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ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

ربرسی رفتاراهی میکروم کانیکی قیر
بررسی رفتارهای میکرومکانیکی قیر
چکیده:

درک اساسی رفتارهای مکانیکی در قیر شامل جدایش فازی ،میکرو اصطکاک ،میکرو سایش و
غیره ،میتواند به مهندسین ساخت آسفالت در جهت شناخت عملکرد مکانیکی قیر در مقیاس
بزرگ کمک کند .پژوهشهای اخیر نشان داد که تکامل ریزساختاری در قیر تأثیرات مستقیم در
ساختار سطحی و عملکرد میکرومکانیکی آن خواهد داشت .در این پژوهش ،ریزساختار قیر و
رفتارهای میکرومکانیکی آن با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی ( ،)AFMنظریه دینامیک
فاز و شبیهسازی دینامیک مولکولی ( )MDموردمطالعه قرار گرفت.
نتایج آزمایش  AFMنشان داد که ساختار فازی مختلف در سطح نمونههای قیر تحت شرایط
ترمودینامیکی خاص در مقیاس کوچک رخ خواهد داد .این پدیده میتواند با استفاده از نظریه
دینامیک فاز توضیح داده شود .در این نظریه ،تأثیرات پارامتر پایداری و درجه حرارت بر میکرو
ساختارهای قیر و رفتار میکرومکانیکی آن با شبیهسازی  MDموردمطالعه قرار داده میشوند.
نتایج شبیهسازی نشان داد که فاز اشباع در مقابل فاز نفتن آروماتیک ،نقش اصلی را در رفتار
میکرومکانیکی قیر بازی میکند .منطقه پرتنش بین سطح فاز اشباع و فاز نفتن آروماتیک رخداده
که منجر به تشکیل ناپیوستگیهایی شده که بیشتر بر عملکرد اجزاء و ترکیبات قیر اثر میگذارد.
کلمات کلیدی:
میکروسکوپ نیروی اتمی ( ،)AFMقیر ،رفتارهای میکرومکانیکی ،نظریه دینامیک فاز ،شبیهسازی MD
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ربرسی رفتاراهی میکروم کانیکی قیر
 .1مقدمه و پیشگفتار

