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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

استفاده از استارین بواتدی ان استارین ربای اصالح خصوصیات قیر

استفاده از استایرن بوتا دی ان استایرن برای اصالح خصوصیات قیر

 .1چکیده:
استفاده از پلیمر مصنوعی برای اصالح عملکرد بایندرهای قیری مرسوم به اوایل دهه 1970
میالدی برمیگردد .در اینگونه از بایندر ها متعاقباً حساسیت دمایی کاهشیافته ،چسبندگی
افزودهشده و خواص رئولوژیکی اصالحشده است .در سطح جهانی ،حدود  75درصد از بایندرهای
اصالحشده را میتوان در کالس االستومری 15 ،درصد را در کالس پالستومری و باقیمانده آنکه
در حدود  10درصد است را در کالس الستیک ( )Rubberطبقهبندی کرد .در داخل گروه
االستومری کوپلیمرهای بلوکی استایرن پتانسیل باالیی را از خود در هنگام ترکیب با قیر نشان
میدهند .مثالهای دیگر از االستومرهای استفادهشده در اصالح قیر شامل الستیک طبیعی ،پلی
بوتادین ،پلی ایزوپرن ،کوپلیمر ایزوبوتن ایزوپرن ،پلی کلروپن و استایرن بوتادی ان رابر است.
بهکارگیری پلیمر جهت اصالح قیر بکار رفته در ساخت جادهها در دهه گذشته بهمنظور بهبود و
ارتقاء عمر جادهها با توجه به روند افزایشی حجم ترافیک عبوری ،بهسرعت در حال رشد است.
در حال حاضر ،پلیمرهای مرسوم که برای اصالح قیر مورداستفاده قرار میگیرد شامل استایرن
بوتا دی ان استایرن ( )SBSو پسازآن دیگر پلیمرها مانند استایرن بوتا دی ان رابر (،)SBR
اتیلن ونیل استات ( )EVAو پلیاتیلن ( )PEاست .این مقاله به بررسی اصالح پلیمری قیر جاده
با استفاده از پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن ( )SBSمیپردازد .شش نمونه قیر اصالحشده
پلیمری ( )PMBsبا استفاده از اختالط قیر از دو منشأ متفاوت نفت خام با کوپلیمر استایرن
بوتا دی ان استایرن ( )SBSدر سه مقدار متفاوت از این پلیمر تهیه شد .ویژگیهای رئولوژیکی
قیر اصالحشده با پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن ( )SBSو آنالیز مکانیکی دینامیکی آن با
استفاده از رئومتر برشی پویا ( )DSRموردبررسی قرار گرفت .نتایج بررسیها مشخص کرد که
درجه و میزان اصالح با پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن ( )SBSتابع منشأ قیر (نوع نفت
خام) ،غلظت پلیمر و سازگاری بین قیر و پلیمر است .هنگامیکه غلظت پلیمر و سازگاری آن با
قیر به میزانی باشد که منجر به تشکیل یک شبکه پلیمری پیوسته شود ،فرآوردهای با یک شبکه
بسیار االستیک همراه با افزایش ویسکوزیته ،سختی و پاسخ االستیک (مخصوص ًا در دماهای
سرویس باال) تولید میشود .بااینحال ،پیرشدگی قیر اصالحشده با پلیمر استایرن بوتا دی ان
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استایرن ( )SBSمنجر به کاهش اندازه مولکولی کوپلیمر  SBSو درنتیجه کاهش پاسخ االستیک
قیر اصالحشده میشود.
 .2مقدمه
قیر یک مایع ترموپالستیک ،ویسکواالستیک بوده که در دمای پایین و یا در دوره بارگذاری سریع
(زمان بارگذاری کوتاه ،فرکانس بارگذاری باال) دارای خواص یک مایع االستیک شیشه مانند و
در دماهای باال و در طول بارگذاری آهسته (زمان بارگذاری طوالنی ،فرکانس بارگذاری کم) دارای
خواص مایه ویسکوز است .بهعنوان یک ماده ویسکواالستیک ،قیر هر دو جزء پاسخ االستیک و
ویسکوز را به نمایش میگذارد .عالوه بر آنکه قیر مسئول رفتار ویسکواالستیک تمام فرآوردههای
حاصل از خود است ،این ماده نقش بسزایی در عملکرد جادهها مانند مقاومت در برابر تغییر شکل
دائمی و شکستگی ایفا میکند.
استفاده از قیر اصالحشده در ساخت آسفالت جادهها در دهه گذشته توسط مسئولین دولتی و
پیمانکاران بهمنظور بهبود طول عمر جادهها در مقابل افزایش ترافیک ،رشد بسیار سریعی داشته
است .در حال حاضر ،پلیمرهایی که اغلب برای اصالح قیر بکار برده میشوند االستومرهای
استایرن بوتا دی ان استایرن ( )SBSبوده که همراه با دیگر پلیمرها مانند ،استایرن بوتادی ان
رابر ،اتیلن ونیل استات و پلی اتیلن بهبود خواص قیر بکار میروند .استفاده از پلیمرهای مصنوعی
برای بهبود و اصالح عملکرد بایندرهای قیری مرسوم به اوایل سال  1970میالدی برمیگردد .در
آن سالها با اصالح انجامشده حساسیت دمایی بایندر کاهش و چسبندگی آن افزایش مییافت.
در سطح کلی ،توزیع انواع مختلف بایندر اصالحشده را میتوان بهصورت زیر تقسیمبندی کرد:
 75درصد االستومری
 15درصد پالستومری
 10درصد خرده تایر بازیافتی و اصالحکنندههای متفرقه مانند سولفور.
در داخل گروه االستومری ،کوپلیمرهای بلوکی استایرن ،پتانسیل باالتری را در هنگام ترکیب با
قیر از خود نشان میدهند .دیگر مثالهای االستومرهای استفادهشده در اصالح قیر شامل الستیک
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طبیعی ،پلی بوتادی ان ،پلی ایزوپرن ،کوپلیمر ایزو بوتن ایزوپرن ،پلی کلرو پرن و استایرن بوتادی
ان رابر میباشد.
کوپلیمرهای سه بلوکی استایرن را به علت توانایی آنها در ترکیب با مواد دارای خواص االستیک
