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پلیمرهای اصالحکننده قیر ،پیشرفتها و چالشها

چکیده:
در این مقاله پیشرفتها و چالشها در حوزه اصالح قیر بهوسیله پلیمرها جهت بهکارگیری در
ساخت آسفالت و روسازی جادهها در طول  40سال گذشته موردبررسی و بازبینی قرارگرفته و
تاریخچه اصالح پلیمری قیر به ترتیب زمانی شرح دادهشده است .در این مقاله به بحث در مورد
مزایا و معایب برخی از پالستومرها و االستومرهای ترموپالستیک اصالحکننده قیر مانند پلیاتیلن
( ،)PEپلیپروپیلن ( ،)PPاتیلن ونیل استات ( ،)EVAاتیلن-بوتیل اکریالت ( ،)EBAاستایرن-
بوتادین-استایرن ( ،)SBSاستایرن-ایزوپرن-استایرن ( )SISو استایرن-اتیلن/بوتیلن-استایرن
( )SEBSپرداختهشده است .اگرچه تمامی این پلیمرها خصوصیات قیر را تا حدی بهبود
میبخشند ولی هنوز هم برخی اشکاالت محدود در توسعه اصالح پلیمری قیر وجود دارد که
شامل هزینه باال ،مقاومت کم در برابر پیری و پایداری ذخیرهسازی ضعیف قیر اصالحشده پلیمری
( )PMBاست.
پژوهشگران تالش کردند تا راههای مختلفی برای حذف این موانع بیابند .برخی پیشرفتهای
فنی برای حذف این موانع در این مقاله بررسیشده است که شامل ،ولکانیزاسیون سولفور ،افزودن
آنتیاکسیدان ،بهکارگیری کانی رس آبگریز و استفاده از پلیمرهای واکنشی است .در این مقاله
آینده و چشمانداز توسعه پلیمرها برای اصالح خواص قیر نیز بهخوبی مورد واکاوی قرارگرفته
است .ازآنجاکه دستیابی کامل به خصوصیات مورد انتظار قیر اصالحشده پلیمری بهطور همزمان،
یکی از چالشهای موجود میباشد ،برخی از توصیهها در این پژوهش ارائهشده که شامل افزایش
خصوصیات قیر و اصالح آن با یک هزینه قابلقبول است تا کاهش چشمگیر هزینهها با دستیابی
به خواص نسبتاً ضعیف.
استفاده از عامل دارها بهعنوان یکراه امیدبخش برای افزایش خواص پلیمرهای مورداستفاده و
گسترش نوع جدیدی از پلیمرهای اصالحکننده با موفقیت بسیار بیشتر در آینده تأکید شده
است .همچنین توصیهشده که پژوهشهای آینده در مورد اصالح پلیمری قیر ،بر روی توسعه و
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بهبود کارایی و افزایش چسبندگی قیر با ذرات و دانههای معدنی ،افزایش مدتزمان عملکرد و
داشتن قابلیت بازیافت ،متمرکز شوند.
.1

مقدمه

قیر یکی از قدیمیترین مواد مهندسی شناختهشده است که برای هزاران سال در شیوهها و
کاربردهای مختلف مانند چسب ،درزگیر ،نگهدارنده ،عامل ضد آب کننده و بایندر آسفالت
مورداستفاده قرارگرفته است .ساکنان قبلی زمین بهطور مستقیم قیر طبیعی را که معموالً در
سطح زمین ظاهر میشد را استفاده میکردند .در اوایل سال  1900میالدی ،قیر پاالیششده
حاصل از پاالیش نفت خام در ایاالتمتحده آمریکا تولید شد .از آن زمان به بعد ،میزان مصرف
جهانی قیر بهسرعت افزایش یافت که اغلب این مصارف در صنعت تولید آسفالت و جادهسازی
مورداستفاده قرار میگرفت.
طبق برآورد اتحادیه قیر و آسفالت اروپا در سال  2011میالدی ،مصرف جهانی قیر تقریب ًا 102
میلیون تن در سال بود که از این میزان حدود  85درصد در ساخت انواع مختلف آسفالت به کار
گرفته میشد .در حقیقت ،ترکیب شیمیایی قیر تولیدشده بسیار پیچیده و متغیر بوده و خواص
قیر تولیدی ارتباط نزدیکی با منبع نفت خام و فرآیند پاالیش دارد .با انتخاب نوع نفت خام و
فرآیند پاالیش مناسب ،قیر باکیفیت با خواص مطلوب را میتوان به دست آورد .بههرحال ،منابع
محدود نفت خام برای تولید قیر باکیفیت خوب و عدم اعمال کنترلهای مناسب در طول فرآیند
پاالیش و همچنین کسب درآمد اقتصادی حداکثر ،لزوم توجه بیشتر به اصالح قیر را یادآوری
میکند.
صنعت آسفالت طی دهههای گذشته در سراسر جهان و بهویژه در کشورهای درحالتوسعه
بهسرعت گسترشیافته است .به دنبال این توسعه و گسترش سریع ،افزایش بارهای ترافیکی،
افزایش حجم عبور و مرور وسایل نقلیه و تعمیر و نگهداری ناکافی منجر به بروز مشکالت شدید
(مانند شیار شدگی و شکستگی) در سطح جادهها شده است .حقیقت تلخ این است که بیشتر
این مشکالت مربوط به کیفیت قیر بکار گرفتهشده است .برای غلبه بر این معضل ،برای تولید قیر
باکیفیت مطلوب ،تعداد فزایندهای از تحقیقات و پژوهشها با تمرکز بر اصالح قیر شروعشده است.
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در میان تمام تالشها و تحقیقات در مورد روشهای اصالح قیر ،شیوه اصالح پلیمری یکی از
روشهای محبوب و موردتوافق اکثریت است.
پلیمرهای اصالحکننده قیر بهصورت اختالط پلیمرها در قیر بهوسیله یک مخلوطکن فیزیکی و
یا طی واکنشهای شیمیایی با قیر ترکیب میشوند .در طول  40سال گذشته ،بیشتر دانشمندان
فعال در این حوزه تمرکز خود را بر روی پلیمرهای اصالحکننده قیر قرار داده و باعث افزایش
سرعت انتشار مقاالت تحقیقاتی از سال  1970میالدی به بعد شدند .در این رابطه پلیمرهای
مختلفی بررسی شدند که شامل پالستومرها (بهطور مثال پلیاتیلن ،پلیپروپیلن ،اتیلن ونیل
استات ،اتیلن بوتیلن اکریالت) و االستومرهای ترموپالستیک (مانند استایرن-بوتادین-استایرن،
استایرن-ایزوپرن-استایرن و استایرن-اتیلن/بوتیلن-استایرن) است .اگرچه هیچکدام از اینها در
ابتدا بهمنظور اصالح قیر طراحی نشده بودند.
پلیمرهایی که به آنها اشاره شد منجر به بهبود برخی از خواص قیر مانند سفتی باالتر در دماهای
باال ،مقاومت زیاد در برابر شکست در دمای پایین ،مقاومت بهتر در مقابله با رطوبت و یا افزایش
عمر خستگی میشوند .برخی عوامل مهم شامل ویژگیهای قیر و خود پلیمر ،مقدار پلیمر و
فرآیند تولید ،خصوصیات قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBرا تعیین میکنند .با افزایش مقدار
پلیمر ممکن است وارونگی فازی در برخی از قیرهای اصالحشده پلیمری رخ دهد و منجر به
تغییراتی از غالب بودن فاز قیر به غالب بودن فاز پلیمری شود .بههرحال ،یک ریزساختار ایدئال
برای قیر اصالحشده پلیمری شامل دو فاز پیوسته درهمتنیده است که مقدار بهینه پلیمر را برای
اصالح قیر تعیین میکند .با این دو فاز پیوسته درهمتنیده ،قیر اصالحشده پلیمری معموالً عملکرد
کلی بهتری را ازلحاظ خصوصیات مکانیکی ،پایداری ذخیرهسازی و مقرونبهصرفه بودن از خود
نشان میدهد.
عالوه بر مزایای گزارششده ،محققین و دانشمندان با چالشهای مختلف مواجه هستند ،ازجمله
هزینههای باال ،حساسیت دمای باالی برخی از قیرهای اصالحشده پلیمری ،مقاومت کم در برابر
پیرشدگی ،پایداری ذخیرهسازی ضعیف و بهبود اندک قابلیت ارتجاعی .ترکیبی از اکسیداسیون
قیر و پلیمر تخریبشده برای علت گرایش به پیری در قیر اصالح پلیمری شده گزارششده است
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که به نظر به چالشی برای برخی پلیمرهای غیراشباع مانند استایرن-بوتادین-استایرن ()SBS
تبدیلشده است .پایداری ذخیرهسازی ضعیف برخی از قیرهای اصالحشده پلیمری معمو ًال
درنتیجه سازگاری ضعیف بین قیر و پلیمر اصالحکننده بوده که توسط خواص مختلف پلیمرها و
قیرها مانند چگالی ،وزن مولکولی ،قطبیت و انحاللپذیری کنترل میشود .فرض بر این است که
ساختار شیمیایی و واکنشپذیری پلیمرها بر سازگاری آنها با قیر مؤثر بوده و ممکن است یک
رابطه مستقیم بین آنها با خواص قیر اصالحشده پلیمری وجود داشته باشد .بهعبارتدیگر برای
فتح این چالشها ،دانشمندان سعی بر یافتن دستههای مختلفی از راهحلها مانند اشباع کردن،
ولکانیزاسیون سولفور ،افزودن آنتیاکسیدان ،استفاده از کانی رس آبگریز ،عامل دارها و
بهکارگیری پلیمرهای واکنشی (که میتوان آن را بهعنوان یک محصول عامل دار جدید در نظر
گرفت) کردند.
همراه با ابعاد فنی ،جنبه اقتصادی نیز یک نیروی تأثیرگذار در انتخاب تکنولوژی است .از منظر
اقتصادی ،همیشه رسیدن به عملکرد بیشینه برای یک جاده مدنظر نمیباشد .تنها زمانی که
تکنولوژی مقرونبهصرفه باشد ،مردم میتوانند حداکثر منافع را از آن به دست آورده و این نوع از
تکنولوژی به محبوبیت میرسد .برای قیرهای اصالحشده پلیمری ،میزان هزینه با مقدار پلیمر
ال در ارتباط است ،درحالیکه مقدار پلیمر معمو ًال تأثیر بسزایی بر روی میزان و
مصرفشده کام ً
درجه عملکرد قیر اصالحشده پلیمری دارد؛ بنابراین قبل از ساخت یک جاده ،طراحان باید بدانند
که چه میزان عملکرد و کارایی برای جاده در نظر گرفتهشده تا بتوانند در مورداستفاده کردن و
یا عدم استفاده از قیر اصالحشده پلیمری و همچنین میزان و چگونگی بهکارگیری آن
تصمیمگیری کنند.
درحال حاضر حجم عمده مصرف جهانی قیر بر پایه خود قیر است .شرایط ترافیکی و آب و هوایی
در کشورهای مختلف ،متفاوت است .حتی برای یک کشور ،شرایط موجود در طول سالهای
مختلف ،متفاوت است .بر پایه اطالعات منتشرشده توسط اتحادیه آسفالت و روسازی اروپا
( ،)EAPAمیزان مصرف سالیانه قیر اصالحشده پلیمری که بهعنوان قیر برای آسفالت و روسازی
بکار برده شده در بیشتر کشورهای اروپایی در طول سه سال گذشته کمتر از  20درصد است .با
توجه به مقدار مصرف پلیمر Eurobitume ،ادعا کرد که میزان پلیمر  SBSبکار گرفتهشده
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مرسوم در حدود  3/5درصد وزنی در محصول نهایی است که این ادعا بر پایه بررسی صنایع
داخلی مربوط به قیر اصالحشده پلیمری در داخل اروپا است.
این مقاله بر روی اصالح پلیمری قیر برای ساخت جادهها باهدف ارائه یک بازنگری جامع از توسعه
مقوله اصالح پلیمری قیر برای  40سال گذشته ،چالشهایی که در این حوزه با آن مواجه هستیم
و همچنین راهحلهایی که دانشمندان برای این چالشها ارائه کردهاند متمرکز میشود .نخست
یک دورنمای تاریخی به همراه یک گفتوگوی عمیق در مورد پلیمرهای مرسوم و توسعه و تحول
فناوریهای همراه با آن ارائه میشود .بعدازاین ،قابلیت گسترش صنعت اصالح پلیمری قیر در
آینده موردبررسی قرارگرفته و در آخر ،برخی از نتایج و همچنین توصیههایی در این زمینه ارائه
خواهد شد.
.2

