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قیر اصالح شده پلیمری
 .1مقدمه
قیر یک محصول فرعی تقطیر جز بهجز نفت خام است ولی بهصورت انباشتهای طبیعی هم یافت
میشود.قیر ترکیب منحصربهفردی از ترکیبات آلی آبگریز با خصوصیات چسبندگی است که
بیش از  5000سال است که بهطور مؤثر مورداستفاده بشریت قرارگرفته است.قیر یک ماده
گرمانرم(ترموپالستیک)ارزانقیمت بوده که بهطور گسترده در عایق سازی پشتبامها و ساخت
جادهها و پیادهروها کاربرد دارد.بههرحال قیر در محیطهای سرد حالت شکننده و در محیطهای
گرم بهآسانی نرم میشود.یکی از چندین روش مؤثر برای بهبود خواص قیر،استفاده از پلیمر در
ترکیب آن و تولید قیر اصالحشده پلیمری( (PmBاست.
در این فصل به معرفی ساختار و خصوصیات قیر پرداخته و یک مرور کوتاهی بر مقاالت منتشرشده
در مورد  PmBخواهیم کرد.
1 -1

قیر

بر اساس تعریف موسسه استاندارد انگلیس؛قیر یک مایع ویسکوز و یا یک ماده جامد است که
اساساً شامل هیدروکربنها و مشتقات آن بوده که درتری کلرواتیلین محلول و بهطور
قابلمالحظهای غیر فرار است،در صورت افزایش دما بهتدریج نرم شده،به رنگ تیره یا قهوهای
بوده و دارای خواص چسبندگی و ضدآبی است،هم از پاالیش نفت خام به دست میآید و هم
بهصورت انباشتهای طبیعی یافت میشود.
بشریت برای هزاران سال است که از قیر استفاده میکند.در کتابهای مقدس اشارات زیادی در
مورد قیر وجود دارد(مانند استفاده حضرت نوح از این ماده برای عایق سازی کشتی خود در برابر
آب) .نام دیگر قیر  Pitchاست که معادل التین واژه  Gwitu-menبوده که بهمرورزمان کوتاه و
به واژه  Bitumenتبدیلشده و سپس از واژگان زبان فرانسوی وارد واژگان انگلیسی شده
است.همچنین در این کتابها به این موضوع اشارهشده که برای ساخت برجهای بابل از آجر با
مالت قیر استفادهشده است(.)Whiteoak,1990
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برای بیش از  5000سال از قیر بهعنوان مادهای برای عایقکاری و ضدآب کردن و عامل چسباننده
استفادهشده است(.)Abraham,1945اولین استفاده ثبتشده از قیر در عهد باستان توسط سومری
ها در  3800سال قبل از میالد و همچنین استفاده مصریان از آن در طول مراحل مومیایی کردن
اجساد بوده استVolke,1993(.و.)Chirife et al,1991
همانطور که اشاره شد،قیر هم بهصورت طبیعی یافت شده و هم ماده اولیه تولید آن پس از
مراحل پاالیش نفت خام در ته برجهای تقطیر باقی میماند.از قرن بیستم تقاضا برای استفاده از
قیر افزایش یافت که این مقدار تقاضا بیشتر از منابع قیر طبیعی زمین بود.قیر طبیعی ممکن
است در مجاورت ذخایر زیرزمینی نفت خام حضورداشته باشد و در مناطقی که گسلهای
زمینشناسی رخداده باشد امکان نشت آن در سطح وجود دارد.مقدار و ماهیت این مواد طبیعی
به تعداد و نوع فرایندهای طبیعی که منجر به اصالح خصوصیات این مواد شده است بستگی دارد.
نفت خام از بقایای اجساد موجودات ارگانیک دریایی و گیاهان نباتی که بهوسیله گلوالی و
قطعات سنگی در کف بستر اقیانوس دفن شدهاند تشکیلشده است.بعد از میلیونها سال مواد
ارگانیک و گلوالی دارای صدها متر ضخامت شده و وزن زیاد الیههای باالیی الیههای زیرین را
تحتفشار قرار داده و باعث ایجاد سنگ رسوبی میشود.تبدیل مواد ارگانیک و بقایای گیاهان
نباتی به هیدروکربنهای نفت خام درنتیجه اثر توأمان حرارت پوسته زمین و فشار وارده براثر
وزن الیههای رسوبی باالیی و با کمک فعالیتهای باکتریایی و بمبارانهای رادیواکتیو انجام می
پذیرد.
بهطورکلی چهار منطقه اصلی تولیدکننده نفت در کره زمین وجود دارد:
ایاالتمتحده آمریکا،روسیه،خاورمیانه و کشورهای اطراف دریای کارائیب.
قیر از تقطیر جز بهجز نفت خام در دمای  300الی  350درجه سانتی گراد به دست میآید.شکل
 1-1یک نمونه شماتیک از مراحل تقطیر را نشان میدهد.در ابتدا بخشهای بزرگتر مانند پروپان
و بوتان و پسازآن نفتا،نفت سفید و گازوئیل جداسازی میشود.تهنشین باقیمانده در برج ماده
ایست بنام وکیوم باتوم که برای تولیدگرید های مختلف قیر مورداستفاده قرار میگیرد.
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اضافه شدن اکسیژن و استفاده از حرارت و فشار و اینکه چه مقدار اکسیژن به سیستم دمیده
شود باعث تولید گریدهای مختلف قیر میشود.در انگلستان قیر معمو ًال در چهار رده دستهبندی
میشود:
 -1قیرهای  : Penetration Gradeبر اساس نتیجه آزمایش درجه نفوذ و نقطه نرمی دستهبندی
میشوند.
 -2قیرهای  : Cutback Gradeبر اساس ویسکوزیته دستهبندی میشوند.
 -3قیرهای  : Hard Gradeبر اساس آزمایش میزان نفوذ و نقطه نرمی دستهبندی میشوند.
 -4قیرهای  : Oxidised Gradeبر اساس آزمایش میزان نفوذ و نقطه نرمی و بر اساس معیارهای
حاللیت دستهبندی میشوند.

شکل شماره  1-1نمودار شماتیک تقطیر جز بهجز نفت خام به خوراک اولیه تولید قیر
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قیر یک مخلوط پیچیدهای از مولکولهای سنگین هیدروکربنی و غیر هیدروکربنی است که می
تواند به بخشهایی شامل آسفالتن ها،زرینها،آروماتیکها و پارافینها تفکیک
شود(.)Tranler,1936
سه دسته از هیدروکربنها در قیر وجود دارند،پارافینیک ها،نفتینیک ها و آروماتیک ها.مواد غیر
هیدروکربن موجود در قیر دارای اتمهای هتروسیلیک شامل سولفور،نیتروژن و اکسیژن هستند.

آنالیز عنصری قیر تولیدشده از منابع مختلف نفت خام نشان میدهد که بیشتر قیرها شامل عناصر
زیر است :






کربن
هیدروژن
سولفور
اکسیژن
نیتروژن

 85-82درصد
 11-8درصد
 0-6درصد
 0-1/5درصد
 0-1درصد

اثر مقادیری از فلزات و عناصر دیگر شامل نیکل،آهن،وانادیوم،کلسیم،منیزیم و کروم نیز در
قیر یافت شده است.مولکولهای آسفالتین شامل ورقه مسطح از سیستمهای آروماتیک غلیظ
شده است که بهوسیله سولفور،اتر،زنجیرههای آلیفاتیک و یا حلقههای نفتیک بههمپیوسته می
باشند.شکافها و حفرهها در سیستمهای آروماتیک با اتمهای هیدروسیلیک بهوسیله فلزات
واسطه مانند وانادیوم،نیکل و آهن که بهاحتمالزیاد ناشی از هجوم ردیکال های آزاد است
هماهنگ میشوند.

7
www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

قیر اصالح شده پلیمری

شکل شماره  1-2مشاهده مقطعی مولکول آسفالتن.خطوط مستقیم نشاندهنده لبههای ورق مسطح حلقههای آروماتیک
اشباعشده است.
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شکل شماره  1-3مولکول فرضی آسفالتن

در مقایسه با آسفالتن ها،رزینها کوچکتر و با وزن مولکولی بسیار کمتر در نظر گرفتهشدهاند.
رزینها شامل ترکیبات آروماتیک هستند که جایگزین آلکیل های دیگر شده و توسط تعداد
بیشتری از زنجیرههای جانبی به حلقه آسفالتن ها متصل میشوند ترکیبات اشباع و خصوصیات
آروماتیک رزینها باعث تثبیت ساختار کلوئیدی آسفالتن ها میشود .و درواقع رزینها باعث بهبود
عملکرد آسفالتن ها هستند.
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ازلحاظ ساختاری آروماتیکها شامل هسته بزرگتری از نفتنیک-آروماتیک ها با سهم بیشتری از
زنجیرههای جانبی نسبت به رزینها است .آلکیل نفتین ها غالب بوده و زنجیرههای مستقیم آلکان
ها بهندرت وجود دارد.
پارافینها شامل هیدروکربنهای آلیفاتیک مستقیم و شاخهای است.میانگین وزن مولکولی
پارافینها شبیه به آروماتیکهاست و ترکیبات مومی ) (WAXو غیر مومی در ساختار آن مشاهده
میشود.
همانطور که در باال اشاره شد قیر یک سیستم کلوئیدی است که از چهار جزء اصلی تشکیلی
شده است.مشخصات فیزیکی قیر مستقیم ًا به مقدار آسفالتن ها و اندازه ساختارهای میسل که
بهنوبه خود وابسته به درجه جذب رزینها است ،مربوط میشود.
شکل  1-4یک نمودار شماتیک از ساختار بزرگشده قیر است که نشاندهنده خصوصیات متفاوت
فیزیکی و شیمیایی است که ممکن است در قیر وجود داشته باشد.
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شکل شماره  1-4ساختار بزرگشده مولکول آسفالتن.
خطوط مستقیم نشاندهنده اجزای آروماتیک و خطوط زیگزاگ نشاندهنده اجزای اشباع میباشد.
G: Intra-cluster

A: Crystallite

H: Inter-cluster

B: Chain bundle

I: Resin

C: Particle

J: Single Layer

D: Micelle

K: Petroporphyrin

E: Week link

L: Metal

F: Gap & hole

مواد طبیعی دیگری مانند نمکهای معدنی از زنجیره طوالنی کربوکسیییلیک اسیییدها  ،آلکن
ها  ،مرکاپتن ها و دیگر ترکیبات مانند پورفین ها به مقدار بسیار کم در اجزای آسفالتن ها و
رزینها وجود دارد .این مواد نقش تأثیرگذاری بر خصوصیات قیر دارند .این مسئله اثبات شده
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ا ست که رئولوژی قیر رابطه م ستقیمی با مقدار چهار بخش ا صلی ت شکیلدهنده قیر بهویژه
مقدار آسییفالتن ها دارد (سیییمپسییون و همکاران .)1961نئومن و رحیمیان در سییال 1992
رئولوژی سیییاختارهای کلوئیدی قیر را موردمطالعه قرار داده و به این نتیجه رسییییدند که
خصوصیات رئولوژی به غلظت بستگی دارد.
همانطور که گفته شد،دو خ صو صیت سودمند قیر ویژگی چ سبندگی و ضد آب بودن آن
ا ست Khudyakova.و همکاران ماهیت شیمیایی خ صو صیت چ سبندگی قیر را موردبرر سی
قرار داده و به این نتیجه رسییییدند که چسیییبندگی بین قیر و مواد معدنی در درجه اول به
ترکیبات شیمیایی رزینها،آروماتیکها و ترکیبات ا شباع و در درجه دوم به غلظت ترکیبات
قطبی که قابلیت پیوند با مواد معدنی اسیدی که توسط آب از بین نمیروند،بستگی دارد.
عوامل چسبندگی مانند آلکیل پروپیلین دی آمیدها به مخلوط قیر-مواد معدنی اضافه شده تا
از گسستگی بین مواد جلوگیری کنند(مخصوصاً در شرایط مرطوب) Donbavand .در سال
 1984از آزمایش وزن سنجی حرارتی( )Thermogravimetryبرای تشخیص و شناسایی
عوامل چسییبندگی در مخلوط قیر اسییتفاده کرد.جزئیات بیشتر و گسییتردهتری از سییاختار
کلوئیدی و خ صو صیات قیر را میتوان از برر سیها و مطالعات بهعملآمده تو سط Lesueur
به دست آورد.
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 2-1قیر اصالحشده با پلیمر
مفهوم سییاختن،مخلوط کردن و با آلیاژ کردن دو یا چند ماده برای شییکل دادن یک محصییول
واحد با خصوصیات فیزیکی متفاوت نسبت به مواد تشکیلدهنده امر تازهای نی ست.خصوصیات
مکانیکی،الکتریکی ،شیمیایی و دیگر م شخ صات بهو سیله رفتارهای فازی تبیین می شوند.بهطور
مثال از ترکیب فلز روی با مس یک فرم فازی واحد تشکیل می شود که آلیاژ برنج نامیده شده و
دارای خ صو صیات مکانیکی برتر ن سبت به هر دو جزء ت شکیلدهنده خود میبا شد.مخلوطهای
پلیمری ( )Polyblendsمخلوط های فیزیکی از هومو و یا کوپلیمرها با سیییاختارهای متفاوت
هستند Bates.در سال  1991و  Paulدر سال  1980مطالعاتی در مورد رفتار فازی پلیمر-پلیمر
و قییابلیییت امتزاج پلیمر -پلیمر(قییابلیییت آمیختن و اختالط بییدون از دسییییت دادن خواص
خود)داشتهاند.
همگنی و یکدسییتی در مخلوط به حرارت و آنتروپی اختالط بسییتگی دارد.وضییعیت امتزاج در
مخلوط بهوسیله انرژی آزاد اختالط اداره میشود)𝛥 G𝐦𝐢𝐱(.
فرمول 1-1
،𝛥 Hmixآنتالپی اختالط اسییت 𝛥 Smix،تغییرات آنتروپی در اختالط و  Tدرجه حرارت
مطلق است.
شرط الزم برای امتزاج این ا ست که Gmix <0و
جزء میباشد.

با شد.که  ϕک سر مولی از یک

در فرمول  1-1آنتروپی ترکیبی اختالط بسیییتگی به ت عداد مولکول ها در وا حد حجم طبق
فرمول زیر اداره میشود:
فرمول 2-1
که با افزایش وزن مولکولی کاهش مییابد.مفهوم آن این اسیییت که هنگامیکه اجزاء مخلوط
پلیمرها هسیییتند( بهعنوانمثال مولکول های بزرگ)تغییرات آنتروپی در واحد حجم بسییییار
کو چک خوا هد بود و در جه حرارت اختالط(  )𝛥 Hmixبهتن هایی ی کدسیییتی و همگنی
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مخلوط را تعیین میکند.درجه حرارت اختالط تا حد زیادی ناشییی از انرژیهای پیوند(بهطور
مثال پیوندهای هیدروژنی)بین زنجیره های پلیمری مجاور هم می باشییید .بهطورکلی پلیمرها
تمایل امتزاج با یکدیگر را ندارند،بهاستثنای مخلوطهای پلی استایرن و اکسید پلی فنیلن.
اضافه کردن عوامل سازگار کننده پلیمرها ویا کنترل فاز مورفولوژی در طول فرآوری میتواند
به امتزاج کمک کند.
قیر یکی از مواد ترموپالستیک کمهزینه و مهم است که کاربردهای بسیاری در ساختوساز و
مهند سی مواد دارد.بههرحال قیر ازلحاظ خ صو صیات مکانیکی ضعیف بوده زیرا در دماهای
کم سخت و شکننده ا ست و در محیطهای گرم،نرم و روان می شود.یکی از روشهای بهبود
عملکرد قیر ترکیب آن با پلیمرهای م صنوعی ا ست.تعداد زیادی از پلیمرها برای ا صالح قیر
مورداسیییتفاده قرارگرفتهاند که شیییامل پلیاتیلنها،پلی الیفین ها،هوموپلیمرها وکوپلیمرهای
ا ستایرن،آینومرها،اتیلن وینیل ا ستات ها و کوپلیمرهای اکلیریک،ال ستیک(رابر)،مخلوطهای
پلیمری و خیلی مواد دیگر میباشد.اخیراً عالقه شدیدی برای استفاده از پالستیک بازیافتی و
یا ضایعات پالستیکی ازجمله تایرهای الستیکی برای اصالح قیر به وجود آمده است.
پلیاتیلن بهعنوان یک اصییالحکننده جذاب برای قیر که در صیینعت جادهسییازی و عایقکاری
پ شتبام کاربرد دارد اثبات شده ا ست.این امر دارای چندین دلیل میبا شد ولی مهمترین آن
کمهزینهتر بودن این ماده نسیییبت به سیییایر اصیییالحکنندههاسیییت.بههرحال افزایش قیمت
پلیمرهای بکر محققین را واداشییت که در مورداسییتفاده از پلیمرهای بازیافتی و یا ضییایعات
پلیمر با قیر مطالعاتی را انجام دهند Tappeiner.و  Maleمدتها پیش در سیییال 1993
فهمیدند که اضییافه کردن پلیمرها بازیافتی با چگالی کم ( )LDPEبه قیر بسیییار مفیدتر و
دارای مزیتهای بیشتری است تا اضافه کردن ( )LDPEهای بکر به آن.
مزایای دیگر آن شامل استحکام کششی بیشتر،افزایش خاصیت ضربهگیری،افزایش مقاومت
در برابر خستگی و کاهش درجه حرارت شکنندگی است.عالوه بر این متوجه شدند که،اضافه
کردن بیش از  20در صد وزنی سایر پلیمرها به همراه  LDPEهای بازیافتی به قیر هیچ اثر
سوء بر روی خصوصیات قیر اصالحشده ندارد.
پراکندگی پلیاتیلنها در قیر بهآسانی در دمای  140تا 180درجه سانتی گراد و تحت شرایط
برش باال( )High shearان جام می پذیرد.ذرات پلیاتیلن مذاب به تدریج جذب ترکی بات
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آلیفاتیک قیر شییده و تا حدی حل میشییوند که تشییکیل یک فرم کشییسییان و االسییتیک با
ویسییکوزیته باال دهند.همچنین باعث افزایش نقطه نرمی شییده،بهخصییوص در بارگذاریهای
باالتر از پلیاتیلن.
 Jewو همکاران ن شان دادند که پراکندگی پلیاتیلنهای ا صالحکننده را میتوان تثبیت کرد
و عملکردش را توسییط شییرایط اختالط و حضییور عوامل پراکندهکننده مانند کو پلیمرهای
مسدودکننده(بهطور مثال استایرن-بوتادین-استایرن) تحت تأثیر قرارداد.حضور یک کوپلیمر
مسیدودکننده برای کمک بیشتر در اسیتحکام،کشییدگی و سیختی اسیت ولی باعث کاهش
اندک مودول هم می شود.یکی از ضررهای  PEهای اصالحکننده قیر این است که ذرات پلی
استایرن تمایل به حرکت به سمت الیه سطحی قیر مایع رادارند.اخیراً  Polaccoو همکاران
گزارش دادند که خصوصیات مکانیکی و رئولوژیکی طیف وسیعی از پلیاتیلنهای عامل دار و
غیرعامل دار و اختالفات فراوان ای را در برهمکنشهای پلیمر-قیر مشاهده کردهاند.
استفاده از ترموپالستیک های االستومر برای اصالح قیر بهسرعت در حال رشد است.این مواد
رفتار پلیمرهای خطی را در طول عملیات پرحرارت بهعنوان رابرهای ولکانیزه در دمای محیط
رادارند.انواع کلی رابرهایی که برای اصیییالح خواص قیر مورداسیییتفاده قرار میگیرند شیییامل
اسییتایرن-بوتادین رابر(،)SBRپلیمرهای شییبکهای،ترموپالسییتیک رابرها مانند اسییتایرن-
بوتادین-ا ستایرن( )SBSو ا ستایرن-ایزوپرن-ا ستایرن( )SISو اولیفینیک رابرها ستBahl.
و همکاران به این نتیجه ریدند که هنگامی یک اال ستومر ترموپال ستیک از کو پلیمرهای نوع
م سدودکننده استایرن به قیر داغ اضافه کنیم،بالفاصله بعدازآن نفوذ به ذرات پلیمر آغاز شده
و دامنه اسییتایرن رابرها متورم میشییود.تحت تأثیر برش ،پلیمرهای متورم شییده شییروع به
حرکت و پراکندگی در قیر میکنند(شکل .)1-5
 Bullو همکاران فرض را بر این گذاشتند که پلی استایرن مسدودکننده ،SBSبه دامنههای
کوچکتری متراکم شده که بهصورت اتصاالت عرضی فیزیکی برای پلی بوتادین مسدودکننده
حد واسییط بهمنظور تشییکیل یک شییبکه االسییتومری تبدیل میشییوند Bull.و  Vonkفاز
مورفولوژی مخلوط – SBSقیر را موردبررسییی قرار داده و نشییان دادند که چگونه ترکیبات
قیر در دو فاز با اال ستومرهای  SBSآمیخته شده و تحت تأثیر خواص ترکیبی و خ صو صیات
هر فاز قرار میگیرد.
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آنها با بررسی بسیاری از عوامل به این نتیجه رسیدند که:
 -1ترکیببندی قیر عامل مؤثر در خصوصیات مخلوط میباشد.
 -2خصوصیات مخلوط تا حد زیادی توسط فازهای تشکیلدهنده مدیریت میشود.
 -3مخلوط دو االسییتومر با قیر درصییورتیکه وزن مولکولی آنها شییبیه هم باشیید ممکن
است تشکیل یک شبکه واحد دهند.
 -4قیر آروماتیسته باال و دارای وزن مولکولی پایین،مخلوطی با نقطه نرمی پایین تشکیل
میدهد.
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شکل شماره  1-5مراحل مخلوط شدن  SBSدر قیر Bull-و 1988 Vonk
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 Rozeveldو همکاران مطالعاتی را در مورد شیییبکه مورفولوژی تعدادی از رابرها مبتنی بر
استایرن و مخلوطهای االستومر قیر را انجام دادند.این مؤلفان یک شبکه از فیبرهای متشکل
از آسفالتن ها  /میسل های رزین با وزن مولکولی باال را ارائه کردند.میکروسکوپهای اتمی و
میکرو سکوپهای کانفوکال لیزری اطالعات مفیدی در مورد ریز ساختارهای قیر و پلیمرهای
ا صالحکننده قیر ارائه دادند Jager(.و همکاران Loeber-2004و همکارانForbas-1996
و همکاران)2001
 Heimerikxاث بات کرد که مورفولوژی  SBSو ترکی بات قیر یک اثر قا بلتوجهی بر
خ صو صیات قیرهای ا صالح شده دارند.قیرهای ا صالح شده با ،SBSکاربردهای ب سیار زیادی
پیداکردهاند.بهطور عمده در صنعت جاده سازی و عایقکاری پشتبامها؛با یک ترکیب معمولی
شامل  3تا  15درصد وزنی .SBS
 Valkeringو  Vonkنشییان دادند که اصییالح قیر بهوسیییله کو پلیمرهای  SBSخطی،
منجر به تغییرات قابلتوجهی در خصوصیات رئولوژیکی قیر میشود(حتی در درصدهای وزنی
کمتر از  3درصد).این تغییرات مفید به توسعه فاز غنی از پلیمر نسبت داده میشود.
خصییوصیییات رئولوژیک و ویسییکواالسییتیک طیف وسیییعی از پلیمرهای اصییالحکننده قیر
موردم طال عه قرارگرف تها ند که فقط شیییا مل  SBSها نمیشیییو ند .بهطور م ثال شیییا مل
PE،PP،EVAو مخلوطهای  PEمیباشیید.عملکرد  SBSاصییالحکننده قیر هنگامیکه در
جاده سازی و عایقکاری پ شتبامها بهکاربرده می شود یک مو ضوع ا صلی و مهم برای تحقیق
میباشیید.بهطور مثال  Vonkو همکاران مقاومت در برابر پیری را در قیرهای اصییالحشییده با
 SBSکه بهعنوان بایندر در جادهها بهکاربرده شیییده اسیییت را موردمطالعه قراردادند.بهبود
خصوصیات(مانند بهبود انعطافپذیری در دماهای پایین،مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی و
مقاومت در برابر فرسایش)بهوسیله SBSهای اصالحکننده به دست میآید.بههرحال گرمایش
بیشازحد SBSهای اصالحکننده قیر ممکن است منجر به ایجاد حالت ژلهای شود.به همین
خاطر S(EB)Sهای اصالحکننده قیر ممکن است برای مکانهایی که شرایط گرمایی شدید
غالب است مفیدتر باشد= S(EB)S{.استایرن-اتیلن+بوتایلن-استایرن}
مخلوط پلیمرها ازجمله  SBSها با قیر ازلحاظ ترمودینامیکی ناپایدار می باشییید و جدایش
فازی در دماهای باال اتفاق میافتد که درنتیجه موجب کاهش خواص قیر میشود .تالشهای
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زیادی برای تمرکز بر روی بهبود پایداری حرارتی این مخلوطها انجامگرفته است .یکی از این
تالشها که بر پایه شکلگیری تعامالت یونی قابلبرگ شت بین قیر و  SBSمیبا شد،تو سط
 Engleو همکاران در سال  1991انجامگرفته است.
قیر و  SBSبهوسیله پیوند در گروههای کربوکسیلیک اسید مخلوط اصالح شیمیایی شده و
سرانجام گروههای ا سیدی بهو سیله روی ا ستات دی هیدارت خنثی می شود .هیچگونه فاز
جدایش ماکروسییکپی در مخلوط حاصییله در زیر میکروسییکوپ نوری مشییاهده نشیید .امروزه
بی شتر مطالعات بر روی ا ستفاده از پلیمرهای واکن شی برای ا صالح خ صو صیات مورفولوژی و
رئولوژیکی و تثبیت پایداری قیر متمرکزشده است.
حا صل قیرهای ا صالح شده افزایش مقاومت شیار شدگی و ثبات قیر ا ست Morisson.و
همکاران ،ترکیبات مختلفی از پلیاتیلنهای کلردار را با قیر موردبرر سی قرار داده و سعی در
بهبود سازگاری بین دو جزء ت شکیلدهنده بهو سیله ا ضافه کردن مقادیر کوچک کاتالی ست
های  Friedel-Craftو آلومینیومتری کلراید بیآب کردند .کاتالیسیییت برای وادار کردن
انجام واکنش بین پلیمر و فاز قیری اضافه میشود.
بهبود سیییازگاری بین پلیاتیلن کلردار و قیر مشیییاهدهشیییده که باعث افزایش قابلتوجه
خ صو صیات در دمای باال و دمای پایین می شود .هر دو پلیمر ترموپال ستیک و ترمو سیتینگ
(قابل سفت شدن در برابر حرارت) مورداستفاده قرارگرفته و بهبود قابلتوجهی در خصوصیات
مشاهده شده است  ،مخصوصاً در افزایش نقطه نرمی و بهبود سفتی  ،بهبود حالت پذیری در
دماهای پایین و تر شوندگی.
خ صو صیات مخلوط قیر – پلیمر ممکن ا ست بهو سیله ا صالح سازی شیمیایی هر یک از
پلیمرها (کلرزنی – سولفونا سیون) و یا قیر تو سط پیوند پلیمر بر روی قیر بهبود یابد .نتیجه
اصییلی اینگونه اصییالحات  ،افزایش سییازگاری بین پلیمر و قیر میباشیید .هنگامیکه مواد
گرماسخت ( )Thermosetبا قیر مخلوط شوند،خصوصیات مکانیکی پیشرفته و ازدیاد طول
در نقطه شکست به دست میآید.
اپوکسییییدها و رزین های پلی اورتان هنگامی که با قیر مخلوط میشیییوند  ،اسیییتفاده های
گسیتردهای پیدا میکنند مخصیوصیاً در رنگهای ضید خوردگی .اخیراً تالشهایی در جهت
(نانو
اصالح قیر خودبهخود و یا اصالح مخلوط قیر-پلیمر توسط سیلیکاتهای ورقهای
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رسها) انجامگرفته ا ست .مخلوط سهتایی از پلیمر  ،نانو رس و قیر میتواند بهو سیله تکنیک
فرآوری پلیمری متداول آماده شود Sureshkumar .و همکاران ن شان دادند که نانو رسها
میتوانند در عمل  ،بهعنوان یک سییازگار کننده برای مخلوط قیر EVA-عمل کرده و باعث
تغییر رفتار رئولوژیکی سی ستم شود .افزودن نانو رسها باعث بهبود بی شتر خا صیت پایداری
در مخلوط قیر –  SBSمیشود.
رفتار رئولوژیکی و خصییوصیییات ویسییکواالسییتیک قیر و پلیمرهای اصییالحکننده بسیییار مهم
می باشییید .رئولوژی تعدادی از پلیمرهای اصیییالحکننده سییییسیییتم قیر تاکنون با جزئیات
موردبرر سی قرارگرفته ا ست مخ صو صاً  Polaccoو همکاران ،رابطه بین پلیمرهای معمار و
رفتار وی سکواال ستیک های غیرخطی آ سفالتهای ا صالح شده را تو صیف کردند .و سودمند
بودن رئولوژی را در تعیین شکلگیری ساختارهای شبکهای اثبات کردند.
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 3-1مقدمهای بر قیر اصالحشده پلیمری
خصوصیات و ویژگیها
قیر برای هزاران سال ا ست که موردا ستفاده قرارگرفته ا ست و اهمیت آن بهعنوان یک ماده
مهند سی  ،روزبهروز در حال افزایش میبا شد .در حال حا ضر عالقه به ا صالح قیر طبیعی با
اسییتفاده از پلیمرها چه آن دسییته از پلیمرهای بکر و چه آن دسییته از ضییایعات پلیمری و
پلیمرهای بازیافتی تشدید شده است .بهخصوص در دو دهه گذشته تعداد گروههای علمی که
در مورد قیر اصییالحشییده با پلیمر مطالعه و تحقیق میکنند در حال افزایش بوده و متناظر با
آن متون منتشییرشییده در این زمینه نیز افزایشیافته اسییت .در ابتدا محققینی که در مورد
پلیمر های اصیییالحکن نده قیر م طال عه میکرد ند بر روی خواص مه ندسیییی و همچنین
اندازهگیری تجربی مانند پیری و نقطه نرمی قیر متمرکزشده بودند.
بههرحال در سالهای گذ شته مجموعهای از تکنیکهای مختلف برای مطالعه تأثیرات ا ضافه
کردن پلیمرها بر روی طیفی از خصییوصیییات قیر  ،مورفولوژی پلیمر– قیر و تعامالت پلیمر–
قیر به کار گرفته شده ا ست .بی شتر متون منت شر شده در این زمینه صرفاً تمایل دارند که در
مورد موضوع خود قیر متمرکزشده و توجه بیشتری هم در مورد مقوله پلیمرهای اصالحکننده
قیر داشته باشند.
ازاینرو انگیزه برای تألیف این کتاب گردآوری مقاالت مؤلفین ا صلی دو تا سه دهه گذ شته و
بررسییی آنها در یک کتاب اسییت .درنتیجه این کتاب میتواند پوشییش جامع و عمیقی را در
مورد علوم و تکنولوژیهای پلیمرهای اصالحکننده قیر ارائه دهد.
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 .2قیر امولسیونی اصالح شده پلیمری
چکیده:
پلیمر ا صالحکننده قیر امول سیونی ( )PMBEsنوع ویژهای از امول سیونهای قیری ه ستند.
چندین راه برای آماده کردن PMBEsها وجود دارد .یکی از این راهها امولسیییفای کردن یک
 PMBا ست .راه دیگر  ،افزودن التکس به امول سیون قیری هم قبل از آ سیاب کلوئیدی و هم
بعدازآن ا ست .در همه موارد نتیجه افزودن  PMBEبهبود خ صو صیات رئولوژیکی باقیمانده
بعد از شکست است.
طراحی و تولید هر یک از امولسیونها متمایز بوده و تولید آن نسبت به امولسیونهای قیری
اصالحنشده متفاوت میباشد .مخصوصاً امولسیونهای  PMBکه تولید آن بسیار سختتر از
امولسییییونهای قیری اصیییالحنشیییده اسیییت .بههرحال PMBEsها در بعضیییی ویژگیها با
امولسیونهای اصالحنشده یکسان هستند ؛ رفتار شکست آنها معموالً شبیه هم بوده با این
امکان که برای امول سیون التکس ا صالح شده،کنترل مورفولوژی بهمنظور به د ست آوردن فاز
پیوسته غنی از پلیمر به محتوای پلیمر با مقدار کمتر از  2تا  3درصد وزنی قیر احتیاج است.
درصییورتیکه این نوع از مورفولوژیها فقط میتواند در فرآیندهای گرم با اسییتفاده از محتوی
پلیمری حدود 6درصد وزن به دست آید.
 PMBEsها برای چندین دهه اسیییت که بهطور موفق یتآمیزی در پروژه های جادهسیییازی
اسیییتفاده میشیییوند .آنها نشیییاندهنده کالس باالیی از کارایی بایندر برای اسیییتفاده در
بزرگراههای پرترافیک میباشد.
 1-2معرفی
قیر امولسیونی متداولترین بایندر استفادهشده در تکنیک سنگفرش کردن سرد میباشد .این
تکنیک بهعنوان یک روش ساختوساز سازگار با محیطزیست معرفیشده است.
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زیرا باعث کاهش هزینههایی انرژی به خاطر دمای عملیاتی پایین شده و عالوه بر آن استفاده
از ذرات نمدار،کاهش دوده و کاهش انتشییار ذرات گازهای گلخانهای به جو  ،از دالیلی اسییت
که این تکنیک را سازگار با محیطزیست معرفی میکند.
همانطور که تو سط فدرا سیون بینالمللی اندازهگیریهای امول سیون قیر اعالم شده ا ست ،
تولید یک مخلوط آسفالت اصالحنشده معموالً چیزی در حدود  21کیلوگرم  CO2در هر تن
وارد جو کرده و هزینههای انرژی در حدود  277 MJ/Tاسیییت.درصیییورتیکه تولید مخلوط
آسییفالت سییرد فقط در حدود  3کیلوگرم  CO2در هر تن  ،وارد جو کرده و هزینه انرژی آن
در حدود  36 MJ/Tاست.
بهعنوان یک نتیجه  ،آنها اسییاسییاً در یک محدوده کم مورداسییتفاده قرارگرفته و عمدتاً در
جادههای فرعی و ثانویه کاربرد دارد بهعنوانمثال امولسیییون شیین در فرانسییه اسییاس یاً برای
تقویت مقاومت در برابر خ ستگی ا ستفاده شده و آن را بهعنوان یک ماده جذاب برای ساخت
بیس در ساختو سازهای جدید تبدیل کرده ا ست .نوع ویژهای از مخلوطهای سرد  ،گاهی
اوقات برای ساخت جادهها با ترافیک سنگین موردا ستفاده قرار میگیرد .یکراه برای بهبود
اسییتفاده از تکنولوژی سییرد برای جادههایی با سییطح ترافیک زیاد،اسییتفاده از بایندرهای با
عملکرد باال مانند امولسیییونهای قیری اصییالحشییده با پلیمر میباشیید.در حقیقت رویه نازک
بهکاربرده شده در این بزرگراهها بر پایه  PMBEاست.و بهطور مشابه الیه فوقانی آسفالت که
تحتفشییار بار ترافیکی میباشیید،بر پایه  PMBEسییاخته میشییود.یکی از بهترین پلیمرهای
اصییالحکننده قیر توسییعهیافته،اتصییاالت عرضییی درجا از اسییتایرن-بوتادین و کوپلیمرهای
مسییدودکننده بوده که تحت نشییان تجاری  Styrelfو  Stylinkبرای اولین بار در فرانسییه
جهت ایجاد عملکرد باال در الیههای فوقانی آسیییفالت( )Chip sealدر اواخر سیییال 1970
میالدی بهکاربرده شده است.
با توجه به این زمینه و در صورت عدم وجود آمار دقیق جهانی و با توجه به منابع فعلی نفت
خام،تولید  PMBEبه شرح زیر میباشد:
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طبق گفته فدرا سیون جهانی قیر امول سیونی،در حدود  8میلیون تن قیر امول سیونی در سال
 2005در سراسر جهان مورداستفاده قرارگرفته است.این بدان معناست که در حدود  6درصد
بایندرهای قیری بدین شییکل مورداسییتفاده قرارگرفته.ازآنجاکه حدود  10درصیید بایندرهای
قیری مورداسییتفاده از نوع  PMBبوده با تقریب تخمینی در حدود  800هزار تن PMBEs
در سال  2005در سراسر جهان تولیدشده است.
در این فصیییل به بررسیییی شیییناخت کنونی از PMBEsها میپردازیم .با روشهای تولید و
شییناخت خصییوصیییات آنها شییروع کرده و بهطور ویژه سییعی در بررسییی تفاوتها بین
امول سیونهای ا صالحن شده و ا صالح شده برای م شخص کردن عوامل کلیدی در کنترل این
فناوری داریم و سییپس در مورد شییکسییتهای  PMBEدر کاربردهای فعلی ازجمله Chip
 sealو رویه سطح نازک بحث خواهیم کرد.
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 2-2تولید قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری
هنگامیکه در مورد  PMBEصحبت میکنیم الزم است که آنها را به سه دسته تقسیمبندی
کنیم( .شکل )2-1
امولسیونهای  PMBو امولسیون اصالحشده با التکس که شامل ( Latex Postالتکس میتواند
به قیر امولسیونی اضافه شود) و ( Latex Preالتکس میتواند به فاز آبی قبل از قیر امولسیونی
اضافه شود).
امولسیونهای  PMBگاهی اوقات مونوفاز نامید میشوندPMBE .ها مخالف امولسیونهای
اصالحشده با التکس که دوفازی هستند میباشند.

