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ارزیابی مقایسهای پارامترهای مکانیکی قیر اصالح شده با پلیمرهای  SBRو  LDPEتولید ایران
و پلیمر وارداتی SBS
امیرحسین عامری ،محمود عامری*  ،عصمت ریاحی ،ابوالفضل افشین
دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران

خالصه :افزایش روزافزون حجم ترافیک راهها به همراه افزایش بار محوری وسایل نقلیه منجر به اعمال تنشهای بیشتری

بر سازه روسازی راهها میشود .بنابراین خرابیهای زودرس در اثر تکرار بارگذاری در قشر رویه آسفالتی روسازیها ،بیشتر
مشاهده میشود .اصالح قیر با افزودنیهای پلیمری یکی از متداولترین روشهای اصالح قیر و بهبود مشخصات آن در

مواجهه با انواع خرابیهای ناشی از بارگذاری است .در این پژوهش از افزودنیهای پلیمری استایرن بوتادین استایرن
( ،)SBSاستایرن بوتادین رابر ( )SBRو پلیاتیلن سبک ( )LDPEبه همراه روانکننده ساسوبیت به منظور ارزیابی

مکانیزمهای شیارشدگی ،خستگی ناشی از بارگذاری و ترکهای برودتی قیرهای اصالح شده پلیمری استفاده شده است.
ضمن اینکه عالوه بر آزمایشهای رایج شارپ ،از آزمایش تکمیلی جاروب دامنه خطیکه برای ارزیابی عملکرد خستگی
ش رئومتر برش دینامیکی نشان میدهند
قیرهای اصالح شده توصیه شده نیز استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمای 

که استفاده از افزودنیهای پلیمری ضمن بهبود شاخص شیارشدگی قیر پایه ،درجه عملکردی باالی قیر را سه رده

افزایش میدهند .همچنین ساسوبیت عالوه بر کاهش ویسکوزیته چرخشی قیرهای پلیمری ،دمای عملکردی باالی قیر
پلیمری حاوی استایرن بوتادین استایرن را یک رده افزایش میدهد .با این وجود ،بر اساس نتایج آزمایش تیرچه خمشی،

تاریخچه داوری:
دریافت1398/11/24 :
بازنگری1399/02/29 :
پذیرش1399/03/14 :
ارائه آنالین1399/04/09 :
کلمات کليدي:

قیر

افزودنیهای پلیمری
درجه عملکردی

خستگی قیر

آزمایش جاروب دامنه خطی

افزودنیهای پلیمری و ساسوبیت تأثیر مثبتی بر عملکرد قیر پایه در دمای پایین ندارند .مقایسه عملکرد خستگی قیرهای
پلیمری بر اساس نتایج آزمایش جاروب دامنه خطی نیز نشان میدهد که پلیمر استایرن بوتادین رابر بیشترین تأثیر را در

افزایش عمر خستگی قیر پایه داشته است .ضمن اینکه ساسوبیت در سطوح کرنش باال عمر خستگی قیرهای پلیمری را

افزایش میدهد.

 -1مقدمه

مصالح سنگی اسکلت ساختمانی مخلوطهای آسفالتی را تشکیل

تجربیاتی که در سالهای اخیر از عملکرد روسازی راههای

میدهد و قیر خصوصیات ویسکواالستیک آسفالت را در مراحل تولید،

کشور بدست آمده نشان داده است که این روسازیها در طول دوره

اجرا و بهره برداری کنترل میکند .اگرچه درصد قیر در مقایسه با

بهرهبرداری و قبل از پایان عمر مفید خود دچار خرابیهای زودرس

درصد مصالح سنگی در مخلوط آسفالتی اندک است ،اما نقش مهمی

میشوند .عوامل متعددی در بروز خرابیهای زودرس روسازیها

در عملکرد ،دوام و پایداری مخلوط های آسفالتی ایفا میکند .هرگونه

دخیل هستند .ترکهای خستگی و شیارشدگی دو مورد از مهمترین

تغییر در خصوصیات رئولوژیکی قیر تأثیر مستقیم بر عملکرد روسازی

خرابیهایی هستند که در اثر تکرار بارگذاری و پدیده خستگی در

آسفالتی دارد .به همین دلیل در چند دهه اخیر پژوهشگران صنعت

روسازیهای آسفالتی راهها بوجود میآیند.

قیر و آسفالت برای جلوگیری از بروز خرابیهای زودرس و بهبود
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خواص فیزیکی و شیمیایی قیرهای خالص اقدام به استفاده از مواد

درصد  SBSمیتواند منجر به بهبود شرایط سخت شدگی قیر ناشی

افزودنی نمودهاند [.]1

از پیرشدگی شود [ .]10در درصدهای باال ،شبکه پلیمری میتواند

امروزه استفاده از قیرهای اصالح شده به منظور بهبود ویژگیهای
آسفالت و همچنین افزایش دوام مخلوطهای آسفالتی و کاهش

مانعی در برابر اکسیداسیون باشد که در نتیجه منجر به افزایش
مقاومت قیر در برابر پیرشدگی میگردد.

هزینههای تعمیر و نگهداری رویه آسفالتی راهها ،مورد توجه محققان

بر اساس نتایج آزمایشها و همچنین یافتههای سایر پژوهشگران،

بسیاری قرار گرفته است [ .]4–2از جمله مهمترین افزودنیهای مورد

استنباط عمومی بر این است که افزودنی  SBSمشخصات فیزیکی قیر

استفاده در صنعت روسازی آسفالتی ،افزودنیهای پلیمری میباشند.

پایه را بهبود بخشیده و کارایی آن را در دماهای عملکردی باال و میانی

نتایج تحقیقات بسیاری نشان داده است که قیرهای اصالح شده با

بهبود میبخشد .با این وجود یکی از نقاط ضعف این کوپلیمر این

افزودنیهای پلیمری دارای شاخصهای شیارشدگی و ترک خوردگی

است که در دماهای باال پیوند های دوگانه در زنجیره اصلی آن دچار

بهتری نسبت به قیر پایه هستند و حساسیت حرارتی کمتری نیز

تخریب حرارتی  -اکسایشی میشود که منجر به کاهش عمر پوشش

نسبت به قیر پایه دارند [.]5

آسفالتی میگردد [ .]11از دیگر نقاط ضعف پلیمر  ،SBSقیمت باالی

پلیمر استایرن بوتادین استایرن )SBS( 1یکی از مهمترین

آن در مقایسه با سایر پلیمر های مشابه از جمله استایرن بوتادین

اصالحکنندههای پلیمری قیرها به شمار میآید که بطور گسترده و به

رابر )SBR( 3و پلی اتیلن سبک )LDPE( 4در کشور ما استSBR .

