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بهبود مشخصات قیر بهوسیله افزودن نانو سیلیکا
 .1چکیده
کانیهای رس با ساختار بلوری خود کاربرد زیادی در ساخت نانو کامپوزیتها دارند .بسیاری
از رسها از سیلیکات آلومین تشکیلشدهاند .صفحات رس دارای بار الکتریکی منفی میباشند
ولی به علت وجود ذرات با بار مثبت در بین این صفحات ،الیههای رس جذب یکدیگر شده
و ذرات رسی را تشکیل میدهند .براثر جداسازی صفحات رس از یکدیگر نانو رسها به وجود
میآیند .این نانو رسها دارای سطحفعال و ویژه بسیار بزرگی بهاندازه  700الی 800

m2/gr

میباشند  .این سطح بزرگ باعث ایجاد کنش بسیار شدید بین نانو رس و قیر میشود .این
نیروی ترمودینامیکی را میتوان با استفاده از پوشش سطحی فعالی مانند صابونهای کاهنده
کشش سطح افزایش داد .فرآیند و مراحل جداسازی صفحات رس به نوع ماده ترکیبشونده
بستگی دارد.
به دلیل آنکه اکثر ترکیبات قیری غیر قطبی میباشد ،بنابراین برای اصالح آنها بهتر است
از رس آلی استفاده شود .در صورت سازگار بودن نانو رس با قیر ،میتوان توزیع یکنواختی از
رس در قیر را در اختالط سریع به وجود آورد .حضور نانو رس در قیر میتواند باعث بهبود
مقاومت ،دوام ،پایداری حرارتی و مقاومت در برابر حاللهای آلی شود .همچنین باعث کاهش
نفوذپذیری در مقابل اکسیژن ،دیاکسید کربن ،نیتروژن و بخارآب میشود.
قیر دارای ساختاری پیچیده و ناپایدار است .بهطور مثال ساختار آسفالتن ها در قیر به ترکیب
شیمیایی و دمای قیر بستگی دارد .در دماهای معمولی ،آسفالتن ها بهصورت شبکهای و
دارای پیوندهای بسیار میباشند ولی با افزایش دمای قیر پیوند شبکهای بین آسفالتن ها
ضعیف میشود .ازاینرو ماهیت قیر میتواند ایجاد یک اندرکنش مناسب بین قیر و رس را با
مشکل مواجه کند.
پیرشدگی اکسیداتیو آسفالت یکی از علل شایع در تخریب روسازیها بوده که باعث افزایش
استعداد آسفالت در خستگی و شکست حرارتی در دمای پایین میشود .این پدیده بهطور
عمده از طریق سینتیک اکسیداسیون و ارزیابی نرخ نفوذ اکسیژن به بایندر آسفالت
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موردمطالعه قرارگرفته است .تا زمانی که پیرشدگی اکسیداتیو اجتنابناپذیر باشد ،کاربرد
مواد افزودنی ضد پیری ،روش مؤثری برای ایجاد تأخیر در پیرشدگی اکسیداتیو است .این
مقاله به بررسی تأثیر بهکارگیری نانو سیلیکا بهعنوان یک افزودنی ضد پیری میپردازد .برای
این کار ،درصد متفاوتی از نانو سیلیکاها به بایندر آسفالت دستنخورده اضافهشده است.
سپس بایندر آسفالت در معرض پیرشدگی اکسیداتیو کوتاهمدت با اسـتفـاده از
) RTFO(Rolling Thin Film Ovenقرار میگیرد .برای مطالعه تغییرات شیمیایی،
رئولوژیکی و مورفولوژیکی بایندر آسفالت در حضور نانو سیلیکا ،آزمون ،Superpave
طیفسنجی تبدیل فوریر فروسرخ ( )FTIRو همچنین تصویربرداری  SEMانجامگرفته
است .مطالعه  FTIRنشان داد که نانو سیلیکا میتواند مقاومت بایندر آسفالت را در برابر
پیرشدگی بهبود بخشد .در این آزمونها سطح کمتری از کربوکسیلیک اسیدها و
سولفوکسیدها در نمونه اصالحشده با نانو سیلیکا در مقایسه با نمونه اصالحنشده مشاهده شد.
کربوکسیلیک اسیدها بهطور طبیعی در آسفالت وجود دارند و افزایش چشمگیر در غلظت
آنها بهعنوان نشانهای ناشی از پیرشدگی اکسیداتیو شناختهشده است .درنتیجه جلوگیری
از افزایش سطح کربوکسیلیک اسیدها در بایندر با استفاده از نانو سیلیکا بهنوبه خود منجر به
کاهش پیری اکسیداسیون در آسفالت اصالحشده میشود .عالوه براین ،مشخصشده که
حضور نانو سیلیکا باعث کاهش چشمگیر مدول مخلوط (* )Gو ویسکوزیته مخلوط (*)η
بایندر آسفالت میشود .این امر مقاومت روسازی را در برابر شیار شدگی بهبود میبخشد.
محققین به این نتیجه رسیدند که افزودن نانو سیلیکا به بایندر آسفالت باعث بهبود ویژگی
ضد پیرشدگی ،عملکرد شیار شدگی و خصوصیات رئولوژیکی بایندر آسفالت میشود.
 .2مقدمه
ال پیچیدهای است؛ بنابراین محققین بهطور عمده
آسفالت دارای ترکیببندی شیمیایی کام ً
محاسبه درصد و مقدار ( SARAاشباع ،آسفالتن ،رزین و آروماتیک) را برای مقایسه
بایندرهای آسفالت مختلف تولیدشده در مناطق و خاستگاههای متفاوت را بکار میگیرند.
ترکیببندی هر بایندر آسفالت بهطورکلی در دودسته عمده آسفالتن ها و مالتن ها قرار
میگیرد .سپس میتوان آنها را به اشباعها ،آروماتیکها و رزینها نیز تقسیمبندی کرد.
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بههرحال سیستم کلوئیدی آسفالت ممکن است هنگامیکه در معرض اکسیژن در دمای باال
قرار گیرد ،تغییر کرده و باعث ایجاد اکسیداتیو در طول فرآیند تولید آسفالت و یا در زمان
عمر سرویس آن شود .پیرشدگی بهعنوان یکی از عوامل اصلی در تسریع زمان تخریب آسفالت
شناختهشده است ( Luو  .)1998، Isacssonوقوع پیرشدگی در بایندر آسفالت توسط