شکل شماره 2-1
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امولسییییونهای  PMBبیییا اسیییتفاده از  PMBبییییهعنوان ییییک میییاده شییییروعکننده در
کارخانییههای تولییید امولسیییون سییاخته میییشییوند.تمام درجییات  PMBقابلیییت اسییتفاده
شییدن در اییین فرآینیید رادارنیید .تولییید امولسیییونهای  PMBنسییبت بییه تولییید دیگییر
امولسیییونها سییختتر میییباشیید .آنهییا بییا اسییتفاده از فنییاوریهییای مشییابه در بعضییی
کارخانهها تولید میشوند( .بهطور مثال با استفاده از آسیابهای کلوئیدی).
دو راه بییرای تولییید  PMBEبییا اسییتفاده از التکییس م ییتییوان یافییت .التکییس یییک امولسیییون
پلیمییری اسییت ؛ ازاییینرو امکییان مخلییوط آن بییا امولسیییون قیییری وجییود دارد .روش اول
شییامل اضییافه کییردن التکییس بهصییورت مسییتقیم بییه داخییل آسیییاب کلوئیییدی اسییت
(شییکل .)2-1اییین معمییوالً بییهعنوان التکیییس  Co-emulsificationو یییا التکیییییس Pre-

 additionشییناخته م ییشییود کییه در آن التکییس بییه فییاز مییایع اضییافه م ییشییود .روش دوم
اضافه کردن التکس بهطور مسیتقیم بیه قییر امولسییونی بهصیورت مینظم مییباشید .کیه ایین
التکس بهعنوان التکس  Post-additionشناخته می شود (.شکل )2-1
سییاخت امولسیییونهای  PMBدشییوارتر اسییت و در مییورد جزئیییات آن در فصییلهای بعییدی
بحث خواهیم کرد.
خصوصیییات باینییدرهای بهبودیافتییه  ،تفییاوت قابلمالحظییهای بییا خییواص  PMBبییهکاربرده
شده ندارد King( .همکاران)1993کیه ایین باعیث مییشیود پیشبینیی خیواص میورد انتظیار
باینییدر آسییانتر شییود.فناوری التکییس فعلییی اییین اجییازه را م ییدهیید کییه کنتییرل خییوبی بییر
مورفولییوژی داشییته باشیییم کییه در مییورد آن در فصییل (شکسییت امولس ییونی) بحییث خواهیید
شیید .اییین تکنولییوژی بییهطور گسییترده در ایاالتمتحییده آمریکییا مورداسییتفاده قییرار مییگییرد.
پلیمرهیییای اصیییالحکننده در محیییل تولیییید حضورداشیییته و دسیییتورالعمل سیییاخت توسیییط
تولیدکننییده بییرای پیشبینییی خییواص باینییدر بهبودیافتییه بییرای سییطوح مختلییف التکییس
اصالحکننده ارائه میشود.
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 1-2-2ترکیببندی PMBE

ترکیببندی  PMBEدارای دو جنبه میباشییید  .نخسیییت برای داشیییتن محصیییول پایدار ،
امول سیون باید در سفارش  ،تدوین شده با شد .ثانیاً بایندر نیز باید برای دا شتن م شخ صات
نهایی دلخواه در سفارش  ،تدوین شده با شد .مرحله اول فرموال سیون امول سیون  ،یک فرمول
امول سیون کال سیک ا ست .ب سته به فنّاوری انتخاب شده (بهطور مثال امول سیون  PMBو یا
التکس اصییالحکننده قیر امولسیییونی) روش عملکرد ممکن اسییت تا حدی متفاوت باشیید.
همانطور که در فصییل آینده توضیییح داده خواهد شیید  ،تولید امولسیییونهای  PMBسییریع
تنظیمگاهی اوقات از تولید قیر معادل آنهم سختتر است .برحسب خصوصیات نهایی خطر
همراه با امولسییییون  PMBاین اسیییت که ذرات  ،درشیییتدا نه بوده و ب نابراین پا یداری
ذخیرهسازی کم شده و خطر بزرگ انسداد در طول پمپاژ و جود داشته باشد (شکل .)2-2
برحسییب فرموالسیییون میتوان با این مشییکل طی چند روش مقابله کرد .در ابتدا ماهیت و
مقدار عامل گدازنده میتواند تغییردهنده امول سیون  PMBبا شد .ازاینرو یک تو صیه خوب
این ا ست که هر تغییری در فرموال سیون  ،شامل نوع جدیدی از پلیمر  ،منبع قیری جدید ،
عامل گدازنده جدید و یا عامل امولسیییون کننده جدید  ،نخسییت باید در آزمایشییگاه و یا در
یک مقیاس آزمایشگاهی قبل از پیاده سازی در مقیاس اصلی تائید شود .به دلیل دشواری در
ساخت امول سیون  PMBح ضور ا ضافی عامل امول سیون کننده ممکن ا ست به تثبیت بی شتر
امولسیونهای ناپایدار کمک کند( .بهعنوانمثال آنهایی که سریع تنظیم هستند).
درواقع امولسیونهای اصالحنشده سریع تنظیم معموالً با 1-3کیلوگرم عامل امولسیون کننده
در هر تن از امولسییییون تولید میشیییوند – SFERB,2006( .مشیییاهده جدول  )2-1برای
امول سیون سازی از  PMBبا وی سکوزیته م شابه با یک قیر ا صالحن شده ممکن ا ست به 1-3
کیلوگرم بر تن سورفاکتانت مازاد احتیاج با شد .پی شنهاد می شود که Co-emulsifierها
بهجای قرار دادن آن در داخل فاز آبی  ،م ستقیماً درون  PMBگنجانده شود (جدول .)2-1
توجه دا شته با شید که امول سیونهای کند تنظیم معموالً این م شکل را تجربه نمیکنند .زیرا
به مقدار کافی سیورفاکتانت (معموالً به مقدار  5کیلوگرم بر هر تن) برای داشیتن یک PMB
باثبات اضافه میگردد.
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شکل شماره 2-2

تأثیرات نوع پلیمر بر توزیع اندازه ذرات امول سیون .دقیقاً با یک فرمول امول سیونی ( بهجز نوع پلیمر) و

شرایط آزمای شگاهی یک سان .پلیمر شماره  1امول سیونی ارائه میدهد كه كمتر از  0/1در صد آن بر روی الک 800میکرون
باقی میماند درصورتیكه پلیمر شماره  2امولسیون ارائه میدهد كه باقیمانده آن بیش از  3درصد است.

بهجز تفاوتها در محتوای امول سیفایر  ،ترکیببندی امول سیون  PMBعموماً ب سیار شبیه به
یک قیر اصالحنشده است( .جدول )2-1
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جدول شماره  2-1مثالهایی از فرمولهای امولسیونی (كیلوگرم در 1000كیلوگرم از امولسیونهای سریع تنظیم با 65
درصد بایندر)

همانطور که برای فرموالسیییون  PMBEاز پلیمر التکس اسییتفاده میشییود  ،هیچ مشییکل
خاصیییی وجود ندارد و فرمول قیر امولسییییونی معموالً تغییر نخواهد کرد بهجز برای افزودن
التکس (جدول  .)2-1التکس باید بهمنظور مطابقت با قطبهای قیر امول سیونی  ،آنیونی و یا
کاتیونی باشد .در حال حاضر چند درجه تجاری در دسترس هستند که بر اساس چند پلیمر
شییامل کو پلیمرهای اسییتایرن – بوتادین تصییادفی ( ، )SBRکو پلیمرهای مسییدودکننده
اسیییتایرن – بوتادین  ،السیییتیک طبیعی و ( Neopreneپالسیییتیک مقاوم) می باشییید.
(.)Takamura 2000-Ruggles 2005-Johnson,King 2008
آنها معموالً دارای ذرات تعریفشییده با اندازه  200میکرون و  50تا  60درصیید اجزای جامد
میبا شند .مقدار معمول التکس در امول سیونها محا سبه شده که غالباً برابر با  2تا  3در صد
وزنی پلیمر باقیمانده در بایندر نهایی است.
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 2-2-2تولید امولسیون قیری اصالح شده پلیمری PMBE

تولید  PMBEبا توجه به امولسیون  PMBکار بسیار ظریفی می باشد .نخست  ،ویسکوزیته باال
از PMBها باعث می شود که روند انجام کار با درجه حرارت باال انجام پذیرد .شرایط کاری عادی
برای امولسیون های اصالح نشده معمو ًال در دمای نزدیک درجه حرارت قیر در  140تا 150
سانتیگراد و یک فاز مایع با حرارت  50درجه سانتیگراد است.)Salmon 2006( .
با استفاده از این شرایط و با فاز معمول به نسبت 65درصد وزنی قیر  ،امولسیون در دمای حدود
 90درجه سانتیگراد از آسیاب کلوئیدی خارج می شود .مشکل با بایندرهایی که نیازمند درجه
حرارت باال در طول فرآوری هستند یک مورد در تمامی PMBها است و در مورد قیر سخت ،
مشکل این است که درجه حرارت باید افزایش یابد و درنتیجه خطر رسیدن به دمای  100درجه
سانتیگراد هنگام خروج از آسیاب کلوئیدی وجود دارد .به طور معمول سیستم های خنک کننده
به کار گرفته می شوند .اما نزدیکی به نقطه جوش ،به ضرر امولسیون بوده و تولید نسبت بیشتری
از قطرات بزرگ در امولسیون می کند .این امر به نوبه خود در ثبات ذخیره سازی اثر گذاشته و
باعث ایجاد انسداد در طول فرایند پمپاژ می شود .جالب است توجه داشته باشید که این مشکل
در  PMBاصالح شده با  EVAکمتر دیده می شود،که گرانروی در درجه حرارت باال معموال کمتر
از قیر مادر می باشد .از این رو  EVAاصالح کننده برای امولسیون  PMBبسیار مطلوب می باشد.
ثانیاً رئولوژی  PMBمتمایز از قیر دست نخورده است .سازگار دقیقی از گسست قطرات قیر و
انعقاد در آسیاب کلوئیدی تاکنون به خوبی شناخته شده نیستGingras-Durand 1994-( .

 Ajour 1977و همکاران )2005
تغییر شکل قطرات  PMBسخت تر از تغییرذرات قیر نرمال می باشد .درحقیقت  ،اجزای پلیمری
غنی در داخل  PMBفقط دارای خصوصیات االستومری نیستند Lesueur( .و همکاران )1998
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بلکه در ابتدا در اندازه بزرگتر (معمو ًال ذرات با میانگین قطر  10تا  50میکرون) از سایز قطرات
نهایی (به طور معمول ذرات با قطر  5میکرون) می باشند .بنا بر این مرحله شکست قطره  ،سخت
تر است .به عنوان یک نتیجه  ،و در صورت عدم وجود هرگونه تغییر در شرایط عملیاتی آسیاب
کلوئیدی  ،امولسیون های  PMBEمعموالً درشت تر از اندازه ذرات امولسیون قیری دست نخورده
متناظر خود  ،برای همان گرانروی و محتوای بایندر می باشند که این امر دوباره بر ثبات ذخیره
سازی و افزایش خطر انسداد در پمپاژ موثر می باشد.
تغییرات کوچک که به سختی خصوصیات رئولوژیکی بایندر باقی مانده را تغییر می دهد  ،می
تواند فرآیند شکل گیری امولسیون را تحت تاثیر قرار دهد .شکل  2-2تفاوت در توزیع ذرات برای
امولسیون های ساخته شده با دو پلیمر که دارای خصوصیات رئولوژیکی یکسان برای  PMBبا
اندازه گیری آزمون ها متداول را نشان می دهد( .ازجمله گرانروی در دمای امولسیون)
به هر حال پلیمر شماره  1توزیع اندازه ذرات بهتری دارد ،به راحتی از حفره های محدودکننده
مقدار ذرات بزرگتر عبور می کند( .با اندازه گیری مقادیر مانده روی اَلَک  800میکرون با استفاده
از استاندارد  )EN 1429در حالی که پلیمر شماره  2امولسیون خارج از این مشخصات ارائه داده
است( .باقیمانده بر روی الک  0/1درصد)
تامین کننده های پلیمری معمو ًال درجات پلیمری خاص را برای امولسیون های  PMBتوصیه
می کنند که دارای کمترین اشکاالت می باشند .در همه موارد امولسیون های تجاری  PMBدر
سفارش  ،فرمول بندی شده که باعث توزیع اندازه ذرات کافی و ثبات ذخیره سازی کافی می
شود.اگرچه تکنولوژی امولسیون سازی جدید بر پایه تکنولوژی نسبت فاز داخلی باال  ،شامل ورقه
های نازک برشی از امولسیون غلیظ  ،ساخت و تولید امولسیون های  PMBرا راحت تر کرده
است Lesueur( .و همکاران )2009
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هنگامیکه PMBEها به وسیله التکس اضافی تولید شد  ،تمام مشکالت مشاهده شده در مورد
امولسیون های  PMBبرطرف می شود .در مورد التکس  Co-emulsificationالتکس عموم ًا
پایدار بوده با اندازه ذرات ریز (نزدیک به  200میکرون) و در چنین مقدار کمی (معموال  2تا 3
درصد وزنی پلیمر باقی ماند بر اساس قیر) به سختی در طول مخلوط در آسیاب کلوئیدی تحت
تأثیر قرار می گیرد .پس نتیجه میگیریم که حضور آن اثر قابل توجهی در تولید امولسیون نداشته
و مزیت اصلی آن پراکندگی خوب از التکس در  PMBEاست.
درمورد التکس  Post-additionالتکس به طور منظم و مستقیم به قیر امولسیون در کارخانه و
یا در مرحله قبل از استفاده،اضافه می شود .این راه حل  ،قدیمی و آسان است .ولی پراکندگی
التکس معموال ناکارآمدتر بوده و باید از زمان ذخیره سازی طوالنی برای جلوگیری از خامه ای
شدن التکس جلوگیری شود و دستگاه های مخلوط کن جهت تولید محصول با همگنی قابل
قبول در محل حضور داشته باشد.

شکل شماره 2-2
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 3-2-2خصوصیات و ویژگیهای امولسیون قیری اصالحشده پلیمری PMBE

بعضی از خواص PMBEها بسیار شبیه به خواص امولسیونهای اصالحنشده است .تفاوت بین
ویژگیهای  PMBEو امولسیونهای اصالحنشده در نوع بایندر میباشد .این ویژگیها در
ایاالتمتحده امریکا با استاندارد  ASTM D977برای امولسیونهای آنیونی و نییز استاندارد
 ASTM D2397برای امولسیونهای کاتیونی و همچنین در اروپا با استاندار  EN 13808برای
امولسیونهای کاتیونی توصیف میگردد .برای نتیجهگیری  ،مشخصات اندازهگیری ها جهت
دستیابی به ویژگی های مورد نظر تحت عناوین زیر میباشد:
 ذرات قطبی امولسیونها معموالً یا آنیونی بوده و یا کاتیونی
 توجه داشته باشید که امولسیونهای کاتیونی  ،متداولتر بوده و بیش از  95درصد
امولسیونهای ارائهشده در اروپا از این نوع میباشد.
 محتوای بایندر معموالً بین  60تا  70درصد وزنی میباشد.
 عدم وجود ذرات بزرگ  ،بهوسیله اندازهگیری مقدار مواد باقیمانده بر روی الک شماره
 125و  850میکرون (استاندارد  )ASTMیا  160و  500میکرون (در استاندارد )EN
مقدار درصد وزنی ذرات درشت مشخص میشود .بهطورکلی بیش از  0/5درصد وزنی
ذرات درشت قابلقبول نیست.
 پایداری ذخیرهسازی بهوسیله بررسی تفاوتها در قسمت فوقانی و تحتانی امولسیون ،
بعد از  7روز اندازهگیری میشود.
 گرانروی امولسیون،بهطورکلی از طریق اندازهگیری زمان جریان ( با روش Saybolt-Furol

و  Englerو یا  )STVمحاسبه میگردد .توجه داشته باشید که زمان جریان و دینامیک
و یا ویسکوزیته حالت پایدار مربوطه از طریق فرمولهای پیچیده محاسبه میشود .بسته
به نوع کاربرد  ،ویسکوزیته باید در یک محدوده صحیح قرار داشته باشد.
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 شاخص شکست  ،در اروپا برای تعیین سنجش امولسیون  ،آنها را به دودسته سریع
تنظیم و کند تنظیم تقسیم میکنند .این آزمون تشکیل میشود از اندازهگیری حجم
استاندارد پرکننده موردنیاز برای سخت شدن  100گرم از امولسیون(.)EN 13075-1بر
طبق اندازهگیریها شاخص شکست با مقدار محتوای امولسیفایر افزایشیافته است.ازاینرو
آن را با سرعت شکست امولسیون در ارتباط میدانند.بهطورمعمول امولسیون با شاخص
شکست زیر  80را از نوع سریع تنظیم و همچنین امولسیون با شاخص شکست باالتر از
 120را کند تنظیم مینامند.
همانطور که قبالً بحث شد،تفاوت بین PMBEها و امولسیونهای اصالحنشده در خصوصیات
بایندر نهفته است.بهطورکلی آزمون هر بایندر میتواند به بهبود بایندر کمک کند.
در مورد روشهای بهبود بایندر یک مشکل وجود دارد.تبخیر سریع آب مورداستفاده در
کورههای تهویه در دمای حدود  60درجه سانتی گراد بهطورکلی منجر به تغییر مورفولوژی
بایندر میشود.این امر بهویژه در امولسیونهای اصالحشده با التکس دیده می
شود.درنتیجه،خصوصیات که بر پایه تست بایندر است بعد از یک تبخیر میانگین( 24ساعت
در دمای اتاق و پسازآن قرار دادن نمونه به مدت  24ساعت در دمای  50درجه سانتی
گراد)اندازهگیری میشود.
در مورد آزمایش بایندر باقیمانده جالب است توجه داشته باشید که تجربه فرانسویها برای
آزمون  PMBEجهت الیه  Cheabsealبر پایه نتایج آزمون پاندول میباشد.بر پایه این آزمون
تنها نمونههایی که ارزش انسجام آنها در حدود 𝟐𝒎 1J/است جهت پلیمرهای اصالحکننده
مناسب میباشند.
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شکل شماره 2-3

انسجام بایندر بهبودیافته برای امولسیونهای اصالحشده پلیمری(خطچینها)و اصالحنشده(خط ممتد)

 4-2-2شکست امولسیون قیری اصالح شده پلیمری PMBE

همانطور که در بخش پیش  ،اظهار شد PMBEها و امولسیون های اصالح نشده در برخی از
خصوصیات بسیار به هم شبیه هستند ؛ بجز خصوصیات بایندر آن ها .این امر در مورد
خصوصیات شکست نیز اعمال می شود که در یک چهارچوب نظری مشابه برای هر دونوع
امولسیون در نظر گرفته می شود .به هرحال تفاوت ها در رئولوژی بایندر و مورفولوژی ویژه
(التکس اصالح کننده امولسیون) هنوز هم یافت می شود.
برای درک و فهمیدن شکست امولسیون قیری  ،داشتن تعریف دقیق از آنچه که شکست معنی
می شود  ،الزم است .آنچه برای تعریف شکست بیان می شودنشان دهنده مجموعه ای است
از تمام حوادث که منجر به تحول امولسیون بایندر اولیه به بایندر نهایی می شود .انعقاد به
عنوان ی ک مرحله خاص در طول فرایند شکست معرفی می شود که در آن قطرات بایندر به
قطرات بزرگتر تبدیل می شود که درمورد جزئیات آن بعداً صحبت خواهیم کرد .این تعاریف
برای شکست و انعقاد در تطابق با تعاریف مورد قبول توسط اتحادیه بین المللی شیمی محض
و کاربردی می باشد.
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قطرات اولیه بایندر دارای عمر محدود بوده و تمایل به انعقاد دارند .در اینجا ثبات باید به عنوان
پایداری ترمودینامیکی تعبیر و تفسیر گردد نه به عنوان پایداری ذخیره سازی
( .)Lesueur,Pohi-2004امولسیون را هنگامی پایدار می نامند که قطرات  ،هویت خود را
به عنوان مخالف یک امولسیون ناپایدار در جایی که قطرات تمایل به انعقاد برای تشکیل فرم
نهایی بایندر دارند را حفظ کنند .از این رو،شکست امولسیون را می توان از نظر عقالنی به
عنوان یک نتیجه از دو رویداد توصیف کرد(شکل :)2-4
 )1ناپدید شدن دافعه الکترواستاتیک بین قطرات(انقباض ژله ای)
 )2غلظت قیر بسیار باال(تشکیل فیلم)
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شکل شماره 2-4

مسیرهای شکست امولسیون قیری.انقباض ژله ای می تواند بر اثر واكنش بین ذرات فعال شده و یا با

حضور عامل شکست (مانند آهک هیدراته و یا سیمان)این امر محقق شود

اولین مورد منتهی شدن به شکست بوسیله انقباض ژله ای با امولسیون های کاتیونی متداول
تر است.گاهی اوقات عامل شکست به منظور ترویج بی ثباتی استفاده می شود.مانند آهک
هیدراته و یا سیمان(.)Cross 1999-Niazi , Jalili 2009
توجه داشته باشید که شیر بسیار پایداری از آهک با  45درصد کسرجامد در حال حاضر
دردسترس بوده و به عنوان یک عامل شکست امولسیون در ریز رویه ها()Microsurfacing
و یا Tack coatها استفاده می شود.هنگامی که یک امولسیون طی انقباض ژله ای
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شکست،سینتیک تشکیل فیلم بایندر به وسیله سه پارامتر اداره می شود(Bonakdarو
همکاران :)2001
 )1ویسکوزیته بایندر :یک بایندر نرم و یا یک بایندر نرم شده توسط عامل گدازنده بسیار
سریع تر از نوع سخت آن منعقد می شود.دمای باال به سود تشکیل فیلم است زیرا باعث
کاهش ویسکوزیته قیر می شود.
 )2اندازه ذرات :وجود ذرات درشت باعث سینتیک آهسته تر انقباض است.
 )3کشش سطحی آب-بایندر :کشش و تنش باالتر به معنای سینتیک سریع تر می باشد.
حضور سورفاکتانت بومی در برخی از قیرها،بسته به منشأ آن ،به عنوان ارتباط دهنده سریعتر
سینتیک شکست شناخته شده است Chaverot( .و همکاران )2008
عامل دوم که در آن تبخیر  ،یک نیروی محرکه برای شکست است نمونه ای از امولسیون های
آنیونی است.با توجه ب ه خطر موجود بر اثر عامل آب و هوایی که باعث تحریک در شکست
امولسیون می شود تکنولوژی های معتبر بیشتر بر پایه شکست به وسیله انقباض ژله ای استوار
شده اند .به هرحال شرایط مطلوب آب و هوایی ( به عنوان مثال گرم و خشک) معموالً باعث
شتاب در سینتیک شکست حتی برای طرح انقباض ژله ای است .به هر حال باید توجه داشت
باشید که باید از تبخیر با سرعت زیاد اجتناب شود زیرا تبخیر آب می تواند باعث تشکیل یک
پوسته ضد آب شود Lesueur( .و همکاان  .)2003راه حل قابل ارائه در این حالت ممکن
است در کاهش ضخامت فیلم امولسیون بوده ( فقط برای کاربردهایی مانند  )Chipsealsو
یا صبر برای ایجاد شرایط خفیف تر دمایی (بطور مثال اجتناب از کار در ساعات گرم روز).
در تمامی موارد  ،مورفولوژی فیلم بایندر نهایی وابسته به درجه حرارت می باشد .همانطور که
در بخش قبلی توضیح داده شد روش خشک کردن سریع در آزمایشگاه می تواند باعث هدایت
مورفولوژی شود این امر بخصوص درمورد امولسیون های اصالح شده با التکس صدق می کند.
(شکل )2-5
هرگونه تالش برای سرعت بخشیدن به فرایند شکست مصنوعی از طریق ایجاد شرایط خشک
کردن بیش از حد وسریع ممکن است باعث از بین رفتن مورفولوژی امولسیون اصالح شده با
التکس گردد.این مورفولوژی خاص و منحصر بفرد امولسیون اصالح شده با التکس است.
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به عنوان نتیجه گیری،محتوای پلیمر کمتر از 2تا3درصد وزنی می تواند تفاوت های بزرگی در
خصوصیات رئولوژیکی بایندر بهبود یافته وارد کند.برای داشتن فاز پلیمر پیوسته به بیش از 6
درصد وزنی  PMBساخته شده طی فرآیند گرم نیاز است.)Lesueur 2009(.این امر به
وضوح در کار  Forbesو همکاران به اثبات رسیده است که در آن از مسیرهای مختلفی برای
ساخت  PMBEاستفاده شده که از نظر مورفولوژی بایندر مورد مطالعه قرار گرفته اند.همان
پلیمر یا به صورت یک التکس برای بدست آوردن  Co-emulsificationو یا
 Post-additionمورد استفاده قرار گرفته و یا با قیر برای داشتن امولسیون  PMBمخلوط
شده است(شکل .)2-6
با سه درصد وزنی همان قیر و پلیمر در تمام موارد،فاز غنی پلیمر پیوسته از امولسیون اصالح
شده با التکس بدون در نظر گرفتن مسیر انتخاب شده بدست می آید (مانند  Postو یا
.)Pre-addition
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شکل شماره 2-5

مسیر شکست امولسیون اصالح شده با التکس.پس از شکست،قطعات كوچک التکس به وسیله ذرات

بزرگتر محبوس می شوند(.)aاین امر در نهایت باعث ایجاد یک شبکه پلیمری پیوسته اطراف ذرات قیر می شود(.)bاسکن
نمایش داده شده از امولسیون اصالح شده با التکس به وسیله میکروسکوپ الکترونی(.)cدر این مورد اخیر،نمونه تحت تاثیر
 OsO4برای ساخت یک پلیمر غیر محلول قرار گرفته و قیر آن بوسیله ( MEKمتیل اتیل كتون)استخراج شده است.

