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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

قیر امولسیونی اصالح شده پلیمری
قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری
 .1چکیده

قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری ( )PMBEدسته خاصی از امولسیونهای قیری است .چندین
راه برای تهیه قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری ( )PMBEوجود دارد .یکی از این راههای
ممکن ،امولسی فای کردن قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBاست .این روش شامل افزودن
امولسیفایر اضافی به فاز بایندر است .در امولسیونهای سریع تنظیم ،خواص قیر اصالحشده
پلیمری ( )PMBبه هنگام شکست امولسیون بهبودیافته و اجزاء پلیمر در داخل قیر اصالحشده
پلیمری ( )PMBپراکنده میشوند .راهحل دیگر افزودن یک التکس به قیر امولسیونی ،خواه قبل
از مرحله آسیاب کلوئیدی و یا پسازآن است .امولسیون سازی در این روش بدون هیچ مشکلی
انجام میپذیرد.
در تمام موارد ،نتایج بهدستآمده از قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری ( )PMBEنشاندهنده
بهبود خصوصیات رئولوژیکی مواد باقیمانده پس از شکست است .این بهبودها شامل افزایش نقطه
نرمی ،افزایش چسبندگی و بهبود مقاومت آن در مواجهه با بارهای ترافیکی است .طراحی و تولید
قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری ( )PMBEبهمنظور دستیابی به خصوصیات مدنظر باید با
دقت انجام گیرد .بهطورکلی ،تولید قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری ( )PMBEنسبت به تولید
قیر امولسیونی اصالحنشده ،سختتر است .رفتار شکست قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری
( )PMBEشبیه به قیر امولسیونی اصالحنشده است با این تفاوت که برای امولسیون اصالحشده
با التکس ،کنترل مورفولوژی بهمنظور دستیابی به یکفاز پیوسته غنی از پلیمر با مصرف پلیمر
به میزان کم (حدود  2تا  3درصد) امکانپذیر است .درحالیکه این نوع از مورفولوژی را میتوان
تنها از طریق فرآیند داغ با مصرف پلیمر به میزان حدود  6درصد به دست آورد.
در حال حاضر ،قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری ( )PMBEبرای چندین دهه است که بهطور
موفقیتآمیزی در صنعت ساخت آسفالت جاده به کار گرفته میشود .قیر امولسیونی اصالحشده
پلیمری ( )PMBEنشاندهنده دسته ویژهای از بایندر ها با عملکرد باال هستند که برای
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

قیر امولسیونی اصالح شده پلیمری

بهکارگیری در مراحل پایانی آسفالتکاری مانند  Chip sealsو یا  Micro Surfacingدر
ساخت آسفالت جادههایی که تحت شرایط ترافیکی سنگین قرار هستند ،ارجحیت دارند.
کلمات کلیدی:

قیر اصالح شده پلیمری ،امولسیون Chip seal ،و Micro Surfacing
 .2مقدمه
تاکنون قیر امولسیونی پرمصرفترین بایندری است که در فناوری آسفالت سرد ،استفاده بهصورت
الیه پوششی در بسیاری از کاربریها Chip seals ،Micro Surfacing ،و  ...به کار گرفتهشده
است ( .)SFERB 2006 ،Salomon 2006بهطورکلی تکنولوژی سرد بهعنوان یک فناوری
ساختوساز دوستدار محیطزیست ( )EFCTشناخته میشود؛ زیرا این فناوری به کاهش مصرف
انرژی به لطف دمای کاربری کمتر و استفاده از سنگدانه های مرطوب ،کاهش تولید دود و انتشار
آن به داخل اتمسفر و بنابراین کاهش مخاطرات زیستمحیطی کمک میکند .بهصورت کمی
توسط اتحادیه بینالمللی قیر امولسیونی ( )IBEFاعالمشده که تولید هر تن مخلوط آسفالت
داغ اصالحنشده معمولی ( )HMAباعث انتشار  21کیلوگرم دیاکسید کربن در جو و مصرف
انرژی به میزان  277 MJ/tمیشود ( .)Lebouteiller 2008این در حالی است که بهموازات
آن ،تولید هر تن مخلوط آسفالت سرد ( )CMAتنها باعث انتشار  3کیلـوگرم دیاکسید کربـن
و مصـرف انـرژی به میـزان  27 MJ/tمیشود (.)Lebouteiller 2008
بااینحال ،هنوز هم در چشم مصرفکننده نهایی ،تکنولوژی سرد بهصورت یک روش بسیار فنی
به نظر رسیده و درنتیجه گمان میکند که این فناوری از خطر فنی باالیی برخوردار است .بهعنوان
نتیجهگیری میتوان گفت که این فناوری بهطور اساسی در یک محدوده و مقیاس کوچک و
اغلب در جادههای ثانویه به کار گرفته میشود .بهطور مثال ،مخلوط امولسیون-گرانول بهطورکلی
در فرانسه به علت مقاومت خستگی عالی که دارد برای تقویت و بازسازی به کار گرفته میشود
(.)Lesueur 2002
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این وضعیت تا حدودی در مورد  Micro Surfacingکه نوع خیلی خاصی از مخلوط سرد
مورداستفاده تحت شرایط سخت ترافیکی است روشنتر است .یکی از راهها برای بهبود استفاده
از تکنولوژی سرد در آسفالت جادههایی که تحت شرایط ترافیکی سنگین قرار خواهند گرفت ،به
کارگیری بایندری با عملکرد باال مانند قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری ( )PMBEاست .در
حقیقت Micro Surfacing ،بکار گرفتهشده در بزرگراهها اغلب بر پایه قیر امولسیونی
اصالحشده پلیمری ( )PMBEاست .بهطور مشابه Chip seals ،که تحتفشار بار ترافیک قرار
دارد نیز مبتنی بر قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری ( )PMBEاست.
با توجه به این پیشزمینه و در نبود آمار جهانی دقیق و مستند ،برآورد خام تولید جهانی قیر
امولسیونی اصالحشده پلیمری ( )PMBEبهصورت زیر است:
طبق اعالم اتحادیه بینالمللی قیر امولسیونی ،طی سال  2005میالدی در حدود  8میلیون تن
قیر امولسیونی در کل کشورها مورداستفاده قرار گرفت که این بدان معناست که حدود  6درصد
از بایندر مصرفشده به این شکل بوده است ( .)Lebouteiller 2008ازآنجاکه حدود  10درصد
از بایندر قیری بهصورت قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBبوده ،میتوانیم تقریباً تخمین بزنیم
که در حدود  800000تن قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری ( )PMBEدر جهان طی سال
 2005میالدی تولیدشده است.
این مقاله اطالعات کنونی ما را از قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری ( )PMBEمورد بازبینی
قرار داده و با روش تولید و معرفی خواص بنیادی آن آغاز میشود .در ادامه سعی بر شناخت
تفاوتها بین امولسیون اصالحشده و اصالحنشده بهمنظور روشن کردن عوامل کلیدی کنترل
کننده این فناوری خواهیم داشت .سپس ،شکست قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری ()PMBE
که از جنبههای اساسی بهکارگیری این نوع امولسیون است موردبحث قرار خواهد گرفت.
 .3تولید قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری ()PMBE
وقتیکه در مورد قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری ( )PMBEصحبت میکنیم الزم است که
آنها را به سه دسته تقسیمبندی کنیم (شکل شماره  )1که شامل:
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امولسیون کردن قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBو امولسیون اصالحشده با التکس به دو صورت
 Post additionو یا بهصورت  Johnston 2008( Co-emulsificationو ،King
 Co-emulsification .)Benedict 1986با التکس اغلب به نام  Pre additionنامگذاری
میشود .امولسیون کردن قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBنیز گهگاه بهصورت مونوفاز نامیده
میشود.

شکل  1مسیر دستیابی به قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری ()PMBE
التکس میتواند به قیر امولسیونی اضافه شود ( ،)Latex Postالتکس میتواند به فاز آبی قبل از امولسیون سازی قیر اضافه شود ( Latex
 )Preeو یا قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBمیتواند امولسیونی شود ()Emulsion of PMB

امولسیون کردن قیر اصالحشده پلیمری میتواند با استفاده از قیر اصالحشده پلیمری بهعنوان
ماده اولیه در کارخانه امولسیون سازی تولید شود .تمام درجات قیر اصالحشده پلیمری ()PMB
میتواند بهطور بالقوه مورداستفاده قرار گیرند؛ اما به علت محدودیتهای کاربردی شرح دادهشده
در بخش بعدی تنها بهکارگیری قیر اصالحشده پلیمری با سه درصد وزنی پلیمر برای تولید قیر
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امولسیونی اصالحشده پلیمری مناسب است .امولسیون کردن قیر اصالحشده پلیمری ()PMB
تا حدودی سختتر از تولید امولسیون قیر ساده است (.)SFERB 2006 ،Salomon 2006
دو راه برای تولید قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری ( )PMBEرا میتوان ارائه کرد .التکس یک
امولسیون پلیمری است ،ازاینرو قابلیت اختالط آن با قیر امولسیونی وجود دارد .اولین راه افزودن
التکس بهطور مستقیم به درون آسیاب کلوئیدی است (شکل  .)1این نوع بهطورکلی بهصورت
 Latex co-emulsificationو یا  Latex pre-additionشناختهشده که در آن التکس به
فاز آبی اضافه میشود .دومین راه افزودن التکس بهصورت مستقیم و منظم به درون قیر
امولسیونی است .در این روش التکس یا در کارخانه و یا قبل از استفاده از قیر امولسیونی به آن
افزوده میشود .این نوع قیر امولسیونی بهطورکلی بانام  Latex post-additionشناخته
میشود (شکل شماره .)1
امولسیون کردن قیر اصالحشده پلیمری ( )PMBسختتر از تولید آن است (مخصوصاً برای
امولسیونهای سریع تنظیم که در بخشهای بعدی در مورد آنها صحبت خواهد شد) .خواص
بایندر های بازیابی شده تفاوت چندانی نسبت به قیر اصالحشده پلیمری که بهعنوان ماده اولیه
برای تولید  PMBEاستفادهشده ،ندارد ( Kingو همکاران )1993؛ که این امر پیشبینی خواص
نهایی آن را آسان میکند.
 1-3فرموالسیون قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری PMBE

