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Abstract
There is a growing need to produce asphalt materials with high economic feasibility, that is the
production of asphalt materials with rheological properties that differ from the base asphalt
(unmodified asphalt), can be used in many fields such as the production of paving asphalt, where
it is not appropriate to use ordinary asphalt.
This study included the modification of the rheological properties of Daura asphalt by catalytic
chemical treatment with thermoplastic polyurethane(Used in the interior parts of cars) using a
microwave oven at a power of (360) watts and at different periods of time. As well as treat
asphalt samples with the thermoplastic polyurethane in the presence of sulfur.
The modified asphalt samples were studied in terms of ductility, penetration, softening point and
penetration Index.
A sample with good rheological specification was selected (As7) that are conform with the
specifications of Iraqi Roads and Bridges Authority, The selected sample were studied in terms
of conducting Marshall tests and comparing them with the original sample in order to
demonstrate the possibility of using the modified sample as an paving asphalt. The obtained
results showed good specifications in terms of crawl and stability values.
An aging test was also conducted on the sample (As7) of the good rheological specifications.
Key world: modified-asphalt; thermoplastic polyurethane; rheological properties.
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نظ اًر للحاجة الماسة إلنتاج مواد إسفلتية ذات جدوى اقتصادية عالية تتمثل في إنتاج مواد اسفلتية تصلح لالستخدام في

مجاالت كثيرة كإنتاج إسفلت تبليط ذو صفات ريولوجية جيدة حيث من غير المناسب استخدام االسفلت األساس غير المحور.

تضمنت هذه الدراسة تحوير الخواص الريولوجية ألسفلت الدورة بالمعالجة الكيميائية المحفزة مع البولي يوريثان المطاوع

للح اررة )المستخدم في االجزاء الداخلية للسيارات( باستخدام فرن المايكروويف بطاقة ( )360واط وبفترات زمنية مختلفة  ،كما

تمت معالجة هذه الخواص مع البولي يوريثان المطاوع للح اررة بوجود الكبريت .ومن ثم تمت دراسة عينات االسفلت المحورة

(الخواص الريولوجية) من خالل إجراء فحوصات النفاذية  ،واالستطالة  ،ودرجة الليونة ودليل االختراق.

تم اختيار عينة ذات المواصفات الريولوجية جيدة ( )As7والتي تتوافق مع مواصفات هيئة الطرق والجسور العراقية ،ودراسة
العينة المختارة بإجراء اختبارات مارشال ومقارنتها بالعينة األساسية من أجل إثبات إمكانية استخدام العينة المعدلة كأسفلت

تبليط .أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها مواصفات جيدة من حيث قيم الزحف واالستق اررية ،كما وأجري ايضاً فحص
التقادم على النموذج ( (As7ذي المواصفات الريولوجية الجيدة.

الكلمات المفتاحية :اإلسفلت المحور ،البولي يوريثان المطاوع للح اررة ،الصفات الريولوجية.

المقدمة

يعرف األ سفلت بأنه مادة سائلة ثقيلة ذات لزوجة تزداد بانخفاض درجة الح اررة حتى تصل حدود الصالبة ويتكون

بدرجة رئيسة من هيدروكاربونات ذوات تراكيب بارافينية ونفثينية وارومية ،كما يشتمل على مركبـات حلقية أو غير حلقيـة تحتـوي
على النتروجيـن ،والكبريت ،واألوكسجين فضالً عن احتوائه على كميات قليلة من الفناديوم ،والحديد والنيكل .تؤثر مركبات
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النتروجين واألوكسجين والكبريت مع العناصر المعدنية في الصفات الفيزيائية لالسفلت ،إذ تعمل العناصر المعدنية القطبية
على زيادة التداخل بين الجزئيات وتؤثر في درجة الغليان والذوبانية واللزوجة .يكون لون االسفلت عادة أسود وينتج من تقطير
النفط الخام  ،إذ يتخلف في أبراج التقطير بهيئة مادة ثقيلة بعد أن يتم سحب المواد الخفيفة والمتطايرة ].[1, 2

إن طبيعة الصفات الفيزيائية لالسفلت تحدد طبيعة االستعمال أكثر من تلك الكيميائية  ،وذلك بسبب استخدامه والمواد

عتم َدة للبتيومين قد تكون محلية أو دولية مثل
َ
المصن َعة منه في التطبيقات واألعمال الهندسية ] .[3,4وهناك عدة مواصفات ُم َ
( ASTMو  ، AASHTOوغيرهما) تحدد مجاالت استخدامه ]. [5
وبالرجوع الى االدبيات نجد العديد من الدراسات التي تناولت عملية تحوير مواصفات االسفلت بطرائق مختلفة ومنها ما قام
به  Mohammedو  [6] Husseinفي امكانية تحسين أداء خصائص األسفلت باستخدام البولي إثيلين تيريفثاالت ()PET

إذ درست الفحوصات الريولوجية لإلسفلت فضالً عن فحص ثباتية الخزن بدرجات ح اررية عالية واستنتج أن اضافة البوليمر الى
االسفلت تودي الى زيادة درجة الليونة وتقليل النفاذية واالستطالة  ،واستنتج أن النسبة المثالية للبوليمر كانت  %4ووجد إن
إضافة البوليمر تودي إلى تقليل الحساسية الح اررية.
وفي بحثاً اخر ] [7تم تحوير الخواص الريولوجية إلسفلت القيارة وباستعمال تقنية المايكروويف وعند طاقتي ( 180و

 )360واط على التوالي وباستعمال نسب وزنية مختلفة من مطاط اإلطارات المعاد وباستخدام حفاز كلوريد األلمنيوم الالمائي

وبنس ــب وزنية مخـتلفـة مع نسب وزنية مختلفة من الكبريت وبعدها تمت دراسة الخواص الريولوجية من حيث االستطالة،

والنفاذية ،ودرجة الليونة ،ودليل االختراق .وأخذ أفضل انموذج من حيث الخواص الريولوجية والمطابق لمواصفات هيئة الطرق
والجسور العراقية كاسفلت تبليط وأجري عليه اختبار مارشال وكانت النتيجة جيدة من حيث قيم الزحف واالستق اررية.