و مواد با خواص ترموپالستیک ،بهاصطالح ترموپالستیک رابر نامیده میشوند .این نوع کوپلیمر
را میتوان از فرآیند پلیمریزاسیون متوالی استایرن بوتا دی ان استایرن تولید کرد .روش دیگر
پلیمریزاسیون متوالی استایرن در بلوک میانی مونومرهای بوتادی ان به دنبال یک واکنش با
عامل جفت کننده است.
ساختار کوپلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن ( )SBSاز زنجیره سه بلوکی استایرن بوتا دی ان
استایرن ،دارای مورفولوژی دوفازی حوزههای بلوک پلی استایرن کروی همراه با ماتریکس پلی
بوتادی ان تشکیلشده است.
کوپلیمر های استایرن بوتا دی ان استایرن ( )SBSقدرت کشش و استحکام خود را از پیوند
متقابل مولکولها در شبکه سهبعدی دارند .بلوکهای انتهایی پلی استایرن استحکام را به پلیمر
داده ،درحالیکه بلوکهای ماتریکس الستیکی پلی بوتادی ان خاصیت ارتجاعی فوقالعادهای به
آن میدهد .تأثیر این پیوند متقابل کاهش سریع دمای انتقال شیشهای پلی استایرن (در حدود
 100درجه سانتیگراد) است.
ازنظر ترکیب شیمیایی ،قیر مخلوطی از مولکولهای ارگانیک است .هر دو بخش شیمیایی (جزء
اصلی) و فیزیکی (ساختار) قیر عمدت ًا شامل هیدروکربنها و مقدار کمی گروههای عامل دار مانند
اکسیژن ،نیتروژن و سولفور است .قیر از نفت خام با ترکیبهای متغیر (که به منشأ نفت خام
بستگی دارد) استخراجشده و تجزیه دقیق گروههای هیدروکربنی آن دشوار است .بااینحال،
امکان تفکیک آن به چهار گروه عامل دار اصلی شامل اشباعها ،آروماتیکها ،رزینها و آسفالتن
ها وجود دارد .آسفالتن ها بهعنوان یک جزء بسیار قطبی در نظر گرفته شد و ترکیبات آروماتیک
دارای باالترین وزن مولکولی در بین تمامی گروههای حاضر در قیر هستند .آنها از میسل هایی
تشکیلشدهاند که توسط رزینهای قطبی پپتیزه شده و در محیطی که عمدتاً شامل آروماتیکها
و اشباعهاست پراکنده میباشند و نشاندهنده اجزاء قیر با وزن مولکولی پایین هستند .بر مبنای
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این ساختار ،قیر را میتوان به دو گروه شیمیایی گسترده تقسیمبندی کرد که گروه اول شامل
آسفالتن هاست و گروه دوم شامل رزینها ،آروماتیکها و اشباعهاست که بهاصطالح مالتن ها
نامیده میشوند .بهطورکلی این مالتن ها با وزن مولکولی پایین (روغنهای آروماتیک) توسط
الستیکهای طبیعی یا مصنوعی در اصالح توسط پلیمر و یا خرده تایر جذب میشوند.
هنگامیکه  SBSبا قیر ترکیب میشود ،فاز االستومری کوپلیمر  ،SBSمالتن ها (روغنهای
آروماتیک) را از قیر جذب کرده و تا  9برابر حجم اولیه متورم میشوند .در غلظت مناسب ،SBS
یک شبکه پلیمری پیوسته (فاز) در سرتاسر  PMBتشکیلشده که باعث اصالح چشمگیر خواص
قیر میشود .به دلیل آنکه الستیکهای ترموپالستیک (گرمانرم) دارای وزن مولکولی مشابه یا
باالتر از آسفالتن ها هستند ،در قدرت انحالل فاز مالتن با یکدیگر رقابت کرده و فرآیند جدایش
فازی در صورت ناکافی بودن مالتن ها رخ میدهد .این پدیده جدایش فازی نشاندهنده
ناسازگاری قیر پایه و پلیمر بوده است .سازگاری ترکیب قیر-پلیمر را میتوان از طریق افزودن
روغنهای آروماتیک بهبود بخشید .بااینحال ،مقدار باالی آروماتیکها در ترکیب باعث انحالل
بلوکهای پلی استایرن و از بین رفتن فواید کوپلیمر  SBSمیشود.
پیرشدگی قیرهای مرسوم و نیز قیر اصالحشده پلیمری ،ناشی از تغییرات شیمیایی و یا فیزیکی
است که در طول تولید آسفالت و در تمام مدتزمان عمر سرویس آن رخ میدهد .پیرشدگی
(سخت شدن) در درجه اول با از دست دادن ترکیبات فرار و اکسیداسیون در طول فرآیند ساخت
آسفالت (پیرشدگی کوتاهمدت ) و در درجه دوم اکسیداسیون تصاعدی مواد داخل آسفالت در
طول عمر آن (پیرشدگی بلندمدت) در ارتباط است .هر دو فرآیند معموالً با سخت شدن بایندر
همراه بوده و بهطورکلی منجر به زوال و نابودی آسفالت میشود .عوامل دیگر اثرگذار بر پیرشدگی
شامل تغییرات ساختار مولکولی در طول زمان و تأثیرات نامطلوب اشعه ماوراءبنفش مخصوصاً در
شرایط بیابانی است.
اگرچه تحقیقات قابلتوجهی در این زمینه انجامشده ،قیر اصالحشده با پلیمر استایرن بوتا دی
ان استایرن ( )SBS PMBsهنوز هم به علت ماهیت پیچیده و فعلوانفعاالت سیستم قیر و
پلیمر باید بهطور جامع موردبررسی قرار گیرد .این مقاله یک ارزیابی آزمایشگاهی از ویژگیهای
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رئولوژیکی اصلی تعدادی قیر پایه و قیر اصالحشده با پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن (،)SBS
پیر نشده و پیر شده تحت شرایط آزمایشگاهی را ارائه کرده است .قیر اصالحشده با استایرن بوتا
دی ان استایرن ( )SBSتوسط اختالط آزمایشگاهی دو نوع قیر پایه با کوپلیمر  SBSدر سه
درصد متفاوت از این پلیمر تولید شد .تأثیر منبع قیر ،مقدار پلیمر ،سازگاری قیر-پلیمر و
پیرشدگی بر خصوصیات رئولوژیکی اصلی (ویسکواالستیک)  PMBsبا استفاده از آنالیز مکانیکی
دینامیکی ارائهشده است.
 .3روش آزمون
 1-3مواد