40
www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

قیر اصالح شده پلیمری

شکل شماره 2-6

تاثیرات مسیر انتخاب شده بر مورفولوژی بایندر باقیمانده.پلیمر در تمامی موارد حضور دارد و به تعداد

 3درصد وزنی به قیر  180/220اضافه شده است.در مورد اول( )aپلیمر به فرم التکس اضافه شده و یک
 Co-emulsifiedرا با قیر تشکیل می دهد.این یک شبکه غنی پلیمر پیوسته را تشکیل می دهد.در مورد دوم ( )bپلیمر برای
تشکیل یک  PMBابتدا به قیر با یک فاز غنی آسفالتن پیوسته با اجزاء غنی پلیمر اضافه می شود.توجه داشته باشید كه
اندازه ذرات اجزاء غنی پلیمر كوچکتر از ذرات  PMBاصلی می باشد Forbes(.و همکاران )2001

 3-2موارد استفاده از امولسیون قیری اصالحشده پلیمری
با توجه به اینکه PMBEها امولسییییون با کارایی باال برای بایندر هسیییتند درنتیجه معمو ًال
برای جادهها و بزرگراههایی که تحتف شار ترافیکی باال قرار دارند ا ستفاده می شوند .ا ستفاده
متداول آنها برای الیههای Chipsealو ریز رویه میباشد)King,Jonson,2008( .
 Chipsealیکالیه تعمیراتی سطحی است که به صورت جداگانه مورداستفاده قرار میگیرد.
یک یا چندالیه که هر یک دارای  500-2000گرم بر مترمربع ذرات و  4-12لیتر بر مترمربع
امولسیییون میباشیید .این طراحی دقیق به عوامل متعددی مانند :شییدت ترافیک  ،آبوهوا ،
وضیییع یت پشیییتی بانی (یکنواختی  ،زبری  ،عیوب و نواقص ممکن و غیره) بسیییتگی دارد.
مورداسییتفاده از  PMBEدر  Chipsealبهطور کامل  ،توسییط  Gransberyو  Jamesدر
سال  2005و  Kingو  Jonsonدر سال  2008بررسی شد.
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امول سیون  PMBEبرای  Chipsealمعموالً دارای محتوای بایندر زیاد (بیش از 72در صد
وزنی) ا ست؛ سریع تنظیم بوده و میتوانند دارای عامل گدازنده به میزان بیش از  10در صد
وزنی بایندر باشیید .بهعنوان نتیجه و با توجه به بیش از  30سییال تجربه میدانی  ،پلیمرهای
ا صالحکننده  ،ح سا سیتهای دمایی را کاهش داده  ،باعث افزایش چ سبندگی بین سطوح
موجود میشیییود  ،موجب بهبود احتباس کل و انعطافپذیری خواهد شییید.پلیمرها جهت به
حداقل رسیییاندن تراوش قیر به سیییطح  ،کمک به احتباس کل و افزایش دوام Chipseal
به کاربرده میشیییوند و برای ت مامی جاده ها با سیییطح ترافیکی ز یاد و کار در هر فصیییل
تو صیه شدهاند( .در طول شرایط نامطلوب آب و هوایی برای امول سیونها مانند اوایل بهار و یا
اواخر پاییز)
( Gransbery 2005و )James
این مزا یا کمی با اسیییتفاده از آزمون روبش ( )Sweep Testطبق اسیییتاندارد ASTM
D7000نمایش داده شده است .این آزمایش با اعمال نوعی قلممو با حرکت سیارهای بر روی
سطوح نمونه  Chipsealآماده شده در آزمای شگاه و اندازهگیری مقدار ذرات بعد از سایش
انجام میپذیرد .حفظ م صالح و ذرات نمونه بعد از  5ساعت پخت در دمای  35درجه سانتی
گراد ساختهشده از هشت ذرات مختلف بعد از اضافه کردن  3درصد وزن التکس به امولسیون
قیری تا حد زیادی بهبودیافته است( .شکل )2-7
بع ضی از انواع بهبودیافته نیز بهو سیله امول سیونهای  PMBبهد ستآمده ا ست Sarfas( .و
همکاران)1992
به این دالیل PMBE ،ها اکنون برای Chipsealهایی که تحتف شار ترافیکی باال ه ستند
اسیییتفاده میشیییوند.بهطور مثال برای ترافیکهای سییینگین کالس ( T1بین  800تا 2000
کامیون سییینگین عبوری در روز)توصییییه میشیییوند Microsurfacing.و یا ریز رویه یک
ترک یب سیییرد ویژه تول یدشیییده و اع مالشیییده در م حل با اسیییت فاده از تجهیزات خاص
میباشد(.)SFERB2006-Salomon 2006
PMBEها برای ریز رویهها دارای یک محتوای بایندر بین  60تا  65درصد وزنی بوده،معموالً
کند تنظیم و بهندرت دارای عامل گدازنده ا ست.همانطور که در شکل  2-8ن شان داده شده
اسییتفاده از PMBEها باعث بهبود مقاومت در برابر سییایش و رطوبت ریز رویه میشییود.واژه
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 Microsurfacingو یا ریز رویه در حال حاضیییر به الیه  Slarry Sealسیییاختهشیییده با
 PMBEاطالق می شود.بیش از بی ست سال تجربه میدانی ا ستفاده از  PMBEدر ریز رویه
ن شاندهنده محدود شدن خطر ابتال به تنش مانند لکهگیری آ سفالت و تراوش قیر به سطح
بوده ا ست.برای همین دالیل ا ست که PMBEها برای ریز رویههایی که تحتف شار ترافیکی
باال قرار دارند استفاده میشود(بخصوص برای ترافیکهای کالس .)T1

شکل شماره 2-7

میانگین ذرات حفظشده در آزمون روبش( )ASTM D7000برای  Chip sealساختهشده از هشت

ذره مختلف با هر دو نوع امولسیون اصالحنشده( CRS-2در طبقهبندی  )ASTMو امولسیون اصالحشده با  3درصد
پلیمر( Chip seal.)CRS-2Lقبل از آزمون به مدت پنج ساعت در دمای  35درجه سانتی گراد قرار دادهشده
است.اطالعات از Takamuray 2003
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شکل شماره 2-8

از د ست دادن ذرات و م صالح در آزمون سایش مرطوب پس از  6روز خیس خوردن نمونه برای ریز

رویه ساختهشده با هر دو نوع امولسیون اصالحنشده و امولسیون اصالحشده با  3درصد پلیمر.اطالعات از -Holleran 2006
ذكرشده توسط  Johnsonو  Kingدر سال 2008
NRL: natural rubber latex
SBR: styrene–butadiene random copolymer latex
SBS: styrene–butadiene triblock copolymer latex
پالستیک مقاوم Neoprene:
اصالح نشده Unmodified:
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 4-2نتیجهگیری
نتیجهگیری از مجموع مطالب در مورد امولسیون قیری اصالحشده با پلیمر

PMBEها کالس ویژهای از امولسیونهای قیری هستند .چندین راه برای تهید PMBEها وجود
دارد .یکی از راههای ممکن  ،امولسی فای کردن یک ( PMBقیر اصالحشده با پلیمر) است .در
این مورد برحسب خصوصیات بایندر  ،احتماالً احتیاج به افزودن امولسیفایر اضافی به فاز بایندر
داریم؛مخصوص ًا برای امولسیونهای سریع تنظیم .خصوصیات و ویژگیهای  PMBاصل به هنگام
شکست امولسیون بهبودیافته و در این هنگام است که اجزاء پلیمر غنی در داخل  PMBاصلی
پراکنده میشود.
راه دیگر  ،اضافه کردن التکس به امولسیون قیر است؛چه در مرحله قبل و چه در مرحله بعد
آسیاب کلوئیدی .در این مورد امولسیون سازی بدون هیچ مشکل خاصی انجام میپذیرد .برتری
این روش این است که التکس میتواند یکفاز پلیمری ادامهدار را پس از شکست امولسیون حتی
با محتوای پلیمری کمتر از  2تا  3درصد وزنی ایجاد کند.
در تمامی موارد استفاده از PMBEها نشاندهنده بهبود خواص رئولوژیکی مواد باقیمانده بعد از
شکست در مقایسه با امولسیون قیری اصالحنشده میباشند .بهطور مثال باعث افزایش نقطه نرمی
یا افزایش مودول دردمای کاربری باال (محدوده  40تا  50درجه سانتیگراد) که بهنوبه خود باعث
افزایش چسبندگی بایندر و بهبود مقاومت آ ن در برابر بارهای ترافیکی در مراحل نهایی
آسفالتکاری (مانند  Chipsealو یا  )Microsurfacingاست.
رفتار شکست PMBEها و امولسیون قیری اصالحنشده تا حدودی شبیه یکدیگر است .بهجز
امولسیونهای اصالحشده با التکس که در آن امکان کنترل مورفولوژی بهمنظور به دست آوردن
فاز غنی پلیمری ادامهدار با محتوای کمتر از  2تا  3درصد وزنی وجود دارد .درصورتیکه این نوع
از مورفولوژی فقط میتواند در مراحل داغ با محتوای پلیمری حدود  6درصد وزنی به دست آید.
توجه داشته باشید که باید از ایجاد شرایط خشککردن زیاد و سریع (شرایط دمایی در حدود 50
درجه سانتیگراد)اجتناب کرد.
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در حال حاضییر  PMBEبه مدت چند دهه اسییت که با موفقیت توسییط پیمانکاران صیینعت
جاده سازی ا ستفاده می شوند .آنها کالس باالی از عملکرد بایندر را ن شان میدهند که برای
کار در  Chipsealو  Microsurfucingجادههایی که تحت بار ترافیکی سنگین ه ستند
(بیش از  300کامیون سنگین عبوری در روز) مناسب میباشند.
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 .3اصالح قیر با استفاده از پلی یورتان ها
 1-3مقدمه
این فصل در مورد اصالحکنندههای واکنشی مبتنی بر پلیمرهای حاوی گروههای عامل مخصوص ًا
پلیمرهای ایزوسییانات عامل دار با وزن مولکولی کم میباشیید.یک اصییالح کوتاهمدت قیر در طول
عمل یات مخلوط کردن و یک اصیییالح بل ند مدت قیر در طول مدت طوالنی پ خت ان جام می
پذیرد.بههرحال نتایج تجربی ن شان میدهد که درجات قیر به واکنش قیر و ریز ساختارها ب ستگی
دارد.بر این اساس،ماهیت کلوئیدی قیر بهشدت تحت تأثیر خصوصیات نهایی نمونه قیر اصالحشده
بهوسیییی له پلیمرهای واکنشیییی مبتنی بر ایزوسییییانات می باشییید .به همین ترتیب،مکانیسیییم
اصالحکنندههای واکنشی قیر شامل مجموعهای از واکنشهای شیمیایی است که شناسایی شده
اسییت.بنابراین اصییالح قیر بهوسیییله تشییکیل درجا پلیمرهای مبتنی بر پلی یورتان/اوره که در
ماتریکس قیر اسییت،توص ییفشییده اسییت.مجموعهای از واکنشها بین آب و ایزوسیییانات پایه قیر
اصییالحشییده برای ارتقاء فوم در فرایند دماپایین اسییتفادهشییده اسییت که میتواند در کاربردهای
جدیدی که در آن به یک بایندر فومی نیاز اسیییت مورداسیییتفاده قرار گیرد.روش فوم واکنشیییی
پیشیینهادشییده در اینجا شییامل واکنشهای بین آب و گروه ایزوسیییانات های آزاد اسییت که باعث
تولید یک آمین و آزاد شدن دیاکسید کربن است.
 2-3اصالح قیر بهوسیله پلیمرها
قیر بهعنوان یک ماده قهوهای تیره تا م شکیرنگ تو صیف شده که بهطور عمده از تقطیر جز بهجز
نفت خام به دست میآید.این ماده بهطور گسترده بهعنوان بایندر مصالح معدنی در روکش جادهها
و پیادهروها ا ستفاده می شود.همچنین یک ماده ضد آب بوده که بهعنوان درزگیر کاربرد دا شته و
برای عایق سازی پشتبامها هم استفاده میشود Singh(.و همکاران 2003؛ Ait-Kadiو همکاران
.)1996
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قیر یک ساختار پیچیده شیمیایی باال را ن شان میدهد.این شامل انواع مختلفی از مولکولها می
باشد که در دو گروه اصلی (ازنظر حاللیت در هپتان نرمال)تقسیمبندی می شوند که شامل مالتن
ها و آسییی فالتن ها اسییییت.آسییی فالتن ها از دووجهی های تغلیظ شییییده و گروه های قطبی
هترواتم،سییییسیییتم های آرومات یک های قطبی حلقوی و مقدار زیادی گروه های عامل دار قطبی
هترواتم تشیییک یلشیییده اسیییت( Dongو همکاران .)2005اجزاء مالتن میتواند به سیییه بخش
تق سیمبندی شود،این بخشها شامل:ا شباعها،آروماتیکها و رزینها ست که بر ا ساس تفاوت در
حاللیت و قطبیت تقسیمبندی میشوند(.)2000 Redelius
مواد افزودنی پلیمری مانند پلی الفین ها،کو پلیمرهای بلوکی،خورده السیییتیک و یا پلیمرهای
باز یافتی بهطور گسیییتردهای ج هت باال بردن خواص قیر اسیییت فاده میشیییو ند( Ait-Kadiو
همکاران Fawcett،1996و  Navarro،2001 Mc Nallyو همکاران  Garcia-Morales،2004و
هم کاران  .)2004یک افزودنی قیر با ید با عث بهبود خصیییوصییی یات بای ندر در هر دو شیییرایط
سییرویسهای دماپایین و سییرویسهای دماباال شییود( Zanzottoو همکاران .)2000درنتیجه باید
دارای قدرت کافی برای مقاومت در برابر بارهای ترافیکی در دماهای باال که ممکن اسیییت باعث
تغییر شییکل دائمی شییود را داشییته باشیید و همچنین انعطافپذیری کافی را برای جلوگیری از
تنشهای حرارتی بیشازحد در دماهای روسازی پایین را دارا باشد.عالوه بر آن باید توانایی تحمل
حرارتی در زمان سیییرویس را بدون شیییکسیییت و یا تغییر شیییکل داشیییته باشییید( Ait-Kadiو
همکاران.)1996عالوه بر این عامل اصییالحکننده قیر باید بهراحتی در یک مخلوط با ویسییکوزیته
زیاد در دمای سرویس مخلوط شود.میبای ست دارای وی سکوزیتهای با شد که اجازه ا ستفاده از آن
در تولید مواد استاندارد برای سنگفرش را بدهد.عالوه بر این،باید دارای مقاومت بسیار زیادی در
برابر نور ماوراءبنفش،فعلوانفعاالت حرارتی و آب،عدم شییسییته شییدگی مواد تشییکیلدهنده آنکه
برای محیطزیسییت مضییر میباشیید بوده و بهراحتی نیز در دسییترس باشیید( Garcia-Moralesو
همکاران.)2004
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پلیمرهایی که بهطورمعمول برای اصییالح قیر مورداسییتفاده قرار میگیرند شییامل کو پلیمرهای
استایرن-بوتادین-استایرن (،)SBSاتیلن وینیل استات (،)EVAپلیاتیلن( HDPE،LDPEو غیره)
و پلیمرهای ضایعاتی(پالستیکهای ضایعاتی مصرفشده در کشاورزی،تایر الستیکی خورد شده و
غیره) میباشییند.در اغلب پلیمرها،فرایند مخلوط ممکن اسییت اثر قابلتوجهی بر مشییخصییات فنی
حاصل از ترکیب و همچنین در هزینههای کل عملیات داشته باشد(Luو .)2001،Isacssonبدین
ترتیب فرایند حرارتی برش باال(180-170درجه سانتی گراد)برای کا ستن تفاوت وی سکوزیته بین
پلیمر و قیر برای به دسییت آوردن پراکندگی پلیمری مناسییب ضییروری میباشیید.درنتیجه،بایندر
نهایی ممکن ا ست تحت یک پیر شدگی اولیه که عمدتاً به دلیل اک سیدا سیون ترکیبات مالتن و
تخر یب پلیمری قرارگرف ته که منجر به کاهش عملکرد م کانیکی مورد انت ظار بای ندر قیری
شود( Fawcettو  Lu،2001 Mc Nallyو .)2003 Airey،2001 Isacssonعالوه براین ا ستفاده
از پلیمرها با وزن مولکول باال ممکن اسیییت منجر به ایجاد عملکرد ترمودینامیکی ناپایدار قیر
اصالحشده شود و بهراحتی جدایش فازی در طول ذخیرهسازی در دمای باال رخ دهد.
بهعنوان یک جایگزین،استفاده از پلیمرهای واکنشی بهعنوان اصالحکنندههای بایندر مورد ارزیابی
قرارگرفته اسییت .این پلیمرهای واکنشییی ارزانتر،برای مخلوط شییدن راحتتر و دارای سییازگاری
بیشتری با قیر نسبت به پلیمرهای استاندارد است؛زیرا توانایی تشکیل پیوند شیمیایی با بعضی از
ترکیبات قیر رادارند و درنتیجه باعث تغییر در ساختار و خ صو صیات بایندر نهایی می شوند.بهتبع
آن ا ستحکام بایندر ا صالح شده افزایشیافته ،منجر به کاهش ح سا سیت دمایی شده و پایداری
ذخیرهسییازی را بهبود میبخشیید( Trakarnprukو .)2005 Chanathupمثالهایی از پلیمرهای
واکنشیییی اسیییت فادهشییییده برای بر نا مه های کاربردی قیر شییییا مل پلی اتیلن-کو-مت یل
اکریالت Terpolymer،های اتیلن،گلیسییی ید یل م تا کریالت حاوی حل قه های اپوکسیییی و گروه
اسیییتر،معموالً متیل،اتیل یا بوتیل اکریالت،پلیمرهای مبتنی بر ایزوسییییانات،رزینهای فنولیک و
غیره است.
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 3-3اصالح قیر بهوسیله پلیمرهای واکنشی مبتنی بر ایزوسیانات
اصیییالحکنندههای واکنشیییی بر پایه پلیمرهای حاوی گروههای عامل دار توانایی تشیییکیل پیوند
شییییمیایی با برخی از اجزاء قیر رادارند که این امر باعث شیییده تا توجه زیادی به آنها در مراکز
تحقیقاتی و صنعتی شود.پلیمرهای واکن شی ایزو سیانات با وزن مولکولی کم با همین هدف ارائه
میشیییونیید.بییه طور مشیییخص پلیمرهییایی مییاننیید ،پلی پروپ ی لن گلیکول( ،)PPGپلیات ی لن
گلیکول(،)PEGعامل دار شده بهو سیله پلیمرهای  MDIو فنیل ایزو سیانات.این پلیمرها بهو سیله
واکنش PPGیا PEGو پلیمرهای  MDIسنتز می شوند.انتخاب یک پلی اتر MDI/با ن سبت مولی
از  1:3تا  1:8از نیتروژن اتمسفر در  40درجه سانتی گراد و تحت تکان برای  48ساعت.که نتیجه
آن پیش پلیمرهای عامل دار با میانگین وزن مولکولی بین  700تا ،g/mon 800معموالً به صورت
مایع بارنگ قهوهای روشن و گرانروی کم است.
چنین پلیمر واکنشیییی مایعی بهراحتی با قیر تحت شیییرایط فرایند مالیم مخلوط میشیییود.برای
مثال،ترکیب MDI-PEGو قیر با ا ستفاده از د ستگاههای همزن با برش در دمای بین  60تا 180
درجه سانتی گراد تهیه شده ا ست.در چنین شرایطی سینتیک مخلوط با ا ستفاده از یک آزمایش
شیییامل یک فنجان(با قطر  40میلیمتر و ارتفاع  48میلیمتر) همراه با یک موتور کنترل کرنش
 ARESو یک دستگاه همزن به همراه مبدل صوتی از همان دستگاه رئومتر موردمطالعه و بررسی
قرار میگیرد.این ابزارها اجازه نظارت بر تکامل گشتاور در طول زمان را میدهند.
آزمایش شامل ریختن حدود  40گرم قیر مذاب درون فنجان و قرار دادن تیغه د ستگاه همزن در
یک میلیمتری پایین فنجان اسییت.قبل از ترکیب پلیمر-قیر،شییاهد قیر اصییالحنشییده در دماهای
مختلف بوده و به تجربه افزایش گشیییتاور را در طول فرایند برای بیش از  5درصییید مشیییاهده
نکردیم(حتی برای فرایندهایی با باالترین درجه حرارت).
گشتاور نرمال( )M/M0در شکل  3-1نشان دادهشده است که اطالعاتی در مورد تغییرات پلیمری
در طول فرایند را به ما میدهد.

50
www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

قیر اصالح شده پلیمری

آنچه مشاهده می شود این ا ست که قیر پایه به مدت  30دقیقه هم زده شده ،سپس با اطمینان به
اینکه به درجه حرارت ثابت رسیییده اسییت،پلیمر افزودهشییده که منجر به افت شییدید در مقدار
گ شتاور نرمال برای مدتزمان ب سیار کوتاه شده و با یکفا صله افزایش مداوم را تا پایان آزمایش
داریم.الزم به ذکر اسییت که کاهش مقدار گشییتاور نرمال نتیجه اثر  Plasticingبه خاطر افزودن
پلیمر مایع با ویسکوزیته کم به قیر میباشد.

شکل شماره 3-1

سیر تکاملی ( M/M0گشتاور نرمال) را بازمان در طول آمادهسازی  2درصد وزنی  MDI-PEGدر دمای

بین  60تا  180درجه سانتی گراد نشان میدهد.اقتباسشده از  Martin-Alfonsoو همکاران 2009
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افزایش گ شتاور ثبت شده در طول آزمایش ممکن ا ست برای دا شتن یک دید ن سبی به ا صالح
کوتاهمدت قیر استفاده شود.همانطور که در شکل  3-1نشان داده شد،فرایند کمدما(بهطور مثال
 60درجه سیییانتی گراد) منجر به افزایش گشیییتاور نرمال و کند شیییدن سیییینتیک اصیییالح می
شود(گشتاور بعد از  7ساعت از شروع فرایند بهطور قابلتوجهی همچنان در حال افزایش است).در
مقابل دمای مخلوط باال(بهطور مثال  180درجه سیانتی گراد)منجر به اصیالح سیریعتر با افزایش
اندک گشییتاور میشییود.بهعبارتدیگر به نظر میرسیید که دمای باال منجر به کوتاه شییدن زمان
واکنش شیییود.بههرحال،با در نظر داشیییتن گرانروی نهایی بایندر درسیییت بعد از فرایند به نتایج
ناهمسان میرسیم(شکل .)3-2

شکل شماره 3-2

منحنی جریان در  60درجه سانتی گراد برای نمونههای پخت نشده از  2درصد وزنی اصالحكننده قیر

 MDI-PEGمخلوط شده در دمای بین  120تا  180درجه سانتی گراد.اقتباس از  Martin-Alfonsoو همکاران 2009
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بههرحال اصیییالح بلندمدت (به دلیل فرایند پخت آهسیییته تحت شیییرایط اتاق)منجر به افزایش
چشییمگیر عملکرد بایندر شییده اسییت.شییکل  3-3نشییاندهنده سیییر تکاملی عوامل محدودکننده
سرعت ویسکوزیته در دمای  50درجه سانتی گراد،باگذشت زمان پخت نمونههای قیر اصالح شده
حاوی  1/0،0/5و  1/5در صد وزنی  MDI-PEGمیباشد.همانطور که قبالً ذکر شد،بازدهی پلیمر
اضییافهشییده یک افزایش کم در ویسییکوزیته بایندر پخت نشییده در مقایسییه با ویسییکوزیته قیر
د ستنخورده ا ست.بعد از هفت روز ذخیره سازی در دمای اتاق،وی سکوزیته قیر ا صالح شده تحت
افزایش نسییبت به نمونه پخت نشییده متناظر قرار میگیرد.عالوه بر آن تأثیر  MDI-PEGمنجر به
تمرکز برافزایش ویسکوزیته در زمان پخت میشود.

شکل شماره 3-3

سیر تکاملی عوامل محدودكننده ویسکوزیته در دمای  50درجه سانتی گراد بازمان پخت در دمای اتاق

برای  1/0،0/5و  1/5در صد وزنی اصالحكننده قیر .MDI-PEGاقتباسشده از  Novarroو همکاران .2007
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 4-3نقش ماهیت ذرات کلوئیدی قیر
تأثیرات ماه یت ذرات کلوئ یدی قیر در کو تاه مدت(در طول فرای ند) و بل ند مدت (در طول
پخت)اصییالح قیر با پلیمرهای واکنشییی مبتنی بر ایزوسیییانات باید در نظر گرفته شییود.قیر یک
پراکندگی کلوئیدی از آسییفالتن ها در ماتریکس روغنی تشییکیلشییده از اشییباعها،آسییفالتن ها و
رزین هاسیییت.این ترکی بات معموالً بهعنوان بخش  SARAشییی ناخ ته میشیییو ند( Lesueur

.)2009ترکیبات شیمیایی قیر به منبع نفت خام اولیه و فرایند تولید ب ستگی دارد.رفتار فیزیکی و
شیمیایی قیر به غلظت ن سبی بخشهای ت شکیلدهنده آن واب سته ا ست.بر این ا ساس،تغییر در
ترکیبات آن ممکن ا ست تأثیرات بزرگی در خ صو صیات مکانیکی و واکنشپذیری شیمیایی آن
دا شته با شد( Beackerو همکاران  Iqbal،2003و همکاران .)2006با توجه به این نگرانی،انتخاب
قیر با مدنظر دا شتن رفتار واکن شی ا صالح شده یک عامل ا سا سی در د ستیابی موفقیتآمیز به
بایندر اصالحشده میباشد.این واقعیت در شکل  3-4مشخصشده است که نشاندهنده تفاوت در
درجات اصییالحکنندههای واکنشییی اسییت که توسییط افزودن  MDI-PPGبه قیر دسییتنخورده با
درجه نفوذ مشابه به دست میآید.
در ا صالح قیر بهو سیله پیش پلیمرها انتظار میرود که واکنش بین گروههای ایزو سیانات پلیمر با
برخی از ترکیبات قیر شامل گروههای قطبی رخ دهد.در ابتدا واکنش گروه ایزوسیانات()_NCOبا
آن دسته از ترکیبات قیر،به دنبال یک فرایند اصالح طوالنیمدت با توجه به واکنشهای شیمیایی
در طول پخت در دمای اتاق رخ میدهد.درنتیجه قیر اصالح شده با توسعه ریزساختارهای پیچیده
خود توانایی افزایش گرانروی و قابلیت ارتجاعی(االسییتیسیییته) بایندر را در دمای سییرویس باال به
د ست میآورد.به نظر میر سد که چنین مجموعهای از واکنشها به شدت تحت تأثیر نوع و منبع
قیر قرار دارند.جدول  3-1نشییاندهنده سیییر تکاملی بخشهای ،SARAتعیینشییده بهوسیییله
کروماتوگرافی الیهنازک با یک آشیییکارسیییاز یونیزاسییییون شیییعله( )TLC/FIDبرای دو نوع قیر
دستنخورده و بایندر اصالحشده با  4درصد وزنی  MDI-PPGمیباشد.
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منحنی جریان ویسکوز در  60درجه سانتی گراد برای قیر دستنخورده  150/200و  3درصد SBS

و بایندر اصالحشده با  4درصد  MDI-PPGاز قیرهای  Aو . Bاقتباسشده از  Carreraو همکاران 2009

همانطور که مشیییاهده میشیییود،اجزاء آسیییفالتن قیر در طول فرایند تولید بایندر افزایشیافته
ا ست.در درجه اول این افزایش باید به پلیمرهای واکنشدهنده با اجزاء آ سفالتن قیر ن سبت داده
شود.پلیمرهای غیر واکن شی باقیمانده که تو سط هر یک از حاللها ش سته نمی شوند درروش
کروماتوگرافی مورداستفاده قرار میگیرند.
نتایج یافت شده برای قیر  Aن شاندهنده افزایش نزدیک به  4در صد وزنی برای اجزاء آ سفالتن
بعد از فرایند ا ست(جدول .)3-1در مقابل قیر ا صالح شده  Bن شاندهنده افزایش غلظت آ سفالتن
نزدیک به  7در صد در مقای سه با قیر د ستنخورده ا ست که مربوط بها ضافه کردن MDI-PPG
میباشییید.این افزایش نتیجه واکنش بین برخی ترکیبات قیر با قطبیت کمتر از آسیییفالتن(بهطور
مثال آروماتیکها و رزینها) با گروههای  NCOدر طول فرایند است.
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جدول شماره 3-1

بخشهای  SARAبرای قیر دستنخورده،پخت نشده و بایندر اصالحشده.اقتباسشده از Carrera
و همکاران 2009

عالوه بر آن،به نظر میرسد که پخت واکنشی بلندمدت باعث افزایش غلظت گروههای قطبی(رزین
و آسفالتن)و تغییرات جزئی در بخش اشباع شود.
این مسیییئله میتواند بیشیییتر توسیییط شیییاخص اصیییالح کلوئیدی  Gaestelموردبررسیییی قرار
گیرد( Gaestelو همکاران  IcR .)1971مقدار تغییرات ترکیبات شییییمیایی را در طول اصیییالح
واکنشی بهوسیله  MDI-PPGمحاسبه کرده و بهصورت فرمول زیر بیان میکند:

شکل  3-5سیر تکاملی شاخص کلوئیدی اصالحشده برای نمونه قیرهای مختلف موردمطالعه قرار
دادهشده را قبل و بعد از اصالح واکنشی نشان میدهد.طبق فرمول  IcRکه در باال تعریفشده،یک
شاخص کلوئیدی اصالحشده باال به معنای خوشه آسفالتن بزرگتر و تولید مواد با ریزساختارهای
توسعهیافتهتر است(بهطور مثال با ویسکوزیته و االستیسیته باالتر).اینطور که نشان میدهد نمونه
قیر  Bمقدار شاخص کلوئیدی باالتری دارد و بهتبع آن ویسکوزیته باالتری را در دمای سرویس
باال( 60درجه سانتی گراد)نشان میدهد(شکل.)3-4
بههرحال شاخص کلوئیدی اصالح بهخودیخود یکراه مناسب برای پیشبینی دقیق درجه اصالح
مورد انتظار برای بایندر باقیمانده نیست.عالوه بر این،ریزساختارهای قیر نیز باید در نظر گرفته
شود.در حقیقت،درجه نهایی اصالح قیر از ترکیب دو عامل نشات میگیرد.نخست واکنش قیر با
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پلیمرهای مبتنی بر ایزوسیانات و دوم توانایی ریزساختارهای قیر برای تشکیل شبکه سهبعدی قیر-
پلیمر که در طول پخت بایندر توسعه بیشتری پیدا میکند( Carreraو همکاران .)2009
طبق مدل کلوئیدی قیر،دانهها و مصالح بهوسیله ارتباط چند ذره آسفالتن که توسط پوستهای از
رزین پوشش دادهشده و با افزایش دما نازکتر میشوند شکل داده میشوند( Lesueurو همکاران
.)1996مولکولهای رزین باقیمانده و همچنین مولکولهای اشباع و آروماتیکها ماتریکس پراکنده
را به وجود میآورند.این مدل قابلیت توصیف کامل بیشتر ابهامات و سؤاالتی که در رابطه با
ریزساختارهای قیر به وجود میآید را دارد.مشاهدات  AFMدر حالت فازی بهراحتی این مدل را
تأیید کرده و کمک میکند تا نرم شدن قیر که در دمای سرویس باال مشاهده میشود را توصیف
کنیم.شکل شماره  3-6در دمای  50و  75درجه سانتی گراد از نمونه قیر  60/70دستنخورده
گرفتهشده است.دو منطقه سیاه و روشن را بهوضوح میتوان از هم متمایز کرد.حضور هریک از
آنها دالیل مکانیکی خیلی متفاوتی داشته و به ترتیب مربوط به فازهای مالتنیک و آسفالتنیک
میباشند.بدین ترتیب،میسل های آسفالتن_رزین (منطقه روشن)یک سطح باالتری از االستیسیته
را از ماتریکس مالتنی که در آن میسل ها پراکنده هستند(منطقه سیاه) ارائه داده است.در این
مورد نمونه قیر از ساختارهای زنبور مانند تشکیلشده که به دامنه آسفالتن های بزرگ نسبت داده
میشوند(از تجمع ذرات آسفالتن گرد با قطر حدود  100تا  200نانومتر تشکیل میشوند).
میتوان مشاهده کرد که افزایش دمای آزمایش منجر به افزایش وسعت مناطق سیاه میشود زیرا
بر اساس توضیحات مدل کلوئیدی مقدار بیشتری از رزینها،میسل های آسفالتن را پوشش داده
که بهصورت محلول باقی خواهند ماند.درنتیجه دامنه آسفالتن_رزین کوچکتر منجر به کاهش اثر
متقابل آنها با دامنه مجاور در دمای سرویس باال شده و بهطور قابلمالحظهای خواص االستیک و
گرانروی قیر را کاهش میدهد.
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شکل شماره 3-6

تصویر مربوط به نمونه قیر  60/70دستنخورده در  50درجه سانتی گراد و  75درجه سانتی گراد.

ابعاد

 25*25میکرومتر.اقتباس از  Martin-Alfonsoو همکاران 2009

بههرحال،عالوه بر توضیحات ارائهشده در مورد ساختارهای زنبوری،دیگر ساختارهای قیری ممکن
شناساییشده است(مشاهده شکل .)3-7بهعنوانمثال،نمونه قیر( )aنشان دادهشده در شکل 3-7
به پراکندگی فلس مانند( )Flake-likeاشارهکرده و نمونه قیر ( )bدر این شکل بهاصطالح
پراکندگی خوب نامیده میشود( Massonو همکاران .)2006
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شکل شماره 3-7

میکروگراف در دمای  30درجه سانتی گراد برای دو نوع قیر دستنخورده با ساختار متفاوت.

نمونه ( )aپراكندگی فلس مانند و نمونه ( )bبا پراكندگی خوب.ابعاد  25*25میکرومتر.اقتباسشده از  Carroraو
همکاران 2009

این رفتار از مکانیسم اصالحی یافت شده برای پلیمرهای مبتنی بر ایزوسیانات ناشی میشود.افزودن
 MDI-PEGممکن است به توسعه شبکه ریزساختارهای شکلگرفته توسط واکنش بین پلیمر و
برخی از اجزاء ناحیه غنی از آسفالتن(بهطور مثال رزینهای قطبی و آسفالتن های حاوی  –OHو
گروههای ) >NHکمک کند.
این فرضیه توسط تصویر AFMدر شکل  3-8که در دمای  50درجه سانتی گراد برای قیر
دستنخورده و بایندر  30روزه اصالحشده با  MDI-PPGمربوط به قیر ( Aبه ترتیب شکل A1
و  )A2و قیر ( Bبه ترتیب شکل  B1و )B2تهیه شده نشان دادهشده است.بهطورکلی اضافه کردن
 4درصد وزنی  MDI-PPGمنجر به ایجاد مناطق روشن بزرگتر در هر دو بایندر
میشود.بههرحال ریزساختارهایی کامالً متفاوت در این بایندرهای اصالحشده مشاهدهشده است :
شبکه سهبعدی بهخوبی توسعهیافته برای بایندر  Bو ساختارهای میسل بسیار پراکنده برای بایندر
. Aافزودن پلیمر باعث افزایش اصالح ساختارهای بایندر با حساسیت دمایی کمتر میشود.این امر
بهبود گرانروی قیر اصالحشده با  MDI-PPGیافت شده در مناطق با درجه حرارت باال را توضیح
میدهد(شکل.)3-4عالوه بر این،چنین اصالحاتی منجر به ایجاد مواد همگن ماکروسکوپی شده که
جداییش فازی را به هنگام ذخیرهسازی در دمای باال نشان نمیدهد( Navarroو همکاران .)2007
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بهعنوان یک نتیجه،ترکیبات شیمیایی و ریزساختارهای قیر دستنخورده،نقش مرتبطی را در اصالح
قیر بهوسیله پلیمرهای واکنشی با وزن مولکولی کم بازی میکنند.باالترین اصالح ممکن برای قیر
دستنخورده که در آنهم ترکیبات ساختاری بهخوبی توسعهیافته و هم بیشترین واکنش شیمیایی
با گروه ایزوسیانات رخداده است مشاهده میشود.بر این اساس بیشترین اصالح قیر برای نمونه
قیر دستنخورده با بیشترین غلظت ترکیبات قطبی (آروماتیکهای قطبی،رزینها و آسفالتن ها)که
توانایی واکنش با پیش پلیمرهای گروه  –NCOو توسعهیافتگی خوب ریزساختارهای کلوئیدی
غنی از آسفالتن(معموالً قیر دستنخورده شاخص کلوئیدی باال و ساختار زنبوری دارد) رادارند
مشاهدهشده است.

