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ویژگیهای قیر اصالحشده با ضایعات پلیاتیلن ترفتاالت ()PET
 .1چکیده:
پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETچیست؟
پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETپلیمری ترموپالستیک از خانواده پلیاستر است که به روش
پلیمریزاسیون مرحلهای طی واکنش بین اسید ترفتالیک خالص ( )PTAو مونو اتیلن گلیکول
( )MEGتولید میشود .این پلیمر برای تولید انواع بطریها ،ورق ،تسمه و قطعات تزریق کاربرد
دارد .بطریهای  PETبرای بستهبندی طیف وسیعی از محصوالت مانند آبمعدنی ،نوشیدنی
گازدار ،روغنهای گیاهی ،مواد دارویی و بداشتی آرایشی کاربرد دارد.
اگرچه پالستیک فرآورده بسیار مفیدی است ،اما دفع اینگونه از زبالهها به یک مشکل بزرگ
تبدیلشده و در بسیاری از کشورها نگرانیهای زیستمحیطی را به وجود آورده است .یکی از
راهحلهای دفع ضایعات پالستیکی ،بازیافت و تبدیل آنها به محصوالت سودمند است .یکی از
این محصوالت مفید بهکارگیری اینگونه از ضایعات برای تولید آسفالت قیری است .این امر منجر
به کاهش تغییر شکل دائمی در تشکیل شیار شدگی رویه آسفالت میشود.
پژوهش حاضر در مورد جزئیات اثرگذاری پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبر روی خواص گوناگون
مهندسی قیر بحث میکند .ضایعات پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبه قیر به میزان  2تا  14درصد
اضافهشده و آزمونهای مختلف مانند نفوذپذیری ،شـکلپذیـری ،نقـطه نرمی،
ویسکوزیته ،Flash Point ،نقطه اشتعال و  Strippingبرای واکاوی ویژگیهای قیر عادی و
قیر اصالحشده با پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETانجام گرفت.
مؤثرترین درصد ضایعات پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبین  10تا  12درصد وزنی قیر به دست
آمد .نتایج پژوهش مشخص کرد که مخلوط اصالحشده عملکرد بهتری را در مقایسه با قیر
اصالحنشده از خود نشان میدهد .نتایج آزمایشگاهی در مورد درصد مناسب ضایعات پلیاتیلن
ترفتاالت ( )PETنیز توسط انجام آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMمورد تائید قرار
گرفت .مشاهده شد که افزودن ضایعات پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبه قیر باعث بهبود خواص
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مهندسی آن مانند شکلپذیری ،نفوذپذیری ،نقطه نرمی و ویسکوزیته به ترتیب به مقدار 32/43
درصد 14/56 ،درصد 26 ،درصد و  34درصد میشود.
کلمات کلیدی:

پلیاتیلن ترفتاالت ( ،)PETقیر ،میکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM
 .2مقدمه
به علت افزایش جمعیت شهرنشینی ،فعالیتهای عمرانی و تغییرات در سبک زندگی ،رشد بزرگی
در تولید ضایعات پالستیکی به وجود آمده که بهنوبه خود باعث شده که مدیریت پسماندهای
جامد به یکی از اصلیترین معضالت زیستمحیطی در سراسر جهان تبدیل شود .این پالستیکها
به شیوه کنترل نشدهای انباشته میشود .یکی از دالیل این انباشت کنترل نشده کاهش سریع و
چشمگیر سایتهای موجود برای دفن زباله است که این امر باعث بروز مشکالت اساسی
زیستمحیطی شده است ( Pimpanو همکاران .)2003 ،برآورد شده که پالستیک (که یک
ماده غیر زیستتخریبپذیر است) میتواند در زمین برای مدت  4500سال بدون تجزیه شدن
باقی بماند .مشکالت سالمتی حاصل ازاینگونه زبالهها شامل مسائل باروری در انسان و حیوان،
ناهنجاریهای ژنتیکی و غیره است .تأثیرات این ضایعات بر روی پوشش گیاهی محلی نیز به
اثبات رسیده است .عالوه بر این ،تهدید جمعیت پرندگان و حیوانات آبی از دیگر تأثیرات مخرب
اینگونه از زبالههاست ( Gawandeو همکاران .)2012 ،بازیافت زبالههای پالستیکی و تولید
محصوالت جانبی برای استفاده بهعنوان مواد ساختوساز ،بخش مهمی از فعالیتهای موجود
بهمنظور دستیابی به جامعهای با محیطزیست پاک است.
آسفالت انعطافپذیر دربرگیرنده بیش از  90درصد از شبکههای جادهای در اکثر نقاط جهان
است .افزایش حجم ترافیک ،اضافهبار وارده بر هر محور و افزایش فشار تایرها باعث بروز بسیاری
از مسائل و مشکالت شده که عملکرد روسازیهای انعطافپذیر را تحت تأثیر قرار میدهد .آمار
عملکردهای مختلف موردمطالعه قرارگرفته نشان میدهد که عمر مفید پوششهای قیری
تولیدشده با بایندرهای سنتی اصالحنشده از مقدار میانگین  6تا  8سال به حدود  3تا  5سال
کاهشیافته است .بهخوبی مشخصشده که تحتفشار ترافیکهای غالب ًا سنگین و شرایط آب و
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هوایی نامساعد ،آسفالتهای ساختهشده با بایندر قیری سنتی بهطورکلی دوام مورد انتظار را
ندارند .بهعبارتیدیگر ،قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBبهعنوان بایندری با عملکرد باال
شناختهشده که به مهندسین برای طراحی و ساخت رویه قیری بادوام کمک شایانی میکند .در
اکثر کشورها ثابتشده که اینگونه از بایندر ها ،عملکرد میدانی بهتری داشته و با توجه به در
نظر گرفتن هزینههای تعمیر و نگهداری آسفالت به این نتیجه میرسیم که ازلحاظ اقتصادی نیز
مقرونبهصرفه هستند.
عملکرد مخلوط قیری استفادهشده برای رویه سازی در آسفالتهای انعطافپذیر را میتوان توسط
افزودن ترکیبات مناسب به قیر ارتقاء داد .این افزودنیها شامل محصوالت جانبی و حتی مواد
زائد فرآوری شده است .پالستیکهای بازیافتی بهخصوص پلیاتیلن میتواند در تولید قیر و یا
آسفالت اصالحشده پلیمری مورداستفاده قرار گیرد .بهکارگیری پلیاتیلنهای بازیافت شده از
کیسههای مواد غذایی در آسفالت قیری منجر به کاهش شیار شدگی و شکست حرارتی رویه
آسفالت در دمای پایین میشود ( Ranadiveو .)2012،Tapase
بسیاری از مطالعات در مورد کاربرد ضایعات پالستیکی در ساخت آسفالتهای انعطافپذیر در
دسترس است .ازجمله این پژوهشها میتوان به  Rahman ،)1993( Flynnو همکاران
( Ravi ،)2013و همکاران ( Mohammed ،)2013و  )2014( Patilاشاره کرد که در آنها
به این موضوع اشارهشده که جادهها و بزرگراهها پتانسیل بسیاری در بهکارگیری حجم گستردهای
از ضایعات پالستیکی دارند .در این پژوهشها سعی شده که امکان استفاده از ضایعات پالستیکی
در ساخت آسفالت جادهها موردبررسی قرار گیرد .یک سری از آزمونها بر روی نمونههای
تهیهشده با ضایعات پالستیکی و قیر انجامگرفته است .نتایج نشان داد که افزایش در درصد پلیمر
باعث کاهش مقدار نفوذپذیری و شکلپذیری مخلوط میشود.
 Rokadeدر سال  2012میالدی ،استفاده از ضایعات پالستیکی و خرده تایرهای ضایعاتی در
آسفالتهای انعطافپذیر را موردمطالعه قرارداد Ranadive .و  Tapaseدر سال  ،2012برنامه
آزمایشگاهی را برای مطالعه بهبود در مقاومت آسفالتهای انعطافپذیر بهوسیله افزودن ضایعات
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پالستیکی در درصدهای مختلف را انجام دادند .آنها مشاهده کردند که  10درصد از قیر میتواند
توسط ضایعات پالستیکی در الیههای قیری جایگزین شود.
از بازبینی و بررسی مطالعات پیشین میتوان فهمید که این پژوهشها عمدت ًا به استفاده از حداکثر
 10درصد ضایعات پالستیکی محدودشده است ( Vidulaو همکاران  .)2012بههرحال پژوهش
حاضر مهندسین را به استفاده از  12درصد ضایعات پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETتشویق میکند.
این امر استفاده بیشتر از ضایعات را در مقایسه با مطالعات پیشین تضمین میکند .مطالعات در
بررسی ضایعات پالستیکی مختلف در پارامترهایی مانند نفوذپذیری ،شکلپذیری ،ویسکوزیته،
نقطه نرمی ،نقطه اشتعال و مقدار  Strippingقیر محدودشده است .ازاینرو ،هدف از این
پژوهش بهکارگیری بطریهای آشامیدنی ضایعاتی ساختهشده با پلیاتیلن ترفتاالت ()PET
بهوسیله اختالط آن با قیر است که میتواند در ساخت آسفالت بزرگراهها به کار گرفتهشده و
متعاقباً باعث کاهش دفن اینگونه از زبالهها و افزایش حفاظت از محیطزیست شود.
 .3مواد آزمون
در این پژوهش مواد زیر مورداستفاده قرار گرفت:
 )1قیر
 )2ضایعات پلیاتیلن ترفتاالت ()PET
 1-3قیر