قیر ( Aقیر پارافینیک از منشأ نفت خام روسیه) و قیر ( Bقیر نفتنیک از منشأ نفت خام ونزوئال)
برای تولید تعدادی مخلوط آزمایشگاهی قیر اصالحشده با کوپلیمر  SBSمورداستفاده قرار گرفت.
خصوصیات مرسوم قیر شامل نفوذپذیری ،نقطه نرمی ،نقطه شکست فراس و ویسکوزیته چرخشی
برای بررسی مشخصات این دو نوع قیر مورداستفاده قرار گرفت .اگرچه هر دو نوع قیر پایه
خصوصیات مشابهی داشتند( ،نفوذپذیری  73و  81میلیمتر و نقطه نرمی  47/0و  48/6درجه
سانتیگراد) ،اما همانطور که در جدول شماره  1نشان دادهشده است آنها ازنظر ترکیببندی
شیمیایی (اشباعها ،آروماتیکها ،رزینها و آسفالتن ها) و طبق جدول شماره  2ازنظر خصوصیات
دماباال و دماپایین (ویسکوزیته و نقطه شکست فراس) با یکدیگر تفاوت دارند.
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جدول  1آنالیز  SARAقیر پایه

جدول  2خصوصیات فیزیکی متداول قیر پایه

شاخص کلوئیدی ( )CIsهر دو نوع قیر بهمنظور تبیین پتانسیل سازگاری قیر پایه در اصالح
پلیمری ،محاسبه شد Seafass .و همکاران بر این عقیده هستند که هیچ مرز دقیقی بین CI
وجود ندارد (خواه قیر سازگار باشد یا سازگار نباشد) .بااینحال مشخصشده است که درصدهای
مختلف اجزاء  SARAباعث میشود که  CIsدو نوع قیر پایه بهطور قابلتوجهی با یکدیگر
متفاوت باشد .این امر ممکن است منجر به تفاوت در سازگاری و عملکرد رئولوژیکی دو نوع قیر
اصالحشده با پلیمر  SBSشود.
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