فرموالسیون قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری دارای دو جنبه است:
نخست ،امولسیون باید بهمنظور داشتن یک فرآورده پایدار فرموله شود .سپس ،بایندر میبایست
بهمنظور رسیدن به خواص نهایی دلخواه فرموله شود.
مرحله اول مرحله فرموالسیون امولسیون کالسیک است .بسته به نوع تکنولوژی انتخابشده
(بهطور مثال ،امولسیون قیر اصالح پلیمری  PMBو یا التکس اصالحکننده قیر امولسیونی)
استراتژی بکار رفته ممکن است تا حدودی متفاوت باشد .همانطور که در بخشهای بعدی
توضیح داده خواهد شد ،ساخت یک امولسیون از قیر اصالحشده پلیمری  PMBتا حدی سختتر
از تولید یک امولسیون از قیر ساده است .مخصوصاً برای امولسیونهای سریع تنظیم .برحسب
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خصوصیات نهایی ،مشکل در تولید امولسیون از قیر اصالحشده پلیمری تشکیل ذرات درشتتر
و درنتیجه کاهش ثبات ذخیرهسازی و افزایش خطر انسداد پمپ است (شکل شماره .)2

شکل  2تأثیر نوع پلیمر بر روی توزیع اندازه ذرات امولسیون با فرمول امولسیون مشابه (بهجز نوع پلیمر) و شرایط عملیاتی یکسان
پلیمر  1امولسیونی میدهد که درصد ذرات باقیمانده آن بر روی الک  800میکرون به میزان  0/1درصد بوده درحالیکه پلیمر  2امولسیونی
میدهد که میزان ذرات باقیمانده آن  3درصد است.

برحسب فرموالسیون ،با استفاده از چند راهکار میشود بر این مشکل غلبه کرد .نخست ،ماهیت
و کمیت عامل گدازنده میتواند باعث تغییر امولسیون قیر اصالحشده پلیمری شود؛ بنابراین
توصیه میشود که هرگونه اصالح در فرموالسیون ،شامل نوع پلیمر جدید ،منبع جدید ،عامل
گدازنده جدید و یا عامل امولسیون کننده جدید ،باید ابتدا در آزمایشگاه و یا در مقیاس آزمایشی
قبل از پیادهسازی در مقیاس بزرگ مورد تائید قرار گیرد.
به دلیل سختی امولسیون کردن قیر اصالحشده پلیمری ( ،)PMBافزایش درصد عامل امولسیون
کننده میتواند به تثبیت بیشتر امولسیونهای ناپایدار ،مانند امولسیون سریع تنظیم کمک کند.
درواقع ،امولسیون سریع تنظیم بهطورکلی با  1-3کیلوگرم عامل امولسیون کننده در هر تن
امولسیون تولید میشود (جدول .)SFERB 2006 ،1
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جدول  1مثالهایی از فرمول امولسیون (کیلوگرم برای  1000کیلوگرم امولسیون سریع تنظیم با  65درصد بایندر)

برای امولسیون کردن قیر اصالحشده پلیمری با ویسکوزیته مشابه با قیر اصالحنشده ،به مقدار
 1-3کیلوگرم در تن سورفکتانت اضافی احتیاج داریم .پیشنهاد میشود که co-emulsifiers
بهجای قرار دادن درون فاز آبی مستقیم ًا به داخل قیر اصالحشده پلیمری ریخته شود .باید توجه
داشت که امولسیونهای کند تنظیم بهطورکلی تا زمانی که مقدار سورفکتانت در آنها باالی 5
کیلوگرم بر تن باشد مشکلی در پایداری قیر اصالحشده پلیمری در آن رخ نخواهد داد.
بهجز این تفاوتها در مقدار امولسیفایر ،بهطورکلی فرموالسیون امولسیون قیر اصالحشده
پلیمری ،شبیه به قیر اصالحنشده است (جدول شماره  .)1همانطور که برای فرموالسیون قیر
امولسیونی اصالحشده پلیمری ( )PMBEاز پلیمر التکس استفاده میشود ،مشکل خاصی وجود
نداشته و اساساً فرمول قیر امولسیونی تغییر نمیکند .بهجز برای افزودن التکس (جدول شماره
 .)1التکس باید بهمنظور مطابقت با قطبهای قیر امولسیونی ،کاتیونی یا آنیونی باشد .چندین
نوع تجاری در دسترس بوده که نوع پلیمر آنها شامل کوپلیمر استایرن بوتادی ان رندوم
( ،)SBRاستایرن بوتادی ان بالک کوپلیمر ،الستیک طبیعی و نئوپرن (پالستیک مقاوم) است
( .)Johnston & King 2002 ،Ruggles 2005 ،Takamura 2000مقدار التکس
معمول در امولسیون بهطورکلی به میزان  2تا  3درصد وزنی پلیمر باقیمانده در بایندر نهایی
محاسبه میشود.
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