درک اساسی رفتارهای مکانیکی در قیر شامل جدایش فازی ،میکرو اصطکاک ،میکرو سایش و
غیره ،می تواند به مهندسین ساخت آسفالت در جهت شناخت عملکرد مکانیکی قیر در مقیاس
بزرگ کمک کند .تحقیقات زیادی در زمینه قیر و ارزیابی عملکرد مکانیکی مخلوط قیری در
مقیاس بزرگ و کوچک وجود دارد Bazlamit .و همکاران ،تغییرات در اصطکاک مخلوط قیری
را با استفاده از آزمونهای آزمایشگاهی موردمطالعه قراردادند Fischer .و همکاران رابطه بین
ترکیببندی شیمیایی و عملکرد میکرومکانیکی قیر را با استفاده از میکروسکوپ نوری اسکن
میدان نزدیک ( )SNOMمورد ارزیابی قراردادند Al-Rub .و همکاران مدل بهبودی ریز
آسیبها را ارائه کردند که با استفاده از آن میتوان عمر خستگی مخلوط قیری را بهطور دقیق
پیشبینی کرد Kanafi .و همکاران سیر تکاملی میکرو و ماکرو ساختارهای آسفالت جاده و
ارتباط آنها با اصطکاک را موردمطالعه قراردادند .نتایج آنها نشان داد که رفتارهای
میکرومکانیکی قیر و مخلوط قیری ممکن است بر عملکرد ماکرومکانیکی تأثیرگذار باشد.
در همین حال ،دانشمندان فهمیدند که ترکیببندی شیمیایی و ریزساختارهای قیر بهطور
قابلتوجهی بر عملکرد میکرومکانیکی ازجمله رفتارهای میکرو اصطکاک تأثیر خواهد گذاشت.
قیر مخلوط پیچیدهای از هیدروکربنها است .با توجه به پیشرفتها در فناوری میکروسکوپی،
مجموعه از دستگاهها آزمایشگاهی شامل میکروسکوپ نیروی اتمی ( )AFMتوسعهیافته و این
امکان را به پژوهشگران میدهد که ریزساختارهای قیر را در مقیاس بسیار کوچک مورد
تجزیهوتحلیل قرار دهند AFM .قادر به ارائه مشخصات توپوگرافی از سطح بوده و دریافت تصاویر
واضح از ساختارهای سطحی قیر را در اندازه چند نانومتر امکانپذیر میکند.
 Leoberو همکاران ریزساختارهای قیر را بهعنوان "ساختار زنبورعسل"با استفاده از
میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMو میکروسکوپ  AFMمشاهده کرده و یافتند که
ساختارهای سطحی قیر با استفاده از  AFMقابلرؤیت است Pauli .و همکاران و  Jagerو
همکاران همان ساختارهای زنبورعسلی را مشاهده کرده و همانطور که  Leoberتائید کرده
بود اعالم کردند که اینگونه ساختارها مربوط به آسفالتن ها است که زیر میکروسکوپ AFM
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مشاهده میشود Allen .و همکاران ترکیببندی ریزساختارهای قیر و واکنش فازهای
ریزساختاری را تحت بارگذاری با استفاده از  AFMموردبررسی قراردادند .آنها مشخص کردند
که پیری بلندمدت بهطور آشکار باعث تغییرات ریزساختاری در قیر میشود Mc Carron .و
همکاران به این نتیجه رسیدند که درجه حرارت بر روی اندازه و شکل ساختارهای زنبورعسلی
قیر تأثیرگذار بوده و تائید کردند که واکس میتواند مسئول شکلگیری ساختارهای زنبورعسلی
باشد Masson .و همکاران De Mores ،و همکاران و  Pauliو همکاران AFM ،را برای
بررسی ریزساختارهای سطحی قیر بکار گرفتند Dourado .و همکاران شبیهسازی عنصر محدود
و آزمایشها  AFMرا انجام داده و مشخص کردند که اعمال فشار منجر به آسیب در فاز متمرکز
در ناحیه بینابینی میان ساختارهای زنبورعسلی میشود .آنها همچنین پیشنهاد کردند که
ارزیابی ریزساختارها و میکرو رئولوژی قیر برای شناخت مکانیسم تکامل آسیبها در قیر مهم
است.
طبق بازبینی و بررسی متون نامبرده شده در باال ،در آنها رابطه بین رفتارهای میکرومکانیکی و
شیمی ریزساختارهای قیر بسیار پیچیده بوده و هنوز هم مشخص و واضح نیست .در این زمینه
میان دانشمندان بحث و گفتگو وجود دارد .عالوه بر این ،اگرچه محققین تکامل ریزساختارهای
قیر را با استفاده از روش فاز میدانی موردبررسی قرار دادهاند ،اما این تحقیقات ارتباط ریزساختارها
بر رفتار اصطکاکی را در برنگرفته و تبیین پارامترهای قیر در مدل دینامیک فاز ارائه نشده است.
برای شناخت بهتر رفتارهای میکرومکانیکی در قیر ،در این پژوهش ریزساختارهای قیر و
رفتارهای میکرومکانیکی آن در سطح با استفاده از آزمایشهای  AFMموردمطالعه قرارگرفته
است .نظریه دینامیک فاز برای شبیهسازی سیر تکاملی ریزساختارهای قیر به کار گرفتهشده
است .در نظریه دینامیک فاز ،یکفاز میدانی متغیر برای شناسایی فازهای مختلف مورداستفاده
قرارگرفته است .کل سیستم در جهت به حداقل رساندن انرژی آزاد حرکت میکند .برای تعیین
منطقی پارامترها در مدل دینامیک فاز ،شبیهسازی دینامیک مولکولی ( )MDبر روی قیر با
ساختار مولکولی سهجزئی انجامگرفته است .توجه داشته باشید که ما در حال حاضر مشغول به
ارزیابی رابطه بین سیر تکاملی ریزساختارها و رفتار میکرومکانیکی بوده و در مطالعات آتی باید
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اثر تماسی نیز مدنظر گرفته شود .هدف نهایی ،شناخت اثرات چنین ریزساختارهایی بر رفتارهای
میکرومکانیکی و ماکرومکانیکی قیر و مخلوطهای قیری است.
 .2آزمایشهای ( AFMمیکروسکوپ نیروی اتمی)
میکروسکوپهای نیروی اتمی دسته گستردهای از تجهیزات شناسایی در مقیاس نانو با عنوان
میکروسکوپهای نیرویی را به خود اختصاص دادهاند Gerd Karl Binning .بر اساس
طرحهای قبلی که با همکاری  Heinrich Rohrerدر آزمایشگاه تحقیقاتی زوریخ  IBMدر
جهت تحقیق و ساخت میکروسکوپ تونلی روبشی صورت داده بود ،در سال  1986میالدی با
همکاری  Calvin Quateو  Christoph Geberاز دانشگاه استنفورد ،میکروسکوپ نیروی
اتمی ( )AFMرا ارائه نمود .هدف او از این کار اندازهگیری نیروهای بسیار ناچیز (کمتر از )1μN
بین نوک سوزن  AFMو سطح نمونه موردبررسی بود.
آزمایشهای  AFMدر ابتدا برای بررسی ویژگی ریزساختارهای نمونه قیر در مقیاس کوچک
مورداستفاده قرار گرفت.
 1-2آمادهسازی نمونههای AFM
همانطور که در شکل شماره  1نشان دادهشده است ،نمونههای  AFMبا استفاده از قیر با
نفوذپذیری  90تهیه گردید .از تولوئن برای انحالل قیر در یک دستگاه همزن مغناطیسی استفاده
شد .مایع قیر-تولوئن با  20درصد غلظت (جرم قیر به جرم تولوئن  1به  )4بعد از اختالط به
مدت  24ساعت به دست آمد .از قطرهچکان سر پالستیکی برای انتقال یک قطره از مایع قیر-
تولوئن از فالسک مخروطی به اسالیس شیشهای استفاده شد .اسالیس شیشهای حاوی یک قطره
از نمونه را برای جلوگیری از آلودگی گردوغبار در اجاق خشککن با دمای ثابت قراردادیم .در
مرحله نهایی نمونههای بهدستآمده پس از تبخیر کامل تولوئن (در حدود  7روز) ،فیلم نازکی از
قیر بر روی اسالیس شیشهای قرار داده شد .بهمنظور تسهیل در روند انجام کار ،پیرشدگی قیر
در طول این فرآیندها در نظر گرفته نشد که البته برای پژوهشهای آتی باید به آن توجه شود.
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شکل  1نفوذپذیری نمونههای قیر