شکل شماره 3-8

میکروگراف ( 25*25میکرومتر) در دمای  50درجه سانتی گراد برای نمونه دستنخورده  A1و

نمونه  A2اصالحشده با  MDI-PPGمربوط به قیر  Aو نمونه دستنخورده  B1و نمونه  B2اصالحشده با MDI-PPG
مربوط به قیر B

60
www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

قیر اصالح شده پلیمری

 5-3قیر اصالحشده بر پایه پلی اورتان/اوره
در اصالح کوتاهمدت و بلندمدت قیر بهوسیله پیش پلیمرهای مبتنی بر  MDIبه نظر میرسد که
یک فرایند پیچیدهای شامل عوامل دیگری که قبالً در نظر گرفته نمیشد وجود داشته باشد(نتایج
اصالح فقط تحت تأثیر یک واکنش بین پیش پلیمر و برخی ترکیبات قیر نیست).
طبق اظهارنظر باال،آزمایشهای پخت شامل یکالیه نازک از قیر اصالحشده است که تحت شرایط
محیطی قرار میگیرد.آزمایشهای اضافی بر روی الیه ضخیم که در یک ظرف درباز قرار دادهشده
اسییت انجامشییده و از مناطق باالی آنکه در معرض هوا قرار داشییته و قسییمت تحتانی آنکه در
مجاورت هوا نبوده نمونهبرداری شییده اسییت.شییکل  3-9نشییاندهنده وابسییتگی معمول توابع
وی سکواال ستیک خطی (اال ستیک،G′،وی سکوز،G″،مدول) در دمای انتخاب شده محدوده  -20تا
 120درجه سییانتی گراد برای نمونه  PMBشییامل  8درصیید وزنی  MPI-PEGگرفتهشییده از
قسییمت باالیی و پایینی ظرف اسییت که بایندر به مدت  4ماه ذخیرهشییده اسییت.ازاینپس از این
نمونهها بهعنوان نمونه باال و نمونه پایین اشاره خواهد شد.برای هر دمای آزمایش منحنی مربوطه
 G′و،G″نمونه باال مقادیر بیشییتری نسییبت به نمونه پایین نشییان میدهند.در طیف وسیییعی از
دماهای موردمطالعه قرارگرفته برای نمونه باال  G′باالتر از G″قرارگرفته است.
نمونه پایین نشاندهنده مقادیر بیشتری از مدول االستیک در دماهای زیر  10درجه سانتی گراد
و رفتار چسییبنده غالب در دماهای باال  80درجه سییانتی گراد اسییت.بهعنوان یک نتیجه،افزودن
پلیمر و فرایند پخت منجر به تولید مواد پیچیدهتر با افزایش رفتار اال ستیک و کاهش ح سا سیت
دمایی میشود.
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شکل شماره 3-9

وابستگی متداول بین ذخیرهسازی و كاهش مدول در دمای بین  -20تا  120درجه سانتی گراد برای

قیر اصالحشده با  8درصد وزنی ، MDI-PEGنمونهبرداری شده از قسمت باالیی و پایینی ظرف بعد از چهار ماه
ذخیرهسازی تحت شرایط اتاق.اقتباس از  Martin-Alfonsoو همکاران 2008

ازاینرو،قیر اصییالحشییده در تماس با محیط بیرونی دسییتخوش تفاوتهای چشییمگیری در رفتار
رئولوژیکی آن ن سبت به نمونه پایین شده ا ست.رطوبت هوا (و اک سیدا سیون قیر) منجر به ترویج
واکنش های بینمولکولی شیییده،وزن مولکولی ترکی بات قیر را افزوده و با عث افزایش مدول و
خاصیییت ویسییکواالسییتیک میشییود.به نظر میرسیید اصییالح بلندمدت قیر به واکنش دمایی بین
پلیمرهای واکنشیییی و ترکیبات قیر و شیییرایط محیطی (احتماالً به دل یل رطوبت هوا) مربوط
باشییید.تحت چنین شیییرایطی آب بهراحتی در قیر پخششیییده و واکنش بین گروههای –NCO
باقیمانده جهت افزایش وزن مولکولی پلیمر-قیر بیشتر خواهد شد.
مشخصشده که دو نوع واکنش شیمیایی در طول واکش بین مولکولهای عامل دار  NCOو آب
رخ میدهد.یکی از آنها واکنش ایزوسیانات با آب است که منجر به تولید کربامیک اسید ناپایدار
شده که به آمین و دیاک سید کربن تجزیه می شود.نوع دیگری از واکنش منجر به ایجاد شبکه
شده و نتیجه واکنش بین گروههای ایزوسیانات با آمین که معموالً در طول تجزیه کربامیک اسید
به وجود آ مده،تشیییک یل اوره آمونیوم اسیییت.هر دو نوع واکنش حرارت زا بوده و با عث افزایش
ویسکوزیته متوسط به دلیل توسعه شبکه قیر-پلیمر میشود (.)2002 Zang
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بنابراین سازوکار اصالح شیمیایی از طریق یک مجموعه سه واکنشی ارائه شده است( Carreraو
همکاران .)2010نخسییت انتظار میرود پلیمر بدون آب  MDIاصییالحکننده قیر منجر به واکنش
بین گروه های  –NCOپیش پلیمر با گروه های عاملی شیییامل اتم های هیدروژن فعال ( بهطور
عمده )-OHحاضییر در میسییلهای آسییفالتن شییود( Mondalو  Segura،2004 Khakharو
همکاران  Singh،2005و همکاران .)2002این واکنش میتواند بهصورت زیر نوشته شود:
واكنش 3-1

واکنش  3-1منجر به تشییکیل تعداد زیادی پیوندهای اورتان(نقطه اوج در  1725 cm-1نشییان
دادهشییده در شییکل  )3-10بین پلیمر و گروههای اصییلی قیر(حاضییر در آسییفالتن ها،رزینها و
آروماتیکها) شییود که گهگاه ممکن اسییت باعث پیوند دامنههای آسییفالتن به یکدیگر شییود.این
نخستین واکنش در اصالح کوتاهمدت قیر است.
در مرحله دوم،دامنههای آسییفالتن بزرگ ممکن اسییت حتی با تشییکیل پیوندهای اوره بزرگتر
شود(نقطه اوج در  1460 cm-1ن شان داده شده در شکل .)3-10افزایش آب بهو سیله واکنش با
گروههای  –NCOدر این دامنههای بزرگ آسییفالتن در دسییترس میباشیید.افزایش آب منجر به
تجزیه کربامیک ا سید ناپایدار به آمین و دیاک سید کربن می شود(واکنش .)3-2در مرحله نهایی
انتظار میرود که آمینهای بسیییار واکنشپذیر با گروههای ایزوسیییانات در سییمت چج زنجیره
 MDI-PPGکه قبل از آن با ترکیبات قیر پیوند برقرار کردهاند واکنش داده و ت شکیل گروههای
اوره را د هد(واکنش  Mondal()3-3و  Segura،2004 Khakharو هم کاران  .)2005این
مجموعه از واکنشها بهصورت زیر نوشته میشود:
واكنش 3-2
واكنش 3-3
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شکل شماره 3-10

طیف  FTIRكه پیوندهای ( C=Oاورتان/اوره)برای قیر  Bدستنخورده و اصالحشده با  4درصد

وزنی  PPG-MDIرا قبل و بعد از افزودن آب نشان میدهد.اقتباس از  Carreraو همکاران 2010

بهعنوان یک نتیجه،افزودن پلیمر(و واکنش آن با رطوبت هوا)از عوامل گسییترش ریزسییاختارهای
جدید(در طول اصییالح بلندمدت قیر)برای ارائه عملکرد رضییایتبخشتر در هنگام افزایش درجه
حرارت که احتماالً به دل یل تشیییکیل پیوند شییییمیایی بین پلیمر و ترکیبات قطبی قیر اسیییت
می باشییید.بنابراین آب میتواند بهآرامی در قیر پخششیییده و با گروه های  NCoباقیمانده آزاد
واکنش داده و منجر به افزایش وزن مولکولی مولکولهای قیر-پلیمر شود.
این رویکرد ممکن ا ست برای افزایش سرعت ا صالح قیر جهت جلوگیری از ا صالح بلندمدت قیر
ا ستفاده شود.همانطور که در شکل  3-11ن شان داده می شود،به نظر میر سد که افزودن آب در
طول عملیات مخلوط باعث تحریک افزایش ا صالح کوتاهمدت شود مخ صو صاً اگر آب در مراحل
نزدیک به پایان فرایند تولید اضافه شود.
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شکل شماره 3-11

سیر تکاملی با زمان گشتاور نرمال ( ) M/M0در طول فرایندهای مختلف قیر/

/ MDI-PEGپیوندهای آب،در  90درجه سانتی گراد و  60دور در دقیقه.اقتباس از  Martin-Alfonsoو همکاران
2008

بر این اسییاس کنترل دقیق شییرایط فرایند در طول واکنش نخسییت که منجر به تشییکیل تعداد
زیادی از پیوندهای اورتان بین پلیمر و گروههای اصیییلی قیر میشیییود،از عوامل مهم برای تولید
چنین محصوالتی است.این نتیجه پیشنهاد میکند که اگر واکنش  MDI-PPGو قیر با موفقیت
توسیییط فرایندهای بلندمدت قبل از افزایش آب انجام پذیرد مقدار قا بلتوجه بیشیییتری قیر
اصیییالحشیییده را میتوان به دسیییت آورد.شیییکل  3-12نشیییاندهنده سییییرتکاملی پارامتر
فحلیت |G*|/sinδ،با درجه حرارت برای قیرهای مختلف اصیییالحشیییده با  – MDI-PPGآب
است.افزودن  MDI-PPGو آب باعث افزایش قابلتوجهی در تولید،افزایش فحلیت دمای بحرانی
به مقادیر نزدیک یا باالتر از  90درجه سانتی گراد شود.چنین افزایشی بیشتر برای دوره واکنشی
بلندمدت بین قیر و پلیمرهای واکنشییی آشییکار میشییود(شییکل .)3-12بهطور مشییابه،با افزودن
 MDI-PPGاصالحکننده قیر  Bبه نظر میرسد که تغییرات قابلتوجهی در درجه نفوذ و درجه
حرارت نقطه نرمی بعد از فرایند  24سییاعته رخداده که منجر به تشییکیل بایندر قیری سییختتر
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میشیییود.بهعنوانمثال بعد از افزودن  4درصییید وزنی ،MDI-PPGدرجه نفوذ از  150-200تا
م قدار  60-70کاهش پ یداکرده و در جه حرارت نق طه نرمی تا  64در جه سیییانتی گراد افزوده
میشود( Carreraو همکاران .)2010

شکل شماره 3-12

وابستگی به دمای پارامتر فحلیت |G*|/sinδ

برای قیر دستنخورده و بایندر اصالحشده با MDI-

-PPGآب (از قیر  Cو  )Dبعد از یک ساعت و  24ساعت مخلوط در دمای  90درجه سانتی گراد.اقتباس از  Carreraو
همکاران 2010
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 6-3فوم قیری
به نظر میرسد که در حال حاضر آسفالت فومی بهعنوان یک جایگزین برای مخلوط آسفالت گرم
سنتی کاربرد دا شته با شد .هردو روش رو سازی م صرف انرژی پایین دا شته و از مخلوط ذرات
معدنی با قیر امولسیونی و یا فوم قیر در طول چند دهه گذشته به وجود آمدهاند .بازیافت سرد در
محل ،یک روش اقتصادی و مناسب برای روسازی بوده و بهطور گسترده جهت بازسازی روسازیها
در بسیاری از کشورها استفاده می شود ( Heو  Jenkins،2006 Wongو همکاران  .)2000قیر
امولسیونی و قیر فومی تکنولوژیها رقابتی در صنعت روسازی میباشند .هر دو تکنیک در مقایسه
با روسییازیهای سیینتی به دلیل افزایش در سییطح و بهتبع آن کاهش گرانروی مقدار قیر موردنیاز
جهت روسییازی را کاهش دادهاند .بههرحال ،مزیت بالقوه قیر فومی زمان پخت کوتاهتر آن قبل از
پیاده سازی بر روی م سیر میبا شد زیرا قیر فومی در مقای سه با قیر امول سیونی به آب کمتری نیاز
دارد.
فرایند فیزیکی فوم قیری ،نخست تو سط  Csanyiدر اوا سط سال  1950میالدی ارائه شد .و در
آینده تو سط تعدادی از شرکتهای نفتی با تزریق آب به داخل قیر مذاب بهبود و گسترش یافت.
بهعنوان یک نتیجه ،مشیییخصیییات فیزیکی قیر هنگامی که آب به داخل محتوای قیر داغ تزریق
می شود بهطور موقت تغییر کرده ،آب به بخار تبدیل شده و در حبابهای ب سیار ریز قیر محبوس
میشود ( Muthenو همکاران  Jenkins،1998و همکاران .)2000
اخیراً فناوری جدید شیمیایی فوم که شامل ا ستفاده از عوامل افزایشدهنده فوم ا ست گ سترش
یافته اسیت .اسیتفاده از (Polyپروپییییییلن گلیکول) عامل دار به همراه (Methylenebisفنیل
ایزوسیانات) موجب دستیابی به افزایش قابلتوجه در زمان گرفته شده برای اضمحالل فوم شده و
منجر به بهبود چشمگیر عملکرد بایندر اصالحشده میشود .روش فوم واکنشی شامل واکنش بین
آب و گروههای  –NCOآزاد و تیولید آمیین و آزادسیازی دیاکسید کیربن اسیت (واکنش )3-2
که به گ سترش قیر کمک کرده و بهتبع آن قیر ا صالح شده تو سط واکنش  3-1و واکنش  3-3به
دست میآید.
واكنش 3-1
واكنش 3-2
واكنش 3-3
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در این روش فیزیکی استاندارد ،فوم سازی از طریق تشکیل حبابهای کوچک بخار بعد از تزریق
آب به داخل قیر داغ (باالی  100درجه سانتی گراد و با کاهیییییش ناگهانی ف شار) ارتقاء مییابد.
فرایند واکنشییی منجر به تشییکیل هردو نوع فوم پایدار و ناپایدار بسییته به انتخاب نوع عامل فوم
سازی و شرایط فرآوری میشود .فوم قیری واکنشی ممکن است نهفقط برای صنعت روسازی بلکه
بهعنوان مصالح در ساختمانسازی نیز کاربرد داشته باشد.

 1-6-3فوم قیر جهت استفاده در صنعت آسفالت و روسازی جادهها
تاکنون تالشهایی در جهت گسییترش تکنولوژیهای نوین آسییفالت فومی انجامگرفته اسییت که
شییامل قیر اصییالحشییده پلی اورتان میباشیید ( Carreraو همکاران  .)2010بهطورمعمول ،از
پلیمرهای واکن شی  MDI-PPGا ستفاده می شود .ویژگی ا صلی این پلیمرها ن سبت مولی ،1:3
عملکرد کمتر از  ،3میانگین وزن مولکولی در حدود  300 gr/molو شاخص Polydispersity
کم (کمتر از  )1/5میباشد.
ساخت و ترکیب فومهای رو سازی بر ا ساس دو مرحله تدوین می شود .نخ ست ،قیر ا صالح شده
تو سط مخلوط کردن قیر د ستنخورده با  4در صد وزنی  MDI-PPGساخته می شود .در این
مرحله ،شرایط فرآوری شامل زمان مخلوط بین  15دقیقه تا  1ساعت و محدوده دمایی از  90تا
 120درجه سانتی گراد ا ست .در مرحله دوم این قیر ا صالح شده بهو سیله افزودن  1تا  2در صد
وزنی آب در یک مخزن دارای همزن برای یک مدت کوتاه به قیر فومی تبدیل میشود.
سیر تکاملی ضریب انب ساط ( )ERکه به صورت ن سبت مقدار فوم واکن شی به حجم اولیه پلیمر
واکنشی اصالحکننده قیر تعریف میشود ،تابع زمان و درجه حرارت فرایند است که در شکل -13
 3برای قیر معمولی ارائه شده ا ست .در  90درجه سانتی گراد ،ضریب انب ساط بهطور ناگهانی به
مقدار بی شینه  5افزایش و سپس بهطور چ شمگیری کاهش مییابد (برای زمان پخت کمتر از 1
سییاعت) .این تحول بدینصییورت توضیییح داده میشییود که بعد از گذشییت  15دقیقه از فرآیند،
گروههای بزرگ  –NCOدر سمت چج پلیمرهای واکن شی قرارگرفته که این امر به نفع ت شکیل
سیییریع حباب (اولین افزایش در  )ERدر درون ماتریکس قیری نرم شیییده و بعدازآن بهسیییرعت
فرومیریزد .برای فراینیییییید با زمانهای طوالنیتر ،کاهش قابلتوجهی در توانایی و سییرعت فوم
سازی م شاهده می شود .بدین ترتیب و با توجه به حداکثر شکلپذیری ،کمترین مقدار ضریب
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انب ساط بی شینه م شاهده شده برای نمونه با زمان پخت  24ساعت میبا شد .این نتیجه م ستقیماً
مربوط به حضور مقدار کمتری گروههای  –NCOآزاد در دسترس بعد از  24سیییاعت واکنیییش
بین  MDI-PPGو برخی از اجزاء قیر (واکنش  )3-1و پسازآن کاهش انت شار دیاک سید کربن
بعد از افزایش آب است (واکنش .)3-2
واكنش 3-1
واكنش 3-2

شکل شماره 3-13

سیر تکاملی ضریب انبساط قیر فومی با زمان در دماهای فوم سازی و زمانهای پخت متفاوت .اقتباس از
 Carreraو همکاران 2010

افزایش دمای فوم سازی ( 120درجه سانتی گراد) منجر به کاهش اندک ضریب انبساط بیشینه
میشود .بیشترین مقدار ثبتشده برای نمونه  15دقیقه پخت و  1ساعت پخت بین  3/75تا 4
اسیت .درحالیکه برای نمیونه  24سیاعت پخت مقدار آن انیدکی کمیتر اسیت (در حیدود )3/25
( Carreraو همکاران .)2010
هنگام آزمایش فوم سازی در مقایسه نمونه  15دقیقه پخت در دماهای  90درجه سانتی گراد و
 120درجه سانتی گراد ،یک تأخیر در اضافه جهش ضریب انبساط  ERبه همراه کاهش درجه
69
www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

قیر اصالح شده پلیمری

حرارت فوم سازی مشاهده میشود؛ اما در مورد فوم قیری استاندارد فروپاشی حبابها هنگامی
اسیت که حید طیویل شیدگی پوشیش فیلیم قییر از مقیدار خیود تجیاوز کنید ( HEو Wong
 .)2006گرانروی قیر در  90درجه سانتی گراد از گرانروی آن در  120درجه سانتی گراد بیشتر
است .براین اساس ،حد طویل شدگی بهدشواری به بیشینه نهایی خود در ماتریکس با ویسکوزیته
باالتر که درجه حرارت پایینتری دارد برسد .ازاینرو ،تعداد زیادی از حبابهای فروپاشی نشده که
بهطور مستمر انباشت شدهاند ،شروع به افزایش مقدار بیشینه ضریب انبساط  ERو زمان
سپریشده برای خروج از حد نهایی کرده و درنتیجه باعث پایداری بیشتر فوم میشود ( HEو
 .)2006 Wongاز سوی دیگر ،رفتار مشاهدهشده ممکن است درنتیجه از دست دادن آب براثر
تبخیر هنگام ورود آب به داخل محتوای قیر مذاب در  120درجه سانتی گراد باشد (باالتر از
نقطهجوش آب) .این امر ممکن است منجر به کاهش مقدار تولید دیاکسید کربن شود.
فوم قیر معموالً نشاندهنده ضریب انبساط بیشینه به مقدار خیلی نزدیک به  4یا باالتر است؛ که
این حداقل مقدار گزارششده برای داشتن مخلوط مناسب جهت عملیات روسازی است (Jenkins
و .)2001 van de Ven
مزایای بیشتری از فوم واکنشی در مقایسه با عملیات سنتی وجود دارد .زمان طوالنی که برای
فروپاشی فوم سپری میشود این اجازه را میدهد که یک مخلوط درجا با ذرات موجود ساخته شود
(بهطور مثال در عملیات روسازی بازیافت آسفالت سرد درجا) .بهعنوان یک نتیجه ،استفاده از
پلیمرهای واکنشی مبتنی بر ایزوسیانات ممکن است یکراه انعطافپذیر برای به دست آوردن طیف
گستردهای از بایندرهای فومی با توانایی فوم شوندگی و ویژگیهای پایدار متفاوت صرف ًا توسط
ال مشاهده
تغییرات در زمان فرایند و درجه حرارت فوم سازی است .عالوه بر این ،همانطور که قب ً
شد MDI-PPG ،اصالحکننده فوم قیری بهوسیله واکنش با آب افزودهشده منجر به اتصال مواد
با افزایش بسیار زیاد گرانروی در  60درجه سانتی گراد شده که ممکن است باعث بهبود عملکرد
در دمای سرویس باال شود ( Carreraو همکاران .)2010

70
www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

قیر اصالح شده پلیمری

 2-6-3فوم قیر جهت استفاده در عایقکاری
یکی از اولین اصول طراحی معماری عایقبندی ساختمان است و دلیل آن هزینههای باالی تهویه
مطبوع و گرمایش سیییاختمان اسیییت ،درنتیجه جهت افزایش بهرهوری اسیییتفاده از عایق امری
اجتناب ناپذیر می باشییید .فومهای پلی اورتان میتوانند بهعنوان عایق حرارتی بکار روند .فومهای
پلی اورتان به دلیل وجود هوای محبوس در ساختار النهزنبوری شان رسانایی حرارتی بسیار کمی
دا شته و درنتیجه یک محافظ انرژی ب سیار عالی ا ست .مثالهایی از کاربردهای ساختمانی آنها
شامل :عایقبندی و پوشش الیههای کف و سقف ساختمان ،تختههای روی بام ،روکش ،عایقکاری
محیط ،اسییپری کردن به دیوارها و سییقف ،تانکرهای صیینعتی ،پنل های پردهای دیوار و سییقف و
غیره ا ست ( Gue،1999 Szycherو همکاران  .)2000برای چنین کاربردهایی فوم قیری پایدار
ممکن است که بهعنوان یک تکنولوژی نوین درزمینه صنعت عایقکاری در نظر گرفته شود.
فوم قیری پایدار ممکن ا ست با ا ستفاده از فرایند م شابه موردا ستفاده برای فومهای پلی اورتان به
دست آید ( .)2004 Earesنخست در طول فرایند و پخت حرارت باال MDI-PPG ،با ترکیبات
قیر واکنش داده و منجر به تولید قیر اصییالحشییده میشییود .مرحله دوم پس از افزودن آب آغاز
میشود و شامل چندین مرحله است ( Izquierdoو همکاران  .)2010در ابتدا و ازآنجاکه قابلیت
حاللیت آب در قیر ب سیار کم ا ست ،سی ستم واکنش بالفا صله و ب شدت به مدت  30ثانیه جهت
اطمینان از پراکندگی منا سب واکنشدهندهها هم زده و بهخوبی مخلوط می شود .سپس تحریک
متوقف شده و ه سته حبابهای گاز ر شد میکند .این حبابها در فاز مایع پراکنده بوده و دارای
ناپایداری ترمودینامیکی است .همانطور که در بخش قبلی به آن اشاره شد ،در غلظتهای پایین
پلیمر ،فوم قیری حا صله ناپایدار ا ست (ازآنجاکه بخش عمده ترکیب فوم به سمت باال و تا مقدار
بیشییینه گسییترشیافته و سییپس کاهش مییابد) .در مقابل ،در غلظتهای پلیمری زیاد و کافی
(مانند  10درصیید وزنی  )MDI-PPGدر مورد فومهای پلی اورتان کاهشییی در مقدار نهایی فوم
م شاهده ن شده ا ست .در این مورد اخیر ،واکنشهای مربوط به آب منجر به کاهش چ شمگیر در
ثبات قیر اصالحشده است.
مهم ا ست تأکید کنیم که تمام فومهای قیری دارای دان سیته م شابه ( )350-400 gr/m3بوده و
درنتیجه خ صو صیات حرارتی-مکانیکی آنها ممکن ا ست بهخوبی باهم منطبق با شد .با در نظر
گرفتن آنکه دان سیته تقریبی قیر و  MDI-PPGبه ترتیب  1/2و  1/0گرم بر مول ا ست ،تولید
فوم کاهش قابلتوجهی در دانسیته مواد دارد.
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شکل  3-14نشاندهنده منحنی جریان ویسکوز در  60درجه سانتی گراد برای قیر اصالح شده با
 10درصییید وزنی  MDI-PPGو فوم قیری متناظر آن ها بهعنوان یک تابع زمان پخت در 90
درجه سییانتی گراد در محدوده  1سییاعت (پس از آغاز فرایند) تا  7روز اسییت .آنچه قابلمشییاهده
است ،مقدار ویسکوزیته متناظر با قیر اصالحشده که فقط پس از فرایند به دست میآید ( 1ساعت
در شکل  )3-14شبیه قیر د ستنخورده ا ست .درنتیجه انتظار میرود که کاهش وی سکوزیته را
براثر افزودن یک مایع با ویسیییکوزیته کم (پیش پلیمر) که بهوسییییله واکنش قیر-پلیمر در طول
اختالط میسر می شود را مشاهده کنیم .بههرحال در دماهای پخت باال (در  90درجه سانتی گراد
و با عدم حضور آب) یک کاهش اندک در ویسکوزیته به وجود میآید که این امر بعد از گذشت 7
روز از پخت اهمیت دارد .با این اوصیییاف ،افزودن آب منجر به تغییرات قابلتوجهی در خواص
جریان میشییود .توسییعه سیییسییتم با سییاختار باال به دلیل واکنشهای شیییمیایی در طول فرایند
دمیدن شیمیایی است.

شکل شماره 3-14

منحنی جریان ویسکوز در  60درجه سانتی گراد برای قیر اصالحشده با  10درصد وزنی  MDI-PPGو

فوم قیری (تولیدشده با  10درصد وزنی  MDI-PPGو  2درصد وزنی آب) بهعنوان تابعی از زمان پخت در  90درجه سانتی
گراد .اقتباس از  Izquierdoو همکاران 2010
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این موضوع بهخوبی شناختهشده است که خصوصیات ویسکواالستیک خطی پلیمرهای اصالحکننده
قیر با طیف گستردهای از دماهای سرویس ،میتواند بهوسیله روشهای دینامیکی مکانیکی تعیین
شود.
سیر تکاملی هر دو مدول برشی مجموعه (سفتی و بهطورکلی مقاومت در برابر تغییر شکل) G*،و
تانژانت اتالف( tanδ،با رابطه معکوس با االستیسیته کلی نمونه) با دما در شکل شماره 3-15
ارائهشده است .آنچه قابلمشاهده است ،مدول مجموعه بهطور قابلتوجهی در طول زمان پخت
افزایش مییابد .درنتیجه افزودن  2درصد وزنی آب به قیر اصالحشده با  10درصد وزنی MDI-
 PPGباعث افزایش بازده مقدار مدول مجموعه بهطور عمده در دمای باالی  60درجه سانتی گراد
و باگذشت زمان کم از شروع پخت میشود .درجه حرارت مجموعه افزایش زمان پخت را اعالم
کرده و بیانگر کاهش قابلتوجهی در حساسیت دمایی مواد است.
از سوی دیگر ،مقادیر تانژانت اتالف برای فوم قیری بهطور چشمگیری کمتر از قیر اصالحشده با
 10درصد وزنی  MDI-PPGاست و همیشه این مقدار کمتر از  1باقی میماند .این امر نشاندهنده
رفتار االستیک غالب است که بعد از گذشت  1روز از زمان پخت بارزتر میشود .بیشینه تانژانت
اتالف در دمای حدود  50درجه سانتی گراد مربوط به فرایند تغییر شکل آرام ساختارهای جدید
که براثر واکنشهای بین قیر و پلیمر تکاملیافتهاند است .بههرحال این فرایند در فومهای قیری
که عمدت ًا دارای االستیک متوسط میباشند رخ میدهد .در حقیقت کمترین مقدار تانژانت اتالف
زیر  1نشاندهنده منطقه االستیک و قابلانعطاف در قیرهای اصالحشده مشاهده نشده است .این
رفتار براثر توسعه در طول شکلگیری فوم بر پایه شبکه شیمیایی سهبعدی در تمامی قسمتهای
قیر است .درنتیجه یک رفتار ژلمانند در نمونه مطالعه شده آزمایشگاهی مشاهدهشده و بهتبع آن
ویژگیهای االستیک بایندر تا حد زیادی بهبودیافته است.
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شکل شماره 3-15

آزمایش رفتوبرگشت دما در نوسانات برشی در  10 rad/sبرای فوم قیری (اصالحشده با 10

درصد وزنی  MDI-PPGو  2درصد وزنی آب) ،سیر تکاملی مدول برشی مجتمع ( )aو تانژانت اتالف ( )bبهعنوان یک تابع
زمان پخت در دمای  90درجه سانتی گراد .اقتباس از  Izquierdoو همکاران 2010

در شکل  3-16که با میکروسکوپ اتمی تصویربرداری شده است ،تصاویر ( )aو ( )bنشاندهنده
تصاویر فازی متناظر در قیر دستنخورده و قیر اصالحشده بعد از گذشت  7روز از زمان پخت در
دمای  90درجه سانتی گراد است .دو منطقه با دو سطح شدت نور متفاوت (تیره و روشن) بهوضوح
از هم متمایز است .درنتیجه ذرات جامد آسفالتن ها (رگههای سیاهوسفید) به نظر توسط پوسته
جامد رزینها (مناطق خاکستری روشن) پوشش دادهشده و بهوسیله ماتریکس مالتنی (تاریکترین
مناطق) محصورشده که در آن میسل های آسفالتن (مانند آسفالتن های  Peptisشده توسط
رزینها) پراکندهشدهاند .برای قیرهای اصالحشده با  10درصد وزنی  MDI-PPGشکل (-16 )b
 ،3نشاندهنده مناطق آسفالتنیک فشردهتر در مقایسه با قیر دستنخورده است .درنتیجه ،افزودن
پلیمر باعث افزایش توسعه ساختارهای ماتریکس قیر با توجه به تشکیل پیوندهای شیمیایی بین
پلیمر و ترکیبات قطبی قیر میشود.
شکل ( 3-16 )cنمایانگر تصویر میکرو گراف فوم قیر بعد از شروع  7روز از زمان پخت در دمای
 90درجه سانتی گراد است .در مقابل نتایج نشان دادهشده در شکل ( 3-16 )aو ( ،)bبیانگر این
است که ساختار کلوئیدی قیر آشکار نمیباشد .زیرا درنتیجه واکنش آب که قبالً نیز راجع به آن
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بحث شد ،این ساختار ناپدید میشود .درنتیجه این میکرو گراف نشاندهنده ماتریکس مستمر فاز
سخت (مناطق روشن) است که به شبکه سهبعدی ترکیبات قیر-پلیمر با وزن مولکولی زیاد نسبت
داده میشود .عالوه بر این ،پراکندگی مناطق نرم (مناطق تیره) بهوضوح قابلتشخیص است که
ناشی از فاز غیر واکنشی و یا حضور حبابهای گاز میباشد .شکل ( 3-16 )cنشاندهنده ساختار
کروی و یا توپ مانند است که شبیه ساختار فومهای پلی اورتان است ( Yontzو همکاران .)2008

شکل شماره 3-16

میکرو گراف میکروسکوپی اتمی در  25درجه سانتی گراد برای قیر دستنخورده ( ،)aقیر اصالح

شده ( )bبعد از گذشت  7روز از زمان پخت در دمای  90درجه سانتی گراد و فوم قیری ( .)cابعاد  25*25میکرومتر.
اقتباس از  Izquierdoو همکاران 2010

این نتایج بیانگر این است که استفاده از پلیمرهای واکنشی سنتز شده توسط واکنش 4,4′
( methylenebisفنیل ایزوسیانات) MDIبا (polyپروپیلن گلیکول) PPGبا وزن مولکولی کم،
یک روش امیدبخش در تولید مواد پوششی مبتنی بر قیر و فوم قیری پایدار است .بهطور خاص،
امکان به دست آوردن بایندر فومی پایدار با استفاده از قیر معمولی اصالحشده با  10درصد وزنی
 MDI-PPGو  2درصد وزنی آب وجود دارد .این فومها یک ریزساختار مشابه فومهای پلی اورتان
را ارائه میکنند .گرانروی و خصوصیات ویسکواالستیک خطی بایندرهای اصالحشده از زمانی که
بایندر فومی اصالحشده به دست آمد بهطور چشمگیری بهبودیافته است.
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 7-3توصیهها و اطالعات بیشتر در مورد اصالح قیر با استفاده از پلی اورتان ها
اصییالح قیر با اسییتفاده از پلی اورتان ها یک موضییوع جدید در صیینعت روسییازی و سییاختوسییاز
میباشیید .در حال حاضییر تعداد اندکی از گروههای تحقیقاتی این موضییوع را موردبررسییی قرار
دادهاند .ازجمله این گروهها میتوان به آزمای شگاه مهند سی سیاالت پیچیده دان شگاه  Huelvaو
همچنین پروف سور  Diogoو پروف سور  Bordadoاز دان شگاه فنی لی سبون ا شاره کرد .بهطور
خاص در مورد این موضیییوع ،مطالعات بیشتری را میتوان از مجموعه تحقیقات  Navarroو
هم کاران ( Martin-Alfonso ،)2006،2007،2009و هم کاران ( Carrera ،)2008،2009و
همکاران ( )2009،2010و  Izquierdoو همکاران ( )2010یافت.
عالوه بر این تنوع عظیمی از با نک های اطال عاتی متون علمی مورداسیییت فاده برای محققین و
تکنس یینها وجود دارد .منابع معمول این اوراق پژوهشییی در پایگاههای اطالعاتی وبسییایتهایی
میییییانییییینییییید (،)www.engineeringvillage.com( ،)www.scopus.com
( )www.scincedirect.comو ( )www.springerlink.comاست.
یک منبع مفید در رابطه با دی ایزوسییییانات ها و تکنولوژی  ،Polyolانجمن تول یدکنندگان
 Polyolو دی ایزو سیانات اروپایی ا ست ( .)ISOPAاین انجمن برای ترویج باالترین ا ستاندارد
در توزیع و ا ستفاده از دی ایزو سیانات و  Polyolتو سعهیافته ا ست .وب سایت آنها به ن شانی
( )www.isopa.orgدربرگیر نده اطال عات جامع در مورد محیطزیسیییت ،جن به های ایمنی و
سالمت مواد اولیه برای پلی اورتان ها است.
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 .4الستیکهای اصالحکننده قیر
 1-4مقدمه
از میان چندین روش بازیافت ضایعات الستیکی ،استفاده از خردههای الستیکی جهت اصالح
خواص قیر سزاوار توجه ویژهای میباشد .این فصل شامل بازبینی روشهایی برای اصالح خواص
قیر بهوسیله خردههای الستیکی ،بحث در مورد فعل و انغعالت قیر –الستیک ،توصیف خواص قیر
اصالحشده بهوسیله الستیک و مخلوطهای آسفالت و الستیک است .همچنین خالصهای از فواید
استفاده از مخلوط آسفالت و الستیک در ساخت جادهها ارائه میشود.
ضایعات الستیکی بخش قابلتوجهی از زبالههای جامد جهان را تشکیل میدهند .بیشتر این
ضایعات شامل تایرهای مصرفشده اتومبیلهای سواری ،کامیونها و خودروهای حمل و نقل
عمومی است .به دلیل افزایش روزافزون تولید خودروهای سواری و کامیونها و از سوی دیگر طول
عمرمحدود تایرها ،معموالً مقدار تایرهای ضایعاتی جهان سالبهسال افزایش مییابد .ساالنه در
حدود یک میلیارد تایر در سراسر جهان دور انداخته میشود ( .)2009 Heimbuchدر کشورهای
صنعتی سرانه تولید الستیک در حدود  9کیلوگرم میباشد ( Geigerو همکاران  .)2008بخشی از
تایرهای تولیدشده در جهان بازیافت شده و مابقی انبارشده و یا دفن میشوند ( Aireyو همکاران
 )2003که این امر مشکالت زیستمحیطی و یا خطرات بهداشتی را به دنبال دارد .تایرهای دفن
شده در محل دفن زباله باعث گسترش و تکثیر جوندگان و حشرات میشوند (مدیریت مواد زائد
جهان  .)2010مخاطرات زیستمحیطی اغلب شامل احتمال ایجاد آتشسوزیهای مهیب است .با
توجه به شکل و طول عمر طوالنی آنها که از یک دهه تا حدود  100سال است ،ذخیرهسازی
تایرهای ضایعاتی منطقه وسیعی را اشغال میکند .بنابراین جهت جلوگیری از این امر میبایست
بیشتر تایرهای ضایعاتی مورداستفاده مجدد و مناسب قرار گیرند.
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با توجه به بخشنامه اتحادیه اروپا در مورد منع انباشت و دفن تایرهای دور انداختهشده و استفاده
از فشار برای تشدید تحقیقات ،دستیابی به روشهای مؤثرتر بازیافت مواد ممکن شده است .اتحادیه
بازیافت تایر اروپا ( )ETRAدر سال  1999استفاده از تایرهای مصرفشده قابل بازیافت را در تهیه
مخلوط آسفالت روسازی توصیه کرده است .این کار میتواند تعداد زیادی از تایرهای دور
انداختهشده را مصرف کرده و به نظر یک روش زیستمحیطی مطلوب جهت بازیافت الستیکهای
ضایعاتی است .تایرهای ضایعاتی برای تولید خرده الستیک جهت اصالح بایندر قیری استفادهشده
است.
 2-4بازیافت تایرهای ضایعاتی
تایرها دارای پلیمرهای شبکهای هستند و فرایند تبدیل آنها به کاالهای ارزشمند کار آسانی
نیست ( Josephو همکاران  .)1994روشهای بازیافت تارهای ضایعاتی شامل موارد زیر است:
 بازیافت مواد
 بازیابی انرژی
 استفاده مجدد از تایرها و یا قطعات آنها
 3-4روشهای اصالح قیر با استفاده از الستیک های ضایعاتی
دو راه برای افزودن تایرهای الستیکی ضایعاتی به مخلوط آسفالت وجود دارد:
 اصالح قیر از طریق روش مرطوب
 استفاده از خرده الستیکهای ضایعاتی بهعنوان بخشی از مخلوط آسفالت به همراه مشتقات
جزئی اصالحکننده قیر (روش خشک)
در روش اول ،بایندر قیر-الستیک اصالحشده بهدستآمده و در روش دوم یک مخلوط آسفالت
اصالحشده با الستیک ایجاد میشود.
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 1-3-4روش مرطوب
طبق استاندارد ) ،ASTM D8 (2002بایندر قیر-الستیک (و یا طبق واژگان آمریکایی آسفالت-
الستیک) اینگونه تعریف میشود:
بایندر قیر-الستیک عبارت است از اختالط بایندر قیری با خرده الستیکهای تایر ضایعاتی (به
مقدار حداقل  15درصد وزنی) و مواد افزودنی کاهنده ویسکوزیته که در آن قطعات الستیکی
اصالحکننده بایندر با قیر مذاب واکنش داده و بهطور قابلتوجهی موجب افزایش حجم آن می
شود.
روش اول افزودن الستیک به بایندر قیری توسط  Hancockدر سال  1823گسترش یافت.
 Cassellدر سال  1844اصول فرایند تولید بایندرهای حاوی الستیک طبیعی را ارائه داد .اولین
کاربرد این بایندر ساخت یک خیابان در  Cannesدر سال  1960بود McDonald .تکنولوژی
صنعتی تولید بایندرهای قیر-الستیک را در سال  1981توسعه داد.
برای تولید بایندرهای قیر-الستیک ،خرده الستیکها با سایز بیشتر از  1میلیمتر استفادهشده
است .فرایند اصالح در محدوده دمایی  170تا  220درجه سانتی گراد برای  1تا  3ساعت انجام
میپذیرد ( .)2006 Wayدمای باالی این فرایند انعطافپذیری بایندر را کاهش میدهد .زمان
بهینه اختالط قیر با الستیک تقریب ًا دو ساعت است .افزایش زمان اختالط مشخصات بایندر قیر-
الستیک را بهبود میبخشد ولی این امر به علت افزایش چشمگیر هزینههای تولید توصیه نمی
شود .خرده الستیکهای اضافهشده به قیر مذاب بهوسیله جذب اجزاء سبک قیر و مواد افزودنی
متورم میشود .هنگامیکه خردههای الستیک با قیر مخلوط شده و در دمای حدود  200درجه
سانتی گراد و به مدت  20دقیقه ذخیره شود ،حجم مخلوط تقریب ًا  2برابر میشود (Horodecka
و همکاران .)2002
بسته به روش تولید ،بایندر قیر-الستیک ممکن است جهت تولید مخلوط آسفالت بالفاصله پس
از تولید مورداستفاده قرارگرفته (با توجه به بیثباتی بایندر) و یا ذخیرهسازی شود .نمودار تولید
بایندر قیر-الستیک انبار نشدنی در شکل  4-1و بایندر انبار شدنی در شکل  4-2ارائهشده است.
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شکل شماره 4-1

