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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

خواص قیر اصالحی تولیدشده از وکیوم باتوم هبوسیله افزودن پلیمراهی ضایعاتی بازیافتی و قیر طبیعی

خواص قیر اصالحی تولیدشده از وکیوم باتوم بهوسیله افزودن پلیمرهای ضایعاتی
بازیافتی و قیر طبیعی
چکیده:
نفت خام در پاالیشگاه بهوسیله برجهای تقطیر به اجزاء سازندهاش تبدیل میشود و مواد سازنده
نفت خام با توجه به تفاوت در نقطهجوش در قسمتهای مختلف برج از یکدیگر جدا میشوند.
در فرآیند تقطیر اولیه (تقطیر در فشار محیط) مقداری مواد سنگین در ته برج باقی میماند که
این مواد به برجهای تقطیر در خأل منتقلشده و بهوسیله روش تقطیر در خأل ،اجزاء مختلف آن
جداسازی میشوند  .باقیمانده این برج که به وکیوم باتوم معروف است برای تولید قیر مورداستفاده
قرار میگیرد.
ضایعات پلیمری پس از مصرف بهعنوان یک آلوده کنده زیستمحیطی در نظر گرفتهشده و باید
بهعنوان یک ماده ارزان مورداستفاده مجدد قرار گیرند .اگرچه منابع قیر طبیعی در چندین ناحیه
از ایران وجود دارد که میتواند برای اصالح قیر مورداستفاده قرار گیرد .اهداف این پژوهش بررسی
امکان به دست آوردن قیر نفوذی از منابع وکیوم باتوم ( )VBاصالحشده با افزودن پلیمرهای
ضایعاتی و بازیافتی مختلف و مواد غیر پلیمری بدون دمیدن هوا به وکیوم باتوم است .به دنبال
این مفهوم ،قیر طبیعی ( ،)NBضایعات پلیاتیلن بازیافت شده ( ،)PEضایعات التکس بازیافت
شده ،خرده الستیکهای اصالحکننده ( )CRMو وکیوم سنگین مورداستفاده قرارگرفته است.
فرموالسیون ترکیب مخلوط ال استفاده از روشهای طراحی تجربی و با بهکارگیری نرمافزار
 Design Expert V.7.16تعیینشده است .مشخص شد که قیر نفوذی با گریدهای ،40/50
 60/70و  85/100به همراه گریدهایی با عملکرد بهبودیافته شامل گرید  82-40و  70-40با
استفاده از این مواد قابلتولید هستند .کاهش شکلپذیری اغلب برای تمام این ترکیبات مشاهده
میشود .ترکیب  10درصد قیر طبیعی و  5درصد التکس بازیافت شده با وکیوم باتوم بهعنوان
بهترین ترکیب در میان تمام ترکیبات در نظر گرفتهشده است .نتایج بهدستآمده از قیر 60/70
اصالحشده نشاندهنده بهبود مدول ترکیب در مقایسه با قیر  60/70درست نخورده است .این
امر باعث افزایش مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی و شیار شدگی میشود .اگرچه نقطه شکست
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فراس این ترکیب کاهشیافته ( -21درجه سانتیگراد) ،ولی کارایی قیر در دمای پایین را بهبود
بخشیده است .متأسفانه ،هنگامیکه قطعات خرده الستیکهای اصالحکننده بهخوبی پراکنده
نشده و به میزان کافی در ماتریکس قیر حضور نداشته باشد ،یک کاهش غیرمنتظره در شکل
پذیری این ترکیبات رخ خواهد داد.
کلمات کلیدی:
ضایعات ،پلیمر ،بازیافت ،اصالح ،قیر

