


  :عنوان اختراع-1
  اي شوندهآب پایه شبکه  نورتابآسفالت 

  
  :زمینه فنی اختراع-2

بـراي جـاده هـا و معـابر جهـت       نورتـاب  سـطح  هاياختراع حاضر در زمینه راهسازي و تولید پوشش
  .می باشد تشخیص مسیر در محیط هاي تاریک و کم نور

از . روسازي راه را تشکیل می دهنـد  آسفالتی بعنوان محافظ جسم راه بخش مهمی از سازهرویه هاي 
سوي دیگر ساخت، نگهداري و ترمیم روسـازیهاي آسـفالتی عمومـا اعتبـارات هنگفتـی را بـه خـود        

از ایـن  . لذا روسازي با کیفیت مطلوب و عمر مناسب همواره مد نظر بوده اسـت . اختصاص می دهند
التی و جلـوگیري از خرابـی هـاي    رو مواردي که منتهی به افزایش دوام، کیفیت و عمر روسازي آسف

اهمیت این نوع رویه هـا   .زودرس الیه هاي آسفالتی می گردد، همواره مدنظر پژوهشگران بوده است
  .بسیار راهبردي می باشد و نباید تحت هر شرایطی راهها مسدود شده یا غیر قابل استفاده شوند

  
  مشکل فنی و بیان هدف اختراع-3

ن میزان آمد و شد وسایل نقلیه، تنوع شـرایط آب و هـوایی و عـدم قابلیـت     فزایش روزافزوبا توجه به ا
انعطـاف پـذیري، مقاومـت در    (قیرهاي تولیدیدر تامین برخی رفتارهاي مطلوب مخلوطهاي آسـفالتی  

در شرایط سـخت ترافیکـی و آب و   ) برابر خستگی، مقاومت در برابر شیار افتادگی و تغییر شکل دائمی
د نیازهاي مورد نظر را تامین نکرده و این امر می تواند منجر به بروز خرابی هـاي  هوایی، قیرهاي موجو

لذا در سالین اخیر استفاده از افزودنی هایی مثـل پلیمرهـا مـورد    . ی گرددزودرس در رویه هاي آسفالت
از  کـه اشـاره کـرد   الیه توپکا توسط روسازي راه از جمله این موارد می توان به . توجه قرار گرفته است

در صـورتیکه آب از  . جلـوگیري مـی کنـد   رسیدن آب به الیه زیرسازي راه که از جنس خاك می باشد 
 حوادث بسیار زیـادي در تـردد   ایجاد شده منجر به بروز به زیرسازي برسد چاله هاي خطرناكروسازي 
  .می شود

یی محـدودیت  التی نقاطی وجود دارند کـه از نظـر روشـنا   در برخی از مسیرهاي مواصاز طرف دیگر 
. قابل تردد نمی باشـند در صورت قطع برق یا بروز شرایط فوق العاده به دلیل تاریکی محیط داشته و 

بر تاریکی وجود دارنـد کـه عـدم روشـنایی باعـث      ادر مسیرهاي داخل ساختمان ها نیز معهمچنین 
مورد دوم ارتباط بسیار زیادي به جنبه هاي پدافنـد غیرعامـل   . خطرات و معضالت زیادي خواهد شد

براي مقابله با این معضل با توجه بـه اینکـه آسـفالت معمـولی از     . جهت مقابله با شرایط بحرانی دارد
داراي رنگهاي سیاه و خاکستري می باشند ایـن نـوع    قیر و مصالح سنگی تشکیل شده که به ترتیب

آسفالت در شرایط فقدان نور بسیار جاذب نور بوده و روشنایی محیطی را به حداقل رسـانده و تـردد   
. همچنین آسفالتهاي معمولی داراي انعکاس نور بسیار کمی در تـاریکی هسـتند  . مشکل می سازدرا 

بـراي حـذف مضـرات    (وع فرموالسیون آسفالت آب پایـه  بنابراین هدف از اختراع حاضر ساخت یک ن
 .با استفاده از مواد نورتاب است که قـادر بـه رفـع ایـن مشـکل باشـد      ) زیست محیطی قیرهاي نفتی



بـوده و در  تردد مختلف مناسب در شرایط اختراع داراي مقاومت عملکردي این در آسفالت ارائه شده 
با استفاده . ساعت نورتابی از خود نشان می دهد 6تا محیط هاي تاریک پس از حذف نور و روشنایی 

اسـتفاده از سـنگدانه هـاي    . از مواد نورتاب مختلف می توان رنگهاي سبز، آبی و قرمز را فراهم نمـود 
در این اختراع بـا اسـتفاده از یـک رزیـن اکریلیـک       .روشن براي بهبود کیفیت نوري توصیه می شود

س از خشک شدن قـوام، کـارآیی و مانـدگاري محصـول بسـیار      انعطاف پذیر داراي اتصاالت عرضی پ
  .افزایش یافته و به دلیل قابلیت شبکه اي رزین آسفالت حاصله تغییر شکل نمی دهد

  
  هایی که در رابطه با اختراع وجود دارد شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت-4

افتاده اي اسـت کـه بصـورت تجـاري در      تولید آسفالت معمولی و انواع پلیمري و رنگی آن دانش جا
 USپتنـت  در بـراي مثـال   . نیز قبال تجاري شده استتولید آسفالت پایه آبی . جهان جاري می باشد