منظور بهبود خواص قیر استفاده میشود .قیرهای اصالح شده با این

افزودنی پلیمری دیگری است که فرآیندپذیری بسیار باالیی دارد.

پلیمر حدود رواداری ویسکوزیته دمای اختالط و دمای تراکم را ارضاء

برخالف پلیمر  SBSکه یک ماده وارداتی و گرانقیمت است SBR ،به

میکند و در دمای خدمتدهی پایین نیز خاصیت االستیسیته خود

دلیل مقاومت سایشی زیاد و همچنین به دو دلیل سازگاری با محیط

را حفظ میکنند [ .]6قیرهایی که در ترکیبات آنها میزان آروماتیک

زیست و ارزان بودن یکی از پر مصرفترین االستومرهای مصنوعی 5در

بیشتری وجود دارد ،هنگام اصالح با افزودنی  SBSاز پایداری بیشتری

صنعت قیر و آسفالت است [ SBR .]12متشکل از استایرن بوتادین

برخوردار بوده و االستیسیته قیر اصالح شده به خوبی حفظ میشود

و الستیک است که افزودن آن به قیر موجب انعطافپذیری بیشتر

[ .]7اصالح قیر با پلیمر  SBSمورد بررسی محققان بسیاری قرار گرفته

قیر پایه و در نتیجه االستیسیته آن میشود .پژوهشهای انجام شده

و به این نتیجه رسیدند که پلیمر  SBSمنجر به بهبود خصوصیات

بر روی قیرهای اصالح شده با این پلیمر نشان داده است کهSBR

رئولوژیکی قیر ،افزایش نقطه نرمی و کاهش حساسیت حرارتی آن

و  SBSاز نظر ساختاری شباهت زیادی به یکدیگر دارند .لیکن به

میشود و به طور کلی میزان پیرشدگی کوتاهمدت و بلندمدت قیرهای

علت ارزان بودن مواد اولیه  SBRدر مقایسه با  ،SBSامروزه مصرف

اصالح شده با این پلیمر نیز کمتر از قیر پایه است.

 SBRدر کشور ما رو به افزایش است [ .]2افزودن SBRبه قیر پایه

بطور معمول در صنعت آسفالت ،استفاده از افزودنیهای پلیمری

باعث افزایش شاخص شیارشدگی ،بهبود االستیسیته قیر و همچنین

با درصدهای بین  3تا  4/5درصد رواج بیشتری دارد .با این وجود

کاهش حساسیت حرارتی قیر پلیمری نسبت به قیر پایه میشود .با

در سالهای اخیر افزایش درصد پلیمرها (بین  5تا  15درصد) به

این وجود ،خاصیت تغییرشکل و برگشتپذیری قیر اصالح شده با

منظور اصالح قیر مورد توجه برخی از محققان قرار گرفته است [.]8

 SBRدر دمای پایین بیشتر از قیر اصالح شده با پلیمر  SBSاست

نتایج تحقیقات نشان داده است که یکی از مؤثرترین راهها به منظور

[ LDPE .]13نیز دسته دیگری از پلیمرهای ارزان قیمت است که در

حفظ خصوصیات فیزیکی قیر در برابر پیرشدگی ،افزایش درصد

سالهای اخیر برای اصالح قیر در صنعت آسفالت مورد توجه زیادی

پلیمر است .همچنین در مقایسه با درصدهای پایین ،قیرهای اصالح

قرار گرفته است [11و.]12

شده با درصدهای باالتر پلیمر عملکرد بهتری از خود نشان میدهند

اصالح قیر با استفاده از افزودنیهای پلیمری منجر به افزایش

[ .]9جیاکومو 2و همکاران به این نتیجه رسیدند که اصالح قیر با 6
Styrene-Butadiene-Styrene
Giacomo et al.
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ویسکوزیته و سختی قیر میگردد .افزایش ویسکوزیته قیر باعث دشوار

برخوردار باشد .لیکن یکی از نقاط ضعف ذاتی این پلیمر ،ناپایداری

شدن اختالط آن با سنگدانهها و در نتیجه افزایش دمای اختالط

حرارتی و اکسایش حرارتی آن در دماهای باالست که منجر به کاهش

و تراکم مخلوطهای آسفالتی میشود .یکی از راهکارهای موجود،

عمر پوشش آسفالتی میشود .عالوه بر این نارسایی SBS،از جمله

استفاده از افزودنیهای نیمهگرم به عنوان یک ماده روانکننده و

اقالم وارداتی و انحصاری در ایران است که قیمت آن در مقایسه

به منظور کاهش ویسکوزیته قیرهای پلیمری است .ساسوبیت یک
افزودنی نیمهگرم آلی است که از آن در فناوری تولید آسفالت
نیمهگرم استفاده میشود .استفاده از ساسوبیت در تکنولوژی آسفالت
نیمهگرم برای کاهش ویسکوزیته قیر ،کاهش دمای تولید ،پخش و
تراکم آسفالت و بطور کلی صرفه جویی در انرژی و مصرف سوخت می
باشد [13و .]14تحقیقات انجام شده نشان داده است که اضافه کردن
ساسوبیت به قیر نه تنها باعث افزایش مدول برش دینامیکی(،)*G
نقطه نرمی ،درجه نفوذ و نقطه شکست فراس قیر میشود ،بلکه باعث
کاهش زاویه فاز آن نیز میگردد [ .]18افزایش مدول دینامکی و کاهش
زاویه فاز قیر اصالح شده نه تنها باعث افزایش شاخص شیارشدگی
( )G*/ sinδمیشود بلکه منجر به افزایش مقاومت قیر اصالح شده
در برابر شیارشدگی نیز میگردد .بنابراین در این پژوهش استفاده
از قیرهای پلیمری به همراه ساسوبیت به عنوان کاهنده ویسکوزیته
مورد بررسی قرار میگیرد و تأثیر این آمیخته پلیمری بر خصوصیات
عملکردی قیر ارزیابی میشود.
 -1-1بیان مسأله و اهداف پژوهش
خرابیهای ناشی از بارگذاری معموالً بصورت ترک و ناهمواری
در الیه رویه آسفالتی روسازیها ظاهر میشوند .با توجه به اینکه در
شرایط گوناگون جوی و بارگذاری ،خواص رئولوژیکی قیر نقش مهمی
در عملکرد مخلوطهای آسفالتی دارد ،بخش قابل توجهی از مطالعات
و تحقیقات پژوهشگران در صنعت قیر و آسفالت در دو دهه اخیر،
بر روی ارزیابی عملکرد قیرهای خالص و بهبود مشخصات فیزیکی
و شیمیایی آنها با استفاده از انواع افزودنیها متمرکز بوده است.
یکی از روشهای رایج و موفق برای رسیدن به این هدف ،اصالح قیر
با استفاده از افزودنیهای پلیمری بوده است .طبق نظر بسیاری از
پژوهشگران در صنعت قیر و آسفالت ،پلیمر  SBSیکی از کارآمدترین
اصالح کنندههای مشخصات قیر خالص محسوب میشود که با جذب
مواد آروماتیک قیر ،باعث میشود که قیر اصالح شده در دماهای