قیر استفادهشده در این تحقیق به نام  VG-30طبقهبندیشده که ما آن را بهعنوان یک قیر
ویسکوز تحت استاندارد  ASTM D-3381و معادل قیر  60/70میشناسیم .وزن مخصوص
این نوع قیر  1/021است .این قیر بهعنوان بایندر در این کار تحقیقاتی مورداستفاده قرار گرفت.
 2-3ضایعات پلیاتیلن ترفتاالت ()PET

پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETپالستیکی از خانواده پلیاسترها است .پلیاتیلن ترفتاالت ()PET
امروزه بهطور گستردهای در صنایع غذائی برای بستهبندی نوشیدنیهای گازدار ،آبمعدنی ،شیر،
روغن خوراکی ،انواع نان ،غذاهای منجمد ،سس ساالد ،لوازمآرایشی بهداشتی و بسیاری فرآورده
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دیگر مورداستفاده قرار میگیرد .ضایعات  PETاز سایتهای بازیافت زباله جمعآوری میشود.
سپس این مواد ضایعاتی توسط آب و صابون شسته شده و به تکههای کوچک بهاندازه  3تا 5
میلیمتر برش داده میشود .مشخصات فیزیکی ،مکانیکی و حرارتی پلیاتیلن ترفتاالت ()PET
در جدول شماره  1ارائهشده است .شکل شماره  1نحوه تولید پلیاتیلن ترفتاالت از طریق
پلیمریزاسیون مرحلهای طی واکنش بین اسید ترفتالیک خالص ( )PTAو مونو اتیلن گلیکول
( )MEGرا نشان میدهد.

شکل  1واکنش تولید پلیاتیلن ترفتاالت
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جدول  1مشخصات پلیاتیلن ترفتاالت
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 .4آمادهسازی نمونه
اصالحکننده با بایندر پایه ترکیبشده و قبل از استفاده بهطور کامل در آن پراکنده میشود .در
ابتدا تمام قیر حرارت دادهشده تا به حالت مایع درآید .قیر ذوبشده به داخل چندین ظرف
مختلف به مقدار  800میلیلیتر ریخته میشود .ضایعات پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETدر درصدهای
مختلف  12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2و  14درصد وزنی قیر به داخل ظروف حاوی قیر ریخته شده و
مخلوط حاصله تا دمای  160درجه سانتیگراد و بهمنظور رسیدن به مخلوط همگن حرارت داده
میشود .قیر و ضایعات پلیاتیلن ترفتاالت با استفاده از همزن بهخوبی با یکدیگر مخلوط میشوند.
بالفاصله پس از اتمام اختالط ،خصوصیات مختلف مانند ویسکوزیته ،نقطه نرمی ،نفوذپذیری،
شکلپذیری ،نقطه اشتعال و آزمون  Strippingنمونه شاهد و نمونههای اصالحشده تعیین
میشود.
 .5انجام آزمایش
آزمونهای زیر بر روی نمونه عادی و نمونه قیر اصالحشده با پلیاتیلن ترفتاالت ()PET
انجامگرفته و در مورد نتایج بهدستآمده از آنها در بخشهای بعدی بحث خواهد شد.
 1-5تست نفوذپذیری

