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تأثیر  PHو چگالی قیر بر پایداری امولسیون قیری

چکیده:
شناخت سازوکار پایداری امولسیون قیر در آب تأثیر مستقیم بر جابجایی ،ذخیرهسازی و استفاده
از آن دارد .بهمنظور به دست آوردن قیر امولسیونی باثبات و پایداری باال که تمامی نیازهای
ضروری را پوشش میدهد ،باید همه توجهات را بر روی روشهای ثبات در برابر تهنشینی و
خامهای شدن متمرکز کنیم؛ بنابراین ،پایداری چندین امولسیون تهیهشده با مقادیر مختلف
حالل در فاز قیری با  PHهای مختلف موردبررسی قرار گرفت .تمام آزمونهای موردنیاز بهمنظور
دستیابی به شرایط بهینه در تولید امولسیون با پایداری کامل بر روی نمونهها انجام گرفت.
سرانجام ،مشخص شد که اسیدیته فاز آبی و چگالی فاز قیری که میتواند با افزودن حاللهای
مناسب تنظیم شود ،در پایداری امولسیون بسیار مهم هستند.
 .1مقدمه
یکی از موضوعات تحقیقاتی جذاب در دهه گذشته تهیه امولسیون قیری تثبیتشدهای بود که
بتوان آن را برای یک دوره زمانی بلندمدت حفظ کرد .متأسفانه ،انجام این امر خیلی هم راحت
نیست ،دلیلش این است که امولسیونها یک سیستم ناپایدار بوده و توسط عوامل مختلفی
همچون انعقاد ،لخته شدن و غیره شکسته میشوند .این عوامل میتوانند اندازه قطرات را تغییر
دهند؛ بنابراین داشتن یک فرمول دقیق در تولید امولسیون قیری بهمنظور دستیابی به پایداری
بلندمدت ،بسیار مهم و ضروری است.
در امولسیونهای غلیظ ،پراکنش ذرات قیر بسیار به هم نزدیک بوده و تنها یکالیه نازک از فاز
پیوسته بین آنها قرار دارد .این ذرات قیر توسط دافعه الکترواستاتیک از یکدیگر جداشدهاند.
حضور سورفاکتانت در سطح این ذرات باعث به وجود آوردن نیروی دافعه بسیار بزرگ و درنتیجه
بهبود پایداری امولسیون میشود.
یک روش برای افزایش پایداری امولسیون قیر ،کاهش ویسکوزیته قیر (تبدیل ذرات سخت به
نرمتر) توسط افزودن حالل مناسب به فاز قیری است .حالل را میتوان برای نرم شدن موقت
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بایندر مورداستفاده قرارداد .پسازآن توانایی پوشش دادن ذرات توسط قیر بهبود مییابد .دو مورد
را باید در انتخاب یک حالل مناسب در نظر گرفت .قبل از همه ،حالل میبایست با قیر سازگار
بوده و مخلوط قیر و حالل همگن و پایدار باشند .دوم آنکه حاللی باید بهاندازه کافی فرار باشد
تا هیچ اثری از آن در قیر باقی نماند ،زیرا حضور آن در قیر باعث کاهش ویسکوزیته قیر میشود.
وایت اسپریت اغلب بهعنوان حالل مورداستفاده قرار میگیرد.
فرآیند امولسیون سازی مخالف چسبندگی داخلی ،ویسکوزیته قیر و کشش سطحی عمل کرده
و در برابر ایجاد نیروی پیوستگی جدید مقاومت میکند .منطقه مرزی بین فازهای مایع در یک
امولسیون افزایش چشمگیر دارد .امولسیون یک سیستم ناپایدار ترمودینامیکی است که اگر به
آن فرصت داده شود میتواند جدایش فازی از طریق انعقاد قطرات پراکندهشده در آن به وجود
آید .هنگامیکه یک قطره شکل میگیرد ،میبایست در برابر انواع عوامل بیثبات کننده مانند
خامهای شدن ،وارونگی فاز ،لخته شدن و انعقاد ،ثبات داشته باشد؛ بنابراین برای داشتن یک
امولسیون قیری با پایداری ذخیرهسازی باال ،ما تمام توجهات خود را بر روشهای تثبیتکننده
امولسیون در برابر تهنشینی و خامهای شدن از طریق تغییر  PHآب و چگالی قیر متمرکز
میکنیم.
 .2روش آزمایش
قیر مورداستفاده در این پژوهش در شرکت نفت پاسارگاد تولیدشده بود (جدول شماره .)1
امولسیفایرهای کاتیـونی از لیگـنین آمین و آلکیـل آمـین ساختهشده که از شـرکت Inter
 Chemical Srlایتالیا تهیهشده است.
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جدول  1خصوصیات قیر