نمودار تولید بایندر قیر-الستیک انبار نشدنی (مطابق با  Corteو همکاران  2006 Way ،1999و
)2006 CALATRANS

شکل شماره 4-2

نمودار تولید بایندر قیر-الستیک انبار شدنی (مطابق با  Corteو همکاران )1999

تولید بایندر قیر-الستیک انبار نشدنی به شرح زیر است:
 خرده الستیکها در یک تغذیهکننده خاص قرار میگیرند
 مقدار مشخصی از خرده الستیکها از تغذیهکننده به قیر مذاب اضافهشده و سپس وارد
مخلوطکن میشوند.
 بایندر قیر-الستیک تولیدشده در مخازن ویژه حملونقل بارگیری میشوند.
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تولید بایندر قیر-الستیک انبار شدنی با توجه به ارائه پایداری زمانی مستلزم افزودن مواد دیگری
برای داشتن یک مخلوط یکنواخت است .تولید بایندر قیر-الستیک انبار شدنی در مخلوطکنهای
مخصوص و آسیابهای کلوئیدی در دمای  180-175درجه سانتی گراد انجام میپذیرد .اختالط
مواد تشیکیلدهنده باییندر حییدود  2سییاعت به طییول میانجامد تا ایینیکه گرانییروی بایندر
به  0/6 Pa.sبرسد .بعد از تکمیل فرایند مخلوط دمای بایندر تا  15الی  20درجه سانتی گراد
کاهشیافته و سپس بایندر در ظروف پلمج شده در دمای  160درجه سانتی گراد و بدون تکان
دادن ذخیره میشود .بایندر قیر-الستیک تولیدشده میتواند به مدت بیش از دو هفته و بدون از
دست دادن خصوصیاتش ذخیرهسازی شود ( Corteو همکاران .)1999
 2-3-4روش خشک
فرایند خشک در سال  1960در سوئد توسعهیافته است .در روش خشک ،خردههای الستیکی
بهطورکلی نقش یکدانه را بازی کرده و الستیک تااندازهای سبب تغییر بایندر میشود .بااینکه این
روش یک تکنولوژی ساده است ولی خواص ارزشمند الستیک بهطور کامل استفاده نمیشود .خرده
الستیکها بهطور متناوب به مخلوط مواد معدنی قبل از مخلوط شدن با بایندر قیری اضافه می
شود .اندازه غالب دانههای این خرده الستیکها  2میلیمتر تا  6میلیمتر است .خرده الستیکها
به مقدار  1تا  3درصد وزنی ذرات به مخلوط گرم مواد معدنی اضافه میشود (CALTRANC

 Donates Neto،2006و همکاران  .)2009درجه حرارت ذرات در حدود  180-160درجه سانتی
گراد و برای یکزمان اختالط  30-15ثانیهای است .بعد از مخلوط شدن خرده الستیکها با ذرات
دیگر ،قیر به سیستم افزوده میشود .مقدار قیر در حدود  1درصد وزنی بیشتر از مقدار قیر
مورداستفاده در مخلوط آسفالت سنتی است .کل محدوده زمان اختالط در حدود  120تا 180
ثانیه است .مخلوط آسفالت پس از افزودن خرده الستیکها میتواند در یک مخزن مخلوط آماده
بیرای  2تا  3سیاعت ذخییره شیود .در طیول این زمان خواص قیر تااندازهای توسط الستیک
اصالحشده و خصوصیات ویسکواالستیک مخلوط بهبود مییابد.
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مخلوطهای تهیهشده با استفاده از روش خشک کاربردهای محدودتری در مقایسه با مخلوط
تهیهشده بهوسیله روش مرطوب دارند ( .)2006 Wayاین مخلوطها مخصوصاً در اقلیمهای سرد و
برای کاهش میزان لغزش تایر خودرو بر روی جادهها با سطح یخزده و لغزنده بکار میروند.
 4-4فعلوانفعاالت انجامگرفته بین قیر و الستیک
باور عمومی بر این است که فعلوانفعاالت بین قیر و الستیک یک واکنش شیمیایی نیست بلکه
یک پدیده انتشاری میباشد .هنگام قرار گرفتن در قیر مذاب ،خرده الستیکها ترکیبات قیر با
پارامتر حاللیت مشابه را جذب کرده و شروع به متورم شدن میکنند .این مقدار تورم ممکن است
به حد  3تا  5برابر حجم اولیه خود باشد ( Massuccoو همکاران  .)1994افزایش تورم بهصورت
یک نرخ خطی در  90ثانیه ابتدایی بوده و بعدازآن شاهد افزایش در کاهش نرخ تورم هستیم
( Josephو همکاران  .) 1994ابعاد خرده الستیک تا زمانی که غلظت مایع در سراسر مخلوط
یکنواخت شود و تعادل بین ذرات و تورم حاصله برقرار شود ،افزایش خواهد یافت (.)1971 Blow
مقدار تورم به درجه حرارت اختالط ،مدتزمان ،ماهیت شیمیایی ،گرانروی قیر ،ترکیبات و اندازه
ذرات الستیک بستگی دارد .سازگاری الستیک و سیال نیز یکی از عوامل بسیار مهمی است که بر
تورم تأثیرگذار میباشد .ماهیت شیمیایی قیر تعیینکننده تعادل تورمی است درحالیکه گرانروی
قیر تعیینکننده نرخ نفوذ به بخش عمدهای از الستیک است ( Stroup-Gardinerو همکاران
 .)1993نرخ نفوذ (انتشار) با کاهش ویسکوزیته مایع افزایش مییابد .طبق گزارشهای  Aireyو
همکاران در سال  ،2003نرخ اولیه جذب قیر و احتماالً مقدار تورم الستیک وابسته به گرانروی
(درجه نفوذ) بایندر است .بایندرهای نرمتر (ویسکوزیته کم) بیشترین نرخ جذب رادارند .مطالعات
 Gawelو همکاران ( )2006نشان میدهد که مقدار تورم الستیک در قیرهای نرمتر (با درجه نفوذ
باال) بهطور هنگفتی بیشتر از انواع سفتتر آن (با درجه نفوذ پایین) است (جدول .)4-1
فعلوانفعاالت قیر-الستیک تابع وزن مولکولی قیر است ( Stroup-Gardinerو همکاران .)1993
قیر غنی از ترکیبات با وزن مولکولی کم تعامل بیشتری با الستیک دارد .ترکیبات و اجزاء سبک
قیر نفوذ بیشتر و راحتتری درون ماتریکس داخلی پلیمر دارند.
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آنالیز HP-GPCبایندر قیری قبل و بعد از اصالح بهوسیله خردههای الستیکی نشاندهنده افزایش
اندازه مولکولی اجزاء بزرگ و کاهش اندازه مولکولی اجزاء کوچکتر است ( Putmanو
 .)2010 Amirkhanainمشخصشده است که ترکیبات غیر قطبی ،سری آلکان ها و سری آلکیل
بنزنها دارای بیشترین گرایش به نفوذ در ذرات الستیک هستند ( Gawelو همکاران .)2006
جذب ترجیحی ترکیبات با زنجیره آلیفاتیک های خطی در الستیک حاکی از آن است که این
ترکیبات سازگاری خوبی با اسکلت پلیمرهای خطی الستیک دارند.

جدول شماره 4-1

درصد تورم الستیک در قیر (ضخامت الستیک  0/85میلیمتر)(تورم بهعنوان درصد افزایش حجم الستیک
است) .منبع  Gawelو همکاران 2006

اطالعات مختلفی در تألیفاتی که راجع به اثر ترکیببندی شیمیایی قیر در نرخ و مقدار تورم
الستیک ارائهشده ،وجود دارد .طبق گفته  Singletonو همکاران ( ،)2000ترکیبات قیر اثر
قابلتوجهی را بر نرخ برهمکنش بین قیر و الستیک درصورتیکه به مقدار کافی اجزاء با وزن
مولکولی کم حضورداشته باشند ،ندارد.
ترکیبات شیمیایی قیرها بسته به درجه و نوع نفت خام و همچنین تکنولوژی تولید آنها متفاوت
است ( Baginskaو .)2004 Gawel
 Putmanو  )2010(Amirkhanianتعیین کردند که فعل و انفعاالت بین الستیک و بایندر
قیری از منابع مختلف بهوسیله محاسبه اثر متقابل ( )IEامکانپذیر است .اثر متقابل بهصورت
تغییرات بیس پس از تخلیه بایندر برای بایندر اصالحشده با الستیک نسبت به بایندر بیس بیان
میشود.
فرمول 4-1
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تفاوتهای قابلتوجه در مقدار  IEبین قیر از خاستگاههای مختلف نشاندهنده تأثیر منبع بایندر
بر فعلوانفعاالت قیر-الستیک است Frantzis .در سال  ،2004روش تبیین ضرایب انتشار و حاللیت
الستیک در قیر را ارائه کرد .افزایش جرم الستیک در قیر در دمای  180درجه سانتی گراد برای
مدتزمان مختلف اندازهگیری کرده و منحنی جذب آن را به دست آورده است .ضریب انتشار از
طریق شیب ناحیه خطی منحنی جذب محاسبه میشود .این مطالعه نشان داد که بایندر ها از
خاستگاههای متفاوت دارای مقدار ضریب انتشار مختلف هستند .بهطور مثال ،قیر ونزوئال که دارای
مقدار بسیار باالیی از آروماتیکهاست در مقایسه با قیر کویت با مقدار آروماتیک بسیار کمتر ،ضریب
انتشار باالتری دارد .در میان قیرها از منابع خام مشابه ،بایندر ها با درجه نفوذ باالتر (نرمتر) ضریب
انتشار باالتری نیز دارند (.)2004 Frantzis
گرایش اجزاء سازنده قیر (اجزاء عمومی) به نفوذ در ذرات الستیک بهوسیله برخی از محققان هنگام
ارزیابی فعلوانفعاالت بین قیر و الستیک محاسبهشده است ( Singletonو همکاران Gawel ،2000

و همکاران  Ould Henia ،2006و  .)2008 Dumontاگرچه مقایسه نتایج بهدستآمده تحت
شرایط تجربی متفاوت ممکن است در مورد نتایج بهدستآمده تردید ایجاد کند ،اما ضروری است
که توجه داشته باشید (بر مبنای اطالعات بهدستآمده توسط این محققین) که تغییرات در
ترکیببندی عمومی قیر به ترکیببندی قیر پایه بستگی دارد Singleton .و همکاران ()2000
برای قیر با محتوای آروماتیک (تعیینشده بهوسیله روش  )SARAدر محدوده  50تا  65درصد
وزنی یک کاهش در ساختار و اجزاء آروماتیک را بعد از پخت بهوسیله الستیک گزارش کردهاند.
 Ould Heniaو  )2008(Dumontیک بایندر با محتوای آروماتیک باال ( 70-86درصد وزنی با
استفاده از روش  )SARAرا مورداستفاده قرار داده و نتیجهگیری کردند که اجزاء آروماتیک قیر
یک مؤلفه اصلی در مهاجرت به سمت شبکه الستیک است .بایندر قیری مورداستفاده آنها در این
مطالعه دارای مقدار ترکیبات اشباع بسیار پایین بوده است .الگوی متفاوت تغییرات (تعیینشده با
استفاده از  ASTM D4124در سال  )2009توسط  Gawelو همکاران در ترکیببندی قیر
بهدستآمده از نفت خام روسیه را موردمطالعه قرار گرفته و الگوی متفاوت تغییرات بایندر ها با
مقدار آروماتیک کمتر و محتوای اشباع بیشتر (جدول  )4-2را در مقایسه با بایندرهای ذکرشده
در باال را مشاهده کردند.
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طبق اطالعات جدول شماره  4-2میتوان استنباط کرد که برای قیر از نوع پارافین-نفتنیک (قیر
روسیه) ،ترکیبات اشباع از اجزاء اصلی نفوذ در الستیک هستند .نفوذ ترجیحی ترکیبات اشباع
درون ماتریکس داخلی پلیمر ممکن است توسط تشابه پارامتر حاللیت ترکیبات اشباع و پارامتر
حاللیت الستیک توضیح داده شود .پایداری قیر و الستیک ممکن است بهوسیله مقایسه پارامتر
حاللیت ترکیبات ارزیابی شود .ترکیبات قیر از منظر پارامتر حاللیت باهم متفاوت میباشند (Yen

و  .)1994 Chilingarianبرای قیرهایی که ترکیببندی آن در جدول  4-2توصیفشده است،
پارامتر حاللیت اجزاء به شرح زیر است:
ترکیبات اشباع  ،δ=17.5آروماتیکها  ،δ=18.2رزینها  δ=19.5و آسفالتن ها δ=22.3 MPa1/2

بههرحال برای قیرها با ماهیت شیمیایی متفاوت ممکن است پارامتر انحالل اجزاء تشکیلدهنده
آنها دارای مقداری انحراف از اعداد ذکرشده در باال باشد ( .)1997 Rogelالستیک بهدستآمده
از تایر اتومبیلها عمدت ًا دارای ترکیب الستیک استایرن-بوتادین ( )δ=17.5و الستیک طبیعی
( )δ=14.8است ( Brandrupو  .)1989 Immergutمقایسه پارامتر انحالل ترکیبات جداشده از
قیر روسیه با پارامتر انحالل الستیک شواهدی دال بر اینکه ترکیبات اشباع بهترین سازگاری با
الستیک رادارند ارائه میکند.
افزایش در مقدار آروماتیک قیر بعد از غوطهوری الستیک (جدول  )4-2را میتوان از هردو منظر
کاهش محتوای ترکیبات اشباع و مهاجرت ترکیبات مشابه از الستیک به قیر توضیح داد .استفاده
از روش  NMRتوسط  Miknisو  )1998(Michonنشان داد که روغن استفادهشده در تولید تایر
و روغن موجود در قیر دارای ترکیبات مشابه هستند .این مشاهدات آنها را وادار کرد به این نتیجه
برسند که احتماالً روغنها در طول فرایند پخت مبادله میشوند .آنالیز  GC-MSترکیبات مولکولی
برخی اجزاء استخراجشده از خرده الستیکها قبل و بعد از غوطهوری در قیر مذاب (از ترکیبات
عمومی مشخصشده در جدول  )4-2کاهش قابلتوجهی را در مقدار اسید نشان داده است.
میرستیک ،پالمتیک (غالب) و اسید استاریک که بهوفور در الستیک وجود دارد ،بهعنوان مؤلفههای
سیستم پخت هستند.
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جدول شماره 4-2

تركیبات عمومی قیر با گرید (70/100تولیدشده از نفت خام روسیه) قبل و بعد از غوطهوری الستیک.
اقتباس از  Gawelو همکاران 2006

این یافته نشان میدهد که در طول غوطهوری الستیک در قیر مذاب ،اسیدها از ماتریکس الستیک
به داخل قیر نفوذ میکنند .در طول جداسازی بایندر باقیمانده به اجزاء عمومی احتما ًال این اسیدها
در بخش نفتن-آروماتیک متمرکز میشوند .این موضوع از افزایش محتوای اجزاء بعد از اصالح
توسط الستیک استنباط میشود (جدول .)4-2
به نظر میرسد که نفتنیک اسیدها در قیر نیز به فعلوانفعاالت با الستیک کمک میکنند .برخی
از قیرهای ونزوئال مقدار اسید باالتر و درنتیجه تعامل بهتری را با الستیک نشان میدهند .کاهش
مشاهدهشده در مقدار اجزاء آروماتیکهای قطبی (جدول  )4-2را میتوان به تجزیه جزئی
آروماتیکهای قطبی درنتیجه پیرشدگی قیر در دمای باال نسبت داد .تجزیه آروماتیکهای قطبی
تحت پیرشدگی در آزمایشگاه در قیر بهدستآمده از نفت خام نوع پارافین-نفتنیک (بهطور مثال
از نفت خام روسیه) مشاهده شد است ( Gawelو )2004 Baginska
بررسی متون مربوطه بیانگر آن است که در فعلوانفعاالت قیر-الستیک ،مقدار بیشینه تورم بیشتر
به ماهیت خرده الستیکها بستگی دارد تا به ماهیت شیمیایی قیر البته بهشرط اینکه اجزاء اصلی
سبک به مقدار کافی در بایندر حضورداشته باشد .در بخش الستیک ،فعلوانفعاالت به مقدار خرده
الستیکها ،اندازه ذرات ،نوع تایر (تایر خودرو سواری و یا کامیون) ،روش فرایند و ترکیبات پلیمر
آن بستگی دارد ( Billiterو همکاران  Bahia،1997و  Dias ،1995 Daviesو Picado-Santos

.)2008

86
www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

قیر اصالح شده پلیمری

مقدار الستیک بایندر بهعنوان یک عامل کمککننده مهم در تورم الستیک شناختهشده است.
محققین به این نتیجه رسیدهاند که تورم الستیک از نسبت قیر-الستیک مستقل بوده به شرطی
که بهاندازه کافی اجزاء سبک قیر وجود داشته باشند .اینیک مورد برای پلیمرهای کالسیک متورم
شده در حالل که در آن مقدار حالل بهاندازه کافی برای به دست آوردن تورم به نسبت مستقل از
مقدار پلیمر اضافهشده وجود داشته باشد.
تأثیرات اندازه ذرات الستیک بر روی نرخ و مقدار تورم الستیک در قیر مذاب در شکل  4-3نشان
دادهشده است .نرخ تورم بهطور محسوسی برای نمونه الستیکهای ضخیم کمتر است .بعد از 120
دقیقه غوطهوری در قیر مذاب ،مقدار تورم تقریباً بیش از دو برابر برای نمونه الستیک با اندازه 0/5
میلیمتر نسبت به نمونه الستیک با اندازه  0/85میلیمتر است .بعد از گذشت  180دقیقه از
مدتزمان آزمایش ،انسجام الستیک نازکتر بهطور چشمگیری کاهشیافته بنابراین روند تورم
متوقف میشود.
سطح خاصی از خرده الستیکها ویژگی مهم تأثیرگذاری بر فعلوانفعاالت بین قیر و الستیک دارند
( Dias ،1992 Heitzmanو  .)2008 Picado-Santosبا توجه به شکل ناهموار و سطح خرده
الستیکهای بهدستآمده از روش مکانیکی تعامل بهتری با قیر نسبت به خرده الستیکهای
تولیدشده بهوسیله روش برودتی (با شکل مکعبی و سطح صاف) دارند.
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شکل شماره 4-3

نرخ تورم الستیک در قیر با گرید  70/100در  200درجه سانتی گراد

ارزیابی ترکیب شیمیایی خرده الستیکها دشوار است زیرا تنوع زیادی در نوع تایرها و فرایندهای
روکش وجود دارد ( Airyو همکاران  .)2003بهطورکلی تایر کامیونها دارای مقدار زیادی الستیک
طبیعی در مقایسه با تایر خودروهای سواری است .ترکیب الستیک نیز بین بخشهای یک تایر
متفاوت است .تایرهای مختلف در پارامتر انحالل نیز باهم تفاوت دارند .پارامتر انحالل برای تایرهای
الستیکی محدودهای از  17.8الی  20.8 MPa1/2است ( Hansenو .)2004 Smith
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پارامتر انحالل مشابه مایع و الستیک باعث ایجاد اطمینان از سازگاری بهتر اجزاء بوده و بنابراین
بهترین فعلوانفعاالت بین الستیک و مایع (قیر) به دست میآید .آرایش مولکولی شبکه پلیمر
بهطور قابلمالحظهای تحت تأثیر درجه تورم است ( Aireyو همکاران  .)2003هرچه تعداد آرایش
مولکولی در الستیک بیشتر ،میانگین طول زنجیره الستیک بین آرایش مولکولی کوتاهتر و درنتیجه
نرخ انتشار و نفوذ اجزاء سبکتر قیر به درون الستیک نیز کمتر است .امکان نفوذ اجزاء سبک قیر
به درون الستیک وجود دارد هرچند باعث کاهش پایداری کلوئیدی بایندر قیری شود .اگر قیر از
اجزاء سبک غنی بوده و درعینحال حاوی مقدار آسفالتن زیاد (اجزاء سنگین) هم باشد ،افزودن
خرده الستیک ممکن است منجر به انعقاد آسفالتن ها شود .برای جلوگیری از این امر آسفالتن ها
با درجه نفوذ باال مورداستفاده قرار میگیرد.
هنگام اختالط با قیر مذاب ،قطعات الستیک دچار دی ولکانیزاسیون و دی پلیمریزاسیون میشوند.
اگر الستیک تا یک حدی دی ولکانیزه نشود ،تولید بایندر ناهمگون با الستیک که عمدت ًا بهعنوان
یک پرکننده انعطافپذیر است میکند ( .)1994 Giavariniدی ولکانیزاسیون بیشازحد منجر
به تخریب خصوصیات بایندر میشود .بهبود در االستیسیته بایندر ممکن است بهوسیله آرایش
مولکولی اضافی پلیمر در بایندر اصالحشده با الستیک به دست آید ( Gawelو Slusarski
.)1999
فعلوانفعاالت بین الستیک و قیر بر عملکرد مربوط به خصوصیات بایندر باقیمانده اثرگذار است.
بیشترین اثر مورد انتظار تورم الستیک در قیر مایع ،کاهش قابلمالحظه در ویسکوزیته بایندر
است .قیر با مقدار کم اجزاء سبک و مقدار زیاد آسفالتن یک بایندر با ویسکوزیته باال را تولید می
کند ( Ould Heniaو  .)2008 Dumontافزایش قابلتوجه در سختی و رفتار ویسکواالستیک
بایندر باقیمانده منطبق با از دست دادن ترکیبات سبک قیر ناشی از انتشار آنها به داخل الستیک
و پیری اکسایشی و همچنین همراه با درهم شکست الستیک است (.)2008 Huang
تفاوت در اطالعات گزارششده در مورد فعلوانفعاالت قیر-الستیک به موارد زیر نسبت داده می
شود:
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دمای مخلوط و زمانهای مختلف ،استفاده از قیرها با ماهیت شیمیایی متفاوت و یا الستیکها با
اندازه ذرات و ترکیببندی شیمیایی مختلف و تغییرات در پارامتر انحالل ترکیبات با افزایش دما.
اگرچه پیرشدگی قیر در دمای ترکیب  160تا  210درجه سانتی گراد به نظر از اهمیت بیشتری
نسبت به فعلوانفعاالت قیر-الستیک برخوردار است ( Singletonو همکاران Ould ،2000
 Heniaو .)2008 Dumont

 5-4خصوصیات قیرهای اصالح شده الستیکی
مشخصات و ویژگیهای بایندر قیر-الستیک به عوامل گوناگونی مانند خصوصیات قیر ،خصوصیات
الستیک ،مدتزمان و درجه حرارت تولید بایندر قیر-الستیک و ویژگیهای مواد افزودنی
استفادهشده بستگی دارد .ثبات بایندر قیر-الستیک به رفتار رئولوژیک آن و مقاومت در برابر
پیرشدگی به ترکیببندی شیمیایی قیر و مقدار و اندازه خرده الستیک بستگی دارد .عالوه بر این،
به سطح خاصی از ذرات الستیک بسته به روش خرد کردن آنهم وابسته است .همچنین باید توجه
داشت که ترکیببندی شیمیایی الستیک و مقدار ناخالصی نیز اثر قابلتوجهی بر فرایند اصالح و
تعیین خصوصیات نهایی بایندر قیر-الستیک دارد.
مقدار الستیک افزودنی در بسیاری از کشورها متیفاوت بیوده و محیدوده آن از کمترین مقدار (-12
 5درصد وزنی) تا بیشترین مقدار ( 22درصد وزنی) جرم بایندر است .از دالیل مفید افزودن مقدار
بیشتر الستیک به قیر افزایش خواص ویسکواالستیک بایندر قیر-الستیک است.
دانههای ریز خرده الستیک و سطح خاصی از آنها تا اندازه زیادی تعیینکننده ویسکوزیته قیر-
الستیک است .ذرات ریزتر الستیک به همراه سطوح خاص بهطور مؤثری در قیر متورم میشوند.
روش خرد کردن ذرات الستیک بر ویژگی سطحی این ذرات تأثیرگذار است .خرده الستیکهای
بهدستآمده توسط روش مکانیکی دارای سطح توسعهیافتهتر (متخلخل و دندانهدار) بوده و بهآسانی
با قیر واکنش میدهند .خرده الستیکهای بهدستآمده به روش فناوری برودتی دارای شکل منظم
با سیطح صیاف و صییقلی بیوده و باعیث ایجیاد مقیاومیت در برابر فراییند تیورم در طیول تیولید
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بایندر قیر-الستیک میشود ( Amirkhanian 2005و  Danates Neto،Shenو همکاران
.)2009
ترکیببندی شیمیایی الستیک بر کیفیت بایندر قیر-الستیک تأثیرگذار است .اجزاء الستیک
بهدستآمده از تایرها ترکیبی از الیاف مصنوعی و الستیک طبیعی ،پرکنندهها ،روغنهای
آروماتیک ،سولفور و دیگر مواد افزودنی شیمیایی است .یک تایر الستیکی شامل حدود  50درصد
ترکیبات الستیک است .رطوبت گسترده در خرده الستیکها (بیش از  1درصد وزنی) ممکن است
باعث تبدیل قیر به فوم در هنگام افزودن الستیک شود .ازاینرو ،باید مقدار رطوبت خرده
الستیکهای تجویزی به داخل مخلوطکن کمتر از  0/75درصد باشد (.)ASTM 2009
مشخصات فنی بایندرهای قیر-الستیک به خرده الستیکها و دمای قیر و همچنین زمان اختالط
بستگی دارد ( Fantoو همکاران  .)2003دمای باالی اختالط بهتر است زیرا باعث افزایش سرعت
فعلوانفعاالت بین قیر و ذرات الستیک میشود .همچنین زمان اختالط طوالنی (بیش از  1ساعت)
باعث افزایش بهرهوری اصالح میشود .شرایط اختالط خرده الستیک با قیر بر خصوصیات بایندر
قیر-الستیک اثرگذار است .اختالط با سرعتباال ،جدای از افزایش تورم الستیک ،باعث تکهتکه
شدن ذرات الستیک نرم و افزایش پراکندگی آنها در فاز قیر مذاب میشود (2005
 Amirkhanianو Xiao، Shenو همکاران  .)2006برای بهبود فرایند اصالح در دمای پایین،
انواع مختلفی از روغن جهت نرم شدن و ایجاد حالت پالستیکی بایندر استفاده میشود.
مشخصشده است که بایندر قیر الستیک باعث بهبود مشخصات فنی در مقایسه با بایندرهای
معمولی استفادهشده در ساخت روسازیها و آسفالت جاده ها میشود .بهبود این خصوصیات شامل
موارد زیر است:
 افزایش نقطه نرمی (افزایش مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی)
 کاهش حساسیت دمایی (افزایش شاخص نفوذ)
 افزایش قابلتوجه در ویسکوزیته
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 بسط دمایی محدوده ویسکواالستیسیته
 افزایش االستیسیته و قابلیت ارتجاعی (افزایش بازیابی االستیک)
 بهبود خصوصیات بایندر در دمای پایین
 کاهش استعداد پیرشدگی بایندر
نقطه نرمی یک عامل از بایندر قیر-الستیک است که مشخصه ثبات در دمای سرویس باال و بهبود
مطلوب از  40تا  65درجه سانتی گراد است ( Radziszewskiو همکاران  .)2004این درجه
حرارت به نوع قیر استفادهشده ،مقدار الستیک و روش اصالح بستگی دارد.
حساسیت دمایی یک معیار از خصوصیات ویسکواالستیک بایندر است .اندازه شاخص نفوذ برای
بایندر قیر-الستیک در حدود  +1است.
بایندر قیری باید توسط طیف دمایی گسترده از ویسکواالستیسیته مشخص شود .مقدار زاویه فازی
بین تنش و کرنش در بررسی مدول مختلف تحت بارگذاری چرخهای ،یک نمای کلی از رفتار
االستیک و یا ویسیکوز مواد را ارائیه میدهد .بهطیورکلی ،عامیل اتیالف ( )tanδبرای آسیفالت
ایده آل باید بیشترین مقدار ممکن (باالتر از  )0در دمای سرویس پایین و کمترین مقدار ممکن
در دمای سرویس باال باشد .بایندر قیر-الستیک دارای توسعهیافتگی حرارتی محدوده
ویسکواالستیسیته در مقایسه با قیر اصالحنشده تا حدود  90درجه سانتی گراد است .این بدان
معناست که بایندر قیر-الستیک در دمای سرویس پایین ( -30درجه سانتی گراد) شکسته نشده
و در دمای سرویس باال ( +60درجه سانتی گراد) مانند یک مایع نیوتنی به جریان نمیافتد
( Kalabinskaو همکاران .)1999
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خصوصیات االستیک بایندر اصالحشده بر اساس مطالعات بازیابی کشسانی تعیین میشوند .ارزیابی
قابلیت ارتجاعی و االستیسیته قیر شامل تبیین بازیابی کشسانی نمونه بایندر اصالحشده تحت
کشش در طول آزمایش شکلپذیری است .نتایج نشان میدهد که افزودن خرده الستیک به قیر
مقدار بازیابی کشسانی را از  5-10درصد به حدود  75درصد در مقایسه با بازیابی کشسانی اولیه
افزایش میدهد ( Pilatو همکاران .)2000
بررسی رفتار بایندر در دمای پایین میتواند بر اساس روشهای مختلف آزمایش شامل مطالعات
سازگاری و ثبات (آزمایش نفوذ) ،شکلپذیری بهصورت تابعی از حرارت ،دمای شکنندگی
(تعیینشده بهوسیله روش  )Fraassو استحکام خزش (آزمایش  )BBRانجام پذیرد.
مشخصشده است که بایندر قیر-الستیک در دمای پایین ،شکلپذیری باالیی را (استحکام کششی
و انرژی تغییر شکل باالتر) نسبت به قیر اصالحنشده نشان میدهد .شکنندگی (درجه حرارت نقطه
شکست فراس) بایندر قیر-الستیک در حدود  7الی  10درصد پایینتر از نقطه شکست قیرهای
معمولی است.
یکی از نتایج پیرشدگی این است که بایندر قیری بهتدریج خواص ویسکواالستیک خود را
ازدستداده و بهطور فزایندهای سختتر و شکنندهتر میشود .تغییرات بهعنوان یک نتیجه از
پیرشدگی بایندر قیری ناشی از تبخیر اجزاء فرار قیر در دمای باال و اکسیداسیون در طول فرایند
تولید مخلوط و عملیات روسازی است.
تغییرات در خصوصیات بایندر قیری براثر پیرشدگی شامل موارد زیر است:
 سخت شدگی (منتج به کاهش نفوذ و همچنین کاهش نقطه نرمی و افزایش ویسکوزیته
میشود)
 افول ویژگیهای دماپایین (بهطور مثال سخت شدگی در دمای پایین و درنتیجه افزایش
نقطه شکست)
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افزودن الستیک به قیر ،پیرشدگی براثر اکسیداسیون را به دلیل حضور عوامل بازدارنده
اکسیداسیون در الستیک به تأخیر میاندازد .اکثر شواهد و مدارک بهبود مقاومت قیر اصالحشده
در برابر پیرشدگی را میتوان در آزمایش شکلپذیری با اندازهگیری نیروی کششی مشاهده کرد.
تأثیر مفید بایندر قیری اصالحشده با الستیک در بهبود مقاومت در برابر پیرشدگی است که این
موضوع در مطالعات شکلپذیری با اندازهگیری همزمان نیروی کششی در طول آزمایش مشهود
است .بر پایه نتایج آزمایش شکلپذیری بهعنوان یک تابع از درجه حرارت ،برای قیر اصالحشده
(بهطور مثال  SBSیا  )EVAو قیر اصالحنشده با مقدار سختیهای متفاوت در معرض پیرشدگی
آزمایشگاهی (بهوسیله روشهای  RTFOTو  )PAVمشخصشده که بایندر قیر-الستیک
بیشترین تغییرات مطلوب شکلپذیری و بیشینه نیروی کششی و انرژی تغییر شکل را نشان می
دهد ( Radziszewskiو همکاران .)2007

