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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

توسعه استفاده از فومقیر رد آسفالت جادهاه
توسعه استفاده از فوم قیر در آسفالت جادهها
چکیده:

استفاده از فوم قیر برای بهبود مواد مورداستفاده در ساخت جادهها قابلپذیرشتر شده درنتیجه
استفاده از آن از اوایل سال  1990میالدی افزایش چشمگیری داشته است .عالوه بر این،
فرآیندهای بهکارگیری فوم قیری نیز متنوع شده است .در حال حاضر فرآیند تنها شامل
بهکارگیری ذرات باکیفیت برای تولید مخلوط قیری سرد نیست ،بلکه بهکارگیری مواد حاشیهای
شامل خرده آوارهای ساختمانی ،مواد بازیافتی مانند آسفالت احیا شده ( ،)RAPمواد آلوده و
حتی ذرات پیش گرم شده آغازشده است .این مقاله یک دید کلی از بهکارگیری فوم قیری را
ارائه کرده و برخی از تفاوتهای اساسی بین ویژگیهای فوم مطلوب و خواص مخلوطهای مرسوم
را مشخص میکند.
کلمات کلیدی:
فوم قیر ،مخلوط سرد ،مواد حاشیهای

 .1پیشزمینهای در مورد فوم قیر
فوم قیر میتواند از طریق تزریق مقادیر کم آب سرد بهصورت قطرات ریز در قیر نفوذی مذاب
در یک محفظه انبساطی تولید شود .درحالیکه فوم سازی آغاز میشود (ممکن است حدود 20
ثانیه طول بکشد ) قیر در حالت موقتی از جریان ویسکوز قرار داشته و میتواند با سنگدانه های
معدنی در درجه حرارت محیط مخلوط شود.
تولید فوم قیر به انرژی مکانیکی وابسته نبوده ،بلکه همانطور که در شکل شماره  1نشان
دادهشده به انتقال حرارت بستگی دارد .قطرات آب سرد در تماس با قیر مذاب (در حدود 170
درجه سانتیگراد) تا دمای بخارآب گرم شده و حبابهای قیر برای تشکیل فوم منبسط میشوند.
این فوم با سنگدانه های معدنی برای ساخت مخلوط قیری ترکیب میشود .با رشد کاربرد جهانی
فوم قیر در سالهای اخیر ،نیاز روزافزون به شناخت بیشتر خواص فوم ایجادشده است .بنابراین
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موضوع اصلی باید به دست آوردن یک برنامه کاربردی از فعلوانفعاالت بین فوم قیر و سنگدانه
های معدنی در مراحل مختلف تولید و فرآیند ساختوساز باشد .برای انجام این کار ،بهینهسازی
فوم و مخلوط میتواند امکانپذیر باشد.
به دلیل آنکه استفاده از فوم قیر افزایشیافته است ،در نواحی مختلف کاربردهای متفاوتی دارد.
در سال  Csanyi ،1957فوم قیر را بهعنوان ابزاری برای بهبود کیفیت ذرات حاشیهای مانند
ذرات لُسی برای فعال کردن آنها در جهت استفاده در آسفالت جادهها معرفی کرد .متعاقباً ،فوم
قیری برای تولید مخلوط سرد با اضافه شدن ذرات معدنی باکیفیتهای مختلف استفادهشده که
در آن مخلوط میتواند در دمای محیط قرار دادهشده و فشرده شود .این مخلوطهای باکیفیت
موجب ایجاد انگیزه برای استفاده از فوم قیر در جهت توانبخشی به آسفالت جادهها شده است.