این آزمون سختی قیر را بهوسیله اندازهگیری عمق (برحسب میلیمتر) از طریق بارگذاری یک
سوزن که بهصورت عمودی به مدت  5ثانیه در نمونه قیر موردنظر در دمای  25درجه سانتیگراد
نفوذ میکند ،انجام میپذیرد .این آزمون منطبق با روش  IS: 1203-1978انجام گرفت.
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شکل  2دستگاه تست نفوذپذیری

 2-5تست شکلپذیری

آزمون شکلپذیری یک تست تجربی است که استحکام چسبندگی قیر و خاصیت کشسانی آن
را اندازهگیری میکند .این آزمون طبق روش  IS: 1208-1978انجام گرفت.

شکل  3دستگاه تست شکلپذیری
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وژیگیاهی قیر اصالح شده با ضایعات پلیاتیلن رتفتاالت

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

 3-5تست نقطه نرمی

نقطه نرمی یک آزمون تجربی است و نشاندهنده دمایی است که در آن قیر تحت شرایط
گرمایشی و بارگذاری استاندارد شباهت بیشتری به حالت مایع و شباهت کمتری به حالتجامد
دارد .این آزمون طبق روش ارائهشده در  IS: 1205-1978انجام گرفت.

شکل  4دستگاه تست نقطه نرمی

 4-5تست ویسکوزیته یا گرانروی

ویسکوزیته یک شاخص نسبتاً خوبی از قابلیت قیر برای پوشش کامل سنگدانه ها ست.
بهعبارتیدیگر برای داشتن بهترین پوشش ،قیر میبایست دارای مقدار ویسکوزیته مطلوب باشد.
قیر بسیار ویسکوز میتواند منجر به پوشش غیر همسان و ناکافی سنگدانه ها شود .قیر با
ویسکوزیته خیلی کم هم میتواند باعث ایجاد یک پوشش ناکافی شده و در اینگونه از موارد قیر
تمایل به تراوش به سطح را دارد؛ بنابراین ،ویسکوزیته در دمای  135درجه سانتیگراد یک بازتاب
واقعی از کیفیت پیوندی است که بهاحتمالزیاد با سنگدانه ها تشکیل یک مجموعه مناسب را
میدهد .این آزمون طبق روش ارائهشده در  IS: 1206-1978توسط یک ویسکومتر قیر با روزنه
 10میلیمتر انجام گرفت.
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وژیگیاهی قیر اصالح شده با ضایعات پلیاتیلن رتفتاالت

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

شکل  5دستگاه تست گرانروی

 5-5تست نقطه اشتعال

مواد قیری بر اساس درجه خود در دمای بسیار باال گازهای فرار را از خود ساطع میکنند .این
بخارات فرار منجر به ایجاد اشتعال میشود .این شرایط بسیار خطرناک بوده و ازاینرو چک کردن
این درجه حرارت برای هر درجه از قیر امری ضروری است .مهندسین آسفالت برای حفظ ایمنی
در طول انجام فرآیند اختالط و بهکارگیری ،دمای قیر را در درجه حرارت مجاز محدود میکنند.
این تست طبق روش  IS: 1209-1978انجام گرفت.
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وژیگیاهی قیر اصالح شده با ضایعات پلیاتیلن رتفتاالت

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

شکل  6دستگاه تست نقطه اشتعال

 6-5تست مقدار ( Strippingشکست پیوند قیر-سنگدانه)

بهمنظور مطالعه مناسب بودن سنگدانه ها برای ساخت جادهها با روکش آسفالتی ،ویژگی
جایگزینی بایندر در سنگدانه ها توسط آب را باید موردبررسی قرارداد .برای تبیین مقدار
 Strippingآزمون غوطهوری استاتیک طبق روش  IS: 6241-1998انجام گرفت.
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وژیگیاهی قیر اصالح شده با ضایعات پلیاتیلن رتفتاالت