 6-4خصوصیات مخلوط آسفالت-الستیک
مخلوطهای آسفالت مورداستفاده در صنعت ساختوساز جادهها ترکیبی از بایندر قیری ،مصالح و
دانهها به همراه پرکنندههاست .با اعمال اصالحکنندههایی مانند خرده الستیک (با استفاده از روش
خشک و مرطوب) به مخلوط آسفالت ،بهبود در خصوصیات مخلوط آسفالت-الستیک در مقایسه
با مخلوطهای معمولی به دست میآید.
بسیاری از ویژگیهای مثبت ،مخصوصاً در مورد دوام مخلوط آسفالت-الستیک بدیل مقدار بایندر
باال در مخلوط آسفالت است .افزایش ویسکوزیته قیر-الستیک میتواند افزایش قابلتوجهی در
ضخامت فیلم بایندر بر روی ذرات از  19تا  36میکرومتر در مقایسه باضخامت  9-5میکرومتری
بایندر اصالحنشده شود ( .)Heitman 1992در مخلوط آسفالت با مقدار کم حفرههای هوا و
بایندر اصالحشده الستیکی ،محتوای کل بایندر در حدود  20درصد افزایش مییابد (در مقایسه با
مخلوط مشابه با بایندر اصالحنشده) .برای مخلوطهای متخلخل (با مقدار زیاد حفرههای هوا) مقدار
افزایش در محتوای کل بایندر در حدود  50-60درصد است.
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وجه تمایز مخلوط آسفالت-الستیک در مقایسه با مخلوط آسفالت معمولی به شرح زیر است:
 افزایش مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی
 افزایش دوام خستگی
 بهبود خصوصیات ویسکواالستیک
 افزایش مقاومت در برابر پیرشدگی
آزمایش مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی در مقیاس آزمایشگاهی انجامگرفته و نشاندهنده
مقاومت باالی مخلوط اصالحشده با الستیک و پلیمر است (شکل  .)4-4مقاومت در برابر تغییر
شکل دائمی مخلوط آسفالت-الستیک را میتوان در ترکیب بایندر قیر-الستیک با ویسکوزیته باال
در مقایسه با بایندرهای معمولی به دست آورد .مطالعات انجامگرفته توسط  Martinezو همکاران
( Fotnes ،)2006و همکاران ( ،)2009نشان داد که استفاده از روش اصالح خشک و اصالح بایندر
نرم بهوسیله روش مرطوب فقط باعث افزایش اندکی در مقاومت در برابر شیار شدگی میشود.
بهبود بزرگ در افزایش مقاومت در برابر شیار شدگی را میتوان با بایندر قیری سخت از 35-50
تا  50-70و با استفاده از روش اصالح مرطوب با  15درصد الستیک به دست آورد ( Fontesو
همکاران .)2009
در آزمایش انجامگرفته تحت شرایط آزمایشگاهی شبیهسازی خستگی درجا ،مشخص شد که دوام
خستگی نمونه مخلوط آسفالت-الستیک بهتر از مخلوط آسفالت دارای بایندر قیری معمولی است
(شکل  .)4-5نمودار دوام خستگی برای مخلوط آسفالت با بایندر اصالحشده یک تغییر واضح عمر
خستگی را در جهت افزایش آن به ترتیب زیر نشان میدهد:
 مخلوط آسفالت با بایندر قیری اصالحنشده
 مخلوط آسفالت با قیر اصالحشده EVA
 مخلوط آسفالت با قیر اصالحشده SBS
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 مخلوط آسفالت با خرده الستیکهای دانهدرشت اصالحکننده قیر
 مخلوط آسفالت با خرده الستیکهای دانهریز اصالحکننده قیر

شکل شماره 4-4

آزمایش ( Wheel trackingردیابی چرخ) در مقابل زمان برای چند مخلوط آسفالت بتنی( .مطابق با
 Martinesو همکاران  Fotnes ،2006و همکاران )2009

شکل شماره 4-5

عمر خستگی مخلوطهای آسفالت بتنی مختلف (مطابق با )1997،Radziszewski
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شکل شماره 4-6

مدول سختی ( )Eبهعنوان تابعی از درجه حرارت (مطابق با )2007،Radziszewski

برای یک دامنه کرنش ،عمر خستگی بهدستآمده برای مخلوط آسفالت اصالحشده با خرده الستیک
 15تا  20برابر عمر خستگی مخلوط آسفالت با بایندر اصالحنشده است.
مدول سختی مخلوط آسفالت بهعنوان یک تابع از درجه حرارت توصیف میشود .مدول سختی
اهمیت ویژهای در دوام سطح جاده و طراحی روسازیها دارد .عالوه بر این ،از آن برای توصیف
خواص ویسکواالستیک مخلوط آسفالت استفاده میشود .شکل شماره  4-6مدول سختی ( )Eرا
برای مخلوط آسفالت با بایندر اصالحشده الستیکی را ( 17،19،21درصد وزنی) خرده الستیک در
مقایسه با مخلوط آسفالت با بایندر اصالحنشده نشان میدهد.
بر اساس اطالعات ارائهشده در شکل  4-6باید توجه داشت که مخلوط آسفالت با قیر-الستیک
بیشترین مدول سختی مثبت را در  25درجه سانتی گراد و همچنین کمترین مقدار مثبت مدول
سختی را در  5درجه سانتی گراد دارد.
بهعنوان نتیجهگیری از فرایند پیرشدگی ،مخلوط بهتدریج با کاهش خواص ویسکواالستیک روبرو
شده و مواد تشکیلدهنده آن بهطور فزایندهای سختتر و شکنندهتر شده و مقاومت در برابر تغییر
شکل دائمی زیاد میشود .همانطور که در شکل  4-7نشان دادهشده است ،مخلوط آسفالت با
بیاینیدر قییر-الستییک مقیاومیت بییشتیری را در بیرابر پییرشیدگی نیسبت به میخلوط اصیالح
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نشده دارد که منعکسکننده تغییرات ناچیز خصوصیات مخلوط در مطالعات پیرشدگی است.

شکل شماره 4-7

تغییرات در عمق شیار آسفالت بتنی بهعنوان یک نتیجه كوتاهمدت ( )STAو بلندمدت ()LTA
پیرشدگی( .مطابق با )2007 ،Radziszewski

 7-4عملکرد روسازی ساختهشده با مخلوط آسفالت-الستیک
خرده الستیکهای بهدستآمده از تایرهای فرسوده بهطور گستردهای در اصالح قیر (به روش
مرطوب) و یا بهعنوان جایگزین بخشی از اجزاء معدنی (دانهها) در مخلوط آسفالت (در روش
خشک) بهصورت زیر مورداستفاده قرار میگیرد:
 مخلوط آسفالت-الستیک برای ساخت الیههای روسازی جادهها
( SAM تنش غشاء جاذب رطوبت) روکش آسفالت و ( SAMIتنش غشاء جاذب رطوبت
بین الیهای)
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 الیه واشری (ضد آب)
از بایندر اصالحشده قیر-الستیک (مقدار خرده الستیک در حدود  25درصد وزنی قیر) با استفاده
از تکنولوژی روسازی دوباره که بهاصطالح  SAMنامیده میشد برای انجام عملیات تعمیر و
نگهداری الیهها استفاده شد )Stress Absorbent Membrane( SAM .میتواند در الیههای ضد
آب و یا بهاصطالح الیههای واشری مورداستفاده قرار گیرد .تنش غشاء جاذب رطوبت مقاومت
زیادی را در برابر تغییر شکل و شکستگی از خود نشان میدهد .روکش  SAMبه همراه ذرات
دانهدرشت یا شن هیچ آسیب و تخریبشدگی را در خود بعد از گذشت  12الی  15سال از عملیات
روسازی در شرایط آب و هوایی مختلف نشان نداده است (.)1994،EPPS
دیگر کاربرد بایندر قیر-الستیک استفاده در الیههای SAMI

( )Stress Absorbent Membrane Interlayerبهعنوان الیه کاهنده فشار است .اینها الیههای
قیر-الستیک نازکی هستند که در سطوح دارای شکستگی و آسیبدیده تحت الیههای قیری جدید
باضخامت کمتر از  10سانتیمتر قرارگرفتهاند.
بایندرهای قیر-الستیک به دلیل خصوصیات ویسکواالستیک که در بیش از یک محدوده گسترده
دمایی دارند ،اغلب بهعنوان اجزاء پرکننده مورداستفاده قرار میگیرند .از آنها برای آببندی
اتصاالت در روسازیها و دیگر سازهها در مهندسی عمران استفاده میشود .پرکنندهها به همراه
قیرهای اصالحشده الستیکی توسط چسبندگی عالی به سطح باالیی صفحات مجاور ،مقاومت بار
ترافیکی ،شرایط آب و هوایی و مقاومت شیمیایی مشخص میشوند (.)1994،EPPS
رویه آسفالت ساختهشده از مخلوط آسفالت-الستیک معموالً توسط مزایای زیر در مقایسه با رویه
آسفالت معمولی مشخص میشود:
 بهبود خواص اصطکاکی و ضد لغزشی
 افزایش مقامت پیرشدگی الیههای روسازی
 افزایش دوام و مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی
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 افزایش مقاومت در برابر ترکخوردگی در دمای پایین
 بهبود مقاومت شیار شدگی
 افزایش دوام خستگی و فرسایش
 کاهش هزینههای نگهداری جادهها
بهبود خواص اصطکاکی را بهطور ویژه میتوان برای الیههای سطحی ساختهشده از مخلوط آسفالت
به همراه الستیک که با استفاده از روش خشک تهیهشده مشاهده کرد .افزودن خرده الستیک به
مخلوط آسفالت مقاومت مخلوط را در برابر سرما و یخزدگی افزایش داده و باعث افزایش ضریب
اصطکاک بین تایر خودرو و سطح جاده شده که این امر سبب کاهش حدود  25درصدی طول
ترمز برای توقف خودروها میشود (.)1994،EPPS
مخلوطهای آسفالت در طول عملیات تولید ،روسازی ،تراکم و سرویس آسفالت تحت فرایند
پیرشدگی قرار میگیرد .شدت پیرشدگی به درجه حرارت ،دسترسی به اکسیژن (از هوا) ،نوع بایندر
و ضخامت الیه بایندر که سطح ذرات دانهها را پوشش میدهد بستگی دارد .در مخلوط با مقدار
کم بایندر ،الیه فیلم قیری پوشش دهنده ذرات نازک بوده ( 4-5میکرومتر) و باعث افزایش سرعت
پیرشدگی میشود .طبق تحقیقات  Kandhalو  ،)1996( Chakrabortyپیرشدگی هنگامیکه
ضخامت فیلم بایندر پوشاننده ذرات و دانهها بزرگتر از  9میکرومتر باشد بهشدت کاهش مییابد.
افزایش ویسکوزیته قیر اصالحشده با الستیک اجازه استفاده از مقدار بیشتری از بایندر در مخلوط
را داده ( Gawel ،1994 Massuccoو  )1999 Slusarskiکه منجر به افزایش غشاء احاطهکننده
ذرات تا  19-25میکرومتر میشود .افزایش ضخامت فیلم بایندر قیر-الستیک در اطراف ذرات و
دانهها از عوامل افزایش قابلتوجه مقاومت آسفالت در برابر پیرشدگی است.
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استفاده از بایندر قیر-الستیک در مخلوط آسفالت دوام آن را افزایش میدهد .الیه سطحی با بایندر
اصالحشده با الستیک افزایش مدول سختی در دماهای سرویس باال و کاهش مدول سختی در
دماهای سرویس پایین را نشان میدهد .ماهیت ویسکواالستیک بایندر قیر-الستیک باعث افزایش
مقاومت سطح جادهها در برابر ترکخوردگی در دماهای پایین و افزایش مقاومت در برابر شیار
شدگی در دماهای باال میشود.
آسفالتهایی که تحتفشارهای متعدد چرخهای وسایل نقلیه قرار دارند ممکن است به دلیل
فرسودگی دچار شکست و ترکخوردگی شوند .طراحی مخلوط آسفالت باید بهگونهای باشد که
الیههای آسفالت دارای عمر خستگی و فرسودگی بلندمدت باشند .تجارب سرویس روسازیها نشان
میدهد که الیههای ساختار جاده با بایندر قیر-الستیک بیش از دو برابر نسبت به الیههای روسازی
با بایندر اصالحنشده دارای عمر خستگی باالتر بوده و در برابر فرسایش مقاومتر هستند
(.)1994،EPPS
روسازی جادهها با مخلوط آسفالت-الستیک معمو ًال توسط دوام طوالنیمدت و درنتیجه نیاز کمتر
به تعمیرات مشخص میشوند .اینیک تأثیر قابلتوجه در کاهش هزینههای سرویس در مقایسه با
روسازیها و آسفالتهای سنتی است .کاهش اختالالت و اتالف زمان برای استفادهکنندگان از
جادهها به خاطرکاهش مقدار تعمیرات از جنبههای مهم اجتماعی است.
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 .5استفاده از پلیمرهای ضایعاتی برای اصالح قیر
 1-5مقدمه
قیر بهعنوان یک ماده سیمان مانند بارنگ قهوهای تیره تا مشکی که ترکیبات تشکیلدهنده آن در
دو گروه اصلی مالتن ها و آسفالتن ها تقسیمبندی میشود ،توصیف میگردد .آسفالتن ها اجزاء
تیرهرنگ قیر است که در هپتان نرمال نامحلول بوده و بیشترین قطبیت و وزن مولکولی رادارند،
درصورتیکه مالتن ها در این حالل محلول بوده و از مواد اشباع ،آروماتیکها و رزینها تشکیلشده
اند (. (Lesueur 2009
بایندرهای قیری استفاده گستردهای در برنامههای کاربردی ساختوساز که بهطور عمده شامل
آسفالت جادهها ،ضد آبکردن ،عایق پشتبام ،درزگیری و غیره هست .بهطورکلی یک بایندر باید
به مقدار کافی انعطافپذیر باشد و دارای مقاومت در برابر تنشهای ناگهانی بوده و در طول فصل
زمستان و در دماهای پایین ترک نخورند .همچنین باید در برابر تغییر شکل دائمی و یا جریان
ویسکوز در دماهای سرویس مقاوم باشد .در این راه ،قیر باید در برابر فشار بارهای ترافیکی و
همچنین عملیات روسازی در دماهای پایین و در برابر انقباضها و انبساطها در کاربری آن برای
عایق پشتبام مقاوم باشد.
بهمنظور رسیدن به خصوصیات مکانیکی موردنظر ،قیرها معموالً با استفاده از پلیمرهای نو و
دستنخورده بهمنظور ایجاد تغییرات در ماهیت رئولوژیکی شان اصالح میشوند .استفاده گسترده
از پالستیک و الستیک در تمام بخشهای صنعت ،کشاورزی و همچنین زندگی روزمره منجر به
افزایش روزافزون تولید ضایعات پلیمری شده که یک مشکل زیستمحیطی مهم را ایجاد میکند.
بازیافت مواد پلیمری پسامصرفی و پساصنعتی و استفاده مجدد آنها در صنعت میتواند یکراه
پایدار برای حل نگرانیهای زیستمحیطی و ارائه منابع بازیافتی کمهزینه باشد .بههرحال ،استفاده
مجدد از پلیمرهای بازیافتی از پتانسیل بسیار محدودی برخوردار است .در حال حاضر بهطور
میانگین فقط  7درصد از آنها برای تولید پالستیک درجه پایین بازیافت میشوند ( Mastralو
همکاران .)2001
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در این زمینه ،روشهای جدیدی برای کمک به از بین بردن این مشکالت در حال بررسی است.
بدین ترتیب ازنقطهنظر مسائل محیط زیستی و اقتصادی ،استفاده از مواد پلیمری بازیافتی در
گسترش و توسعه اصالح آسفالتها یک راهکار مناسب میباشد که در آن مخلوط باقیمانده ممکن
است عملکرد مشابه با آن دسته از مخلوطها که حاوی پلیمرهای نو و دستنخوردهاند داشته باشد
( Garcia-Moralesو همکاران .)2004
بهطورکلی ،ممکن است دو گروه اصلی برای پلیمرهای بازیافتی در نظر گرفته شود:
پلیمرهای بازیافتی ( Termoplasticگرمانرم) و پلیمرهای بازیافتی Termosetting
(گرماسخت) .در اینجا ما بر روی موارد جالب جزئی اصالح قیر که میتواند خصوصیات مکانیکی
بایندر باقیمانده را بهبود بخشد تمرکز میکنیم .پلیمرهای ترموپالستیک بازیافتی مختلف که بهطور
موفقیتآمیزی برای اصالح قیر جهت اهداف روسازی استفادهشدهاند شامل :پلیاتیلن (Gonzales
و همکاران  ،)2002پلیپروپیلن ( Murphyو همکاران  )2000و Garcia-Morales( EVA
و همکاران  )2006است .مشخصشده که افزودن چنین پلیمرهایی به قیر باعث افزایش و بهبود
خصوصیات آنها ،بهبود مقاومت حرارتی ،االستیسیته و چسبندگی قیر میشود (،Airey 2003
 Gonzalesو همکاران .)2002
در پلیمرهای گرماسخت ،خرده تایرهای الستیکی ( )CTRکه میتوانند تا سالها ثابت باقی بمانند،
مهمترین اصالحکننده در این رده میباشند؛ بنابراین ،خرده تایرهای الستیکی اصالحکننده قیر
( )CTRMBبا استفاده از روش مرطوب تولیدشده و بایندر باقیمانده تا زمان اختالط با ذرات و
دانههای معدنی ذخیره میشود .روش دیگر هم که در اینجا مورداستفاده قرارگرفته روش خشک
میباشد که در آن خرده الستیکها بهعنوان یک جز از ذرات و دانهها به مخلوط مذاب اضافهشده
و در آن شروع به تورم میکنند .اگرچه روش خشک باعث افزایش مقاومت مخلوط در برابر شیار
شدگی در دمای حد واسط می شود ولی نمیتواند ترکخوردگی در دماهای پایین را مهار کند .در
مقابل ،بایندر تهیهشده توسط روش مرطوب دارای مقاومت باال در برابر ترکخوردگی و شیار شدگی
است ( Navarro ،McGennis 1995و همکاران  .)2002همانطور که در منابع مختلف
گزارششده ،بهبود عملکرد آسفالت به عوامل زیادی مانند اندازه قطعات خرده الستیک  ،مشخصات
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سطحی قطعات الستیکی ،شرایط ترکیب ،شیوهای که در آن خرده الستیکها د ولکانیزه میشوند
و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی قیر با توجه به منبع قیر بستگی دارد ( Bahai1994و
 Navarro،Daviesو همکاران .)2002-2008
این فصل برخی از جزئیات نتایج تجربی و آزمایشگاهی قیر اصالحشده توسط چند پلیمر بازیافتی
گرمانرم ( )EVA،PP،PEاز منابع صنعتی و کشاورزی و خرده تایرهای الستیکی بهعنوان
پلیمرهای گرماسخت را ارائه میکند .عالوه براین ،تأثیرات هردو نوع از اصالحکنندهها هنگامیکه
بهطور مشترک برای اصالح قیر استفاده میشوند مورد تحلیل و بررسی قرار میدهیم .نخست بر
روی تأثیر شرایط فرایند ازجمله ویژگیهای دستگاه ،زمان و درجه حرارت فرایند اختالط و ویژگی
های ریزساختاری و رئولوژیکی قیر اصالحشده باقیمانده تمرکز میکنیم.

 2-5فرآیند اصالح قیر با استفاده از پلیمرهای ضایعاتی
 1-2-5فرآوری قیر اصالحشده بهوسیله پلیمرهای ضایعاتی گرمانرم ()Termoplastic
اینیک فرآیند بهخوبی شناختهشده است که دارای اهمیت ویژهای در تعیین خصوصیات
ترمودینامیکی بایندر اصالحشده نهایی است .در این زمینه ،ایجاد شرایط فرآوری بهینه شامل درجه
حرارت و زمان عملیات بهطوریکه اتصال مواد قیری با خواص عالی به دست آید ،ضروری است.
تنوع زیاد از دستگاههای مخلوطکن برای فرآوری پلیمرهای اصالحکننده قیر ( )PMBبر اساس
نوع فرآوری برشی کم یا برشی باال بهصورت سنتی مورداستفاده قرارگرفته است (Garcia-Morales

و همکاران  .)2004-2007این بخش به هردو فرآیند سینتیک برشی کم و برشی باال  PMBها
نگاه کرده و اطالعات باارزشی را در مورد رفتار بایندر در مراحل مختلف عملیات اختالط ارائه می
کند ( Belokonو  .)2002 Inozemtsevمقایسه در مورد خصوصیات ترمودینامیکی بایندر
اصالحشده درنتیجه استفاده از دستگاههای فرآوری شیار باال و شیار پایین در بخش  3-5ارائه
خواهد شد.
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الف) فرآیند برشی پایین
دستگاه فرآوری برشی پایین از یک پروانه حلزونی در داخل مخزن مخلوطکن همراه با مبدل و
موتور مرسوم کنترلکننده کرنش رئومتر است (شکل ).)5-1 (a
شکل  5-2مربوط به تکامل گشتاور در طول اختالط قیر  )bit.1( Pen60به همراه  5درصد وزنی
پلی الیفین ضایعاتی گرمانرم ( )pol.1که ترکیبی از اتیلن ونیل استات و پلی اتیلت کم چگال
(نسبت  )2:1است ،می باشد .برخی از ویژگیهای قیر و پلی الیفین در جدول  5-1خالصهشده
است .آزمایشهای انجامگرفته در دماهای مختلف ( 160و  180درجه سانتی گراد) برای سرعت
هم زدن ثابت  120دور در دقیقه (شکل ) )5-2 (aو سرعت هم زدن مختلف ( 20و  120درو در
دقیقه) برای یک دمای ثابت  180درجه سانتی گراد (شکل ) )5-2 (bانجامگرفته است.

شکل شماره 5-1

دستگاههای فرآوری مختلف مورداستفاده در تولید  PMBهای مطالعه شده
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شکل شماره 5-2

تکامل گشتاور در طول فرآیند تركیب  5( bit.1/pol.1درصد وزنی) تولیدشده توسط دستگاههای برشی
پایین در شکل ) 5-1 (aدر درجه حرارت مختلف ( )aو سرعت هم زدن مختلف ()b
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همیشه دو منطقه مختلف در تکامل گشتاور بازمان مشاهده میشود .در طول مرحله نخست ،قیر
دستنخورده تحت تکاندهنده در دمای فرآوری به مدت  20دقیقه برای رسیدن به یکنواختی
حرارتی در سراسر نمونه قیر در داخل مخزن اختالط نگهداشته میشود .مرحله دوم که بهوسیله
افزایش شدید در گشتاور بهعنوان نتیجه افزودن پلیمر مشخص میشود .برای یک دوره زمانی کوتاه
پس از افزودن پلیمر ،اطالعات گشتاور بهعنوان یک مجموعه از نقاط پراکنده ظاهرشده و یکروند
روشنی مالحظه نمیشود .بدین ترتیب ،پلیمر هنوز به دمای ذوب نرسیده و قطعات جامد پلیمر در
داخل ماتریکس قیری پراکنده میباشد که درنتیجه گشتاور بهدرستی نمیتواند تعیین شود .چند
دقیقه بعد ،درجه حرارت به بیش تز نقطه ذوب پلیمر رسیده که به نفع ترکیب آن با قیر است.
تنش برشی نشات گرفته از حرکت پروانه حلزونی پلیمرها را به قطرات کوچک در سراسر نمونه
پراکنده میکند .در این روش دامنه پلیمر شروع به انجام واکنش با برخی از ترکیبات قیر کرده و
درنتیجه یک افزایش آهسته در گشتاور طی یک دوره زمانی بلندمدت مشاهدهشده که به شرایط
فرآوری که شامل سرعت هم زدن و درجه حرارت است بستگی دارد ( Bebkonو Inozemtser
.)2002
سیر تکاملی گشتاور بازمان را میتوان با استفاده از معادله نوع (Sigmoidهاللی) نشان داد:
فرمول 5-1
که در آن  M0و ∞ Mمقادیر گشتاور برای پلیمر/ترکیبات قیر درست بعد از افزودن پلیمر و در
مرحله نهایی فرآیند است و  t1/2و  pپارامترهای اتصاالت هستند .الزم به ذکر است که مدل برای
افزایش گشتاور مبتنی بر معادالت نهایی نمیتواند برای دوره کوتاه زمانی قبل از واکنش قیر-پلیمر
محاسبه شود .درنتیجه یک مدل هاللی ( )Sigmoidارائهشده است ( Francoو همکاران .)2005
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جدول شماره 5-1

برخی از ویژگیهای قیر و پلیمر ضایعاتی استفادهشده

جدول  5-2فهرست تمامی پارامترهای اتصاالت را توصیف کرده است؛ مانند زمان اختالط tmix
که برای رسیدن به ترکیب قیر-پلیمر به میزان  95درصد مقدار گشتاور در حالت پایدار ضروری
است و ∞ .Mآنچه قابلمشاهده است ،مدل پارامترهای  t1/2و  ،pهمچنین زمان اختالط ، tmixبا
افزایش دما کاهش مییابد .سرعت هم زدن تأثیر بسزایی در زمان اختالط نداشته و تفاوتهای
یافت شده به عدم دقت در روش آزمایشگاهی مورداستفاده نسبت داده میشود .افزایش در سرعت
هم زدن منجر به رسیدن به مقدار بیشینه گشتاور میشود .ازاینرو ،به نظر میرسد که درجه
حرارت تأثیر بیشتری در خصوصیات رئولوژیکی قیر اصالحشده نسبت بهسرعت هم زدن و تحریک
در هنگامیکه نمونه در دستگاه برشی پایین فرآوری میشود ،دارد.
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جدول شماره 5-2

پارامترهای اتصاالت (فرمول  )5-1و  tmixبرای مخلوط  bit.1و  5( pol.1درصد وزنی) تهیهشده با مخلوطكن

برشی پایین در دو درجه حرارت متفاوت ( 160و  180درجه سانتی گراد) و سرعت هم زدن متفاوت ( 20و  120دور در دقیقه)

ب) فرآیند برشی باال
سیستم برشی باال از هموژنیزه کننده برشی باال و لنگر پروانهای تشکیلشده است (شکل )-1 (b
 .)5سینتیک مخلوط قیر  ،bit.1( Pen60مشاهده جدول  )5-1با  5درصد وزنی پلی الیفین های
گرمانرم ضایعاتی ( ،pol.1مشاهده جدول  )5-1بهوسیله اندازهگیری نمونه گرفتهشده از دستگاه
مخلوطکن در زمانهای متفاوت فرآیند پیگیری میشود .شکل  5-3نشاندهنده منحنی جریان
ویسکوز در  50درجه سانتی گراد برای نمونههای فرآوری شده در سرعتهای چرخان متفاوت
( 9500و  17500دور در دقیقه) است که از مخزن مخلوط در فواصل زمانی  15دقیقهای در طول
 60دقیقه نخست فرآیند و سپس در فواصل  30دقیقهای تا زمان نهایی آزمون ( 150دقیقه)
گرفتهشده است .منحنی جریان ویسکوز در  50درجه سانتی گراد برای قیر دستنخورده نیز
گنجاندهشده است .دمای فرآوری در ابتدا  150درجه سانتی گراد تعیینشده است .بههرحال ،به
دلیل سطح باالی حرارت تولیدشده بهوسیله برش ،درجه حرارت بهسرعت تا  162و  180درجه
سانتی گراد برای دو سرعت چرخان مطالعه شده افزایش مییابد .بعد از گذشت  15دقیقه از آغاز،
درجه حرارت ثابت باقی میماند.
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شکل شماره 5-3

منحنی جریان ویسکوز در  50درجه سانتی گراد بهعنوان تابعی از زمان فرآیند برای مخلوط bit.1/pol.1

( 5درصد وزنی) تولیدشده بهوسیله دستگاه برشی باال در شکل ) 5-1 (cدر دو سرعت هم زدن متفاوت

آنچه در شکل  5-3قابلمشاهده است این است که افزودن پلیمر منجر به افزایش قابلتوجه در
ویسکوزیته میشود .عالوه بر این ،سیر تکاملی ویسکوزیته بهسرعت چرخان بستگی دارد .بدین
ترتیب نمونه  PMBفرآوری شده در  9500دور در دقیقه تحت افزایش تدریجی در ویسکوزیته
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قرار میگیرد .در مقابل ،فرآیند اختالط قیر-پلیمر در  17500دور در دقیقه نشاندهنده سیر
تکاملی سریعتر ویسکوزیته بازمان فرآوری است.
قابلذکر است که رفتار برشی نازک شدن نشان دادهشده توسط این نمونههای قیر اصالحشده در
 50درجه سانتی گراد میتواند بهسادگی توسط یک معادله قانون قدرت شبیه به معادله Ostwald
 De Waeleتوصیف شود (فرمول .)5-2
فرمول 5-2
که در آن  kو  nبه ترتیب شاخص ثبات و شاخص جریان میباشد .شکل  5-4نشاندهنده سیر
تکاملی  kدر  50درجه سانتی گراد به همراه زمان فرآوری است .آنچه قابلمشاهده است این است
که شاخص ثبات در زمان فرآیند افزایش مییابد .بههرحال ،نه زمان فرآیند و نه سرعت چرخان اثر
قابلتوجهی در شاخص جریان که محدوده آن بین  0/85و  0/90است ندارد .بهعنوان نتیجه ،سیر
تکاملی ویسکوزیته (و گشتاور) در طول فرآوری میتواند با استفاده از مقادیر شاخص ثبات بهجای
گشتاور در فرمول  ،5-1به معنای جایگزینی ∞ Mو  M0توسط ∞Kو  K0مدلسازی شود .جدول
 5-3نشاندهنده  tmixمحاسبهشده بهعنوان زمان اختالط سپریشده تا رسیدن به  95درصد حالت
پایدار مقدار شاخص ثبات ∞ ،Kاست که با افزایش سرعت چرخان تا حد زیادی کاهش مییابد.
بدین ترتیب ،زمان فرآوری کمینه برای فرآوری بایندر در سرعت چرخان  17500دور در دقیقه در
حدود  45دقیقه است .برای زمان فرآوری طوالنیتر ،ویسکوزیته بایندر تحت تغییرات قابلتوجه
ال شبیه هم بوده
بیشتری قرار نمیگیرد .با این اوصاف مقادیر ویسکوزیته باقیمانده بعد از  tmixکام ً
و مقدار سرعت چرخان استفادهشده مهم نیست.
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شکل شماره 5-4

سیر تکاملی شاخص ثبات بازمان فرآوری بهعنوان تابعی از سرعت چرخان برای مخلوط 5( bit.1/pol.1
درصد وزنی) تولیدشده توسط دستگاه برشی باال در شکل )5-1 (c

جدول شماره 5-3

پارامترهای اتصاالت (فرمول  )5-1و مقادیر  tmixبرای مخلوط bit.1و  5( pol.1درصد وزنی) تهیهشده

توسط مخلوطكن برشی باال در دو سرعت چرخان متفاوت ( 9500و  17500دور در دقیقه)
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 2-2-5فرآوری قیر اصالحشده بهوسیله پلیمرهای ضایعاتی گرماسخت()Termosetting
با توجه به گزارشهای پیشین ،خصوصیات حرارتی-رئولوژیکی  CTRMBها تا حد زیادی تحت
تأثیر شرایط فرآوری قرار میگیرند .این بخشبر روی مطالعات آزمایشگاهی شامل دستگاههای
فرآوری و دمای پخت اعمالی که بر روی ویژگیهای مورفولوژی و رئولوژیکی نتایج حاصل از اصالح
قیر توسط خرده تایرهای الستیکی مؤثر است ،تمرکز میکند.
در اینجا ما از غلظت  9 CTRدرصد وزنی (اندازه ذرات  0/4میلیمتر و درجه حرارت  180درجه
سانتی گراد) استفاده میکنیم .نتایج قبلی بهدستآمده توسط محققین ثابت کرده است که این
غلظت ،خصوصیات رئولوژیکی مشابه نسبت به آنچه توسط افزودن  3درصد وزنی  SBSبه دست
میآید را دارا میباشد.
تأثیر دستگاه فرآوری