ودرس  Maharajو  [8] Maharajالخواص الفيزيائية لإلسفلت بإضافة البولي إيثيلين واطئ الكثافة  ،وبولي كلوريد

الفاينيل ) ،(PVCوزيت المحركات المستعمل  .إذ بينت النتائج أنه بازدياد تركيز زيت المحركات المستعمل بنسب ()%30-0
انخفاض في مقاومة تشكل األخاديد في الشارع.
حصلت زيادة في صفة مقاومة تشققات اإلجهاد  ،ورافقه
ٌ
وقام  [9] Dekhliوجماعته بدراسة السلوك الريولوجي لإلسفلت المح َّور بإضافة إيثيلين فاينل أسيتيت ( ،)EVAأعطت

الدراسة نماذج إسفلتية ذات مواصفات ريولوجية باإلمكان استعمالها في مجال التبليط  .إذ كان هناك تغير إيجابي واضح في
القياسات (درجة الليونة  ،النفاذية  ،الحساسية لدرجة الح اررة) .
وفي بحثاً اخر ] [10تم تحسين الخلطات البتيومينية وتحسين الصفات الح اررية لطبقة التغطية السطحية من الرصف

اللين إذ استخدمت اإلسفلت المعدل بالبولي ستايرين بيوتادايين ستايرين( )SBSإذ أظهرت النتائج تحسناً من ناحية مقاومة
التأثر الحراري الذي تتعرض له.

كما تمكن  Thakreوجماعته ] [11من تحوير الصفات الريولوجية لألسفلت بإضافة إيثيلين فاينل أسيتيت (، )EVA
وفتات المطاط  .وأعطت الدراسة نماذج إسفلتية أكثر مقاوم ًة لإلجهاد( ،)fatigueوالتشققات الح اررية  ،والتعفن (، )Rutting
والحساسية لدرجة الح اررة  .وباإلمكان استعمالها في مجال التبليط .
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المحور بالبوليمرات من نوع (إيثيلين–ميثايل
وتمكن  Gamaوجماعته ] [12من دراسة الخواص الريولوجية لإلسفلت
َّ

اكريليت–كالسيديل ميثاكريليت)( .Ethylene Methyl Acrylate - Glycidy Methacrylate )GMA-EMAوالبولي إيثيلين عالي
الكثافة( )HDPEإضافة الى متعدد حامض الفسفوريك Acid Polyphosphoric

المحور مع أداء ِ
عال
) (PPA116%وكان الستخدام هذه البوليمرات معاً تأثي اًر واضحاً في تحسين خواص المرونة لإلسفلت
َّ

في العمل في درجات الح اررة العالية والمتوسطة.

المحور بالمطاط
فضالً عن ذلك  ،قام كل من  Shiriniو [13] Imanisabبدراسة الخواص الريولوجية لإلسفلت المسامي
َّ

المحور بالـ) . (SBSووجد أن إضافة ( )%10من فتات المطاط يؤدي إلى تحسين
 ،بالمقارنة مع خالئط األسفلت المسامي
َّ
أداء اإلسفلت المسامي في مقاومة التعفن مقارنة مع اإلسفلت المحور بالـ(.)SBS

وفي بحثاً اخر ] [14تم تحسين المقاومة الح اررية وتقليل تأثير االهت اززات في الخلطة االسفلتية باستخدام مفروم
اإلطارات المستهلكة والبوليمرات إذ تمت إضافة مادة النوفوالك بنسب مختلفة من وزن إسفلت الدورة مع إضافة مفروم االطارات

المستهلكة بنسب مختلفة من وزن اسفلت الدورة وقد كانت النتائج بعد إجراء الفحوصات جيدة من ناحية زيادة قوة الثبات
وانخفاض في قيمة االختراق والسحب لإلسفلت المحسن.
وتمكن  [15] Kareemمن دراسة تأثير تعديل البوليمرات على خواص األسفلت الرابط

باستخدام نوعين من

البوليمرات ،ستايرين بيوتادايين ستايرين ( )SBSوإيثايل فانيل أسيتيت ( )EVAبنسب وزنية مختلفة ومن ثم تقييم تأثير هذه

التعديالت على خواص األسفلت الرابط من خالل االختبارات التقليدية مثل (النفاذية ،درجة الليونة ،اللزوجة ،االستطالة ،والوزن
النوعي) التي تم إجراؤها على األسفلت الرابط المعدل والطبيعي ووجد بأن خواص األسفلت الرابط المعدل كانت أفضل بكثير
بالمقارنة مع اإلسفلت الطبيعي.
وقد استطاع  [16] nekhoroshevوجماعته مـن اضافة مادة البولي بروبيلين اتاكتك ( )APPالى األسفلت التي تم
الحصول عليها عـن طريق البلمرة  ،حيث تمت عملية االضافة عـند ◦140م حيث أدى ذلك الى اكسدة  APPمما أدى الى

انتاج أسفلت مقاوم للتدهور الحراري والتقادم وااللتصاق العالي.