شکل  1تولید فوم قیر
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برخی از کاربردهای اصلی فوم قیر شامل استفاده بهعنوان بایندر برای موارد زیر است:
 )1ترمیم سطوح خاص
 )2مخلوط سرد معمول با استفاده از ذرات باکیفیت مناسب و یا سنگدانه های حاشیهای
 )3مخلوط سرد با مواد آسفالت احیاشده
 )4مخلوط فوم قیری نیمه گرم
 )5کپسول سازی و یا بیحرکت کردن ذرات آلودهکننده مانند آزبست و یا قیر در سنگدانه
های معدنی
هر یک از کاربردهای مختلف فوم قیر ،به ویژگیهای متفاوت آن برای عملکرد بهینه مخلوط نیاز
دارد .این نیازها تنها تحت تأثیر انتخاب نوع قیر نبوده بلکه درجه حرارت موردنظر قیر برای فوم
سازی ،انتخاب عامل تقویتکننده فوم سازی و نرخ مصرف آب نیز مؤثر است.
 .2بهینهسازی فوم
 1-2انواع فوم قیر
پارامترهای مهم در هنگام در نظر گرفتن پایداری فوم قیر برای استفاده در اتصال ذرات معدنی
به یکدیگر شامل موارد زیر است:
 نسبت انبساط که معیاری برای ویسکوزیته فوم بوده و چگونگی پراکنش بایندر را در
مخلوط تبیین میکند .این معیار بهصورت نسبت بیشترین حجم فوم به حجم اصلی قیر
محاسبه میشود.
 نیمهعمر که معیاری برای پایداری فوم بوده و نرخ فروپاشی فوم را در طول اختالط
مشخص میکند .این معیار بهصورت زمان فروپاشی (برحسب ثانیه) فوم به مقدار نیمی
از بیشترین حجم آن محاسبه میشود.
اگرچه کار تجربی با مخلوط فومی به شناسایی مقادیر مطلوب نسبت انبساط و نیمهعمر کمک
میکند ،ولی این دو متغیر به یکدیگر وابسته بوده و یافتن مقدار بهینه آنها ساده نیست .این
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پارامترها متغیرهای وابستهای بوده و بهطور مثال ،هردو آنها تابع نرخ آب فوم میباشند (مشاهده
شکل شماره .)2

شکل  2مثالی از خصوصیات نسبی فوم به مقدار آب فوم اضافهشده

این شکل یک آنالیز حساسیت معمول است که در حال حاضر برای تعیین مقدار آبی که باید به
انواع خاصی از قیر برای تولید فوم مطلوب اضافه شود ،مورداستفاده قرار میگیرد .انتخاب نرخ
مطلوب مصرف آب فوم از شکل شماره  2امکانپذیر نبوده ،زیرا این واقعیت که مشخصات فوم
بهینه به نوع بهکارگیری آنها مانند تولید مخلوط سرد و یا مخلوط نیمه گرم بستگی دارد ،در
نظر گرفته نشده است.
شاخص فوم که معیار ترکیبی از نرخ انبساط ( )ERو نیمهعمر ( )t1/2است ،نشان داده که برای
شناسایی مشخصات بهینه مناسب است ( Jenkinsو همکاران) .بهجای استفاده صرف از این دو
معیار که فروریختن فوم را مشخص میکنند ( ERو  ،)t1/2میتوان از شاخص فوم که از منحنی
کل انبساط در برابر زمان محاسبه میشود استفاده کرد.
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 2-2شاخص فوم

ناحیه تحت منحنی انفجاری برای فوم قیر بهعنوان شاخص فوم تعریف میشود .این ناحیه
بهمنظور بهینهسازی نرخ بهکارگیری آب فوم اندازهگیری میشود .مقدار  4برای نرخ انبساط برای
حداقل مقدار مناسب ویسکوزیته مخلوط جهت فوم تبیین شده است .بهمنظور محاسبه برای
زمانهای مختلف به تخلیه بهعنوانمثال ،اسپری فوم تحت شرایط آزمایشگاهی که ممکن است
برای تنظیمات مختلف به مقدار  2تا  20ثانیه ،متفاوت باشد نیاز داریم .بهاینترتیب ،نرخ انبساط
واقعی ( )ERaممکن است از نرخ انبساط اندازهگیری شده ( )ERmبه دست آید (مشاهده شکل
شماره  3و شکل شماره .)4
Foam Index=A1+A2

شکل  3شاخص فوم محاسبهشده برای فروپاشی تقریبی در اولین نرخ بهکارگیری آب فوم
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شکل  4شاخص فوم برای فروپاشی غیرمعمول فوم در اولین نرخ بهکارگیری آب فوم

آنالیز حساسیت فوم برای تبیین شرایط مطلوب و بهینه تولید فوم موردنیاز است .نرخ بهکارگیری
آب فوم متنوع بوده و شاخص فوم نیز تعیینشده است .از این طریق ،رابطه نشان دادهشده در
شکل شماره  5بهدستآمده است.
تغییر در مقدار شاخص فوم برای قیر دوز بندی شده با آب فومی (و یا  )Foamantچشمگیر
است .این نتیجهای از افزایش متناسب شاخص فوم ( )FIبه افزایش نیمهعمر است .فرمول
محاسبه  FIبرای فوم با فروپاشی تقریبی بهصورت زیر است (فرمول شماره :)2