با پلیمرهای مشابه تولید داخل بسیار گرانتر است .به همین دلیل
در این پژوهش از دو پلیمر  SBRو  LDPEکه هر دو از تولیدات
داخل میباشند ،برای ارزیابی کارآیی آنها در مقایسه با پلیمر SBS
استفاده شده است SBR .حاوی اجزا سازنده کوپلیمر  SBSاست که
سازگاری بسیار خوبی با محیطزیست نیز دارد .پلیمر  LDPEنوعی
ترموپالستیک سازگار با قیر است که قیر اصالح شده با آن در دماهای

باال از کندروانی نسبتاً خوبی برخوردار است.

از سوی دیگر آزمایشات سوپرپیو توانایی الزم را برای بررسی دقیق
رفتار قیرهای اصالح شده ندارند .بر همین اساس در این پژوهش
آزمایشات تکمیلی که تحت عنوان  PGبه منظور ارزیابی عملکرد
+

قیرهای اصالح شده توسط پژوهشگران برنامه تحقیقات راهبردی
بزرگراهها در آمریکا پیشنهاد شده نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
در پژوهش حاضر ،تأثیر پلیمرهای  SBR ،SBSو  LDPEبر روی
رفتار قیر با آزمایشات سوپرپیو و آزمایش مکمل سوپرپیو ()+PG
مورد سنجش قرار گرفته است .همچنین تأثیر روانکننده ساسوبیت
بر رفتار قیرهای اصالح شده پلیمری به کمک آزمایشات سوپرپیو
بررسی شده و به منظور ارزیابی رفتار خستگی قیرهای اصالح شده
نیز آزمایش جاروب دامنه خطی )LAS( 1انجام شده است.
 -2مواد و افزودنیها
 -1-2قیر
در این پژوهش از قیر  85-100پاالیشگاه نفت جی اصفهان
استفادهشده است .مشخصات و ویژگیهای قیر مصرفی در جدول 1
نشان داده شده است .الزم به ذکر است که قیر با درجه نفوذ 85/100
کلیه الزامات درجه عملکردی قیر  22-58 PGرا رعایت میکند.
 -2-2افزودنیهای مورد استفاده
در این پژوهش از پلیمرهای  SBR ،SBSو  LDPEو همچنین
روانکننده ساسوبیت استفاده شده است .افزودنیهای  SBRو

باالی محیط از کشسانی ،پالستیسیته و مقاومت کششی نسبتاً خوبی

Linear Amplitude Sweep test
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جدول  :1خصوصیات عملکردی قیر پایه  58/111مورد استفاده در این پژوهش

Tableدر این پژوهش
استفاده
قیر پایه
عملکردی
جدول  .1خصوصیات
مورد 1.
The 85/100
properties
of 85/100
Bitumen
Table 1. The properties of 85/100 Bitumen
شرح آزمایش

استاندارد

نتیجه آزمایش

وزن مخصوص در  58درجه سانتیگراد
درجه نفوذ در دمای  58درجه (دهم میلیمتر)
نقطه نرمی (درجه سانتیگراد)
ویسکوزیته دینامیکی در  038درجه سانتیگراد
نقطه اشتعال (درجه سانتیگراد)

Ͳ
 ͷ
͵
͵ͳͳ 
ʹͻ

0/1010
00
90
1/500
339

انگمی در دمای  58درجه (سانتیمتر)
حاللیت در تری کلرواتیلن (درصد)

جدول  :2مشخصات  SBSمصرفی
مصرفی
مشخصات SBS
جدول .2
Table 2. Properties
of SBS used
in this study
Table 2. Properties of SBS used in this study
مشخصات

مقدار استایرن ()%

شاخص ذوب ()gr/10min

>0

حداقل
58
98
535
011
00

حداکثر
011
85
-

-

جدول  :3مشخصات  SBRمصرفی

جدول  .3مشخصات  SBRمصرفی
Table 3. Properties of SBR used in this study
Table 3. Properties of SBR used in this study
مشخصات

31

وزن مخصوص ()gr/cm3

مقدار مواد فرار ()%

ʹʹͲͶ

مقدار
1/09

ویسکوزیته

͵ͳͳ

011
00/01

حدود مشخصات قیر 58/011

مقدار استایرن ()%
مقاومت کششی ()kg/cm2
چگالی ()gr/cm3
افزایش طول در نقطه شکست ()%
مقدار خاکستر ()%

03/9

1/58

مقدار

55/8-59/8
581
1/05
<381
1/5

 LDPEاز پلیمرهای تولید داخل هستند که از پتروشیمی بندر امام
تهیه شدهاند .پلیمر  SBSو افزودنی نیمهگرم ساسوبیت نیز که از اقالم
وارداتی هستند ،از شرکت پلیمر پیشرفته دانا تهیه شدهاند .مشخصات
و ویژگیهای هرکدام از این افزودنیها در جدولهای  2تا  5نشان
داده شده است.