دورنمای تاریخی

اصالح پلیمری سابقه تاریخی طوالنیمدتی دارد .قبل از تولید قیر پاالیششده ،انسانها شروع به
اصالح قیر طبیعی کرده و برخی از ایدهها در جهت بهکارگیری الستیک طبیعی اصالحکننده
ارائه شد .بههرحال ،پلیمرهای مصنوعی تا بعد از پایان جنگ جهانی دوم بهطور گسترده
مورداستفاده قرار نگرفت .یکی از نخستین مثالهای شناختهشده ،التکس نئوپرن بوده که برای
اصالح قیر در آمریکای شمالی از سال  1950میالدی بهطور فزایندهای مورداستفاده قرار گرفت.
پالستومرها تاریخچه قدیمیتری از ترکیب مصنوعی نسبت به االستومرهای ترموپالستیک دارند.
تولید تجاری اغلب پالستومرهایی که در حال حاضر مرسوم میباشند ،قبل از سال  1960میالدی
شروعشده است .نخستین محصول تجاری قابلقبول االستومرهای ترموپالستیک ،استایرن
بوتادین استایرن ( )SBSبوده که در ایاالتمتحده آمریکا از سال  1965میالدی به بعد
توسعهیافته است .نخستین محصول اشباع با هیدروژنه ،استایرن-اتیلن/بوتیلن-استایرن ()SEBS
بوده که تولید آن در سال  1972میالدی اعالمشده است .در سالهای اخیر این پلیمرهای
اقتصادی بهطور عمده در صنایع بستهبندی ،تایرسازی ،تولید کفش و یا صنایع چسب سازی
مورداستفاده قرارگرفته است.
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قیر پلیمری اصالحشده نخستین بار در صنعت عایقکاری پشتبام و سپس در قسمت ساخت
آسفالت و روسازی مورداستفاده قرار گرفت .در سال  1965میالدی ،آتاکتیک پلیپروپیلن
( )APPکه یک محصول فرعی از تولید ایزو تاکتیک پلیپروپیلن ( )IPPمیباشد ،نخستین بار
برای اصالح قیر جهت عایقکاری پشتبام در ایتالیا مورداستفاده قرار گرفت و نخستین محصول
تجاری آن در سال  1967میالدی به بازار عرضه گردید .بههرحال از استایرن بوتادین استایرن
( )SBSبهطور گسترده در اروپا تا اوایل سال  1970میالدی استفاده نشد .همانطور که در
ایاالتمتحده آمریکا نیز ،شروع بهکارگیری آن از سال  1978میالدی بوده که آمریکاییها بهطور
گسترده از قیر اصالحشده در عایقکاری پشتبامها استفاده کردند .در حدود سال  1980میالدی
تولید نخستین قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBدر آمریکا آغاز شد.
قیر اصالحشده پلیمری دارای حوزه وسیع و گستردهای است .اولین ایده در این زمینه مربوط به
ساخت ترکیب قیری با استفاده از قیر پایه و ایزوبوتیلن بوده که در اوایل سال  1940میالدی
ارائهشده است .بعدازآن ،بهخصوص پس از معرفی استایرن بوتادین استایرن ( )SBSبهعنوان یک
اصالحکننده قیر ،تعداد زیادی از این قبیل ایدهها در سراسر جهان بهکاررفته شد .با توجه به
بحران نفتی از سال  1973تا  1979میالدی و از حدود چهل سال پیش ،تالش در جهت
بهکارگیری قیر اصالحشده پلیمری برای ساخت جادهها شروع به افزایش کرد .در طول سال
 1970میالدی ،دانشمندان ثابت کردند که افزودن پلیمرها ،شامل پالستومرها و االستومرهای
ترموپالستیک ،میتوانند برخی خصوصیات آسفالتهای قیری ،مانند کاهش حساسیت دمایی و
افزایش مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی را بهبود بخشند .در سال  1978میالدیChaffin ،
و همکاران ،اشکال در توانایی پایداری ذخیرهسازی قیر اصالحشده با االستومرها را گزارش کردند.
در طول سال  1980میالدی ،تحقیقات بر روی قیر اصالحشده پلیمری به علت افزایش تقاضا
برای بهکارگیری الیههای نازک جهت ساخت آسفالت متمرکز شد .بهطور مثال در سال 1980
میالدی ،تحقیقاتی توسط  Piazzaو همکاران انجام گرفت که به ترتیب ویژگیهای قیر
اصالحشده با پالستومر ها و االستومرهای ترموپالستیک را شرح دادند .در سال  1982میالدی،
 Krausمورفولوژی قیر اصالحشده با االستومر را مطالعه کرده و گزارشی از تورم پلیمرها در قیر
ارائه کرد .در سال  1983میالدی ،یک نوع بایندر که شامل پلیاتیلن ( )PEاصالحکننده قیر بود
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توسط  Denningو همکاران گزارش شد .این بایندر منجر به بروز مشکل جدایش فازی و
افزایش دمای تولید و فشردهسازی میشد .در طول چند سال بعد ،تحقیقات بیشتر در مورد
پلیاتیلن ( )PEاصالحکننده قیر منتشر شد ،Bowering .ضرورت اصالح قیر با پلیمر را در
سال  1984بازنگری کرد و ادعا نمود که هزینه نسبتاً باالی قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBرا
میتوان باصرفه جویی هزینهای ناشی از کاهش ضخامت الیهها و افزایش طول عمر آسفالت
ساختهشده با  PMBجبران نمود .در سال  1987میالدی ،کنگره آمریکا برنامه تحقیقاتی
بزرگراههای استراتژیک ( )SHRPرا تصویب کرد و شهرت قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBرا
با گسترش مشخصات مبتنی بر عملکرد برای قیرهای مرسوم و قیر اصالحشده با تأکید بر رئولوژی
را ترویج نمود .در سال  1989میالدی Resse ،و همکاران مقاومت خوب قیر اصالحشده پلیمری
در برابر پیرشدگی و شکستگی را بعد از دو سال تحقیقات میدانی در کالیفرنیا گزارش کردند.
اگرچه آنها اشاره کردند که ارزیابی بیشتر برای اثبات قطعی موفقیتآمیز بودن این اصالحات
موردنیاز است.
در اوایل سال  1990میالدی ،افزایش عالقه در پژوهشگرانی که بر روی اصالح پلیمری قیر
فعالیت میکردند در بیشتر کشورها مشاهده شد .دانشمندان بهصورت سامانمند خصوصیات
مکانیکی ،رئولوژیکی ،حساسیت دمایی ،مورفولوژی ،رفتار حرارتی ،پایداری ذخیرهسازی و
پیرشدگی قیرهای اصالحشده پلیمری مختلفی را موردبررسی قراردادند .مزایا و معایب قیرهای
اصالحشده پلیمری ( )PMBsکه بهطور گسترده مورداستفاده قرارگرفته بود بهتدریج پیدا شدند.
ازیکطرف ،به این نتیجه رسیدند که نتیجه اصالح پلیمری با استفاده از استایرن بوتادین استایرن
( )SBSاصالحکننده قیر در بهبود برخی از خصوصیات قیر مانند بهبود خاصیت کشسانی
االستیک ،افزایش مقاومت در برابر شکست در دمای پایین و افزایش مقاومت در برابر شیار شدگی
در دماهای باال است .از طرفی دیگر ،برخی از اشکاالت مانند حساسیت دمایی برخی پلیمرهای
اصالحکننده و مشکل جدایش فازی برخی از قیرهای اصالحشده پلیمری به اثبات رسید .در ژوئن
 1998میالدی ،سمپوزیوم بینالمللی انجمن جهانی جاده ( )PIARCیک بازنگری از وضعیت
موجود در آن زمان انجام داده که گزارش آن در سال  1999میالدی منتشر شد .عالوه بر این،
تالش در جهت حذف اشکاالت قیرهای اصالحشده پلیمری از سال  1990میالدی آغاز شد .در
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سال  1996میالدی Giavarini ،و همکاران اثبات کردند که پلیپروپیلن ( )PPاصالحکننده
قیر میتواند بهوسیله افزودن پلی فسفریک اسید ( )PPAپایدار شده و سپس به این باور رسیدند
که  PPAمیتواند در بهبود پایداری ذخیرهسازی قیر اصالحشده پلیمر بهوسیله تغییرات در
ساختار قیر از حالت  solبه  gelمؤثر باشد.
بعد از سال  2000میالدی تحقیقات راجع به قیر اصالحشده پلیمری بر دو زمینه کلی تقسیمشده
است:
 .1تحقیقات عمیق در مورد مکانیسم اصالح پلیمری قیر و شکست آن
 .2تالش در جهت غلبه بر برخی از معایب قیرهای اصالحشده پلیمری
زمینه نخست بیشتر بر روی ریزساختارها ،تغییر شکل ،شکستگی ،پیرشدگی و خستگی قیر
اصالحشده پلیمری متمرکزشده است .حتی در حال حاضر هم برخی از مباحث دانشگاهی در
این زمینه وجود دارد .بهطور مثال ،برخی از دانشمندان بر این باورند که قیر دارای یک ساختار
کلوئیدی ناهمگن بوده و قیر اصالحشده پلیمری همانطور که در شکل شماره  1نشان دادهشده،
باید بهعنوان یک امولسیون ویسکواالستیک چند فازی (پلیمرها/آسفالتن ها/مالتن ها)
موردبررسی قرار گیرد .درحالیکه برخی دیگر از دانشمندان ادعا میکنند که قیر یک محلول
مولکولی پیوسته همگن بوده و بر اساس حاللیت متقابل ،پلیمرها تأثیرات خوبی بر قیر اصالحشده
پلیمری بهوسیله حاللیت نسبیشان در قیر دارند (مشاهده شکل شماره  .)2مثالهای دیگر این
است که برخی از پژوهشگران بر این باورند که آسفالتن ها ترکیبات بهشدت قطبی در قیر بوده
و قطبیت پلیمرهای اصالحکننده ،تأثیر چشمگیری در سازگاری آنها با قیر و پایداری
ذخیرهسازی نهایی قیر اصالحشده پلیمری دارد؛ اما برخی دیگر بر این عقیده هستند که آسفالتن
ها ازنظر شیمیایی مولکولهای غیر قطبی معمولی هستند.
بهعنوان تالشهایی در جهت غلبه بر این معایب در سال  2000میالدی ،راهحلهای مختلفی
برای حذف اشکاالت قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBارائه شد که شامل ولکانیزاسیون سولفور،
افزودن آنتیاکسیدانها ،استفاده از رسهای آبگریز و عامل دار شدن (ازجمله بهکارگیری
پلیمرهای واکنشی) بود .تمامی این راهحلها در این مقاله موردبحث و بررسی قرار می گیرد.
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شکل  1تصویر شماتیک از ساختار کلوئیدی قیر و تأثیر پلیمر اصالحکننده )A( .قیر پایه )B( ،قیر اصالحشده پلیمری متناظر با
افزایش مقدار آسفالتن ها در ماتریکس و ( )Cمیسل های آسفالتن
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شکل  )A( 2حوزه حاللیت مالتن ها و آسفالتن های جدا شده از قیر ونزوئال )B( .پارامتر حاللیت  Hansenاستایرن بوتادین
استایرن و قیر ونزوئال

