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 .1مقدمه
مطالعات بلندمدت ن شان داده برای اینکه یک رویه آ سفالت به طول عمر طراحی شده خود بر سد ،قیر
نباید در مدت انبارداری داغ شامل فرایند تولید آ سفالت یا سرویس در سطح جاده بیشازحد سخت
شود .قیر همانند ب سیاری از مواد پلیمری بهو سیله ح ضور اک سیژن ،تابش ماوراءبنفش و تغییرات دما
تحت تأثیر قرار میگیرد .این عوامل بیرونی باعث سخخخخت شخخخدن قیر و درنتیجه کاهش نقطه نفوذ و
افزایش نقطه نرمی میشخخود و معموالً یک افزایش در شخخاخص نفوذ اتفا میافتد .در سخخالهای اخیر،
پدیده سخت شدن قیر و درنتیجه سخت شدن مخلوط آ سفالت بهعنوان یک پدیده مفید در الیههای
آسخخفالت بررس خیشخخده اسخخت زیرا باعث افزایش سخخختی مواد و در نهایت افزایش قابلیت پخش بار در
ساختار می شود .این سخت شدگی بهعنوان "پخت ( ")Curingشناخته شده و اعتقاد بر این است که
باعث افزایش طول عمر آسفالت میشود.
در الیههای سخخطح در قسخخمتهایی که مواد با محیط در تماس هسخختند ،سخخخت شخخدگی قیر میتواند
خواص مخربی بر کارایی آن دا شته با شد و منجر به فر سایش و ترک شود .این اثر بهعنوان " سخت
شدگی( ")hardeningبیان می شود ،وقتی از عنوان سخت شدگی ا ستفاده می شود یعنی تغییرات در
خواص قیر برای طول عمر الیههای سطح مضر است.

 .2سخت شدگی قیر
تمایل قیر برای سخخخت شخخدن تحت تأثیر شخخرایط اتمسخخفر سخخالهاسخخت شخخناختهشخخده و موردمطالعه
قرارگرفته ا ست .تمام پانزده فاکتور تأثیرگذار بر پیر شدگی قیر تعریف شده و جزئیات آن در جدول 1
آمده است.
مهمترین مکانیسمهای سخت شدگی قیر در بین پانزده مورد عبارتاند از:
 اکسیداسیون ()oxidation فراریت ()volatilisation فاکتورهای فیزیکی یا ساختار مولکولی ()steric or physical factors -تبخیر روغنها ()exudation of oils
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جدول  :1مکانیسمهای پیرشدگی قیر

اکسیداسیون
همانند بسخخیاری از مواد آلی ،قیر وقتی در تماس با اکسخخیژن اتمسخخفر قرار میگیرد به آهسخختگی اکسخخید
میشود .گروههای قطبی محتوی اکسیژن تشکیل میشوند و اینها تمایل به اجتماع در مایسلهای با وزن
مایسخخل باالتر دارند ،درنتیجه ویسخخکوزیته قیر افزایش مییابد .گروههای قطبی هیدروکسخخیل ،کربونیل و
کربوکسخخیل تشخخکیل میشخخوند و منجر به مولکولهای پیچیدهتر و بزرگتر میشخخوند که قیر را سخخختتر
میکنند و انعطافپذیری آن را کاهش میدهند .مقدار اک سیدا سیون به شدت به دما ،زمان و ضخامت الیه
قیر بسخخختگی دارد .در دمای باالی صخخخد درجه سخخخانتیگراد به ازای هر ده درجه افزایش دما سخخخرعت
اک سیدا سیون دو برابر می شود .سخت شدگی به دلیل اک سیدا سیون برای مدتزمان طوالنی ا ست که
بهعنوان عامل اصخخلی پیرشخخدگی قیر در نظر گرفتهشخخده بهطوریکه عوامل دیگر کمتر در نظر گرفتهشخخده
ا ست .بههرحال ن شان داده شده ا ست که اگرچه سایر فاکتورها اهمیت کمتری از اک سیدا سیون دارند ولی
قابلاندازهگیری میباشند.
از دست دادن مواد فرار
تبخیر مواد فرار بهطور عمده به دما و شرایطی که قیر در معرض آن قرارگرفته ب ستگی داد .قیرهای درجه
نفوذی یا پن گرید ن سبتاً غیر فرار ه ستند و بنابراین مقدار سخت شدگی در اثر از د ست دادن مواد فرار
برای آنها نسبتاً کم است.
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سخت شدگی فیزیکی یا ساختار مولکولی
سخخخخت شخخخدگی فیزیکی زمانی اتفا میافتد که قیر در دمای محیط اسخخخت و به جهتگیری مجدد
مولکولهای قیر و کریستالی شدن آهسته واکس نسبت داده شده است .براثر گرم کردن ،سختی فیزیکی
قابل بازگشت است و ویسکوزیته اصلی قیر به دست خواهد آمد.
این پدیده بهوسیله اندازهگیری نفوذ نمونه قیر در آزمایشگاه (بدون گرم کردن مجدد) در طول دوره زمانی
بهسادگی بازسازی میشود .باگذشت زمان نفوذ نمونه کاهش مییابد.
سخت شدگی اگزوداتیو )(Exudative