مصرفی
جدول
جدول :4.4مشخصات
LDPEمصرفی
مشخصات LDPE
Table
4.4.Properties
usedininthis
thisstudy
study
Table
Properties of
of LDPE
LDPE used
مشخصات

 -3برنامه آزمایشگاهی
 -1-3آمادهسازی نمونههای قیر
در این پژوهش ،به منظور اصالح قیر و با توجه به مطالعات

مقدار

1/05
08
<311
011
051

چگالی ()gr/cm3
نقطه نرمی ()°C
افزایش طول در نقطه شکست ()%
کشش در نقطه شکست ()kg/cm2
)gr( Dart impact

قبلی ،از پلیمر  SBSبه میزان  6/5درصد و پلیمرهای  LDPEو
 SBRبه میزان  7/5درصد وزنی قیر استفاده شده است [19و.]20
اختالط قیر و افزودنیهای پلیمری با استفاده از مخلوطکن برش
باال با سرعت  4000دور در دقیقه ،در دمای  180درجه سانتیگراد
و مدت زمان  45دقیقه انجام شده است [21و .]22همچنین با
هدف کاهش ویسکوزیته قیرهای پلیمری از  2/5درصد ساسوبیت
استفاده شده است .اختالط قیرهای پلیمری با ساسوبیت نیز در
دمای  150درجه سانتیگراد و به مدت زمان  30دقیقه انجام شده
است [18و .]23بنابراین 6 ،ترکیب مختلف قیر به منظور انجام
آزمایشات تهیه شد.
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جدول  :8مشخصات ساسوبیت مصرفی

جدول  .5مشخصات ساسوبیت مصرفی
Table 5. Properties of sasobit used in this study
Table 5. Properties of sasobit used in this study
مشخصات

درجه نفوذ در دمای  58درجه (دهم میلیمتر)
دمای سفت شدن (درجه سانتیگراد)
PH

چگالی ()gr/m3

چگالی بروکفیلد در دمای  038درجه ()cP

مقدار

حداکثر 0

حداقل 011
خنثی
1/25

01-09
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(الف)

(ج)

(ب)

(د)

(د)ساسوبیت
(LDPEد)
پلیمرLDPE
(ج)پلیمر
(SBSج)
پلیمرSBS
(ب)پلیمر
(SBRب)
پلیمرSBR
(الف)پلیمر
پژوهش(،الف)
اینپژوهش،
دراین
استفادهدر
مورداستفاده
هایمورد
یهای
افزودنی
شکل
ساسوبیت
شکل .1:1افزودن
Fig. 1. Additives
Additives used
;used in this study
study; a) SBR
SBR polymer,
)polymer, b
b) SBS
SBS polymer,
)polymer,c
c)LDPE
LDPEpolymer,
)polymer,d
d)sasobit
sasobit

 -2-3پیرشدگی قیر

عنوان رئومتر برش دینامیکی ( )DSRاندازهگیری میشود .آزمایش

در این پژوهش به منظور شبیهسازی پیرشدگی کوتاه مدت

 DSRخواص رئولوژیکی قیر شامل مدول برشی مرکب ( )*Gو زاویه

قیر در آزمایشگاه از آزمایش لعاب نازک چرخشی طبق با استاندارد

فاز ( )δرا در دماهای باال و متوسط اندازهگیری میکند .دو پارامتر

 AASHTO T240انجام شده است [ .]24از نمونههای قیر پیر شده

اساسی شامل  G*/sinδو  G*.sinδاز این آزمایش بدست میآیند

 RTFOبه منظور انجام آزمایشهای شیارشدگی استفاده میشود.

که به ترتیب به منظور ارزیابی خصوصیات شیارشدگی و خستگی قیر

همچنین ،پیرشدگی بلند مدت قیر نیز با استفاده از از آزمایش محفظه

مورد استفاده قرار میگیرند .در این پژوهش آزمایش رئومتر برش

تسریع پیری ( )PAVو مطابق با استاندارد  AASHTO R28انجام

دینامیکی مطابق با استاندارد  AASTO T315انجام شده است

شده است [ .]25از نمونههای پیر شده حاصل از این آزمایش ،در

[.]28

آزمایشهای خستگی استفاده شده است.
 -5-3آزمایش رئومتر تیرچه خمشی ()BBR
مطابق با دستورالعمل سوپرپیو ،برای ارزیابی رفتار قیر در دماهای

 -3-3آزمایش ویسکوزیته چرخشی قیر ()RV
آزمایش ویسکوزیته چرخشی قیر با استفاده از ویسکومتر چرخشی

پایین ،آزمایش رئومتر تیرچه خمشی ( )BBRپیشنهاد شده است .در

بروکفیلد و بر اساس استاندارد ASTM T316انجام میشود [.]26

این آزمایش ،رفتار قیر در سردترین دمایی (قیر شبیه جامد االستیک

برخالف آزمایش ویسکومتر سینماتیکی و دینامیکی که بر اساس

است) که در طول عمر خدمتهی متحمل میشود ،تحت بار ثابت

جریان قیر در یک لوله موئین کار میکنند ،این نوع ویسکومتر دارای

ارزیابی میگردد .این آزمایش از دمای  -6تا  -24درجه سانتیگراد

محفظه بزرگتری است و برای قیرهای اصالح شده و اصالح نشده

جهت بررسی عملکرد قیر در دماهای پایین انجام میشود .سختي

کاربرد دارد .حداکثر ویسکوزیته قیر بر اساس مالحظات سوپرپیو3 ،

خزشي قیر ( )Sو نرخ تغییر سختی با زمان ( )mدو پارامتری هستند

پاسکال-ثانیه است .در این پژوهش آزمایش ویسکوزیته چرخشی در

که از این آزمایش بدست میآیند .بر اساس مالحظات شارپ ،به

دمای استاندارد  135درجه سانتیگراد انجام شده است.

منظور کنترل ترک خوردگی قیر در دمای عملکردی پایین ،سختی
خزشی قیر باید کمتر از  300مگاپاسکال و نرخ تغییر سختی با زمان

 -4-3آزمایش رئومتر برش دینامیکی ()DSR

در مدتزمان  60ثانيه نیز بايد بيشتر از  0/3باشد [.]29

قیر مادهای ویسکواالستیک است بدین معنی که در دماهای پایین
رفتاری شبیه مواد جامد االستیک دارد و در دماهای باال مشابه سیاالت

 -6-3آزمایش جاروب دامنه خطی ()LAS

ویسکوز است .بنابراین رفتار قیر به دما و زمان بارگذاری بستگی دارد

مطابق با استاندارد شارپ ،پارامتر  G*.sinδبه منظور ارزیابی

[ .]27آزمایش مطلوب برای چسبنده قیری آن است که هر دو عامل

عملکرد مصالح قیری در برابر بارهای خستگی پیشنهاد شده است.