.3

پلیمرهای مرسوم جهت اصالح خواص قیر

ال به آن اشاره شد ،پس از پایان جنگ جهانی دوم ،استفاده از پلیمرهای مصنوعی
همانطور که قب ً
جهت اصالح خواص قیر آغاز شد .برای چندین سال ،پژوهشگران انواع پلیمرهای مختلف
اصالحکننده را گسترش و توسعه دادند .امروزه ،پلیمرهای که بهطور گسترده برای اصالح قیر به
کار میروند را میتوان در دودسته کلی تقسیمبندی کرد:
 .1پالستومرها
 .2االستومرهای ترموپالستیک (گرمانرم)
همانطور که توسط  Stroup-Gardinerو همکاران گزارششده ،پالستومرها ترکیبات
ال این ترکیبات را ندارند .در مورد االستومرهای ترموپالستیک
پالستیک بسیار کمی داشته و یا اص ً
باید گفت که آنها در اثر حرارت نرم شده و در هنگام سرد شدن سخت میشوند و توانایی
مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی توسط کشش تحت بار را داشته و خاصیت بازیابی کشسان
پس از برداشته شدن بار رادارند که درنتیجه نسبت به پالستومرهای اصالحکننده قیر دارای
موفقیت بیشتری هستند .برخی از پلیمرهای مرسوم جهت اصالح قیر در جدول شماره  1به
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همراه مزایا و معایب آنها معرفیشده است .از میان آنها ،استایرن بوتادین استایرن ( )SBSبه
علت پراکندگی نسبتاً خوبی که در قیر دارد (و یا حاللیت مناسب) و همچنین خواص نسبتاً عالی
و هزینه قابلقبول بیشترین توجه را در اصالح پلیمری قیر به خود جلب کرده است .البته در
کنار این پلیمرهای ذکرشده ،برخی دیگر مانند استایرن بوتادین رابر ( ،)SBRکو پلیمرهای
استایرن بوتادین ( ،)SBاتیلن پروپیلن دی ان مونو رابر ( )EPDMنیز برای اصالح خواص قیر
رایج است .عالوه بر این ،برخی مواد ارگانیک مانند  PPAو واکس پارافین نیز اغلب بهعنوان
اصالحکننده قیر بهطور گسترده مورداستفاده قرار میگیرند .ازآنجاکه اینها پلیمرهای مرسوم
نمیباشند ،درنتیجه در مورد آنها در این مقاله بحث نخواهد شد.
قبل از مرور و بررسی پلیمرهای اصالحکننده رایج ،باید توجه داشت که هنوز هم در اصالح
پلیمری ،انتخاب قیر پایه مهمترین تأثیر را در قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBحاصله دارد؛ زیرا
هر قیر ترکیب شیمیایی و ساختار مخصوص به خود را دارد .عالوه بر این ،قیر پایه معموالً بیش
از  90درصد وزنی قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBرا تشکیل داده که میتواند تأثیرات مهمی
بر خواص نهایی قیر اصالحشده پلیمری داشته باشد .قیر پایه باکیفیت مناسب میتواند به تشدید
اثر پلیمرهای اصالحکننده کمک کرده و قیر باکیفیت ضعیف منجر به بیثمر شدن اصالح قیر
میشود  .با توجه به سازگاری بین پلیمر و قیر ،انتخاب نوع قیر باید معموالً توسط تجربیات
آزمایشگاهی انجام پذیرد .بههرحال  ،برخی از روندهای نظری اغلب بر پایه اجزاء قیر SARA
(اشباعها ،آروماتیکها ،رزینها و آسفالتن ها) برجسته شدهاند .بهطور مثال ،مقدار آسفالتن زیاد
ممکن است سازگاری بین قیر و پلیمر را کاهش داده و آروماتیسیته مالتن ها نیاز به کاهش بین
برخی از مقادیر برای به دست آوردن سطح مناسب سازگاری را دارند .برخی دیگر از پژوهشگران
حتی به توزیع قطعات و ذرات قیر پایه جهت سازگاری مطلوب با استایرن بوتادین استایرن
( )SBSنیز توجه دارند.
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جدول  1پلیمرهای رایج مورداستفاده جهت اصالح خواص قیر

 1-3پالستومرها
پلی اولفین بهعنوان دسته مهمی از پالستومرها و یکی از نخستین اصالحکنندههای مورداستفاده
برای قیر میباشد .مواد مختلف پلی اولفین شامل ،پلیاتیلن با چگالی باال ( ،)HDPEپلیاتیلن
با چگالی پایین ( ،)LDPEپلیاتیلنهای خطی با چگالی پایین ( IPP ،)LLDPEو  APPبا
توجه به هزینههای نسبت ًا پایین و مزایای آن برای کاربری در اصالح قیر مورداستفاده قرارگرفتهاند.
ساختارهای معمولی پلیاتیلن و پلیپروپیلنهای رایج در شکل شماره  3ارائهشده است .بعد از
افزودن مواد پلی اولفین ،آنها معمو ًال توسط اجزاء و ترکیبات سبک قیر متورم شده و یک ساختار
دوفازی شامل فاز پلی اولفین (فاز پراکنده) در ماتریکس قیر (فاز پیوسته) تشکیل میشود .با
افزایش غلظت پلی اولفین ،وارونگی فازی در قیر اصالحشده پلیمری رخ میدهد .دو فاز پیوسته
و درهمتنیده برای قیر اصالحشده توسط پلی اولفین ایدئال و مناسب بوده و تا حدی میتواند
خواص قیر را بهبود بخشد .این مواد مورداستفاده معموالً منجر به افزایش سختی و بهبود مقاومت
در برابر شیار شدگی در قیر اصالحشده میشوند .اگرچه آنها ازنظر خواص و ساختار شیمیایی
کامالً متفاوت میباشند.
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شکل  3ساختار پلیپروپیلن ( )PPو پلیاتیلن ()PE

بههرحال ،این مواد پلی اولفین استفادهشده درزمینه بهبود چشمگیر االستیسیته قیر ناموفق
بودهاند .عالوه بر این ،زنجیرههای طویل منظم این مواد پلی اولفین ،گرایش باالیی به متبلور
شدن در این مواد ایجاد کرده که منجر به عدم واکنش بین قیر و پلی اولفین شده که درنتیجه
باعث بیثباتی قیر اصالحشده میشود .از این گذشته ،برخی از پژوهشگران ادعا کردند که
سازگاری بین پلی اولفین با قیر به علت طبیعت غیرخطی مواد استفادهشده بسیار ضعیف است.
بهعنوان یک نتیجهگیری ،بهبود اندک در قابلیت ارتجاعی و مشکالت بالقوه ثبات ذخیرهسازی
پلی اولفین اصالحکننده قیر ،بهکارگیری پلی اولفین را بهعنوان مواد اصالحکننده محدود کرده
است ،درحالیکه این مواد در تولید غشاء نفوذناپذیر عمومیت دارند.
بیشتر پالستومرهای مورداستفاده در اصالح قیر کوپلیمرهای اتیلن ،مانند اتیلن ونیل استات
( )EVAو اتیلن بوتیل اکریالت ( )EBAاست .در اینجا به دلیل ساختار شیمیایی مشابه ،اتیلن
ونیل استات بهعنوان مثالی از کوپلیمرهای اتیلن موردبحث قرارگرفته است .همانطور که در
شکل شماره  4نشان دادهشده ،کوپلیمر اتیلن ونیل استات ( )EVAاز زنجیرههای تصادفی اتیلن
ونیل استات تشکیلشده است .در مقایسه با پلیاتیلن ( ،)PEحضور گروههای استات قطبی
بهعنوان شاخههای کوتاه در  ،EVAباعث اختالل در ریزساختارهای بلوری بخش غنی اتیلن
شده ،درجه تبلور را کاهش و قطبیت پلیمر را افزایش میدهد .در مورد هر دو این مواد ،محققین
بر این باورند که باعث بهبودی پایداری ذخیرهسازی قیر اصالحشده میشوند .بههرحال،
خصوصیات کوپلیمر اتیلن ونیل استات ( )EVAدر ارتباط نزدیک با مقدار ونیل استات است.
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هنگامیکه مقدار ونیل استات کم باشد ،درجه تبلور باال بوده و خواص اتیلن ونیل استات ()EVA
بسیار شبیه به پلیاتیلن با چگالی پایین ( )LDPEاست .در هنگام افزایش مقدار ونیل استات،
اتیلن ونیل استات ( )EVAتمایل به ارائه یک ریزساختار دوفازی با فاز بلوری شبیه پلیاتیلن و
فاز بیشکل غنی از ونیل استات الستیکی دارد .درجه تبلور هنگامیکه اتیلن ونیل استات
( )EVAبهعنوان اصالحکننده قیر مورداستفاده قرار میگیرد باید بهدقت کنترل شود؛ زیرا درجه
تبلوری که مقدار آن نه خیلی کم (منجر به ایجاد اختالل) و نه بیشازحد باال باشد (که باعث
کاهش واکنشپذیری با قیر میشود) بهعنوان درجه مناسب تبلور برای قیر اصالحشده مناسب
است.

شکل  4ساختار اتیلن ونیل استات ()EVA

پس از افزودن کوپلیمر  EVAبه قیر ،معمو ًال ترکیبات سبک قیر کوپلیمر را متورم میکنند .در
غلظتهای پایین اتیلن ونیل استات ( ،)EVAفاز پراکنده غنی از  EVAمیتواند با فاز پیوسته
غنی از قیر مشاهده شود .درنتیجه افزایش غلظت اتیلن ونیل استات ( ،)EVAوارونگی فازی در
قیر اصالحشده رخداده و فاز غنی از  EVAتبدیل به فاز پیوسته میشود .فرآیند وارونگی فازی
در قیر اصالحشده با  EVAتوسط تصاویر فلورسنت در شکل شماره  5ارائهشده است .اگر دو فاز
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پیوسته درهمتنیده در قیر اصالحشده تشکیل شود ،خصوصیات قیر میتواند تا حد زیادی بهبود
یابد .اتیلن ونیل استات ( )EVAبه شکل یک شبکه سفتوسخت در قیر اصالحشده برای مقاومت
در برابر تغییر شکل یافت میشود و به معنی آن است که اتیلن ونیل استات ( )EVAاصالحکننده
قیر ،مقاومت در برابر شیار شدگی در دماهای باال را بهبود میبخشد.

شکل  5تصاویر فلورسنت قیر اصالحشده با اتیلن ونیل استات ( )EVAدر مقادیر مختلف از آن (برحسب درصد وزنی)