 .1مقدمه
وکیوم باتوم ( )VBسنگینترین بخش نفت خام بوده که در قسمت پایینی ستون تقطیر در خأل
پاالیشگاههای نفت باقیمانده و ماده اصلی برای تولید قیر است .بسته به منبع نفت خام و فرآیند
پاالیش ،ترکیببندی وکیوم باتوم گسترده متنوعی داشته و این ترکیببندی اثر مهمی بر
خصوصیات مکانیکی و ریزساختارهای قیر دارد .شایعترین روش جداسازی ،تقسیمبندی
ترکیببندی قیر به چهار گروه اصلی شامل اشباعها ،آروماتیکها ،رزینها (که بخش مالتن را
تشکیل میدهند) و آسفالتن ها است .این چهار گروه را به ترتیب و بهاختصار  SARAsمینامند.
هریک از اجزاء  SARAsیک مخلوط پیچیده بوده که آروماتیسیته ،محتوای هتر اتم و وزن
مولکولی آنها به ترتیب زیر افزایش مییابد:
S<A<R<As
در برخی از پاالیشگاهها که نفت خام سنگین مورداستفاده قرارگرفته و فشار و درجه حرارت در
ستون تقطیر در خأل کنترل میشود ،قیر میتواند بهطور مستقیم و بهصورت قیر نفوذی مناسب
برای آسفالت به دست آید .نفوذپذیری وکیوم باتوم تولیدشده در پاالیشگاههای ایران در دمای
 25درجه سانتیگراد بیش از  300 dmmبوده و  ηآن بیش از  600 Csاست که آن را برای
کاربرد در آسفالت نامناسب میسازد (بهجز پاالیشگاه شیراز که بهطور مستقیم قیر گرید 60/70
را تولید میکند) .دمیدن هوای گرم به وکیوم باتوم یک فرآیند گسترده برای به دست آوردن قیر
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نفوذی است .متأسفانه به علت افزایش بار ترافیک ،قیر بکر و دستنخورده تولیدشده در
پاالیشگاهها (بهصورت مستقیم و یا با دمیدن هوا) توانایی مقاومت در برابر فشار مکانیکی دینامیک
ترافیک را ندارد .درنتیجه منجر به ایجاد تغییر شکل دائمی (شیار شدگی) تحت بارگذاری
طوالنیمدت در دماهای باال ،خستگی و ترکخوردگی تحت بارگذاری طوالنیمدت در دماهای
حد واسط و پایین ناشی از تنش گرمایی ،پیرشدگی و  ...در آسفالت میشود.
به دلیل این ضعفهای ذاتی قیر ،مطالعات زیادی در جهت اصالح قیر بهوسیله افزودنیهای
مختلف انجامگرفته است .درنتیجه صنعت اصالح قیر و بهبود خصوصیات آن گسترشیافته است.
اکثر این پژوهشها بر روی اصالح پلیمری تمرکز کردهاند؛ زیرا افزودن پلیمرها به قیر بهبود در
درجه عملکرد (افزایش نقطه نرمی ،کاهش نفوذپذیری و نقطه شکست فراس) را نشان میداد.
آسفالتهای ساختهشده با استفاده از این قیرهای اصالحشده پلیمری مقاومت بیشتری در برابر
شیار شدگی و شکست حرارتی ،کاهش آسیب خستگی و حساسیت دمایی کمتر را از خود نشان
میدهد  .در بسیاری از این مطالعات از پلیمرهای دستنخورده و مصرف نشده مانند پلیاتیلن
( ،)PEاتیلن ونیل استات ( ،)EVAاستایرن بوتادین استایرن ( )SBSو استایرن بوتادین رابر
( )SBRاستفادهشده است .استفاده از این پلیمرهای بکر منجر به افزایش هزینههای تولید
میشود .در همین حال ،پلیمرهای ضایعاتی فراوانی از فرآیندهای صنعت پتروشیمی و کاالی
ضایعاتی مصرفشده مانند تایرهای مستعمل ،قطعات پلیاتیلن ساختهشده ،دستکشهای التکس
مصرفشده و غیره وجود دارد که از عوامل ایجادکننده معضالت زیستمحیطی است .اینگونه
مواد ارزان ،قیمت بوده و برای اصالح قیر مناسب میباشند.
هرساله نزدیک به  200000تن تایر و  5000تن دستکش التکس در ایران مورداستفاده قرارگرفته
و برنامه ملی برای بازیافت و یا استفاده مجدد از آنها وجود ندارد .همچنین استفاده دوباره از