دما و زمان بارگذاری را در نظر بگیرد .این توانایی در آزمایشی تحت

مطالعات بسیاری نشان دادهاند که پارامتر خستگی سوپرپیو (G*.
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Fig. 2. Penetration grade for asphalt binders

 )sinδبه دلیل اینکه تنها خصوصیات رئولوژیکی قیر را در محدوده

محیطهای پیوسته ویسکواالستیک ( )VECDانجام و عمر خستگی

ویسکواالستیک خطی اندازهگیری میکند ،نمیتواند رفتار خستگی

نمونههای قیر با استفاده از رابطه ( )1محاسبه شده است [.]34

نمونههای قیر به خصوص قیرهای اصالح شده پلیمری را به خوبی
ارزیابی کند [ .]30این در حالی است که پدیده خستگی رفتاری
پیچیده و ماهیتی غیرخطی دارد .از طرف دیگر ،نتایج تحقیقات

()1

−B

در این رابطه،

) N f = A ( γ max

عمر خستگی نمونههای قیر،

حداکثر

نشان میدهند که این پارامتر همبستگی خوبی با عملکرد خستگی

دامنه کرنش و  Aو  Bپارامترهایی هستند که از تحلیل نتایج آزمایش

مخلوطهای آسفالتی ندارد [ .]31بنابراین ،مطالعات بعدی آزمایشهای

بدست میآیند .پارامتر  Aتوصیف کننده خصوصیات خستگی قیر در

جدیدی را به منظور بررسی عملکرد خستگی قیر با استفاده از دستگاه

آزمایش  LASاست .پارامتر  Bنیز میزان حساسیت قیر به تغییرات

رئومتر برش دینامیکی پیشنهاد کردهاند.

سطح کرنش را نشان میدهد.

آزمایش جاروب دامنه خطی ( )LASمطابق با استاندارد
 101-AASHTO TPو به منظور پیشبینی عمر خستگی نمونههای

 -4نتایج و بحث

قیر پیشنهاد شده است [ .]32این آزمایش با استفاده از دستگاه DSR

 -1-4نتایج آزمایشهای شارپ

و بر روی نمونههای قیر با قطر  8میلیمتر انجام میشود .آزمایش LAS

در این بخش به بررسی و ارزیابی نتایج آزمایشات شارپ در

شامل دو مرحله است .مرحله اول آزمایش ،جاروب فرکانسی ،به منظور

قیرهای اصالح شده پلیمری و قیرهای پلیمری حاوی ساسوبیت

بدست آوردن اطالعاتی درباره خصوصیات رئولوژیکی قیر قبل از خرابی

پرداخته میشود .هدف از انجام آزمایشهای شارپ بر روی نمونههای

طراحی شده است .در اين مرحله ،بارگذاري در حالت کرنش ثابت 0/1

قیر ،تعیین درجه عملکردی ( )PGقیرهای اصالحشده است.

درصد با فرکانسهاي ،10 ،8 ،6 ،4 ،2 ،1 ،0/8 ،0/6 ،0/4 ،0/2 ،0/1
 20و  30هرتز انجام ميشود .در مرحله دوم آزمایش ،جاروب کرنش،

 -1-1-4تأثیر افزودنیها بر درجه نفوذ و نقطه نرمی قیر

بارگذاری در فرکانس ثابت  10هرتز روی نمونه قیر اعمال میشود .در

در این بخش نتایج آزمایشات سنتی قیر شامل درجه نفوذ و

این مرحله دامنه کرنش بصورت خطی از  0/1تا  30درصد افزایش

نقطه نرمی برای قیرهای اصالح شده ارائه شده است .شکل  2نتایج

مییابد [ .]33در این پژوهش آزمایش  LASبر روی نمونههای قیر

آزمایش درجه نفوذ را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود،

پیرشده  PAVو در دمای  25درجه سانتیگراد (دمای میانی قیر پایه)

با اضافه کردن افزودنیهای پلیمری درجه نفوذ قیر کاهش مییابد.

انجام شده است .تحلیل نتایج آزمایش  LASبا استفاده از تئوری خرابی

دلیل این کاهش ،تغییر در ویسکوزیته قیر پایه پس از اختالط با
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Fig. 3. Softening point for asphalt binders
Fig. 3. Softening point for asphalt binders
جدول  :6تأثیر افزودنیهای پلیمری بر حساسیت حرارتی نمونههای قیر
قیر
ofههای
additivesنمون
حساسیت حرارتی
های پلیمری بر
 ofتأثیر افزودنی
جدول .6
Table 6. Effect
on temperature
susceptibility
asphalt binders
Table 6. Effect of additives on temperature susceptibility of asphalt binders
نمونه قیر
Base binder
6.5% SBS
7.5% LDPE
7.5% SBR
6.5% SBS + 2.5% S
7.5% LDPE + 2.5% S
7.5% SBR + 2.5% S

نقطه نرمی ()ºC

درجه نفوذ ()1/0 mm

98/5
015
52/5
03
001
55
08

01
90
50
25
31
55
25

شاخص درجه نفوذ
-1/52
2/15
3/15
2/10
2/51
3/00
2/13

افزودنیهای پلیمری است .نتایج آزمایش نقطه نرمی نیز در شکل

درجه نفوذ و درجه نرمی قیر است و به عنوان نشانهای از میزان

 3نشان داده شده است .نقطه نرمی قیرهای اصالح شده نسبت به

حساسیت قیر نسبت به تغییرات درجه حرارت مورد استفاده قرار

قیر پایه بطور قابل توجهی افزایش یافته است .در بین افزودنیهای

میگیرد [ .]36مقدار  PIبا استفاده از رابطه ( )2محاسبه میشود:

پلیمری SBS ،بیشترین تأثیر را در افزایش نقطه نرمی قیر پایه داشته
است .همانطور که مشاهده میشود ،با افزودن ساسوبیت درجه
نفوذ قیرهای پلیمری کاهش و نقطه نرمی آنها افزایش یافته است.
بنابراین با کاهش درجه نفوذ و به دنبال آن کاهش شکلپذیری قیر،