سخخخخت شخخخدگی اگزوداتیو در اثر حرکت ترکیبات روغنی که از قیر به مواد معدنی تراوش میکنند ایجاد
میشود و تابعی از تمایل قیر به تراوش و منافذ مواد معدنی است.

 .3سخت شدن قیر در زمان ذخیرهسازی ،اختالط و سرویس
شرایطی که در آن سخت شدگی اتفا میافتد ب سیار متنوع ا ست .در زمان انبارداری ،قیر به صورت فله
برای یک دوره چندروزه یا چندهفتهای و در زمان اختالط ،ذخیرهسازی داغ ،حملونقل و کاربرد ،قیر برای
یک دوره کوتاه به صورت یک الیهنازک در دمای باال ا ست .در زمان سرویس قیر به صورت یک فیلم نازک
برای مدتی طوالنی در دمای پایین یا متو سط قرار دارد .درجهای که قیر در مدت سرویس در معرض هوا
قرار میگیرد مهم است و بستگی به حفرهها و فضاهای خالی مخلوط دارد .در تراکم زیاد برای مخلوطهای
خوب ف شرده شده ،مقدار سخت شدگی ن سبتاً کم ا ست درحالیکه آ سفالتهای با موقعیتهای باز ،مانند
آسفالت متخلخل بهشدت دچار سخت شدگی خواهند شد.
سخت شدن قیر در زمان ذخیرهسازی بهصورت فله
وقتی قیر به صورت فله در دمای باال ذخیره سازی می شود ،سخت شدگی ب سیار کمی در آن رخ میدهد.
کم بودن سخت شدگی به این دلیل است که سطح ناحیهای از قیر که با هوا در تماس است نسبت بهکل
حجم مقدار کمی است .بههرحال اگر قیر سیرکوله شود و بهوسیله لولهای از باالی تانک روی سطح بریزد
ممکن ا ست سخت شدگی قابلتوجهی اتفا بی افتد .این افزایش در سخت شدگی به این دلیل اتفا
میافتد که هنگام سقوط قیر از لوله به داخل مخزن سطحی که در معرض اک سیژن قرار میگیرد افزایش
مییابد .این اثر را میتوان با استفاده از تانک ذخیرهسازی طراحیشده طبق شکل  1کاهش داد.
سخت شدن قیر هنگام اختالط با سنگدانهها
این اتفا بهعنوان "پیرشدگی کوتاهمدت" شناخته می شود بهعالوه از این عبارت برای توصیف پیرشدگی
در اثر الیه نشخخانی هم اسخختفاده میشخخود .در زمان اختالط ،تمام سخخنگدانهها و فیلرها بهوسخیله یک فیلم
نازک از قیر که معموالً بین  5تا  15میکرومتر ضخامت دارد پوشش داده میشوند .اگر قیر یک تن ماکادام
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( )macadamپوشخخش دادهشخخده متراکم بهصخخورت یکالیه باضخخخامت  10میکرومتر پخش شخخود میتواند
ناحیهای به مساحت بیش از یک و نیم برابر زمین فوتبال را اشغال کند.
شکل  :1تانک ذخیرهسازی قیر که بهصورت رسمی پیشنهادشده است