اکسیداسیون حرارتی در طول ذخیرهسازی ،اختالط ،جابجایی ،بارگذاری و فشردهسازی شدت
بیشتری مییابد .این بهنوبه خود اثرات منفی را بر خصوصیات رئولوژیکی بایندر آسفالت
گذاشته که باعث افزایش حساسیت آسفالت و کاهش مقاومت آن در مقابل شکست در دمای
پایین میشود ( Luو .)2002، Isacsson
به دلیل آنکه پیرشدگی اکسیداتیو آسفالت اجتنابناپذیر است ،مطالعات زیادی برای فهم
بیشتر مکانیسم اکسیداسیون و همچنین توسعه و گسترش افزودنیها و روشهای جدید
برای ایجاد تأخیر در پیرشدگی اکسیداتیو انجامگرفته است .این افزودنیها شامل رزینهای
مختلف ،الستیکها ،پلیمرها ،سولفور ،کمپلکسهای فلزی ،الیاف ،عوامل شیمیایی و نانو
موادها است .استفاده از نانو موادها در سالهای اخیر بهطور فوقالعادهای افزایشیافته است
که این امر بهطور عمده ناشی از خصوصیات سطحی آنها و اثربخشیشان در تغییر ساختار
مواد ترکیبی است ( Youو همکاران  Yao ،2011و همکاران  Fini،2012و همکاران
.)2013
بهوضوح ثابتشده است که افزودن نانو موادها به بایندر آسفالت باعث بهبود چشمگیر
خصوصیات رئولوژیکی و فیزیکی آسفالت شده که این امر دلیلی برای توسعه و گسترش
بهکارگیری نانو موادها برای تولید آسفالتهای اصالحشده و ایجاد عملکرد مطلوبتر در آنها
است .ازاینرو فناوری نانو بهتدریج در حوزه اصالحکنندههای آسفالت گنجانده و در سالهای
اخیر ،انواع مختلفی از نانو موادها در این صنعت بکار گرفتهشده است .نانو سیلیکاها بهطور
گستردهای در پلیمرها و بایندرهای آسفالت بهعنوان پرکنندههای غیر آلی برای بهبود
مشخصات پلیمرها و مواد قیری استفادهشده است ( Zhouو همکاران  Hu ،1999و همکاران
 Liu ،2004و .)2007 Pan
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در طول  10سال گذشته ،نانو سیلیکا بهعنوان یک ماده مطلوب برای طراحی و آمادهسازی
مواد کاربردی جدید به علت پایداری و سطحفعال باالی آن ارائهشده است .اندازه و شکل
ذرات سیلیکا جهت بهکارگیری آن در بایندر آسفالت به علت واکنشپذیری بسیار باالی
سطحفعال آن به نسبت دیگر پرکنندههای مرسوم ،مطلوبتر است .با پراکنش نانو سیلیکا در
مخلوط آسفالت ،میتوان یک پلیمر نانو کامپوزیت به همراه بهبود رفتار مکانیکی ایجاد کرد؛
بنابراین در این مطالعه از نانو سیلیکا برای بهبود و ارتقاء خصوصیات بایندر آسفالت
استفادهشده است .نانو سیلیکا در غلظتهای  2درصد 4 ،درصد و  6درصد وزنی به بایندر
آسفالت دستنخورده افزوده میشود .ویژگیهای مورفولوژیکی ،شیمیایی و رئولوژیکی بایندر
آسفالت دستنخورده و اصالحشده برای ارزیابی عملکرد نانو سیلیکا اصالحکننده بایندر
آسفالت موردبررسی قرارگرفته است .ادامه بخشهای این مقاله به توصیف مواد و روشهای
آزمون شامل  :تهیه سازی مواد و نمونه ،روش پیری ،خصوصیات رئولوژیکی پویا و طیفسنجی
تبدیل فوریر مادونقرمز ( )FTIRاختصاص دادهشده است.
 .3مواد و روشهای آزمون مورداستفاده در اصالح قیر بهوسیله نانو سیلیکا
این بخش به توصیف مواد مختلف مورداستفاده در این آزمون پرداخته و همچنین منابع
هریک از مواد و روشهای آمادهسازی آنها را شرح میدهد.
 1-3آمادهسازی مواد و نمونهها
قیر پایه مورداستفاده در این مطالعه از نوع قیر نفوذی  AC 60/70است .سپس این بایندر
آسفالت با  2درصد 4 ،درصد و  6درصد وزنی نانو سیلیکا ترکیبشده است .اختالط بهوسیله
یک مخلوطکن برش باال در  4000دور در دقیقه و به مدت  2ساعت انجام پذیرفت .جهت
تهیه این مخلوط میتوان ظرف آلومینیومی را با  250-260گرم از آسفالت پر کرد و سپس
آن را درون بخاری حرارتی قرارداد .هنگامیکه دمای آسفالت به  180درجه سانتی گراد
رسید ،مقدار مشخصی از نانو سیلیکا به آن افزودهشده و به مدت  2ساعت دیگر ترکیب
میشود  .با استفاده از این روش یک نمونه درست نخورده و سه نمونه آسفالت اصالحشده با
نانو سیلیکا ( )NSMAبه دست میآید .برای سهولت در اشاره به هریک از نمونهها ،آنها را
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با استفاده از کلمات مخفف (NEATدستنخورده)(NSMA 2% ،نمونه تهیهشده با 2
درصد وزنی نانو سیلیکا)( NSMA 4% ،نمونه تهیهشده با  4درصد وزنی نانو سیلیکا) و
( NSMA 6%نمونه تهیهشده با  6درصد وزنی نانو سیلیکا) نامگذاری میشود .برای
اطمینان از آنکه قطعات و ذرات نانو سیلیکا بهصورت یکنواخت درون ماتریکس آسفالت
پراکندهشده باشند از تصویربرداری  SEMاستفادهشده است .تصویربرداری ( SEMاسکن
میکروسکوپ الکترونی) آسفالت بهطورکلی برای فهمیدن تغییرات ریزساختارهای نمونه
اصالحشده و برای ارزیابی ساختارهای ماتریکس مانند پراکندگی فیزیکی ذرات نانو سیلیکا
استفاده میشود (کاووسی و باغبانی  .)2014آنچه بهوضوح در شکل شماره  1دیده میشود
ذرات نانو سیلیکایی است که بهخوبی در ماتریکس آسفالت پراکندهشدهاند.