()2

= PI
) 20 (1 − 25A ) / (1 + 50A

()3

=A
) (log( penT 1 ) − log( penT 2 )) / (T 2 −T1

انتظار میرود قیرهای پلیمری حاوی ساوبیت عملکرد ضعیفتری در

در این روابط پارامتر  Aشیب تغییرات پارامتر  PIنسبت به

دماهای پایین از خود نشان دهند .از طرف دیگر افزایش نقطه نرمی

تغییرات درجه حرارت است که از ترسیم منحنی تغییرات درجه

حاصل از افزودن ساسوبیت ،باعث بهبود عملکرد قیرهای پلیمری در

نفوذ قیر نسبت به تغییرات درجه حرارت در مقیاس لگاریتمی بدست

دماهای باال میگردد [.]35

میآید penT1 .درجه نفوذ قیر در دمای  T1و  penT2درجه نفوذ
قیر در دمای  T2است .هر اندازه شاخص درجه نفوذ یک قیر بیشتر

 -2-1-4تأثیر افزودنیها بر حساسیت حرارتی قیر
شاخص درجه نفوذ ( )PIپارامتری است که کمیت آن تابعی از

باشد ،حساسیت آن قیر نسبت به تغییرات درجه حرارت کمتر خواهد
بود [ .]36جدول  6نتایج شاخص درجه نفوذ مربوط به نمونههای
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Fig. 4. Effect of additives on rotational viscosity of asphalt binders

قیر خالص و قیرهای پلیمری را نشان میدهد .همانطور که مشاهده

 -4-1-4محاسبه شاخص PVN

1

میشود ،در بین قیرهای پلیمری ،نمونههای قیر اصالح شده با

عالوه بر پارامتر  ،PIشاخص دیگری نیز با عنوان عدد درجه

پلیمرهای  SBSو  SBRبیشترین مقدار پارامتر  PIو در نتیجه

نفوذ-ویسکوزیته به منظور اندازهگیری حساسیت حرارتی قیر نسبت

کمترین مقدار حساسیت حرارتی را دارند .با توجه به یکسان بودن
شاخص درجه نفوذ این دو نوع قیر پلیمری ،میتوان نتیجه گرفت
که تأثیر پلیمر  SBRدرکاهش حساسیت حرارتی قیر پایه نسبت به
تغییرات درجه حرارت ،مشابه با تأثیر پلیمر SBSدر کاهش حساسیت
حرارتی قیر پایه نسبت به تغییرات درجه حرارت است.

به تغییرات درجه حرارت تعریف شده است .این روش بر اساس
اندازهگیری درجه نفوذ در  25درجه سانتیگراد و ویسکوزیته قیر
در  135درجه سانتیگراد استوار است [ .]37مقدار شاخص  PVNبا
استفاده از رابطه ( )4محاسبه میشود.
()4

 -3-1-4نتایج آزمایش ویسکوزیته چرخشی قیر

L −X
L −M

)( −1.5

= PV N

که در این رابطه X ،لگاریتم ویسکوزیته قیر برحسب سانتی

شکل  4تأثیر افزودنیهای پلیمری بر ویسکوزیته چرخشی قیر در
دمای  135درجه سانتیگراد را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود ویسکوزیته قیرهای پلیمری نسبت به قیر خالص بطور قابل
توجهی افزایش یافته است .دلیل این افزایش ویسکوزیته ،پیرشدگی
کوتاه مدت قیر در حین فرآیند ساخت قیرهای پلیمری در اثر باال
بردن دمای اختالط و همچنین جذب مواد روغنی موجود در قیر
توسط پلیمرها است .عالوه بر این ،تأثیر ساسوبیت بر ویسکوزیته
قیرهای پلیمری نیز قابل توجه بوده است .بیشترین تأثیر ساسوبیت
بر نمونه قیر حاوی  7/5درصد  SBRبوده است .با کاهش ویسکوزیته
قیرهای پلیمری در اثر استفاده از ساسوبیت ،میتوان انتظار داشت
دمای اختالط و تراکم مخلوطهای آسفالت پلیمری نیز کاهش پیدا
کند.

استوکس در  135درجه سانتیگراد و مقادیر پارامترهای  Lو  Mبا
استفاده از روابط ( )5و ( )6محاسبه میشوند.
()5
()6

=
L 4.258 − 0.7967 log P

=
M 3.46289 − 0.61094 log P

در این روابط  Pدرجه نفوذ قیر در  25درجه سانتیگراد است .شاخص
 PVNمیزان حساسیت حرارتی قیر را در دامنه وسیعتری از تغییرات
درجه حرارت نشان میدهد .هر اندازه شاخص  PVNیک قیر بیشتر
باشد ،حساسیت آن قیر نسبت به تغییرات درجه حرارت کمتر خواهد بود.

 PVNقیرهای راهسازی معموالً بین اعداد  +0/5و  -2تغییر میکند [.]38
نتایج ارائه شده در جدول  7نشان میدهند که اصالح قیر با افزودنیهای
Penetration Viscosity Number
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جدول  :7مقدار شاخص PVN
جدول  .7مقدار شاخص PVN
Table
7. PVN index results
Table 7. PVN index results

پلیمری منجر به افزایش مقدار  PVNمیگردد .بیشترین مقدار PVN
مربوط به نمونه قیر اصالح شده با  7/5درصد  SBRاست .همچنین الزم

نمونه قیر

به ذکر است که تأثیر  SBRدر بهبود حساسیت حرارتی قیر بیشتر از

Base binder

یباشد .افزودنی نیمهگرم ساسوبیت نیز باعث کاهش مقدار
پلیمر  SBSم 

6.5% SBS

 PVNو افزایش حساسیت حرارتی قیرهای پلیمری میگردد.

7.5% LDPE
7.5% SBR
6.5% SBS + 2.5% S

 -5-1-4تأثیر افزودنیهای بر درجه عملکردی باالی قیر

7.5% LDPE + 2.5% S
7.5% SBR + 2.5% S

در مشخصات فنی سوپرپیو شاخص  ،G*/sinδبه عنوان معیاری

PVN

-1/00
0/95
1/55
5/09
1/05
1/81
1/08

برای ارزیابی مقاومت قیر در برابر تغییرشکلهای دائمی در نظر گرفته
شده است .هر چه مقدار این پارامتر بیشتر باشد ،مقاومت قیر در برابر
شیارشدگی نیز بیشتر است .مطابق با استاندارد شارپ و به منظور
جلوگیری از بروز پدیده شیارشدگی ،مقدار پارامتر
حداقل  1کیلوپاسکال برای قیرهای پیر نشده و 2/2
کیلوپاسکال برای قیرهای پیر شده بعد از آزمایش  RTFOپیشنهاد
شده است .شکلهای  5و  6تأثیر افزودنیها بر درجه عملکردی باالی

قیر را نشان میدهند .هانطور که مالحظه میشود ،استفاده از پلیمرها
منجر به افزایش دمای عملکردی پایین در کلیه قیرهای اصالح شده
نسبت به قیر خالص میگردد .این امر میتواند ناشی از افزایش
ویسکوزیته قیر در اثر اختالط با پلیمرها باشد .بررسی دمای عملکردی
پایین نمونههای قیر حاوی  SBSنشان میدهد افزودن  SBSبه قیر
خالص تأثیر قابل توجهی در سختی قیر ندارد ،اما نرخ خزشی کاهش

( )HTقیر را نشان میدهند .همانطور که مشاهده میشود ،دمای

مییابد .بنابراین منجر به افزایش دمای عملکردی پایین قیر میگردد.