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

شکل  7دستگاه تست Stripping

 .6نتایج و مباحث
در این پژوهش نتایج آزمونهای مختلف انجامگرفته بر روی قیر عادی و قیر اصالحشده با ضایعات
پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETارائهشده و تأثیر افزودن این ضایعات  PETبر روی خواص
نفوذپذیری ،شکلپذیری ،ویسکوزیته ،نقطه نرمی ،نقطه اشتعال و ( Strippingشکست پیوند
قیر-سنگدانه) موردبحث و بررسی قرارگرفته است.
 1-6تأثیرات افزودن پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبر روی مقدار نفوذپذیری قیر

مشخصشده که با افزایش مقدار پلیاتیلن ترفتاالت ( ،)PETمقدار نفوذپذیری و ثبات قیر ساده
کاهش مییابد .این مقدار کاهش به میزان حدوداً  13/96 ،10/81 ،8/11 ،4/20 ،2/55و 14/56
درصد با افزایش پلیاتیلن ترفتاالت به میزان  12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2و  14درصد در مقایسه با قیر
ساده بود .نتایج همچنین نشان داد که افزودن پلیاتیلن ترفتاالت موجب سختتر شدن و افزایش
سازگاری قیر اصالحشده نسبت به قیر سادهشده که این نتایج منجر به بهبود مقاومت در برابر
شیار شدگی مخلوط میشود .این مخلوط میتواند برای استفاده در شرایط آب و هوایی گرم،
بهخصوص در مناطقی که اختالف درجه حرارت روزانه و فصلی بسیار زیاد است مناسبتر باشد.
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وژیگیاهی قیر اصالح شده با ضایعات پلیاتیلن رتفتاالت

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

 2-6تأثیرات افزودن پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبر روی خاصیت شکلپذیری قیر

دادههای بهدستآمده نشان داد که شکلپذیری قیر ساده با افزودن پلیاتیلن ترفتاالت به آن
افزایش مییابد .این افزایش به ترتیب به میزان  28/38 ،22/97 ،18/92 ،10/81 ،6/76و 32/43
درصد با افزودن  2الی  12درصد پلیاتیلن ترفتاالت در مقایسه با قیر ساده مشاهده شد .این در
حالی است که با افزودن  14درصد پلیاتیلن ترفتاالت به قیر ساده ،مقدار شکلپذیری کاهش
مییابد .افزایش در مقدار شکلپذیری ممکن است منجر به به همپیوستگی مولکولهای پلیمر و
قیر شود .درحالیکه کاهش در مقدار شکلپذیری با افزودن بیش از  12درصد پلیاتیلن ترفتاالت
به قیر باعث میشود که میزان پالستیک در قیر از حد مجاز فراتر رفته و قیر سختتر شود.
افزایش در مقدار شکلپذیری باعث بهبود کارایی آسفالت قیری شده و پوشش بهتر و همسان
سنگدانه ها را تضمین کرده و منجر به افزایش مقاومت در برابر ( Strippingشکست پیوند
سنگدانه-قیر) میشود.
 3-6تأثیرات افزودن پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبر روی نقطه نرمی قیر

نقطه نرمی قیر به معنی اندازهگیری درجه حرارتی است که در آن قیر شروع به نشان دادن
سیالیت میکند .آزمایشها نشان داد که با افزایش مقدار پلیاتیلن ترفتاالت ،نقطه نرمی نیز
افزایش مییابد .این نتایج بهوضوح نشان میدهد که با افزودن پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبه قیر،
مقدار نقطه نرمی از  45درجه سانتیگراد برای قیر ساده به حدود  56درجه سانتیگراد برای قیر
اصالحشده می ر سد .همچنین مشاهده شد که افزایش در نقطه نرمی قیر ساده هنگامیکه مقدار
پلیاتیلن ترفتاالت افزودهشده از  10به  14درصد میرسد بسیار چشمگیر است .این افزایش در
مقدار نقطه نرمی مشخص کرد که مقاومت بایندر در برابر تأثیرات حرارتی افزودهشده و این
ممکن است باعث کاهش تمایل به نرم شدن مخلوط در هوای گرم شود؛ بنابراین با افزودن
پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبه قیر ،بایندر اصالحشده حاصله حساسیت کمتری نسبت به تغییرات
درجه حرارت از خود نشان میدهد .پژوهش انجامگرفته توسط  Fernandoو  Guirguislدر
سال  1984نشان داد که در مورد آسفالت گرم کوب هنگامیکه نقطه نرمی حدود  5درجه
سانتیگراد افزایش مییابد ،نرخ شیار شدگی در آزمون ردیابی چرخ در دمای  45درجه
سانتیگراد نصف میشود.
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وژیگیاهی قیر اصالح شده با ضایعات پلیاتیلن رتفتاالت

