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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

وژیگیاهی قیر اصالح شده توسط باکلیت
ویژگیهای قیر اصالحشده توسط باکلیت
چکیده:

این پژوهش به بررسی تأثیر باکلیت بر روی خواص مکانیکی ،فیزیکی و عملکردی بایندر قیری
میپردازد  .باکلیت یک نام تجاری برای فنول فرمالدئید است که یک نوع پالستیک ترموست
(گرماسخت) میباشد .پالستیکهای گرماسخت قابلیت سخت شدن در برابر حرارت را دارند.
این نوع از پالستیکها بهصورت مایع بوده که پس از حرارت دیدن چکشخوار شده و سپس
زمانی که خنک میشوند بهصورت دائمی سفتوسخت میشوند .فنول فرمالدئید یک پلیمر آمورف
بوده که بهطور طبیعی دارای ساختار سهبعدی هستند .این ساختار گویای سختی و استحکام این
ماده است .باکلیت با قیر در درصدهای مختلف از  1تا  5درصد ترکیب میشود .در این پژوهش
قیر اصالحشده با باکلیت ازلحاظ ویژگیهای نفوذپذیری ،نقطه نرمی و ویسکوزیته پویا با استفاده
از ویسکومتر چرخشی بررسیشده و با قیر اصالحنشده با درجه نفوذپذیری  60/70مقایسه
میشود .ویژگیهای رئولوژیکی قیر ترکیبشده با استفاده از رئومتر برشی پویا ( )DSRطبق
استاندارد  AASHTO T315-08بررسی میشود⦋ روش تست استاندارد برای تبیین مشخصات

رئولوژیکی بایندر آسفالت با استفاده از رئومتر برشی پویا ( ،)DSRواشنگتن  .⦌2011خواص
مکانیکی این نوع قیر اصالحشده با استفاده از آزمون پایداری مارشال بررسی میشود.
نتایج ،افزایش در نقطه نرمی ،ویسکوزیته پویا و کاهش در نفوذپذیری بایندر را تا مقدار
اصالحکننده  2درصد و سپس روند معکوس را نشان داد .ترکیب قیر با باکلیت سبب افزایش
مدول ترکیب ،کاهش زاویه فازی و بهبود مقاومت در برابر شیار شدگی میشود .همچنین
یک بهبود چشمگیر در پایداری مارشال و یک بهبود نسبی نیز در مقدار جریان در ترکیب
قیر و باکلیت مشاهده شد .بهترین بهبود در بایندر اصالحشده با استفاده از  2درصد باکلیت
به دست میآید .این پروژه اثبات کرد که خواص قیر میتواند با استفاده از افزودن باکلیت
به آن ارتقاء یابد .استفاده از این نوع بایندر با افزایش ناچیز در هزینههای اولیه ساخت
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همراه بوده ولی بهجای آن باعث میشود که طول عمر و عملکرد آسفالت برای یک دوره
زمانی طوالنی افزایش یابد.
کلمات کلیدی:
باکلیت ،قیر ،زاویه فازی ،مقاومت در برابر شیار شدگی ،پایداری مارشال