بنابراین وقتی قیر با سنگدانههای داغ در دستگاه آسفالت ( )pugmillمخلوط میشود و بهصورت یک الیه
نازک پخش میگردد شرایط برای اک سیدا سیون و از د ست دادن مواد فرار قیر مهیا ا ست .سخت شدگی
قیر در این شرایط بهخوبی شناختهشده و هنگامیکه گرید قیر را برای استفاده انتخاب میکنند این سخت
شدگی را در نظر میگیرند .با یک تقریب سختگیرانه ،در هنگام اختالط قیر با سنگدانههای داغ در یک
دستگاه آسفالت نفوذ قیر گرید جادهای حدود  30درصد کاهش مییابد .بههرحال ،مقدار سخت شدگی به
تعدادی فاکتور مانند دما ،زمان اختالط ،ضخخخخامت فیلم قیر و غیره بسخخختگی دارد .حداقل کردن سخخخخت
شدگی در زمان اختالط به کنترل دقیق تمام این فاکتورها ب ستگی دارد .کنترل دما و محتوای قیر بهطور
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ویژه بحرانی است .شکل  2بهوضوح نشان میدهد که هنگامیکه دمای اختالط افزایش مییابد ،اندازهگیری
نقطه نرمی مقادیر بزرگتری را میدهد و سختی قیر افزایش مییابد .بهطور مشابه شکل  3نشان میدهد
که کاهش ضخخخامت فیلم قیر ویسخخکوزیته را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد .دومی بهوس خیله شخخاخص
پیر شدگی اندازهگیری شده که بهعنوان ن سبت وی سکوزیته قیر پیر شده 𝑎𝜂 به وی سکوزیته قیر ا صلی 𝑜𝜂
تعریف می شود.
شکل  :2رابطه بین دمای مخلوط و تغییر در نقطه نرمی