شکل  1تصویربرداری  SEMریزساختارهای نانو سیلیکا NEAT ،و آسفالت اصالحشده با نانو سیلیکا در بزرگنمایی NSMA ( A .18000
 )NSMA 4%(B، )2%و )NSMA 6%(C
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 2-3روند پیرشدگی
تمام نمونههای بایندر آسفالت توسط آزمون  RTFOTبهمنظور شبیهسازی اختالط داغ در طول
فرآیند تولید در کارخانه ،تحت پیرشدگی قرار گرفتند .این پیرشدگی جهت ارزیابی تأثیر نانو
رس بر حساسیت حرارتی قیر طی  3مرحله انجامگرفته است که شامل:
بدون اعمال پیرشدگی:
ارزیابی مشخصات رفتاری قیر و نانو رس پس از اختالط به مدت  20دقیقه
اعمال پیرشدگی کوتاهمدت:
ارزیابی مشخصات رفتاری نمونهای که پس از ترکیب شدن درون سینی پخششده و به مدت 2
ساعت در دمای  165درجه سانتی گراد قرارگرفته است.
اعمال پیرشدگی بلندمدت:
ارزیابی مشخصات رفتاری نمونهای که پس از اختالط به مدت  12ساعت در دمای  90درجه
سانتی گراد قرارگرفته است.
پس از آمادهسازی نمونهها قیر و نانو سیلیکا ،آزمایشهای درجه نفوذ ،نقطه نرمی و خاصیت
انگمی بر روی آنها انجام و نتایج در شکلهای شماره  2تا  4نشان دادهشده است .افزودن نانو
سیلیکا به قیر باعث کاهش درجه نفوذ و خاصیت انگمی و افزایش نقطه نرمی قیر میشود .نتایج
بهوضوح نشاندهنده آن است که با افزایش نانو سیلیکا حساسیت حرارتی قیر کاهش مییابد.