 .1مقدمه
زبالههای الکترونیکی شامل تمام ضایعات از وسایل الکتریکی تا الکترونیکی است که به پایان
دوره طول عمر خود رسیده و یا دیگر برای کاربرد اصلی موردنظر مناسب نیستند و راهی بازیافت،
بازیابی و یا دفن میشوند  .این ضایعات شامل رایانه و تجهیزات جانبی آن مانند مانیتور ،پرینتر،
صفحهکلید ،واحد پردازش مرکزی ( ،)CPUماشینهای تایپ و تلفن همراه میشود .تنوع
زبالههای الکترونیکی متنوع بوده و تحت طبقهبندی خطرناک و غیر خطرناک قرار میگیرند.
بهطورکلی ،اینگونه زبالهها دربرگیرنده فلزات آهنی و غیر آهنی ،پالستیک ،شیشه و  ...هستند.
بازیافت میتواند اجزایی را که قابلیت استفاده مجدد را دارند را به شکل باکلیت بازیابی کند .در
سطح جهانی ،ساالنه حدود  20الی  50میلیون تن زباله الکترونیکی دفع میشود .تا سال میالدی
 ،2020زبالههای الکترونیکی کامپیوترهای قدیمی در چین و هند نسبت به سال  2007به ترتیب
 400درصد و  500درصد رشد خواهد داشت .عالوه بر این ،زبالههای الکترونیکی حاصل از
تلفنهای همراه دور انداختهشده نیز به ترتیب در چین و هند  7برابر و  18برابر سطح آن در
سال  2007میالدی خواهد بود.
زبالههای الکترونیکی پالستیکی بهعنوان زبالههای خانگی تولیدشده و به مقدار بسیار زیاد یافت
میشوند .اینها بهطورکلی پالستیکهای گرماسختی هستند که نمیتوانند برای ساخت
فرآوردههای جدید دوباره ذوب شوند .اینگونه زبالهها اساساً یا دفن میشوند و یا در دستگاههای
زبالهسوز سوزانده میشوند که هردو این روشها منجر به بروز معضالت زیستمحیطی میشود.
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بههرحال ،برخی از این مشکالت را میتوان بهوسیله استفاده از این زبالههای الکترونیکی در
ساخت جادهها کاهش داد.
بیشتر بزرگراهها دارای آسفالت انعطافپذیر بوده و الیه باالی آنها از بایندر قیری و سنگدانه
تشکیلشده است .بهطورمعمول ،آسفالت قیری در دماهای باال نرمتر شده و تحت بار ترافیکی
مکرر دچار شیار شدگی میشوند .از سوی دیگر در دماهای پایین نیز دچار ترکخوردگی
میشوند .درنتیجه این پدیدهها ،آسفالت دچار شکست زودرس شده و هرساله مقدار زیادی پول
صرف تعمیر و نگهداری از آنها میشود.
باکلیت یک نوع پالستیک گرماسخت است .پلیمرهای ترموپالستیک ،پالستیکهای ترموست،
الستیک و کوپلیمرهای بلوکی معمو ًال برای اصالح قیر و باهدف بهبود عملکرد بایندر مورداستفاده
قرار میگیرند .همچنین گزارششده که آزمون پایداری مارشال ،آزمون ویسکوزیته ،آزمونهای
رئولوژیکی و غیره ،یک روند روبه رشد را با افزایش مقدار باکلیت و پسازآن یک سیر نزولی را
نشان داده است Ahmed .و همکاران نتیجهگیری کردند که براثر استفاده از باکلیت ،مقاومت
در برابر شیار شدگی برای مخلوط آسفالت داغ ( )HMAکالس  Aو کالس  Bبه ترتیب 29
درصد و  38درصد افزایش مییابد.
 Cubukو همکاران تأثیر فنول فرمالدئید رزین را بر روی خواص رئولوژیکی قیر بررسی کردند.
مقادیر مختلفی از فنول فرمالدئید با قیر گرید  50/70مخلوط شده و تغییرات در ویسکوزیته قیر
بهعنوان تابعی از درجه حرارت و غلظت افزودنی تبیین شده است .تأثیرات افزودنی فنول
فرمالدئید توسط روشهای آزمون متعارف و  Superpaveموردبررسی قرارگرفته است.
چسبندگی و پایداری مخلوط قیر-سنگدانه تهیهشده از قیر خالص و قیر اصالحشده با استفاده از
آزمون مارشال و آزمون پوستهپوسته شدن  Nicholsonبا یکدیگر مقایسه شد .مشخص شد که
کاهش قابلتوجهی در شکلگیری شیار شدگی ،تراوش قیر ،پوستهپوسته شدن و ترکخوردگی
در قیر ممکن است از طریق افزودن فنول فرمالدئید به آن به دست آید.
هدف از این پژوهش ،انجام برنامه آزمون مقایسهای بر روی بایندر و مخلوطهای قیری حاوی قیر
خالص و قیر اصالحشده با باکلیت و بررسی تأثیرات خصوصیات قیر بر روی عملکرد آسفالت است.
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وژیگیاهی قیر اصالح شده توسط باکلیت
 .2مواد و روشها
 1-2قیر

قیر یک بایندر مرسوم است که برای ساخت الیه فوقانی روسازیهای انعطافپذیر مورداستفاده
قرار میگیرد  .این ماده از نفت خام توسط فرآیند پاالیش به دست میآید .قیر یک ماده
ویسکواالستیک دارای خواص االستیک در دمای پایین و در دمای باال به حالت مایع ویسکوز
درمیآید .مشخصات قیر با گرید  60/70که در این پژوهش مورداستفاده قرارگرفته در جدول
شماره  1نشان دادهشده است.