شکل  :3تأثیر ضخامت فیلم قیر بر شاخص پیرشدگی

5

دوام قیر

www.feedar.ir

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

همچنین نوع مخلوطکن استفاده شده بر مقدار سخت شدگی هنگام اختالط تأثیر دارد .تشخیص داده شده
اسخخت بعضخخی وقتها میزان سخخخت شخخدگی در یک مخلوطکن بشخخکهای کمتر از سخخخت شخخدگی در
مخلوطکنهای معمولی اسخت .احتماالً این به دلیل زمان اختالط کمتر سخنگدانه و قیر و حضخور بخار در
بشخخخکه اسخخخت که در دسخخخترس بودن اکسخخخیژن را محدود میکند .بههرحال تعدد طراحیهای مختلف
مخلوطکنهای بشخخکهای به این معنی اسخخت که تنوع در مقدار سخخخت شخخدگی بین طراحیهای مختلف
تقریباً اجتنابناپذیر ا ست .یک مطالعه که بهو سیله شرکت شل روی دو نوع مختلف مخلوطکن ب شکهای
متفاوت انجام شخخد ،نشخخان داد که برای اختالط با دمای یکسخخان ،کاهش کلی در نفوذ و افزایش در نقطه
نرمی میتواند کمتر از نصف آن چیزی باشد که بهوسیله مخلوطکنهای معمولی اتفا میافتد.
سخت شدن قیر در آسفالت هنگام ذخیرهسازی داغ ،حملونقل و الیه نشانی
مخلوطکنهای ب شکهای که برای تولید مقادیر زیاد آ سفالت ا ستفاده می شوند بهمنظور کنترل افزایش و
کاهش تقاضا به سیلوهای ذخیره سازی نیاز دارند .در چنین شرایطی مخلوطها در سیلوها و وسایل حمل
داغ ذخیره و حمل می شوند .مقداری از سخت شدگی قیر هنگام ذخیره سازی داغ در سیلو و یا کامیون
اتفا میافتد .با توجه به آنچه گفته شد ،مقدار سخت شدگی بهطور اساسی به زمان قرارگیری در معرض
اک سیژن ،ضخامت فیلم قیر و دمای مخلوط ب ستگی دارد .هنگامیکه مخلوط وارد سیلو می شود ،هوا هم
همراه آن واردشده و مقداری از آن در منافذ مواد به دام میافتد .در زمان ذخیره سازی مقداری از اکسیژن
این حبابهای هوا با قیر واکنش خواهد داد .اگر هوای بیشتری وارد سیلو نشود ،اکسیداسیون قیر متوقف
خواهد شد.
بسیار مهم است که ورودی و خروجی نسبت به ورود هوا سیل شده (هوابندی) باشد و محفظه دیگری هم
برای ورود هوا وجود نداشته باشد .اگر خروجی نسبت به ورود هوا ،هوابندی نشده باشد ممکن است سیلو
مانند یک دودکش در محل تخلیه ،هوا را به داخل بکشخخخد و باعث اکسخخخیداسخخخیون و خنک شخخخدن مواد
ذخیره شده شود .بهعالوه باید از تمام ظرفیت سیلو بهمنظور حداقل کردن هوای آزاد در باالی آن استفاده
کرد .هوای باقیمانده در باالی سخخیلو میتواند با سخخطح باالیی مواد واکنش بدهد .این واکنش باعث ایجاد
کربن دیاک سید می شود و ازآنجاکه کربن دیاک سید از هوا سنگینتر ا ست سطح مخلوط را میپو شاند و
مانع از اکسیداسیون بیشتر می شود .برخی از سیلوها این قابلیت را دارند که بهوسیله گاز خروجی حاصل
از احترا یک مشعل که فاقد اکسیژن است تحتفشار قرار گیرند .این گاز باعث تخلیه هوای داخل سیلو
شده و بهو سیله ف شار مثبتی که ایجاد میکند مانع از ورود مجدد هوا به داخل سیلو می شود .مطالعات
انجامشده نشان میدهد اگر اکسیداسیون در سیلو فقط به اکسیداسیون ناشی از هوا واردشده محدود شود،
سپس اکسیداسیون ناشی از حملونقل و الیه نشانه بسیار کم خواهد بود یا اصالً اتفا نخواهد افتاد .این
فر ضیه بر این ا ساس ا ستوار ا ست که در هنگام تخلیه مخلوط به داخل کامیون مقدار قابلتوجهی هوای
تازه به صورت حباب وارد مخلوط نمی شود؛ بنابراین مقدار اک سیژن در د سترس برای اک سیدا سیون ب سیار
کم ا ست و یا ا صالً وجود ندارد .درواقع م شاهده شده ا ست اگر مخلوط بهطور م ستقیم از آ سیاب تولید
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آسخخفالت به داخل کامیون ریخته و حمل شخخود ،مقدار سخخخت شخخدگی هنگام حملونقل بسخخیار شخخبیه آن
چیزی است که در هنگام ذخیرهسازی در سیلو اتفا میافتد.
اگر مواد در دمای پایین محیط الیه نشانی شود و یا اگر مواد برای یک دوره در دمای باال ذخیره شود ،یک
تمایل برای افزایش دمای مخلوط وجود خواهد داشخخت .بههرحال افزایش دمای مخلوط بهطور قابلتوجهی
باعث افزایش سرعت اکسیداسیون قیر شده و درنتیجه ویسکوزیته آن افزایش مییابد؛ بنابراین یک نسبت
قابلتوجه از کاهش ویسکوزیته که بهوسیله افزایش دما ایجاد می شود بهوسیله اکسیداسیون قیر از دست
خواهد رفت که ممکن است بهطور معکوس بر کارایی بلندمدت مواد تأثیر بگذارد.
سخت شدن قیر در جاده
همانطور که در باال گفته شد ،مقدار قابلتوجهی از سخت شدگی قیر در هنگام اختالط و میزان کمتری
در هنگام ذخیرهسازی و حملونقل اتفا میافتد .بههرحال ،سخت شدن بایندر در جاده تا رسیدن به یک
مقدار محدودی ادامه خواهد داشخت .این رفتار بهعنوان طول عمر پیرشخدگی توصخیفشخده و در شخکل 4
ن شان داده شده ا ست .شکل شاخص پیر شدگی قیر بعد از اختالط ،ذخیره سازی ،حملونقل ،آ سفالت و
سرویسهای بعدی را ن شان میدهد .توجه دا شته با شید که شاخص پیر شدگی تعریف بنیادی ندارد و
معموالً بهصورت نسبت دو مقدار مانند ویسکوزیته ،نرمی یا نفوذ در زمانهای مختلف بیان میشود.
شکل  :4نمودار پیرشدگی قیر در هنگام اختالط ،ذخیرهسازی ،حملونقل و سرویس
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سخت شدن قیر در الیههای سطح آسفالت
مهمترین فاکتوری که بر سخخخت شخخدگی قیر در جاده تأثیر میگذارد تعداد منافذ مخلوط اسخخت .جدول 2
خواص قیرهای بازیافت شده از سه مخلوط بتن آ سفالت بعد از  15سال سرویس را ن شان میدهد .قیر
بازیافت شده از مخلوط با تعداد منافذ کمتر خیلی کم سخت شده ا ست .بههرحال جایی که تعداد منافذ
زیاد اسخخخت ،اجازه ورود هوا بهاندازه ثابتی را میدهد درنتیجه سخخخخت شخخخدگی اتفا میافتد .شخخخاخص
نفوذپذیری برای مواد با منافذ بیشخختر بهطور قابلمالحظهای افزایش مییابد .این محدودیتها مقدار تنش
را که میتواند اتفا بیافتد و احتماالً باعث ترک برداشتن مواد فشرده گردد کاهش میدهد .بهطور مشابه،
شکل  5خواص درجای قیر حا صل از بتن آ سفالتی قدیمی پنج ساله با تعداد منافذ از  3تا  12در صد را
نشان میدهد.