وفي بحثاً اخر ] [17تم تحوير الخواص الريولوجية إلسفلت القيارة باستخدام الموجات فوق الصوتية وباستخدام مطاط

اإلطارات المعاد بنسب وزنية مختلفة وبوجود حفاز كلوريد األلم نيوم الالمائي بنس ــب وزنيه مخـتلفـة مع نسب وزنية مختلفة من
الكبريت ومن ثم دراسة الخواص الريولوجية الناتجة من حيث االستطالة ،والنفاذية ،درجة الليونة ،ودليل االختراق .وأخذ أفضل

نموذج من حيث الخواص الريولوجية والمطابق لمواصفات هيئة الطرق والجسور العراقية كإسفلت تبليط وأجريت عليه اختبار
مارشال وكانت النتيجة ممتازة من جهة قيم الزحف واالستق اررية .

وقام  Yuوجماعته ] [18بدراسة مقاومة التقادم قصير المدى لألسفلت من خالل اضافة بولي يوريثان المطاوع
وجد أن اضافة هذا البوليمر يعمل على تحسين الخواص الح اررية  ،واستقرار التخزين في درجات الح اررة
للح اررة( ، )TPUحيث َ
العالية ،وايضاً أثبتت نتائج التحليل الطيفي لألشعة تحت الحمراء تحسن في مقاومة التقادم الزمني لألسفلت.
وفي بحثاً اخر ] [19تم تحوير الخواص الريولوجية لإلسفلت باستعمال الزيوت المستهلكة واألكسدة الهوائية وقد تم
الحصول على نماذج إسفلتية ذات مواصفات ريولوجية تؤهلها لالستخدام في مجال التبليط وأخرى يمكن استعمالها كمواد مانعة
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للرطوبة وذلك اعتمادا على الفحوصات التي تم إجراؤها مثل االستطالة ،النفاذية  ،درجة الليونة  ،نسبة االسفلتين و دليل
االختراق.

الجزء العملي
اوال -:المواد المستعملة:

()Materials

 .1إسفلت الدورة الخام (اإلسفلت األساس) المنتج في مصفى الدورة يتميز بالمواصفات الموضحة في جدول(.)1
جدول ( :)1الخواص الفيزيائية العامة إلسفلت الدورة (األسفلت األساس)
الخواص الفيزيائية العامة

القيمة

درجة الليونة (م)º

50

النفاذية (100غم 5 ،ثا 25 ،م)º

44.6

االستطالة (سم25 ،م)º

100+

دليل االختراق)(PI

-1.448

نسبة األسفلتين ()%

17.81

تم الحصول عليه من الشركة العامة لكبريت المشراق.
 .2الكبريت إذ َ
المجهز من شركة .Fluka
 .3حفاز كلوريد األلمنيوم الالمائي ُ
 .4بولي يوريثان المطاوع للح اررة (المستخرج من المخلفات الداخلية للسيارات)
ثانيا :األجهزة المستخدمة
 -1جهاز قياس االستطالة

Instruments Used
Ductility Measurement Apparatus

سحب وبسر ٍ
ٍ
عة ثابتة ،إلى أن
يعمل هـذا الجهاز على قياس المسافة التي تستطيل بها المواد األسفـلتية عند تعرضها لتأثير

ينقطع األنموذج األسفـلتي .والجهاز ذو مـنشأ صيني مـن نوع(.(YUFENG
Penetrometer

-2جهاز قياس النفاذية

يعمــل الجهــاز على فحص نفاذية الم ـواد البتيومينيــة الصلبــة وشبــه الصلبــة .فالنفاذي ــة هـي مقيــاس لصالبــة األسفـلت.
والجهاز ذو مـنشأ صيني نوع(.)YUFENG
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Ring and Ball Apparatus

-3جهاز قياس درجة الليونة

يعم ــل ه ـ ــذا الجه ـ ــاز عل ــى قي ــاس درجة الليونة للمواد األسفـلتية التي تتراوح ليونتها ما بين ()200-30م ،ودرجة الليونة
هي الدرجة الح اررية التي ينزل عندها األنموذج األسفـلتي مسافة ()2.54سم عند تسخينه بسرعة (5م /دقيقة) مـع تجنب
التسخين السريع).(Fast heating
Asphalt Treatment Apparatus

 -4جهاز مـعالجة األسفـلت
يتكون الجهاز من األجزاء اآلتية :

 .1دورق زجاجي كبير بحجم 200مل ثالثي الفتحات (.)Angled Three Neck Round Bottom Flask
 .2محرار ُمثبت على أحد الفتحات الجانبية.
ُ .3مسخن كهربائي (.)Heating Mantle

 .4محرك ميكانيكي ُيثبت على الفتحة الوسطى للدورق .
 .5حامل حديدي ُمزود بماسك لتثبيت الدورق.