استفاده از استارین بواتدی ان استارین ربای اصالح خصوصیات قیر

بهطورکلی عدم تشابه شیمیایی بین دو مؤلفه (قیر و پلیمر  )SBSمنجر به ایجاد دو فاز مجزا
پس از اختالط مکانیکی میشود .این ساختار دوفازی  SBS PMBشامل فاز غنی از پلیمر و
فاز غنی از آسفالتن بوده که بهصورت فاز پلیمر و فاز قیر نیز شناخته میشوند .فاز پلیمر شامل
پلیمرهای متورم شده توسط اجزاء سازگار و سبک قیر (مانند روغنهای آروماتیک) بوده
درحالیکه اجزاء سنگینتر قیر (بهطور عمده آسفالتن) بر تشکیل فاز قیری تمرکز دارند.
تعداد شش نمونه  SBS PMBsاز طریق اختالط کوپلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن خطی
(با مقدار استایرن  31درصد ،وزن مولکولی  120000و ویسکوزیته محلول تولوئن  )11 cStدر
سه درصد وزنی متفاوت با دو نوع قیر تولید شد .دامنه مقدار پلیمر از  3درصد (اصالح پلیمری
کم) تا باالترین درجه اصالح  5و  7درصد بود .تمام قیرهای اصالحشده پلیمری توسط دستگاه
آزمایشگاهی برشی باال  Silversonدر درجه حرارت بین  170و  185درجه سانتیگراد (بسته
به ویسکوزیته  )PMBتا زمان رسیدن به شرایط پایدار آماده شد.
قیرهای اصالحشده با پلیمر  SBSبهصورت «مقدار پلیمر-قیر پایه» کدگذاری شد .بهطور مثال
 A5برای قیر اصالحشده پلیمری تولیدشده با قیر  Aو مقدار پلیمر  5درصد و  B7برای قیر
اصالحشده پلیمری تولیدشده با قیر  Bو مقدار پلیمر  7درصد بهکاربرده میشود.
 2-3روش آزمون
 1-2-3آزمونهای متداول بایندر

قیر پایه و قیر اصالحشده با استایرن بوتا دی ان استایرن ( )SBS PMBsتحت آزمونهای
متداول بایندر ازجمله ،نفوذپذیری ،نقطه نرمی ،نقطه شکست فراس ،شکلپذیری ( 10درجه
سانتیگراد ،)ASTM D113 ،بازیابی االستیک و ویسکوزیته چرخشی قرار گرفت .آزمون
بازیابی االستیک بر روی قیر اصالحشده با پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن بهمنظور اندازهگیری
قابلیت ارتجاعی بایندر (توانایی بایندر درکشش و برگشتپذیری بهطور االستیک بعد از  1ساعت)
انجام گرفت .عالوه بر این ،مقادیر نفوذپذیری و نقطه نرمی بهدستآمده نیز برای محاسبه
حساسیت دمایی بایندر ازلحاظ شاخص نفوذپذیری ( )PIآن مورداستفاده قرار گرفت.
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

استفاده از استارین بواتدی ان استارین ربای اصالح خصوصیات قیر
 2-2-3آنالیز مکانیکی پویا

آنالیز مکانیکی پویا ( )DMAبر روی قیر پایه و  SBS PMBsبا استفاده از یک رئومتر تنش
کنترلشده انجام گرفت .روش آزمون و آمادهسازی نمونههایی که توسط  DSRمورداستفاده قرار
ال توضیح دادهشده است .آزمون  DSRارائهشده در این مقاله تحت شرایط بارگذاری
گرفت قب ً
فشار کنترلشده با استفاده از فرکانس روبشی بین  0/01تا  15هرتز و در دمای بین  10تا 75
درجه سانتیگراد انجام گرفت .دامنه کرنش برای تمام آزمونها در داخل پاسخ ویسکواالستیک
خطی بایندر محدودشده است.
پارامترهای ویسکواالستیک اصلی بهدستآمده از  DSRشامل مدول برشی پیچیده (* )Gو زاویه
فازی ( )δبود .مدول برشی پیچیده بهصورت نسبت فشار (برشی) بیشینه به کرنش بیشینه تعریف
و یک مقیاسی از مقاومت کل در برابر تغییر شکل را هنگامیکه قیر در معرض بارگذاری برشی
قرار میگیرد را ارائه میکند .مدول برشی ترکیبی است از مدول ذخیرهسازی ( )G′و مدول اتالف
G*:G′+iG′′

(:)G′′

این دو مؤلفه از طریق زاویه فازی به یکدیگر مرتبط هستند که یک تغییر فاز بین تنش برشی
اعمالی و پاسخ کرنش برشی در طول آزمون است .زاویه فازی مقیاسی است از تعادل
ویسکواالستیک رفتار مواد و بهصورت  δ=G′/G′′تعریف میشود .اگر میزان زاویه فازی معادل
ال ویسکوز در نظر گرفته میشود.
 90درجه باشد آنوقت رفتار مواد قیری بهصورت کام ً
ال االستیک مطابقت دارد .بین این دو
درصورتیکه زاویه فازی معادل  0درجه باشد با رفتار کام ً
درجه ،رفتار مواد میتواند بهصورت ویسکواالستیک با ترکیبی از رفتارهای ویسکوز و االستیک
در نظر گرفته شود.
 3-2-3روش پیرشدگی

پیرشدگی آزمایشگاهی کوتاهمدت و بلندمدت قیر پایه و قیر اصالحشده با استایرن بوتا دی ان
استایرن ( )SBS PMBsبه ترتیب با استفاده از آزمون  RTFOTو  PAVانجام گرفت .روش
استاندارد پیرشدگی  163درجه سانتیگراد و  75دقیقه برای  RTFOTو روش استاندارد 100
درجه سانتیگراد 2/1 MPa ،و  20ساعت برای  PAVمورداستفاده قرار گرفت و پسازآن بایندر
پیر شده بهمنظور اندازهگیری تغییرات خواص رئولوژیکی تحت آنالیز مکانیکی پویا قرار گرفت.
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

استفاده از استارین بواتدی ان استارین ربای اصالح خصوصیات قیر
 .4بحث و نتیجهگیری
 1-4خصوصیات عمومی بایندر