جدول  :2سخت شدن قیر در شرایط سرویس
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شکل  :5تأثیر تعداد منافذ بر سخت شدگی قیر در جاده

برای منافذ کمتر از  5در صد سخت شدگی ب سیار کمی در شرایط سرویس رخ میدهد .بههرحال برای
منافذ بیشتر از  9درصد نفوذ درجا از  70به  25کاهش مییابد.
قیر در سطح جاده بسیار سریعتر از قیر توده آسفالت سخت میشود .برای این پدیده سه دلیل وجود دارد:
 وجود یک منبع ثابت از اکسیژن تازه ایجاد گاهبهگاه دمای بسیار باال در سطح جاده فتو اکسیداسیون قیر بهوسیله تابش ماوراءبنفشفتو اکسیداسیون بهسرعت باعث ایجاد یک پوسته باضخامت  4تا  5میکرومتر روی سطح فیلم قیر میشود.
این بهوسیله تابش طبیعی ماوراءبنفش اعمال میشود و اعتقاد بر این است که در ضخامت  10میکرومتری
باالی فیلم قیر جذب می شود .ن شان داده شده ا ست که پو سته ت شکیل شده میتواند جذب اک سیژن و از
د ست دادن مواد فرار را به تعویق اندازد .بههرحال مواد اک سید شده در آب باران محلول ه ستند و میتواند
ساییده شد و درنتیجه قیر تازه نمایان شود.
هر دو مخلوط الیه سطح  continuously-gradedو  gap-gradedبهصورت متراکم در نظر گرفته میشوند،
مواد  gap-gradedبهعنوان مواد بادوامتر در نظر گرفته میشخخخود .یک فاکتور که بر دوام تأثیر می گذارد
قابلیت نفوذ مخلوط نسبت به هوا است .بهطورکلی اینگونه در نظر گرفته شده است که مخلوطهای gap-
 gradedن سبت به مخلوطهای  continuously gradedبا حفرههای م شابه ،ن سبت به هوا کمتر نفوذپذیر
است .به این دلیل که حفرهها در مخلوطهای  gap-gradedبهطورکلی گسسته هستند و مانند مخلوطهای
 continuously-gradedباهم تماس ندارند.
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سرعت اکسیداسیون سطح در شکل  6نشان دادهشده است ،در این شکل نفوذ ،نقطه نرمی و شاخص نفوذ
قیر ( )PIبهدستآمده از سطح و توده مخلوط بتن آسفالتی طی چندین سال رسم شده است.
شکل  :6سخت شدگی قیر در سطح و عمق متوسط الیه سطح بتن آسفالت