 1-2آمادهسازی امولسیون

قیر امولسیونی با استفاده از یک واحد آزمایشگاهی آمادهسازی امولسیون با مقادیر متفاوت
امولسیفایر در  PHمختلف ( )2 ،1/7 ،1/3 ،1و حالل به مقدار مختلف ( 1/5 ،1 ،0/5 ،0و 2
درصد) تهیه شد .در یک فرایند معمول مقدار مشخصی از امولسیفایر به یک پیمانه آزمایشگاهی
حاوی  2لیتر آبمعدنی  45درجه سانتیگراد قرارگرفته بر روی یک صفحه حرارتی و دارای
همزن برقی اضافه میشود PH .موردنظر با افزودن  37درصد محلول هیدروکلریک اسید تنظیم
میشود .از سوی دیگر ،قیر در یک ظرف جداگانه تا دمای  140درجه سانتیگراد حرارت دادهشده
و مقدار موردنظر از حالل بااحتیاط به آن اضافه میشود .این دو فاز تحت همزن برشی باال
بهمنظور تولید امولسیون با یکدیگر مخلوط میشوند.
 2-2مشخصات امولسیون
 1-2-2تهنشینی

 500میلیلیتر قیر امولسیونی در یک استوانه شیشهای در دمای اتاق به مدت  5روز قرار داده
شد .سپس با استفاده از پیپت تقریب ًا  55میلیلیتر نمونه از قسمت باال و پایین امولسیون
برداشتهشده و  50گرم از امولسیونها در دو پیمانه ریخته شد .این پیمانهها به مدت  3ساعت
درون گرمکن در دمای  163درجه سانتیگراد قرار داده شد .سپس آنها را از گرمکن خارج کرده
و اجازه دادیم تا در دمای اتاق خنک شوند .پسازآن پیمانههای همدما شده با دمای اتاق را توزین
کرده و درصد باقیمانده آن را به دست آوردیم .ثبات ذخیرهسازی امولسیون بهصورت تفاوت بین
درصد باقیمانده از باال و پایین آن تعریف میشود.
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 2-2-2ویسکوزیته انگلر

این روش آزمایشگاهی ،ویسکوزیته مخصوص امولسیون را مطابق با استاندارد ASTM D1665
تعیین میکند .ویسکوزیته انگلر بهوسیله اندازهگیری زمان موردنیاز برای جاری شدن حجم
مشخصی از یک مایع (قیر امولسیونی) برای جاری شدن از یک لوله در دمای ثابت محاسبه
میشود.
 3-2-2آزمون غربال

در این روش آزمایشگاهی بهطورمعمول مقدار  1کیلوگرم از قیر امولسیونی را بر روی غربال 850
میکرومتر ریخته و بهآرامی با آب شستشو داده و پسازآن وزن مواد جامد باقیمانده بر روی الک
محاسبه و درجه آن طبق استاندارد  ASTM D244تعیین میشود.
 4-2-2اختالط سیمانی