جدول  1مشخصات قیر استفادهشده

 2-2باکلیت
باکلیت نام تجاری فنول فرمالدئید است .این ماده یک نوع پالستیک گرماسخت است که از
پلیمریزاسیون فنول ( )C6H5OHو فرمالدئید ( )HCHOاز طریق فرآیند تراکم به دست میآید.
باکلیت مادهای ارزان با کارایی باال است .این ماده دارای آب باال و مقاومت شیمیایی زیادی است
و برای مقاومت در برابر حرارت بسیار مناسب است .تا پیشازاین از باکلیت در ساخت جادهها
استفادهنشده است .باکلیت بهصورت پودر شده در شکل شماره  1نشان دادهشده و مشخصات آن
نیز در جدول شماره  2ارائهشده است.
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شکل  1پودر باکلیت

جدول  2مشخصات اصلی باکلیت

 .3اختالط باکلیت در قیر
باکلیت در قیر در دمای که بهاندازه کافی باال باشد مخلوط میشود .وجود چرخش در زمان
اختالط قیر با باکلیت سبب میشود تا باکلیت بهصورت یکنواخت در سراسر قیر پخش گردد و
مخلوطی همگن به دست آید .قیر مذاب با باکلیت به مقدار  4 ،3 ،2 ،1و  5درصد وزنی قیر
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ترکیبشده و با استفاده از یک همزن مکانیکی در  2000دور در دقیقه و در دمای  130درجه
سانتیگراد و به مدت  30دقیقه باهم مخلوط شد.
 .4برنامه آزمایشگاهی
آزمونهای مرسوم مانند نفوذپذیری و نقطه نرمی به ترتیب همانطور که در دستورالعمل
 IS:1203-1978و  IS:1205-1978ارائهشده انجام گرفت .تأثیر چسبندگی با استفاده از
آزمون الیهبرداری (طبق  AASHTO T316و  )ASTM D4402بررسی شد .رئومتر برشی
پویا ( )DSRبرای یافتن مشخصات رئولوژیکی قیر طبق  AASHTO T315مورداستفاده قرار
گرفت و آزمون پایداری مارشال ( )ASTM D1559برای تبیین ویژگی مکانیکی مخلوط قیر
استفاده شد.
 .5نتایج و مباحث
بهمنظور بررسی تأثیرات باکلیت بر روی قیر ،تمامی آزمونهای موردنیاز در آزمایشگاه انجام
گرفت .نتایج این آزمونها در ادامه مطلب ارائهشده است.
 1-5نفوذپذیری و نقطه نرمی
مقدار نفوذپذیری در ابتدا بهسرعت کاهشیافته و سپس بهآرامی افزایش مییابد .درحالیکه نقطه
نرمی بهآرامی افزایشیافته و سپس کاهش مییابد .ساختار باکلیت در شکل شماره  2نشان
دادهشده است .این نوسانات نفوذپذیری و نقطه نرمی در شکل شماره  3ارائهشده است .کمترین
مقدار نفوذپذیری و مقدار بیشینه نقطه نرمی با استفاده از  2درصد باکلیت به دست میآید .در
قیاس با قیر دستنخورده ،در قیر اصالحشده با باکلیت مقدار نفوذپذیری به میزان  69درصد
کاهش و مقدار نقطه نرمی به مقدار  15درصد افزایش مییابد.
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شکل  2ساختار باکلیت

شکل  3تأثیر باکلیت بر روی نفوذپذیری و نقطه نرمی
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 2-5آزمون الیهبرداری

این آزمون مطابق با  ASTM D1664انجام گرفت .این آزمایش تأثیرات رطوبت را بر جاذبه
فیلم قیر بر ذرات و سنگدانه ها را تعیین میکند .مقدار الیهالیه و پوستهپوسته شدن در ابتدا (تا
حضور  2درصد باکلیت) بهسرعت کاهشیافته و سپس بهآرامی همانطور که در شکل شماره 4
نشان دادهشده است افزایش مییابد .این روندی مشابه با نفوذپذیری را دنبال میکند .استفاده از
 2درصد باکلیت در قیر باعث کاهش پوستهپوسته شدن به میزان قابلتوجهی شده و سبب
میشود که ناحیه اطراف سنگدانه ها به میزان بیش از  95درصد توسط قیر پوشش داده شود.
این امر نشان میدهد که تأثیر آب بر روی سنگدانه های پوشش دادهشده توسط قیر اصالحشده
با باکلیت کم بوده و مخلوط حساسیت کمتری نسبت به آسیبهای رطوبتی دارد.