. جهت اختالط آن با قیر مذاب اسـتفاده شـده اسـت    حد واسط جامد پلیمري از یک ترکیب ٨٢٥٨٢١٢
وینیل استات، کوپلیمرهاي اسـتایرن بوتـادي   -پلیمر مورد استفاده در این پتنت شامل کوپلیمر اتیلن

 درتولید آسفالت نورتاب در گذشـته گـزارش نشـده اسـت و     بر طبق مطالعات انجام گرفته . انی است
  . ی شودحاضر براي اولین بار گزارش مثبت اختراع 

  
ارائه راه حل براي حل مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچه -5

  اختراع
طی دو مرحله ساخت رزین نورتاب و سپس  آسفالت نورتاب آب پایه شبکه اي شوندهدر این اختراع 

  . اختالط با مواد مورد نظر جهت ساخت آسفالت تهیه می شود
ه و و رزین در یک مخلوط کن مناسب مخلوط شد رنگدانه نورتاباز  یمقادیر معین در مرحله نخست

  .پس از طی زمان الزم رزین رنگی در بسته بندي هاي مناسب تخلیه می شود
آب پایه داراي دماي انتقال شیشه اي مناسب ولی رزین اکریلیک انعطاف پذیر ، رزین مورد استفاده

و یا در صورت نیاز انواع رزینهاي دیگر مانند  در عین حال قابل شبکه اي و گرماسخت شدن
عوامل شبکه اي کننده سیلیکونی انعطاف پذیري و در عین می باشد که با استفاده از  اکریلیک/الکید

جامد % 45رزین استفاده شده حاوي  .حال عدم تغییر شکل دایمی در دماي باال را تامین می کند
  .می باشد
setup باشد که نوع همزن آن  یم يفلز ای يا شهیش ينورتاب از محفظه ها نیرز دیجهت تول

  .باشد یم) high-shear mixer(از نوع برش باال  حایترج
در ایـن فراینـد ابتـداء مصـالح     . به شرح زیر است نورتابفرایند تهیه و اعمال آسفالت در مرحله دوم 

و روش مخلـوط آسـفالت نورتـاب    بـه د  نمدت کوتاهی هم زد از سنگی در بتونیر ریخته شده و پس
در بتونیر به مصالح سنگی اضـافه   اول رزین نورتاب ابتداء تهیه شده و سپسدر روش . می شودتهیه 

می شـوند کـه    در روش دوم رزین و ماده نورتاب بصورت همزمان به مصالح در بتونیر اضافه. می شود



سریعا آماده اجرا روي سطح زیرسـازي و سـپس    تهیه شده مخلوط. روشی سریعتر و ارزانتر می باشد
  :در زیر آورده شده استو همچنین آسفالت نورتاب از فرموالسیون بایندر  .غلتک کاري می باشد

  
  .نورتابچند نمونه از فرموالسیونهاي آسفالت : 1جدول 

کد 
  بایندر

وزن رزین 
  )گرم(

  نورتاب سبز
  )گرم(

  نورتاب آبی
  )گرم(

A 100  8    
B  100    8  

 
  .فرموالسیون و رنگ آسفالتهاي ساخته شده: 2جدول 

  25  25  )گرم( رزین
  -  2 )گرم( نورتاب سبز
  4 -  )گرم(نورتاب آبی 

  300  300  )گرم(مصالح 
  رنگ مخلوط آسفالت

   
  

  

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  
  



  توضیح اشکال و نقشه ها و نمودار ها-6
در این فرایند مقـادیر معـین از   . به شرح نشان داده شده در شکل می باشد نورتابفرایند تهیه رزین 

پس از طـی زمـان الزم   . و رزین با یکدیگر در یک مخلوط کن مناسب مخلوط می شوند ماده نورتاب
  .رزین رنگی در بسته بندي هاي مناسب تخلیه می شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نورتاب و توزین رزین

 توزین مصالح مناسب

 اختالط در بتونیر

  و غلتک کاري تخلیه از بتونیر و اعمال روي سطح راه

 توزین ماده نورتاب

 توزین رزین

 بسته بنديتخلیه و 



  اختراعات پیشینبیان واضح و دقیق مزایاي اختراع ادعایی نسبت به -7
  

  .هیچ اختراع دیگري ارایه نشده استخاصیت نورتابی این اختراع منحصربفرد می باشد و در 
  :مزیتهاي این اختراع نسبت به موارد مشابه عبارتند از

  زمان خشک شدن کوتاهتر و نتیجه زودتر قابل بهره برداري شدن -1
  قابلیت شبکه اي شدن و در نتیجه عدم تغییر شکل در گرما و زیر بار ترافیک-2
  م شکنندگی در سرما وانعطاف پذیري رویه آسفالتی ساخته شده و عد-3
  .می باشد حاصله نورتابپایداري رنگ آسفالت -4
  
  ذکر صریح کاربرد صنعتی اختراع-8

کاربرد صنعتی این اختراع در صنعت راهسازي می باشد و نتایج حاصله از این اختراع قابلیت تولید 
  .در مقیاس باال را داشته و محیطهاي صنعتی نیز قابل اجرا می باشد
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