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ارزیابی عملکرد فومقیر اصالح شده با سورفکتانت

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان
ارزیابی عملکرد فوم قیر اصالحشده با سورفکتانت

 .1چکیده:
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 .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  20ثانیه طول بکشد) قیر در حالت موقتی
از جریان ویسکوز قرار داشته و میتواند با سنگدانه های معدنی در درجه حرارت محیط مخلوط
شود.این مقاله تجزیهوتحلیل عملکرد فوم قیر اصالحشده با استفاده از ماده فعال سطحی
(سورفکتانت) را ارائه میکند .اگرچه بهکارگیری فوم قیر در تولید آسفالت بتنی و انواع دیگر
مخلوطهای آسفالت بدون استفاده از افزودنیهای شیمیایی بهطور قابلتوجهی باعث کاهش درجه
حرارت ،دمای فرآیند تولید و تأثیرگذاری بر عملکرد چسبندگی و پوشش دهی سنگدانه ها توسط
قیر در مخلوط شیمیایی میشود؛ بنابراین ،در برخی موارد امکان ترکیب پارامترهای چسبندگی
و عامل فعال سطحی درون مخلوطهای گرم و نیمه گرم با فوم قیر برای افزایش طول عمر و
انعطافپذیری آنها وجود دارد .به دلیل ماهیت مختلف سورفکتانت های موجود ،سازگاری
متفاوت قیرها و اثر مثبت آنها بر خواص رئولوژیکی قیر ،بهکارگیری عامل فعال سطحی ممکن
است بهطور قابلتوجهی باعث دگرگونی در عملکرد فوم قیر شود .آزمونها شامل تست عملکرد
اصلی قیر قبل و بعد از فوم شدن است .دو نوع قیر مورد ارزیابی قرارگرفته که شامل قیر با
نفوذپذیری  35/50و  50/70بود که از طریق اصالح با عامل فعال سطحی بهطور گسترده برای
بهبود کارایی مخلوط ،سازگاری و چسبندگی در طیف وسیعی از مخلوطهای آسفالت ،مخصوص ًا
مخلوط آسفالت گرم ( ،)WMAمورداستفاده قرار میگیرد .در کنار آن قیر اصالحنشده مخلوط
شده با  0/4 ،0/2و  0/6درصد عامل فعال سطحی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت .بررسیها اثرگذاری
مثبت اصالحکننده را بر عملکرد فوم هر دو نوع قیر پایه را بهصورت افزایش نسبت انبساط بیشینه
و نیمهعمر فوم قیر نشان داد .طی این تحقیقات مشخص شد که بهسازی عملکرد به نوع قیر پایه
و مقدار اصالحکننده بستگی دارد .بهبود نسبت انبساط و نیمهعمر فوم تأثیر مثبتی بر پوشش
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دهی سنگدانه ها و چسبندگی داشته که این دو به همراه تقویت چسبندگی توسط اصالحکننده،
یک اثر مثبت ترکیبی بر کیفیت محصول نهایی مخلوط آسفالت دارد.
 .2مقدمه
صنعت در اروپا و سراسر جهان دچار تغییراتی اساسی در جهت بهبود پایداری جوامع مدرن و
کاهش تأثیرات نامطلوب بر محیطزیست شده است .تلش های خوبی در جهت تسریع در این
روند از طریق تصویب قوانینی در مجامع بینالمللی بهمنظور کاهش تغییرات آب و هوایی صورت
گرفته و باعث افزایش سطح آگاهی فعالین صنعت جادهسازی و به دنبال آن کاهش مضرات
زیستمحیطی این صنعت شده است .فناوریهای جدید باهدف استفاده بیشینه از مواد زائد و
کاهش مصرف انرژی در فرآیند تولید و بهطورکلی در جهت افزایش سازگاری صنعت با
محیطزیست ،ابداعشده است .بهطورمعمول ،دمای تولید موردنیاز در ساخت آسفالت جاده بسیار
باال بوده و درنتیجه استفاده از تکنولوژیهای روز بهمنظور کاهش این دما باعث صرفهجویی زیاد
در مصرف انرژی و بهتبع آن کاهش مضرات زیستمحیطی این صنعت میشود.
ایده استفا ده از دمای پایین برای تولید مخلوط قیری چیز جدیدی نیست .بیشترین تالشهای
اولیه این ایده در سال  1956میالدی توسط پروفسور  Ladis Csanyiدر دانشگاه ایالت آیووا
آمریکا صورت پذیرفته است .فوم قیری تولیدشده توسط ایشان در بایندر مورداستفاده قرار گرفت.
از آن زمان به بعدازاین نوع فوم در کشورهای مختلف شامل ایاالتمتحده آمریکا ،استرالیا و اروپا،
عمدت ًا بهمنظور تولید مخلوط آسفالت سرد در رو سازهای کمحجم و بخش زیرین ساختار آسفالت
مورداستفاده قرار گرفت .روشهای دیگر تولید مخلوط قیر با دمای پایینبر مبنای استفاده از
افزودنیهای شیمیایی به بایندر قیر بهمنظور تغییر خصوصیات آنها در مراحل تولید و یا سرویس
استوار است .این افزودنیها شامل ماده فعال سطحی ،امولسیفایرها ،زئولیت ها و واکسها است.
آلمانیها در  20سال گذشته بهطور موفقیتآمیزی از واکسها در جهت کاهش دمای اختالط،
بهبود کارایی و فشردهسازی مخلوط قیری استفاده کردهاند .بیش از  15سال است که فرآیند
کاهش دمای تولید (در طول تولید ،حملونقل ،پخش آن بر روی سطح و غلتک کاری) به یک
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اولویت تبدیلشده است .با توجه به حرکت به سمت ترویج استفاده از این تکنولوژی ،عملکرد
مخلوط آسفالت گرم نیز باید بهطور کامل موردمطالعه قرار گیرد.
این مقاله نتایج آزمایش خواص فوم قیر 35/50و  50/70اصالحشده با افزودن ماده فعال سطحی
را ارائه میکند .این نوع بایندر ها بهطورمعمول برای آسفالت جادههایی که تحتفشار ترافیکی
متوسط هستند مورداستفاده قرار میگیرد .عملکرد مناسب فوم برای دوام روسازی ساختهشده با
مخلوط آسفالت گرم فومی از اهمیت باالیی برخوردار است .شیوه و تکنیک فوم سازی قیر اثر
مستقیمی بر پیوستگی بایندر_سنگدانه و خواص مکانیکی مخلوط حاصل دارد .عوامل اثرگذار بر
طول عمر آسفالت شامل پوشش دهی مناسب ذرات سنگدانه توسط قیر بوده که باعث تضمین
سطح مناسب چسبندگی بین این مؤلفه است.
 .3مواد و روش تحقیق
 1-3برنامه آزمایش