شکل  4تأثیر باکلیت بر روی پوستهپوسته شدن

 3-5ویسکوزیته
ویسکوزیته قیر اصالحشده با باکلیت در ابتدا افزایشیافته و همانطور که در شکل شماره  5نشان
دادهشده با افزایش مقدار باکلیت ویسکوزیته کاهش مییابد .همانطور که مشاهده میکنید
ویسکوزیته بیش از  2درصد افزایشیافته و سپس در یک دمای مخصوص کاهش مییابد.
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مشخصشده که بیشترین مقدار ویسکوزیته در دمای  135درجه سانتیگراد به دست میآید
(شکل شماره  .)5مقدار ویسکوزیته از  0/407تا  )Pa.s(0/971به ترتیب در هنگام افزودن 0
درصد و  2درصد باکلیت در دمای  135درجه سانتیگراد متفاوت است .بیشترین مقدار
ویسکوزیته در حضور  2درصد باکلیت به دست میآید.

شکل  5تأثیر باکلیت بر روی ویسکوزیته
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شکل  6تأثیر باکلیت بر روی ویسکوزیته با نشان دادن نقطه اوج

 4-5مدول برشی پیچیده (*)G
مدول برشی پیچیده با افزایش درجه حرارت بیش از محدودهای که در شکل شماره  7نشان
دادهشده ،کاهش مییابد .در یک دمای مخصوص ،مدول برشی پیچیده (* )Gبا افزایش مقدار
باکلیت افزایش مییابد .بیشترین میزان مدول برشی پیچیده در حضور  2درصد باکلیت به دست
میآید .پسازآن ،مقدار مدول برشی پیچیده کاهش مییابد .باالتر بودن مقدار * Gنشاندهنده
سختی باالتر است .این گویای آن است که آسفالت قیری در حضور باکلیت ممکن است سختتر
شود.
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شکل  7تأثیر باکلیت بر روی مدول برشی پیچیده

 5-5زاویه فازی ()δ
شکل شماره  8نشان میدهد که با افزایش درجه حرارت ،زاویه فازی نیز تمایل به افزایش دارد.
همچنین مشاهدهشده که با افزایش مقدار اصالحکننده ،بهطورکلی زاویه فازی در محدوده دمایی
کاهش مییابد .زاویه فازی متفاوت از کمترین تا بیشترین درجه حرارت نشاندهنده گذار از
رفتار االستیک به رفتار ویسکوز است .اثر ترکیبی زاویه فازی و مدول پیچیده ممکن است اثر
واقعی را بر عملکرد آسفالت اعمال کند.
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شکل  8تأثیر باکلیت بر روی زاویه فازی

 6-5مقاومت در برابر شیار شدگی ()G*/Sinδ
بخش االستیک مدول برشی پیچیده برای غلبه بر معضالت شیار شدگی باید بزرگ باشد .کمترین
مقدار اجزاء االستیک مدول برشی پیچیده برای وقوع شکست کوتاهمدت مشخصشده است.
نتایج بهدستآمده در این پژوهش حد تعیینشده را بزرگتر یا معادل  )2/2(Kpaبرآورد کرد.
شکل شماره  9نشاندهنده تفاوت پارامتر مقاومت در برابر شیار شدگی با افزایش مقدار باکلیت
در درجه حرارتهای مختلف است .پارامتر مقاومت در برابر شیار شدگی در ابتدا افزایشیافته و
سپس کاهش مییابد .مقدار بهینه پارامتر مقاومت در برابر شیار شدگی در مقدار باکلیت به میزان
 2درصد به دست میآید .یک تغییر شدید در مقاومت در برابر شیار شدگی هنگام افزایش درجه
حرارت از  46درجه به  52درجه سانتیگراد و پسازآن کاهش آهسته با افزایش دما وجود دارد؛
بنابراین ،قیر با باالترین مقدار پارامتر مقاومت در برابر شیار شدگی در دمای  46درجه سانتیگراد
ممکن است نسبت به قیر با همان میزان باکلیت و دمای بیشتر ،عملکرد بهتری داشته باشد.

www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

15
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شکل  9تأثیر باکلیت بر روی مقاومت در برابر شیار شدگی