والشكل اآلتي( )1يوضح الجهاز الذي استعمل فـي عملية معالجـة اإلسفلت

الشكل( :)1جهاز معالجة اإلسفلت
 -5فرن مايكروويف

Microwave Oven

استخدم فرن المايكروويف ذو المـنشأ األلماني مـن نوع( )Tokiwaوبقدرة ( 900واط) وتردد( MHz )2450فـي عملية تحضير
النماذج األسفـلتية المحورة.
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Electrical shaker

 -6جهاز الرج الكهربائي

استخدم هذا الجهاز لرج محلول (أسفـلت -هكسان اعتيادي) لغرض فصل األسفـلت ،وهو مـن نوع Hamber Ggo Shaker
.Germany
Marshall Testing Apparatus

 -7جهاز اختبار مارشال

هذا الفحص يعطي داللة عن مدى مالئمة األسفـلت للتبليط  ،والجهاز ذو مـنشأ إنكليزي نوع ( WYKEHAM
.)FARRANCE
 -8جهاز اختبار الفرن ألغشية األسفـلت الرقيقة

)Thin Film Oven Test(TFOT

المحور بظروف التقادم الزمـني) ،(Agingوالجهاز ذو مـنشأ ياباني
ُيبين هذا الفحص مدى تأثر أسفـلت التبليط ُ
ُموديل(.)710812
ثالثا  -:طريقة العمل)Experimental Method( :

 -1تحـوير الخـواص الريولوجيـة لسسـفلت بالمعالجــة الكيميائيـة المحفـزة مـي رـولي يوريثــان المطـاوع للحـرارة باسـتخدام تقنيــة
المايكروويف:

وض ــع وزن  250غ ــم م ــن إس ــفلت ال ــدورة ف ــي جه ــاز معالج ــة الم ــادة اإلس ــفلتية (الموض ــح ف ــي الفقـ ـرة  4م ــن االجهـ ـزة

المســتخدمة) ،و ُس ـخن إلــى درجــة ح ـ اررة ()100م ،ºبعــدها تمــت ِإضــافة ( %)0.5مــن ب ــولي يوريثــان المطــاوع للح ـ اررة ،ومــن ث ــم
تنقيته آنياً وبنس ــبة ( ،%)0.06ومزجـت المـادة المتفاعلـة بصـورة جيـدة ورفعـت درجـة
ِإضافة كلوريد األلمنيوم الالمائي بعد أن تم
ُ
حـ اررة المـزيج ِإلــى ( )150م ºمــع اســتمرار الــرج لمــدة (30دقيقــة) ،بعــدها أُدخلــت النمــاذج فــي فــرن المــايكروويف ألزمــان مختلفــة
( )15,10,5دقيقـ ــة وعنـ ــد طاقـ ــة ( )360واط

()7

 ،بعـ ــد ذل ـ ــك أٌعيـ ــدت التجربـ ــة باسـ ــتعمال نسـ ـ ـ ـ ــب وزنيـ ــة مختلفـ ــة مـ ــن الب ـ ــوليمر

(.% )1.5,1.0

تـم إجـراء قياسـات االســتطالة ] ،[20والنفاذيـة ] ،[21ودرجــة الليونـة ] [22ودليــل االختـراق ] ، [23والنتــائج مدرجـة فــي

الجدول (.)2
 -2تحــوير الخـواص الريولوجيــة لسســفلت بالمعالجــة الكيميائيــة المحفــزة روجــود الكبريــت مــي رــولي يوريثــان المطــاوع للحـرارة
باستخدام تقنية المايكروويف :

وضع وزن  250غم من إسفلت الدورة في جهاز معالجة المادة اإلسفلتية (الموضح في الفقرة  4من االجهزة المستخدمة)،

و ُسـخن إلــى درجــة حـ اررة ()100م ،ºبعــدها تمــت ِإضــافة ( %)0.5مــن البــولي يوريثــان المطــاوع للحـ اررة ،ومــن ثــم ِإضــافة (%)1
تنقيته آنيـاً وبنسـ ــبة ( ،%)0.06ومزجـت المـادة المتفاعلـة بصـورة جيـدة
كبريت وباســتخدام كلوريد األلمنيوم الالمائي بعد أن تمت
ُ
ورفعــت درجــة ح ـ اررة الم ـزيج ِإلــى ( )150م ºمــع اســتمرار الــرج لمــدة (30دقيقــة) ،بعــدها أُدخلــت النمــاذج فــي فــرن المــايكروويف

ألزمــان مختلفــة ( )15,10,5دقيقــة وعنــد طاقــة ( )360واط ( ،)7بعــد ذلــك أٌعيــدت التجربــة باســتعمال نسـ ـ ـ ــب وزنيــة مختلفــة مــن

البوليمر (.% )1.5,1.0
تم إجراء قياسات االستطالة ] ،[20والنفاذية ] ،[21ودرجة الليونة ] [22ودليل االختراق ] ، [23والنتائج مدرجة في الجـدول
(.)3
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 -3تحــوير الخـواص الريولوجيــة لسســفلت بالمعالجــة الكيميائيــة المحفــزة مــي رــولي يوريثــان المطــاوع للحـرارة رــدون اســتخدام
تقنية المايكروويف :

وض ــع وزن  250غ ــم م ــن إس ــفلت ال ــدورة ف ــي جه ــاز معالج ــة الم ــادة اإلس ــفلتية (الموض ــح ف ــي الفقـ ـرة  4م ــن االجهـ ـزة

المســتخدمة) ،و ُس ـخن إلــى درجــة ح ـ اررة ()100م ،ºبعــدها تمــت ِإضــافة ( %)0.5مــن ب ــولي يوريثــان المطــاوع للح ـ اررة ،ومــن ث ــم
ِإضــافة كلوريــد األلمنيــوم الالمــائي بعــد أن تم ـت تنقيتـ ُـه آني ـاً وبنس ـ ــبة ( ،%)0.06ومزجــت المــادة المتفاعلــة بصــورة جيــدة ورفعــت
درجة ح اررة المزيج ِإلى ( )150م ºمع اسـتمرار الـرج لمـدة (30دقيقـة) ،بعـد ذلـك أٌعيـدت التجربـة باسـتعمال نس ـ ـ ــب وزنيـة مختلفـة