آزمونهایی باهدف تبیین اثر عامل فعال سطحی افزودهشده در طول فرآیند تولید مخلوط آسفالت
گرم ( )WMAبا قیرهای گرید  35/50و  50/70برنامهریزی شد .این آزمونها در دو حالت قبل
از اصالح بایندر با افزودنیهای شیمیایی (در مرحله پیش از تبدیل به فوم) و پسازآن انجام
گرفت.
نتایج بهدستآمده درزمینه ی تولید مخلوط قیری گرم موردبررسی قرار گرفت .مقدار افزودنی در
هر دو بایندر در محدوده  0/2تا  0/6درصد قرار داشت .نمونههای قیر نیز طبق استاندارد EN
 12594تهیه شد .آزمونها به دو مرحله تقسیم شد .در مرحله اول پارامترهای اصلی قیر جاده
قبل از فوم شدگی مشخص و موردبررسی قرار گرفت و در مرحله دوم ،عملکرد فوم قیر مورد
ارزیابی قرار گرفت.
 2-3خصوصیات قیر

تستهای آزمایشگاهی بر روی بایندر قیری توصیهشده برای تولید مخلوط قیری داغ که بهمنظور
الیههای ساختاری آسفالت در نظر گرفتهشده بود ،انجام شد.
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در مرحله اول آزمون ،خواص اصلی بایندر ،قبل و بعد از اصالح با سورفکتانت اندازهگیری شد.
تستهای انجامشده شامل :نفوذپذیری در دمای  25درجه سانتیگراد ( )PENمطابق استاندارد
 ،EN 1426درجه حرارت نقطه نرمی ( )TR&Bطبق استاندارد  EN1427و دمای نقطه شکست
( )TFrassطبق  EN 12593است .شاخص نفوذپذیری ( )PIنیز بهعنوان یک پارامتر اضافی
تعیین شد PI .بر اساس درجه حرارت نقطه نرمی ( )TR&Bمحاسبه شد .نفوذپذیری یک معیاری
است از حساسیت دمایی قیر و نرخ تغییر سختی را در دماهای مختلف نشان میدهد.
هدف کلی آزمونها تبیین اثر مقدار سورفکتانت بر خصوصیت نفوذپذیری بایندر  35/50و 50/70
بود .اهمیت نتایج بهدستآمده در رابطه با فاکتور مقدار سورفکتانت با استفاده از آنالیز واریانس
یکطرفه  ANOVAموردبررسی قرار گرفت.
قابلیت نفوذ قیر را بر اساس مقدار نفوذ یک سوزن استاندارد در دمای  25درجه سانتیگراد در
داخل قیر تعریف میکنند .این سوزن تحت اثر نیرویی معادل  100گرم است .مقدار نفوذ این
سوزن استاندارد را بعد از پنج ثانیه اندازه میگیرند و آن را بهعنوان قابلیت نفوذ تعریف میکنند.
نقطه نرمی را بر اساس روش ساچمه و حلقه به دست میآورند .نقطه نرمی درجه حرارتی است
که در آن قیر موجود در حلقه نرم شده و ساچمه از درون حلقه عبور مینماید.
آزمون نقطه شکست در اصل برای مشخص کردن دمایی که در آن قیر به یک سختی بحرانی
میرسد و میشکند استفاده میشود.
 3-3ویژگیهای فوم قیر

مرحله دوم آزمایش شامل تبیین خصوصیات و پارامترهای فوم قیر (نسبت انبساط و نیمهعمر)
تولیدشده از قیر پایه با نفوذپذیری  35/50و  50/70و همچنین تعیین خواص بایندر اصالحشده
