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استفاده از ضايعات الستيكي براي بهبود خواص آسفالت و صيانت از محيط 

  زيست 

  

   2، يلدا داغي سرخابي1فاطمه صفري الموتي
  اداره كل پژوهش و فناوري وزارت نفت

Safari.fatemeh@gmail.com 

  

   چكيده

يشتر خواص و ويژگي هاي آن ، به منظـور تطـابق بـا    امروزه كاربرد آسفالت در صناـع مختلف بويژه صنعت حمل و نقل؛ مستلزم بهبود هر چه ب

و   –به عنـوان يـك محصـول جـانبي ان هـا       –يك راه حل، توليد قير با كيفيت بهتر در واحد هاي پااليشگاهي . معيارهاي جوامع امروز ميباشد

يهات فعلي براي توليد بيشتر و با كيفيت باالتر اما اين گزينه به علت محدوديت هاي اقتصادي موجود و ترج. توليد آسفالت  بهتر از قير مي باشد

يك رويكرد ديگر، استفاده از اصالح كننـده هـاي مختلـف بـه منظـور      . در مقايسه با قير عملي به نظر نمي رسد... ساير محصوالت نظير بنزين و

، شكسـتگي  )Rutting(يار دار شدن، ش)Fatigue Cracking(شكستگي ناشي از فرسودگي: اصالح خواص و حذف ناكارامديهاي آسفالت نظير

، و بهبود همزمان خواصي نظير مقاومت مكانيكي و شـيميايي،  )Aging(، كهنگي)Thermal Cracking(و ترك خوردن ناشي از تغييرات دما

د كـه بنـا بـر    يكي از رايج ترين اصالح كننده ها ، پليمر هاي مختلـف مـي باشـن   . ، و پايداري  مي باشد)Compatibility(همسازي و سازگاري

 -از قبيل مصارف راه سـازي و جـاده هـا    -اما در پاره اي از موارد به علت باال بودن حجم آسفالت مورد نياز. خواص مورد نظر مي توانند بكار روند

 Crumb  يكي از بهترين جايگزين ها ضايعات الستيكي يـا   .مالحظات اقتصادي تمايل به جستجوي جايگزيني براي پليمرها را سبب مي شود

Rubber   با استفاده از اين ماده كه دور ريز و غير قابل تجزيـه مـي باشـد،    . ميباشد كه مي تواند به طور گسترده و با صرف هزينه كم بكار رود

نيز بـه   محاسبات اقتصادي. عالوه بر تامين ارزان اصالح كننده مورد نياز و بهبود خواص آسفالت، كمك شاياني به حفظ محيط زيست نيز ميشود

  .روشني برتري استفاده از ضايعات الستيكي را بر اصالح كننده هاي پليمري و همچنين آسفالت معمولي نشان ميدهد

  آسفالت بهبود يافته، پليمر، ضايعات الستيكي:  ه هاي كليديژوا

                                                 
 آارشناس پژوهش -1
 مهندس فرآيند  -2
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  مقدمه.1
و پشت بام  فرودگاه، باند جادهشود و در ساخت  ساخته مي قيرو  ماسهو  شناي تركيبي است كه از مخلوط  آسفالت ماده       

آسفالت با توجه به نحوه كاربرد و اختالط، به سه دسته آسفالت گرم، آسفالت حفاظتي و آسفالت .شود ها به كار گرفته مي ساختمان
  .  شود بندي مي سرد تقسيم

ح سنگي گرماگرم مخلوط شوند و گرماگرم ها قير و مصال گردد، كه در آن اطالق مي يهاي آسفالت گرم به آن دسته از آسفالت       
  . پخش و متراكم گردند

در مقابل  راهشود كه جهت پوشش و محافظت  هاي قير و مصالح سنگي اطالق مي هاي حفاظتي به آن دسته از مخلوط آسفالت       
  . شوند كار گرفته مي عوامل جوي به