 2-2انتخاب پارامترهای آزمون
در آزمونها از حالت ضربه زدن برای اندازهگیری نانو مورفولوژی قیر استفاده شد (شکل شماره
 2و  .)3فرکانس رزونانس اسمی  75هرتز ،مقدار ثابت االستیک اسمی  3نیوتن بر مترمربع بود.
مواد نوک از نوع سیلیکون با ارتفاع  15-20نانومتر و شعاع  8نانومتر بود.
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شکل  2دستگاه AFM

شکل  3نانو مورفولوژی قیر آزمایششده توسط  )a( ،AFMنوع آلفا و ( )bنوع بتا
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 3-2نتایج AFM

نتایج نانومورفولوژی در شکل شماره  3ارائهشده است .در این شکل دو نوع مورفولوژی قیر وجود
دارد که شامل نوع آلفا و نوع بتا است .تمام اشکال  AFMنشان داد که تحت شرایط
ترمودینامیکی خاص ،تکامل ریزساختارهای پیچیده در نمونه قیر رخ میدهد درحالیکه فازهای
مختلفی در نمونه به وقوع میپیوندد که جدایش و یا سازماندهی مجدد ماده را در مقیاس
کوچک نشان میدهد .باید توجه داشته باشید که یک سیستم دوفازی (فاز Iو فاز  )IIرا ما
مشاهده کردیم .فاز Iساختار زنبورعسلی و فاز  IIماتریکس زمینه است .اگرچه تبیین ترکیببندی
شیمیایی دقیق و ریز خاصیتهای هر فاز دشوار است ،ولی پیشرفتهای قابلتوجهی در این
زمینه وجود دارد.
شکل شماره  4نشاندهنده مدول  DMTنمونههای قیر در مقیاس کوچک است .برای به دست
آوردن مدول االستیک مواد ،منحنی واکنش را میتوان با استفاده از مدلهای مختلف مکانیکی
تماس رسم کرد ولی مدول  DMTبرای مواد سخت با چسبندگی پایین مناسبتر است.
مشاهدهشده که مدول مشخص قیر در برخی نواحی در مقایسه با مدول قیر که بهطورمعمول در
مقیاس بزرگ استفاده میشود خیلی بزرگتر بوده که عمدتاً ناشی از اثر اندازه است .محاسبه
توزیع ریزساختارهای ناهموار نمونههای قیر که مطمئن ًا بر مشخصات میکرومکانیکی و حتی
ماکرومکانیکی قیر تأثیرگذار است آسان بوده ،درحالیکه چنین مورفولوژی نمیتواند توسط روش
ریاضی معمولی مشخص شود .در این روش نظریه دینامیک فاز و شبیهسازی دینامیکی مولکولی
( )MDبرای بررسی و شبیهسازی چنین پدیدههای ریزساختاری بکار گرفته میشود .نظریه
دینامیک فاز در ابتدا توسط  Cahnو  Hilliardپیشنهاد شد .در این نظریه ،یکفاز میدانی
متغیر برای شناسایی فازهای مختلف استفاده میشود .کل سیستم در جهت تکامل به سمتی که
انرژی آزاد به حداقل برسد حرکت میکند  .برای تعیین منطقی پارامترها در این مدل دینامیک
فاز ،شبیهسازی  MDبر مبنای ساختار مولکولی سهجزئی قیر انجام گرفت.
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شکل  3نانو مورفولوژی قیر آزمایششده توسط  )a( ،AFMنوع آلفا و ( )bنوع بتا

شکل  4مدول  DMTقیر مشخصشده توسط AFM
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 .3دینامیک فاز

توزیع فازهای مختلف بر روی سطح نمونههای قیر در آزمایشهای  ،AFMهمانطور که در
شکل شماره  3ارائهشده است .مشخصشده که چنین پدیدههایی اثر بدیهی بر روی رفتارهای
میکرومکانیکی قیر میگذارد .توجه داشته باشید که  AFMتنها خواص سطحی را اندازهگیری
کرده و شامل خواص حجمی نمیباشد .قبل از شروع تجزیهوتحلیلمان باید یکی از احتماالت را
کنار بگذاریم .این احتمال جدایش فازی ساختار شبه زنبوری است که ممکن است ناشی از اثر
تنش سطحی باشد ،اما یک اثر حجمی نیست Schmets .و همکاران آزمایشهای پراکندگی
نوترون با زاویه کوچک ( )SANSرا با مقایسه واکنش  SANSبا مدول های حجمی و سطحی
را انجام داده و ثابت کردند که ویژگیهای جدایش فازی مشاهده شده بر سطوح نمونههای قیر
در حجم نیز حضور دارند؛ بنابراین در این پژوهش در مورد اثر تنش سطحی بحث نمیشود.
 1-3شیمی قیر و انرژی آزاد
قیر یکی از محصوالت صنعت نفت است و درنتیجه ترکیبات آن بسیار پیچیده هستند.
قدیمیترین و رایجترین روش تعیین ترکیببندی قیر ،روش شیمی سه ترکیبی قیر است .در این
روش ،قیر به سه گروه مولکولی اصلی خود که شامل رزین ،روغن و آسفالتن است تجزیه میشود.
 Lian ،Kootsو  Hubbardدر این زمینه نگارشهایی داشتهاند .برخی استانداردهای ملی نیز
به این موضوع توجه داشته است .بهعنوانمثال روش آزمون استاندارد قیر و مخلوطهای قیری
برای مهندسین بزرگراه در چین ،میتواند برای تبیین ترکیببندی شیمیایی قیر مورداستفاده
قرار گیرد .خالصهای از سه ترکیب شیمیایی قیر در جدول شماره  1نشان دادهشده است .باید
توجه داشت که شیمی قیر میتواند از طریق انحاللپذیری در هپتان نرمال به دو گروه آسفالتن
ها و مالتن ها تقسیمبندی شود .سپس مالتن ها را میتوان به سه گروه مولکولی رزینها،
آروماتیکها و اشباعها تقسیمبندی کرد.
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جدول  1خالصهای از سه ترکیب تشکیلدهنده قیر