تأثیر پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن ( )SBSبر خصوصیات عمومی بایندر دو گروه قیر
اصالحشده پلیمری را میتوان در جدول شماره  3مشاهده کرد .این تأثیر بهصورت کاهش
نفوذپذیری و افزایش نقطه نرمی همزمان با افزایش مقدار پلیمر است .اگرچه نسبت کاهش
نفوذپذیری با افزایش مقدار پلیمر تقریب ًا یکسان است ولی یک افزایش چشمگیر در دمای نقطه
نرمی به هنگام افزودن مقدار زیاد پلیمر (از  5تا  7درصد) وجود دارد .عالوه برافزایش سختی،
افزایش شاخصهای نفوذپذیری ( )PIsقیر اصالحشده پلیمری ( )PMBsنشاندهنده کاهش
چشمگیر حساسیت دمایی با اصالح پلیمری ،خصوصاً در مقادیر باالی پلیمر است.

جدول  3تغییرات در خصوصیات عمومی بایندر به دنبال اصالح با SBS

ازنظر عملکرد دماپایین ،اصالح پلیمری قیر پایه  Aاغلب تأثیری بر انعطافپذیری در دمای پایین
ندارد .بااینحال ،برای قیر پایه  Bاصالحشده با پلیمر  ،SBSیک افزایش چشمگیر در درجه
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

استفاده از استارین بواتدی ان استارین ربای اصالح خصوصیات قیر

حرارت فراس پس از اصالح وجود دارد .اگرچه رفتار  SBS PMBsنسبت به قیر پایه مربوطه
متفاوت است ،دمای واقعی نقطه شکست فراس برای هر مقدار پلیمر تقریباً یکسان است .با توجه
به شکلپذیری و برگشتپذیری االستیک در دمای  10درجه سانتیگراد ،نتایج برای هر جفت
 SBS PMBsمشابه است .اگرچه شکلپذیری قیر اصالحشده پلیمری گروه  Aتقریب ًا  10تا
 25درصد نسبت به گروه  Bبیشتر است .برگشتپذیری االستیک با پاسخ االستیک بایندر که
یک خاصیت کمی رئولوژیکی دینامیکی بایندر با استفاده از زاویه فازی مواد میباشد تفاوت دارد.
درحالیکه االستیسیته صرفاً به  PMBsاالستومری مرتبط بوده و بهبود در پاسخ االستیک بایندر
معموالً در اغلب  PMBsها (االستومری و پالستومری) مشهود است.
نتایج فراس و شکلپذیری ،تأثیر قابلتوجه قیر پایه ،ماهیت پلیمر و سازگاری بین قیر و پلیمر را
بر خصوصیات فیزیکی دماپایین و دما متوسط  PMBsرا نشان داد .اگرچه تفاوت جزئی در
مقادیر خصوصیات عمومی بایندر دو گروه قیر اصالحشده پلیمری وجود دارد اما بهطورکلی این
اختالفها بهصورت قابلتوجهی در نظر گرفته نمیشود.
ویسکوزیته چرخشی دو گروه قیر اصالحشده پلیمری ( 100تا  160درجه سانتیگراد) در شکل
شماره  1نشان دادهشده است .نتایج نشاندهنده افزایش قابلتوجه در ویسکوزیته به دنبال اصالح
پلیمری برای هر دو گروه  PMBاست .عالوه بر این ،ویسکوزیته چرخشی ( )ηدر دمای  100و
 160درجه سانتیگراد برای قیر پایه و قیر اصالحشده پلیمری همراه با شاخصهای اصالح (η
قیر اصالحشده پلیمری تقسیمبر  ηقیر پایه) در این دو درجه حرارت در جدول شماره  4ارائهشده
است .شاخصهای اصالح بین دو گروه نسبتاً مشابه بوده اما بهطورکلی در دماهای زیاد برای قیر
 Bکمی باالتر است .بااینحال ،عالوه بر نیاز به اختالط بیشتر و دمای تراکم باالتر ،نتایج تفاوت
رئولوژیکی چشمگیری بین دو گروه قیر اصالحشده پلیمری را در دماهای متناظر نشان نمیداد.
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

استفاده از استارین بواتدی ان استارین ربای اصالح خصوصیات قیر

شکل  1ویسکوزیته چرخشی SBS PMBs

جدول  4ویسکوزیته چرخشی پس از اصالح با پلیمر SBS

 2-4پارامترهای ویسکواالستیک پویا

طرح ایزو کرون مدول ترکیب (* )Gدر مقابل درجه حرارت در  0/02و  1هرتز برای هر دو گروه
قیر اصالحشده با پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن ( )SBSدر اشکال شماره  2و  3ارائهشده
است .برخالف خصوصیات مرسوم بایندر ،طرح ایزوکرون نشاندهنده یک تفاوت در درجه اصالح
بین قیر  Aو قیر  ،Bمخصوص ًا در حد باالیی و پایینی دامنه حرارتی در فرکانس پایین 0/02