من البوليمر (.% )1.5,1.0

تـم إجـراء قياسـات االســتطالة ] ،[20والنفاذيـة ] ،[21ودرجــة الليونـة ] [22ودليــل االختـراق ] ، [23والنتــائج مدرجـة فــي

الجدول (.)4
 -4فصل اإلسفلتين

Asphaltene separation

وضــعت كميــة مــن إســفلت الــدورة االصــل(1غــم ) فــي داخــل وعــاء مخروطــي ذي غطــاء ُمحكــم وأُضــيف لهــا ( 40مــل) هكســان

اعتيــادي بنســبة ( ( (40:1وزن  :حجــم) ورج المــحلول لم ـ ــدة( 3ســاعات) باســتخدام جهــاز الــرج الكهربــائي بدرجــة ح ـ اررة الغرفــة

وغسـل المتبقـي بالهكسـان االعتيـادي إلـى أَن تُصـبح قطـرات الغسـل عديمـة اللـون ،ثـم ُجفـف ال ارسـب ووزن
وبعدها ُرشح المحلـول ُ
بدقة وتحسب النسبة المئوية للراسب (اإلسفلتين) ,وبعدها طبقت عملية فصل االسفلتين على جميع النماذج المحضرة.
 -5فحص مارشال )( (Marshallالتبليط باإلسفلت) :

لغرض معرفة مدى مالئمة النمـاذج االسـفلتية المحـورة والمطابقـة لموصـفات هيئـة الطـرق والجسـور العراقيـة ()S.O.R.B

] [24مــن خــالل حســاق االســتق اررية والزحــف للنمــاذج لكــل مــن األســاس والمحــور وحســب طريقــة معهــد اإلســفلت األمريكــي
] ، [25والنتائج مدرجة في الجدول (.)4
 -6اختبار الفرن الغشية االسفلت الرقيقة ): )Thin Film Oven Test

يبين هذا الفحص مدى تأثر األسفلت المحور بظروف التقادم الزمني  ،ومقارنته مع النموذج األساس .

وقد اجري الفحص وفق المواصفات القياسية االمريكية ) ، [26] ASTM (D- 1754-2002كما هو موضح في الجدول

( . )6

النتائج والمناقشة (Results and discussion) :

 - 1تحوير الخـواص الريولوجيـة لسسـفلت بالمعالجـة الكيميائيـة المحفـزة مـي رـولي يوريثـان المطـاوع للحـرارة باسـتخدام تقنيـة
المايكروويف:
تهــدف هـ ِ
ـذه الد ارســة إلــى تحــوير اســفلت الــدورة بــالبولي يوريثــان المطــاوع للح ـ اررة مــن أجــل تحســين مواصــفاته لجعلهــا تــتالئم مــن
استخدامه كأسفلت للتبليط ،ويمكن تحقيق ذلك بأسـاليب مختلفـة ،األول يعتمـد علـى ربـط جزيئـة البـوليمر مـع جزيئـة اسـفلت الـدورة
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وباستخدام( )%0.06من كلوريد األلمنيوم الالمائي كعامل محفز ِ
لهذه العملية وعند طاقة  360واط حسب الدراسات السابقة ][7
ُ
المعالجة .
ُ ،
ويبين الجدول ( )2نتائج هذه ُ
الجدول ()2

حور مي نسب مختلفة من رولي يوريثان المطاوع للحرارة ،وبوجود نسبة ()%0.06
الم ّ
المواصفات الريولوجية إلسفلت الدورة ُ
من حفاز كلوريد األلمنيوم الالمائي عند طاقة ( )360واط وبأزمان مختلفة.
رقم

رولي يوريثان

درجة

دليل

نسبة

الليونة

االختراق

االسفلتين

-1.448

17.81
21.25

الزمن

االستطالة

النفاذية،ملم

()min

(25،cmم)°

(100غم5،ثا25،م)º

As0

0

0

+100

44.6

50

As1

0.5

5

+100

41.8

58

0.197

As2

1.0

5

+100

40.3

60

0.511

23.10

As3

1.5

5

52

38.1

63.5

1.037

23.83

As4

0.5

10

+100

43.2

54

-0.850

21.61

As5

1.0

10

84

39.7

60

0.474

23.49

As6

1.5

10

65

39.1

62

0.826

25.03

As7

0.5

15

+100

41.9

59

0.405

20.01

As8

1.0

15

89

40.1

61.5

0.791

20.59

As9

1.5

15

67

38.3

63

0.964

24.48

االنموذج

المطاوع للحرارة
()wt%

(م)º

()PI

()%

:As0اسفلت الدورة غير المحور(أسفلت األساس).