شکل  2تغییرات شاخص پایداری نفوذ متناسب با نوع و مقدار نانو رس
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شکل  3تغییرات شاخص افزایش نقطه نرمی متناسب با نوع و مقدار نانو رس

شکل  4تغییرات شاخص شکلپذیری متناسب با نوع و مقدار نانو رس

 3-3خصوصیات رئولوژیکی پویا
در این مطالعه برای اندازهگیری مدول و ویسکوزیته ترکیب از دستگاه رئومتر برشی پویا
استفادهشده است .آزمون خزش برشی مکرر با یک دوره بارگذاری و بازیابی برای هر نمونه
انجامگرفته است .آزمون خزش تحت دو نوع تنش برشی ثابت  100و  Pa 3200برای  10دوره
با یکبار زمان بارگذاری و  9بار زمان بازیابی در  50درجه سانتی گراد انجامگرفته است.
 4-3طیفسنجی تبدیل فوریر فروسرخ ()FTIR
طیفسنج مادونقرمز را میتوان در تبیین ساختارهای ارگانیک با شناسایی پیوندهای بیناتمی
در ترکیبات شیمیایی به کار گرفته شود .پیوندهای شیمیایی در محیطهای مختلف درشدت ها
و فرکانسهای مختلف جذب خواهند شد .فرکانسی که در آن جذب اشعه مادونقرمز بهعنوان
یک پیک نشان داده میشود ،میتواند بهطور مستقیم در ارتباط با پیوند در ساختار شیمیایی
مواد باشد .هر پیوند بیناتمی میتواند طی حرکات مختلف ارتعاش یابد (کشش و یا خم شدن).
جذب کششی معموالً پیکهای بزرگتری را ایجاد میکند.
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بهبود مشخصات قیر به وسیله افزودن نانو سیلیکا