اگرچه برخی از خواص قیر توسط اصالح با اتیلن ونیل استات ( )EVAبهبود مییابد اما وجود
برخی از مشکالت باعث ایجاد محدودیت در کاربرد آن میشود .یکی از محدودیتهای بزرگ این
واقعیت است که اتیلن ونیل استات ( )EVAبا توجه به ماهیت پالستومری که دارد بهاندازه
کافی نمیتواند برگشتپذیری االستیک قیر را بهبود بخشد .عالوه بر این ،دمای انتقال شیشهای
( )Tgکوپلیمر اتیلن ونیل استات ( ،)EVAبهشدت به مقدار ونیل استات وابسته بوده که مقدار
کم آن برای بهبود خواص قیر در دماهای پایین کافی نیست .گزارششده که دمای انتقال
شیشهای ( )Tgکوپلیمر اتیلن ونیل استات ( )EVAبا  28/4درصد وزنی ونیل استات برابر با
 -19/9درجه سانتی گراد است که این مقدار کامالً نزدیک به دمای انتقال شیشهای ( )Tgبرخی
از قیرهای پایه است .درنتیجه ،قابلیت  EVAدر بهبود خواص قیر در دمای پایین نسبتاً محدود
است (مخصوص ًا در غلظتهای باالی  .)EVAطبق تحقیقات انجامگرفته توسط  Ameriو
همکاران ،مقاومت قیر در برابر شکست در دمای پایین تا حدی با افزودن  2درصد وزنی و یا 4
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درصد وزنی اتیلن ونیل استات ( )EVAافزوده میشود .این در حالی است که مقاومت در برابر
شکست در دماهای پایین با افزودن  6درصد وزنی اتیلن ونیل استات ( )EVAکاهش مییابد.
در مقابل ،اگرچه اتیلن بوتیل اکریالت ( )EBAمیتواند منجر به بیثباتی ذخیرهسازی قیر
اصالحشده شود ولی دمای انتقال شیشهای ( )Tgآن بسیار کمتر از اتیلن ونیل استات با همان
مقدار کومونومر (ونیل استات و یا بوتیل اکریالت) است .گزارششده که دمای انتقال شیشهای
( )Tgکوپلیمر اتیلن بوتیل اکریالت ( )EBAبا  33/9درصد وزنی بوتیل اکریالت برابر با -45/9
درجه سانتی گراد اس ت که منجر به ایجاد مقاومت بیشینه در برابر شکستگی در دماهای پایین
در قیر اصالحشده با اتیلن بوتیل اکریالت میشود .عالوه بر این ،دمای ذوب بخش غنی از اتیلن
در کوپلیمر اتیلن ونیل استات ( )EVAبسیار کمتر از دمای معمول آمادهسازی قیر اصالحشده
است .آن دامنههای بلورین سفتوسخت میتواند تا حدی با بهکارگیری نیروی برشی در طول
آمادهسازی شکسته شوند .بهمنظور آمادهسازی قیر اصالحشده ایدئال با کوپلیمر اتیلن ونیل
استات Airey ،پیشنهاد کرد که درجه حرارت بیشینه در حدود  55درجه سانتی گراد محدود
شود .بااینحال ،آن بخش غنی اتیلن هنوز هم میتواند ذوبشده و تااندازهای توسط نیروی برشی
در هنگام اختالط اتیلن ونیل استات اصالحکننده قیر با ذرات معدنی ،شکسته شود زیرا دمای
معمول اختالط اغلب بیشتر از دمای ذوب بخش غنی اتیلن است.
 2-3االستومرهای ترموپالستیک (گرمانرم)
االستومرهای ترموپالستیک معمو ًال نسبت به پالستومر ها برای اصالح پلیمری قیر مؤثرتر هستند.
رایجترین االستومرهای ترموپالستیک که بهعنوان اصالحکننده قیر کاربرد دارند ،کوپلیمرهای
استایرن بوتادین استایرن ( )SBSو استایرن ایزوپرن استایرن ( )SISهستند .با توجه به ساختار
شیمیایی مشابه آنها ،در این مقاله در مورد کوپلیمر استایرن بوتادین استایرن ( )SBSبهعنوان
نمونهای از االستومرهای ترموپالستیک بحث خواهد شد .کوپلیمر استایرن بوتادین استایرن
( )SBSاز زنجیره سه بلوکی استایرن-بوتادین-استایرن با یک مورفولوژی دوفازی شامل دامنه
پلی استایرن ( )PSسفت و محکم (فاز پراکنده) در ماتریکس پلی بوتادین ( )PBانعطافپذیر
(فاز پیوسته) تشکیلشده است (مشاهده شکل شماره  .)6Aدمای انتقال شیشهای ()Tg
بلوکهای پلی استایرن در حدود  95درجه سانتی گراد و دمای انتقال شیشهای ( )Tgبلوکهای
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پلی بوتادین در حدود  -80درجه سانتی گراد است .تحت دمای معمول سرویس آسفالت قیری،
بلوکهای پلی استایرن شیشهای شده و به استحکام استایرن بوتادین استایرن ( )SBSدر
هنگامیکه بلوکهای پلی بوتادین انعطافپذیر هستند کمک میکند .عالوه بر این ،ناسازگاری
بین کوپلیمرها ی پلی استایرن و پلی بوتادین ممکن است منجر به ایجاد اتصاالت عرضی فیزیکی
بلوکهای پلی استایرن بهعنوان دامنه توزیع یکنواخت توسط نیروهای بینمولکولی در درجه
حرارت محیط شود .این تجمع بلوکهای پلی استایرن در درجه حرارت باال و هنگامیکه انرژی
جنبشی ترمودینامیک مولکولی نسبت به انرژی نیروهای بینمولکولی بزرگتر شود ،از بین
میرود.
بههرحال ،همانطور که در شکل شماره  6نشان دادهشده ،اتصاالت عرضی فیزیکی در میان
بلوکهای پلی استایرن ممکن است دوباره تشکیلشده و االستیسیته استایرن بوتادین استایرن
( )SBSمیتواند بعد از خنک شدن ترمیم شود که این خاصیت برای استایرن بوتادین استایرن
برای آنکه یک اصالحکننده قیر محبوب و کاربردی باشد بسیار مهم است.

شکل  6ساختار استایرن بوتادین استایرن ( )SBSو تصویر شماتیک اتصاالت عرضی برگشتپذیر در آنها
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پس از اضافه شدن کوپلیمر استایرن بوتادین استایرن ( )SBSبه قیر ،برخی از واکنشهای بین
قیر و  SBSرخ میدهد Masson .و همکاران گزارش کردند که واکنش بینمولکولی ،بین قیر
و بلوکهای پلی بوتادین ( )PBنسبت به واکنشهای بینمولکولی ،بین قیر و بلوکهای پلی
استایرن ( )PSقویتر است .آنها بر این باور بودند که بلوکهای پلی بوتادین ( )PBبا گروهها با
بار مثبت در قیر از طریق الکترونهایπشان تعامل برقرار میکند ،درحالیکه بلوکهای پلی
استایرن با گروههای غنی از الکترون در قیر از طریق پروتونهای آروماتیک شان تعامل برقرار
میکند .در هنگام اختالط با قیر ،بلوکهای پلی استایرن در کوپلیمر استایرن بوتادین استایرن
( )SBSجذب برخی از شاخههای اشباع و چند حلقه در ترکیبات سبک قیر شده که منجر به
تورم بلوکهای پلی استایرن و سختی قیر میشود .هنگامیکه مقدار پلیمر کم باشد ،استایرن
بوتادین استایرن ( )SBSبهعنوان یکفاز مجزا در قیر پراکنده میشود .در صورت افزایش غلظت
استایرن بوتادین استایرن ( ،)SBSوارونگی فازی در قیر اصالحشده آغاز میشود .فرآیند وارونگی
فازی در قیر اصالحشده با  SBSبا استفاده از تصاویر فلورسنت در شکل شماره  7ارائهشده است.
فرآیند ایدئال تشکیل دو فاز پیوسته درهمتنیده شامل فاز غنی از قیر و فاز غنی از استایرن
بوتادین استایرن ( )SBSاست .در داخل فاز غنی از  ،SBSدو زیر فاز وجود دارد که شامل
ماتریکس متورم پلی بوتادین ( )PBو دامنههای پلی استایرن ( )PSخالص است .از زمانی که
فاز غنی از  SBSتشکیل میشود ،یک شبکه حامی الستیکی درون قیر اصالحشده به وجود
میآید که نتیجه آن بهصورت افزایش مدول ترکیب و ویسکوزیته قیر ،بهبود پاسخ االستیک و
ارتقاء مقاومت در برابر شکستگی در دمای پایین قیر اصالحشده با  SBSنمایان میشود.
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شکل  7تصاویر فلورسنت قیر اصالحشده با  SBSدر مقادیر مختلف از آن (برحسب درصد وزنی)
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خواص بسیار عالی که بهصورت مکرر گزارششده است و همچنین پراکندگی نسبتاً مناسب (و یا
حاللیت مناسب) در قیر و هزینه قابلقبول ،استایرن بوتادین استایرن ( )SBSرا بهعنوان یک
اصالحکننده مناسب و محبوب برای قیر مطرح کرده است .بههرحال ،کوپلیمر استایرن بوتادین
استایرن ( ،)SBSبهطور کامل بیعیب و نقص نیست .بهطور مثال ،سازگاری بین قیر و کوپلیمر
 SBSخیلی خوب نیست .پایداری ذخیرهسازی قیر اصالحشده با  SBSدر شکل شماره  8نشان
دادهشده است.
 Aireyادعا کرد که االستومرهای ترموپالستیک و آسفالتن ها در جذب ترکیبات سبک قیر در
پیوندهای قیر-استایرن بوتادین استایرن باهم رقابت میکنند .درصورتیکه مقدار این ترکیبات
سبک ناکافی باشد ،احتمال بروز جدایش فازی در قیر اصالحشده وجود دارد .باید توجه داشت
که قیر با مقدار آروماتیک زیاد میتواند در تولید قیر اصالحشده با  SBSپایدار و سازگار ،مفید
باشد .افزودن روغنهای آروماتیک میتواند سازگاری بین  SBSو برخی از قیرها حاوی مقدار
آروماتیک کم را بهبود بخشد .وجود مقدار آروماتیک بیشازحد باال در اصالح قیر ممکن است
منجر به تورم و  Anti-plasticizasionبرخی از بلوکهای پلی استایرن ( )PSشود که این
امر برای خواص نهایی قیر اصالحشده مناسب نیست.
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شکل  8توسعه مورفولوژی بازمان ذخیرهسازی قیر اصالحشده با  SBSدر  160درجه سانتی گراد

مسئله دیگر در قیر اصالحشده با استایرن بوتادین استایرن ( ،)SBSمقاومت پایین در برابر
حرارت ،اکسیداسیون و اشعه فرابنفش به علت حضور پیوندهای دوگانه و  α-Hدر بلوکهای پلی
بوتادین ( )PBاست .در حقیقت ،بیثباتی کوپلیمر  SBSبهطورکلی ناشی از فعالیت باالی α-
 Hو انرژی کم پیوند πدر پیوندهای دوگانه است .واکنشهای شیمیایی ناخواسته (بهطور مثال
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تشکیل رادیکالهای پراکسی و هیدرو پر اکسیدها) باعث بروز حساسیت آنها در برابر حرارت،
اکسیداسیون و اشعه فرابنفش میشود .بهمنظور غلبه بر این معایب ،پژوهشگران از ابتدا توجه
زیادی به االستومرها ترموپالستیک اشباع ،مانند استایرن-اتیلن/بوتیلن-استایرن ()SEBS
داشتهاند.
کوپلیمرهای استایرن-اتیلن/بوتیلن-استایرن ( )SEBSکه میتوان آن را از هیدروژناسیون
استایرن بوتیلن استایرن ( )SBSبه دست آورد از زنجیره سه بلوکی استایرن-اتیلن/بوتیلن-
استایرن تشکیلشده است .اشباع شیمیایی باعث مقاومت باالی آنها در برابر حرارت،
اکسیداسیون و اشعه فرابنفش میشود .بههرحال ،در مورد ناپدید شدن پیوندهای دوگانه ،برخی
از محققین بر این باورند که قطبیت کوپلیمرهای بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد .در همین
حال ،بلوکهای اتیلن/بوتیلن در استایرن-اتیلن/بوتیلن-استایرن ( )SEBSمیل به تبلور دارند؛
بنابراین ،سازگاری بین ( )SEBSو قیر بدتر میشود.
طبق تحقیقات انجامگرفته توسط  Polaccoو همکاران پایداری قیر اصالحشده با استایرن-
اتیلن/بوتیلن-استایرن ( )SEBSفقط میتواند در مقدار کم پلیمر (به مقدار کمتر از حدود 4
درصد وزنی از جرم کل) ،هنگامیکه  SEBSفقط بهعنوان یک پرکننده عمل کند ،به دست آید
و بهبود چشمگیری در خصوصیات ویسکواالستیک قیر ایجاد نمیکند .در مقابل ،هنگامیکه
مقدار  SEBSبهاندازه کافی برای اصالح واقعی قیر زیاد باشد ،قیر اصالحشده پلیمری ()PMB
حاصله ناپایدار بوده و تمایل به جدایش فازی در آن وجود دارد .عالوه براین ،هزینه اضافی براثر
فرآیند هیدروژناسیون و خواص االستیک ضعیفتر بهدستآمده در قیر اصالحشده با ،SEBS
محدودیتهای بیشتری در جهت بهکارگیری آن بهعنوان یک اصالحکننده قیر ایجاد میکند.
بهمنظور اجتناب از اشکاالت اصالحکننده استایرن-اتیلن/بوتیلن-استایرن ( ،)SEBSدانشمندان
مکزیکی تا حدودی در جهت استفاده از کوپلیمرهای  SBSاشباع در اصالح قیر تالش کردند.
آنها کوپلیمر استایرن-بوتادین-اتیلن/بوتیلن-استایرن ( )SBEBSرا در درجات مختلف اشباع
بهوسیله هیدروژناسیون جزئی کوپلیمر  SBSتهیهکرده و متوجه شدند که قیر اصالحشده با
استایرن-بوتادین-اتیلن/بوتیلن-استایرن ( )SBEBSخصوصیات مکانیکی بهتری (مانند مقاومت
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باال در برابر شیار شدگی و قابلیت ارتجاعی بهتر) نسبت به قیر اصالحشده با  SBSدارد .اگرچه
هیدروژناسیون جزئی ممکن است اغلب باعث قطبیت ضعیف و امکان تبلور کوپلیمر شود ،ولی
ادعاشده که  SBEBSپراکندگی بهتری در قیر داشته و منجر به بهبود پایداری ذخیرهسازی
قیر اصالحشده در پژوهش شده است .برای توضیح این پدیده به پارامتر حاللیت کوپلیمرهای در
ترکیبات آروماتیک اشارهشده است .بههرحال ،گزارشهای بیشتری در مورد کاربرد استایرن-
بوتادین-اتیلن/بوتیلن-استایرن ( )SBEBSبرای حمایت از موفقیتآمیز بودن آن در جهت
اصالح قیر وجود ندارد.
تالشهای دیگری برای بهبود مقاومت در برابر پیرشدگی قیر اصالحشده با استایرن بوتادین
استایرن ( )SBSدر انتقال پیوندهای دوگانه از ستونها به شاخهها انجامگرفته است (مانند
استفاده از کوپلیمر استایرن بوتادین استایرن ( )SBSبا مقدار ونیل باال) .برخی از دانشمندان
ادعا کردند که کالس جدیدی از کوپلیمر استایرن بوتادین استایرن ( )SBSرا به دست آوردهاند
که آن را کوپلیمر  SBSبا مقدار ونیل باال نامگذاری کردند .این کوپلیمر  SBSپیوندهای
دوگانهای بر روی شاخههای خود داشته و پژوهشگران بر این باورند که منجر به ایجاد ویسکوزیته
کمتر و سازگاری بهتر با قیر میشود؛ بنابراین ،آنها این نظریه را ارائه کردند که مقاومت در برابر
پیرشدگی در قیر اصالحشده با استایرن بوتادین استایرن ( )SBSمیتواند با استفاده از کوپلیمر
 SBSبا مقدار ونیل باال بهبود یابد .عالوه بر این ،در هنگام اقدام برای اصالح قیر سفت برای
الیههای پایه ،باور بر این است که کوپلیمر  SBSباعث کاهش ضخامت الیهها تا حدود  40درصد
و هزینه مواد بکار رفته به مقدار  25درصد میشود .در حال حاضر انجام تحقیقات بیشتر و
آزمونهای میدانی برای یافتن چگونگی عملکرد این نوع قیر اصالحشده الزم و ضروری است.
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پیشرفتهای فنی برای از بین بردن اشکاالت