با افزودن سورفکتانت است .تمامی این مشخصات در شرایط آزمایشگاهی و تحت استانداردهای
مربوطه اندازهگیری شد.
نسبت انبساط شامل نسبت بین بیشترین حجم قیر و مقدار اولیه قیر (قبل از فوم شدن) است.
این نسبت نشاندهنده میزان افزایش حجم فرآورده در طول فوم شدگی است .درحالیکه
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نیمهعمر مدتزمانی است که طول میکشد تا نیمی از حجم بیشینه فوم از بین برود .نیمهعمر
بر اساس ثانیه محاسبه میشود .نسبت انبساط شاخص غیرمستقیمی از ویسکوزیته فوم بوده و
نشانهای ارائه میدهد که مشخصکننده چگونگی پراکنش بایندر در مخلوط معدنی برای تولید
یک ساختار یکنواخت است .نیمهعمر شاخصی از پایداری و ثبات فوم بوده و نشاندهنده سرعت
فروپاشی آن است .معمو ًال یک رابطه معکوس بین این دو پارامتر یعنی نسبت انبساط و نیمهعمر
وجود دارد .بدینصورت که افزایش مقدار آب فوم باعث افزایش نسبت انبساط و کاهش نیمهعمر
میشود.
خصوصیات فوم در محدوده مقدار آب بین  1/5تا  4درصد اندازهگیری شد .مقدار آب فوم
استفادهشده و شرایط تولید فوم بر اساس تجربه نویسندگان این مقاله و دیگر پژوهشگران انتخاب
شد.
آنالیز نتایج شامل تعیین خصوصیات مطلوب و بهینه فوم با دستکاری کردن میزان و سطح
فاکتورهای مؤثر شامل مقدار آب فوم ( )FWCو مقدار سورفکتانت است .برای ارائه یک ارزیابی
معتبر ،خصوصیات فوم قیر برای هر بازه زمانی در هر سطحی از مقدار آب فوم ( )FWCبهصورت
مجزا تعیین شد.
 4-3ماده فعال سطحی (سورفکتانت)

ماده فعال سطحی مورداستفاده در این آزمون توسط کمپانی  CECAفرانسه تولیدشده است.
این فرآورده بهصورت مایع بوده که حدود  60درصد از آن از مواد زائد تولیدشده است و به قیر
اضافه میشود .مقدار کمی از این سورفکتانت (از  0/2درصد تا  0/5درصد از حجم کل قیر) قادر
به کاهش دمای تولید مخلوط در حدود  30الی  40درجه سانتیگراد است.
در زمان آزمایش ،سورفکتانت به مقدار  0/4 ،0/2و  0/6درصد از حجم کل بایندر بهصورت
مستقیم به قیر قبل از فوم شدگی اضافه شد.
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 .4بحث و نتیجهگیری
 1-4تأثیرات مقدار ماده فعال سطحی بر خواص قیر پایه

شکل شماره  )a-d( 1نشاندهنده تأثیرات مقدار سورفکتانت بر تغییرات پارامترهای دو نوع قیر
 35/50و  50/70منتخب است .مقادیر شاخص نفوذپذیری محاسبهشده در شکل شماره )d( 1
نشان دادهشده است .جدول شماره  1نتایج آزمونهای مهم (واریانس یکطرفه  )ANOVAرا
در زمینه تأثیر مقدار سورفکتانت بر توزیع پارامترهای مورد آزمایش را ارائه کرده است.