يتضح لنا من الجدول ( ،)2أنه بزيادة نسبة بولي يوريثان المطاوع للح اررة تقل قيم النفاذية وتزداد قيم الليونة ،لذلك تفضل

أن النسب الواطئة من البوليمر هي النسب المفضلة
القيم المنخفضة من البوليمر ،وهذا ما
أكدته الدراسات الحديثة التي تبين َ
ُ
في إجراء التحويرات الريولوجية ،حيث يكون طور البوليمر منتش اًر في نظام طور اإلسفلت المستمر ].[27
اما بالنسـبة لإلسفـلتين فنلحظ مـن الجـدول ( )2أن بزيادة نسـبة البـوليمر المضاف مـع زيادة زمـن التعرض ألشعة المايكروويف

تزداد نسـبة اإلسفـلتين مقارنة مـع أسفلت االساس اذ ان زيادة نسـبة البـوليمر المضاف ادت الى زيادة الوزن الجزيئـي لإلسفـلت
93

تحوير الخواص الريولوجية ألسفلت الدورة بالبولي يوريثان المطاوع للحرارة باستخدام تقنية المايكروويف

بسبب ارتباط الجزيئات البـوليمرية ذات االوزان الجزيئيـة العالية باإلسفـلت ،أما فيما يتعلق بالحساسية الح ارريـة للنماذج التي تم
فظهر أن جميع النتـائج المحصلة عليها كانت ضمـن الحدود ( )-2_2+وهـذا يثبت
تحضيرها إذ تم حساق دليل االختراق ()PI
َ
نوع(.[23] )Sol_Gel_Asphalt
علـى أن النظـام اإلسفـلتي بأنه مـن
 -2تحوير الخواص الريولوجية لسسفلت بالمعالجة الكيميائية المحفزة روجود الكبريت مي رولي يوريثان المطاوع للحرارة

باستخدام تقنية المايكروويف :

يعتمد هذا األسلوق مـن التحـوير علـى ربـط جزيئـة البـولي يوريثـان المطـاوع للحـ اررة مـع جزيئـة اإلسـفلت بوجـود الكبريـت
ِ
ويبين الجدول( )3نتائج هذه المعالجة.
واستخدام كلوريد األلمنيوم الالمائي كعامل ُمحفز لهذه العمليةُ ،
الجدول ()3

حور مي نسب مختلفة من رولي يوريثان المطاوع للحرارة ،وبوجود نسبة (%)1
الم ّ
المواصفات الريولوجية إلسفلت الدورة ُ
كبريت ونسبة ( )%0.06من حفاز كلوريد األلمنيوم الالمائي وعند طاقة ( )360واط وبأزمان مختلفة.
رقم

درجة

دليل

نسبة

االنموذج

رولي يوريثان المطاوع
للحرارة ()wt%

الزمن

االستطالة

النفاذية،ملم

As0

0

0

+100

44.6

50

As10

0.5

5

+100

41.3

58

0.166

As11

1.0

5

+100

41.7

58.5

0.295

25.92

As12

1.5

5

70

38.2

61

0.585

28.20

As13

0.5

10

+100

40.2

58

0.107

21.72

As14

1.0

10

+100

41.4

59.5

0.478

26.46

As15

1.5

10

64

37.8

62

0.748

29.10

As16

0.5

15

+100

42.9

57

0.050

21.56

As17

1.0

15

+100

41.8

59

0.398

27.81

As18

1.5

15

95

40.6

60.3

0.585

28.50

(25،cm( )minم100( )°غم5،ثا25،م)º

:As0أسفلت الدورة غير المحور (أسفلت األساس).
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الليونة

االختراق

االسفلتين

-1.448

17.81
21.40

(م)º

()PI

()%
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حورة بواسطة بولي يوريثان المطاوع للح اررة يعمل على
الم ّ
يالحظ من الجدول ( )3إن إضافة الكبريت إلى النماذج اإلسفلتية ُ
زيادة قابلية تذاوق البوليمر مع اإلسفلت ،وزيادة الترابط ما بين المكونات .ونالحظ من خالل الجدول ايضاً أن بزيادة نسبة

البوليمر المضاف تقل قيم كل من النفاذية واالستطالة وتزداد قيم الليونة .اما بالنسـبة لإلسفـلتين فنلحظ مـن الجـدول ( )3أن
بزيادة نسـبة البـوليمر المضاف مـع زيادة زمـن التعرض الشعة المايكروويف تزداد نسـبة اإلسفـلتين مقارنة مـع أسفلت االساس اذ

ان زيادة نسـبة البـوليمر المضاف ادت الى زيادة الوزن الجزيئـي لإلسفـلت بسبب ارتباط الجزيئات البـوليمرية ذات االوزان
الجزيئيـة العالية باإلسفـلت ،أما فيما يتعلق بالحساسية الح ارريـة للنماذج التي تم تحضيرها أذ تم حساق دليل االختراق ()PI

فظهر أن جميع النتـائج المحصلة عليها كانت ضمـن الحدود ( )-2_2+وهـذا يثبت علـى أن النظـام اإلسفـلتي بأنه مـن
َ
نوع(.[23] )Sol_Gel_Asphalt
 -3تحوير الخواص الريولوجية لسسفلت بالمعالجة الكيميائية المحفزة مي رولي يوريثان المطاوع للحرارة ردون استخدام
تقنية المايكروويف :

يعتمد هذا األسلوق من التحوير على ربط جزيئة البولي يوريثـان المطـاوع للحـ اررة مـع جزيئـة اإلسـفلت باسـتخدام كلوريـد

ويبين الجدول( )4نتائج هذه المعالجة.
األلمنيوم الالمائي كعامل ُمحفز لعملية التحوير بدون فرن المايكروويف ُ ،
الجدول ()4

حور مي نسب مختلفة من رولي يوريثان المطاوع للحرارة  ،وبوجود نسبة
الم ّ
المواصفات الريولوجية إلسفلت الدورة ُ
( )%0.06من حفاز كلوريد األلمنيوم الالمائي وبدون استخدام فرن المايكروويف
رقم

االنموذج

رولي يوريثان

المطاوع للحرارة

الزمن

النفاذية،ملم

االستطالة

درجة

دليل

نسبة

الليونة

االختراق

االسفلتين

-1.448

17.81
18.51

()min

(25،cmم)°

(100غم5،ثا25،م)º

As0

0

0

+100

44.6

50

As19

0.5

30

+100

40.8

60.5

0.634

As20

1.0

30

75

38.1

64

1.127

19.24

As21

1.5

30

46

35.2

66

1.303

19.83

()wt%

(م)º

()PI

()%

:As0أسفلت الدورة غير المحور (أسفلت األساس).