قیر امولسیونی اصالح شده پلیمری
 2-3تولید PMBE

تولید قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری ( ،)PMBEمخصوصاً زمانی که بحث امولسیون کردن
قیر اصالحشده پلیمری مطرح است ،بسیار حساس و ظریف است .نخست به غلظت باالی قیر
اصالحشده پلیمری برای انجام فرآیند در دمای باال احتیاج داریم .شرایط کار عادی برای یک
امولسیون اصالحنشده بهطورمعمول شامل درجه حرارت قیر حدود  140تا  150درجه سانتیگراد
و دمای فاز آبی حدود  50درجه سانتیگراد است .در این شرایط و با نسبت فاز معمول  65درصد
وزنی قیر ،امولسیون از آسیاب کلوئیدی با درجه حرارت  90درجه سانتیگراد خارج میشود .این
درجه حرارت باال در مورد اغلب بایندر ها وجود دارد اما در مورد قیر سخت مشکل مضاعف این
است که باید درجه حرارت آن را افزایش دهیم و بهتبع آن خطر رسیدن به دمای  100درجه
سانتیگراد هنگام خروج از آسیاب کلوئیدی وجود دارد .سیستم خنککننده معمو ًال مورداستفاده
قرار میگیرد اما نزدیکی به نقطه اشتعال برای امولسیون مضر بوده ،زیرا باعث تولید ذرات
درشتتر در امولسیون میشود .این بهنوبه خود پایداری ذخیرهسازی را تحت تأثیر قرار داده و
موجب بروز معضالت انسداد در زمان پمپاژ میشود .این مشکل در بایندر های اصالحشده با
 EVAکمتر دیده میشود.
ثانیاً رئولوژی قیر اصالحشده پلیمری متمایز از قیر دستنخورده است .تاکنون سازوکار دقیقی از
شکست قطرات قیر و انعقاد آن در آسیاب کلوئیدی شناختهنشده است .قطرات قیر اصالحشده
پلیمری نسبت به قیر معمولی سختتر تغییر شکل پیدا میکنند .درواقع ،اجزاء غنی از پلیمر
درون قیر اصالحشده پلیمری تنها دارای خصوصیات پالستومری نبوده ( Lesueurو همکاران
 )1998بلکه در ابتدا دارای اندازه بزرگتری (ذرات با میانگین قطر  10تا  50میکرون) نسبت به
ذرات نهایی (با میانگین قطر  5میکرون) هستند؛ بنابراین مرحله شکست قطرات سختتر است.
بهعنوان نتیجهگیری و در صورت عدم هرگونه تغییر در شرایط کاری آسیاب کلوئیدی ،قیر
امولسیونی اصالحشده پلیمری ( )PMBEبهطورکلی درشتتر از قیر امولسیونی دستنخورده
متناظر با آن با همان مقدار بایندر و گرانروی مشابه است .این امر بر میزان پایداری ذخیرهسازی
و افزایش خطر انسداد در طول فرآیند پمپاژ تأثیرگذار است.
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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

قیر امولسیونی اصالح شده پلیمری

تغییرات کوچک که بهسختی خواص بایندر باقیمانده را تحت تأثیر قرار میدهند میتواند بر
فرآیند تشکیل امولسیون تأثیرگذار باشند .شکل شماره  2نشاندهنده تفاوت در توزیع اندازه
ذرات برای امولسیونهای ساختهشده با دو نوع پلیمر است .پلیمر شماره  1توزیع اندازه ذرات
بهتری داشته که از حفرههای محدودکننده اندازه ذرات عبور میکند ،درحالیکه پلیمر شماره 2
امولسیونی خارج از این مشخصات را ارائه میکند.

شکل  2تأثیر نوع پلیمر بر روی توزیع اندازه ذرات امولسیون با فرمول امولسیون مشابه (بهجز نوع پلیمر) و شرایط عملیاتی یکسان
پلیمر  1امولسیونی میدهد که درصد ذرات باقیمانده آن بر روی الک  800میکرون به میزان  0/1درصد بوده درحالیکه پلیمر  2امولسیونی
میدهد که میزان ذرات باقیمانده آن  3درصد است.