بعد از  7سخخال ،نفوذ قیر سخخطح برابر  25اسخخت درحالیکه نفوذ قیر توده مخلوط برابر با  45اسخخت .بهطور
مشابه ،تفاوت قابلتوجهی بین  PIوجود دارد PI .در توده مخلوط اندکی تغییر میکند درصورتیکه  PIقیر
در سطح به باالی  4افزایش مییابد .در حقیقت اک سیدا سیون سطح مطلوب ا ست زیرا باعث می شود قیر
به سرعت فر سایش یافته و سنگدانههای جدید سطح نمایان شود که این امر باعث افزایش مقاومت ترمز
جاده میشود.
همچنین محتوی قیر (ضخخخامت فیلم قیر) نقش مهمی را در سخخرعت سخخخت شخخدگی جاده بازی میکند.
کارهای آزمای شگاهی ن شان داده ا ست که اک سیدا سیون یک فیلم قیر در دمای باالی محیط ،یعنی  40تا
 60درجه سخخانتیگراد همانطور که در شخخکل  7نشخخان دادهشخخده اسخخت به عمق  4میکرومتری محدود
می شود .اهمیت این موضوع به ضخامت میانگین فیلم وابسته خواهد بود و همانطور که قبالً گفته شده 5
تا  15میکرومتر ا ست .پی شنهاد شده ا ست که حداقل ضخامت فیلم قیر بین  6تا  8میکرومتر برای کارایی
راضخیکننده هر دو مخلوط  gap-gradedو  continuously-gradedالزم اسخخت؛ بنابراین بهطورکلی ،مقدار
کمتر قیر باعث ایجاد فیلم نازکتر و درنتیجه افزایش سرعت سخت شدگی میشود.
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شکل  :7رابطه بین اکسیژن جذبشده در  50درجه سانتیگراد و ضخامت فیلم

روشهای مختلفی برای اندازهگیری ضخامت قیر وجود دارد .ضخامتهای معمولی به شرح زیر است:
 ماکادام پوشش دادهشده متراکم بزرگتر از  5میکرومتر آسفالت گرم کوب ( )hot rolled asphaltبزرگتر از  7میکرومتر آسفالت متخلخل بزرگتر از  12میکرومترروش اندازهگیری ضخامت فیلم ،فاکتورهای ناحیه سطح را برای دانههای کوچکتر از  75میکرومتر ن شان
میدهد .بهطور واضح ،برخی مواد که این غربال را میگذرانند بهطور قابلمالحظهای ریزتر از  75میکرومتر
ه ستند ،بهویژه برای موادی که فیلر سنگ آهکی به مخلوط ا ضافه شده ا ست؛ بنابراین برای مواد با مقدار
فیلر زیاد مانند آ سفالت گرم کوب ضخامت فیلم قیر کمتر از مقدار ارائه شده در باال خواهد بود .بههرحال
فرض شده ا ست که قیر و فیلر دانههای در شت و ریز را پو شش دادهاند سپس ضخامت فیلم بایندر مانند
باال تخمین زدهشده است.
پخت قیر در آسفالت بیس
برخالف تأثیرات سخت شدگی قیر در رویه آ سفالت ،یک سخت شدگی تدریجی سودمند در الیههای
سخخاختار اصخخلی (بیس) آسخخفالت مشخخاهدهشخخده و بهعنوان پخت ( )curingتوصخخیف میشخخود .برای همه
آسخخفالتهای مخلوط شخخده داغ ،مقدار نفوذ قیر موجود در الیه بیس ،هنگام اختالط و فرآیند الیه نشخخانی
تقریباً  30درصد سختتر خواهد شد و باوجوداینکه آسفالت بیس در داخل ساختار آسفالت قفل میشود و
در برابر محیط پوشانده میشود ،نفوذ قیر ،نرخ سخت شدگی متفاوتی را بهطور پیوسته نشان خواهد داد.
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آزمایشگاه تحقیقاتی حملونقل ( )1TRLیک بررسی در مورد پخت بیس ها بهوسیله آسفالتهای آزمون با
مقیاس کوچک بدون ترافیک شخخخامل یک رویه گرانولی انجام داده اسخخخت که یک ماکادام قیر فشخخخرده
( )2DBMبا نفوذ  100بهعنوان بیس پخش و بهوسیله یک رویه پوشانده شده است .در یک دوره دوساله،
الیههایی از ق سمتهای آزمای شی به د ست آمد و خواص ماکادام و قیر بازیافت شده هردو برر سی شد.
مقدار سختی الیه و نفوذ بایندر بازیافت شده بهمنظور بررسی تأثیر پخت بر خواص مواد به دست آمد.
اگرچه ،رفتار پخت مشخخاهدهشخخده متغیر بود ،آسخخفالت آزمون نشخخان داد که مدول سخخختی بیس DBM