يالحظ من الجدول ( )4ان زيادة نسبة البوليمر سوف يؤدي ذلك الى تدهور المواصفات الريولوجية ،ويالحظ من خالل

الجدول ايضاً أن بزيادة نسبة البوليمر المضاف تقل قيم كل من النفاذية واالستطالة وزيادة قيم الليونة ،مما يفسر حصول
تكتالت في مزيج التفاعل نتيجة ارتباط عدد كبير من البوليمر مع جزيئات االسفلت بمساعدة كلوريد االلمنيوم الالمائي .
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كما يالحظ من الجدول ( )4ان النتائج المستحصلة بدون استخدام المايكروويف كانت اقل كفاءة مما في حال استخدام
المايكروويف ،كما أن استعمال أشعة المايكروويف في التسخين يخفض كمية الغازات المنبعثة أثناء المعالجة مما يؤدي إلى
تقليل التلوث البيئي ،كانت النسبة  %0.5من البولي يوريثان المطاوع للح اررة هي النسبة األفضل في تحوير الخواص
المضافة لألسفلت تُؤدي إلى تدهور المواصفات الريولوجية ،من
الريولوجية إلسفلت الدورة ،إذ لوحظ أن زيادة نسبة البوليمر ُ
الصعوبة جداً أن تكون هناك عالقة ثابتة تربط بين المتغيرات التي تط أر على األنظمة اإلسفلتية أثناء معالجتها بالبوليمرات،
وذلك ألن طبيعة التفاعل معقدة جداً.

 -4فحص مارشال )( (Marshallالتبليط باألسفلت):

لغرض معرفة مدى ُمالءمة النماذج المحورة بتقنية المايكروويف ( )As7ألغراض التبليط تم إجراء فحص مارشال
(التبليط باألسفلت) للنماذج التي أظهرت كانت مواصفاتها ُمطابقة لمواصفات هيئة الطرق والجسور العراقية ( )S.O.R.Bلعام
 2001كأسفلت تبليط ] ،[24ولإلسفلت األساس أيضاً ،إذ تم الفحص كما هو ُمبين في الجدول (. )5
الجدول ()5

حور والمقارنة مي إسفلت الدورة األساس ،ومواصفات هيئة الطرق
الم ّ
يوضح قيم االستقرارية والزحف إلسفلت الدورة ُ
والجسور (.)S.O.R.B

رقم االنموذج اإلسفلتي
As0
As7
مواصفات
))S.O.R.B

نسبة اإلسفلت ( )%المضاف إلى الركام

4.5

5.5-3

اإلستقرارية

الزحف

11.3

5.1

21.3

3.2

7

4-2

()KN

()mm

Minimum

يتضح من الجدول ( )5أن قيم االستق اررية لإلسفلت األساس كانت ضمن مواصفات هيئة الطرق والجسور العراقية
( )S.O.R.Bكإسفلت تبليط ] ، [24ولكن قيم االستق اررية للنموذج اإلسفلتية المحورة كانت أفضل بكثير من قيمة االستق اررية
لإلسفلت األساس إذ يالحظ ارتفاع قيمتها وهذا مؤشر جيد على قدرة مقاومة التبليط للتشوه الناجم عن تعرض الطريق لألحمال
المتكررة لوسائط النقل .
ُ

ولكن قيمة الزحف لإلسفلت األساس كانت خارج مواصفات هيئة الطرق والجسور العراقية ( )S.O.R.Bكأسفلت تبليط وهذا ما

يفسر تعرض الشوارع المبلطة بأسفلت الدورة دون معالجة الى التَ َش ُّكل والتخدد مما يسبب تبعات اقتصادية سيئة لدى استخدامه
له.
في التبليط من دون اجراء المعالجات والتحويرات الالزمة ُ
في حين أن قيم الزحف للنموذج األسفلتي المحور كان افضل بكثير من قيمة الزحف لألسفلت األساس إذ يالحظ انخفاض

ُّ
المتكررة لوسائط النقل وهذا يعطي مؤش اًر
قيمتها مما
ُ
يجعله أكثر مقاومة وثباتاً للتَ َشكل (الزحف) عند تعرض الطريق لألحمال ُ
ُيشير إلى أن المزيج ذو نسبة فراغات قليلة ،مما يؤكد أفضلية نماذج أسفلت الدورة على األسفلت األساس الذي يكون عرضة
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المبلطة اليوم بهذا النوع من اإلسفلت للزحف والتخدد وعدم
للتشوه االبتدائي ] ،[24وهذا ما ُيفسر تعرض الكثير من الطرق ُ
االستق اررية.
 -5اختبار الفرن الغشية االسفلت الرقيقة ))Thin Film Oven Test

تم اجراء الدراسة هذه على كل من النموذج األساس والمحور ،والنتائج موضحة في الجدول (.)6
الجدول ()6

تفيير الموصفات الريولوجية ألسفلت الدورة المحور واسفلت الدورة األساس بعد اخضاعهما لفحص الفرن ألغشية االسفلت