در تمامی موارد ،امولسیون تجاری قیر اصالحشده پلیمری برای دستیابی به این اثرات فرموله
شده و درنتیجه دارای توزیع اندازه ذرات کافی و ثبات ذخیرهسازی مناسب هستند .اگرچه فناوری
جدی امولسیون سازی مبتنی بر تکنولوژی نسبت باالی فاز داخلی ،ساخت امولسیون از قیر
اصالحشده پلیمری را راحتتر کرده است.
هنگامیکه قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری بهوسیله افزودن التکس تولید میشود ،تمامی
معضالت مشاهدهشده برای امولسیونهای  PMBبرطرف میشود .در مورد التکس co-
 emulsificationالتکس عمدت ًا پایدار بوده و با اندازه ذرات نسبت ًا کوچک و نزدیک به 200
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میکرون داشته و چنین مقدار کمی بهسختی در طول اختالط در آسیاب کلوئیدی تحت تأثیر
قرار میگیرند .درنتیجه حضور آنها اثر قابلتوجهی بر روند تولید امولسیون ندارد.
در مورد التکس  ،post-additionالتکس بهطور دائم و منظم در کارخانه و یا در مرحله قبل از
استفاده به قیر امولسیونی اضافه میشود .این یک روش قدیمی و راحت است .در این روش برای
جلوگیری از خامه شدن التکس ،باید از زمان ذخیرهسازی طوالنی اجتناب کرد .همچنین بهمنظور
دستیابی به یک محلول همگن ،باید دستگاههای مخلوطکن در محل کار وجود داشته باشند.
 3-3مشخصات و ویژگیهای قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری

خصوصیات قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری بسیار شبیه به امولسیونهای اصالحنشده است
(بهجز خصوصیات بایندر باقیمانده) .خواص بایندر در قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری و
امولسیون اصالحنشده متفاوت است .خصوصیات فعلی در ایاالتمتحده آمریکا طبق ASTM
( D977امولسیونهای آنیونی) و ( ASTM D2397امولسیونهای کاتیونی) و در اروپا بر
مبنای  EN 13808تعریفشده است.
بهعنوان نتیجهگیری ،خواص اندازهگیری شده برای دستیابی به اهداف مشخص بهصورت زیر
است:
 قطبیت ذرات :
امولسیونها بهطورکلی یا کاتیونی هستند و یا آنیونی .توجه داشته باشید که امولسیون
آنیونی متداولتر بوده و بیش از  95درصد از بازار مصرف اروپا را تشکیل میدهند.
 مقدار بایندر:
این مقدار معموالً بین  60تا  72درصد وزنی است.
 عدم حضور ذرات درشت:
این مقدار با اندازهگیری ذرات باقیمانده بر روی الک  125و  800میکرون ( )ASTMو
یا الک  160و  500میکرون ( )ENبه دست میآید .بهطورکلی بیش از  0/5درصد ذرات
درشت قابلقبول نیست.
 پایداری ذخیرهسازی:
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این مقدار با استفاده از میزان تفاوت در مقدار بایندر در قسمت باالیی و پایینی امولسیون
حلشده پس از گذشت  7روز اندازهگیری میشود.
 ویسکوزیته امولسیون:
این مقدار بهطورکلی با استفاده از اندازهگیری زمان جریان (با روش ،Saybolt-Furol
 Englerو یا  )STVبه دست میآید .توجه داشته باشید که زمان جریان و دینامیک و
ویسکوزیته حالت پایدار از طریق فرمولهای پیچیده محاسبه میشود .برحسب نوع
کاربری ،باید ویسکوزیته پایدار در یک محدوده مناسب قرار گیرد .بهطور مثال ،امولسیون
با گرانروی خیلی کم ممکن است از بین ذرات تخلیهشده و یا امولسیون با گرانروی زیاد
ذرات و سنگدانه ها را بهخوبی پوشش نمیدهد.
 شاخص شکست:
در اروپا امولسیونها را به دودسته سریع تنظیم و کند تنظیم تقسیمبندی میکنند .آزمون
شامل اندازهگیری جرم استاندارد پرکننده موردنیاز برای سخت شده  100گرم امولسیون
است ( .)EN 13075-1بهخوبی ثابتشده که شاخص شکست با مقدار امولسیفایر
افزایش مییابد .ازاینرو آن را با سرعت شکست امولسیون در ارتباط میدانند ( Ajour
 .)Boussad & Martin 1996 ،1997امولسیون با شاخص شکست زیر 80
بهطورکلی به نام سریع تنظیم در نظر گرفته میشود .درحالیکه امولسیون با شاخص
شکست باالی  ،120کند تنظیم نامیده میشود.
همانطور که قبالً در مورد آن بحث شد ،تفاوت بین  PMBEو امولسیون اصالحنشده ،اساساً در
مشخصات بایندر نهفته است .بهطورکلی ،هر نوع آزمون بایندر میتواند بر روی بایندر بهبودیافته
انجام پذیرد .بههرحال ،بخش دشوار یافتن روش مناسب برای بهبود بایندر است .درواقع،
بهطورکلی تبخیر سریع آب با استفاده از اجاق با تهویه مناسب در دمای زیر  60درجه سانتیگراد
منجر به تشکیل مورفولوژی بایندری میشود که با آنچه در فاز میدانی مشاهدهشده متفاوت
است .این امر بهویژه در امولسیون اصالحشده با التکس مشاهده میشود .بهعنوان نتیجهگیری
باید گفت که خواص بایندر توسط آزمون بایندر بعد از یک تبخیر متوسط ( 24ساعت در دمای
اتاق و به دنبال آن  24ساعت در دمای  50درجه سانتیگراد) اندازهگیری میشود .در مورد
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آزمایش بایندر باقیمانده جالب است بدانید که تجربه فرانسویها با  PMBEبرای الیه Chip
 sealsبر پایه نتایج آزمون پاندول است ( .)EN 13588با این آزمون ،مقدار چسبندگی باالی
 1 J/cm3را میتوان از طریق اصالح پلیمری به دست آورد (شکل شماره .)3