 7-5پایداری مارشال
آزمون پایداری مارشال بر روی مخلوط آسفالت قیری طبق مشخصات وزارت حملونقل جادهای
و بزرگراه ( )MORTHانجام گرفت .مقدار مطلوب قیر برای  2درصد باکلیت 5/475 ،درصد به
دست آمد .تمامی مقادیر بهدستآمده در محدوده مشخص در جدول شماره  3ارائهشده است.
(شکل شماره )10
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جدول  3نتایج آزمون پایداری مارشال

شکل  10اطالعات آزمون  DSRدر مقدار قیر بهینه 2درصد

 .6نتیجهگیری
 کمترین میزان نفوذپذیری در حضور  2درصد باکلیت ممکن است نشاندهنده بهبود
مقاومت برشی در دمای باال باشد .در مقابل ،باالترین مقدار نقطه نرمی در حضور  2درصد
باکلیت ممکن است نشاندهنده بهبود بهتر مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی باشد.
ازاینرو ،این نوع بایندر قیری اصالحشده میتواند برای مناطق با آبوهوای گرم مناسب
باشد.
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 آزمون الیهبرداری نشان داد که تأثیر آب بر روی قیر اصالحشده با  2درصد باکلیت کم
بوده و مخلوط حساسیت کمتری در برابر آسیبهای رطوبتی از خود نشان میدهد.
 ویسکوزیته قیر اصالحشده با باکلیت با افزایش مقدار اصالحکننده تا مقدار  2درصد
باکلیت و درحالیکه درجه حرارت ثابت نگهداشته شده است ،افزایش مییابد .این
نشاندهنده افزایش نیروی چسبندگی است که باعث ایجاد مقاومت در برابر جریان
میشود .درنتیجه برای به جریان درآوردن این نوع قیر نیروی بیشتری موردنیاز است.
 مقدار بهدستآمده مدول پیچیده در محدوده  )Kpa(2/56-615در هنگام افزودن 2
درصد باکلیت قرار میگیرد .درحالیکه محدوده زاویه فازی در حدود  80-90درجه
سانتیگراد بیشتر از محدوده دمایی قیر اصالحنشده است .از مدول پیچیده و زاویه فازی
برای پیشبینی عملکرد مخلوط قیری استفاده میشود.
 پارامتر مقاومت در برابر شیار شدگی از  2/5تا  )Kpa( 633در هنگام افزودن  2درصد
باکلیت و در هنگام کاهش درجه حرارت از  88درجه سانتیگراد به  46درجه سانتیگراد،
افزایش یافت .پارامتر مقاومت در برابر شیار شدگی در  52درجه سانتیگراد و  46درجه
سانتیگراد بیش از  )Kpa( 100بود.
بر اساس پارامتر شیار شدگی بهدستآمده از آزمون  ،DSRمقدار  2درصد باکلیت بهعنوان مقدار
بهینه به دست آمد .در این مقدار مطلوب ،پایداری مارشال با نمونه قیری ساختهشده با قیر
خالص مورد مقایسه قرار گرفت .افزودن  2درصد باکلیت منجر به افزایش  60درصدی پایداری
شده ولی مقدار جریان تا  12/5درصد کاهش مییابد .این در حالی است که تغییرات چشمگیری
در دیگر عوامل به وجود نمیآید .این امر منجر به ایجاد مقاومت در برابر تغییر شکلهای دائمی
مانند شیار شدگی و راهراه شدن میشود.
پژوهشگران بر مبنای تحقیقاتی که تاکنون بر روی افزودن باکلیت به قیر انجامگرفته به این
نتیجه رسیدهاند که از این ماده میتوان در مکانهایی که شیار شدگی بهعنوان یک مشکل بزرگ
مطرح است مورداستفاده قرار گیرد .همچنین افزودن باکلیت باعث بهبود مقاومت آسفالت و
کاهش زاویه انحراف آن میشود .همچنین این مخلوط میتواند در مناطقی که دارای بارندگی
شدید بوده و پوستهپوسته شدن آسفالت یکی از مشکالت اساسی است مورداستفاده قرار گیرد.
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ازآنجاکه هزینه تهیه پودر باکلیت زیاد نیست ،استفاده از آن منجر به افزایش ناچیز هزینههای
ساخت میشود .اگر از مواد ضایعاتی خردشده در کارخانه تولید آسفالت استفاده شود ،نهتنها
باعث کاهش هزینه ساخت شده بلکه به پاکسازی محیطزیست ازاینگونه آالیندههای چند بار
مصرف کمک میکند.
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