این مواد ثانویه بهجای مواد اولیه و بکر به کاهش دفن زبالهها ،کاهش نیاز به استخراج ،حفظ
محیطزیست و به حداقل رساندن مصرف منابع اصلی کمک میکند .اثرات خرده تایرهای
اصالحکننده ( )CRMدر چندین پژوهش موردبررسی قرارگرفته است .افزودن خرده تایرهای
بازیافتی در مخلوط آسفالت با استفاده از روش خشک میتواند خصوصیات مهندسی مخلوط
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آسفالت را بهبود بخشیده و تأثیر چشمگیری در عملکرد مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی در
دماهای باال و شکستگی در درجه حرارتهای پایین داشته باشد.
قیر طبیعی یک ماده طبیعتاً سیاهرنگ است .تبخیر ترکیبات آلی فرار و مقدار زیاد آسفالتن
موجود در آن ،این ماده را سخت و شکننده کرده و میتوان از آن بهعنوان یک سختکننده برای
افزایش نقطه نرمی قیر نفتی استفاده کرد .منابع قابلدسترس قیر طبیعی در چندین ناحیه از
ایران مانند کرمانشاه ،بهبهان ،مغان و  ...وجود دارد .از این منابع طبیعی بهعنوان سوخت در
کورهها استفادهشده و یا صادر میگردد .از قیر طبیعی میتوان بهعنوان یک افزودنی مطلوب برای
قیر استفاده کرد .پلیمرهای مختلفی برای بهبود شکلپذیری قیر اصالحشده استفاده میشود.
التکس استایرن بوتادین رابر ( )SBRبهصورت یک پلیمر بکر و دستنخورده بهطور
موفقیتآمیزی برای اصالح قیر مورداستفاده قرارگرفته است .التکس یک الستیک طبیعی است
که در اصل از درختان وحشی در جنگلهای برزیل بهدستآمده که در مواد االستیک مختلف
مانند دستکش التکس و تایر کاربرد دارد.
بنابراین ،دستکشهای التکس ممکن است یک ماده بازیافتی مفید بهمنظور افزایش شکلپذیری
قیر اصالحشده باشد .ازاینرو ،هدف پژوهش ما بررسی امکان به دست آوردن قیر اصالحشده
نفوذی بهطور مستقیم از وکیوم باتوم با استفاده از افزودن پلیمرهای بازیافتی و قیر طبیعی است.
در این مقاله برخی از خصوصیات مکانیکی قیر اصالحشده حاصله نیز ارائهشده است .بهمنظور
تبیین این مشخصات ،نقطه نرمی ،نفوذپذیری ،شکلپذیری و نقطه شکست فراس ترکیبات
موردبررسی قرارگرفته است .همچنین ،مورفولوژی قیر اصالحشده حاصله که نمادی از حالت
پراکندگی اصالحکننده در ماتریکس قیری بوده و یک عامل مؤثر بر کارایی و خواص مهندسی
قیر اصالحشده است ،موردمطالعه قرارگرفته است.
طبق اطالعات عمومی ما ،در مطالعات انجامگرفته پیشین ،اغلب از خود قیر برای اصالح
استفادهشده است و محققین اندکی بر روی وکیوم باتوم متمرکزشدهاند .در این پژوهش ،برای
اولین بار از ضایعات پلیمرهای مصرفشده و قیر طبیعی برای به دست آوردن قیر نفوذی
اصالحشده بهطور مستقیم از وکیوم باتوم ( )VBاستفادهشده است.
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 .2آزمایش
 1-2مواد
مواد مورداستفاده در این پژوهش ،وکیوم باتوم ( )VBو قیر  60/70پاالیشگاه تهران است که
مشخصات آن در جدول شماره  1و  2نشان دادهشده است .پلیمرهای ضایعاتی مصرفشده شامل
خرده تایرهای اصالحکننده ( )CRMاز شرکت ایساتیس یزد تهیهشده است .پلیاتیلن پر چگال
بازیافت شده ( )HDPEاز ظروف دور ریخته شده و التکس بازیافتی استفادهشده بهعنوان
دستکش آزمایشگاهی جمعآوریشده است (جدول شماره  .)3وکیوم سالپس سنگین ()HVS
از پاالیشگاه تهران (جدول شماره  )4و قیر طبیعی ( )NBاز شرکت سرمک ایران (جدول شماره
 )5تهیهشده است.