که در آن:
 =ERmبیشترین نرخ انبساط اندازهگیری شده (بهسرعت پس از تخلیه ،جایی که انبساط خالص
فوم در نظر گرفتهشده)
 =ERaبیشترین نرخ انبساط واقعی
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ERm/ERa =C
 =t1/2نیمهعمر (ثانیه)
 =tsمدتزمان اسپری برای تخلیه تمام فوم (ثانیه)

شکل  5بهینهسازی مشخصات فوم قیری با استفاده از شاخص فوم

طبق فرمول شماره  2با افزایش در  ،t1/2شاخص نفوذ  FIنیز به نسبت افزایش مییابد .انبساط
برای کپسوله سازی مهم است اما پایداری برای مخلوط سرد اهمیت نسبی بیشتری دارد .شاخص
نفوذ نباید بهصورت جداگانه در نظر گرفته شود بلکه باید در رابطه با  ERaو  t1/2باشد .مقادیر
محدود این پارامترها برای انواع مختلف فوم در جدول شماره  1ارائهشده است.

جدول  1مقادیر محدود مشخصات فوم برای مخلوطهای مختلف ،بر پایه فروپاشی تقریبی فوم
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 .3کاربرد مخلوط فوم قیر

استفاده از فوم قیر در صنعت جادهسازی افزایشیافته است .درنتیجه تنوع کاربردهای آن نیز با
افزایش روبرو بوده است .اگرچه هدف ابتدایی فوم قیر بهبود کیفیت ذرات حاشیهای به سمت
استاندارد قابلقبول برای استفاده در آسفالت جادهها است ،ولی کاربردهای فعلی آن از این سطح
نیز فراتر رفته است.
پراکنش قیر در مخلوط فوم شبیه به پراکنش آن در مخلوط آسفالت داغ ( )HMAنیست .در
مخلوط آسفالت داغ ( ،)HMAقیر بهطور کامل ذرات و سنگدانه ها در سایزهای مختلف را
پوشش داده و بهصورت پیوسته در داخل مخلوط توزیعشده است .فوم قیر تنها توسط پوشش
جزئی قطعات سنگدانه های بزرگ و توزیع قطرات قیر در مخلوط مشخص میشود .چندین متغیر
بر پراکنش بایندر تأثیرگذار است که عوامل اصلی آن شامل:
 خصوصیات فوم قیر :ویسکوزیته (اندازهگیری شده توسط نرخ انبساط) و پایداری
(اندازهگیری شده توسط نیمهعمر) فوم قیر از عوامل تأثیرگذار بر چگونگی پراکنش بایندر
در مخلوط است.
 روش اختالط :روشهای متنوعی برای تولید مخلوط فوم وجود دارد که شامل آسیاب
 Pugmillبا شفت دوقلو ،بازیافت درجا و مخلوطکن سقوط آزاد است که هر یک از آنها
دارای مدتزمان و انرژی مخلوط کردن متفاوت هستند .با توجه به عمر کوتاه فوم قیر و
دارا بودن قابلیت اندازهگیری در ثانیه ،نوع مخلوطکن بهطور مستقیم بر ویژگیهای
مخلوط تأثیرگذار است.
 درجهبندی ذرات :به دلیل میل ترکیبی فوم قیر به قطعات و سنگدانه های ریزتر ،بایندر
غلظت بیشتری در بخش ریز مخلوط دارد .شکاف درجهبندی مخلوط فوم میتواند منجر
به عدم پیوند قیر با اجزاء بزرگتر شود.
 مقدار رطوبت ذرات قبل از اختالط :رطوبت در مخلوط عاملی برای توزیع بایندر فوم است.
بدون رطوبت ،تودههایی از ذرات ریز و بایندر تشکیلشده و مالت مخلوط یعنی ماسه،
پرکننده و بایندر به شیوهای مانند مالت مخلوط آسفالت داغ ( )HMAرفتار میکنند.