روش دیگر برای بررسی شیمی قیر ،مشخص کردن ترکیببندی شیمیایی قیر توسط کالس
ترکیب هیدروکربن ،مانند تقسیمبندی قیر به سه گونه اصلی تشکیلدهنده آسفالتن ،نفتن
آروماتیکها و اشباعها بر مبنای ساختار مولکولی قیر است .مواد شیمیایی مختلف تشکیلدهنده
و واحدهای عامل دار ( N ،S ،Oو غیره) رفتار میکرومکانیکی قیر را تحت تأثیر قرار میدهند.
ما بهسادگی در نظر میگیریم که قیر مخلوطی از آسفالتن ها ،نفتن آروماتیکها و اشباعهاست.
فاز میدانی متغیر  ϕiرا برای نشان دادن فازهای مختلف تقسیم کرده که  ϕ1آسفالتن ϕ2 ،نفتن
آروماتیکها و  ϕ3اشباعها میباشد.
معادله شماره 1
که در آن مقدار  )r،t( ϕiنشاندهنده نسبت جرمی هر فاز بوده و نسبت جرمی دقیق از طریق
شبیهسازی دینامیک مولکولی ( )MDتعیین میشود .مجموع انرژی آزاد  Fدر یک سیستم
سهگانه بهصورت زیر به دست میآید:
معادله شماره 2
که در آن  kijضریب تعامل بین مولکولهای فاز  iو مولکولهای  jاستi=1,2,3 ،
در نظر بگیرید که در این مورد معادله  Cahn-Hilliardبهعنوان معادله حاکم در نظر گرفته
میشود.
معادله شماره 3
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که در آن  uویسکوزیته و  M = 1.2 ×10-4 m2/sپارامتر تحریکپذیری است که سرعت تکامل
ریزساختارها را کنترل میکند .شرایط مرزی طبیعی مورداستفاده قرار میگیرد.
معادله شماره 4
که در آن  ˆnبردار واحد به مرز دامنه است.
توجه داشته باشید که ما در حال حاضر از یک ساختار مولکولی سهجزئی سادهشده قیر استفاده
میکنیم و امکان این وجود دارد که شبیهسازی کنونی نتواند تمام رفتارهای میکرومکانیکی قیر
را انعکاس دهد .مطالعات آتی باید بر روی مدل مولکولی جامعتر قیر متمرکز شود.
 2-3جهت تکامل ریزساختارها
معادالت شماره  1تا  4ساختار سیستم دینامیک فاز پایه است .برای درک ابتدایی میکرومکانیک
در قیر ،باید در ابتدا جهت تکامل ریزساختارهای انرژی آزاد در دینامیک فاز مورد ارزیابی قرار
میگیرد .در نظریه انرژی آزاد ،اگر سیستم قیر بتواند بر مانع انرژی غلبه کند ،ریزساختارها ممکن
است در یکجهت گسترش یابد؛ و اگر نتواند ،ممکن است این ریزساختارها در جهت مخالف
گسترش یابد .فرض میکنیم قیر از آسفالتن ،نفتن آروماتیکها و اشباعها تشکیلشده .مقدار
کسر جرمی آسفالتن ثابت است ϕ=0 .اشاره دارد به فاز اشباع و  ϕ=1اشاره دارد به فاز نفتن
آروماتیک .ازآنجاکه ریزساختارهای قیر یک سیستم فازی دوتایی است (شکل شماره  ،)3تابع
انرژی آزاد دوتایی بهصورت زیر استفاده میشود که توسط  Luskو همکاران پیشنهادشده است.
معادله شماره 5

که در آن پارامتر  ɛپایداری را کنترل میکند .برای  ،ɛ> 0حالت پایدار در  ϕ=1بوده درحالیکه
برای  ،ɛ < 0حالت پایداری در  ϕ=0است .هنگامیکه  ɛبرابر با صفر باشد ،هر دو  ϕ=0و
 ϕ=1در حالت پایداری کم قرار دارند.
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برای  ɛ < 0یک تابع انرژی آزاد مرسوم ( )η = 0.65 and ε = −0.0130در شکل شماره 5
نشان دادهشده است .شکل شماره  5نشاندهنده یک پتانسیل دوگانه نامنظم بوده و بدان معناست
که سیستم دارای حداقل دو حالت برابر نبوده و درنتیجه سیستم فرصت کافی برای تکامل در دو
جهت را ندارد.