شکل  3چسبندگی بایندر باقیمانده برای امولسیون اصالحنشده (خط ممتد) و امولسیون اصالحشده پلیمری (خطوط نقطهچین) .اقتباسشده از
PIARC 1999

 .4شکست قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری
همانطور که در بخش پیشین گفته شد PMBE ،و امولسیون اصالحنشده در خصوصیاتشان
بهغیراز خواص بایندر بسیار شبیه به یکدیگر هستند .این امر در مورد خواص شکست نیز به کار
گرفتهشده که در یک چهارچوب نظری مشابه برای هردو نوع امولسیون در نظر گرفته میشود.
بهمنظور شناخت شکست قیر امولسیونی ،داشتن یک تعریف مشخص ازآنچه شکست نامیده
میشود ضروری است .شکست نشاندهنده مجموعهای از عوامل است که منجر به تغییر و تحول
امولسیون بایندر اولیه به بایندر نهایی میشود .انعقاد مرحلهای خاص در طول فرآیند است که
در آن قطرات بایندر به قطرات بزرگتر تبدیل میشود .این تعاریف ارائهشده برای شکست و
انعقاد با تعاریف موردقبول اتحادیه بینالمللی شیمی محض و کاربردی مطابقت دارد.
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قطرات اولیه بایندر عمر کوتاهی داشته و تمایل به انعقاد در آنها زیاد است .در این مورد ثبات
را باید بهعنوان پایداری ترمودینامیکی تفسیر کرد .امولسیون زمانی پایدار است که قطرات ماهیت
خود را بهعنوان مخالف امولسیون ناپایدار درزمانی که قطرات تمایل به انعقاد برای تشکیل فرم
نهایی بایندر رادارند ،حفظ کنند .ازاینرو شکست امولسیون به علت یکی از موارد زیر است:
(شکل شماره )4
 .1از بین رفتن دافعه الکترواستاتیک بین قطرات (انقباض ژلهای)
 .2غلظت بسیار زیاد قیر (تشکیل فیلم)

www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

16

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان
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شکل  4مسیرهای شکست قیر امولسیونی .انقباض ژلهای براثر واکنش بین ذرات فعالشده و یا با حضور عامل شکست (مانند آهک هیدراته
و یا سیمان) این امر محقق میشود.