میتواند در  12ماه اول سخخرویس دو برابر شخخود ،یک ویژگی که به مقدار زیادی بهسخخختی بایندر نسخخبت
دادهشده است .اطالعات حاصل از بخشهای آزمایشی بهوسیله اطالعات بهدستآمده توسط  TRLاز تعداد
زیادی آ سفالت واقعی بعد از  15سال سرویس که ن شان میدهد نفوذ قیر از مقدار  100به محدوده بین
 20تا  50کاهشیافته ،کامل شد .افزایشهای متناظر در مقادیر سختی الیه آ سفالت پیر شده بعد از 20
سال سرویس رنج سختی از  3تا  15GPaدر مقایسه با مقدار اولیه  1.25تا  3GPaنشان داد.
بهطور واضح ،افزایش سختی بیس های آسفالتی در طول زمان ،توانایی ساختاری جاده را بهبود خواهد داد
و با توجه به طراحی ساختار جادههای انعطافپذیر پیامدهایی خواهد داشت.

 .4آزمونهای پیرشدگی قیر
وا ضح ا ست وجود آزمونهای آزمای شگاهی که بهطور کمی مقاومت قیر در برابر سختی در شرایط مختلف
هنگام فرآیندهای تولید را تشخخخیص دهد ،مطلوب اسخخت .قبالً تعدادی آزمون برای اندازهگیری تأثیر دما و
هوا روی قیر وجود داشخخت .هدف اصخخلی این آزمونها تشخخخیص فراریت قیرها یا حسخخاسخخیت آنها به
اکسیداسیون است تا عمل کرد خوبی هنگام سرویس داشته باشند.
آزمون آون الیهنازک ( )3TFOTشخخرایط عملی را شخخبیهسخخازی میکند .در این آزمون قیر در دمای 163
درجه سانتیگراد برای  5ساعت به شکل یکالیه با ضخامت  3.2میلیمتر ذخیره میشود .ادعاشده در این
آزمون مقدار سخت شدگی که اتفا میافتد تقریباً شبیه همان چیزی ا ست که در عمل اتفا میافتد.
بههرحال ،پخش در فیلم قیر محدود شده ا ست و ممکن نی ست بتوان سخت شدگی یا پیر شدگی همگنی
به دسخخت آورد .بر این اسخخاس آزمون از حالت ایدئال فاصخخله دارد .این آزمون ابتدا در سخخال  1969توسخخط
 ASTMبهعنوان روش  ASTM D1754بهعنوان روش عملی اسخختفادهشخخده و از آن زمان بهمنظور بهبود
شامل تغییراتی شده است.
در سال  1963در کالیفرنیا آزمونی تو سعه یافت که به شکل دقیقتری شبیه آن چیزی ا ست که هنگام
اختالط قیر رخ میدهد .این آزمون به نام 4RTFOTاست .در این آزمون هشت ظرف شیشهای استوانهای
1

Transport Research Labratory
Dense Bitumen Macadam
3
Thin Film Oven Test
4
Rolling Thin Film Oven Test
2