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

 .4مباحث و نتایج
مشخصات فیزیکی بایندر آسفالت
 1-4خصوصیات فیزیکی پایه
تأثیر اصالحکننده نانو سیلیکا بر روی خصوصیات رئولوژیکی بایندرهای آسفالت مرسوم را
میتوان در جدول شماره  1مشاهده کرد .کاهش در مقدار نفوذپذیری و افزایش در مقدار
نقطه نرمی در هنگام افزودن نانو سیلیکا به مخلوط بایندر آسفالت دیده میشود .مشاهدهشده
که تمام نمونههای آسفالت اصالحشده با نانو سیلیکا دارای نفوذپذیری کمتر و نقطه نرمی
بیشتر نسبت به نمونههای اصالحنشده هستند .این امر بهنوبه خود میتواند منجر به بهبود
و ارتقاء سفتی و انعطافپذیری بایندر آسفالت شود .بههرحال ،نتیجه آزمون شکلپذیری
نشاندهنده یکروند کاهشی در حضور نانو سیلیکا است .این میتواند به حضور سطح ویژه
باال در نانو سیلیکا نسبت داده شود که منجر به کاهش جذب آسفالت میشود.

جدول  1خصوصیات متعارف بایندر آسفالت دستنخورده و اصالحشده با نانو سیلیکا

 2-4ثبات ذخیرهسازی
نتایج ثبات ذخیرهسازی در جدول شماره  2فهرست شده است .تفاوت میان نقاط نرمی برای
ارزیابی پایداری نمونههای اصالحشده استفادهشده است .پایداری هنگامی قابلقبول تلقی
میشود که تفاوت بین نقطه نرمی نمونههای گرفتهشده از قسمت باال و پایین نمونه ،کمتر از
 2/5درجه سانتی گراد باشد .جدول شماره  2نقطه نرمی قسمت باال و پایین نمونه و تفاوت
بین آنها را نشان میدهد .آنچه میتوان از جدول شماره  2مشاهده کرد این است که تفاوت
میان نقطه نرمی در قسمت باال و پایین تمامی نمونهها کمتر از  2/5درجه سانتی گراد
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بهبود مشخصات قیر به وسیله افزودن نانو سیلیکا

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

است .این نشان میدهد که نمونه اصالحشده با نانو سیلیکا ،ثبات ذخیرهسازی مناسبی دارد؛
بنابراین افزودن نانو سیلیکا به آسفالت ،اثر منفی را بر پایداری ذخیرهسازی نمونههای
اصالحشده ندارد.

جدول  2ثبات پایداری بایندر آسفالت دستنخورده و بایندر آسفالت اصالحشده با نانو سیلیکا

 3-4خواص رئولوژیکی پویا
 1-3-4فرکانس رفتوبرگشت
رابطه بین فرکانس و دمای ایجاد بر اساس اصل برهم نهش دما-زمان ( )TTSPمشخص میشود.
این اصل اجازه میدهد که خصوصیات رئولوژیکی بایندر آسفالت را برای بیش از یک طیف
فرکانس گسترده تخمین زده شود .در شکل شماره  5مدول ترکیب (* )Gو مقادیر زاویه فازی
( )δبه شکل یک نمودار سیاه ارائهشده است .نمودار سیاه ،ابزار تصویری برای آنالیز اطالعات و
دادههای رئولوژیک برای شناسایی اختالفات ممکن در نتایج آزمایشگاهی ارائه کرده و برای تائید
درجه حرارت زمان تعادل در مواد حرارتی رئولوژیکی ساده مناسب است (.)Airey 2002
منحنی نمودار سیاه متناظر با هر بایندر آسفالت روند یکنواختی دارد .بهوضوح قابلمشاهده است
که نمونه با غلظت بیشتر نانو سیلیکا ،مدول ترکیب پایینتری در زاویه فازی باالتر و مدول
ترکیب باالتری در زاویه فازی پایینتر دارد .پیرشدگی  RTFOبهآرامی در تمامی منحنیها به
سمت زاویه فازی کمتر جابجا میشود که درنتیجه یک تغییر را در رفتار رئولوژیک نشان میدهد.
عالوه براین مقایسه نمودار سیاه برای پیر نشده و پیر شده نشان میدهد ،نمونهای که دارای
غلظت بیشتری از نانو سیلیکا است حساسیت کمتری به پیرشدگی اکسیداتیو دارد.
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بهبود مشخصات قیر به وسیله افزودن نانو سیلیکا