شکل  5انرژی آزاد نامنظم ( η = 0.65 and ε = −0.0130 )aو (η = 0.65 and ε = 0.0130 )b

حداقل انرژی آزاد در  ϕ=0رخداده و این حالت پایدار است .یک سقوط بین  ϕ=0و ϕ=1
وجود دارد؛ بنابراین ،حالت در  ϕ=0کمی ناپایدار است .یک آشفتگی کوچک اطراف ϕ=0
ممکن است باعث جدایش فازی به  ϕ=1شود .توجه داشته باشید که تفاوت در این دو حالت
 𝛥f=ɛ/4و حصار انرژی بهصورت زیر است:

دو مورد را در نظر داشته باشید:
 .1در تکامل میکرو مخلوط
میکرو مخلوط بهسادگی به معنای ترکیب فازهای مختلف در مقیاس کوچک است و فازها
میتوانند توسط  ϕ=1و یا  ϕ=0ارائه شوند .معموالً مواد با پتانسیل شیمیایی مشابه به
یکدیگر در یکفاز منتشر میشوند .برای این مورد ،معنای فیزیکی آن است که مخلوط
تمایل دارد که بهغیراز فاز  ϕ=1به فاز  ϕ=0برسد.
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 .2سیرتکاملی ریزساختارها

تعریف  ϕ=0بهعنوان حالت ترکخوردگی و  ϕ=1بهعنوان حالت نشکن است .همانطور
که در شکل شماره ( 5)aنشان دادهشده ،اگر  ϕ=0کمترین حالت انرژی باشد سیستم
به سمت  ϕ=0توسعه خواهد یافت و این نشاندهنده آن است که سیستم شکننده
خواهد شد .در شکل شماره ( 5)bمشخصشده که اگر  ϕ=1کمترین حالت انرژی باشد،
سیستم تمایل به گسترش به سمت  ϕ=1را داشته و بدان معناست که سیستم خودش
را حفظ خواهد کرد .معنای فیزیکی این حصار انرژی آن است که سیستم برای غلبه بر
روند شکست باید این کار را انجام دهد.
برای حالت اطراف  ،ϕ=0تنها آشفتگی بهاندازه کافی بزرگ که به غلبه بر حصار انرژی کمک
کند منجر به رسیدن به حالت حداقل پایداری  ϕ=0میشود .برای حالتها در مجاورت ϕ=1
سیستم بهطور خودکار به کمترین حالت گسترش مییابد .روند تکاملی که سیستم برای رسیدن
به کمترین حالت  ϕ=1تمایل دارد درواقع همان فرآیند خوددرمانی است.
برای  ɛ > 0تابع انرژی آزاد مرسوم در شکل شماره ( 5)bنشان دادهشده است .واضح است که
سیستم ترجیح میدهد به حالت  ϕ=1برسد که در آن کمترین مقدار سیستم به  ϕ=1میرسد.
بهطور مشابه نقاط اطراف نقطه ناپایدار  ϕ=0به یک آشفتگی بهاندازه کافی بزرگ برای دستیابی
به حالت پایدار  ϕ=1نیاز دارد .دو مورد را در نظر بگیرید:
 .1تکامل میکرو مخلوط
در این مورد معنای فیزیکی آن است که مخلوط بهغیراز فاز  ϕ=0تمایل رسیدن به فاز
 ϕ=1را دارد.
 .2تکامل ریزساختارها
معنای فیزیکی این حصار انرژی آن است که سیستم باید چنین کاری را انجام دهد تا بر
روند اصالح بهجز شکستگی غلبه کند .برای هر دو مورد حصار انرژی بهصورت زیر است:
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درواقع تعیین دقیق پارامترهای کنترلی ηو  ɛبسیار پیچیده است و ما قصد داریم تا آنها را با
استفاده از شبیهسازی دینامیک مولکولی بر مبنای ساختار مولکولی قیر ارزیابی کنیم و
آزمایشهای دندانه گذاری نانو ( )nano-indentationبر روی نمونههای قیر در آینده
موردمطالعه قرار خواهد گرفت .پیشبینی میشود که آزمون دندانه گذاری نانو (nano-
 )indentationخواص چسبندگی و ویسکوزیته قیر را در مقیاس کوچک بررسی کند .در حال
حاضر ،ما مقادیر تجربی بهدستآمده بر اساس پژوهشهای پیشین را مورداستفاده قرار میدهیم.
 3-3اثرات درجه حرارت
عامل مهم دیگری که بر سیر تکامل ریزساختارها و رفتار میکرومکانیکی قیر تأثیرگذار است،
درجه حرارت میباشد .پس از رسیدن به دمای بحرانی ،خواص قیر تغییرات چشمگیری از
االستیک به ویسکواالستیک خواهد داشت .مدل زیر که توسط  Karmaو همکاران پیشنهادشده
است میتواند برای مطالعه تأثیرات درجه حرارت ( )Tبر روی تکامل ریزساختارهای قیر
مورداستفاده قرار گیرد.
معادله شماره 6

دمای بحرانی را بهعنوان  Tcقرار داده و معادله را بهصورت زیر بازنویسی میکنیم:
معادله شماره 7