افزایش یافته است .با افزودن  7/5درصد  LDPEدمای عملکردی

 -7-1-4بررسی تغییرات درجه عملکردی قیر پایه حاوی افزودنی

عملکردی باالی قیر خالص در هر دو حالت پیر نشده و پیر شده
باالی قیر خالص در حالت پیر نشده از  58درجه سانتیگراد به 82
درجه رسیده است .همچنین قیرهای اصالح شده با پلیمرهای SBS
و  SBRدر دمای  76درجه سانتیگراد الزامات سوپرپیو را رعایت
مینمایند .بنابراین میتوان گفت که پلیمر  ،LDPEچهار رده و

با توجه به نتایج آزمایشات سوپرپیو ،نتایج درجه عملکردی قیرهای
اصالح شده و میزان گسترش محدوده عملکردی آنها در جدول 8
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،با استفاده از
افزودنیهای پلیمری دمای باالی عملکردی قیر پایه افزایش یافته

پلیمرهای  SBSو  SBRهرکدام سه رده دمای عملکردی باالی قیر

است .هر سه افزودنی پلیمری دمای باالی عملکردی قیر  85-100را

خالص را افزایش دادهاند .نکته قابل توجه دیگر ،تأثیر ساسوبیت بر

سه رده بهبود بخشیدهاند .البته همانطور که پیشتر اشاره شد ،این

پارامتر شیارشدگی است .همانطور که مشاهده میشود ،ساسوبیت

پلیمرها تأثیر مثبتی بر دمای عملکردی پایین قیر پایه نداشتهاند .نکته

منجر به افزایش مقدار پارامتر  G*/sinδو در نتیجه بهبود عملکرد

قابل توجه دیگر ،تأثیر ساسوبیت بر دمای عملکردی قیرهای پلیمری

قیرهای پلیمری در دماهای باال میگردد .افزودن ساسوبیت به قیرهای

است 2/5 .درصد ساسوبیت توانسته دمای باالی عملکردی قیر حاوی

پلیمری منجر به تشکیل ساختار شبکهای در مولکولهای قیر شده
که باعث افزایش مدول مرکب (* )Gو کاهش مقدار زاویه فاز ()δ
میگردد .بنابراین با افزایش میزان تغییرشکلهای االستیک ،مقاومت
قیر در برابر شیارشدگی افزایش مییابد [.]35
 -6-1-4تأثیر افزودنیها بر درجه عملکردی پایین قیر

 SBSرا یک رده افزایش دهد .البته ساسوبیت تأثیر مثبتی بر دمای
عملکردی پایین قیرهای پلیمری ندارد .علت این امر عمدتاً مربوط به

خصوصیات کریستالیزه شدن 1افزودنیهای نیمهگرم بر پایه واکس
است که منجر به افزایش خصوصیات ویسکوز قیر و در نتیجه افزایش
شکنندگی آن در دمای پایین میگردد [ .]39ضمن اینکه ،تمامی
نمونههای قیر در حالیکه دامنه دمای عملکردی را به نسبت قیر

شکلهای  7و  8تأثیر افزودنیها بر درجه عملکردی پایین ()LT

crystallization
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پایه افزایش دادهاند ،اما محدوده دمای عملکردی در قیرهای پلیمری

 VECDارائه شده است .دو پارامتر اساسی  Aو  Bاز نتایج آزمایش

نسبت به قیرهای پلیمری حاوی ساسوبیت بیشتر است.

 LASبدست میآیند .هرچه مقدار پارامتر  Aبیشتر باشد ،نشاندهنده
این است که توانایی مصالح در حفظ انسجام خود در برابر تجمع خرابی

 -2-4نتایج آزمایشهای تکمیلی سوپرپیو

بیشتر است .بنابراین عمر خستگی نمونههای قیر افزایش مییابد .از

 -1-2-4نتایج آزمایش جاروب دامنه خطی

طرف دیگر پارامتر  Bمرتبط با حساسیت نمونههای قیر به تغییرات

در این بخش نتایج عمر خستگی نمونههای قیر بر اساس تحلیل
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 درجه عملکردی نمونههای قیر:5 جدول
عملکردی نمونههای
.8 جدولbinders
Table 8.قیر
Performance
gradeدرجه
for asphalt
Table 8. Performance grade for asphalt binders
درجه عملکردی با توجه به معیار
سوپرپیو
PG 58-22
PG 76-16
PG 76-10
PG 76-10
PG82-10
PG 76-10
PG 76-10

میزان بهبود نسبت به
قیر پایه
08/55
5/50
2/9
09/9
2/50
8/50

3397

دامنه دمای
عملکردی
59/8
011/33
05/15
01/00
05/00
00/35
01/35

درجه پیوسته

نمونه قیر

20-55
51-00
15-03
12-09
59-09
15-05
11-03

Base binder
6.5% SBS
7.5% LDPE
7.5% SBR
6.5% SBS + 2.5% S
7.5% LDPE + 2.5% S
7.5% SBR + 2.5% S
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و کاهش بیشتر عمر خستگی با افزایش سطح کرنش است .مقدار
پارامترهای  Aو  Bدر جدول  9نشان داده شده است .همچنین عمر
خستگی نمونههای قیر که با استفاده از رابطه ( )1و در سطوح کرنش
 5 ،2/5و  10درصد محاسبه شده است ،در شکل  9ارائه شده است.