اگرچه همانطور که در بخشهای قبلی در مورد آن بحث شد ،پیشرفتهای بزرگی درزمینه
اصالح پلیمری قیر بهدستآمده است ،اما هنوز مشکالت و معضالت مختلفی وجود دارد که
گسترش بیشتر آن را محدود کرده است .ازجمله این مسائل و مشکالت میتوان به هزینههای
باال ،مقاومت کم در برابر پیرشدگی در برخی از قیرهای اصالحشده پلیمری ( )PMBو پایداری
ذخیرهسازی ضعیف اشاره کرد .پژوهشگران در تالش هستند تا راههای مختلفی برای غلبه بر این
معضالت بیابند که شامل ،اشباع کردن ،ولکانیزاسیون سولفور ،افزودن آنتیاکسیدان ،استفاده از
رس آبگریز و عامل دار کردن (شامل بهکارگیری پلیمرهای واکنشی) است .فواید و معایب
استفاده از هریک از روشهای فوق در جدول شماره  2بیانشده است .البته در ادامه این مقاله
در مورد هریک از آنها توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.
نوع تالشها

مزایا

اشباع

معایب

افزایش مقاومت در برابر حرارت ،اکسیداسیون و اشعه

مشکل جدایش فازی

فرابنفش

هزینههای باال

ولکانیزاسیون

بهبود پایداری ذخیرهسازی

فقط برای اصالح با پلیمرهای غیراشباع مانند  SBSکاربرد دارد

سولفور

خاصیت دماباالی خوب

حساسیت باال در برابر پیری اکسیداتیو و برشی پویا

آنتیاکسیدان

کاهش اکسیداسیون

هزینه زیاد

رس آبگریز

بهبود پایداری ذخیرهسازی

بهبود محدود خواص دماپایین ،پایداری و بازیابی االستیک

مقاومت خوب در برابر شیار شدگی

بهسختی ورقه میشود

انتشار هیدروژن سولفید
قابلیت بازیافت ضعیف

افزایش مقاومت در برابر پیرشدگی
غیرقابلکنترل بودن در برخی از موارد

عامل دار کردن

بهبود سازگاری

پلیمرهای واکنشی

بهبود سازگاری

بهبود محدود خواص دماپایین

بهبود خواص دماباال

مشکل انعقاد و ژله شدن

هزینه زیاد

جدول  2بررسی فواید و معایب تالشهای انجامگرفته در جهت حذف نقاط ضعف قیرهای اصالحشده پلیمری
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 1-4ولکانیزاسیون سولفور
ولکانیزاسیون سولفور یک فرآیند شیمیایی است که بهطور گسترده در صنعت الستیکسازی
مورداستفاده قرار میگیرد .این فرآیند توانایی بهبود پایداری ذخیرهسازی برخی از قیرهای
اصالحشده پلیمری ( )PMBرا با پلیمرهای اصالحکننده غیراشباع (مانند استایرن بوتادین
استایرن اصالحکننده قیر) دارد .اعتقاد بر این است که سولفور به دو روش کار میکند :اتصاالت
عرضی شیمیایی مولکولهای پلیمر و جفت کردن شیمیایی پلیمر و قیر از طریق سولفید و یا
ترکیبات پلی سولفید .این واکنشهای شیمایی بسیار قویتر از نوع فیزیکی (مانند تجمع
بلوکهای پلی استایرن در کوپلیمر استایرن بوتادین استایرن) بوده که حتی در دماهای بسیار
باال نیز ناپدید نمیشوند .باور بر این است که این واکنشهای شیمیایی برای بهبود پایداری
ذخیرهسازی قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBبسیار مؤثر است .اتصاالت مولکولهای پلیمر منجر
به تشکیل شبکه پلیمر پایدار در قیر میشود ،درحالیکه جفت کننده بین پلیمر و قیر بهطور
مستقیم امکان جدایش را کاهش میدهد.
اگرچه سازوکار دقیق واکنش ولکانیزاسیون سولفور در قیر اصالحشده پلیمری هنوز هم تا حدودی
غیر شفاف است ،تحقیقات بر روی ولکانیزاسیون الستیک گوگرد و قیر گسترشیافته با سولفور
( ،) SEBاحتما ًال برای فهم واکنش شیمیایی در طول ولکانیزاسیون سولفور قیر اصالحشده
پلیمری ،مفید باشد .در مورد قیر اصالحشده با استایرن بوتادین استایرن ( ،)SBSپیوندهای
دوگانه و جایگزینی اتمهای هیدروژن  allylicمیتواند واکنشهای اصلی برای ارتباط سولفور و
کوپلیمر استایرن بوتادین استایرن ( )SBSباشند .در طول این فرآیند ،از دست دادن غیراشباع
ها ،تغییر پیوندهای دوگانه و ایزومراسیون مولکولی ممکن است رخ دهد .برای ارتباط بین سولفور
و قیر ،واکنش دهیدروژناسیون ترکیبات قیر و ترکیب سولفید ازجمله واکنشهای ممکن
میباشند .بههرحال ،با توجه به ترکیب پیچیده قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBو فقدان
کاتالیست ها (مانند شتابدهنده و فعالکننده) در ولکانیزاسیون سولفور قیر اصالحشده پلیمری،
تمام این واکنشهای ممکن برای اثبات به مطالعات بیشتری نیاز دارند.
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ازآنجاکه ارتباط سولفور با پلیمرهای اصالحکننده مبتنی بر واکنش شیمیایی با پیوندهای
غیراشباع در پلیمر است ،کاربرد ولکانیزاسیون سولفور در داخل  PMBهای اصالحشده توسط
پلیمرهای غیراشباع که استایرن بوتادین استایرن یکی از گستردهترین و پرکاربردترین آنها است،
محدودشده است .ولکانیزاسیون سولفور قیر اصالحشده با استایرن بوتادین استایرن ()SBS
بهطور صنعتی برای بیش از  30سال است که مورداستفاده قرارگرفته است .ثابتشده که
ولکانیزاسیون سولفور منجر به بهبود برخی از مشخصات قیرهای اصالحشده پلیمری میشود .در
کنار بهبود پایداری ذخیرهسازی ،برخی از دانشمندان ادعا کردند که ولکانیزاسیون سولفور
میتواند باعث ارتقاء و بهبود االستیسیته ،مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی و برخی از
خصوصیات رئولوژیکی قیر اصالحشده پلیمری میشود؛ اما برخی دیگر بیان نمودند که
ولکانیزاسیون سولفور موجب حساسیت بیشتر قیر اصالحشده پلیمری به پیرشدگی اکسیداتیو
شده و نتیجهگیری کردند که استفاده از سولفور بهتنهایی بهعنوان یک افزودنی اصالحکننده در
قیر اصالحشده پلیمری ایده مناسبی نیست .عالوه بر این ،هیدروژن سولفید ،یک گاز خطرناک
برای سالمت انسان و محیطزیست است که به دلیل انتزاع اتمهای هیدروژن در قیر و پلیمر
اصالحکننده ،بهخصوص در درجه حرارتهای باال در طول فرآیند ولکانیزاسیون سولفور تولید
میشود.
البته برخی از محققین استدالل میکنند که انتشار گازی در این فرآیند نسبتاً کم بوده و اغلب
تولیدکنندگان با چگونگی مقابله با خطرات مربوطه آشنایی دارند .مسئله و مشکل دیگر در
ولکانیزاسیون سولفور در قابلیت بازیافت قیر اصالحشده پلیمری حاصله است .این امر ممکن است
توسط واکنش شیمیایی سولفور در طول فرآیند ولکانیزاسیون به وجود آید .تمام این اشکاالت
باعث میشود تا بهکارگیری ولکانیزاسیون سولفور در قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBمحدود
شود.
 2-4آنتیاکسیدانها
همانطور که پیشازاین به آن اشاره شد ،برخی از قیرهای اصالحشده پلیمری ( )PMBبه
اکسیداسیون حساس هستند .ازجمله این قیرهای اصالحشده پلیمری میتوان به قیر اصالحشده
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با پلیمر استایرن بوتادین استایرن ( )SBSاشاره کرد .در اینگونه موارد ،استفاده از
آنتیاکسیدانها میتواند در به تأخیر انداختن اکسیداسیون قیر اصالحشده پلیمری ()PMB
مثمر ثمر باشد .آنتیاکسیدانهای مختلی شامل ،فنول مانع کننده ،فسفیت ها و ترکیبات روی
آلی در آزمایشگاه به قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBاضافهشده است .عقیده دانشمندان در
افزودن آنتیاکسیدان برای جلوگیری از اکسیداسیون قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBدر مهار
رادیکالهای آزاد و یا تجزیه هیدروکسیدهایی تولیدشده در طول فرآیند اکسیداسیون است .این
واسطهها بسیار واکنشپذیر بوده و مشارکت زیادی در فرآیند اکسیداسیون دارند .با استفاده از
کنترل آنها در آزمایشگاه ،ثابت شد که آنتیاکسیدانها باعث به تأخیر انداختن اکسیداسیون
قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBمیشوند؛ اما شرایط واقعی سرویس در جادهها با شرایط
آزمایشگاهی کامالً متفاوت است .درنتیجه آنتیاکسیدانها ممکن است با مسائل و مشکالت
بیشتری در شرایط واقعی سرویس مواجه شوند .ازجمله این مشکالت میتوان به عدم تحرک
کافی آنها در ویسکوزیته متوسط طی دمای سرویس اشاره کرد .متأسفانه نویسنده این مقاله
گزارشهای دیگری درزمینه آزمون آنتیاکسیدانها در قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBیافت
نکرده است .عالوه بر این ،هزینه باالی افزودن و استفاده از آنتیاکسیدانها نیز یک عامل
محدودکننده در بهکارگیری آنها برای به تأخیر انداختن و غلبه بر فرآیند اکسیداسیون در قیر
اصالحشده پلیمری ( )PMBاست.
 3-4استفاده از کانیهای رس آبگریز
کانیهای رسی آبگریز هم در قیر پایه و هم در قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBمورداستفاده
قرار میگیرد .استفاده از این کانیهای رسی در قیر اصالحشده پلیمری بهطورکلی برای کسب دو
هدف است:
 -1بهبود مقاومت در برابر پیرشدگی قیر اصالحشده پلیمری با خاصیت جلوگیری از
پراکندگی پالکتهای رس
 -2ارتقاء پایداری ذخیرهسازی قیر اصالحشده پلیمری بهوسیله کاهش اختالف چگالی بین
قیر و پلیمر اصالحکننده
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همانطور که در شکل شماره  9Aنشان دادهشده است ،رسهای معمول و متداول مورداستفاده
در قیر اصالحشده پلیمری شامل مونت موریلونیت و کائولینیت است .این کانیها ساختار الیهای
نوع  2:1دارند و این بدین معناست که الیهها در این ساختار بلورین از دو اتم سیلیکون چهاروجهی
ادغامشده در یک صفحه هشتوجهی از آلومینیوم و یا منیزیم هیدروکسید ساختهشدهاند .هریک
از این الیهها ضخامتی در حدود  1نانومتر دارند .این کانیهای رسی قابلیت پراکنش در الیههای
فردی در سطح نانومتر را برای تنظیم دقیق سطح آبدوست خود به آبگریز از طریق واکنشهای
تبادل یونی را داشته و درنتیجه استفاده از آنها در قیر اصالحشده پلیمری را امکانپذیر میکند.
پس از اختالط ،کانیهای رسی آبگریز درون ماتریکس قیر اصالحشده پلیمری پراکنده میشوند.
همانطور که در شکل شماره  9Bنشان دادهشده است ،ساختار پراکنش کانیهای رسی آبگریز
میتواند دارای دو الگوی  Intercalatedو یا  Exfoliatedبوده و یکی از آنها برای استفاده
در قیر اصالحشده پلیمری مؤثر است.
بهوسیله افزودن مقدار مناسب کانیهای رسی آبگریز ،بهبود پایداری ذخیرهسازی ،افزایش
ویسکوزیته ،سختی بیشینه و مقاومت در برابر شیار شدگی بهتری در قیر اصالحشده پلیمری
( )PMBمشاهده میشود .عالوه بر این ،یک افزایش مقاومت در برابر پیرشدگی را میتوان
بهوسیله ورقههای رسی به دست آورد .همانطور که در شکل شماره  9Cمشاهده میکنید ،این
ورقهها مانع نفوذ اکسیژن در قیر اصالحشده پلیمری میشوند.
استفاده از کانیهای رسی آبگریز به مقدار بیشازاندازه ممکن است باعث از بین رفتن خواص
االستیک قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBشود .عالوه بر این ،ساختار  Exfoliatedایدئال قیر
اصالحشده پلیمری ،بهسختی توسط کانیهای رسی آبگریز به دست میآید .استفاده از این
کانیهای رسی فقط منجر به بهبود محدود در خصوصیات دماپایین ،شکلپذیری و برگشتپذیری
االستیک قیر اصالحشده پلیمری میشود .درنتیجه این عوامل ممکن است باعث ایجاد محدودیت
در بهکارگیری کانیهای رسی آبگریز در قیر اصالحشده پلیمری شود.
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شکل  )A( 9ساختار الیهای نوع  2:1کانیهای رس )B( ،تصویر شماتیک ساختار پراکنش  Intercalatedو Exfoliated
کانیهای رس )C( ،نفوذ اکسیژن در ( )aقیر اصالحشده با استایرن بوتادین استایرن و ( )bقیر اصالحشده با استایرن بوتادین
استایرن به همراه کانیهای رسی آبگریز