www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

14

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

استفاده از استارین بواتدی ان استارین ربای اصالح خصوصیات قیر

هرتز بود .برای قیر  ،Aاگرچه یک افزایش جزئی در * Gدر دمای پایین ناشی از اصالح پلیمری
وجود دارد ،شواهد قابلتوجهی از اصالح پلیمری شدید در دمای باال مشاهده میشود .در مقایسه
با قیر  ،Aافزایش در * Gبرای قیر اصالحشده پلیمری گروه  Bدر دماهای باال مشخص نشده
است .بااینحال ،افزایش یکنواختتر * Gدر کل دامنه درجه حرارت نشاندهنده تفاوت در
سازگاری دو گروه سیستم قیر-پلیمر و درنتیجه تفاوت در ویژگیهای رئولوژیکی آنهاست .عالوه
بر این ،تفاوتها بین اشکال شماره  2و  ،3افزایش وابستگی فرکانس گروه  Aرا در مقابل گروه
 Bمشخص میکند .درحالیکه طرح ایزو کرون گروه  Bدر  0/02و  1هرتز مشابه است ،طرح
ایزو کرون قیر اصالحشده پلیمری گروه  Aدر  1هرتز در مقایسه با آنچه در  0/02هرتز مشاهده
شده ،تفاوت دارد.

شکل  2طرح ایزو کرون مدول ترکیب در  0/02هرتز برای قیر اصالحشده با SBS
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

استفاده از استارین بواتدی ان استارین ربای اصالح خصوصیات قیر

شکل  3طرح ایزو کرون مدول ترکیب در  1هرتز برای قیر اصالحشده با SBS

طرح ایزو کرون زاویه فازی در  0/02و  1هرتز برای قیر اصالحشده با پلیمر استایرن بوتا دی ان
استایرن ( )SBSدر اشکال شماره  3و  4ارائهشده است .طرح ایزو کرون زاویه فازی بهوضوح
نشاندهنده بهبود پاسخ االستیک (کاهش زاویه فازی) بایندر اصالحشده در مقایسه با قیر پایه
متناظر با خود است .قابلتوجه این است که تفاوت چشمگیری در میزان اصالح برای دو گروه
مخصوص ًا در دمای باال (بیش از  35درجه سانتیگراد) در فرکانس پایین  0/02هرتز وجود دارد.
درحالیکه زاویه فازی دو گروه قیر پایه نزدیک  90درجه است و درنتیجه رفتار عمدت ًا ویسکوز با
افزایش درجه حرارت وجود داشته و اصالح با پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن ( )SBSباعث
بهبود پاسخ االستیک بایندر اصالحشده میشود  .این افزایش در پاسخ االستیک در دمای باال را
میتوان به پایین بودن مناسب ویسکوزیته قیر پایه بهمنظور اجازه به شبکه االستیک پلیمر در
جهت تأثیر بر خواص مکانیکی بایندر اصالحشده نسبت داد .در فرکانس باالی  1هرتز (شکل
شماره  )5افزایش ویسکوزیته قیر پایه باعث کاهش اثر شبکه پلیمر میشود.

www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

16

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

استفاده از استارین بواتدی ان استارین ربای اصالح خصوصیات قیر

شکل  4طرح ایزو کرون زاویه فازی در  0/02هرتز برای قیر اصالحشده با SBS

شکل  5طرح ایزو کرون زاویه فازی در  1هرتز برای قیر اصالحشده با SBS

تأثیر شبکه پلیمر  SBSبرای قیر  Aاصالحشده با پلیمر  SBSقابلتوجه بوده که در آن پاسخ
االستیک بزرگتر است (زاویه فازی کاهشیافته) ،مخصوص ًا در فرکانس پایین  0/02هرتز .کاهش
در زاویه فازی نشاندهنده تمایل پلیمر برای تشکیل شبکه االستیک پایدار در هنگام انحالل و
پراکنش در قیر است .حضور و ماهیت این شبکه پلیمری تابعی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
پلیمر  SBSو قیر پایه و همچنین سازگاری بین این دو مؤلفه است.
 3-4منحنی مستر رئولوژیکی و سیاه نمودارها

وابستگی فرکانس مدول ترکیب و زاویه فازی برای قیر اصالحشده با پلیمر استایرن بوتا دی ان
استایرن ( )SBSدر اشکال شماره  6و  7همراه با منحنی مستر رئولوژیکی در دمای مرجع 25
درجه سانتیگراد با استفاده از اصل انطباق زمان-دما ( )TTSPو عوامل تغییر تبیین شده برای
منحنی مستر * Gارزیابیشده است .منحنی مستر مدول ترکیب در شکل شماره  6تفاوت
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

استفاده از استارین بواتدی ان استارین ربای اصالح خصوصیات قیر

چشمگیری را بین دو گروه قیر اصالحشده پلیمری را نشان میدهد .برای قیر پایه  Aاصالحشده
با پلیمر  SBSیک افزایش چشمگیر در * Gدر فرکانسهای پایین که در آن شبکه پلیمر SBS
غالب است (برای مقدار پلیمر  5درصد و  7درصد) مشاهده میشود .البته قیر پایه  Bاصالحشده
با پلیمر  SBSنیز یک افزایش مشابه در مدول ترکیب را با افزایش مقدار پلیمر نشان می دهد.