شکل  5-5نشاندهنده وابستگی دمایی ذخیرهسازی ( )G′و مدول اتالف ( )G″قیر اصالحشده
بهدستآمده از آزمایشهای نوسانی در دستگاههای فرآوری مختلف است .نتایج نمونههای
دستنخورده (قیر دستنخورده در معرض پروتکلهای فرآوری برای اصالح قرار دادهشده ولی بدون
افزودن پلیمر) نیز در این شکل نمایش دادهشده است .این آزمایشهای حرارتی-رئولوژیکی بهطور
گستردهای بهعنوان یک ابزار برای ارزیابی عملکرد پایانی پلیمر اصالحکننده قیر مورداستفاده
قرارگرفته است ( Fawcettو همکاران  Fuentes-Auden ،1999همکاران .)2008
همانطور که مشاهده میشود ،سیر تکاملی قیر دستنخورده رفتار ویسکواالستیک خطی را نشان
میدهد .بهخوبی میدانیم که انتقال مستقیم از ناحیه ابری (شیشهای) به منطقه نیوتنی با افزایش
درجه حرارت همراه است .بهطورکلی ،افزودن الستیک منجر به افزایش مدول االستیک و ویسکوز
در منطقه دماباال و کاهش اندک آن در منطقه دماپایین میشود.
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شکل شماره 5-5

سیر تکاملی ( )aمدول ذخیرهسازی و ( )bمدول اتالف با درجه حرارت در  1هرتز برای قیر اصالحنشده و
 CTRMBهای فرآوری شده در دستگاههای مختلف در  180درجه سانتی گراد

بههرحال ،تفاوتهای قابلاغماض در مقادیر  G″تابع فرآوری  CTRMBها در دستگاههای
مختلف مشاهده شده و فقط یک افت اندک در مدول االستیک بعد از فرآیند برشی باال بهدستآمده
است .این نتایج را میتوان بهحساب آنکه تمام نمونهها همان مقدار از الستیکهای محلول و یا
پراکنده در  180درجه سانتی گراد در طول  1/5ساعت را داشته باشند ،توضیح داد (مشاهده جدول
)5-4

جدول شماره 5-4

محتوای الستیک حلشده در نمونههای مطالعه شده قیرهای اصالحشده
114

www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

قیر اصالح شده پلیمری

درصد ترکیبات محلول در الستیک خام در حدود  11درصد وزنی است .درنتیجه ،فقط در حدود
 4درصد وزنی الستیک بهصورت محلول و یا پراکنده در قیر به دلیل دی پلیمریزاسیون جزئی
(شکستن ستون اصلی زنجیره اصلی) و دی ولکانیزاسیون (تقسیم پیوندهای اتصاالت عرضی
سولفور) ذرات الستیک وجود دارد .درنتیجه ،تأثیر دستگاه فرآوری چشمگیر نیست زیرا درجه
حرارت ( 180درجه سانتی گراد) برای تولید الستیک از طریق دی پلیمریزاسیون و یا دی
ولکانیزاسیون به هراندازهای به مقدار کافی نمیباشد ( Billiterو همکاران  Zanzotto،1996و
 navarro،Kennepohl1996و همکاران .)2007
عالوه براین ،اندازه قطعات الستیک استفادهشده در این مطالعه (بزرگتر از  5میکرومتر) میتواند
بهاندازه کافی برای حذف هر نوع فعالیت شیمیایی-کلوئیدی و غلظت حرکت براونی بزرگ در نظر
گرفته شود؛ بنابراین رفتار رئولوژیکی مشاهدهشده را باید با در نظر گرفتن فعلوانفعاالت
هیدرودینامیکی و یا مکانیکی بین ذرات در فاز قیری توضیح داد .به این معنا که اندازه ذرات در
اثر فرآیند برشی/حرارتی کاهشیافته که این را میتوان به کاهش مدول ذخیرهسازی بعد از فرآیند
توضیح داد ( Navarroو همکاران )2002
تأثیر درجه حرارت فرآوری بر رئولوژی خرده تایرهای الستیکی اصالحکننده قیر ()CTRMB

بهمنظور مطالعه تأثیرات درجه حرارت فرآوری ،آزمایشهای درجه حرارت رفتوبرگشت و منحنی
جریان بر روی هردو قیر اصالحنشده و نمونه  ،CTRMBدر دماهای متفاوت در مقیاس
آزمایشگاهی با دستگاه دارای پروانه  4پره ای انجامگرفته است.
شکل  5-6نشاندهنده مدول ویسکواالستیک آزمایش درجه حرارت رفتوبرگشت در رژیم
ویسکواالستیک خطی است .با توجه به قیرهای اصالحنشده (نمونه دستنخورده) افزایش در درجه
حرارت فرآیند تغییر کیفی در رفتار ویسکواالستیک خطی ندارد.
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شکل شماره 5-6

سیر تکاملی ( )aمدول ذخیرهسازی و ( )bمدول اتالف با درجه حرارت در  1هرتز برای قیر اصالحنشده و
 CTRMBهای فرآوری شده در دماهای مختلف

پیرشدگی قیر یک فرآیند بسیار پیچیده است که تولید ترکیبات شیمیایی و ساختارهای کلوئیدی
متنوع میکند ( Garcia-Moralesو همکاران  .)2004افزایش مقدار آسیفالتن که در جدول -5
 5ارائهشده است بهعنوان نتیجه فرآیند میتواند این تأثیرات را توضیح دهد.
در مقابل ،درجه حرارت فرآوری تأثیر پیچیدهتری در مورد  CTRMBها دارد .بدین ترتیب در
منطقه درجه حرارت باال ،افزایش در درجه حرارت فرآوری بهخصوص از  120تا  180درجه سانتی
گراد منجر به افزایش مقادیر  G′و  G″میشود.
ازنقطهنظر عملکرد فنی ،در محدوده بیشینه حرارتی سرویس ،افزایش مشاهدهشده در مدول
ویسکوز و االستیک برای تمام نمونهها (قیرهای مسن و  CTRMBها) باعث افزایش مقاومت در
برابر شیار شدگی آسفالت حاصله میشود ( Navarroو همکاران  .)2004عالوه بر این ،همان
رفتار در دمای سرویس پایین باعث میشود که انعطافپذیری بایندر کمتر و شکنندگی آن بیشتر
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شده و حساسیت بیشتری به ترک خردگی براثر تأثیرات دمایی داشته باشد .درنتیجه دمای فرآیند
باال باعث ایجاد اثرات منفی بر روی عملکرد قیر اصالحشده شده درحالیکه در مقابل ،افزودن خرده
تایرهای الستیکی باعث بهبود خصوصیات سرویس در هردو محدوده دماباال و دماپایین می شود.
نتایج بهدستآمده نشان میدهد که درجه حرارت بهینه فرآوری  CTRMBبرای خرده تایرهای
الستیکی استفادهشده در این پژوهش  210درجه سانتی گراد است.
شکل  5-7و  5-8رفتار جریان ویسکوز را در  50درجه سانتی گراد و  135درجه سانتی گراد برای
قیر اصالحنشده و  CTRMBهای تولیدشده در درجه حرارتهای مختلف فرآوری را نشان می
دهند .همانطور که انتظار میرفت ،اطالعات موجود در شکل  5-7نشان میدهد که افزایش در
درجه حرارت فرآوری همیشه موجب بازده بیشتر مقدار ویسکوزیته در  50درجه سانتی گراد برای
قیر اصالحنشده و بهطور عمده در  250درجه سانتی گراد میشود .بهطور مشابه افزایش دمای
فرآوری  CTRMBبه باالی  180درجه سانتی گراد منجر به افزایش مقدار ویسکوزیته در 50
درجه سانتی گراد میشود .بههرحال منحنی جریان ویسکوز باکمی تغییر به مقادیر کمتر برای
 CTRMBهای فرآوری شده در دمای فرآیند باالتر منتقل میشود.

جدول شماره 5-5

مقادیر آسفالتن برای قیر اصالحنشده بهعنوان تابعی از شرایط فرآوری
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شکل شماره 5-7

منحنی جریان ویسکوز در  50درجه سانتی گراد برای قیر دستنخورده و  CTRMBهای فرآوری شده در
درجه حرارتهای مختلف

شکل شماره 5-8

منحنی جریان ویسکوز در  135درجه سانتی گراد برای قیر دستنخورده و  CTRMBهای فرآوری شده
در درجه حرارتهای مختلف
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در  135درجه سانتی گراد (شکل  )5-8قیر اصالحنشده همیشه یک رفتار نیوتنی را از خود نشان
میدهد درصورتیکه  CTRMBها رفتار نازک شدن برشی را در سرعتهای برشی حد واسط و
کم از خود نشان میدهند CTRMB .ها رفتار ویسکواالستیک بیشتری نسبت به قیرهای
اصالحنشده دارند ( Navarro ،Airey 2003و همکاران  .)2002عالوه بر این تمامی مقادیر
ویسکوزیته قیر اصالحنشده در  135درجه سانتی گراد زیر  3Pa.sاست ولی  CTRMBها گرانروی
بیشتری را نسبت به این محدوده ویسکوزیته در سرعت برشی کم دارند .فقط در سرعت برشی
باال منحنی جریان ویسکوز تمایل به نزدیک شدن به این مقدار را دارد .ازنقطهنظر مهندسی ،این
یکی از نتایج مهمی است که در کاربردهای صنعتی مانند پمپاژ ،اداره کردن و اختالط قیر که در
محدوده سرعت برشی باال رخ میدهد کاربرد دارد.
آنچه در این بخش نشان داده شد این است که خصوصیات  CTRMBها بهطور عمده به دمای
فرآوری بستگی دارند .همانطور که در جدول  5-4ارائه شد ،الستیکهای حلشده در فاز قیری
باقیمانده ثابت و برابر مقدار اولیه برای دمای فرآوری بین  90و  120درجه سانتیگراداست و
درنتیجه این شرایط به مقدار کافی برای شکستن پیوندهای شبکهای شیمیایی شدید نمیباشد.
بدین ترتیب رفتار رئولوژیک مشاهدهشده درنتیجه حضور قطعات الستیک متورم شده توسط
ترکیبات سبک اجزاء مالتنیک است ( Navarro ،Airey 2003و همکاران  .(2005بهوسیله
افزایش دمای فرآوری ،انحالل و پراکندگی الستیک در قیر به دلیل افزایش سرعت شکست
پیوندهای شبکهای بهوضوح افزایش مییابد .دو اثر متفاوت بر خصوصیات رئولوژیکی محصول
بهدستآمده تأثیرگذار است .نخست مربوط به فاز قیری است که بهوسیله افزایش مقدار اجزاء
محلول اصالح میشود ( Navarroو همکاران  .)2002دومین اثر مرتبط است با ذرات جامد
الستیک باقیمانده که باعث کاهش غلظت میشود ( Navarroو همکاران .)2005
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 .6قیر تقویتشده با الیاف پلیپروپیلن
 1-6معرفی پلیپروپیلن اصالحکننده آسفالت بتنی
تحقیقات در مورد تغییر شکل دائمی مانند شیار شدگی در روسازیها و آسفالتهای انعطافپذیر
در اوایل سال  1970میالدی آغاز شد .برای حل مشکل شیار شدگی در روسازیهای انعطافپذیر
(و دیگر مسائل مانند خستگی و شکستگی در دمای پایین) محققین مبحث اصالحکنندههای قیر
(آسفالت) را بسط و توسعه دادند .برای این منظور ،بایندرهای جدید با بهبود ویژگیهای رئولوژیکی
بهطور مداوم در حال گسترش هستند (Brown،1996 Bruleو همکاران Collins،1990و
همکارانKing،1991و همکارانIsacsson،1993و .)1995Luبهترین فرم از بایندر قیری توسعه
یافته استفاده از پلیمرهای شناختهشده اصالحکننده قیر است که بهطور سنتی برای بهبود
حساسیت دمایی قیر بهوسیله افزایش سختی بایندر در دمای سرویس باال و کاهش سختی در
دمای سرویس پایین استفاده میشود ( .)2004Aireyپلیمری که برای اصالح بایندر قیری استفاده
میشود به دودسته گسترده و عمدت ًا شناختهشده پالستومرها و االستومرها تقسیمبندی میشوند.
پالستومرها میل به اصالح قیر بهوسیله تشکیل یک شبکه سهبعدی سخت و محکم با بایندر جهت
افزایش مقاومت در برابر تغییر شکل را داشته درحالیکه االستومرها خصلت ًا دارای ماهیت االستیک
بوده و درنتیجه باعث افزایش مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی بهوسیله کشش شده و شکل اولیه
خود را بازیابی میکند.
کاربرد اصلی الیاف پلیمری تقویتی در عصر جدید در اوایل سال  1990شروعشده استBrown .
و همکاران در سال  1990خاطرنشان کردند که برخی از الیافها دارای پتانسیل بهبود استحکام
کششی و چسبندگی آسفالت بتنی هستند .برخی از محققین بر این باور بودند که الیافها تغییرات
فیزیکی را جهت اصالح اعمال کرده که دارای اثر مثبت در کاهش زهکشی به پایین است
(Maurerو.)2006 Wu،1989 Malasheskie
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Yiو )1993(Mc Danielاز الیاف پلیپروپیلن برای تالش در جهت کاهش ترکخوردگی
انعکاسی در آسفالت پوشش دادهشده توسط مخلوط حاصله استفاده کرده و مقاومت در برابر شیار
شدگی را بهبود بخشیدند ولی یک کاهش سریع در مقاومت آسفالت و توانایی رانندگی بر روی آن
را مشاهده کردند .در پژوهشی دیگر Ienq ،و همکاران در سال  1993تأثیرات الیاف تقویتکننده
آسفالت بتنی (با استفاده از الیاف پلیاستر و پلیپروپیلن) بر روی مقاومت در برابر شکستگی را
بررسی کرده و افزایش مقادیر سختی را مشاهده کردند ولی بهبود چشمگیری در استحکام کششی
و االستیسیته مشاهده نکردند Simpson .و  )1994(Kamyarپژوهش دیگری را در رابطه با
استفاده از الیاف پلیپروپیلن و پلیاستر و برخی دیگر از پلیمرها برای اصالح بایندر قیری انجام
دادند و مخلوطی به دست آوردند که دارای بیشترین استحکام و مقاومت در برابر شکستگی بود
ولی در برابر خسارات ناشی از یخزدگی و ذوبشدگی آب و رطوبت مقاوم نبود .نمونههای اصالحشده
با پلیپروپیلن کاهش پتانسیل شیار شدگی را نشان میدهند.
 Huangو  )1996( Whiteتحقیقاتی را در مورد پوشش آسفالت اصالحشده با الیاف پلیپروپیلن
انجام دادند .آنها یافتند که این الیافها باعث افزایش عمر خستگی مخلوط پوششی میشوند.
سازمان حملونقل  Ohioدر سال  1998نیز مطالعات وسیعی را در مورد افزودن الیاف پلیپروپیلن
به مخلوط آسفالت انجام داده است .مطالعات انجامگرفته توسط  ، )2000( Clevenنشان داد که
الیاف (پلیپروپیلن ،پلیاستر ،آزبست و سلولز) باعث افزایش سفتی بایندر آسفالت و درنتیجه
سختتر شدن مخلوط با کاهش زهکشی به پایین بایندر و افزایش عمر خستگی میشوند.
مخلوطهای حاوی الیاف کاهش اندک در فضای خالی و افزایش مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی
را نشان دادهاند .استحکام کششی و خصوصیات مربوطه مخلوط حاوی الیاف (مخصوصاً حاوی پلی
پروپیلن) بهبودیافته ولی این امر در مورد تمامی الیافها صدق نمیکند.
 Tapkinدر سال  2008متوجه شد که افزودن الیاف پلیپروپیلن به آسفالت بتنی با استفاده از
روش خشک باعث تغییر در رفتار مخلوط ،افزایش مقادیر پایداری مارشال ،کاهش میزان سیالیت
و افزایش چشمگیر عمر خستگی میشود .همچنین  Tapkinو همکاران در سال 2009-2010
بر روی افزودن الیاف پلیپروپیلن به آسفالت بتنی بر پایه روش مرطوب کارکرده و نشان دادند که
مطلوبترین و مناسبترین نوع پلیپروپیلن نوع  M03چند رشتهای با  3میلیمتر درازا است
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که مقادیر پایداری مارشال و همچنین سفتی آسفالت بتنی را به میزان  20درصد افزایش میدهد.
آزمون خزش تکرار بار تحت الگوهای بار مختلف نیز نشان داد که زمان شکست نمونه آسفالت
اصالحشده با الیاف به مقدار  5-12بار نسبت به نمونه مرجع افزایشیافته که اینیک بهبود بسیار
چشمگیر است .همچنین در دیگر مطالعات مشخص شد که پلیپروپیلنهای اصالحکننده بایندر
قیری خواص فیزیکی و مکانیکی مخلوط را بهبود بخشیده و باعث افزایش پایداری مقاومت در برابر
تغییر شکل میشود .پلیپروپیلنهای اصالحکننده همچنین منجر بهصرفه جویی  30درصدی در
مقدار قیر مصرفی و درنتیجه باعث صرفهجویی قابلتوجه در میزان هزینهها میشود (Ozcan
 .)2008مطالعات دیگری نیز درزمینه الیاف پلیپروپیلن اصالحکننده آسفالت بتنی در دهه گذشته
انجامگرفته که سزاوار توجه میباشد ( Leeو همکاران  Hejazi،2008 Chaly ،2005و همکاران
 Zhou،2008و همکاران  Zhang ،2008-2009و همکاران .)2010 Othman ،2010
 2-6استفاده از الیاف پلیپروپیلن برای بهبود عمر خستگی آسفالت بتنی
مفهوم استفاده از انواع مختلف الیاف بهعنوان عامل تقویتکننده ساختوسازهای صنعتی جدید و
نو نیست .واژه الیاف تقویتکننده بتن توسط ،ACI 116R-00واژگان سیمان بتنی ،بهعنوان بتن
حاوی الیاف پراکنده جهتدار تعریفشده است .در اوایل سال  Romualdi ،1960و همکارانش
مقالهای را در مورد الیاف تقویتکننده بتن بهمنظور جلبتوجه دانشمندان و محققین دانشگاه و
صنعت سراسر جهان به این موضوع منتشر کردند .بحث در مورد جزئیات بیشتر و ارائه یک دید
کلی در مقاله پیشگام توسط  Zalloدر سال  1997منتشر شد.
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بتن یک ماده ساختوساز ضعیف تحت الگوی بارکششی بوده و مستعد شکستن میباشد .این
شکستگی معموالً گسترشیافته و رفتهرفته باگذشت زمان و بر اثرتنش نفوذ بتن ،بزرگتر شده و
درنتیجه باعث لطمه زدن به خواص ضد آب آن میشود .الیاف پلیپروپیلن شبکه سهبعدی
تقویتکننده بتن را ارائه میکنند  .در آسفالت بتنی یک واکنش بین ذرات داغ و الیاف سرد پلی
پروپیلن هنگام اختالط با یکدیگر برای یک دوره پایدار قبل از افزودن قیر مذاب به این مخلوط و
به دست آوردن مخلوط آسفالت وجود دارد (روش خشک) .چسبندگی الیاف پلیپروپیلن به ذرات
ماتریکس قیر تشکیل یک نسل کامالً جدید از محصوالت روسازی را میدهد .اگرچه اینیک روش
کامالً جدیدی
نیست ( Brownو همکاران  )1990ولی استفاده از الیاف چند رشتهای نوع  M-03با  3میلیمتر
درازا در کاربردهای مهندسی روسازی یک مفهوم جدید است ( Tapkinو همکاران .)2008-2010
الیاف پلیپروپیلن بهطور رسمی بهعنوان اصالحکننده آسفالت بتنی در ایاالتمتحده آمریکا استفاده
میشود .سازمان حملونقل  Ohioاستانداردی را برای استفاده از الیاف پلیپروپیلن برای افزایش
کارایی آسفالت بتنی منتشر کرده است .در این استاندارد ،دستورالعملهای دقیق در تولید ،طراحی
و تراکم آسفالت بتنی تشکیلشده از ذرات قیر و الیاف پلیپروپیلن ارائهشده است .خصوصیات
فیزیکی این الیاف در جدول  6-1ارائهشده است .بر مبنای تحقیقات وسیع انجامگرفته توسط
سازمان حملونقل  ،Ohioالیاف پلیپروپیلن باید به مخلوط آسفالت به نسبت تقریبی  3کیلوگرم
در هر تن اضافه شود .بههرحال ،این نسبت میتواند برای داشتن خواص مکانیکی موردنظر جهت
روسازی و آسفالت تنظیم شود .برای ترکیب مخلوط الیاف پلیپروپیلن ،درجه حرارت اختالط نباید
از  143درجه سانتی گراد تجاوز کند.

جدول شماره 6-1

مشخصات فیزیکی الیاف پلیپروپیلن تعریفشده توسط سازمان حملونقل Ohio
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 3-6آزمایشهای مورداستفاده برای بهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی الیاف پلی
پروپیلن تقویتکننده مخلوط آسفالت
آزمون مارشال در آزمایشگاه تحت شرایط استاندارد  ASTDM 1559-76انجام میپذیرد .برای
ترکیب مخلوط الیاف پلیپروپیلن ،دمای اختالط به شیوهای کنترل میشود که مقدار آن کمتر از
 143درجه سانتی گراد باشد .کنترل این درجه حرارت بسیار مهم میباشد به این مفهوم که الیاف
پلیپروپیلن نمیتوانند تا دمای حدود  146درجه سانتی گراد گرم شوند زیرا این الیاف در این دما
نرم و ذوبشده و تأثیرگذاری خود را در مخلوط قیری متراکم از دست میدهند ( Prowellو
همکاران  .)2000آزمونهای جریان و پایداری مارشال بر روی نمونههای آسفالت اصالحشده با
الیاف پلیپروپیلن انجامشده است .این آزمایشها ممکن است برای روشن کردن اثرات مثبت الیاف
پلیپروپیلن بر آسفالت بتنی در نظر گرفته شوند ولی بهمنظور محاسبه عمر خستگی این
مخلوطهای مخصوص آزمون بارگذاری مکرر کشش غیرمستقیم (بهعبارتدیگر آزمون کشش) نیز
با استفاده از دستگاه آزمون جهانی مواد برای آسفالت و نمونه آزاد ( )UMATTAآزمونگر
( )ELE-UMATTA 1994انجام پذیرد.
خواص مواد الیاف پلیپروپیلن استفادهشده در مطالعات اصالحی بر مبنای روش خشک در جدول
 6-2خالصهشده است .از ذرات آهکی بهدستآمده از سنگ منشأ و قیر  60/70بهدستآمده از
نزدیکترین پاالیشگاه در آمادهسازی نمونه استفادهشده است .خصوصیات فیزیکی قیر در جدول
 6-3ارائهشده است .خصوصیات فیزیکی ذرات دانهدرشت و ذرات دانهریز به ترتیب در جدول 6-4
و  6-5نشان دادهشده است.
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جدول شماره 6-2

خواص مواد الیاف پلیپروپیلن استفادهشده در مطالعات اصالحی بر مبنای روش خشک
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جدول شماره 6-3

جدول شماره 6-4

جدول شماره 6-5

خواص فیزیکی قیر

خواص فیزیکی ذرات دانهدرشت

خواص فیزیکی ذرات دانهریز

درجهبندی مخلوط و محدودیت درجهبندی را میتوان در جدول شماره  6-6مشاهده کرد .وزن
مخصوص ظاهری پرکنندهها  2602 kg/m3است.
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جدول شماره 6-6

آزمایشهای اولیه آزمون مارشال نسبت بین قیر و ذرات استفادهشده در مخلوط متراکم قیری
اصالحشده بر مبنای روش خشک با استفاده از الیاف پلیپروپیلن را بیان کرده است .در این
آزمونها ،مقدار بهینه قیر (بهدستآمده با میانگین پایداری بیشینه و واحد وزن 4 ،درصد حفرهها
از هوا و  80درصد حفرات از آسفالت پرشده است) به مقدار  5/5درصد تعیینشده است (Tapkin
 .)2008در این تحقیق ،آسفالت بتنی با  0/3درصد 0/5 ،درصد و  1درصد الیاف پلیپروپیلن در
وزن کل ،در مقدار قیر بهینه  5/5درصد موردبررسی قرارگرفته است و تقریب ًا همین مقدار بهعنوان
نمونه مرجع تعیینشده است.
انواع مختلف الیاف پلیپروپیلن در آماده کردن مخلوط قیری متراکم اصالحشده مورداستفاده
قرارگرفته است .اینها شامل انواع ( M-03چند رشتهای با  3میلیمتر طول)( M-09 ،چند
رشتهای با  9میلیمتر طول) و الیاف ضیایعاتیی است {شکل )b(،)a( 6-1و( .})cالییاف نیوع M-
 03بهترین نوع الیاف برای فرآوری بوده و با توجه به ثبات نتایج آزمون با نمونه مارشال (فیزیکی
و مکانیکی) ،مقدار  1درصد الیاف اضافهشده در وزن کل ذرات بهعنوان مقدار بهینه تعیینشده
است .برای چندین سال ،آزمونهای زیادی بر روی ذرات و مواد قیری انجام شد و مقدار قابلتوجهی
اطالعات به دست آمد .خواص مهم فیزیکی و مکانیکی نمونه مارشال در  0/3درصد 0/5 ،درصد و
 1درصد الیاف پلیپروپیلن در وزن کل {(واحد وزن  ،)kg/m3درصد حفرات در ذرات معدنی
( ،)VMAدرصد حفرات پرشده با آسفالت ( ،)Vfدرصد حفرات هوا ( ،)Vaپایداری ( ،)kgجریان
( )mmو بهره مارشال ( })kg/mmدر شکل  6-2تا  6-8نشان دادهشده است.
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شکل شماره 6-1

انواع الیاف پلیپروپیلن( M-03 )a( :چند رشتهای با  3میلیمتر طول)( M-09 )b( ،چند رشتهای با  9میلی
متر طول) و ( )cالیاف پلیپروپیلن ضایعاتی

از شکل شماره  6-2استنباط میشود که واحد وزن نمونه مارشال با شیوهای منظم بهوسیله افزایش
مقدار الیاف پلیپروپیلن استفادهشده در فرآیند اصالح ،کاهش مییابد .نمونه اصالحشده با  1درصد
پلیپروپیلن (مقدار بهینه اصالحکننده) 6/46درصد سبکتر از نمونه مرجع است .اینیک پدیده
مهم است به این معنا که ،مخلوط آسفالت سبکتری میتوان به دست آورد که نتیجه آن کاهش
هزینههای حملونقل آسفالت و کاهش هزینه انجام پروژه در درازمدت است .همانطور که در شکل
 6-5مشاهده میشود الیاف پلیپروپیلن اصالحکننده حجم فضای خالی ( )Vaرا در مخلوط حاصله
به میزان  479درصد افزایش میدهد  .این میزان افزایش برای طراحی روسازی جهت استفاده در
مناطق گرمسیر بسیار مهم است .در این شرایط آب و هوایی افزایش حفرات هوا فضای کافی را
برای جایگزینی بایندر قیری فراهم کرده و از تراوش قیر و مشکالت اینچنینی جلوگیری میکند.
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شکل شماره 6-2

شکل شماره 6-3

اثر افزودن الیاف پلیپروپیلن بر مقدار واحد وزن

اثر افزودن الیاف پلیپروپیلن بر مقدار حفرات در ذرات معدنی ()VMA

با توجه با رفتار مکانیکی ،مقدار پایداری به میزان  158درصد افزایشیافته و مقدار جریان در حدود
 36درصد کاهش مییابد که نشان روشنی از استفاده از الیاف پلیپروپیلن نوع  M-03اصالحکننده
بر مبنای روش خشک است.
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شکل شماره 6-4

اثر افزودن الیاف پلیپروپیلن بر مقدار حفرات پرشده با آسفالت ()Vf

شکل شماره 6-5

اثر افزودن الیاف پلیپروپیلن بر مقدار حفرات هوا ()Va
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شکل شماره 6-6

اثر افزودن الیاف پلیپروپیلن بر مقدار پایداری

شکل شماره 6-7

اثر افزودن الیاف پلیپروپیلن بر مقدار جریان
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شکل شماره 6-8

اثر افزودن الیاف پلیپروپیلن بر مقدار بهره مارشال
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.7

رئولوژی قیر پلیمری اصالحشده

رئولوژی واژهای است که توسط پرفسور  Eugene Binghamدر دانشکده  Lafayetteدر ایستون
(پنسیلوانیا ،ایاالتمتحده ) با عنوان مطالعه جریان و تغییر شکل ماده معرفی شد (Walters

.)2010
امروزه بهخوبی پذیرفتهشده است که مواد میتوانند بسته به مقیاس زمانی فرایند تغییر شکل
رفتار جامد و یا مایع از خود نشان دهند ( Gallegosو  .)2010 Waltersبهعبارتدیگر ،خواص
مکانیکی تمامی مواد وابسته به زمان هستند .بهطور مثال واکنش به بار اعمالی و یا تغییر شکل
آنها باگذشت زمان متفاوت است .این پدیده یک نتیجه از قانون دوم ترمودینامیک است که بر
طبق آن همیشه بخشی از انرژی تغییر شکل افاضه شده بهصورت حرارت توسط نیروهای ویسکوز
حتی در حالت ذخیرهشده االستیکی تلف میشود .این اتالف نه بهصورت آنی است و نه بینهایت
آهسته بلکه دارای یک سرعت و نرخ فرآیند مشخص است .به همین دلیل این مفهوم ارائه شد
که خواص فیزیکی به زمان بستگی دارد ( .)2010 Emriرفتار رئولوژی مواد از عمدت ًا االستیک
(بدون اتالف) به صرف ًا ویسکوز متغیر است (اتالف آنی) و یا هردو خصوصیت ویسکوز و االستیک
را از خود نشان میدهد .رفتار خیلی از مواد مانند قیر اصالحشده پلیمری ،عموماً بهعنوان
ویسکواالستیک تعریف میشود .این رفتار ممکن است توسط عدد  Deboraبهخوبی بیان شود.
این عدد بهصورت نسبت مشخصه زمان از مواد ( )λبه مکان بازآرایی مولکولی و مشخصه زمان
فرآیند تغییر( )Tبیان میشود (.)1964 Reiner
De= λ /T

فرمول 7-1

مقدار بیشینه عدد  Deboraبا رفتار شبه جامد و مقدار کمینه عدد  Deboraبا رفتار شبه مایع
مطابقت دارد .یکی از نتایج آشکار این است که سیستمهای مایع همراه با مشخصه زمان بسیار
کوتاه میتوانند رفتاری مانند جامدات االستیک را هنگام قرار گرفتن در معرض فرآیند تغییر
شکل بسیار سریع داشته باشند (مایعات ویسکواالستیک) .مواد شبه جامد نیز میتوانند توانایی
سیالی شدن را برای یک مدت داشته باشند (جامدات ویسکواالستیک).
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معموالً فرض بر این است که قیر یک سیستم پیچیده کلوئیدی است که در آن آسفالتن ها در
ماتریکس اجزاء باقیمانده مالتن ها پراکنده هستند ( Lesueurو همکاران  .)1996رابطه بین
ساختار پیچیده کلوئیدی قیر و خواص حرارتی مکانیکی آن ،یک موضوع علمی و فنی جذاب بری
مطالعه است و دلیل آن این حقیقت است که قیر بهطور گستردهای برای کاربرد روسازی جادهها
استفاده میشود ( Martin-Alfonsoو همکاران  Carerra ،2008و همکاران .)2009-2010
بااینکه قیر با غلظت خیلی کم ( 5درصد وزنی) اضافه میشود ولی خواص نهایی و عملکرد مخلوط
آسفالت را کنترل کرده و تغییر شکل اجزاء و تشکیل ماتریکس مداوم بر عهده آن است
( Dingre ،Lewandowski 1993و همکاران  .)1996ازنقطهنظر مهندسی مواد قیر را میتوان
در دسته مواد ترموپالستیک با خاصیت برگشتپذیری حرارتی قرارداد .بدین ترتیب ،در دمای باال
قیر ذوبشده و بهراحتی پمپاز و با خردهسنگها هم مخلوط میشود .در دمای محیط ،قیر به
صورت جامد درآمده و درنتیجه مخلوط آسفالت میتواند فشار وارده در اثر عبور و مرور خودروها
را تحمل کند.
دو نوع محدودیت بازده عملکرد ضعیف جاده در روسازیها مشاهدهشده است که بهطور مستقیم
در ارتباط با ماتریکس قیری است که در اطراف ذرات و دانههای معدنی در دماهای باال و پایین
قرار دارد .نخستین مشکل تغییر شکل آسفالت (شیار شدگی) است که در دمای سرویس باالتر از
 40درجه سانتی گراد رخداده و منجر به ایجاد کانالها و شکافهایی در جهت حرکت خودروها
شده که میتواند مربوط به ویسکوزیته ماتریکس قیر باشد .دومین مشکل در دمای پایین (زیر
صفر درجه سانتی گراد) ظاهرشده و در روسازی جادهها ایجاد ترکخوردگی بهعنوان یک نتیجه
از شکست ترکیبات قیری آسفالت میکند ( Adedejiو همکاران  Dongre ،1996و همکاران
 Navarro ،1996و همکاران .)2002
بین عملکرد پایین جاده و رفتار رئولوژیک قیر در دماهای مختلف رابطه اصلی وجود دارد (King