جدول  1مشخصات فیزیکی وکیوم باتوم ( )VBپاالیشگاه تهران

جدول  2ترکیببندی وکیوم باتوم ( )VBپاالیشگاه تهران (نفت خام از مخزن آسماری اهواز)

جدول  3مشخصات فیزیکی پلیمرهای ضایعاتی
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جدول  4ترکیببندی وکیوم سالپس سنگین پاالیشگاه تهران

جدول  5ویژگیهای قیر طبیعی

 2-2روشها
فرموالسیون ترکیب مخلوط بهوسیله روشهای طـراحی تجـربی با استفاده از نرمافزار Design
 Expert V.7.16تبیین گردید .در ابتدا ،بر مبنای مطالعات دیگر و همچنین دسترسی به
اصالحکنندهها و میزان هزینه آنها ،بیشترین و کمترین سطح برای اصالحکنندهها با استفاده از
نرمافزار برنامهریزی شد (مشاهده جدول شماره  .)6تمامی شرایط و پارامترهای فرآیند که بر
خواص مخلوط تأثیرگذار هستند کنترلشده و فقط نسبت اجزاء (بهصورت درصد وزن مخلوط)
بهعنوان یک پارامتر متغیر انتخاب شد.
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جدول  6بیشترین و کمترین سطح اصالحکننده در مخلوط

بر مبنای فرموالسیون طراحیشده توسط نرمافزار ،وکیوم باتوم پایه و اصالحکنندهها در یک
سیستم مخلوطکن برشی باال دوبلکس (شکل شماره  )1باهم ترکیب شدند.

شکل  1دستگاه مخلوطکن پرسرعت و برشی باالی دوبلکس

برای اختالط ترکیبات با وکیوم باتوم ( ،)VBدر ابتدا وکیوم باتوم در یک گرمکن در دمای 160
درجه سانتیگراد و به مدت  1ساعت قرار دادهشده تا ذوب گردد .سپس آن را به اتاق اختالط
که از پیش تا دمای  180درجه سانتیگراد گرم شده منتقل میشود .اتاق اختالط با استفاده از
گرمکن (سیستم چرخش روغن داغ) حرارت دادهشده و کنترل میشود .در اینجا و درحالیکه
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مخلوطکن برشی باال با سرعت  8000دور در دقیقه عمل میکند ،اصالحکننده به اتاق اختالط
افزودهشده و اختالط به مدت  90دقیقه دیگر ادامه مییابد .در پایان اختالط ،مخلوط از طریق
دریچه تخلیه به قوطیهای فلزی منتقل میشود .در این مرحله نمونههای موردنیاز برای
آزمونهای مختلف گرفته میشود.
آزمونهای نفوذپذیری ،نقطه نرمی ،نقطه شکست فراس و شکلپذیری به ترتیب طبق استاندارد
ملی ایران ) 3867(IP 80) ،2951(ASTM D36) ،ISIRI 2950(ASTM D5و
 ASTM D113انجام گرفت.
بر مبنای نفوذپذیری و نقطه نرمی ،شاخص نفوذ ( )PIبرای تمامی مخلوطها محاسبه شد .شاخص
نفوذ ( ،)PIمعیاری برای حساسیت دمایی قیر است .برای تمام قیرها ،شاخص نفوذ ( )PIبهصورت
زیر محاسبه شد:
)PI = 20(1− 25A)/(1+ 50A
)A= log(800) − log(P at 25 C)/(TR&B−25
در حقیقت ،شاخص نفوذ شیب تغییرات در منحنی انسجام قیر است P ،نفوذپذیری و TR&B
درجه حرارت نقطه نرمی است .ثبات تغییرات در قیر به عالمت و بزرگی شاخص نفوذ بستگی
دارد .برای قیر آسفالت ،شاخص نفوذ در محدودهای مابین  2و  -2برای حساسیت دمایی قیر
مناسب است (مقدار تقریبی  1ایدئال است).
درجه عملکرد ( )PGنمونههای بهدستآمده با استفاده از روابط زیر تخمین زده میشود:
TDSR ≅ TR&B+20 , TBBR≅ 2(TFrass),
PG= TDSR+ TBBR
که در آن  TDSRمعیار عملکرد دماباال TR&B ،نقطه نرمی قیر TBBR ،معیار عملکرد دماپایین و
 TFrassنقطه شکست فراس است .مورفـولوژی مخلوطها از طریق میـکروسـکوپ نوری Zeiss
 FXمشاهده شد .مشخصات ویسکواالستیک مخلوط انتخابشده ،وکیوم باتوم پایه و قیر 60/70
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دستنخورده در یک رئومتر  MCR 300در دمای  30درجه سانتیگراد و  1-500هرتز
اندازهگیری شد.
 .3نتایج و مباحث
نتایج آزمونهای مرسوم انجامگرفته بر روی ترکیبات و مخلوطهای قیری آمادهشده در جدول
شماره  7ارائهشده است .در این جدول ،مشخصات فیزیکی وکیوم باتوم پایه و کنترلی (قیر تحت
شرایط اختالط بدون افزودن هرگونه اصالحکننده) با مخلوطهای قیری آمادهشده ،مقایسه شده
است .همانطور که مشخص است ،خواص مهندسی وکیوم باتوم کنترلی به علت اختالط در دمای
باال و انتشار مواد سبک و فرار ،تغییریافته است.
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جدول  7مخلوطهای طراحیشده و خواص مکانیکی آنها