 4-4عامل دار کردن و استفاده از پلیمرهای واکنشی
ازنقطهنظر اصالح پلیمری قیر ،عامل دار کردن به معنی افزودن شیمیایی گروههای عامل دار
خاص به پلیمر برای به دست آوردن خصوصیات مشخص برای قیر اصالحشده پلیمری است .این
خصوصیات شامل پایداری ذخیرهسازی خوب ،مقاومت عالی در برابر پیرشدگی ،چسبندگی قوی
به ذرات معدنی ،سختی بیشینه در دمای باال و مقاومت خوب در برابر شکستگی در دمای پایین
است .اینیک راه ممکن برای غلبه بر معایب پلیمرهای اصالحکنندهای که در حال حاضر
مورداستفاده قرار میگیرند بوده و سطح اصالح پلیمری قیر را در آینده افزایش میدهد.
با استفاده از فرآیند عامل دار کردن ،ممکن است عملکردهای مختلف و جدیدی از قیرهای
اصالحشده پلیمری موجود بهدستآمده و حتی برخی از پلیمرهای اصالحکننده نوینی مانند
پلیمرهای واکنشی گسترش و توسعه یابند .در حقیقت ،هرچند که این موضوع متداول نیست
ولی اشباع کردن نیز میتواند بهعنوان یک نوع عامل دار کردن بهوسیله افزودن هیدروژن برای
اشباع پلیمر در نظر گرفته شود.
اگرچه عملکردهای مختلفی از قیرهای اصالحشده پلیمری موجود ممکن است با استفاده از عامل
دار کردن به دست آید ،هدف عمده تحقیقات انجامگرفته ،بهبود سازگاری پلیمر اصالحکننده با
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قیر است .معمو ًال با افزودن گروههای عامل دار انتظار میرود که واکنش با برخی از ترکیبات قیر
به شیوههای مختلف مانند تشکیل پیوندهای هیدروژن و یا پیوندهای شیمیایی صورت پذیرد.
این امر ممکن است تا حدودی باعث بهبود سازگاری بین پلیمر اصالحکننده و قیر شود .بهطور
مثال  Wangو همکاران کوپلیمر استایرن بوتادین استایرن ( )SBSعامل دار را به ترتیب توسط
افزودن آمینو و گروههای کربوکسیلیک اسید آماده کرده و ادعا کردند که این گروههای عامل دار
میتواند سازگاری کوپلیمر استایرن بوتادین استایرن ( )SBSبا قیر را بدون تأثیرگذاری چشمگیر
بر دیگر خصوصیات ،بهبود بخشند.
در همین حال ،دیگر دانشمندان توانستند با استفاده از پیوندزنی ،پلیمرهای اصالحکننده را عامل
دار کنند .مالئیک انیدرید ( ،)MAHمتاکریلیک اسید و گلیسیدیل متاکریالت ( )GMAکه
ساختار آنها در شکل شماره  10ارائهشده است ،به ترتیب برای پیوندزنی در برخی از پلیمرهای
اصالحکننده مورداستفاده قرار گرفت .مشخص شد که تمام اینها توانایی بهبود پایداری
ذخیرهسازی قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBو حتی ارتقاء برخی دیگر از خواص مانند دستیابی
به مقاومت بیشینه در برابر شیار شدگی رادارند .عالوه بر بهبود سازگاری ،تالشهای کمتری نیز
برای به دست آوردن چسبندگی بهتر بین قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBو سنگدانه ها
انجامگرفته است.
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شکل  10ساختار )A( :مالیئک انیدرید ( )MAHو ( )Bمتاکریلیک اسید و ( )Cگلیسیدیل متاکریالت ()GMA

البته مسائلی نیز در مورد عامل دارهای مورداستفاده برای پلیمرهای اصالحکننده وجود دارد که
باید به آنها توجه داشته باشیم .بهطور مثال ،در مورد بهبود پایداری ذخیرهسازی ،فعلوانفعاالت
بیشازحد بین پلیمر اصالحکننده و قیر میتواند موجب از بین رفتن ساختار دوفازی قیر
اصالحشده پلیمری شده و موجب بالاستفاده شدن محصول شود .عالوه بر این ،برخی از
پژوهشگران مدعی شدند که پلیمرهای غیراشباع (مانند استایرن بوتادین استایرن) قرار نیست
که توسط فرآیند پیوندزنی عامل دار شوند ،زیرا احتماالً باعث ایجاد اتصاالت عرضی ناخواسته
میشوند .البته کوپلیمر استایرن بوتادین استایرن ( )SBSپیوندی تهیهشده است و در اصالح
قیر توسط برخی از دانشمندان مورداستفاده قرار میگیرد.
در توسعه انواع جدید پلیمرهای اصالحکننده ،پلیمرهای واکنشی نمونههایی هستند که نمیتوان
آنها را در نظر نگرفت .در اصالح قیر بهوسیله پلیمرهای واکنشی ،اعتقاد بر این است که این
پلیمرها یک واکنش شیمیایی بین برخی از ترکیبات قیر انجام میدهند .این نوع پلیمرها شامل
پلیمر اتیلن واکنشی و پلیمر مبتنی بر ایزوسیانات است.
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پلیمر اتیلن واکنشی عمدتاً بهعنوان کوپلیمر مبتنی بر اتیلن حاوی حلقههای اپوکسی ،مانند
کوپلیمر اتیلن گلیسیدیل اکریالت ( )EGAو ترپلیمرهای تصادفی اتیلن GMA ،و یک گروه
استر (معمو ًال متیل بوتیل و یا بوتیل اکریالت) گزارششده است .برخی از آنها حتی در صنعت
نیز مورداستفاده قرار میگیرند .ثابتشده که آنها معموالً توانایی بهبود سازگاری پلیمر با قیر را
دارند .گروههای اکریالت در مولکولها باعث افزایش قطبیت پلیمر شده و حلقههای اپوکسی
تمایل به واکنش با برخی از گروههای عامل دار (مانند گروه کربوکسیلیک اسیدها) در قیر را
دارند.
بههرحال عوامل زیادی وجود دارد که بهکارگیری آنها را محدود کرده است Zanzotto .و
همکاران گزارش کردند که اصالح قیر با غلظت کم از کوپلیمر اتیلن گلیسیدیل اکریالت ()EGA
محصولی با خواص حرارتی باال مشابه اصالح قیر با غلظت زیاد از دیگر پلیمرهای اصالحکننده
(مانند  SBSو  )EVAایجاد میکند .ولی کوپلیمر  EGAدر زمینه بهبود خواص قیر در دمای
پایین ناتوان است .طبق تحقیقات انجامگرفته توسط  Polaccoو همکاران ،هنگامیکه مقدار
پلیمر اتیلن واکنشی (در حقیقت ترپلیمرهای تصادفی اتیلن GMA ،و گروه های استر که
بهعنوان ترپلیمرهای اتیلن واکنشی نامیده میشوند) به مقدار کافی برای اصالح قیر زیاد باشد،
قیر اصالحشده پلیمری بهدستآمده ناپایدار بوده و تمایل به ژلهای شدن ناشی از واکنشهای
بین زنجیرهای بیشازحد با پلیمر اتیلن واکنشی ،در آن وجود دارد .در مقابل ،قیر اصالحشده
پایدار با پلیاتیلن واکنشی فقط میتواند در مقدار کم پلیمر (معموالً  1/5تا  2/5درصد وزنی) به
دست آید .در این مقدار پلیمر ،وارونگی فازی رخ نداده و خصوصیات مکانیکی قیر بهبود
چشمگیری نخواهد داشت .اعتقاد بر این است که پلیمر اتیلن واکنشی برای اصالح قیر مناسب
نیست.
در مورد پلیمرهای مبتنی بر ایزوسیانات ،آنها اغلب بهعنوان پلیاتیلن گلیکول ( )PEGو یا
پلیپروپیلن گلیکول ( )PPGبا وزن مولکولی کم ،عامل دار شده توسط گروه ایزوسیانات
گزارششدهاند .مثالی از آن را میتوان در شکل شماره  11مشاهده کرد .آنها ثابت کردهاند که
توانایی بهبود برخی از مشخصات فیزیکی قیر را توسط فعلوانفعاالت شیمیایی در درجه حرارت
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باال را دارند .درنتیجهی به هنگام حضور گروههای ایزوسیانات ،اعتقاد بر این است که این پلیمرها
با گروههای هیدروکسیل در قیر واکنش میدهند.
بهعنوان نتیجهگیری باید گفت که پلیمرهای مبتنی بر ایزوسیانات توانایی افزایش ویسکوزیته و
بهبود پایداری ذخیرهسازی و مقاومت در برابر شیار شدگی قیر را در دماهای باال دارند؛ اما آنها
در زمینه بهبود خواص قیر در دمای پایین در مقایسه با قیر اصالحشده با استایرن بوتادین
استایرن ( )SBSضعیفتر هستند .عالوه بر این ،واکنش بین پلیمرهای مبتنی بر ایزوسیانات
ممکن است منجر به افزایش خطر ژلهای شدن در قیر اصالحشده شود .درنتیجه تحقیقات
بیشتری برای حل مشکالت بالقوه در زمینه اصالح قیر با استفاده از پلیمرهای مبتنی بر
ایزوسیانات موردنیاز است.