شود كه مواد اوليه آن در  به مخلوطي از مصالح سنگي و قير مخلوط و يا امولسيون قير گفته مي) Cold Mix(آسفالت سرد        
در برخي انواع آسفالت سرد، ممكن است قير بر حسب ضرورت گرم شود، اما ساير مصالح بدون گرم . مخلوط شوند دماي محيط

 [1,2]   . شوند شدن با قير مخلوط مي
بهبود هر چه بيشتر خواص و ويژگي هاي آن به  امروزه كاربرد آسفالت در صنايع مختلف بويژه صنعت حمل و نقل مستلزم       

افزايش فاكتورهاي ترافيكي مانند افزايش فشار بر سطح جاده ها، افزايش حجم . منظور تطابق با معيارهاي جوامع امروز مي باشد
اده هاي امروز ج[3] .ترافيك و افزايش فشار الستيك ماشين ها، استفاده از آسفالت با كيفيت و خواص بهتر را ضروري مي سازد

توليد قير با كيفيت بهتر در . نيازمند آسفالتي است كه مقاومت بيشتري در برابر شكستگي، ترك خوردن و كهنگي داشته باشد
پااليشگا ه و توليد آسفالت بهتر از قير، با توجه به اينكه ترجيهات كنوني بر توليد بيشتر و با كيفيت باالتر ساير محصوالت نظير 

يك رويكرد ديگر استفاده از اصالح كننده هاي مختلف به منظور اصالح خواص و . متمركز مي باشد عملي به نظر نميرسد ...بنزين و
  [4] .حذف ناكارامدي هاي آسفالت مي باشد

   .در نمودار زير به تفكيك نوع آسفالت و نوع كاربرد آن آورده شده است 2009پيش بيني بازار جهاني آسفالت در سال       
در يك . كل مصرف آسفالت مي باشد% 15در سال و ميزان مصرف آسفالت بهبود يافته  %  2.3درصد رشد پيش بيني شده برابر  

  [5,6] .خواهد بود) بجز ژاپن(در آسيا %  25مصرف آسفالت در آمريكاي شمالي و % 36تقسيم بندي منطقه اي مي توان گفت 
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آسفالت معمولی آسفالت بهبوديافته

  
  )ميليون تن(به تفكيك كاربردانواع آسفالت  يبازار جهان -1نمودار   
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در جدول زير خالصه اي از كاربرد هاي آسفالت بهبود يافته و برتري هاي آن در مقايسه با ساير مواد جايگزين آورده شده است 

[7,8,9,10,11]  
  

  كاربرد هاي آسفالت بهبود يافته و برتري هاي آن در مقايسه با ساير مواد -1جدول 
                                      

 برتري هاي آسفالت بهبود يافته
 

 ماده جايگزين
               

 كاربرد
 

 بهبود خواص مكانيكي و ماندگاري و طول عمر باال •
 عملكرد خوب در دماهاي پايين و باال و مقاومت در برابر اكسيد شدن •
 و افزايش نفوذ ناپذيري آب و روغن  خشك شدن سريع •

 تقليل سر و صدا  •

 
  فالت معموليآس

 

  
  راه سازي            
 

 دافع آب و عملكرد خوب در دماهاي پايين و باال •
 مقاومت در برابر شكستگي و ماندگاري و طول عمر باال •
 انعطاف پذيري  •

آسفالت معمولي، بتون و
  عايق هاي بام

 

 
 عايق بام            

 ماندگاري و طول عمر باال •
 هبوددهنده ها و رنگها در ساختار آسفالت  بهبود نورتونل با استفاده از ب •

روكش آسفالت در  آسفالت معمولي   
 تونل ها

 كاهش لرزش هاي افقي و عمودي •
 جلوگيري از شكستگي و  شياردار شدن ناشي از بار زياد •
 كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري •

 
آسفالت معمولي، بتون    

 

 
استفاده در راه آهن  

 پذيري و مقاومت مكانيكي باالنفوذ نا •
 بادوام، مقاومت باال در برابر خوردگي هيدروليكي   •
 محيط مناسب براي زيست موجودات زنده و آب شرب  •

 
 آسفالت معمولي، بتون

 
مخازن ذخيره آب    

 