طبق مقررات روسازی و آسفالت و با توجه به شرایط آب و هوایی ایران ،قیر نفوذی با گرید
 60/70 ،40/50و  85/100به ترتیب برای مناطق با آبوهوای خشک ،آبوهوای گرم و آبوهوای
سرد توصیه میشود .از سویی دیگر مشخصات  PGاجازه میدهد که آن را بهعنوان یک بایندر
ویژه برای شرایط آب و هوایی خاص انتخاب کنیم .همانطور که متوجه شدید ،در جدول شماره
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 ،7مخلوط شماره ( 2یا مخلوط شماره  30که تکرار آن است) که حاوی  5درصد قیر طبیعی
( 5 ،)NBدرصد خرده تایرهای اصالحکننده ( 2/5 ،)CRMدرصد پلیاتیلن بازیافتی 5 ،درصد
التکس بازیافتی و  2/5درصد وکیوم سالپس سنگین ( ،)HVSیک قیر اصالحشده با گرید
 85/100است که نقطه نرمی این قیر در مقایسه با نقطه نرمی قیر  85/100معمولی ،بهبودیافته
است .اگرچه پلیاتیلن ( )PEو خرده تایرهای اصالحکننده ( )CRMدر حضور وکیوم سالپس
سنگین ممکن است تأثیر چشمگیری بر خصوصیات قیر داشته باشد .در همین حال ،شاخص
نفوذ ( )PIاین مخلوطها در یک محدوده قابلقبول قرار دارد .بهویژه در مورد مخلوط شماره 2
که شاخص نفوذ ( )PIآن به مقدار ایدئال  1بسیار نزدیک است PG .این مخلوط  70-40بوده
که بهتر از قیر اصالحنشده  85/100است .در مقابل ،شکلپذیری این مخلوط کاهش معناداری
دارد .اگرچه این مسئله اغلب برای تمامی مخلوطها مشاهده میشود .متأسفانه ،مطالعات زیادی
در زمینه شکلپذیری قیر اصالحشده ارائه نشده است.
با تفسیر نتایج بهدستآمده از این مخلوطها توسط نرمافزار  ،Design Expertبه حداقل
رساندن میزان خرده تایرهای اصالحکننده ( )CRMرا در مخلوط برای دستیابی به خصوصیات
مکانیکی بهبودیافته مانند شکلپذیری قیر اصالحشده ،توصیه میشود .این نتیجهگیری توسط
 Scaffaroو همکاران مورد تائید قرارگرفته است.
شکلپذیری قیر اصالحشده یک ویژگی مستقل نیست و دیگر خواص قیر مانند نقطه نرمی،
نفوذپذیری ،نقطه شکست فراس ،مورفولوژی و خصوصیات رئولوژیکی نیز باید برای ارزیابی
عملکرد قیر در نظر گرفته شود .همانطور که همه میدانند ،این ویژگیها در سیستم آزمون
برنامه تحقیقات بزرگراههای استراتژیک ( )SHRPگنجانده نشده است .در همین حال ،برخی از
روالهای توسعهیافته برای برآورد ضوابط  ،SHRPاز نفوذپذیری ،نقطه نرمی و دادههای فراس
بدون هیچگونه نیاز به دادههای شکلپذیری استفاده میکنند .کامپوزیتهای انتخابشده در این