شکل  6منحنی مستر مدول ترکیب در  25درجه سانتیگراد برای SBS PMBs

شکل  7منحنی مستر زاویه فازی در  25درجه سانتیگراد برای SBS PMBs

منحنی مستر زاویه فازی برای ( SBS PMBsشکل شماره  )6نشاندهنده یک کاهش در زاویه
فازی به دنبال اصالح بود .منحنی زاویه فازی نشانگر حضور شبکه االستیک پلیمر در بایندر
اصالحشده است .در مورد  ،SBS PMBsاین شبکه پلیمری توسط پیوند عرضی فیزیکی
بلوکهای پلی استایرن تشکیل میشود .تفاوت چشمگیر بین دو گروه قیر در فرکانس پایین که
در آن ماهیت شبکه پلیمری به خصوصیات قیر پایه و سازگاری سیستم پلیمر-قیر بستگی دارد،

www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

18

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

استفاده از استارین بواتدی ان استارین ربای اصالح خصوصیات قیر

مشاهده میشود .درحالیکه شبکه برای قیر گروه  A PMBsمنجر به کاهش ادامهدار زاویه
فازی (افزایش پاسخ االستیک) در فرکانسهای پایین میشود ،اما خالف این موضوع برای قیر
گروه  B PMBsرخداده که در آن افزایش زاویه فازی (کاهش پاسخ االستیک) مشاهده میشود.
تفاوت در مقادیر زاویه فازی در مقابل فرکانس را میتوان به تفاوتها در فعلوانفعاالت مولکولی
(مانند پراکنش ،تورم و سازگاری) بین دو گروه قیر پایه و پلیمر  SBSارتباط داد.
تأثیر اصالح با استفاده از  SBSرا بر پارامترهای رئولوژیکی (مدول ترکیب و زاویه فازی) به شکل
سیاه نمودار (مدول ترکیب در مقابل زاویه فازی) در شکل شماره  8ارائهشده است .اصالح پلیمری
باالتر قیر گروه  A PMBsدر مقایسه با قیر گروه  B PMBsرا میتوان بهوضوح در این شکل
مشاهده کرد .این مقایسه در مقادیر پلیمر باال چشمگیرتر است .مورفولوژی و بنابراین ویژگیهای
رئولوژیکی  PMBsتابع واکنش متقابل پلیمر و قیر بوده و درنتیجه تحت تأثیر ترکیببندی قیر،
ماهیت و مقدار پلیمر است .در مقادیر پایین پلیمر ( 3درصد) رفتار بایندر اصالحشده نزدیک به
رفتار قیر پایه است .برای عملکرد بهتر در دمای متناظر و فرکانس پایین ،پلیمر  SBSنیاز به
تشکیل شبکه پایدار رابر-االستیک در هنگام اختالل و پراکنش در قیر دارد.

شکل  8سیاه نمودار قیر اصالحشده با SBS

 4-4تغییرات خصوصیات رئولوژیکی پس از پیرشدگی آزمایشگاهی
 1-4-4پارامترهای ویسکواالستیک پویا

طرح ایزوکرونال مدول ترکیب و زاویه فازی در  0/02هرتز برای قیرهای نوع  A7و  B7در
شرایط پیر نشده ،پیر شده به دو روش  RTFOTو  PAVدر شکل شماره  9نشان دادهشده
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است .در اصالح گروههای مختلف قیر پایه با  ،SBSتفاوتهای مشخصی در ویژگیهای
رئولوژیکی دو گروه  PMBsپس از پیرشدگی وجود دارد .اگرچه هر دو بایندر یک افزایش در
* Gرا مابین  10درجه و  55درجه سانتیگراد نشان میدهند ،اما رفتار آنها در دمای باالتر از
 55درجه سانتیگراد با یکدیگر متفاوت است .برای قیر  A7بجای افزایش ،کاهش در * Gپس
از پیرشدگی وجود داشته که این ممکن است به آرایش مجدد (تخریب) کوپلیمر  SBSبه
تکههایی با وزن مولکولی کمتر (پس از پیرشدگی که منجر به نرمتر شدن  PMBمیشود) مربوط
باشد .این پدیده برای قیر  B7که در آن شبکه رابر-االستیک بر رفتار رئولوژیکی  PMBتسلط
ندارد ،مشهود نیست.
تغییرات در  δبعد از پیرشدگی  RTFOTو  PAVدر محدوده دمایی  10تا حدود  35درجه
سانتیگراد مشابه آنچه برای قیرهای اصالحنشده نشان دادهشده بود (کاهش در زاویه فازی)
میباشد .این محدوده دمایی با شرایطی که در آن قیر پایه غالب بوده ،مطابقت داشته و درنتیجه
این رفتار با رفتاری که برای قیر اصالحنشده نشان دادهشده یکسان است .در دامنه دمایی باالتر
از  40درجه سانتیگراد که در آن شبکه پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن ( )SBSازنظر
رئولوژیکی غالب است ،تغییرات پس از پیرشدگی  RTFOTو  PAVنسبت به آنچه در مورد
قیر اصالحنشده میدانیم متفاوت است .رفتار رئولوژیکی قیر گروه  A PMBsنسبت به قیر گروه
( B PMBsمخصوصاً در دمای باالی  45درجه سانتیگراد) متفاوت است .در این دمای سرویس
باال ،یک افزایش در زاویه فازی پس از پیرشدگی  RTFOTو  PAVنشاندهنده پاسخ ویسکوز
تر برای قیر گروه  A7است .این افزایش در پاسخ ویسکوز پس از پیرشدگی (که در آن شبکه
پلیمر غالب است) برای قیر گروه  B7مشاهده نشده ،اگرچه زاویه فازی پس از  RTFOTدر
دماهای باالتر از  65درجه سانتیگراد ،کمی افزایش مییابد.
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شکل  9طرح ایزوکرونال در  0/02هرتز برای قیر  A7و  B7پیرنشده ،پیر شده به روش  RTFOTو ( PAVخطوط
ممتد :مدول ترکیب ،خط چین ها :زاویه فازی)
 2-4-4سیاه نمودارهای رئولوژیکی