 كاهش تغيير شكل و شكستگي سطح جاده  •
 خواص مكانيكي بسيار خوب •
 ا  مقاومت در برابر واكنش با سوخت هواپيم •

 
 آسفالت معمولي    

 

 
 باند فرودگاه        

 نفوذناپذيري •
 خواص مكانيكي بسيار خوب  •

 
آسفالت معمولي ، بتون   

 

مخازن ذخيره زباله 
هاي هسته اي        

 عايق بسيار خوب •

 استحكام باال  •
 عايق هاي رايج   

        بتون   
عايق كاري لوله ها   

  
  آسفالتمهمترين مشكالت . 2

داشتن جاده هاي خوب نيازمند استفاده از آسفالتي است كه مقاومت بااليي در برابر شكستگي ها و شياردار شدن ناشي از        
مهمترين عواملي كه سبب نياز به . عوامل مختلفي مانند تغييرات دما، فرسودگي، بار زياد، نفوذ آب و ساير عوامل داشته باشد

  :  ه براي اصالح خواص آسفالت مي گردند عبارتند ازاستفاده ازبهبود دهند
 ) Rutting(تغيير شكل ناشي از دماي باال •
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اين پديده ممكن است سبب نفوذ آب در . دماي باال سبب تغيير شكل سطح آسفالت درمسيرعبور چرخ ماشين ها ميشود        
گرماي هوا و شل شدن آسفالت نيز سبب . باالشود وجود شيارها مي تواند سبب انحراف الستيك در سرعتهاي. شيارها گردد

داليل ايجاد آن ساختار نامناسب آسفالت وتغيير شكل آن تحت بار ترافيك . جابجايي طولي مواد آسفالت در اثر بار ترافيك مي گردد
 .و عدم مخلوط شدن صحيح تركيبات و عدم كافي بودن موادچسبنده موجود در ساختار آسفالت است

 )Low Temperature Cracking(ي از دماي پايينشكستگي ناش •
در دماي باال آسفالت حالت نرمي و چسبندگي پيـدا مي كندو در  . ساختار آسفالت نسبت به تغييـرات دما بسـار حساس است       

در مسير حركت اتفاق مي افتد و سبب ايجاد شيار  C° 65  rutting تا  C°45در دماي  . دماي پايين حالت سخت  شكننده دارد
ساختار آسفالت شكننده مي شودو ترك          ) با توجه به ساختار آسفالت -C°30 تا  -C°10(پايين تر از دماي معيني. مي شود
  . واضح است كه عملكرد آسفالت رابطه مستقيمي با رئولوژي آسفالت دارد. مي خورد

 )Thermal Cracking(شكستگي ناشي ازتغييرات ناگهاني دما •
به علت تغييرات ناگهاني دما و عدم توانايي ساختار آسفالت براي تطابق با شرايط، ترك هاي عمودي در سطح آسفالت ايجاد        

در آسفالت مي شود كه نتيجه آن به صورت ) فوت 10(متر3.048درجه اختالف دما سبب ايجاد انقباضي برابر  10هر . ميگردد
. ايجاد اين ترك ها سبب ناهمواري و نفوذ آب در آسفالت مي گردد.  مشاهده مي شود شكستگي هايي عمود بر مسير ماشين ها

پيدايش اين مشكل ممكن است به دليل منقبض شدن آسفالت و سفت شدن اليه هاي داخلي آن در دماي پايين و لغزش اليه هاي 
 .  داخلي آسفالت در اثر تغييرات دما، گرم شدن و ايجاد ترك هاي سطحي باشد

   )Fatigue Cracking(ستگي ناشي ازبار زياد و فرسودگيشك •
با تداوم بار ترافيكي شيارها . در اثر وارد شدن بار ترافيكي بر سطح آسفالت، ترك هاي طولي در سطح آسفالت ايجاد مي شود       

ح و نفوذ آب از طريق اين نوع شكستگي سبب ايجاد ناهمواري در سط. گسترش پيدا مي كنند و سطح بسيار ناهموار مي گردد
داليل ايجاد آن شامل عدم توانايي ساختار آسفالت براي تحمل بار ترافيكي موجود و ساختار نامناسب . شيارهاي ايجاد شده مي شود