 ϕ=0را بهعنوان حالت مایع و  ϕ=1را بهعنوان حالتجامد قیر تعریف میکنیم .خواص قیر
تابعی از درجه حرارت است .برای سهولت کار ،در حال حاضر در نظر میگیریم که درجه حرارت
تنها بر تکامل ریزساختارها اثرگــذار اسـت .مـوردی را در نــظر بگــیرید که در آن  ω=1و
 ،T-Tc=0معادله به سمت تابع پتانسیل جفت نرمال فرومیریزد و بدان معناست که رزین و روغن
اثر یکسانی بر روی سیرتکاملی ریزساختارهای قیر دارند .درجه حرارت کمی را در نظر بگیرید
که در آن  Tکمتر از  Tcباشد ،انرژی آزاد برای  ω=1و  T-Tc=-20 Kدر شکل شماره ( 6)aنشان
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دادهشده است ϕ=0 .را بهعنوان حالت مایع قیر و  ϕ=1را بهعنوان حالتجامد تعریف کنید.
یکی از اطراف  ϕ=0به علت اثر درجه حرارت از بین رفته است .معنی فیزیکی آن این است که
سیستم قیر در حال حاضر تنها یک حالت ناپایدار اطراف  ϕ=0/5داشته و نشان میدهد ک
سیستم حالتجامد قیر را ترجیح میدهد .برای یک دمای بسیار باال ،موردی را در نظر بگیرید
که در آن  ω=1و  T-Tc=20 Kباشد ،انرژی آزاد آن در شکل شماره ( 6)aنشان دادهشده است.
به نظر میرسد که منحنی انرژی آزاد تنها یک حالت پایدار داشته و نشان میدهد که قیر تمایل
رسیدن به حالت سیالیت را دارد.

شکل  6انرژی آزاد نامنظم ( ω = 1 and T-TC=20 K )aو (ω = 1 and T-TC=-20 K )b

 4-3فاصله نقطه عطف
مدل فاز میدانی حاضر در معادالت شماره  1تا  4اساساً بر مبنای تأثیرات نقطه عطف بوده که
در آنها اغلب رزین و روغن تأثیرات مشابهی بر سیر تکاملی ریزساختارها دارند.
نقطه عطف نقطهای است بر روی منحنی که در آن نشانه تغییرات انحنا یا تقعر دیده میشود.
در مدلسازی فاز میدانی سیر تکامل ریزساختارهای قیر ،حالت بین نقطه عطف باعث تجزیه
اسپینودال در سیستم خواهد شد .تجزیه اسپینودال یک واکنش خوشهبندی در محلول فوق
اشباع همگن بوده که در اثر نوسانات بینهایت کوچک در چگالی و یا ترکیب رخ میدهد .در طی
این واکنش ،محلول بدون هستهزایی و بهصورت خود به خودی با کاهش انرژی آزاد به دو فاز
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مجزا تقسیم میشود .اگر ترکیببندی نمونه قیر مناسب باشد و در آن مجموع انرژی آزاد
ریزساختارها خارج از فاصله نقطه عطف باشد ،ریز خواص قیر ناپایدار خواهد بود.
برای تابع انرژی آزاد  ،f=(1-ϕ2)2سیستم دارای حداقل حالت انرژی در  ϕ=-1و  ϕ=1است.
مشتق دوم انرژی آزاد را صفر قرار داده و مختصات  xنقطه عطف را محاسبه کنید .ناحیه  Aبه
همراه مختصات  xدر داخل فاصله نقطه عطف سبب تجزیه اسپینودال در سیستم خواهد شد،
درحالیکه در قسمت خارجی این امر محقق نخواهد شد .برای آزمایش ناحیه خارجی نقطه عطف،
مقدار اولیه  ϕ=-0/6را قرار دهید .شکل شماره ( 7)aنشاندهنده فرآیند دینامیک فاز در ناحیه
مربع برای حالت خارج از فاصله نقطه عطف است .تا زمانی که وضعیت خارج از نقطه عطف باشد،
تجزیه اسپینودال رخ نخواهد داد و این بدان معنی است که سیستم کمی ناپایدار بوده و هیچ
جدایش فازی در سیستم ریزساختارهای قیر رخ نداده و مشخصشده ریزساختارهای نشان داده
شده در شکل شماره  3تحت چنین شرایطی مشاهده نمیشود .معیار عملکرد  Von Misesرا
میتوان برای قضاوت و بررسی حالت تنش مواد انعطافپذیر دربرگیرنده قیر استفاده کرد .شکل
شماره ( 7)bنشاندهنده تنش  Von Misesقیر برای حالت خارج از فاصله نقطه عطف تحت
شرایط ترمودینامیک اصلی است .مشاهدهشده که تنش بهطور مساوی در قیر توزیعشده و تمرکز
تنش چشمگیری به وجود نیامده است.
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شکل  7دینامیک فاز خارج از فاصله نقطه عطف ) a( ،توزیع فاز در لحظه زمانی مختلف برای حالت خارج از فاصله نقطه عطف و ( )bتنش
 von misesدر لحظه زمانی مختلف برای حالت خارج از فاصله نقطه عطف