جدول  1تأثیر مقدار سورفکتانت بر خصوصیات قیر  35/50و 50/70

نتایج ارائهشده در شکل شماره  )a-d( 1و همچنین جدول شماره  1نشان میدهد که تأثیر
سورفکتانت مورداستفاده در مقادیر مشخصشده برای هر دو نوع قیر  35/50و  ،50/70مشابه
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است .مقادیر  Pبهدستآمده برای آماره ( Fجدول شماره  )1باالتر از سطح اهمیت مفروض
( )𝛼 =0/05بوده که نشان میدهد فاکتور مقدار سورفکتانت ازلحاظ آماری تأثیر چندانی بر
برخی از پارامترهای قیر  35/50و  50/70ندارد.
بههرحال ،تجزیهوتحلیل این روابط منجر به این نتیجهگیری شد که برای هر دو نوع قیر ،افزایش
در مقدار ماده فعال سطحی (در محدوده  0/2تا  0/6درصد) نفوذپذیری را بهطور متوسط 0/1( 3
میلیمتر) افزایش داده ،درحالیکه نقطه نرمی را به میزان  2درجه سانتیگراد کاهش میدهد.
نتایج بهدستآمده برای دمای نقطه شکست نشاندهنده آن است که افزودن ماده فعال سطحی
مقدار دمای نقطه شکست را از  -9/5تا  -11/5درجه سانتیگراد برای قیر  35/50و از  -14تا
 -16/5درجه سانتیگراد برای قیر  50/70کاهش داده و درنتیجه باعث بهبود مقاومت آنها در
دماهای منفی میشود .پارامتر نهایی آزمایششده برای طبقهبندی کردن قیر ازنظر حساسیت
دمایی ،شاخص نفوذپذیری بود .مقادیر شاخص نفوذپذیری با افزایش مقدار سورفکتانت اضافهشده
به قیر  35/50و  50/70در محدوده  0تا  -1کاهش مییابد .شاخص نفوذپذیری قیر استفادهشده
در صنعت جادهسازی در محدوده  +2/0تا  -2/0قرار داشته ،اما مقدار شاخص نفوذپذیری
توصیهشده در محدوده  +1/0تا  -1/0قرار دارد .مقادیر شاخص نفوذ بهدستآمده در این آزمایش
برای قیر  35/50و  50/70به ترتیب  -0/9و  -0/8برای بیشترین مقدار سورفکتانت ( 0/6درصد)
بود.
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

شکل  1تأثیر مقدار سورفکتانت بر تغییرات پارامترهای قیر  35/50و 50/70
)a(PG), b(TR&B), c(Tfrass), d(PI
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

 2 -4تأثیرات مقدار سورفکتانت بر خصوصیات فوم قیر

همانطور که قبالً اشاره شد ،مرحله دوم آزمایش شامل تجزیهوتحلیل پارامترهای هر دو نوع فوم
قیر ازجمله نسبت انبساط ( )ERو نیمهعمر ( )HLاست .بهمنظور ارزیابی صحیح خصوصیات
فوم ،پارامترها را در  4بازه زمانی و در درصدهای مختلف از مقدار آب فوم ( )FWCاندازهگیری
کردیم .این درصدها شامل  1/5درصد 2/0 ،درصد 2/5 ،درصد 3/0 ،درصد 3/5 ،درصد و 4/0
درصد بود.
در مرحله اول پژوهش ،نتایج بهدستآمده به توسعه روابط بین پارامترهای  HL،ERو تغییرات
در سطح آب اضافهشده در طول فوم شدگی کمک کرد .خصوصیات حاصله برای تبیین مقدار
مطلوب آب فوم برای هر نوع بایندر در تقاطع منحنیهای نسبت انبساط و نیمهعمر در راستای
توصیههای قبلی ،مهم است.
شکل  )a-d( 2نشان میدهد که نتایج اندازهگیری برای خصوصیات فوم قیر ،به نوع قیر (35/50
و  ،)50/70مقدار سورفکتانت ( 0/4 ،0/2و  0/6درصد) و سطح آب فوم بستگی دارد .جدول
شماره  2پارامترهای فوم قیر (نسبت انبساط و نیمهعمر) را در دوز مطلوب مقدار آب فوم
( ،)FWCبهطور خالصه ارائه کرده است.
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ارزیابی عملکرد فومقیر اصالح شده با سورفکتانت