در زمان شکست امولسیون براثر انقباض ژلهای ،سینتیک تشکیل فیلم بایندر توسط سه پارامتر
کنترل میشود:
 .1ویسکوزیته بایندر:
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بایندر نرم و یا بایندری که توسط عامل گدازنده نرم شده سریعتر از بایندر سخت منعقد
میشود .دمای باال به علت آنکه باعث کاهش ویسکوزیته شده منجر به تشدید فرآیند
تشکیل فیلم میشود.
 .2اندازه ذرات:
وجود ذرات درشت باعث کند شدن سینتیک انقباض میشود.
 .3کشش سطحی آب-بایندر:
کشش و تنش باال منجر به تسریع سینتیک میشود.
عامل مؤثر دیگر بر شکست امولسیون تبخیر است .با توجه به خطر موجود براثر عوامل آب و
هوایی که منجر به تحریک شکست امولسیون میشود ،فنّاوریهای نوین بیشتر بر پایه شکست
بهوسیله انقباض ژلهای استوارشده است .به علت اینکه تبخیر منجر به تشکیل یک پوسته ضد
آب میشود ،باید از تبخیر با سرعتباال اجتناب کرد .راهحل ارائهشده برای این حالت ،کاهش
ضخامت فیلم امولسیون (برای کاربردهایی مانند  )Chipsealsو اجتناب از فعالیت در ساعات
گرم روز است.
مورفولوژی فیلم بایندر نهایی به درجه حرارت وابسته است .همانطور که در بخش قبلی توضیح
داده شد ،روش خشککردن سریع در آزمایشگاه باعث هدایت مورفولوژی بهخصوص برای
امولسیونهای اصالحشده با التکس میشود (شکل شماره .)5
هرگونه تالش بهمنظور تسریع فرآیند شکست مصنوعی از طریق ایجاد شرایط خشککردن سریع،
باعث از بین رفتن مورفولوژی امولسیون اصالحشده با التکس میشود.
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شکل  5مسیر شکست امولسیون اصالحشده با التکس ،پس از شکست قطعات کوچک التکس بهوسیله ذرات بزرگتر محبوس میشوند
( .)aاین امر درنهایت منجر به ایجاد یک شبکه پلیمری پیوسته اطراف ذرات قیر شده ( .)bتصویر نمایش دادهشده از امولسیون اصالحشده با
التکس بهوسیله میکروسکوپ الکترونی ( .)cدر این مورد نمونه تحت تأثیر  OsO4برای ساخت پلیمر غیر محلول قرارگرفته و قیر آن توسط
( MEKمتیل اتیلن کتون) استخراجشده است.

بهعنوان نتیجهگیری ،مقدار پلیمر کمتر از  2تا  3درصد وزنی تفاوت زیادی در خصوصیات
رئولوژیکی بایندر بهبودیافته ایجاد میکند .برای داشتن فاز پلیمر پیوسته به مقدار بیش از 6
درصد وزنی  PMBساختهشده طی فرآیند گرم نیاز داریم .این موضوع بهروشنی در کار Forbes
و همکاران ثابتشده است که در آنها از مسیرهای مختلفی بهمنظور ساخت PMBE
استفادهشده و مورفولوژی بایندر آنها موردمطالعه قرارگرفته است .پلیمر یا بهصورت التکس
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برای به دست آوردن  co-emulsificationو یا  post-additionاستفادهشده و یا با قیر
بهمنظور ساخت امولسیون  PMBمخلوط شده است (شکل شماره .)6

شکل  6تأثیر مسیر انتخابشده بر مورفولوژی بایندر باقیمانده .پلیمر در تمامی موارد حضورداشته و به مقدار  3درصد وزنی به قیر
 180/220اضافهشده است .در مورد اول ( )aپلیمر بهصورت التکس اضافهشده و یک  co-emulsificationرا با قیر تشکیل میدهد.
اینیک شبکه پیوسته غنی از پلیمر است .در مورد دوم ( )bپلیمر برای تشکیل یک  PMBابتدا به قیر با یکفاز پیوسته غنی از آسفالتن با
اجزای غنی پلیمر اضافه میشود .توجه داشته باشید که اندازه ذرات اجزای غنی از پلیمر کوچکتر از ذرات  PMBاصلی باشد.

 .5استفاده از قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری
با توجه به اینکه  PMBEامولسیونهایی با کارایی باال هستند ،معمو ًال برای بایندر آسفالت
جادههای دارای شرایط ترافیکی سنگین ،مورداستفاده قرار میگیرند .متداولترین کاربرد آنها
برای الیههای  Chipsealsو  Microsurfacingاست (.)Johnston & King 2008
 Chipsealsالیه تعمیراتی سطحی است که بهصورت جداگانه مورداستفاده قرار میگیرد.
طراحی این الیه به عوامل مختلفی مانند شدت ترافیک ،آبوهوا ،شرایط پشتیبانی و  ...بستگی
دارد .استفاده از  PMBEدر  Chipsealsتوسط  Gransbergو  Jamesدر سال 2005
میالدی و همچنین  Johnstonو  Kingدر سال  2008میالدی بهطور کامل موردبررسی قرار
گرفت .امولسیون  PMBEبرای  Chipsealsمعموالً از مقدار باالی بایندر برخوردار است (بیش
از  72درصد) ،سریع تنظیم بوده و میتواند دارای عامل گدازنده به مقدار بیش از  10درصد وزنی
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بایندر باشد .بهعنوان نتیجهگیری و بر اساس بیش از  20سال تجربیات میدانی ثابتشده که
اصالح پلیمری ،حساسیت دمایی را کاهش داده و باعث افزایش چسبندگی بین سطوح موجود و
بهبود انعطافپذیری میشود .پلیمرها بهمنظور به حداقل رساندن تراوش قیر به سطح و بهبود
دوام  Chipsealsبهکاررفته و برای جادههایی با سطح ترافیک باال توصیهشدهاند .این مزایا با
استفاده از آزمون روبش ( )ASTM D7000در شکل شماره  7ارائهشده است .این آزمون شامل
استفاده از نوعی قلمو با حرکت سیارهای بر روی سطح  Chipsealsآمادهشده در آزمایشگاه و
سپس اندازهگیری مقدار ذرات پس از سایش است.
 PMBEها اکنون برای  Chipsealsهایی که تحتفشار ترافیکی باال هستند به کار گرفته
میشود .بهطور مثال  PMBEها برای جادههایی که دارای سطح ترافیکی سنگین کالس T1
(عبور بین  800تا  2000کامیون سنگین در روز) هستند ،توصیه میشوندMicrosurfacing .
مخلوط سردی است که در محل با استفاده از تجهیزات خاص تولید میشود PMBE .ها در
 Microsurfacingدارای محتوی بایندر بین  60تا  65درصد وزنی است ،کند تنظیم بوده و
بهندرت دارای عامل گدازنده است .همانطور که در شکل شماره  8مشاهده میکنید ،استفاده از
 PMBEهل باعث بهبود مقاومت در برابر سایش و رطوبت در  Microsurfacingمیشود.
بیش از  20سال تجربه میدانی بهکارگیری  PMBEدر  Microsurfacingنشاندهنده کاهش
معضالتی مانند لکهگیری آسفالت و تراوش قیر به سطح است .به همین دالیل  PMBEها برای
 Microsurfacingکه تحتفشار ترافیکی باال هستند ،مورداستفاده قرار میگیرند.
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شکل  7میانگین ذرات حفظشده در آزمون روبش( )ASTM D7000برای  Chip sealساختهشده از هشت ذره مختلف با هر دو نوع
امولسیون اصالحنشده( CRS-2در طبقهبندی  )ASTMو امولسیون اصالحشده با  3درصد پلیمر( Chip seal.)CRS-2Lقبل از آزمون به
مدت پنج ساعت در دمای  35درجه سانتیگراد قرار دادهشده