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

شکل  5نمودار سیاه بایندر آسفالت در  30درجه سانتی گراد )A( ،بایندر آسفالت اصالحشده و بایندر دستنخورده پیر نشده )B( .بایندر
آسفالت اصالحشده و بایندر دستنخورده پیر شده
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بهبود مشخصات قیر به وسیله افزودن نانو سیلیکا

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

 2-3-4درجه حرارت رفتوبرگشت
مقایسه ویسکوزیته ترکیب ،مدول ترکیب و زاویه فازی نمونه اصالح شده با نانوسیلیکا به عنوان
تابعی از غلظت نانوسیلیکا و درجه حرارت در  )1/59 Hz( 10 rad/sدر اشکال شماره  6الی
 8نشان داده شده است.
آن چه از شکل شماره  6می توان دید این است که ویسکوزیته ترکیب آسفالت با افزایش غلظت
نانوسیلیکا افزوده می شود .بایندر آسفالت اصالح شده با نانوسیلیکا با ویسکوزیته باال می تواند
منجر به گسترش ضخامت فیلم اطراف دانه ها و ذرات شود که افزایش استحکام چسبندگی را
به همراه دارد .این امر موجب ارتقاء سطح دوام آسفالت می شود.
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بهبود مشخصات قیر به وسیله افزودن نانو سیلیکا

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

شکل  6طرح همزمان ویسکوزیته ترکیب در مقابل درجه حرارت در  )A( .10 rad/sبایندر آسفالت اصالح شده و دست نخورده پیر
نشده و ( )Bبایندر آسفالت اصالح شده و دست نخورده پیر شده
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بهبود مشخصات قیر به وسیله افزودن نانو سیلیکا

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

شکل شماره  7نشان می دهد مدول ترکیب نمونه اصالح شده باالتر از بایندر آسفالت دست
نخورده است .عالوه براین ،می توان مشاهده کرد که زاویه فازی تمامی بایندرهای آسفالت اصالح
شده کم تر از بایندر آسفالت پایه می باشد.

شکل  7طرح همزمان مدول ترکیب در مقابل درجه حرارت در  )A( .10 rad/sبایندر آسفالت اصالح شده و دست نخورده پیر نشده و
( )Bبایندر آسفالت اصالح شده و دست نخورده پیر شده
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بهبود مشخصات قیر به وسیله افزودن نانو سیلیکا

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

شکل  8طرح همزمان زاویه فازی در مقابل درجه حرارت در  )A( .10 rad/sبایندر آسفالت اصالح شده و دست نخورده پیر نشده و
( )Bبایندر آسفالت اصالح شده و دست نخورده پیر شده
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بهبود مشخصات قیر به وسیله افزودن نانو سیلیکا

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

به عنوان نتیجه گیری می توان بیان کرد که بایندر آسفالت اصالح شده ،خاصیت االستیک بیش
تری نسبت به بایندر آسفالت دست نخورده داشته و می تواند مقاومت آسفالت در برابر شیارشدگی
را بهبود بخشد .برای بررسی بیش تر عملکرد آسفالت از نظر تغییر شکل دائمی (شیارشدگی)،
پارامتر شیارشدگی ( )G*/sinδبرای هردو نمونه اصالح شده و اصالح نشده اندازه گیری شده
است .شیارشدگی به عنوان تجمع تدریجی تغییر شکل دائمی هر الیه از ساختار آسفالت تحت
بارگذاری مکرر تعریف می شود ( Tayfurو همکاران  .)2007شکل شماره  9پارامتر شیارشدگی
را در مقابل منحنی درجه حرارت برای ( )aقبل و ( )bبعد از پیرشدگی  RTFOنشان می دهد.
مقادیر  G*/sinδبرای محدوده دمایی  30الی  90درجه سانتی گراد محاسبه شده است .نتایج
نشان می دهد که افزودن نانوسیلیکا به بایندر آسفالت دست نخورده ،افزایش چشمگیری در
پارامتر شیارشدگی  G*/sinδداشته که این امر به نوبه خود موجب بهبود مقاومت آسفالت در
برابر تغییر شکل دائمی می شود.
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بهبود مشخصات قیر به وسیله افزودن نانو سیلیکا