مطالعه (مخلوطهای شماره  19 ،10 ،2و )22مشخصات مطلوبی بهجز شکلپذیری را دارند .در
مقابل ،طول شکلپذیری استاندارد برای قیر دستنخورده در دسترس است (معمو ًال بیش از 100
سانتیمتر در دمای  25درجه سانتیگراد) ،اما این ویژگی برای قیرهای اصالحشده ،استاندارد
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نشده است .بدین ترتیب ،این کامپوزیتها در صنعت آسفالت و دیگر کاربردها مورداستفاده قرار
می گیرند.
اگرچه شکلپذیری این کامپوزیتها میتواند با افزودن روغنهای روانساز ،خرده تایرهای
اصالحکننده ( )CRMپیش عملآوری شده قبل از اختالط با وکیوم باتوم (بهطور مثال
دولکانیزاسیون) ،انجام عمل اختالط در دمای بهاندازه کافی زیاد و مدتزمان طوالنیتر ،بهبود
یابد .در میان این مخلوطهای قیری مخلوط شماره  10که حاوی  10درصد قیر طبیعی ()NB
و  5درصد التکس بازیافتی است ،بهترین خصوصیات را دارد .بااینحال ،شکلپذیری آن
کاهشیافته است .در حقیقت ،این مخلوط که یک قیر  60/70اصالحشده است ،در مقایسه با قیر
 60/70معمولی ازنظر نقطه نرمی و نقطه شکست فراس افزایش ولی شکلپذیری آن کاهشیافته
است .شاخص نفوذ ( ) PIاین مخلوط در یک محدوده مناسب قرار داشته و درجه کارایی ()PG
آن محدوده گستردهتری از شرایط آب و هوایی را نسبت به قیر  60/70استاندارد پوشش میدهد.
مخلوط شماره ( 19و یا مخلوط شماره  20که تکرار آن است) و مخلوط شماره  22قیر گرید
 40/50اصالحشده به همراه بهبود نقطه نرمی و نقطه شکست فراس هستند .در همین حال،
 PGاین مخلوطها بهبودیافته و شاخص نفوذ ( )PIمخلوط شماره  22کموبیش ازلحاظ فنی
مناسب است .مورفولوژی مخلوط شمار  2نشان میدهد که بهرغم حضور قیر طبیعی (،)NB
پلیاتیلن ( ،)PEالتکس و وکیوم سالپس سنگین ( ،)HVSقطعات خرده تایرهای اصالحکننده
( )CRMبهخوبی و بهاندازه کافی در ماتریکس قیر پراکنده نشدهاند (شکل شماره  2و  .)3اگرچه
افزایش درجه حرارت فرآیند برای ارتقاء پراکنش خرده تایرهای اصالحکننده ( )CRMدر قیر
توصیهشده است ،اما برخی از مطالعات نشان میدهد که درجه حرارت باال ،تخریب شبکه
سهبعدی خرده تایرها با اتصاالت عرضی را افزایش میدهد .این امر باعث کاهش ناسازگاری بین
فازها در حضور پلیاتیلن میشود.
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شکل  2تصویر میکروسکوپ نوری از مخلوط شماره 2
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شکل  3تصویر میکروسکوپ نوری از مخلوط شماره 30