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

شکل  2تأثیر مقادیر مختلف از پارامترها (مقدار سورفکتانت و مقدار آب فوم) بر نسبت انبساط و نیمهعمر فوم قیری
تولیدشده با بایندر  )a،b( 35/50و بایندر )c،d( 50/70
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جدول  2خصوصیات فوم قیر در مقدار مطلوب آب فوم برای قیر  35/50و  50/70در هر دو وضعیت ترکیبشده با
سورفکتانت و بدون سورفکتانت

آنالیز خصوصیات فیزیکی فوم قیر نشان داد که افزودن ماده فعال سطحی (از  0/2تا  0/6درصد)،
تأثیر مثبتی بر تغییرات مشاهدهشده در پارامترهای فوم شدگی مخلوط قیر ساختهشده با
بایندرهای  35/50و  50/70دارد .در مقدار مطلوب و ثابت آب فوم ،مقادیر نسبت انبساط ()ER
و نیمهعمر ( )HLبا افزایش مقدار سورفکتانت ،افزوده میشود.
مخلوط ساختهشده با بایندر نرمتر ( )50/70نسبت انبساط بیشتری در مقایسه با بایندر سختتر
( ،)35/50در تمامی دوزهای سورفکتانت افزودهشده دارد .این رابطه یافتههای قبلی و همچنین
گزارشهای دیگر پژوهشگران را که نشان میداد بایندر نرمتر خصوصیات فوم شدگی بهتری دارد
را تائید میکند .یک رابطه معکوس برای نیمهعمر مشاهده شد که قیر سختتر ( )35/50و
مخلوط همین نوع قیر با  0/4 ،0/2و  0/6درصد سورفکتانت ،نیمهعمر طوالنیتر داشته که این
امر باعث میشود که فروپاشی فوم با سرعت کمتری اتفاق بیافتد.
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مقدار مطلوب آب فوم از طریق محل تقاطع منحنی نسبت انبساط و منحنی نیمهعمر به میزان
 FWC=2/5%برای هر مقدار از سورفکتانت و هر نوع قیر (بهجز قیر  35/50که  FWCآن
 3/5درصد بود) تعیین شد.
فوم قیر دستنخورده نتوانست الزامات مقادیر حداقلی از پارامترهای فوم را که برای مخلوط نیمه
گرم شامل  ER>17و  HL>13ثانیه است را برآورده کند .مخلوط ساختهشده با مقدار 0/4
درصد و  0/6درصد سورفکتانت و بایندر  35/50را میتوان برای تولید  HWMAsمورداستفاده
قرارداد .افزودن ماده فعال سطحی در محدوده کاربردی ( 0/2تا  0/6درصد) ،مقادیر باالتری از
پارامترهای توصیهشده را ارائه میکند .بهبود پارامترهای فوم (نسبت انبساط و نیمهعمر) باعث
بهبود توانایی پوشش دهی مخلوط آسفالت ،کارایی آن ،تراکم و چسبندگی بایندر به سنگدانه ها
میشود .این موضوع مخصوص ًا برای تولید و فشردهسازی مخلوط در دمای پایین ،مهم است؛ زیرا
همواره خطر ناکافی بودن سطح فشردهسازی الیه آسفالت وجود دارد .افزودنی فعال سطحی در
فوم  HWMAsبهعنوان یک چسب برای بهبود چسبندگی بین بایندر و سنگدانه ها ،مخصوصاً
هنگامیکه مخلوط از سنگدانه های اسیدی ساخته میشود ،مؤثر است.
آنالیز پایداری بایندرهای آزمایششده برای مخلوط آسفالت سرد ( )CMAنشان داد که حداقل
میزان مجاز نسبت انبساط ( )ERو نیمهعمر ( )HLتمام انواع بایندر ها (چه ترکیبشده با
سورفکتانت و چه بدون سورفکتانت) مطالعه شده توسط پژوهشگران ،باید به ترتیب  8و  6ثانیه
باشد .استفاده از این بایندر ها ازلحاظ اقتصادی قابلپذیرش نیست اما در شرایط آب و هوایی
نامساعد که فروپاشی فوم سرعت بیشتری دارد ،بهکارگیری آنها توجیه اقتصادی دارد .بهبود
پارامترهای فوم (افزایش نسبت انبساط و نیمهعمر) به ما این اطمینان را میدهد که پوشش
ذرات معدنی ریز بهتر انجامشده و درنتیجه مخلوط همگنی از ذرات معدنی و فوم ایجاد میشود.
برای جمعبندی میتوان گفت که ماده فعال سطحی استفادهشده در مخلوطهای (CMAمخلوط
آسفالت سرد) یک فاکتور مهم و اساسی در بهبود خصوصیات فوم قیر است.
شکل شماره  3یک تابع خطی است که برای توصیف روابط بین پارامترهای فوم (نسبت انبساط
و نیمهعمر) بایندر و مقدار آب اضافهشده در طول فرآیند فوم شدگی استفاده میشود .ضریب