 .مي باشد) نازك بودن اليه آسفالت(
 )Aging(كهنگي •

ت زمان ترك هاي طولي در سطح آسفالت ايجاد مي به علت كافي نبودن مقاومت آسفالت،در اثر وارد شدن بار ترافيكي با گذش       
 [12,13,14,15,16] .شود

در كشور ما با توجه . واضح است كه در هر منطقه با توجه به شرايط جوي و آب و هوايي بعضي از اين عوامل موثرتر خواهد بود       
سير و سردسير بايد جداگانه مورد مطالعه قرار به تغييرات شديد شرايط جوي از شمال تا جنوب، بهبود كيفيت آسفالت مناطق گرم

  .گيرد
مهمترين مشكالت آسفالت در مناطق سردسير شكستگي ناشي از دماي پايين و همچنين شكستگي ناشي از تغييرات دما        

لت شامل شيار دار در نواحي گرمسير مشكالت آسفا. مي باشد) در جاده هاي با بار ترافيكي باال(از فرسودگي  يبعالوه شكستگي ناش
البته نفوذ . شدن و تغيير شكل به علت دماي باال، شكستگي ناشي از تغييرات دما و همچنين شكستگي ناشي از فرسودگي مي گردد

  . آب و ساير مواد شيميايي نيز در تخريب آسفالت در هر دو منطقه موثر است
ر داشت اين است كه بهبود يك ويژگي و يا مشكل مورد نظر ممكن مهمترين نكته اي كه در بهبود خواص آسفالت بايد در نظ       

به عنوان مثال يك آسفالت بهبود يافته براي شرايط هواي سرد زمستان ممكن است در . است سبب ايجاد مشكالت ديگر شود
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ن بهبود يافته ممكن است يا آسفالتي كه براي هواي گرم تابستا. گردد) rutting(تابستان و با گرم شدن هوا دچار شيار دار شدن 
  .نفوذ ناپذيري كافي در برابر آب نداشته باشد و نفوذ آب برف و باران در زمستان در آن سبب يخ زدگي و شكستگي آسفالت شود

 [17,18] .بنابر اين براي بهبود آسفالت در هر منطقه؛ ابتدا بايد اطالعات كاملي در مورد مشكالت احتمالي آن بدست آورد
           

 انواع پليمرهاي مورد استفاده براي بهبود خواص آسفالت. 3
تفـاوت ايـن دو   ) ترموپالست هـا (االستومرها و پالستومرها: دو دسته از پليمرهامعموال براي بهبود خواص آسفالت بكار مي رود        

  .پليمر در اين است كه در دماي سرويس حالت االستيك يا پالستيك از خود نشان مي دهند
پالستومرها قابليـت برگشـت بـه حالـت     . االستومرها قابليت ارتجاع و بازگشت به حالت اوليه با قطع شدن نيروي وارده را دارند       

  .اين مواد در دماي ذوب حالت رواني پيدا مي كنند و با سرد شدن سفت و سخت مي شوند. اوليه را ندارند
  .بنابراين در وهله اول بايد آسفالت با دانه بندي مناسب انتخاب گردد. پليمر را ندارند همه انواع آسفالت قابليت آميخته شدن با       

  LDPE, HDPE, SBS, SBR: رايج ترين پليمرهايي كه به عنوان بهبود دهنده آسفالت مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از
  SBSمتناسب با شـرايط مختلـف جـوي اسـتفاده مـي شـود       از بين همه پليمر هايي كه براي بهبود خواص مختلف آسفالت        

يك االستومر است وبه علت كوپليمر بودن، ساختار آن قادر است همزمان مقاومت در برابر شكسـتگي   SBS. بيشرين كاربرد را دارد
كيل مـي دهـد كـه    بخش استايرن از بلوك پليمري با قير پيونـدي تشـ  . در هواي سرد وشيار دار شدن در هواي گرم را افزايش دهد