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

شکل  9طرح همزمان  G*/sinδدر مقابل درجه حرارت در  )A( .10 rad/sبایندر آسفالت اصالح شده و دست نخورده پیر نشده و ()B
بایندر آسفالت اصالح شده و دست نخورده پیر شده
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بهبود مشخصات قیر به وسیله افزودن نانو سیلیکا

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

 3-3-4خزش برشی
نتایج آزمون خزش برای دمای  50درجه سانتی گراد در شکل شماره  10نشان دادهشده است.
در هر چرخه بارگذاری ،زمان بارگذاری و بازیابی به ترتیب معادل  1ثانیه و  9ثانیه بوده و این
چرخه برای  20نوبت تکرار شده است ( 10چرخه با بارگذاری  100paو  10چرخه با بارگذاری
 .) 3200paکرنش االستیک آنی آسفالت در طول مراحل بارگذاری گسترشیافته و کرنش
ویسکواالستیک آسفالت بهعنوان کرنش خزشی انباشتهشده در زمان تخلیه محاسبهشده است.
کرنش االستیک آنی آسفالت بعد از تخلیه بار محوشده و کرنش االستیک تأخیری بهتدریج بازیابی
میشود ( .)2011 Wangکرنش ویسکواالستیک غیرقابلبازیابی یک کرنش دائمی است
( Wangو همکاران  .)2011تجزیهوتحلیل دادهها نشان میدهد که افزایش مقدار نانو سیلیکا و
پیری در  ،RTFOاثر قابلتوجهی در کاهش سطح کرنش دائمی دارد .همانطور که در شکل
شماره  10نشان دادهشده است ،روند در میان چرخههای مختلف ثابت است .بههرحال ،مجموع
سطح فشار دائمی با افزایش تعداد چرخهها ،افزایش مییابد.

19
www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

بهبود مشخصات قیر به وسیله افزودن نانو سیلیکا

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

شکل  10نتایج آزمون خزش برای نمونه اصالحنشده و اصالحشده در دمای  50درجه سانتی گراد )A( .بایندر آسفالت اصالحشده و
دستنخورده پیر نشده )B( .بایندر آسفالت اصالحشده و دستنخورده پیر شده
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بهبود مشخصات قیر به وسیله افزودن نانو سیلیکا

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

 4-3-4طیفسنجی تبدیل فوریر مادونقرمز ()FTIR
نتایج  FTIRنشان میدهد که نانو سیلیکا میتواند مقاومت در برابر پیری قیر را با کاهش سطح
کربوکسیلیک اسیدها و سولفوکسیدها در نمونه اصالحشده با نانو سیلیکا در مقایسه با نمونه
اصالحنشده بهبود میبخشد .اگرچه کربوکسیلیک اسیدها بهطور طبیعی در آسفالت حضور دارند،
ولی غلظت آنها بهطور چشمگیری در طول فرآیند پیرشدگی اکسیداتیو (شکل شماره )11
افزایش مییابد.
برای تعیین کمیت تأثیرگذاری بیشتر نانو سیلیکا بر کاهش پیرشدگی اکسیداتیو آسفالت،
شاخص کربونیل برای هر دو نمونه اصالحشده با نانو سیلیکا و اصالحنشده قبل و بعد از پیرشدگی
 RTFOمحاسبهشده است .همانطور که در جدول شماره  3مالحظه میکنید ،شاخص کربونیل
بایندر اصالحشده با نانو سیلیکا با افزایش درصد نانو سیلیکا ،کاهش مییابد؛ بنابراین ،نانو سیلیکا
میتواند عامل امیدوارکنندهای برای ایجاد تأخیر درروند پیرشدگی اکسیداتیو بایندر آسفالت
باشد.