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

 4-6تأثیرات افزودن پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبر روی ویسکوزیته قیر

طی این پژوهش مشاهده شد که با افزودن پلیاتیلن ترفتاالت ( ،)PETویسکوزیته قیر ساده
افزایش مییابد .افزایش در مقدار ویسکوزیته هنگامی چشمگیر بود که مقدار پلیاتیلن ترفتاالت
( )PETافزودهشده به باالی  12درصد رسید .پسازآن این مقدار تقریب ًا ثابت شد .همچنین
مشاهده شد که افزایش در مقدار ویسکوزیته پس از افزودن پلیاتیلن ترفتاالت به قیر ساده حدود
 33تا  34درصد بود .این مقدار افزایش نشاندهنده آن است که بایندر اصالحشده نه بیشازحد
نرم و نه خیلی ویسکوز است .مشخصشده که اگر ویسکوزیته قیر خیلی زیاد باشد ،بایندر
نمیتواند بهطور کامل اطراف سنگدانه ها را در مخلوط قیری پوشش دهد و درصورتیکه مقدار
ویسکوزیته خیلی کم باشد ،ممکن است عمل زهکشی بایندر در طول ذخیرهسازی و یا انتقال و
یا عمل تراوش قیر به سطح پس از آسفالتکاری رخ دهد .بر مبنای پژوهش حاضر میتوان گفت
که قیر اصالحشده با پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETدارای کارایی بهتری در مقایسه با قیر ساده
است.
 5-6تأثیرات افزودن پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبر روی  Flash Pointو نقطه اشتعال قیر

 Flash Pointو نقطه اشتعال قیر  VG-30بهطورکلی بین  230تا  250درجه سانتیگراد
است .در این تحقیق و بررسی مشاهده شد که اشتعالپذیری ترکیب قیر ساده و  2الی  14درصد
پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبا افزایش درصد پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETدر قیر کاهش مییابد.
همچنین مشاهده شد که مقدار  Flash Pointقیر ساده در هنگام افزودن بیش از  10درصد
پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبه آن به میزان بیش از  30درصد افزایش مییابد .روند مشابهی نیز
در مورد نقطه اشتعال قیر مشاهده شد .مقدار نقطه اشتعال بهطور چشمگیری در هنگام افزودن
پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETتا مقدار  12درصد ،روند افزایشی داشت درحالیکه کاهش اندکی در
مقدار نقطه اشتعال در هنگام افزودن  14درصد پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبه قیر ساده مشاهده
شد .این روند نشاندهنده آن است که افزودن  12درصد پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبه قیر
ممکن است برای جلوگیری از خطرات ناشی از اشتعال کارآمدتر باشد.
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وژیگیاهی قیر اصالح شده با ضایعات پلیاتیلن رتفتاالت

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

 6-6تأثیرات افزودن پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبر روی مقدار ( Strippingشکککسککت پیوند
قیر/سنگدانه)