 5-3ساختمان ساختار مولکولی
بهطورکلی نظریه دینامیک فاز را میتوان برای توصیف فاز در فرآیند همجوشی و جدایش در قیر
در مقیاس حد واسط استفاده کرد .برای ارزیابی دقیقتر فرآیند و تبیین دقیق کسر جرمی فازهای
مختلف در قیر که مقدار فاز میدانی متغیر  ϕiآنهم در معادله شماره  1نشان دادهشده،
شبیهسازی دینامیک مولکولی ( )MDبرای ساخت ریزساختارهای قیر به کار گرفته میشود.
ال به آن اشاره کردیم ،شیمی قیر اغلب توسط ترکیببندی گروههای
همانطور که ما قب ً
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هیدروکربن آن مشخص میشود .بهطور مثال ،سه گروه اصلی تشکیلدهنده شامل آسفالتن ،نفتن
آروماتیکها و اشباعها در شکل شماره  8نشان دادهشده است .سه نوع مختلف مولکول برای
نشان دادن گونههای تشکیلدهنده مربوطه استفادهشده و سه تا از آنها باهم تشکیل گروه
مولکولی شبه قیر را میدهند .این روش در ابتدا توسط  Zhangو  Greenfieldارائهشده است.
در مدل آنها از  1,7دی متیل نفتالین برای نمایش نفتن آروماتیکها و از مولکولهای n-c22
برای نمایش اشباعها استفادهشده است .این نکته را مدنظر داشته باشید که ما در حال حاضر
قیر خالص را موردمطالعه قرار میدهیم ،درحالیکه برای مخلوط قیری باید تعامالت بین قیر و
سنگدانه نیز موردتوجه قرار گیرد.

شکل  8ساختار مولکولی مرسوم آسفالتن ،نفتن و اشباعها

در این پژوهش برای شبیهسازی ساختار مولکولی قیر از میدان نیروی ( COMPASSپتانسیل
مولکولی فاز چگال بهینهشده برای مطالعات شبیهسازی آروماتیک) استفادهشده و این میتواند
بهصورت زیر شرح داده شود:
معادله شماره 8
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که در آن Eb ،انرژی پتانسیل پیوندها Eɵ ،انرژی پتانسیل زاویه پیوند Eϕ ،انرژی پتانسیل زاویه
دوسطحی Eɵ,ɵ, ،Eb,ϕ ،Eb,ɵ ،Eb,b, ،و  Eɵ,ɵ,,ϕانرژی تعامل در شرایط متقابل Eq ،تابع کلمبیک
برای تعامالت الکترواستاتیک و  Evdwانرژی پتانسیل تعامالت واندروالسی است.
تمام ساختار مولکولی قیر با استفاده از نرمافزار  Material Studio 7.0ساختهشده است .از
سلول آمورف برای ساخت نمونه عنصر حجم در قیر استفادهشده است .بر مبنای تحقیقات
 Zhangو  ،Coworkersچگالی هدف پیکربندی شیمیایی برابر با  1 gr/cm3قرار دادهشده
است .پس از پاالیش ساختار و به حداقل رساندن انرژی ،شکل شماره  9نشاندهنده یک گروه
شبه قیر ساختهشده متشکل از  1مولکول آسفالتن 18 1,7 ،دی متیل نفتالین و  3مـولکول n-
 c22با کسر جرمی  19.0:60.2:20.8است .طول لبه شبکه ( )A°برابر با 19.8×19.8×19.8
است.
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شکل  9گروه مولکول قیر ساختهشده در سلول آمورف

برای مطالعه تأثیرات رزین و روغن بر ریز خواص قیر ،دو نسبت کسر جرمی دیگر برای ساخت
گروه مولکول قیر انتخاب شد.
 2 .1مولکول آسفالتن 23 1,7 ،دی متیل نفتالین و  12مولکول  n-c22با کسر جرمی
19.1:38.8:42.1
 3 .2مولکول آسفالتن 69 1,7 ،دی متیل نفتالین و  2مولکول

 n-c22با کسر جرمی

19.1:38.8:42.1
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برای هر شبیهسازی از شرایط مرزی تناوبی برای از بین بردن اثر سطحی استفاده شد .درجه
حرارت سیستم معادل  298 Kو شرایط ( NVTتعداد ثابت اتمها ،حجم و درجه حرارت)
مورداستفاده قرار گرفت.
با بهکارگیری شرایط بارگذاری ،منحنی تنش کرنش گروه شبه قیر و مقدار ثابت االستیک را
میتوان به دست آورد .با استفاده از مدل ویسکواالستیک در نرمافزار  ،Material Studioمدول
ها به ترتیب به میزان  0/9 GPa ،1/0539 GPaو  1/4 GPaبرآورد شدند .نسبت پوآسون نیز
برابر  0/36بود .هنگامیکه مقادیر با شکل شماره  3bمقایسه شد ،مشخص گردید که اولین
نسبت جرمی بهعنوانمثال  19.0:60.2:20.8ترکیببندی قیر به قیر واقعی نزدیکتر است .ما
درنهایت در شبیهسازی فاز میدانی  ϕ2=0/602 ،ϕ1=0/019و  ϕ3=0/208قرار میدهیم.
 6-3ارزیابی رفتار میکرومکانیکی
با در نظر گرفتن سیر تکاملی ریزساختارها و اثرات درجه حرارت ،معادله انرژی آزاد (معادله
شماره  )2بهصورت زیر بسط دادهشده است:
معادله شماره 9