شکل  11آنالیز طیفی  FTIRبایندر آسفالت اصالحشده و دستنخورده )A( .بایندر آسفالت پیر نشده و ( )Bبایندر آسفالت پیر شده
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بهبود مشخصات قیر به وسیله افزودن نانو سیلیکا

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

جدول  3شاخص کربونیل قیر اصالحشده پیر نشده و پیر شده

 .5نتیجهگیری از مبحث بهبود خصوصیات قیر با استفاده از نانو سیلیکا
این مقاله به بررسی شایستگی بهکارگیری نانو سیلیکا در بایندر آسفالت بهعنوان یک افزودنی
ضد پیری پرداخته است .برای بررسی اثربخشی نانو سیلیکا در کاهش پیرشدگی آسفالت،
درصدهای مختلفی از نانو سیلیکا به بایندر آسفالت دستنخورده افزودهشده است .سپس بایندر
آسفــالـت در معـرض پیـرشـدگـی اکـســیداتیـو کوتاهمدت با استـفـاده از
 )rolling thin film oven(RTFOقرارگرفته است .برای مطالعه تغییرات در خصوصیات
مورفولوژی ،رئولوژیک و شیمیایی بایندر آسفالت در حضور نانو سیلیکا ،آزمون Superpave
و طیفسنجی تبدیل فوریر مادونقرمز ( )FTIRانجامگرفته است .ویژگیهای رئولوژیکی بایندر
آسفالت اصالحشده و اصالحنشده نشان میدهد که افزودن نانو سیلیکا ،خواص رئولوژیک بایندر
دستنخورده را با افزایش مدول ذخیرهسازی و االستیسیته آن ،بهبود میبخشد .این بهنوبه خود
میتواند منجر به گسترش و ارتقاء مقاومت در برابر شیار شدگی آسفالت شود .عالوه بر این،
طیفسنجی  FTIRنشان میدهد که افزودن نانو سیلیکا میتواند باعث ایجاد تأخیر در فرآیند
پیرشدگی اکسیداتیو گردد .این امر در کاهش نرخ تشکیل کربوکسیالت بعد از پیرشدگی
منعکسشده که توسط شاخص کربونیل اندازهگیری شده است.
نتایج کلی حاصل از تحقیق بر روی موضوع بهبود خصوصیات قیر با افزودن نانو سیلیکا به شرح
زیر است:
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 )1افزودن نانو سیلیکا به قیر باعث افزایش ویسکوزیته و نقطه نرمی قیر و کاهش درجه نرمی
و خاصیت انگمی آن میشود .با افزایش درصد نانو سیلیکا در قیر ،شدت تغییرات رفتاری
قیر و همچنین افزایش ویسکوزیته بهخوبی نمایان میباشد.
 )2افزودن نانو سیلیکا به قیر باعث کاهش حساسیت دمایی قیر میشود .همچنین منجر به
ارتقاء مقاومت قیر در برابر پیرشدگی شده و هرچه نسبت نانو سیلیکا به قیر افزایش یابد،
مقاومت در برابر پیرشدگی نیز افزایش مییابد.
 )3حتی درصدهای کمی از نانو سیلیکا میتواند تأثیر بسزایی بر مشخصات رفتاری قیر داشته
باشد .نفوذ صفحات نانو سیلیکا درون قیر ،حرکت ترکیبات قیر را محدود کرده و باعث
تسهیل در خروج روغنهای سبک شده و درنتیجه آن نفوذ اکسیژن به تأخیر افتاده و
باعث بهبود مقاومت در برابر پیرشدگی میشود
بنابراین نتایج این تحقیق نشان میدهد که نانو سیلیکا میتواند یک عامل امیدبخش برای استفاده
بهعنوان افزودنی ضد پیری در بایندر آسفالت باشد که مقاومت در برابر شیار شدگی آسفالت را
بهبود میبخشد ولی باید در نظر داشت که روند تقویت قیر با نانو سیلیکا فرآیند بسیار حساس و
پیچیدهای است که در حال حاضر تنها در مقیاس آزمایشگاهی انجامپذیر است.
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