شکل  8از دست دادن ذرات و مصالح در آزمون سایش مرطوب پس از  6روز خیس خوردن نمونه برای ریز رویه ساختهشده با هر دو نوع
امولسیون اصالحنشده و امولسیون اصالحشده با  3درصد پلیمر
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 .6نتیجهگیری

قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری ( )PMBEکالس ویژهای از قیرهای امولسیونی هستند که
چندین راه برای آمادهسازی آنها وجود دارد .یکی از راههای ممکن ،امولسی فای کردن قیر
اصالحشده پلیمری ( )PMBاست .در این مورد ،برحسب خواص بایندر ،به افزودن امولسیفایر
اضافی به فاز بایندر احتیاج داریم (بهخصوص برای امولسیونهای سریع تنظیم) .خواص PMB
اولیه به هنگام شکست امولسیون بهبودیافته و در این هنگام اجزاء غنی پلیمر در داخل PMB
پراکنده میشوند.
راه دیگر افزودن التکس به قیر امولسیونی است .خواه قبل از مرحله آسیاب کلوئیدی و یا بعدازآن.
در این مورد ،امولسیون سازی چندان هم دشوار نیست .مزیت این روش این است که التکس
میتواند یکفاز پلیمری دنبالهدار را پس از شکست امولسیون حتی با مقدار پلیمر کمتر از  2تا
 3درصد وزنی ایجاد کند.
در تمامی موارد ،قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری بهبود خواص رئولوژیکی بایندر باقیمانده را
پس از شکست در مقایسه با قیر امولسیونی اصالحنشده از خود نشان داد .بهطور مثال استفاده
از قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری سبب افزایش نقطه نرمی و یا افزایش مدول در دمای کاربری
باال ( 40تا  50درجه سانتیگراد) شده که بهنوبه خود باعث افزایش چسبندگی بایندر و بهبود
مقاومت آن در برابر بارهای ترافیکی میشود.
رفتار شکست قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری بهجز امولسیونهای اصالحشده با التکس،
معموالً شبیه به امولسیونهای اصالحنشده است .در امولسیونهای اصالحشده با التکس کنترل
مورفولوژی بهمنظور دستیابی به یکفاز دنبالهدار غنی از پلیمر با مقدار پلیمر کمتر از  2تا 3
درصد وزنی امکانپذیر است .این نوع از مورفولوژی تنها میتواند با استفاده از روش گرم با مقدار
پلیمر باالی  6درصد وزنی به دست آید .توجه داشته باشید که شرایط خشککردن بیشازحد
(دمای باالی  50درجه سانتیگراد) ممکن است مضر باشد.
در حال حاضر ،قیر امولسیونی اصالحشده پلیمری بهطور موفقیتآمیزی برای چندین دهه در
صنعت جادهسازی مورداستفاده قرارگرفته است .این نوع قیرهای امولسیونی نشاندهنده کالس
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باالیی از عملکرد بایندر بوده و برای استفاده در  Chipsealsو  Microsurfacingجادههایی
با میزان ترافیک باال (عبور روزانه بیش از  300کامیون) توصیه میشود.
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