و همکاران  .)1992آنچه توسط  Dongreو همکاران در سال  1996ارائه شد این است که قیر
عمدت ًا یک رفتار شبه جامد را در دمای زیر درجه حرارت انتقالی شیشهای ( )Tgاز خود نشان می
دهد (دمایی که در آن ترکخوردگی حرارتی رخ میدهد) در دمای بهاندازه کافی زیاد ،قیر رفتار
نیوتنی را (عمدتاً در  Tgباالی  100درجه سانتی گراد) از خود نشان میدهد .در محدوده
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دمایی حد واسط دو رفتار بهعنوان مقاومت بایندر در برابر شیار شدگی تعریف میشود .قیر رفتار
ویسکواالستیک خطی در تغییر شکلهای کوچک و رفتار ویسکواالستیک غیرخطی (جریان
ویسکوز غیر نیوتنی) در تغییر شکلهای بهاندازه کافی بزرگ از خود نشان میدهد.
برنامه پژوهشی بزرگراههای استراتژیک ( )SHRPدر ایاالتمتحده آمریکا انجامگرفته
( Andersonو همکاران  )1994که مجموعه از مشخصات مربوط به عملکرد بایندر قیری است و
نشان میدهد که رئولوژی نقش حیاتی را ایفا میکند .بدین ترتیب آزمونهای مقاومت رئولوژیکی
و رئومتری برای به دست آوردن خصوصیات رئولوژیکی هدف انجام میپذیرد؛ بنابراین از
ویسکومتری چرخشی (جهت اندازهگیری ویسکوزیته قیر نیوتنی در دمای باال) ،دامنه برش
نوسانی کوچک (برای مشخص کردن خصوصیات ویسکواالستیک خطی قیر در دماهای حد
واسط) ،آزمون خزش و خمش برای مشخص کردن منطقه ویسکواالستیک خطی در دمای پایین
و آزمون تنش تکمحوره در دمای پایین استفادهشده است.
اخیراً برای بهبود مشخصات بایندر برای رسیدن به دوره تعمیر طوالنیتر و کاهش مجموعه
هزینههای نگهداری جادهها و به علت وجود عواملی مانند افزایش ترافیک ،افزایش وزن بارهای
عبوری و غیره ،صنعتگران را وادار کرده که مواد قیری جدیدی را با استفاده از افزودن پلیمرهای
مختلف به قیر تهیه کنند .محدوده غلظتی پلیمرهای مورداستفاده معموالً در حدود  3تا  7درصد
وزنی برای کاربریهای جادهسازی است ( Palaccoو همکاران  .)2006هدف از اصالح قیر رسیدن
به خصوصیات مهندسی مطلوب برای تولید آسفالت کم نقص است .نویسندگان زیادی در این
زمینه اثرات مثبت و مفید پلیمرهای اصالحکننده بایندر را در دماهای باال و پایین توصیف کرده
و بیان کردند که پلیمرهای اصالحکننده موجب افزایش مقاومت قیر در برابر فشار ترافیکی و
کاهش تغییر شکل دائمی در دمای باال و ترکخوردگی حرارتی در دمای پایین میشود (Heps

و  Ait-Kadi،1991 Woodhamو همکاران  Leuseur،1996و همکاران  Gonzalez،1998و
همکاران .)2002
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خواص مکانیکی قیر اصالحشده پلیمری به ماهیت و غلظت پلیمر استفادهشده بستگی دارد .طیف
وسیعی از پلیمرها میتواند بهطور قابلتوجهی خصوصیات قیر را اصالح کند .از میان آنها می
توان به موارد زیر اشاره کرد:
 الستیکهای طبیعی و یا ترکیبی (االستومرها)
 کوپلیمرهای بلوکی گرمانرم مانند کوپلیمرهای استایرن-بوتادین
 کوپلیمرهای اتیلن-ونیل استات ()EVA
 پلی الیفین ها مانند پلیاتیلنها ( )PEو پلیپروپیلنها ( )PPکه با عنوان پالستومرها
شناخته شده اند
 پلیمرهای واکنشی

 .8عوامل مؤثر بر رئولوژی قیر اصالحشده پلیمری ()PMB
 1-8مقدمه
پلیمرهای اصالحکننده قیر راهحلی را برای غلبه بر کمبود ذاتی خواص مواد آسفالت مرسوم ،در
پروژههای روسازی که در آن فشار بار وارده بر آسفالت و همچنین مالحظات محیط زیستی وجود
دارد ارائه میکند.
بهبود خصوصیات با  PMBهای پالستومری و االستومری ،ابزاری را برای بهبود عملکرد مکانیکی
مواد آسفالت اصالحشده ارائه کرده و به کاربران اجازه میدهد که با استفاده از آن الزامات طراحی
را به انجام برسانند ( Brownو همکاران  Isacsson ،1990و  .)1995 Luبهطور سنتی،
پلیمرهای اصالحکننده بهصورت موفقیتآمیزی بهوسیله بهبود حساسیت دمایی قیر اصالحشده
با افزایش سفتی بایندر در دمای سرویس باال و کاهش سفتی بایندر در دمای سرویس پییایییین
استفادهشدهاند ( Bruleو هیمیکیاران  Collins،1988و هیمیکیاران 1991
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.)1991Goodrich،
قدمت اس تفاده از پلیمرهای ترکیبی برای اصالح عملکرد بایندرهای قیری مرسوم به اوایل سال
 1970میالدی برمیگردد .این بایندر ها نهتنها کاهش حساسیت دمایی را داشتند بلکه افزایش
چسبندگی

و

اصالح

ویژگیهای

رئولوژیکی

را

نیز

همکارانIsacsson،1990وBrule،1995 Luو همکاران

دربرداشتن

(Brown

Collins،1998و

و

همکاران

 .)1991Goodrich ،1991در سطح جهانی ،تقریباً  75درصد از بایندرهای اصالحشده را می
توان در دسته االستومری 15 ،درصد را در دسته پالستومری و  10درصد باقیمانده را در دسته
اصالحشده با الستیک و یا متفرقهها قرارداد (  .)1999 Bardesi،2000 Diehlدر چارچوب
گروه االستومری ،کوپلیمرهای بلوکی استایرنی مانند الستیکهای گرمانرم ،کوپلیمرهای بلوکی
استایرن-بوتادین-استایرن ( )SBSبیشترین پتانسیل را هنگامیکه با قیر ترکیب میشوند از
خود نشان میدهند (Buulو .)1984 Vonkدر مورد پالستومرها ،کوپلیمرهای نیمه بلورین و
اتیل ونیل استات ( )EVAممکن است بهعنوان پلیمرهای اصلی برای کاربرد در روسازی و
آسفالت در نظر گرفته شوند ( Cavaliersو همکاران Goos،1993و.)1996 Carre
در این فصل اثر پلیمر اصالحکننده را بر خصوصیات رئولوژیکی مختلف  PMBهای SBSو
 EVAکه بر اساس اندازهگیری روشهای مرسوم و همچنین آزمونهای رئولوژیکی اساسیتر با
استفاده از رئومتر برشی دینامیک ( )DSRارائهشده است را بررسی میکنیم .عالوه بر خواص
رئولوژیکی بایندر ،اثر کوتاهمدت و بلندمدت پیرشدگی نیز بررسیشده است .در آخر ،عملکرد
مخلوط آسفالت اصالحشده در برابر تغییر شکل دائمی و خستگی با استفاده از مجموعهای از
آزمونها با استفاده از آزمونگر آسفالت ناتینگهام ( )NATتبیین میشود.
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 2-8اصالح پلیمری قیر
بهطورکلی پذیرفتهشده است که پلیمرهای اصالحکننده حساسیت دمایی قیر را بهبود بخشیده و
عالوه بر آن باعث بهبود مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی ،شکست حرارتی و شکست خستگی
میشود .این بهبودها مبتنی بر این حقیقت است که مقادیر کم پلیمر با قانون و ساختار مناسب
میتواند رئولوژی قیر استاندارد را دگرگون کند .یک سری از جنبههایی وجود دارد که اثربخشی
پلیمر را بهعنوان یک اصالحکننده تعیین میکند .اینها شامل تشابه در پارامتر حاللیت است که
بدون آن انحالل دو جزء تقریباً غیرممکن است .مزیت دیگری نیز وجود دارد و آن تشکیل ساختار
شبکه سهبعدی پلیمر با قیر اصالحشده است .درنهایت باید گفت که به پلیمر برای برقراری مجدد
ویژگیها بعد از هر چرخه گرمایشی در طول حملونقل و فرآوری نیاز است.
 SBSو  EVAپلیمرهایی هستند که شرایط فوق را برآورده کرده ،ایجاد شبکه گسترده قوی در
قیر میکنند که براثر گرمایش ناپدید میشوند ،انجام فرایند را راحتتر کرده و برقراری مجدد
ریزساختارها را بعد از سرد شدن ممکن میسازد .چنین شبکهای میتواند با استفاده از اتصاالت
عرضی شیمیایی نیز برقرار شود اما این امر میتواند به دلیل عدم توانایی در شکست این اتصاالت
در طول گرمایش برگشتناپذیر باشد .ازاینرو اتصاالت عرضی برای ممانعت از ایجاد ویسکوزیته
بیشازحد باال در طول فرآوری ،کاربرد و درنهایت بازیافت بایندر اصالحشده محدود میشوند.
بهمنظور ارزیابی اثر پلیمر اصالحکننده ،خواص رئولوژیکی و مکانیکی طیفی از قیرهای اصالحنشده
و  PMBها در حالت بایندر خالص و همچنین پس از تثبیت در مخلوط آسفالت باهم مقایسه
شده است .سه نوع قیر (قیرهای B ،Aو  )Cاز منابع مختلف نفت خام برای تولید تعدادی ترکیبات
آزمایشگاهی EVA ،نیمه بلورین و کوپلیمر های بلوکی  SBSاصالحکننده قیر مورداستفاده
قرارگرفته است ( .)2002-2003 Aireyهر سه نوع قیر سازگاری مشابه داشته (نفوذپذیری بین
 61تا  dmm81و نقطه نرمی بین  46/8تا  48/8درجه سانتی گراد) و تفاوت اندک در ترکیب
شیمیایی آنها است که در جدول  8-1نشان دادهشده است .شاخص کلوئیدی ( )CIsهر سه نوع
قیر بهمنظور تبیین پتانسیل سازگاری آنها با پلیمرهای اصالحکننده محاسبهشده استSerfass .

و همیکاران ( )1992بر این عقیده بودند که هیچ مرز دقیقی بین  ،CIچه قیر آن سازگار باشد و
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چه نباشد وجود ندارد .بههرحال آنچه روشن است این موضوع است که درصدهای مختلف اجزاء
بدان معناست که  CIsهر سه نوع قیر تفاوت قابلتوجهی داشته و بهناچار منجر به ایجاد تفاوت
در سازگاری و عملکرد رئولوژیکی  EVAو  SBSاصالحکننده قیر میشود .بهطورکلی ،مقدار
کمینه ( CIبهطور مثال با درصد باالی آروماتیکها) منجر به سازگاری بیشتر سیستم با درجه
باالیی از حاللیت برای پلیمرهای  EVAو  SBSمیشود.
بهطورکلی قیرهای اصالحشده پلیمری با  15EVAو  SBSدر محدوده متغیر محتوای پلیمر از
مقدار پلیمر کم در  3درصد وزنی تا پلیمر اصالحکننده در  5درصد وزنی و درجه باالیی از
اصالحکننده در  7درصد وزنی تولید میشود PMB 9EVA .ها توسط مخلوط کردن EVA

 20/20کوپلیمرهای نیمه بلورین حاوی  20در صد ونیل استات با شاخص جریان مذاب  20با هر
یک از انواع قیرها تولید میشود PMB 6SBS .ها بهوسیله مخلوط کردن کوپلیمرهای SBS

خطی (با محتوای  31درصد استایرن) با قیر  Bو  Cتولید میشود .تمام  PMBها با آسیاب
آزمایشگاهی برشی باال در دمای بین  170و  185درجه سانتی گراد (بسته به ویسکوزیته )PMB
تا زمانی که شرایط حالل پایدار به دست آید تهیه میشوند.

جدول شماره 8-1

آنالیز  SARAسه نوع قیر
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هنگامیکه یک پلیمر (االستومر و یا پالستومر) با قیر ترکیب میشود ،جذب بخش مالتن ها
(اجزاء روغنی) قیر شده و تا  9برابر حجم اولیه متورم میشوند ( Isacssonو .)1995 Lu
بههرحال قیر و پلیمر ازلحاظ پارامترهای مولکولی بری باقی ماندن در یکفاز در دمای محیط
خیلی متفاوت میباشند .در دمای محیط ،تمام ترکیبات  PMBشامل بیش از یکفاز بوده و هر
یک از این فازها خواص متفاوتی نسبت به قیر پایه دارند .بهطورکلی ،عدم تجانس شیمیایی بین
دو ترکیب (قیر پایه و پلیمر) منجر به ایجاد حداقل دو فاز مجزا به دنبال اختالط مکانیکی خواهد
شد ( .)1996 Bruleاین دو ساختار فازی شامل فاز غنی از پلیمر و فاز غنی از آسفالتن که
بهعنوان فازهای پلیمری و قیری شناختهشدهاند میباشد .فاز پلیمری شامل پلیمرهای متورم شده
توسط اجزاء سازگار و سبک قیر (بهطور مثال روغنهای آروماتیک) است درحالیکه اجزاء سنگین
(عموم ًا آسفالتن ها) برای تشکیل فاز قیری متراکم میشوند .توزیع ،پیوستگی و یکنواختی فازهای
مختلف تأثیر چشمگیری بر عملکرد  PMBدارد .عالوه بر این ،پایداری این دو فاز برحسب
جداییش فازی و یا ناسازگاری نیز باید در طول تولید و ذخیرهسازی برای اطمینان از عملکرد
بهینه محصول حفظ شود.
در غلظتهای پلیمری مناسب و باال ،شبکه پلیمر دنبالهدار در سراسر  PMBتشکیلشده و باعث
اصالح چشمگیر خواص قیر میشود  .ایجاد این فاز پلیمری مداوم و غالب به ماهیت پلیمر این
اجازه را میدهد که خصوصیات PMBرا بر قیر پایه دیکته کرده و منجر به بهبود قابلتوجهی
در عملکرد رئولوژیکی و مکانیکی بایندر شود .در این شرایط محصول تمایل به رفتار پلیمری دارد.
یک روش برای شناسایی توسعه و توزیع پلیمرهای مختلف و فازهای قیری روش تصویربرداری
میکروسکوپی فلورسنت است ( .)2003 Aireyتصویر میکروسکوپی فلورسنت از مخلوط  5درصد
وزنی و  7درصید وزنیی  SBSبا قیر  Bو  Cبا اسیتفاده از مییکروسیکوپ  Leits Mediluxبا
اشعه ( UVبا طولموج بین  420و  490نانومتر) ساطعشده از المج زنون  75wپرفشار
بهدستآمده که در شکل شماره  8-1نشان دادهشده است .این تصاویر با درشتنمایی × 25تا
× 400بسته به ساختار پلیمر گرفتهشده است ( Weganو .)1999 Brule
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تصاویر بهروشنی تفاوتها را در مورفولوژی  SBSپلیمرهای اصالحکننده قیر بهعنوان تابعی از
نوع قیر پایه و مقدار پلیمر نشان میدهد .تصویر میکروسکوپ فلورسنت پلیمر اصالحکننده EVA
با قیر  Bدر بزرگنمایی × 100نیز در شکل شماره  8-2به نمایش درآمده است .تصویر فلورسنت
تغییر در مورفولوژی  PMBها را بهعنوان افزایش محتوای پلیمر نشان میدهد .تصویر  3درصد
وزنی پلیمر اصالحکننده  EVAیکفاز غنی از قیر مداوم را با پراکندگی فاز غنی از پلیمر نشان
میدهد درحالیکه تصویر  7درصد وزنی پلیمر اصالحکننده  EVAیک فاز پلیمری پیوسته را با
پراکندگی فاز قیری نشان میدهد .تصویر  5درصد وزنی پلیمر اصالحکننده  EVAیک ساختار
فازی درهمتنیده نسبتاً پایدار را نشان میدهد که هیچکدام از فازها تسلطی بر دیگری ندارد.
مورفولوژیهای متفاوت مشاهدهشده در شکلهای  8-1و  8-2تابعی از پتانسیل تورمی پلیمر
(ماهیت پلیمر) ،ماهیت قیر پایه (ترکیببندی اجزاء مالتن) ،مقدار پلیمر  PMBو سازگاری قیر-
پلیمر میباشد .ماهیت مورفولوژی متفاوت  PMBها بهناچار ویژگیهای مورفولوژی این
بایندرهای اصالحشده را تحت تأثیر قرار خواهد داد PMB .هایی که دارای یکفاز مداوم غنی از
پلیمر هستند معموالً تولید اصالحکنندههای نوع پلیمریک کرده و اصالحکنندههای نوع پرکننده
معموالً در  PMBهایی که دارای فاز قیری مداوم هستند دیده میشود.
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شکل شماره 8-1

مورفولوژی پلیمرهای اصالحكننده قیر SBS
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شکل شماره 8-2

تصاویر فلورسنت از قیر  Bاصالحشده با EVA
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 3-8آزمونهای خواص فیزیکی متداول برای قیر اصالح شده پلیمری
 1-3-8نفوذپذیری و نقطه نرمی
بااینکه نفوذپذیری و نقطه نرمی آزمونهای تجربی هستند ولی بهطور خاص برای تعیین پایداری
قیرهای اصالحنشده مورداستفاده قرارگرفته و هنوز هم در عمل برای تعیین اثرات پلیمرهای
اصالحکننده قیر استفاده میشوند .اثرات پلیمرهای اصالحکننده بر روی قیرها با پایه مختلف
برحسب نفوذپذیری ( )BS EN 1426و درجه حرارت نقطه نرمی ( )BS EN 1427در شکلهای
شماره  8-3و  8-4نشان دادهشده است .نتایج برای تمامی  5گروه  PMBبهوضوح یک کاهش
در نفوذپذیری و یک افزایش در نقطه نرمی را با افزایش مقدار پلیمر و متعاقباً اصالح پلیمری را
نشان میدهد  .افزایش در سفتی بایندر (کاهش در نفوذپذیری و افزایش نقطه نرمی) را میتوان
مستقیماً به اثر سفتی ناشی از افزودن هردو نوع پلیمر پالستومری ( )EVAو االستومری ()SBS
نسبت داد ( Aireyو .)2003 Rahimzade

شکل شماره 8-3

مقادیر نفوذپذیری برای قیرهای اصالحنشده و اصالحشده با پلیمرهای  EVAو SBS
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شکل شماره 8-4

مقادیر نقطه نرمی برای قیرهای اصالحنشده و اصالحشده با پلیمرهای  EVAو SBS

شکل  8-3نشان میدهد که اگرچه تغییراتی در مقادیر نفوذپذیری واقعی بین  5گروه  PMBوجود
دارد ولی هیچ روند متمایزی را نمیتوان شناسایی کرد؛ بنابراین آزمون نفوذپذیری نسبت ًا به
مورفولوژی پلیمرهای اصالحکننده قیر  EVAو  SBSغیر حساس بوده و بیانگر اثر سفتی است که
میتواند از طریق افزودن هر نوع ماده پرکننده و یا حتی براثر پیرشدگی قیر صورت گیرد.
اطالعات بهدستآمده از آزمون نقطه نرمی بینش بهتری را در رابطه با اثرات نسبی پلیمرهای
اصالحکننده ارائه میکند .نتایج به نمایش درآمده در شکل  8-4تفاوتهای روشنی را در افزایش
نقطه نرمی برای پلیمرهای اصالحکننده  EVAو  SBSنشان می هد .پلیمر اصالح کننده EVA

یک افزایش نسبتاً سازگاری را در نقطه نرمی با افزایش مقدار پلیمر از  3درصد وزنی به  7درصد
وزنی نشان می دهد .به هرحال ،برای پلیمرهای اصالح کننده قیر  SBSدر مقدار پلیمر کم این
افزایش نسبتاً جزئی است (تقریباً  10درصد) ولی یک افزایش شدید را در مقدار پلیمر  5درصد
وزنی تا حدود  60درصد نشان داده و دوباره هنگامی که مقدار پلیمر تا  7درصد وزنی افزوده می
شود این افزایش را شاهد هستیم .این منیحنی  Sشکل برای پلیمر اصیالح کنینده قیر  SBSنشان
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میدهد که زیر مقدار  SBSاصلی ،هیچ شبکه پلیمری دنبالهداری در بایندر وجود ندارد و پلیمر
بهسادگی بهعنوان یک پرکننده عمل کرده درحالیکه در مقادیر باالتر پلیمر تشکیل یک شبکه
پیچیده کرده و قیر بهسادگی بهعنوان یک توسعهدهنده عمل میکند ( Serfassو همکاران .)1992
عالوه برافزایش در سختی قیر (کاهش نفوذپذیری و افزایش نقطه نرمی) شاهد یک کاهش چشمگیر
در حساسیت دمایی با افزایش پلیمر اصالحکننده (همانطور که در جدول  8-2با افزایش شاخص
نفوذ  PIنشان دادهشده) هستیم ( Pfeifferو  .)1936 Van Doormalبههرحال باید توجه داشت
که حساسیت دمایی  PMBها بیش از کل محدوده دمای معمول به همراه بایندرهای قیری ثابت
نیست .این موضوع در نمودار دادههای آزمون قیر  )1969( Heukelomدر شکل شماره  8-5نشان
دادهشده است که در آن رابطه ویسکوزیته-درجه حرارت برای پلیمرهای اصالحکننده قیر SBS

معمول را میتوان با رابطه خطی نشان دادهشده برای قیر نفوذی نرمال مقایسه کرد.

جدول شماره 8-2

تغییرات در خصوصیات بایندرهای معمول اصالحشده با پلیمرهای اصالحكننده  EVAو SBS

146
www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

قیر اصالح شده پلیمری

شکل شماره 8-5

رابطه ویسکوزیته-درجه حرارت برای پلیمرهای اصالحكننده قیر

 2-3-8پارامترهای عملکرد تجربی برای قیر اصالحشده پلیمری
خواص شکستگی در دمای پایین ،چسبندگی و االستیسیته  PMBها میتواند به ترتیب توسط
آزمونهای نقطه شکست  ،)BS EN 12593( Fraassشکلپذیری ( )BS EN 13587و بازیابی
االستیک ( )BS EN 13398ارزیابی شود .نتایج آزمون نقطه شکست فراس برای پلیمرهای
پالستومری نشاندهنده کاهش انعطافپذیری در دمای پایین با افزایش فرآیند اصالح است .نتایج
آزمون برای قیر  Bاصالحشده با پلیمر  EVAنشاندهنده ثابت بودن نتایج آزمون فراس قبل و
بعد از فرآیند اصالح است .تمام نتایج شکلپذیری نشاندهنده یک کاهش در شکلپذیری بعد از
انجام فرآیند اصالح توسط پلیمر  EVAاست.
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ازلحاظ عملکرد در دمای پایین ،قیر  Bاصالحشده با پلیمر  SBSیک بهبود روشنی در
انعطافپذیری در دمای پایین را ارائه کرده که با کاهش در دمای فراس نشان داده میشود .روند
مخالفی برای قیر  Cاصالحشده با پلیمر  SBSمشاهده میشود .باید توجه داشت که اگرچه رفتار
پلیمر  SBSاصالحکننده قیر نسبت به قیر پایه مربوطه متفاوت است ولی دمای نقطه شکست
فراس واقعی برای هر دو مقدار پلیمر  PMBتقریب ًا یکسان است.
با توجه به شکلپذیری و بازیابی االستیک در  10درجه سانتی گراد ،نتایج برای هر جفت پلیمر
 SBSاصالحکننده قیر دوباره مشابه بوده .بااینکه شکلپذیری قیر  Bاصالحشده با پلیمر SBS

تقریباً  10تا  25درصد بیشتر از قیر  Cاست .نتایج شکلپذیری و فراس نشاندهنده تأثیر
قابلتوجه قیر پایه ،ماهیت پلیمر و سازگاری قیر-پلیمر بر خصوصیات فیزیکی  PMBها در دمای
پایین و حد واسط است.

 3-3-8ویسکوزیته قیرهای اصالحشده پلیمری
مقادیر ویسکوزیته بین  35درجه سانتی گراد و  140درجه سانتی گراد از  DSRو ویسکوزیته
چرخشی ( )Brookfieldاندازهگیری شده برای قیر  Bاصالحشده با پلیمر  EVAو پلیمر SBS

بهدستآمده است ( .)Airey 2001این مقادیر ویسکوزیته با رسم در برابر درجه حرارت در شکل
شماره  8-6به نمایش درآمده و نشاندهنده افزایش سازگاری در ویسکوزیته با افزایش مقدار پلیمر
برای اصالحکنندههای قیر  EVAو  SBSاست.
مانند آزمونهای نقطه نرمی و نفوذپذیری ،ویسکوزیته نیز یک شاخص شفافی از اثر سفتی پلیمر
اصالحکننده ارائه میدهد.
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شکل شماره 8-6

ویسکوزیته-حرارتی چرخشی برای پلیمرهای اصالحكننده قیر  EVAو SBS

این رابطه ویسکوزیته-حرارتی برای پلیمرهای اصالحکننده قیر  EVAو  SBSنشان میدهد که
اصالح پلیمری در دمای پایین برای پلیمرهای اصالحکننده قیر پالستومری  EVAدر مقایسه با
پلیمرهای االستومری اصالحکننده قیر  SBSدر بزرگی کمتری رخ میدهد .منحنی ویسکوزیته
برای  EVAاصالحکننده قیر بهوضوح منطقه ذوب (همجوشی) کوپلیمر  EVAرا بین  55و 75
درجه سانتی گراد نشان میدهد .در مقایسه پالستومرها با پلیمرهای  EVAنیمه بلورین ،محدوده
ذوب کوپلیمرهای  SBSدر دماهای باال بین  75تا  100درجه سانتی گراد رخ میدهد و درنتیجه
یک رفتار رئولوژیک متفاوت و مجزا را به وجود میآورد ( Isacssonو  Airey ،1995 Luو
.)1998 Brown
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 4-8پیرشدگی قیر اصالحشده پلیمری
 1-4-8پیرشدگی قیر اصالحشده با پلیمر SBS

اثر پیرشدگی بر روی خصوصیات رئولوژیک قیر اصالحشده با پلیمر  SBSنسبت به آنچه برای
قیرهای معمولی مشاهدهشده متفاوت است .تغییرات خصوصیات رئولوژیکی مخلوط  7درصد وزنی
از  SBSبا قیر  Bبعد از پیرشدگی در غالب یک نمودار سیاه در شکل شماره  8-7نشان دادهشده
است .رفتار رئولوژیکی قیر اصالحشده با پلیمر  SBSپیر نشده و پیر شده تحت پروتکل پیرشدگی
( RTFOTآزمون پیری کوتاه مدت )Rolling Thin Film Oven Test-و ( HiPATآزمون پیری
بلند مدت )High Pressure Ageing Test-را میتوان به دو بخش باال و پایین یک مدول مختلط
با مقدار  10 KPaتقسیمبندی کرد .در مقادیر باالی سختی ،متناسب با آزمون دماپایین و فرکانس
باال ،منحنی نمودار سیاه یک تغییر به سمت زاویه فاز پایین داشته که نشاندهنده سختی
(پیرشدگی) قیر اصالحشده پلیمری است .این پدیده شبیه به اثر سختی مشاهدهشده برای قیرهای
نوع نفوذی میباشد.

شکل شماره 8-7

نمودار سیاه برای قیر  Bاصالحشده با  7درصد وزنی  SBSپیر نشده و پیر شده تحت پروتکل  RTOFTو
HiPAT
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دومین ناحیه در قسمت زیرین مقدار مدول مختلط  10KPaرخداده و تغییر مخالف منحنی به
سمت زاویه فاز باالتر نسبت به زاویه فاز پایین را نشان داده و درنتیجه یک تغییر به سمت
ویسکوزیته نسبتاً بیشتر و بهتبع آن واکنش االستیک بیشتر را بعد از پیرشدگی نشان میدهد.
این تغییرات به سمت افزایش بیشتر ویسکوزیته بعد از پیرشدگی (نقطه نرمی  )PMBرا میتوان
به تنزل پلیمر  SBSدر طول فرآیند پیرشدگی نسبت داد.
این تنزل و یا تغییر در وزن مولکولی پلیمر  SBSرا میتوان با استفاده از کروماتوگرافی نفوذ ژل
( )GPCاندازهگیری کرد ( Aireyو  Linde ،1998 Brownو  1992 Johanssonو Kuppens

)1995؛ که این با اکسیداسیون پیوندهای دوگانه حساس در بخش بوتادین کوپلیمر همراه است.
آنالیز  GPCتغییرات را در توزیع وزن مولکولی پلیمر و فاز قیری نشان میدهد .معموالً ،تنزل
کوپلیمر  SBSبهاندازه مولکولی کمتر بعد از پیرشدگی  RTFOTو با تخریب بیشتر بعد از
پیرشدگی  HiPATمواجه میشود .عکس این قضیه برای فاز قیری صادق است که نشاندهنده
یک افزایش در اندازه مولکولی اجزاء (آسفالتن ها) بعد از پیرشدگی است .عامل دیگری که ممکن
است مسئول تغییر در خصوصیات رئولوژیک قیر اصالحشده با پلیمر  SBSبعد از پیرشدگی باشد
تغییرات در سازگاری بین قیر پایه و پلیمر بعد از اکسیداسیون است.
 2-4-8پیرشدگی قیر اصالحشده با پلیمر EVA

اطالعات رئولوژیکی برای قیر  Bاصالحشده با  7درصد وزنی پلیمر  EVAپیر نشده و پیر شده تحت
پروتکل  RTFOTو  HiPATبهصورت یک نمودار سیاه در شکل شماره  8-8نشان دادهشده است.
برخالف تغییر منظم منحنی و نمودار سیاه به سمت زاویه فاز پایینتر برای قیر اصالحنشده ،تغییرات
در نمودار سیاه با پیرشدگی برای قیر اصالحشده با پلیمر  EVAبهطور قابلتوجهی دارای پیچیدگی
بیشتری است .تغییر مشابه به سمت زاویه فاز پایین بعد از پیرشدگی در مقادیر * Gباالتر از 10

 MPaرخداده که در آن فاز قیری نفوذ بیشتری در تعیین ویژگی رئولوژیکی قیر اصالحشده پلیمری
دارد .بههرحال در مقادیر * Gکمتر از  10 MPaمنحنی نمودار سیاه یک تغییر و آلتراسیون
چشمگیری را در رفتار رئولوژیکی برای قیر اصالحشده با پلیمر  EVAنشان میدهد .این تغییرات
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رئولوژیکی از مقادیر * Gدر مقابل امواج  ،δهمراه با ساختارهای بلورین متفاوت  EVAدر دماهای
مختلف ،تغییر در شکل و جهتگیری با پیرشدگی تشکیلشده است .تصویر میکروسکوپ فلورسنت
برای قیر پیر نشده و بایندر پیر شده تحت پروتکل پیرشدگی  RTFOTو  HiPATدر شکل شماره
 8-9به تصویر درآمده که نشاندهنده تغییرات در مرفولوژی قیر اصالحشده با پلیمر  EVAدر
پیرشدگی آزمایشگاهی است .این تغییرات در ظاهر ساختار فازی بهعنوان تغییرات در ویژگیهای
رئولوژیکی قیر اصالحشده با پلیمر  EVAاست که نسبت به آنچه برای قیر نفوذی اصالحنشده
مشاهدهشده متفاوت است.

شکل شماره 8-8

نمودار سیاه برای قیر  Bاصالحشده با  7درصد وزنی  ،EVAپیر نشده و پیر شده تحت پروتکل پیرشدگی
 RTFOTو HiPAT
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شکل شماره 8-9

مرفولوژی قیر  Bاصالحشده با  7درصد وزنی  ،EVAپیر نشده و پیر شده تحت پروتکل پیرشدگی
 RTFOTو HiPAT
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 5-8نتیجه گیری از مبحث اصالح قیر با استفاده از پلیمرها
اعم از آزمون های معمولی بایندر و یا روش های رئولوژیکی پیشرفته تر که مورد استفاده قرار
گرفته اند نتایج بدست آمده از تمام آن ها دال بر این است که پلیمرهای اصالح کننده ،خصوصیات
رئولوژیکی قیر را با افزایش ویسکوزیته ،مدول مختلط و واکنش االستیک افزایش می دهند .آزمون
نفوذپذیری ،نقطه نرمی ،فراس ،شکل پذیری ،بازیابی االستیک و ویسکوزیته دما باال ،افزایش سفتی
و بهبود حساسیت دمایی قیر اصالح شده با هر دو نوع اصالح کننده های االستومری و پالستومری
را نشان می دهد .به هرحال ،رئومتر برشی پویا ،کروماتوگرافی ژل نفوذی و تصاویر فلورسنت برای
تشخیص تغییرات پیچیده مورفولوژی ،شیمیایی و رئومتری همراه با پلیمرهای اصالح کننده قیر
 EVAنیمه بلورین و  SBSهای بلوکی استایرن اصالح کننده قیر ،الزم و ضروری می باشد .با توجه
به پلیمرهای اصالح کننده ،نتایج نشان دهنده تغییرات در مورفولوژی با افزایش اصالح کننده ها
از سیستم فاز قیری غالب به سیستم فاز پلیمر غالب می باشد .نتایج  DSRترکیب بندی مختلف
ساختارهای بلورین در دماهای متفاوت برای پلیمر اصالح کننده قیر  EVAنیمه بلورین و افزایش
دما باال فرکانس پایین پاسخ االستیک پلیمر  SBSاصالح کننده قیر را شناسایی کرده است.
اثرات پیری شبیه سازی شده آزمایشگاهی تفاوت در میان قیرهای نفوذی ،قیرهای اصالح شده با
پلیمر  SBSو  EVAرا نشان می دهد .اثر پیری اکسایشی برای قیر نفوذی به عنوان افزایش در
سختی و پاسخ االستیک مشاهده می شود .به هرحال ،اثرات پیرشدگی آزمایشگاهی برای قیرهای
اصالح شده با پلیمر  SBSو  EVAشامل تغییر و ایجاد پیچیدگی قابل توجهی در ماهیت شیمیایی
بایندر ،مورفو لوژی و به تبع آن ویژگی های رئولوژیکی است .حد و اندازه این تغییرات نه فقط
توسط نوع و ماهیت پلیمر بلکه توسط مقدار پلیمر و سازگاری بین پلیمر و قیر پایه دیکته شده
است.
استفاده از هر دونوع پلیمر اصالح کننده قیر االستومری و پالستومری در مخلوط آسفالت ابزاری را
فراهم می کند که باعث افزایش مقاومت مخلوط در برابر تغییر شکل دائمی و شکست خستگی می
شود.
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