آزمون مقدار  Strippingبر روی قیر ساده و قیر ترکیبشده با درصدهای مؤثرتر پلیاتیلن
ترفتاالت ( 10 ،8و  12درصد) انجامگرفته است .مشاهدهشده که افزودن  12درصد پلیاتیلن
ترفتاالت ( )PETضایعاتی منجر به کاهش درصد  Strippingپس از گذشت  48ساعت میشود.
کاهش در مقدار  Strippingقیر اصالحشده با  12درصد پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبه میزان
 100درصد بوده و نشاندهنده آن است که مخلوط مقاومت بهتری را در برابر هوازدگی دارد.
ازاینرو ،مخلوط بتن قیری اصالحشده با پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETضایعاتی را میتوان در نواحی
دارای بارندگی شدید که در آن آسفالتهای قیری بهطورکلی با مشکل مواجه هستند بکار گرفت.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج بهدستآمده توسط  Vidulaو همکاران ( )2012مقایسه شده است.
مشخص شد که نتایج بهدستآمده در این پژوهش با  12درصد پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETشبیه
به نتایج گزارششده توسط  Vidulaو همکاران با  10درصد پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETاست.
عالوه بر این مشاهدهشده که ویسکوزیته ،نقطه نرمی Flash Point ،و مقدار Stripping
بهدستآمده از پژوهش حاضر نسبت به مقادیر گزارششده در کار تحقیقاتی ذکرشده بهتر است.
درنتیجه این تحقیق ثابت کرد که بهکارگیری  2درصد بیشتر ضایعات پلیاتیلن ترفتاالت
( )PETنسبت به کارهای تحقیقاتی پیشین بدون به خطر انداختن کیفیت مخلوط قیر،PET-
مؤثرتر است.
 7-6آنالیز ریزساختارهای قیر ساده و قیر اصالح شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی
روبشی ()SEM

آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMبرای مطالعه مورفولوژی برخی از نمونههای
انتخابشده انجام گرفت .مشاهدات میکروسکوپی قیر نشاندهنده حضور شکستگیها بر روی
سطوح بود .این امر به دلیل آن است که قیر فاقد انعطافپذیری کافی بوده و نتیجه آن پوشش
نامناسب سنگدانه ها است که از دالیل اصلی تخریب آسفالت است.
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وژیگیاهی قیر اصالح شده با ضایعات پلیاتیلن رتفتاالت