مورفولوژی مخلوط شماره  10پراکنش همگن قیر طبیعی ( )NBو التکس را در وکیوم باتوم
( )VBنشان میدهد (شکل شماره  .)4بههرحال ،به نظر میرسد که ذرات قیر طبیعی بر
شکلپذیری مخلوط تأثیرگذار باشند .چهبسا تغییر شرایط فرآیند (بهطور مثال افزایش مدتزمان
و یا درجه حرارت اختالط) ممکن است در پراکنش نهایی آنها و افزایش چشمگیر شکلپذیری
مخلوط مؤثر باشد .مورفولوژی مخلوطها در اشکال شماره  5الی  ،7یک پراکندگی هم گنی از
اجزاء را در ماتریکس وکیوم باتوم آشکار ساختند.
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شکل  4تصویر میکروسکوپ نوری از مخلوط شماره 10
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شکل  5تصویر میکروسکوپ نوری از مخلوط شماره 19
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شکل  6تصویر میکروسکوپ نوری از مخلوط شماره 20
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شکل  7تصویر میکروسکوپ نوری از مخلوط شماره 22

همانطور که بهوضوح در شکل شماره  8نشان دادهشده است ،ویسکوزیته ترکیب مخلوط شماره
 10در مقایسه با وکیوم باتوم پایه و قیر  60/70دستنخورده افزایش چشمگیری داشته است.
همانطور که توسط یوسفی و همکاران گزارششده است ،ترکیبات روان کننده وکیوم باتوم
میتوانند توسط افزودن التکس و قیر طبیعی جذبشده و درنتیجه باعث افزایش ویسکوزیته
شود .شکل شماره  9نشان میدهد که مدول ذخیرهسازی مخلوط شماره  10افزایش قابلتوجهی
در مقایسه با دیگر ترکیبات دارد .همچنین شکل شماره  10نشاندهنده افزایش مدول اتالف
مخلوط شماره  10در دمای  30درجه سانتیگراد است.
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شکل  8ویسکوزیته ترکیب نمونهها در دمای  30درجه سانتیگراد

جمعبندی مدول اتالف و ذخیرهسازی ،مدول ترکیب مخلوط شماره  10را میدهد که اندازهگیری
مستقیمی از مجموع مقاومت آن در برابر تغییر شکل دائمی در دمای  30درجه سانتیگراد است.
طبق اصل  ،Boltzmanافزایش فرکانس عملی مشابه با کاهش درجه حرارت دارد و بالعکس؛
بنابراین تأثیر افزایش فرکانس بر ویسکوزیته ترکیب و مدول ها شبیه به تأثیر کاهش درجه
حرارت است که بهنوبه خود مدول ترکیب را افزایش میدهد؛ بنابراین ،تغییرات در مدول های
مخلوط شماره (10شکل شماره  9و  ،)10افزایش چشمگیری را در مقاومت مخلوط در برابر تغییر
شکل دائمی (شیار شدگی) نشان میدهد .این نتایج موفقیت در استفاده از التکس بازیافتی و
قیر طبیعی را تائید میکند.
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شکل  9مدول ذخیرهسازی نمونهها در دمای  30درجه سانتیگراد

شکل  10مدول اتالف نمونهها در دمای  30درجه سانتیگراد
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 .4نتیجهگیری
قیر دستنخورده بهدستآمده در پاالیشگاه (بهصورت مستقیم و یا با دمیدن هوا) قادر به مقاومت
در برابر بارها و فشارهای مکانیکی دینامیکی نیست و درنتیجه باید مورد اصالح قرار گیرد .ضایعات
پلیمری پس از مصرف بهعنوان یک معضل زیستمحیطی مطرح بوده و بنابراین باید مورداستفاده
مجدد قرار گیرند .همچنین  ،منبع قیر طبیعی در چندین ناحیه از ایران وجود دارد که میتواند
برای اصالح قیر مورداستفاده قرار گیرد .پلیاتیلنهای ضایعاتی بازیافت شده ،التکس ضایعاتی،
خرده تایرهای اصالحکننده ( ،)CRMقیر طبیعی ( )NBو وکیوم سالپس سنگین ()HVS
برای به دست آوردن قیر نفوذی از وکیوم باتوم استفادهشده است .بر مبنای نتایج حاصله ،به این
نتیجه رسیدهاند که قیرهای نفوذی با گرید  60/70 ،40/50و  85/100با نقطه نرمی و نقطه
شکست فراس بهبودیافته ،با استفاده از مواد فوق قابلتولید است .ترکیبی از  10درصد قیر طبیعی
و  5درصد التکس بازیافتی ،با وکیوم باتوم برای به دست آوردن قیر گرید  60/70اصالحشده با
بهبود در رفتار رئولوژیک و بهتبع آن کاهش احتمال شکست در دمای پایین و شیار شدگی در
دمای باال ،مناسب است .مورفولوژی مخلوطها نشان داد که قطعات  CRMبهخوبی و به میزان
کافی در ماتریکس قیر پراکنده نشده و به حداقل رساندن مقدار خرده تایرهای الستیکی در
مخلوطها میتواند باعث بهبود شکلپذیری شود.
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