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رانواع پلیمر برای اصالح قی

مواد االستومری

((SBSکوپلیمرهای بلوک استایرن و بوتادین 
انعطاف پذیری خوب در دمای پایین

(نقطه نرمی)ثبات در دمای باال 

مواد پالستومری

یت های مختلف پلی پروپیلن با کیفایزوتاکتیک جانبی حاصل از پلیمریزاسیون محصول 
در بیشتر موارد دارای مقاومت خوب گرمایی

کاهش شدید در مصرف با معرفی تکنولوژی مدرن پلی پروپیلن

APPپلی پروپیلن تکتیک ا

پلیمریزه شدهمحصول 
.و االستومری می باشد APPترکیبی از مزیت های هر دو محصول 

وستا پالست: APAOپلی الفین آمورفوس 



اصالح آسفالت با وستاپالست

زیتولید آسفالت برای صنعت راهسا



اصالح آسفالت با وستاپالست

وستاپالست چیست؟

α-1-الفین و ترپلیمر ساخته شده از اتان، پروپن و بوتن

محصولی عمدتا آمورف

مختلف با خواص فیزیکی متفاوت برای کاربردهای فراوانگریدهایانواع 



تاصالح آسفالت با وستاپالس

SRوستاپالست Sوستاپالست

هولت برای س( هاکاهش چسبندگی گرانول)بهبود سیالیت 
اجرا، سختی باال، انعطاف مناسب در هوای سرد

داری پایترکیبی از سهولت اختالط، نقطه نرمی ، ویسکوزیته و
حرارتی خوب، انعطاف پذیری در دمای پایین و پایداری 

مکانیکی مناسب

SRو  S: انواع وستاپالستهای مورد استفاده 

هردو نوع مناسب برای اختالط در محل : سازی محدود با ثبات ذخیرهhigh shearپخش سریع و آسان در قیر بدون نیاز به 

EP 901وستاپالست –نوع پیشرفته 

باعث که در مقایسه با هر دو نوع قدیمی،SRو  Sوستاپالست خواص مثبت ترکیبی است از تمامی EP 901وستاپالست 
نبار شده را عالوه بر آن، مشکل جداسازی حل شده و امکان استفاده در مخلوط قیر ا. بهبود بیشتر عملکرد آسفالت شده است

.داراست



تاصالح آسفالت با وستاپالس

ویژگی ها–EP 901وستا پالست 

به همراه پروسه اختالط ساده تر SRو Sویسکوزیته کمتر و حالت بلوری بیشتر در مقایسه با نوع 
 صرفه جویی در هزینه، انرژی و تجهیزات: نیروی برش و دمای اختالط کمتر مورد نیاز می باشد
 کاهش هزینه انرژی و آالیندگی ها: دمای عملکرد پایین
 سهولت در اجرا: بهبود سیالیت گرانول ها



تاصالح آسفالت با وستاپالس

(FGSVروش )تست های رئولوژیکی 

MSCR تست (multi-stress creep recovery):

ولیه قیر، در این آزمایش میزان تغییر شکل و بازگشت به حالت ا
شودجهت ارزیابی رفتار االستیکی آسفالت اندازه گیری می

DSR تست(Dynamic Shear
Rheometre Test):

تعیین کننده ( : *G)مدول مرکب برشی 
اور سختی مواد بوده که از زاویه چرخش و گشت

.الزم محاسبه می شود
زمان الزم جهت چرخش، اندازه گیری تغییر 

درجه تا 0شکل از حالت انعطاف پذیری کامل 
.درجه را ممکن میسازد90عدم انعطاف پذیری 



تاصالح آسفالت با وستاپالس

(FGSVروش )تست های رئولوژیکی 



تاصالح آسفالت با وستاپالس

DIN EN 13399تست لوله بر اساس : پایداری ذخیره سازی

ده ذخیره لوله با قیر اصالح شده پر شده است و به مدت سه روز بصورت عمودی در دمای تعریف ش
.وندمی کنیم تا بصورت جداگانه تست شبخش تقسیم 3سازی، محتوا را به بعد از ذخیره . می شود

درجه سانتیگراد 5بعد از سه روز اختالف نقطه نرمی بین بخش باال و پایین ممکن است بیش از 
.نباشد

EP 901 حتی بهتر از –با این شرایط سازگار استSBS



تاصالح آسفالت با وستاپالس

EP 901ویژگی های آسفالت اصالح شده با وستاپالست 

ترکیب متعادل
با پلیمر

عایق رطوبتی عالی

high shear)بدون نیاز به )اختالط ساده 

رآالیندگی کمت= دمای تولید پایین 

قابلیت ذخیره سازی بسیار خوب

رارتی بسیار عالی برایحپایداری 
سطوح جاده ها

بدون مشکل در تراکم آسفالت

سختی باال

محصول پالستومریک با رفتارهای
االستیک