شکل  11ساختار یک پلیمر مبتنی بر ایزوسیانات :پلیاتیلن گلیکول ( )PEGعامل دار شده توسط دی فنیل متان دی
ایزوسیانات ()MDI

.5

تحوالت آینده

هدف ایدئال این است که طراحی پلیمرهای اصالحکننده باید به ویژگیهای موردنیاز قیر
اصالحشده پلیمری ( )PMBبسیار نزدیک باشند .توضیحات بیشتر درباره این مقوله در جدول
شماره  3ارائهشده است .پس از اختالط با قیر ،قرار است که پلیمر اصالحکننده ،تعامل فیزیکی
و یا شیمیایی را با قیر در درجه حرارت مناسب جهت تشکیل یک ساختار دوفازی پایدار با دو
فاز پیوسته و درهمتنیده برقرار کند .همانطور که پیشازاین درباره آن بحث شده است ،درجه
پایین تعامل بین پلیمر و قیر میتواند منجر به ایجاد مشکل جدایش فازی شود .درحالیکه درجه
زیاد از آن نیز ممکن است باعث بروز مشکل ژلهای شدن و افزایش هزینهها شود.
تعامل بین دو موکول پلیمر نیز نباید بیشازحد کم یا زیاد باشد .پلیمرها با یک ساختار دوفازی
از یکفاز پراکنده سفت و محکم در یکفاز پیوسته و انعطافپذیر ،برای به دست آوردن
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خصوصیات بهتر قیر اصالحشده پلیمری مفید و مناسب است .با اصالح قیر توسط این پلیمرهای
ایدئال ،خواص قیر تا حد بسیار زیادی بهبود مییابد.
خواص طراحیشده پلیمر اصالحکننده

ویژگیهای موردنیاز قیر اصالحشده پلیمری
سفتی در دمای باال و نرمی در دمای پایین

حساسیت دمایی پایین

چسبندگی خوب به سنگدانه ها

کمک برجسته برای چسبندگی قیر اصالحشده حاصله به سنگدانه ها

داشتن کارایی و عملی بودن

پراکندگی عالی (و یا حاللیت مناسب) در قیر

دارا بودن پایداری ذخیرهسازی مناسب

سازگاری مناسب با قیر

بادوام بودن (مقاومت در برابر پیرشدگی و خستگی)

پایداری حرارتی باال

داشتن قابلیت بازیافت

احساس مسئولیت قوی برای بازیافت محصول نهایی

مقرونبهصرفه بودن

هزینه کم

کاهش خطرات و آسیبهای زیستمحیطی

آسیب زیستمحیطی کم در طول فرآیند تولید و بهکارگیری

جدول  3خصوصیات طراحی پلیمرهای اصالحکننده با ویژگیهای موردنیاز قیر اصالحشده پلیمری

در حال حاضر ،چالش موجود به دست آوردن تمامی خصوصیات موردنظر بهطور همزمان است؛
بنابراین تصمیمگیری در مورد ویژگیهای غالب که بیشتر موردنیاز است در هنگام طراحی قیر
اصالحشده پلیمری ( )PMBبسیار مهم است .همانطور که در شکل شماره  12نشان دادهشده
است ،این سازش میتواند به دو شیوه انجام پذیرد:
 .1بهبود مناسب خصوصیات با یک هزینه باال و قابلقبول
 .2کاهش چشمگیر هزینهها با خصوصیات نسبت ًا ضعیف
تمامی تالشهای انجامگرفته برای غلبه بر نقاط ضعف قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBکه در
این مقاله به آنها اشارهشده درواقع بر روی سازشها به روش اول متمرکزشده بود.
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شکل  12توسعه پلیمرها برای اصالح قیر

مسیرهای احتمالی برای بهبود خصوصیات ،عامل دار کردن و توسعه و گسترش افزودنیهای
نوین میباشند .اگرچه عوامل محدودکننده زیادی در بهکارگیری آنها ازجمله روش عامل دار
کردن و استفاده از پلیمرهای واکنشی در قیر وجود دارد ،ولی این شیوه یک روش برای تحوالت
آینده است .بااینحال ،شایانذکر است که به نظر بهبود از طریق تعامل فیزیکی آسانتر و
قابلدسترستر بوده و نسبت به تعامل شیمیایی هنگامیکه از عامل دار کردن برای بهبود
سازگاری بین قیر و پلیمر و یا بهبود چشمگیر سازگاری بین قیر اصالحشده پلیمری و سنگدانه
ها به کار گرفته میشود ،کنترلپذیرتر است .فعلوانفعاالت فیزیکی دستیابی و کنترل آسانتری
در فرآیند عامل دار کردن دارند .البته اگر فعلوانفعاالت شیمیایی امکانپذیر باشند ،تأثیرگذاری
بیشتری برای بهبود چسبندگی بین قیر اصالحشده پلیمری و سنگدانه ها دارند .همانطور که
توسعه افزودنیها بیشتر مانند سازگار کنندههای مؤثر ،آنتیاکسیدانها و بهبوددهندگان
چسبندگی نیز میتوانند برای ارتقاء خصوصیات قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBمؤثرتر باشند.
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در مورد سازگار کنندهها ،قابلذکر است که نه سازگاری خیلی عالی و نه سازگاری خیلی ضعیف
برای قیر اصالحشده مناسب نیست ،زیرا سازگاری بسیار ضعیف باعث ایجاد مشکل جدایش فازی
شده درحالیکه سازگاری بسیار زیاد هم محدودیتهایی برای بهبود برخی از خصوصیتها ایجاد
میکند .در مورد بهبود خواص نیز باید اشاره کرد که قطعاً باعث افزایش هزینههای پروژه میشود.
برای کاهش هزینهها ،برخی از مواد پلیمری ارزانقیمت ،مخصوص ًا ضایعات و محصوالت جانبی
(مانند الستیکهای ضایعاتی ،پالستیکهای ضایعاتی و محصوالت جانبی زیستتودههای
پلیمری) قابلیت بهکارگیری موفقیتآمیزتری را در آینده دارند .بهرغم سازگاری خوب
زیستمحیطی ،این ضایعات و یا محصوالت جانبی ممکن است باعث تضعیف برخی از خصوصیات
قیر اصالحشده پلیمری شوند؛ بنابراین هزینههای طول عمر باید مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته
و مؤثر بودن استفاده از آن قبل از بهکارگیری ثابت شود .عالوه بر این ،مواد ضایعاتی معمو ًال
رژیمهای بهکارگیری مخصوص به خود رادارند (مانند سطح حجم ترافیک و آبوهوای خاص) که
تحت این شرایط عملکرد بهتری نسبت به شرایط باالتر از این رژیمها دارند .استفاده از آنها
تحت رژیمهای بهکارگیری مخصوصشان مقرونبهصرفه تر است .اینیک امر واضح بوده که ممکن
است در فرآیند انجام پروژه نادیده گرفتهشده و یا فراموش شود.
عالوه بر این ،ترکیب دو روش سازشی که قبالً به آن اشاره شد (مانند استفاده از ضایعات عامل
دار و یا بهکارگیری ضایعات با افزودنیهای بیشتر) نیز میتواند باعث تولید محصوالت قابلقبول
جدیدی شود .درواقع اخیراً برخی از تحقیقات در این مسیر آغازشده و چندین مقاله نیز
منتشرشده که در جدول شماره  4نیز خالصهشده است .اگرچه همه آنها ادعا کردند که برخی
از خواص را بهبود دادهاند ،اما باید دقت شود که این تالشهای انجامگرفته ،پروژههای تحقیقاتی
جداگانهای بوده و هنوز هم تحقیقات بیشتر برای فهم قابلیت اجرایی آنها تحت شرایط عمومی
موردنیاز است.
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نتیجهگیری

ترکیبهای انجامگرفته
پیوند ضایعات پالستیکی با مالئیک انیدرید ()MAH

پیوند مالیئک انیدرید بهبود چشمگیری در پایدار ذخیرهسازی قیر
اصالحشده با ضایعات پالستیکی ایجاد میکند

ترکیب ضایعات بستهبندی پلیاتیلن ( )PEباکانی های رسی

کانیهای رس آبگریز خصوصیات دماپایین قیر اصالحشده را بدون

آبگریز

تأثیر نامطلوب بر خواص دماباال بهبود میبخشد

پیوند صمغ درخت اکومیا با مالئیک انیدرید ()MAH

مقدار مناسبی از پیوند صمغ اکومیا میتواند خواص دماباال و پایین قیر
اصالحشده با استایرن بوتادین استایرن را بهرغم هزینههای زیاد آن بهبود
بخشد.

ترکیب پیش پلیمرها با روغن کرچک و -4،4دی فنیل متان دی

اصالح با پیش پلیمرها مقاومت در برابر شیار شدگی قیر را با دمای تولید

ایزوسیانات ()MDI

بسیار کمتر و پایداری حرارتی بیشتر نسبت به پلیمرهای معمولی،
افزایش میدهد

جدول  4آزمایشهایی در جهت ترکیب برای بهبود خصوصیات قیر و کاهش هزینهها در قیر اصالحشده پلیمری