www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

11

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

توسعه استفاده از فومقیر رد آسفالت جادهاه

گنجاندن رطوبت در اجزاء بایندر فوم (مانند ماستیک) ،آن را سختتر از مخلوط آسفالت
داغ ( )HMAبا میزان بایندر پرکننده مشابه میکند .اگرچه مقدار رطوبت (65-85
درصد) که در آن ذرات و دانهها بیشترین مقدار رطوبت خود را دارند (نقطه پوسیدگی)
برای مخلوط سرد توصیهشده است ولی این مقدار قابلجذب نبوده و برای ذرات نیمه
گرم کاربرد ندارد.
 درجه حرارت ذرات :درجه حرارت سنگدانه ها و ذرات قبل از اختالط ،تأثیر
غافلگیرکنندهای بر تعادل دمای مخلوط دارد .انتقال حرارت از فوم فقط در بیش از 100
درجه سانتیگراد به ذرات در کمتر از  30درجه سانتیگراد ،ممکن است بر نرخ فروپاشی
فوم (بهطور مثال با افزایش در نرخ ویسکوزیته بایندر در طول اختالط) تأثیرگذار باشد.
حرارت کلی مخلوط ممکن است به میزان کمتر از  10درجه سانتیگراد با اضافه کردن
فوم قیر ،افزوده شود.
 1-3مخلوط سرد با فوم قیر
تهیه مخلوط سرد از طریق ترکیب فوم قیر با سنگدانه های معدنی مرطوب در دمای محیط،
فرآیندی است که بهطور گسترده مورداستفاده قرارگرفته است .هنگامیکه فوم قیر و سنگدانه ها
ترکیب میشوند ،فروپاشی حبابها بهسرعت آغازشده ،قطرات ریز قیر ترکخورده و تااندازهای
سنگدانه ها را پوشش میدهند .رطوبت در داخل مخلوط شرایطی را فراهم میکند که قطرات
قیر بتواند در داخل مخلوط پراکنده شوند .رطوبت ،مخلوطی باکیفیت منحصربهفرد ارائه میکند
که بهطور مثال قابلیت بهکارگیری و فشردهسازی در دمای محیط پس از اختالط را دارد.
انواع موادی که برای تولید مخلوط فوم مورداستفاده قرار میگیرد شامل شن و ماسه و خردهسنگ
است .مخلوط فوم تولیدشده میتواند برای الیههای بیس و ساب بیس آسفالت و روسازی
مورداستفاده قرار گیرد .ضخامت الیه ،محل قرارگیری الیه در ساختار آسفالت و سطح ترافیک از
عوامل مؤثر در انتخاب مواد مخصوص برای ترکیب با فوم قیر است .برخی از ویژگیهای مخلوط
سرد شامل:
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 میزان مصرف انرژی کم به دلیل آنکه در این مخلوط فقط قیر حرارت دادهشده و ذرات
و سنگدانه ها نیاز به گرم شدن ندارند.
 مقاومت خوب در برابر تغییر شکل دائمی نسبت به مخلوط داغ معادل
 حساسیت پایینتر به فرکانس بارگذاری و درجه حرارت نسبت به مخلوط آسفالت داغ
()HMA
 استحکام کششی کمتر نسبت به مخلوط آسفالت داغ معادل
 قابلیت ذخیرهسازی برای چندین ماه
انتخاب مقدار بایندر برای مخلوط فوم همواره کمتر از مقدار آن برای مخلوط داغ معادل است.
این در درجه اول ناشی از پوشش جزئی ذرات درشت بهوسیله فوم قیر و ترکخوردگی بیشتر
قطرات قیر برای ساختن مالت مخلوط است .معموالً قیر با نفوذپذیری نرمتر از  80برای استفاده
بهعنوان فوم استفاده میشود.
برخی الزامات عملی در ساخت و بهکارگیری مخلوط فوم سرد شامل:
 درجه حرارت ذرات و سنگدانه ها نباید به کمتر از  10درجه سانتیگراد کاهش یابد؛ زیرا
این امر اثر معکوس بر استحکام کشش مخلوط دارد (مشاهده شکل شماره .)6
 مقدار رطوبت سنگدانه ها قبل از اختالط باید کمتر از مقدار مطلوب (تقریب ًا  60الی 80
درصد) باشد.
 استفاده از برخی از عوامل ضد سلبکننده در مخلوط فوم توصیهشده است.
 سطح تراکم  97تا  100درصد چگالی  AASHTOاصالحشده میتواند بهراحتی به
دست آید ،اما مقدار حفرات خالی معادل مخلوط آسفالت داغ ( )HMAبه علت حضور
رطوبت در مخلوط در زمان فشردهسازی ،قابلدستیابی نیست.
 مخلوط سرد با فوم قیر ازلحاظ تغییر شکل و بازشدگی در ابتدای تشکیل و قبل از انجام
پخت قابلتوجه ،آسیبپذیر است .بهموجب پخت در طول فرآیند ،آب از مخلوط در زمان
بعد از فشردهسازی خارجشده که این امر به آبوهوا ،عمق الیه ،تخلخل ،نفوذپذیری و
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عوامل دیگر بستگی دارد .این فرآیند معموالً با افزایش استحکام مخلوط سرد همراه است.
نرخ پخت مخلوط فوم بهطور قابلتوجهی سریعتر از مخلوط قیر امولسیونی است.

