نرمی

شکل  24ارتباط بین مدول ذخیرهسازی (بخش االستیک) و نقطه نرمی
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مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

شکل  25ارتباط بین مدول اتالف (بخش ویسکوز) و نقطه نرمی
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شکل  26ارتباط بین زاویه فازی و نقطه نرمی

 .6مقایسه یافتههای این پژوهش با مطالعات پیشین
مقدار باالی خرده تایر منجر به بهبود خواص فیزیکی و رئولوژیکی بایندر قیری اصالحشده از
طریق باال بردن نقطه نرمی ،افزایش در ویسکوزیته و مقاومت در برابر شیار شدگی میشود .در
این پژوهش ،مقدار خرده تایر تأثیر چشمگیری بر ارتقاء نقطه نرمی و بهتبع آن کاهش حساسیت
دمایی بایندر اصالحشده داشت .همچنین ،مقدار باالی خرده تایر اصالحکننده ( )CRMتأثیر
روشنی در افزایش پارامترهای رئولوژیکی مدول برشی پیچیده * ،Gمدول ذخیرهسازی ’،G
مدول اتالف ” Gو کاهش زاویه فازی  δداشت .با آزمایش بایندرهای مختلف قیر اصالحشده و
اصالحنشده ،محدوده مقدار مطلوب خرده تایر اصالحکننده ( )CRMمشخص شد و با تحقیقات
پیشین مورد مقایسه قرار گرفت.
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مطالعه خواص رئولوژیکیقیر اصالح شده با خرده اتری و ارتباط آن با حساسیت دمایی

چندین پژوهش نشان داده که محدوده زمانی اختالط از  15تا  90دقیقه تأثیر فراوانی بر
خصوصیات فیزیکی و رئولوژیکی بایندر قیر اصالحشده و اصالحنشده ندارد .در این پژوهش ،زمان
اختالط ( 30دقیقه و  60دقیقه) تأثیر به سزایی بر خواص قیر اصالحشده شامل خصوصیات
فیزیکی و رئولوژیکی از خود نشان نداد .همانطور که پیشازاین بیانشده است ،اهمیت زمان و
شرایط دمایی بر پایه محدودیتهای مرتبط با خواص بایندر و ویژگیهای افزودنی استوار است.
عالوه بر این ،به علت دمای اختالط باال ،بایندر قیری در طول انجام فرآیند ممکن است به پیری
اولیه دچار شده که بهطور عمده ناشی از اکسیداسیون ترکیبات مالتن و تخریب پلیمری است.
مشخص شد که نتایج آزمایشهای اخیر با مقادیر منتشرشده در مطالعات پیشین قابلمقایسه
است .بااینحال تفاوتها میتواند مربوط به چندین محدودیت متنوع که دربرگیرنده خواص
بایندر قیری است (درجه نفوذپذیری ،نوع ،منشأ ،نسبت آسفالتن  /رزین) و ویژگیهای پلیمر
شامل (نوع ،ترکیببندی شیمیایی ،ساختار سطحی ،اندازه فیزیکی و شرایط تحریکی) باشد.
با توجه به درجه حرارت اختالط ،پژوهشهای مختلفی بر روی تأثیر درجه حرارت اختالط
انجامگرفته است .دمای اختالط باال ( 150تا  240درجه سانتیگراد) تأثیر قابلمالحظهای بر
مقاومت در برابر شیار شدگی ،ویسکوزیته و دمای شکست باالی بایندر اصالحشده دارد .پژوهش
حاضر ،تأثیر واضح درجه حرارت اختالط ( 160تا  180درجه سانتیگراد) را بر االستیسیته بایندر
اصالحشده ،سختی و حساسیت دمایی با افزایش مدول برشی پیچیده * ،Gمدول االستیک و
نقطه نرمی را ارائه کرد .بهطور خالصه میتوان گفت که نتایج اخیر با یافتههای ارائهشده در
مطالعات پیشین قابلمقایسه است.
 .7نتیجهگیری
طبق بررسیهای آزمایشگاهی و نتایج بهدستآمده از این پژوهش مشخص شد که:
 افزایش در درجه حرارت اختالط با افزایش در مدول برشی پیچیده (* ،)Gمدول
ذخیرهسازی (’ ،)Gمدول اتالف (” )Gو نقطه نرمی و کاهش در زاویه فازی  δمتناظر
است.
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 افزایش در مدتزمان اختالط ،تفاوت زیادی در زمانهای  30دقیقه و  60دقیقه از خود
نشان نداد .این تأثیر ناچیز در مدول برشی پیچیده (* ،)Gمدول ذخیرهسازی (’،)G
مدول اتالف (” )Gو زاویه فازی در دمای  76درجه سانتیگراد و همچنین نقطه نرمی
در دمای  25درجه سانتیگراد برای تمام نمونههای قیر اصالحشده مشاهده شد.
 واضح است که مقدار خرده تایر نقش اساسی را در تأثیرگذاری چشمگیر بر عملکرد و
خواص رئولوژیکی بایندر قیر الستیکی ایفا میکند .همچنین ،خرده تایرهای اصالحکننده
( )CRMمیتوانند خواص عملکردی آسفالت مانند مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی
(شیار شدگی) را بهبود داده و موجب افزایش طول عمر آسفالت و کاهش هزینههای
تعمیر و نگهداری آن شوند.
 این پژوهش رابطه قابلتوجهی را بین پارامترهای رئولوژیکی ] مدول برشی پیچیده (*،)G
مدول ذخیرهسازی (’ ،)Gمدول اتالف (” )Gو زاویه فازی [و نقطه نرمی را از منظر
پیشبینی خواص مکانیکی-فیزیکی بدون در نظر گرفتن شرایط اختالط ارائه کرده است.
 بااینوجود نیاز به آزمایش بایندر با منابع مختلف ،زمان اختالط متفاوت (240 ،200 ،90
و  390دقیقه) و درجه حرارت اختالط ( 250 ،200 ،190و  300درجه سانتیگراد) و
اندازههای مختلف ذرات خرده تایر ( 40و  80مش) وجود دارد.
 نتایج این کار تحقیقاتی نشان داد که استفاده از بایندر اصالحشده و نرمتر شده با بهبود
در رفتار آسفالت جاده همراه است .بههرحال این نتیجه تنها از طریق اصالح خواص و
ویژگیهای بایندر به دست میآید؛ بنابراین ،این نتایج را میتوان با استفاده از انجام
آزمایشها در مخلوط قیری و توسط ارزیابی آسفالت ساختهشده با بایندر الستیکی مورد
تائید قرارداد.
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