نیاز به برقراری سازش بین بهبود مشخصات و هزینههای پروژه باعث میشود که نکات دیگری
نیز در پژوهشهای آتی در مورد اصالح پلیمری قیر موردتوجه قرار گیرند.
 1-5افزایش چسبندگی از سوی اصالحکنندههای پلیمری
عوامل ضد سلبکننده سنتی مانند آهک هیدراته ،سیمان و آمینها برای بهبود چسبندگی قیر
و سنگدانه ها به مخلوط اضافهشدهاند .عامل جفت کننده سیالنی و افزودنیهای سولفور نیز اغلب
برای کمک به ضد سلب کردن مورداستفاده قرارگرفته است .بههرحال ،پلیمرها مزیت استفاده از
خواص مطلوب گروههای عامل دار مختلف را در مولکولهای مشابه داشته و قابلیت کمک به
بهبود چسبندگی سنگدانه ها را دارند .اگرچه برخی از پلیمرهای اصالحکننده عادی (مانند
استایرن بوتادین استایرن و اتیلن ونیل استات) منجر به بهبود و ارتقاء چسبندگی میشوند ،اما
هیچیک از آنها بهطور خاص برای بهبود چسبندگی طراحی نشده و توانایی آنها برای کمک به
ضد سلب کردن ،کامالً محدود است .مدتها است که استفاده از پلیمرهای طراحیشده مخصوص
برای بهبود چسبندگی بین قیر و سنگدانه ها بهعنوان یک استراتژی امیدوارکننده بکار گرفته
میشود .استفاده از افزایشدهنده چسبنده پلیمری و ترکیب کردن عوامل بهبوددهنده
چسبندگی با پلیمر اصالحکننده امکانپذیر بوده اما بهکارگیری روش دوم یعنی ترکیب کردن
عوامل بهبوددهنده چسبندگی با پلیمر اصالحکننده قطعاً کارآمدتر است .در حقیقت ،برخی از
تالشها در این راستا صورت گرفته است .بهطور مثال Crossley ،و همکاران ،اصالحکننده پلی
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ایزوپرن عامل دار را با آمینو و یا گروههای سیالنی در یک انتهای زنجیره پلیمری برای بهبود
چسبندگی بین قیر و سنگدانه را بهطور خاص طراحی و تهیه کردند .آنها متوجه شدند که پلی
ایزوپرن ها عامل دار سیال نی با وزن مولکولی باال که اساس ًا یک جفت کننده سیالنی پلیمری
است ،باعث بهبود چسبندگی ،مقاومت در برابر رطوبت و خصوصیات دماپایین مخلوط میشوند.
اغلب تالشهایی که در آینده قرار است در این زمینه انجام پذیرد باید در این راستا باشد.
 2-5عملکرد طوالنی مدت قیر اصالح شده پلیمری ()PMB
انتظار می رود که قیر اصالح شده پلیمری ( )PMBبرای مدت زمان طوالنی عملکرد خوبی از
خود به نمایش بگذارد .جهت ارزیابی و بهبود این عملکرد طوالنی مدت تحقیقات زیادی انجام
گرفته است .یک ناحیه متمرکز در این زمینه آزمایش عملکرد میدانی واقعی محصوالت تازه
توسعه یافته با استفاده از نظارت بر بخش های آزمون میدانی است .در اواخر سال  1980میالدی،
هنگامی که بکارگیری قیر اصالح شده پلیمری ( )PMBتوسط برنامه تحقیقاتی بزرگراه های
استراتژیک ( )SHRPترویج شد ،بسیاری از بخش های آزمایش میدانی با قیر اصالح شده
پلیمری ( ) PMBساخته شد و چندین پژوهش برروی عملکرد واقعی و بلند مدت قیر اصالح
شده پلیمری در سال های بعد انجام گرفت (مشاهده جدول شماره .)5
اگرچه برخی از پژوهش ها اغلب به برخی دیگر از افزودنی ها توجه داشته اند ،ولی متاسفانه هیچ
قوامی بین این تحقیقات یافت نشد .منطقه تمرکز اصلی دیگر ،اندازه گیری دوام به وسیله آزمون
های تسریع شده آزمایشگاهی مانند بررسی اثر دما و هوا روی قیر با استفاده از آزمون گرمخانه
فیلم نازک قیر ( )TFOTو آزمون  PAVاست .خواص ابتدایی قیر اصالح شده پلیمری ()PMB
مانند سفتی و مدول ترکیب برشی باید در نظر گرفته شود .به هر حال ،رابطه بین این نتایج
آزمایشگاهی و عملکرد واقعی تاکنون به خوبی شناخته نشده است.
امروزه ،عملکرد طوالنی مدت قیر اصالح شده پلیمری ( )PMBشامل دو چشم انداز اقتصادی و
زیست محیطی است که این دو پارامتر از عوامل اصلی و مهم در این زمینه می باشد .بنابراین در
تحقیقات آتی ،باید عملکرد طوالنی مدت قیر اصالح شده پلیمری مورد توجه قرار گیرد.
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سال

محل سایت

تحقیق

تحقیقاتی

1990

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان
اطالعات پلیمر

نتیجه گیری

مدت زمان سرویس
دهی قبل از تحقیقات

کم تر از  5سال

تفاوت چشمگیری در عملکرد بین بخش های مختلف آزمون

ایاالت متحده،

پلیمرهای مختلف شامل:

کانادا و استرالیا

 SBR ،EVA ،PEو SBS

1993

ایاالت متحده

پلیمرهای مختلف شامل:

1995

ایاالت متحده و

پلیمرهای مختلف شامل:

کانادا

 ،LDPEبرخی پلی الیفین

رفتار شکننده دارد

های نامشخصSBR ،EVA ،

هیچ روند سازگاری در مقاومت در برابر شیارشدگی برای هیچ یک

و SBS

از اصالح کننده ها گزارش نشد.

مشاهده نشد.
در حدود  73ماه

 SBR ،EVAو SBS

الگوی متمایزی بین عملکرد قیر اصالح شده و اصالح نشده ،در بین
عملکرد انواع قیرهای اصالح شده یکسان هنگام مقایسه بین بخش
ها مختلف یافت نشد.

2002

ایاالت متحده

2007

سوئیس

2011

کانادا

پلیمرهای مختلف شامل:

کم تر از  9سال

 11سال

بدلیل گزارش ترک های زودرس ،اصالح شده با  EVAتمایل به

برای بیش تر بخش های آزمون ،استفاده از  PMBمقاومت میدانی

 SBR ،LDPEو برخی

در برابر ترک خوردگی را نسبت به قیر اصالح نشده بهبود داد .به

کوپلیمرهای بلوکی استایرن

هرحال LDPE ،شکنندگی قیر و مخلوط را افزایش داده و منجر به

بوتادین

ترک خوردگی گسترده می شود.
قیر اصالح شده نیاز به کنترل شیارشدگی ندارد.طراحی و ساخت
مخلوط مناسب می تواند عملکرد خوبی تحت شرایط ترافیکی
سنگین ،بدون شیارشدگی داشته باشد.

پلیمرهای مختلف شامل:

 19سال

 SBS ،EVA ،PEو EPDM

پس از  14سال ،برخی از PMBها برخی بهبودها در عملکرد را از
خود نشان دادند .مخصوصاً بخشی که با  SBSاصالح کننده قیر
ساخته شده بود مقاومت در برابر شکستگی بسیار خوبی از خود
نشان داد.
پس از  19سال ،قیر اصالح شده پلیمری دوام بسیار خوبی از خود
نشان داد.

پلیمرهای مختلف شامل:
 SB ،SBSو RET

 8سال

قیر اصالح شده با  RETو  ،PPAعملکردی بدون ترک خوردگی
بعد از  8سال داشت.
یکی از دوبخش با قیر اصالح شده توسط  SBSبه مقدار متوسط
ترک خورده ،به همراه ترک های عرضی متناوب
بخش های باقی مانده فشارهای شدید را تجربه کرده و ترک های
طولی و عرضی متناوبی از خود نشان دادند

جدول  5تحقیقات انجام گرفته برروی عملکرد واقعی طوالنی مدت بخش های آزمایش میدانی با قیر اصالح شده
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 3-5قابلیت بازیافت قیر اصالحشده پلیمری ()PMB
بیش از سی سال از زمانی که استفاده گسترده از قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBاز اواخر سال
 1980میالدی آغاز شد ،میگذرد .بسیاری از آسفالتهای ساختهشده با قیر اصالحشده پلیمری
( )PMBدر آن سالها به پایان عمر سرویس خود رسیده و نیاز به جمعآوری آنها وجود دارد.
توسعه بازیافت قیر اصالحشده پلیمری بعد از پایان طول عمرشان یکی از اصول مهم در این
زمینه است که با اصل پایداری و تداوم استفاده از قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBمطابقت دارد.
دانشمندان در زمینه قابلیت بازیافت قیر اصالحشده پلیمری تحقیقاتی را انجام دادهاند .مخصوصاً
در مورد قیر اصالحشده با پلیمر استایرن بوتادین استایرن ( )SBSکه بهطور گسترده جهت
اصالح قیر مورداستفاده قرارگرفته است .اگرچه در برخی از این پژوهشها به این نتیجه رسیدهاند
که ازلحاظ فنی بازیافت قیر اصالحشده پلیمری مسن بهوسیله افزودن قیر دستنخورده امکانپذیر
است ،ولی در حال حاضر تکنیکهای بازیافت موجود بهطور گسترده موردپذیرش قرار نگرفته
است.
عالوه بر این ،سازوکار پیرشدگی قیر اصالحشده پلیمری و جوانسازی آن در حال حاضر بهخوبی
شناختهنشده است؛ بنابراین ،در آینده تحقیقات بیشتری باید در این راستا متمرکز شوند .در
مورد توسعه انواع جدید پلیمرهای اصالحکننده ،باید مفهوم طراحی پایدار را معرفی کرد .بسیاری
از مسائل جاری در مورد نتیجه بازیافت از این واقعیت که خاصیت قابلیت بازیافت در هنگام
طراحی اغلب محصوالت شرکت نداشته ،نشأت میگیرد .اگر یک اصالحکننده در ابتدا باقابلیت
داشتن بازیافت طراحی شود ،منجر به تولید محصولی با ارزیابی بهتر از چرخه طول عمر شده و
محبوبیت آن را گسترش میدهد.
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نتیجهگیری و توصیهها

این مقاله پیشرفتهای بهدستآمده و چالشهای موجود در زمینه اصالح پلیمری قیر را در طول
 40سال گذشته موردبررسی و بازبینی قرار داده است .در این مقاله بهطور گسترده در مورد
پیشرفتهای فنی شامل بهکارگیری برخی االستومرهای مرسوم (مانند پلیاتیلن ،پلیپروپیلن،
اتیلن ونیل استات و اتیلن بوتیل اکریالت) ،االستومرهای ترموپالستیک (مانند استایرن بوتادین
استایرن ،استایرن ایزوپرن استایرن و استایرن اتیلن/بوتیلن استایرن) ،فرآیند اشباع کردن،
ولکانیزاسیون سولفور ،افزودن آنتیاکسیدان ،استفاده از کانیهای رس آبگریز و عامل دار کردن
(شامل بهکارگیری پلیمرهای واکنشی) بحث شد .بر پایه این بررسیها ،توسعه آتی پلیمرهای
موردنیاز برای اصالح قیر بررسیشده و نتایج و توصیههای زیر ارائهشده است:
 .1توسط بسیاری از دانشمندان ثابتشده که اصالح پلیمری یکراه مؤثر برای بهبود
خصوصیات قیر بوده و در عمل بهطور گسترده مورداستفاده قرارگرفته است .بههرحال،
پلیمرهای اصالحکننده مرسوم که در حال حاضر وجود دارند ،معایب مختلفی داشته که
درنتیجه بهکارگیری آنها را با محدودیت مواجه کرده است .برخی از مسائل و مشکالت
مهم درزمینه اصالح پلیمری قیر هنوز هم بهخوبی قابلدرک نیست.
 .2دانشمندان تالش کردند تا راهحلهای مختلفی برای غلبه بر اشکاالت بهکارگیری
پلیمرهای اصالحکننده بیابند که در میان این تالشها میتوان به فرآیند اشباع کردن،
عامل دار کردن (شامل استفاده از پلیمرهای واکنشی) و استفاده از افزودنیها (مانند
سولفور ،آنتیاکسیدان و کانیهای رس آبگریز) اشاره کرد .این روشها بر برخی از معایب
قیر اصالحشده پلیمری غلبه کرده ،ولی بیش از آن باعث ایجاد مشکالت جدیدی میشوند؛
بنابراین تحقیقات بیشتری برای حل این مسائل و یافتن راهحلهای جدید برای اصالح
قیر بهطور مؤثر و ارزان در آینده موردنیاز است.
 .3ازآنجاکه در حال حاضر چالش اصلی دستیابی به تمام خصوصیات موردنظر قیر اصالحشده
پلیمری بهطور همزمان است ،برخی از راههای سازشی برای آینده اصالح پلیمری قیر
میتواند به دو صورت اختیاری در نظر گرفته شود که شامل :بهبود زیاد خصوصیات با
هزینه باال و قابلقبول و یا کاهش چشمگیر هزینهها با خصوصیات نسبتاً ضعیف و یا
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ترکیبی از آنها باشد .فرآیند عامل دار کردن بهعنوان یکراه حل امیدبخش برای بهبود
خواص پلیمرهایی که در حال حاضر مورداستفاده قرار میگیرند بوده و موجب گسترش
پلیمرهای اصالحکننده جدید با عملکرد موفقیتآمیزتر در آینده میشود.
 .4توصیه میشود که پژوهشهای آتی در زمینه اصالح پلیمری قیر به نقطه نظرات زیر
توجه بیشتری داشته باشند:
 توسعه عملکرد بهبود چسبندگی به ذرات برای پلیمرهای اصالحکننده
 عملکرد طوالنیمدت قیر اصالحشده پلیمری
 قابلیت بازیافت قیر اصالحشده پلیمری
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