این روش آزمایشگاهی برای تبیین قابلیت یک امولسیون قیر کند تنظیم برای اختالط با مواد
بسیار ریز با سطح باال بدون شکست امولسیون طبق استاندارد  ASTM D244استفاده میشود.
 .3بحث و نتیجهگیری
امولسیونها ،مخصوصاً آن دسته از آنها که دارای مقدار کم قیر و ویسکوزیته کم میباشند ،در
معرض خطر تهنشینی قرار دارند .در دمای محیط ،غلظت قیر ،اندکی نسبت به فاز آبی امولسیون
بیشتر است که این امر منجر به ایجاد الیه زیرین غنی از قیر و الیه باالیی غنی از آب میشود.
تهنشینی میتواند از طریق همسانسازی غلظت هر دو فاز ،کاهش یابد؛ زیرا ضریب انبساط
حرارتی قیر و فاز آبی یکسان نیست .همانطور که در شکل شماره  1مشاهده میکنید ،افزایش
مقدار حالل ،مقدار تهنشینی امولسیون را به کمتر از  1درصد کاهش میدهد ( ASTM
 .)D2397همچنین ،در تمامی منحنیها ،یک حداقل مقدار  PH=1/5وجود دارد که
نشاندهنده بیشترین پایداری و کمترین تفاوت بین غلظت قیر و فاز آبی است.
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شکل  1تأثیر  PHو مقدار حالل بر تهنشینی

آنچه در شکل شماره  2مشاهده میشود آن است که اندازه امولسیون و بهتبع آن اندازه ذرات
باقیمانده امولسیون بر روی الک ،با کاهش دادن  ،PHکاهش مییابد .همچنین ،مطابق شکل
شماره  2تمام نتایج آزمون غربال زیر  1درصد بوده که این را میتوان بهعنوان ویژگی یک
امولسیون مناسب در  ASTM D2397در نظر گرفت.

شکل  2تأثیر  PHو مقدار حالل بر آزمون غربال
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اگر غلظت قیر کاهش یابد ،اندازه ذرات امولسیون نیز ممکن است کاسته شده که بهنوبه خود
منجر به افزایش ویسکوزیته امولسیون میشود .در مورد امولسیونهای کاتیونی ،ویسکوزیته
میتواند با کاهش مقدار اسید یا افزایش مقدار امولسیفایر ،افزایش یابد .تأثیرات  PHو تغییرات
مقدار حالل بر ویسکوزیته امولسیون در شکل شماره  3ارائهشده است.

شکل  3تأثیر  PHو مقدار حالل بر ویسکوزیته انگلر

در مقادیر قیر زیاد ،احتمال تماس ذرات قیر با یکدیگر بیشتر بوده و درنتیجه منجر به افزایش
نرخ شکست میشود .بهعبارتیدیگر ،اندازه کوچکتر ذرات قیر ،پراکندگی بهتری داشته و
درنتیجه نرخ شکست کندتر خواهد شد .نرخ شکست قیر امولسیونی با کاهش مقدار اسید و یا
افزایش مقدار امولسیفایر و بهطورکلی با کاهش نسبت بین مقدار اسید و مقدار امولسیفایر ،افزایش
مییابد.
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شکل  4تأثیر  PHو مقدار حالل بر شاخص شکست

 .4نتیجهگیری
در پایان میتوان گفت که افزودن حالل به فاز قیری باعث افزایش پایداری قیر امولسیونی با
کاهش در تفاوت بین غلظت دو فاز میشود .همچنین ،ما فهمیدیم که تمام امولسیونها در
محدوده  PH 1/5پایدارتر هستند .عالوه بر این ،استفاده از حالل منجر به آن میشود که اندازه
ذرات امولسیون کوچک و همشکل شده که این امر باعث کاهش لختگی و بهتبع آن افزایش
پایداری امولسیون میشود .از این گذشته ،حالل ،نرخ شکست امولسیون را کاهش میدهد.
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