سبب تشكيل شبكه پليمري مي شود كه البته كيفيت آن بستگي به نـوع پليمـر، ميـزان مصـرف آن و نحـوه مخلـوط كـردن آن بـا         
به طور مثال با تغيير نسبت استايرن به بوتادين ساختارهاي پليمري متفاوتي بدست مي آيد كـه مـي توانـد منجـر بـه      .آسفالت دارد

  ..ي از آسفالت گردد كه عملكرد يكسان نداشته باشدتوليد انواع انواع مختلف
به آسفالت نياز به ماده اي مانند آروماتيك ها و روغن هايي است كـه حالليـت بخـش اسـتايرني را      SBSمعموال براي افزودن        

  .افزايش دهند
يابـدو مـي تـوان آن را بـراي پرترددتـرين         افزايش مـي   SBSعالوه بر مقاومت دمايي ، مقاومت مكانيكي آسفالت نيزبا افزودن        

  . جاده ها نيز به خوبي مورد استفاده قرار داد
عالوه بر انواع پليمرها كه در اين بخش بيان شد، بهبود دهنده هاي متفاوت ديگـري نيـز بـراي بهبـود خـواص آسـفالت بكـار                    

همانطور كه بيان شد، همه انواع آسـفالت قابليـت آميختـه    . است) Crumb Rubber(يكي از اين مواد ضايعات الستيكي. مي روند
تمايالت زيـادي  ) Poly Olefin wastes(به طور مثال با توجه به ارزان بودن و فراواني ضايعات پالستيكي. شدن با پليمر را ندارند

زاج ناپذيري باالي اين مـواد بـا آسـفالت ايـن     يراي استفاده مجدد از آن ها به عنوان بهبود دهنده آسفالت وجود دارد اما به دليل امت
  .فرايند هنوز از لحاظ اقتصادي به صرفه نيست

و ايجـاد شـبكه بـين قيـر     ... در مورد ضايعات الستيكي نيز اين مشكل تا حدودي وجود دارد اما با افزودن موادي مانند گوگردو       
  [19,20]. ، قابل حل مي باشد)Cross-link(موجود در آسفالت و الستيك 

  
  ضايعات الستيكي.5

Crumb Rubber         اسـتفاده از ايـن   . يكي از بهبود دهنده هاي آسفالت است كه از ضايعات تاير ماشين ها ساخته شـده اسـت
در آن زمان به علت گران بودن فرايند توليد و همچنين عدم كيفيت مطلـوب محصـول، بـازار    .  برمي گردد 1960ماده به سال هاي 

اما افزايش نياز به آسفالت با كيفيت مطلوب  به منظور تطابق با معيارهـاي جوامـع امـروز  در كنـار     . براي آن وجود نداشت  مناسبي
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ارزان تر شدن قيمت تكنولوژي، سبب برتري اقتصادي استفاده از ضايعات الستيكي را بر اصـالح كننـده هـاي پليمـري و همچنـين      
با استفاده از اين ماده كه دور . يكي  مي تواند به طور گسترده و با صرف هزينه كم بكار رودضايعات الست. آسفالت معمولي شده است

ريز و غير قابل تجزيه مي باشد، عالوه بر تامين ارزان اصالح كننده مورد نياز و بهبود خواص آسفالت، كمك شاياني به حفظ محـيط  
هايي را كه آسفالت بهبود يافته بـا ضـايعات السـتيكي بايـد دارا     ويژگي  ASTM-6114در حال حاظر استاندارد. زيست نيز ميشود
پتنت هاي زيادي براي بهبود بيشتر اين فرايند بوجود آمده اند و تكنولوژي هاي متعددي نيز در حال حاظر بـراي  . باشد بيان ميكند

  .توليد آن مورد استفاده قرار مي گيرند
در سرويس آسفالت مي گردد و اين آسفالت مقاومت بسيار خوبي در برابـر دمـاي    افزودن ضايعات الستيكي سبب بهبود دماي       

  .عالوه براين،  مقاومت مكانيكي آن نيز تا حدود زيادي افزايش مي يابد. پايين، دماي باال و تغييرات دما خواهد داشت
در هنگام ذخيـره  .الستيك و آسفالت مي باشدبزرگترين مشكلي كه اين واحد هاي توليدي با آن روبرو هستند، جدايي فازهاي        