جدول  :9مقدار پارامترهای  Aو  Bحاصل از تحلیل VECD
جدول  .9مقدار پارامترهای  Aو  Bحاصل از تحلیل VECD

Table 9. A and B parameters based on VECD analysis
Table 9. A and B parameters based on VECD analysis
نمونه قیر
Base binder
6.5% SBS

در سطوح کرنش پایین ( 2/5درصد) و در مقایسه با قیر پایه -100
 ،85عمر خستگی نمونههای قیر اصالح شده با  LDPE ،SBSو SBR

7.5% LDPE
7.5% SBR
6.5% SBS + 2.5% S

به ترتیب  %25 ،%51و  %63افزایش یافته است .با توجه به افزایش

7.5% LDPE + 2.5% S

قابل توجه مقدار پارامتر  Bدر قیرهای اصالح شده با پلیمرهای SBS

7.5% SBR + 2.5% S

و  ،LDPEشیب کاهش عمر خستگی آنها نسبت به قیر پایه افزایش
یافته و همانطور که مشاهده میشود در سطوح کرنش باال عمر
خستگی کمتری در مقایسه با قیر پایه دارند .بیشترین عمر خستگی
در سطوح کرنش  2/5و  5درصد مربوط به نمونه قیر حاوی  7/5درصد
 SBRاست .راکو 1و همکارانش نیز نتایج مشابهی را در خصوص عمر
خستگی قیرهای اصالح شده با پلیمر  SBRبدست آوردند [ .]40البته
در سطح کرنش  10درصد قیر پایه در مقایسه با قیرهای پلیمری
عمر خستگی بیشتری از خود نشان داده است .الزم به ذکر است با
توجه به اینکه بطور معمول کرنش قیر  50برابر مخلوط آسفالتی در
نظر گرفته میشود ،بنابراین این سطح کرنش هیچگاه در طول عمر
خدمتدهی روسازی آسفالتی اتفاق نمیافتد [.]41
نکته قابل توجه دیگر ،تأثیر ساسوبیت بر عملکرد خستگی قیرهای
پلیمری است .در سطوح کرنش پایین و با افزودن ساسوبیت ،عمر
خستگی نمونههای قیر حاوی  LDPE ،SBSو  SBRبه ترتیب ،%28
 %6و  %16کاهش یافته است .البته همانطور که در شکل  9مشاهده
میشود ،در سطوح کرنش باال ساسوبیت منجر به افزایش عمر خستگی
نمونههای قیر اصالح شده با  SBSو  SBRشده است .نتایج تحقیقات
دیگر نیز نشان داده است که با توجه به انواع مختلف و خصوصیات
متفاوت افزودنیهای نیمهگرم ،تأثیر این افزودنیها بر عملکرد خستگی
ی نیمهگرم بستگی دارد.
قیرهای پلیمری تا حدود زیادی به نوع افزودن 
با این وجود افزودنیهای نیمهگرم بر پایه واکس میتوانند منجر به
افزایش عمر خستگی قیرهای پلیمری شوند [.]42

پارامتر A

5/08×018
5/10×018
1/08×018
2/9×018
9/59×018
0/1×018
3/88×018

پارامتر B

3/55
9/31
9/50
3/51
9/15
9/25
3/90

· اصالح قیر با استفاده از افزودنیهای پلیمری مقدار پارامتر
شیارشدگی سوپرپیو را افزایش میدهد؛ بنابراین قیرهای پلیمری
دارای عملکرد بهتری در دماهای باال و مقاومت شیارشدگی بیشتری
هستند .بیشترین مقدار پارامتر شیارشدگی مربوط به نمونه قیر حاوی
 7/5درصد  LDPEبوده است .ضمن اینکه هر سه افزودنی پلیمری تا
سه رده دمای باالی عملکردی قیر پایه  85-100را افزایش میدهند.
· افزودنیهای پلیمری تأثیری در بهبود دمای پایین عملکردی قیر
پایه ندارند .دمای پایین عملکردی قیر پایه از  -22درجه سانتیگراد،
برای قیر حاوی  SBSبه  -16و برای قیرهای حاوی  SBRو LDPE
به  -10درجه سانتیگراد افزایش مییابد.
· عمر خستگی نمونههای قیر پلیمری در سطوح کرنش پایین
نسبت به قیر پایه  85-100افزایش مییابد .بیشترین عمر خستگی
مربوط به نمونه قیر اصالح شده با 7/5درصد  SBRبوده است که در
مقایسه با قیر پایه 63 ،درصد افزایش یافته است .الزم به ذکر است
که به دلیل افزایش حساسیت قیرهای پلیمری در برابر تغییرات سطح
کرنش در سطوح کرنش باال ،قیر پایه بهترین عملکرد را در برابر
خستگی نشان داده است.
· نتایج آزمایش ویسکوزیته چرخشی نشان میدهد که ساسوبیت
منجر به کاهش ویسکوزیته قیرهای پلیمری میگردد .بنابراین
با افزایش کارایی قیر ،دمای اختالط و دمای تراکم در این نوع
مخلوطهای آسفالتی پلیمری کاهش یافته که موجب کاهش مصرف
انرژی و همچنین تولید آالیندههای زیست محیطی میگردد.

 -5نتیجهگیری
مهمترین نتایج بدست آمده در این پژوهش شامل موارد زیر است:
Roque

1
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· ساسوبیت منجر به افزایش پارامتر شیارشدگی قیرهای پلیمری
و در نتیجه بهبود عملکرد آنها در دماهای باال میگردد .همچنین ،با
افزودن  2/5درصد ساسوبیت ،دمای عملکردی قیر اصالح شده با SBS
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از  76به  82درجه سانتیگراد افزایش مییابد .از ویژگیهای مشهود

بدست آمده در این پژوهش بر روی مخلوطهای آسفالتی به صورت

ساسوبیت ،بهبود رفتار دمای باالی قیر است.

آزمایشگاهی انجام شده و سپس عملکرد صحرایی این پلیمرها نیز در

· تأثیر ساسوبیت بر عمر خستگی قیرهای پلیمری متفاوت بوده
است .در کرنشهای پایین عمر خستگی قیرهای پلیمری با افزودن
ساسوبیت کاهش مییابد .این در حالی است که در کرنشهای باال
ساسوبیت باعث افزایش عمر خستگی قیرهای حاوی  SBSو SBR
گردیده است.
· مقایسه عملکرد پلیمرهای استفاده شده در این پژوهش نشان
میدهد که از نظر رفتار قیر در دماهای باال ،پلیمر  LDPEنسبت به

تحقیقات آینده مورد بررسی قرار گیرد.
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