الرقيقة ()TFOT

رقم النموذج

وصف
النموذج

الصفات الريولوجية

االستطالة (25،cmم)°

As0

األساس

As7

المحور

قبل
الفحص

بعد الفحص

الفرق

النفاذية،ملم(100غم5،ثا25،م)º

+100
44.6

+100

درجة الليونة (م)º

50

53

دليل االختراق ()PI

نسبة الفقدان بالوزن %

-1.448

-0.909

-----

0.05

االستطالة (25،cmم)°

+100

+100

النفاذية،ملم(100غم5،ثا25،م)º

41.9

40.1

1.8

درجة الليونة (م)º

59

61

2

دليل االختراق ()PI

نسبة الفقدان بالوزن %

41.3

0.409

0.695

-----

0.029

3.3
3

يالحظ من الجدول ( )6ان نسبة تأثر االسفلت المحور بظروف التقادم الزمني من درجة ح اررة و اوكسجين بشكل عام

تكون قليلة هذا يعد ام اًر ايجابياً ويستدل منه على ان النموذج االسفلتي المحور يمتاز بمقاومة كبيرة لالجهادات وذو تشققات
اقل فضالً عن العمر التشغيلي الطويل  ،وان التأثر المحدود للنموذج االسفلتي المحور بظروف التقادم الزمني يعزى الى ما
يتمتع به البولي يوريثان المطاوع للح اررة الذي يعمل على تحسين الخواص الميكانيكية والمتمثلة بزيادة متانة النموذج االسفلتي

وتحمله لالجهادات وتقليل التكسير الحراري وزيادة مقاومته لتكوين االخاديد ].[28,29
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وبالرجوع إلى الجداول السابقة ( )2و( )3و( )4نجد أن بعض النماذج تميزت بدرجات ليونة عالية وقيم نفاذية
واستطالة واطئة تؤهل استخدامها في إنتاج الماستك ( )Masticالمستخدم كمادة عازلة للرطوبة ( ،)Water Proofingونماذج

أُخرى باإلمكان استخدامها كإسفلت ُيستعمل في التسطيح بعد إخضاعها لالختبارات الهندسية.

والج ــدول ( ) 7يب ــين ق ــيم النفاذي ــة واالس ــتطالة ودرج ــة الليون ــة لإلس ــفلت المس ــتعمل كماس ــتك ع ــازل للرطوب ــة وحس ــب المواص ــفات
القياسية األمريكية ) ASTM(D491-88المعتمدة عالمياً ].[30
الجدول ()7
المواصفات القياسية االمريكية ) ASTM(D491-88لسسفلت المستعمل إلنتاج الماستك.
القياسات الريولوجية

الحد األدنى

الحد األعلى

درجة الليونة (م)

54

65

النفاذية ،ملم (100غم5 ،ثا25 ،م)

20

40

االستطالة (سم25 ،م)

15

ـ

فيبينها الجدول (.[31] )8
أما المواصفات القياسية العراقية لإلسفلت المستـعمل ألغراض التسطيح ُ
الجدول ()8
المواصفات القياسية العراقية لسسفلت المستعمل في التسطيح.
القياسات الريولوجية

الحد األدنى

الحد األعلى

درجة الليونة (م)

57

66

النفاذية ،ملم (100غم5 ،ثا25 ،م)

18

40

االستطالة (سم25 ،م)

10

ـ

والجدول ( )9يبين الخواص الريولوجية إلسفلت التبليط حسب مواصفات هيئة الطرق والجسور العراقية ( )S.O.B.Rلعام
.[24] 2001
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الجدول ()9
الخواص الريولوجية لالسفلت المستعمل في التبليط.
المواصفات الريولوجية

الحد األدنى

الحد األعلى

االستطالة (25،cmم)°

100

ـ

النفاذية ملم 100( ،غم5.ثا25.م)°

40

50

درجة الليونة (م)°

54

60

االستنتـاجـات :
 )aإن استخدام تقنية التسخين بالمايكروويف ( )Microwaveفـي التسخين يخفض كمية الغازات المـنبعثة أثناء المـعالجة
مما يؤدي إلى التقليل التلوث البيئي.
 )bإن نسـبة ( %)0.5مـن البولي يوريثان المطاوع للح اررة تمثل النسبة األمثل فـي تحوير الخواص الـريولوجية ألسفلت
الدورة.
 )cإن إضافة ( %)1مـن الكبريت تعمل على تحسين الخواص الـريولوجية ألسفلت الدورة بصورة واضحة وهـذا يتوافق مع
د ارسـات سابقة[.]32
 )dمـن الصعوبة أن نجد عالقة ثابتة تربط بين المتغيرات التـي تط أر علـى األنظمة األسفلتية أثناء مـعالجتها بالبـوليمرات
وذلك ألن طبيعة التفاعـل الذي يحدث يكون مـعقدة جداً.

المحورة فـي اختبارات مارشال والتقادم تعد مؤش اًر إيجابيـاً علـى إمكانية استخدامه فـي التبليط
 )eإن نجاح بعض العينات ُ
المحور كانت أفضل بكثير مـن قيم الزحف واإلستق اررية لألسفلت األساس.
إذ إن قيم الزحف واالستق اررية لألسفلت ُ

شكر وتقدير :

يتقدم الباحثون بالشكر والتقدير لقسم الكيمياء في كلية التربية للعلوم الصرفة – جامعة الموصل وكلية الهندسة جامعة الموصل
لتقديم التسهيالت الالزمة الكمال هذا البحث .
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