. اسـت % 25درصد است كه اين مقدار براي آسفالت بهبـود يافتـه برابـر     4تا  2سازي آسفالت معمولي جدايي فازها چيزي در حدود 
  .است%) 7به % 25از (اين مشكل به خوبي با ايجاد پيوند هاي شيميايي بين قير و آسفالت قابل حل وكاهش

ه بر استفاده از ضايعات براي بهبود خواص آسفالت، ميتوان از آنها براي كاهش سروصدا استفاده كرد كه بـه راحتـي قابـل    عالو       
   [21,22,23,24,25]. رويه گذاري روي سطح آسفالت است

  
 
   امكان سنجي اقتصادي. 6

اي آسفالت به قيمت قيـر بـه عنـوان مـاده اوليـه      قيمت تمام شده بر. تغييرات قيمت نفت تاثير مستقيم بر قيمت آسفالت دارد       
وابسته است و هزينه هاي توليد آسفالت بهبود يافته در مقايسه با آسفالت معمولي باالتر است زيرا فرايند توليد آن طوالني تر اسـت  

ي ديگـر عـالوه بـر قيـر و     از سـو . و در دماي باالتري انجام مي گيرد كه اين به معناي مصرف بيشتر سوخت و هزينه باالتر مي باشد
  .مصالح دانه بندي، استفاده از ماده بهبود دهنده نيز به عنوان ماده اوليه، هزينه هايي را در بر خواهد داشت

بررسي اقتصادي  را ميتوان بر اساس قيمت تمام شده توليد، مقايسه ارزش افزوده محصول و طول عمر آن انجام داد و تنها مد        
در يك ارزيابي تقريبـي مـي تـوان گفـت هزينـه توليـد       . هزينه توليد مالك مناسبي براي ارزيابي اقتصادي نمي باشد نظر قرار دادن

برابـر   2تـا   1.5در مقابل ضخامت مورد نيـاز آسـفالت  معمـولي    . برابر آسفالت معمولي است 1.6آسفالت بهبود يافته چيزي حدود 
يـا بـه   (1.125ا مي توان گفت به ازاي هر كيلومتر هزينـه آسـفالت بهبـود يافتـه برابـر      بنابراين تقريب. آسفالت بهبود يافته مي باشد

عليرغم اينكه هزينه توليد آسفالت بهبود يافته بيشتراز آسفالت معمولي  است، اما باالتر بودن عمـر آن  . خواهد بود) 1.6/1.8عبارتي
بازسازي رويه و تعويض آسفالت و بنابرين بـه صـرفه بـودن     و ما ندگاري بيشتر در طي چند سال سبب كاهش هزينه هاي نگهداري،

عالوه بر اين  يكي از داليل اصلي عدم استفاده از آسفالت هاي بهبود يافته ارزان بودن قيمـت قيـر در سـال    . استفاده از آن مي گردد
ان شـدن، تـاثير چشـمگيري در    هاي گذشته مي باشد كه اضافه كردن پليمر باعث گران شدن آن ميگردد اما اگرچه اين ميـزان گـر  

البته در حال حاضر باافزايش قيمت قير، استفاده از بهبوددهنـده هـا   . قيمت آسفالت تمام شده نداشته اما باز هم مدنظر قرار ميگيرد
  . اقتصادي شده است

 3بهبود يافته با ضايعات هر سال يكبار، آسفالت  4هر  SBSساله را در نظر بگيريم آسفالت بهبود يافته با  12اگر يك چرخه        
هزار ريال در هر  360برابر  86قيمت قير در كشور در اسفند ماه . سال يكبار و آسفالت معمولي هر سال نياز به بازسازي رويه دارد