www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

15

ارزیابی عملکرد فومقیر اصالح شده با سورفکتانت

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

تعیین روابط ثبتشده برابر با  R2>0/92بود و نشاندهنده آن است که توابع ارائهشده نتایج
آزمونهای مختلف را تا بیش از  92درصد شرح میدهد.
مدلهای رگرسیون بهدستآمده منجر به این مطلب میشود که افزایش مقدار آب در طول فرآیند
فوم شدگی ،اثر روشنی بر پارامترهای بایندر از طریق افزایش مقادیر نسبت انبساط و نیمهعمر
دارد .مقادیر ضریب تعیین  R2بهدستآمده از آنالیزها تناسب خوبی از مدلهای ریاضی را با
دادهها نشان میدهد ( .)R2>0/94مقدار  pبرای آماره  Fبهدستآمده از آزمونهای  FTو
 ،FWCبرابر با ( )p-value˂0/0001بوده که قطعاً نسبت به سطح فرضی ()𝛼=0/05
کوچکتر است .این بدان معناست که پارامترهای موردنظر اثر چشمگیری بر تغییرات در
خصوصیات فوم قیری موردمطالعه دارد.
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شکل  3تأثیر تغییرات در سطح عوامل تحت آنالیز (مقدار سورفکتانت )FWC ،بر  ERو  HLفوم قیر تولیدشده با
بایندر  )a،b( 35/50و بایندر )c،d( 50/70

 .5نتیجهگیری
آنالیز نتایج آزمونهای رئولوژیکی پایه انجامگرفته بر روی بایندر دستنخورده ( 35/50و )50/70
و همچنین بایندر ساختهشده با ماده فعال سطحی منجر به نتیجهگیری زیر شد:
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 افزودن عامل فعال سطحی به بایندر مورد آزمایش ( 35/50و  )50/70تأثیر قابلتوجهی
بر خواص اصلی آنها مانند نفوذپذیری در  25درجه سانتیگراد ،نقطه نرمی و نقطه
شکست ندارد.
 افزودن مقدار ماده فعال سطحی در محدوده  0/2تا  0/6درصد منجر به افزایش جزئی
مقدار  PGداشته درحالیکه  TR&Bکاهش مییابد.
 افزودن سورفکتانت یک عامل اساسی در کاهش نقطه شکست فراس بوده درحالیکه
افزایش مقدار آن در قیر  35/50و  50/70باعث افزایش مقاومت این بایندر ها در دمای
زیر صفر میشود.
 استفاده از ماده فعال سطحی در داخل محدوده آزمایششده ،تأثیر مثبتی بر تغییرات در
پارامترهای قیر  35/50و  50/70با افزایش نسبت انبساط و نیمهعمر دارد.
 مقادیر باالی نسبت انبساط ( )ERبرای قیر  50/70ترکیبشده با سورفکتانت ثبتشده،
درحالیکه مقادیر باالی نیمهعمر برای قیر  35/50ترکیبشده با سورفکتانت به ثبت
رسیده است.
 مقدار توصیهشده سورفکتانت برای اضافهشده به مخلوطهای  HWMAاز  0/4تا 0/6
درصد برای قیر  35/50و از  0/2تا  0/6درصد برای قیر  50/70میباشد .حضور عامل
فعال سطحی ،قابلیت فوم شدگی قیر ،پوشش و فشردگی مخلوطهای قیری و چسبندگی
بایندر به ذرات سنگدانه را بهبود میبخشد.
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