12

دوام قیر

www.feedar.ir

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

شامل  35گرم قیر در قف سههای عمودی چرخ شی قرار میگیرد .در هنگام آزمون ،قیر بهطور پیو سته در
سطح داخلی ظرف تقریباً به شکل یک فیلم نازک جریان دارد و همزمان هوای پیش گرم شده به داخل
جارها دمیده میشخخود .دمای این آزمون برای یک دوره  75دقیقهای  163درجه سخخانتیگراد اسخخت .روش
آزمون این اطمینان را میدهد که همه قیر در معرض حرارت و هوا قرار میگیرد و حرکت پیوسخخخته این
اطمینان را میدهد که الیه محافظ روی قیر ایجاد نمیشخخود .پیرشخخدگی همگن مواد شخخبیه آن چیزی که
هنگام اختالط در مقیاس کامل اتفا میافتد ،بهدستآمده است .واضح است شرایط آزمون برابر آن چیزی
نیست که در عمل ایجاد میشود اما تجربه نشان داده که مقدار سخت شدگی در  RTFOTارتباط منطقی
با آن چیزی دارد که در مخلوطکن بچ معمولی اتفا میافتد.
در سال  1970روش  RTFOTتوسط  ASTMبهعنوان  ASTM D2872پذیرفته شد و شامل قسمتی از
مشخصات استاندارد اروپا برای قیرهای درجه جادهای در  BS EN12591بود.
طی سالها تالشهایی برای شبیهسازی پیرشدگی بلندمدت قیر در محل وجود داشته است .ثابتشده این
به دلیل تعداد متغیرهایی که بر پیرشخخخدگی قیر تأثیر میگذارند مانند فضخخخاهای خالی ،نوع مخلوط ،نوع
سنگدانهها و غیره بهشدت سخت است US Superpave specification .از  RTFOTبهمنظور شبیهسازی
پیرشخخدگی اولیه به دنبال پیرشخخدگی در  20سخخاعت در دمای باال ( 100 ،90یا  110درجه سخخانتیگراد) و
فشار  2070KPaدر یک ظرف پیرشدگی تحتفشار ( )5PAVاستفاده میکند .بعدازاین فرایند پیرشدگی،
باقیمانده برای رئومتری برشی دینامیک ،رئومتری باریکه خمشی و آزمون تنش مستقیم استفاده میشود.
امروزه در اروپا از  PAVدر شرایط اصالحشده بهعنوان یک روش برای پیرشدگی قیر در آزمایشگاه استفاده
میکنند .پیر شدگی م صنوعی بایندر در  PAVبرای شبیه سازی پیر شدگی در محل همچنان بهطور کامل
باارزش است.

Pressure Ageing Vessel
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گروه
نماید.
فعالیت
بازرگانی ایران
فیدارقیریکی از اعضای اتحادیه صادرکنندگان نفت ،گاز و مواد
شرکتدوام
www.feedar.ir

فیدار در ابتدا فعالیت خود را از سال هزار و سیصد و هفتادوهفت و تحت عنوان شرکت فیدار ثنا شروع کرد و در طی سالهای گذشته و با کسب
تجربیات فراوان متخصصین گروه فیدار گامهای بلندی درزمینهٔ صادرات قیر به سراسر جهان برداشتند؛ و گروه فیدار بهوسیله ا ستفاده از امکانات
مدرن بستتتهبندی قیر موجود در کارخانه فیدار اصتتفهان توانستتته به یکی از بزرگترین و مطرحترین صتتادرکنندگان قیر ایران در عرصتته بینالملل
تبدیل بشود .ارائه خدمات متنوع درزمینهٔ صادرات مواد نفتی و بخصوص قیر ازجمله استفاده از بستهبندی بشکه فلزی و پلیبگ و همچنین اظهار
کاال در گمرکات باعث شده تا نام فیدار بهعنوان یک نام معتبر در بازار بینالمللی تلقی گردد.

آدرس :دفتر مرکزی تهران – خیابان آفریقا نرسیده به مدرس مجتمع اداری الهیه پالک  ۲۴۴طبقه هفتم واحد ۷۰۸
تلفن۲۶۲۱۲۹۳۶-۷ ۲۶۲۱۳۰۶۸-۹ :
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