ز هزار تومان، پيش بيني شده قيمت آسفالت ني 200هزار تومان به باالي  80تن بوده است كه  با افزايش قيمت هر تن قير از 
  SBSهزار ريال در هر تن و با فرض تقريبي  اينكه هزينه توليد آسفالت  1080با در نظر گرفتن قيمت حدود . شود برابر  3حدوداً 
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همانطور كه در نمودار زير . آسفالت است، نمودار زير رسم شده است 1.6برابر   CRبرابر آسفالت معمولي و هزينه آسفالت 1.8
 Crumbميليون ريال صرفه جويي و استفاده از آسفالت   170.7سبب  SBSال استفاده از آسفالت س 12مشاهده مي شوددر طي 

Rubber  [26,27,28,29]. ميليون ريال صرفه جويي مي شود 54.7سبب   
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  سال 12مقايسه هزينه هاي آنواع آسفالت در مدت زمان  -1نمودار
  
  الت معمولي و خواص محصول نهاييمقايسه واحدهاي توليدي آسفالت بهبود يافته و آسف.7

واحدهاي توليدي آسفالت گرم با كمي تغيير قابل . روش توليد آسفالت بهبود يافته بسيار مشابه فرايند آسفالت معمولي است       
ه به نيازمندي هاي واحد جديد شامل ميكسر و راكتورهاي بسيار ساده مي باشدك. تبديل به واحدهاي آسفالت بهبود يافته هستند

  [21,28] .هزينه هاي الزم براي انجام تغييرات نيز چندان چشمگير نمي باشد. راحتي قابل حمل به واحد هستند
مطالعات نشان مي دهد در تمام اين موارد آاليندگي ها . مطالعات زيادي بر جنبه هاي زيست محيطي  اين واحد ها انجام شده است

  :در جدول زير مهمترين خواص آسفالت و مقايسه آنها آورده شده است. ن شده مي باشدپايين تر و يا در حد استانداردهاي تعيي
  

  خواص آسفالت و مقايسه آن  -2جدول 
بهبود با پليمر آسفالت معمولي بهبود با ضايعات الستيكي  خواص

 شيار دار شدن 0 + +

 شكستگي حرارتي 0 + ++

شكستگي ناشي از فرسودگي 0 + ++
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 كهنگي 0 0 -

 مقاومت در برابر نفوذ آب 0 + +

 چقرمگي 0 + +

 سختي 0 + +

 سازگاري 0 + ++

 پايداري 0 - - -

  
  
  
  
  نتيجه گيري. 8

نياز روز افزون صنعت حمل و نقل به بهبود و افزايش كيفيت جاده ها از يك سو و توليد قير با كيفيت پايين تر در پااليشگاه        
ر چه بيشتر تركيبات ارزشمندموجود در قير از سوي ديگر، استفاده از اصالح كننده هاي مختلف به ها به علت تمايل به جداسازي ه

با استفاده از ضايعات الستيكي مي توان كيفيت آسفالت جاده ها را بهبودبخشيد .منظور بهبود عملكرد آسفالت را ضروري مي نماياند
استفاده از ضايعات در صنعت آسفالت سازي .ي با اين كار مرتفع ميشودو از سوي ديگر تا حدودي مشكل آاليندگي ضايعات الستيك

نميتواند مشكل زيست محيطي آن را  به طور كامل حل كند، اما تدوين قوانين تسهيل كننده مانند اعطاي امتيازات يا قوانين 
كشورها تصويب شده ميتواند تا حدودي  محدود كننده كه استفاده از ضايعات را الزامي ميسازد، مانند قوانين مشابهي كه در ساير

با استفاده از اين ماده كه دور ريز و غير قابل تجزيه مي باشد، عالوه بر تامين ارزان اصالح كننده مورد نياز و بهبود خواص  .راهگشا باشد
آسفالت بهبود يافته با  ضايعات  محاسبات اقتصادي نيز به روشني برتري استفاده از. آسفالت، كمك شاياني به حفظ محيط زيست نيز ميشود

بايد توجه داشت دليل پيشنهاد استفاده از اين ضايعات نه تنها به دليل برتري اقتصادي  .الستيكي  را بر آسفالت معمولي نشان ميدهد
  .آن، بلكه در وهله اول حل مشكل زيست محيطي آن مي باشد
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