تغییرات در ویژگیهای رئولوژیکی قیرهای نوع  A7و  B7پس از پیرشدگی بهصورت سیاه نمودار
در شکل شماره  10ارائهشده است .برای قیر  ،A7رفتار رئولوژیکی را میتوان به دو ناحیه باال و
پایین مقدار مدول ترکیب  10 4 Paتقسیمبندی کرد .در مقدار سختیهای باالتر ،متناظر با
آزمونهای دماپایین و فرکانس باال ،منحنی سیاه نمودار ،یک تغییر به سمت زاویه فازی پایینتر
را بروز داده که نشاندهنده سختتر شدن یا پیرشدگی قیر اصالحشده پلیمری  PMBاست .این
پدیده مشابه اثر سخت شدگی مشاهدهشده برای قیرهای نفوذی است.
ناحیه دوم در زیر منحنی مدول ترکیب  10 4 Paواقعشده و نشاندهنده یک تغییر مخالف
منحنی به سمت زاویه فازی باالتر بوده و درنتیجه مشخصکننده تغییر به سمت رفتار ویسکوز
تر و پاسخ االستیک پس از پیرشدگی است .این تغییر به سمت پاسخ ویسکوز تر پس از پیرشدگی
را میتوان به تخریب کوپلیمر  SBSدر طول پیرشدگی نسبت داد .با مشاهده دوباره تغییرات در
ویژگیهای رئولوژیکی قیر نوع  B7که در شکل شماره  10ارائهشده میتوان بهوضوح دید که این
تغییرات مانند آنچه برای قیر گروه  A PMBمشخص کردهایم ،نیست .با هر حال یک تغییر به
سمت زاویه فازی باالتر نیز در این گروه (همانند آنچه برای قیر گروه  A7مشاهده شد) در مقدار
مدول ترکیب پایینتر از  10 4 Paوجود دارد.
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شکل  10سیاه نمودار قیرهای گروه  A7و  B7پیر نشده و پیر شده به روش  RTFOTو PAV

 .5نتیجهگیری
خصوصیات رئولوژیکی قیرهای جادهسازی با استفاده از اصالح پلیمری توسط استایرن بوتا دی
ان استایرن ( )SBSبهبودیافته و خصوصیات عمومی و پارامترهای رئولوژیکی اساسی آنها ارتقاء
مییابد .بهطور تجربی میتوان این نظریه را ارائه کرد که سازوکار همراه با اصالح توسط پلیمر
استایرن بوتا دی ان استایرن ( )SBSشامل تورم پلیمر از طریق جذب اجزاء سبک قیر پایه و
ایجاد شبکه الستیک-االستیک درون بایندر اصالحشده است .ماهیت شبکه و تأثیر آن بر اصالح
پلیمری تابعی از ماهیت قیر پایه ،نوع و مقدار پلیمر و سازگاری بین قیر و پلیمر است .عالوه بر
این ،خصوصیات مرسوم بایندر مانند نقطه نرمی ،شاخص نفوذ و درجه حرارت فراس بهطورکلی
قادر بهاندازه گیری خصوصیات رئولوژیکی منحصربهفرد گروههای مختلف قیر اصالحشده پلیمری
 PMBنیستند ،درنتیجه آنالیز مکانیکی پویا برای تبیین پارامترهای رئولوژیکی مدول ترکیب و
زاویه فازی مورداستفاده قرار میگیرد .پلیمر استایرن بوتا دی ان استایرن ( )SBSموجب افزایش
مدول ترکیب هر دو نوع قیر پایه ،مخصوصاً در دمای باال و فرکانس پایین میشود .میزان اصالح
پلیمری بسته به ماهیت قیر پایه و بهتبع آن سازگاری سیستم قیر-پلیمر ،متفاوت میباشد.
بهطورکلی قیرهای پارافینیک درجه باالتری از اصالح پلیمری را در مقایسه با قیرهای نفتنیک از
خود نشان داده که این تفاوتها در مقادیر زیاد پلیمر ،درجه حرارت باال و فرکانس پایین مشهودتر
است .تحت این شرایط است که ویسکوزیته پایینتر قیر پایه به ماهیت پلیمری شبکه SBS
اجازه تسلط بر تبیین خصوصیات رئولوژیکی بایندر اصالحشده را میدهد.
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شبیهسازی آزمایشگاهی پیرشدگی کوتاهمدت و بلندمدت  SBS PMBsنیز وجود تفاوتهایی
در ویژگیهای رئولوژیکی بایندر اصالحشده را پس از پیرشدگی در مقایسه با آنچه برای قیرهای
معمولی تجربه کرده بودیم را نشان داد .بایندر اصالحشده با مقادیر زیاد پلیمر نیز یک تغییر
جهت به سمت رفتار ویسکوز تر را پس از پیرشدگی نشان داد.
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