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

آنچه از مشاهده نمونه قیر مخلوط شده با  10درصد پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETدر زیر
میکروسکوپ الکترونی مشخص شد این بود که پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبهطور همسان با قیر
مخلوط شده و تشکیل یک مخلوط همگن میدهد.
مشاهده نمونه قیر مخلوط شده با  12درصد پلیاتیلن ترفتاالت در زیر میکروسکوپ الکترونی
نشان داد که خصوصیات سطحی مخلوط با افزودن  12درصد پلیاتیلن ترفتاالت ()PET
بهبودیافته اما تغییر عمدهای مشاهده نشد.
مشاهدات میکروگرافی نمونه قیر ترکیبشده با  14درصد پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETنشاندهنده
حضور قطعات کروی ،نیمه گرد و ناهموار بهصورت فراوان بود که ممکن است ناشی از افزودن
 14درصد پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبه قیر بوده که حضور مقدار بیشازحد پلیاتیلن ترفتاالت
( )PETباعث تجمع آن میشود .آنالیز  SEMمطابق با نتایج آزمونهای قبلی مخصوص ًا هنگام
افزودن بیش از  12درصد پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبه قیر است.
 .7نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بهکارگیری مواد ضایعاتی مانند پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETضایعاتی برای
استفاده در مقیاس انبوه مانند ساخت بزرگراهها و درنتیجه کاهش تهدیدات زیستمحیطی ناشی
از رهایی این مواد ضایعاتی در طبیعت بود .در این تحقیق تالشی برای ارزیابی ثبات مخلوط قیر
و پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETخردشده با استفاده از انجام آزمونهای پایه مانند نفوذپذیری،
شکلپذیری ،نقطه نرمی ،ویسکوزیته ،Flash Point ،نقطه اشتعال و مقدار Stripping
(شکست پیوند قیر/سنگدانه) صورت پذیرفت .برخی از نتیجهگیریهای چشمگیر و مشاهدات در
پژوهش حاضر در قسمت زیر ارائهشده است:
 فرآیند بهکارگیری پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETضایعاتی به دلیل آنکه مواد ضایعاتی
بهطور کامل و بدون هرگونه تأثیر نامطلوب بر محیطزیست بازیافت میشود ،راهحلی مهم
برای کنترل آلودگیهای زیستمحیطی است؛ بنابراین این پژوهش بهکارگیری پلیاتیلن
ترفتاالت ( )PETضایعاتی را در مقیاس بزرگ برای ساخت آسفالت بزرگراهها را پیشنهاد
داده است.
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 نتایج بهدستآمده از این پژوهش مشخص کرد که مخلوط اصالحشده نتایج بهتری در
مقایسه با مخلوط اصالحنشده دارد .بهوسیله افزودن پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETبه قیر،
پیوند بهتری بین بایندر و سنگدانه ها به دست آمد.
 قیر با گرید  VG-30انتخاب شد و بهوسیله درصدهای مختلف پلیاتیلن ترفتاالت
( )PETاز  2تا  14درصد اصالح شد .بر مبنای آزمون های آزمایشگاهی مختلف،
موثرترین درصد پلی اتیلن ترفتاالت ( )PETبرای اصالح قیر در محدوده  10تا  12درصد
از وزن بایندر بدست آمد.
 افزایش در مقدار شکل پذیری به میزان  23/28 ،22/97 ،18/92 ،10/81 ،6/76و 32/43
درصد به ترتیب با افزودن  10 ،8 ،6 ،4 ،2و  12درصد پلی اتیلن ترفتاالت ( )PETبه
قیر در مقایسه با قیر ساده مشاهده شد .در حالی که در هنگام افزودن  14درصد پلی
اتیلن ترفتاالت ( )PETبه قیر شاهد کاهش در مقدار شکل پذیری بودیم.
 مقدار نفوذپذیری قیر ساده با افزایش مقدار پلی اتیلن ترفتاالت ( )PETدر آن کاهش
می یابد .این کاهش در حدود  13/94 ،10/81 ،8/11 ،4/20 ،2/55و  14/56درصد به
ترتیب هنگام افزودن پلی اتیلن ترفتاالت ( )PETبه میزان  12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2و 14
درصد پلی اتیلن ترفتاالت ( )PETبه قیر در مقایسه با قیر ساده بود.
 مشاهده شده است که افزایش در نقطه نرمی قیر ساده هنگام افزودن پلی اتیلن ترفتاالت
( )PETبه میزان  10تا  14درصد ،چشمگیر بوده است .درصد افزایش در نقطه نرمی در
حدود  24/40و  26درصد به ترتیب پس از افزودن  12و  14درصد پلی اتیلن ترفتاالت
( )PETبه قیر بدست آمد.
 افزایش در مقدار ویسکوزیته هنگامی چشمگیر بود که پلی اتیلن ترفتاالت ( )PETافزوده
شده حدود  12درصد بود و پس از آن مقدار ویسکوزیته ثابت بود .همچنین مشاهده شد
که افزایش در مقدار ویسکوزیته پس از افزودن پلی اتیلن ترفتاالت به قیر ساده در حدود
 33تا  34درصد بود .این امر نشان دهنده آن است که بایندر اصالح شده پس از افزودن
ضایعات پلی اتیلن ترفتاالت ( )PETنه خیلی نرم بوده و نه خیلی ویسکوز.
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 نتایج حاصل از آزمون  Flash Pointو نقطه اشتعال نشان داد که افزودن  12درصد
پلی اتیلن ترفتاالت ( )PETبه قیر برای کاهش خطرات ناشی از اشتعال موثر است.
 همچنین مشاهده شد که افزودن  12درصد پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETضایعاتی باعث
میشود که مقدار ( Strippingشکست پیوند قیر/سنگدانه) پس از گذشت  48ساعت،
صفر درصد باشد .کاهش در مقدار  Strippingقیر ساده اصالحشده با  12درصد
پلیاتیلن ترفتاالت ضایعاتی به میزان  100درصد بود .این نشان میدهد که ترکیب
مقاومت بهتری در برابر فعلوانفعاالت هوازدگی از خود نشان میدهد.
 نتایج بهدستآمده از آزمونهای مختلف انجامگرفته بر روی قیر اصالحشده بهوسیله آنالیز
( SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی) نیز مورد تائید قرار گرفت .نتایج  SEMبا توجه
به روند مشاهدهشده در آزمونها بسیار دلگرمکننده بود ،مخصوص ًا در مورد تست
شکلپذیری که در آن افزودن پلیاتیلن ترفتاالت به مقدار بیش از  12درصد منجر به
کاهش شکلپذیری میشد .آنالیز  SEMنتایج تست ترکیب قیر و  14درصد پلیاتیلن
ترفتاالت ( )PETرا که نشان میداد تجمع قطعات اضافی پلیاتیلن ترفتاالت بر انسجام
مخلوط تأثیرگذار است را مورد تائید قرارداد.
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