شکل  6تأثیر حرارت ذرات بر استحکام کششی و سختی مخلوط شن و فوم

 2-3مخلوط فوم قیر نیمه گرم
مزایای قابلتوجهی که میتواند از طریق گرم کردن حد واسط ذرات و سنگدانه ها قبل از ترکیب
با فوم قیر به دست آید تا همین اواخر نادیده گرفتهشده است .بههرحال ،مطالعه اجمالی در مورد
مخلوط فوم قیر نیمه گرم در سال  1999میالدی انجامگرفته که نتایج مثبتی به همراه داشته و
پتانسیل مزایای استفاده از آن را برجسته کرده است.
دلیل اصلی گرم کردن سنگدانه ها در فوم نیمه گرم ،تأثیر آن بر پراکنش قیر است .پوشش
قطعات سنگدانه های معدنی مخلوط آسفالت بر عملکرد مخلوط تأثیرگذار است .بهبود پراکنش
بایندر در داخل مخلوط قیری میتواند باعث افزایش دوام ،مقاومت در برابر خسارات ناشی از آب
و ثبات مخلوط شود .پیامدهای بهبود در این پارامترها از طریق استفاده از مخلوط قیر نیمه گرم
بهخودیخود آشکار است.
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پوشش قطعات و ذرات بهخصوص در مخلوط فوم که در آن قطرات قیر استحکام کششی در
مخلوط را فراهم میکنند مهم است .هنگامیکه این قطرات قیر بهطور مساوی پراکنده شوند،
میتوانند یک شبکه پیوستهتری از بایندر ایجاد کرده که باعث افزایش مقاومت در برابر خستگی
مخلوط خواهد شد .بازرسی عینی مخلوطهای ساختهشده با استفاده از فرآیند نیمه گرم ،بهبود
در پوشش قطعات و ذرات را نشان میدهد (مشاهده شکل شماره .)7

شکل  7پوشش ذرات بهعنوان تابعی از حرارت سنگدانه ها در طول اختالط با فوم قیر برای سنگدانه مایی که بهطور خاص
خردشدهاند

تأثیر بهبود پراکنش بایندر در مخلوط فوم نیمه گرم در خواص مکانیکی مخلوط با مواد
درجهبندیشده که  stapنامیده میشوند مشاهدهشده است (شکل شماره  .)8تمام مواد موجود
در این شکل سنگدانه های یکسان داشته ،درجهبندی ،مقدار بایندر و میزان فشردهسازی آنها
نیز باهم یکسان است .ترکیبی از آزمون فشردهسازی و آزمون برشی بر روی مخلوطها با ترکیبات
مشابه در چهار فرآیند مختلف و فشردهسازی شده تا تراکم یکسان در فضای موهر-کولمب نشان
دادهشده است .مزایای گرم کردن ذرات و سنگدانه ها قبل از بهکارگیری فوم قیر افزایش قابلتوجه
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پاکت شکست را نشان میدهد .بهبود پراکندگی بایندر از طریق چسبندگی بیشتر در مخلوط
منعکس میشود.

شکل  8خواص برشی مخلوط داغ ( ،)HMAمخلوط نیمه گرم ( ،)HWنیمه گرم بازیافت شده ( )HWRAPو مخلوط سرد
()CM

 .4نتیجهگیری و مالحظات
برخی از نظرات عمومی که ممکن است در مورد مخلوط فوم قیر بیان شود شامل:
 ویژگیهای فوم از قیر خاص باید با توجه به نوع کاربرد آن بهینهسازی شود .شاخص فوم
یک تابع مفید برای این روش بهینهسازی بوده که به انتخاب نرخ مناسب بهکارگیری آب
کمک میکند.
 خصوصیات ذاتی مخلوط فوم قیر سرد آن را با ویژگیهای مطلوبتر نسبت به مخلوط
آسفالت داغ ( )HMAمعرفی کرده است .بهطور مثال ،مقدار کم بایندر استفادهشده در
مخلوط فوم قیر سرد باعث کاهش حساسیت دمایی مخلوط میشود .بههرحال ،حساسیت
رطوبتی مخلوط فوم ضعیفتر از مخلوط آسفالت گرم ( )HMAاست.
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 پیشگرمایش سنگدانه ها و ذرات قبل از ترکیب با فوم قیر استحکام کششی و سطح
فشردهسازی مخلوط فوم را بهبود میبخشد .تأثیر فرآیند فوم قیر نیمه گرم در مشخصات
مخلوط را میتوان با استفاده از حلقههای موهر که در آن بهبود پاکت شکست در مخلوط
سرد محاسبهشده ،تبیین کرد.
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