جایگزینی معادله شماره  9در معادله شماره  3منجر به تشکیل معادله حاکم خواهد شد.
سیستم شبیهسازی را با یک مربع به طول  0/1 mشروع میکنیم .شبکه اویلر برای محاسبات
فاز میدان استفاده میشود .بهطورکلی 7-10 ،نقطه شبکه در این رابطه برای محاسبه دقیق توزیع
سطح مشترک موردنیاز است .بههرحال اگر ما از یک شبکه یکنواخت استفاده کنیم ،شبکه
محاسباتی بهطور قابلتوجهی بزرگ خواهد بود .برای غلبه بر این مشکل ما از یک شبکه انطباقی
استفاده میکنیم.
مشخصات فیزیکی زیر برای شبیهسازی بر مبنای تحقیقات پیشین مورداستفاده قرار گرفت:
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چگالی ،𝛠=1010 kg/m3 :نسبت پوآسون ،𝜐 = 0/4 :مدول یانگ ،E=1/05 MPa :ضریب
انبساط حرارتی حجمی ،𝛼=6×10-4 :رسانایی حرارتی ،0/75 W/(m.K) :ظرفیت گرمایی:
).120 J/(K.kg
توزیع فاز در لحظه زمانی مختلف برای خنک کردن قیر از درجه حرارت  333.15 Kتا 273.15
 60( Kدرجه سانتیگراد به  0درجه سانتی گراد) ،در شکل شماره  10نشان دادهشده است.
عکسهای فوری در  0ثانیه 0/2 ،ثانیه 0/4 ،ثانیه 0/6 ،ثانیه 0/8 ،ثانیه و  1ثانیه گرفتهشده است.
شکل شماره  10نشان میدهد که در طول کاهش درجه حرارت ،فاز اصلی مخلوط بهتدریج به
دو فاز مختلف تبدیل میشود .یک سطح مشترک شفاف و روشن نیز بین دو فاز وجود دارد.
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شکل  10توزیع فاز در لحظه زمانی مختلف تحت بارگذاری خنک شونده

www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

26

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

ربرسی رفتاراهی میکروم کانیکی قیر

شکل شماره  11نشان دهنده توزیع فاز میدان متغیر در مرز پایین در  t=0/5ثانیه است .واضح
است که توزیع سطح مشترک بین دو فاز (فاز  Iو فاز  IIنشان دادهشده در شکل شماره  )3وجود
دارد.

شکل  11توزیع فاز میدان متغیر در مرز پایین در  t=0/5ثانیه

توجه داشته باشید که یک منطقه استرس فون میزس باال در سطح مشترک وجود دارد.
علت وجود یک شیب تنش باال بر پایه مفروضات زیر است:
ما فرض میکنیم که یک وضعیت تنش صفحهای از زمانی که ما فیلم قیر را در آزمایش AFM
مطالعه میکنیم وجود دارد؛ بنابراین در جهت محور  Zیک منطقه تنش باال وجود خواهد داشت
که توسط جدایش فازی در شکل شماره  12نشان دادهشده است .ناحیه تمرکز تنش ممکن است
تشکیل ناپیوستگیهایی مانند شکستگی دهد که اثر بیشتری بر رفتار میکرومکانیکی قیر دارد.
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شکل  12مؤلفه تانسور تنش در  t=0/05ثانیه

شکل شماره  13aو  13bمؤلفه  xxو مؤلفه  xyتانسور تنش نرز پایین را در  t=0/5ثانیه به
نمایش میگذارد .هنگامی که با فرآیند جدایش فاز در همان زمان در شکل شماره  10مقایسه
میشود ،به وضوح مشخص میشود که بخش میانی شکل شماره  13aتنش بسیار پایینی را نشان
میدهد .از اینرو این ناحیه نشان دهنده نفتن آروماتیکها است .پیشبینی میشود که شرایط
مرزی و پتانسیل شیمیایی متفاوت در فازهای مختلف به وقوع ناحیه پرتنش کمک میکنند.
عالوه بر این ،توزیع سطح مشترک تنش به تدریج در سراسر سطح مشترک تغییر مییابد .شکل
شماره  13bنشان میدهد که تنش  σyyاز فاز نفتن آروماتیکها (بخش میانی) به سمت ناحیه
مرکزی سطح مشترک افزایش مییابد .سپس به طور ناگهانی به سمت صفر کاهشیافته و در
نهایت به یک مقدار منفی پایدار در فاز اشباع میرسد .فاز نفتن آروماتیکها تقریب ًا بدون تانسور
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تنش بوده و سطح مشترک آنیک ناحیه انتقالی از حالت کشش به حالت فشاری است .شکل
شماره  13a,bمشخص میکند که تنش های داخلی در سطح ریزساختارهای قیر احتماالً ناشی
از فاز اشباع است.

شکل  )a( 13مؤلفه  xxو ( )bمؤلفه  yyتانسور تنش مرز زیرین در  t=0/5ثانیه

شکل شماره  14نشان دهنده تانسور تنش برشی  σxyدر لحظه معین  t=0/5ثانیه است .نشانه
های متفاوت از دو سمت طرح نشان میدهد که تنش های برشی جهتهای متفاوتی دارند .آنها
به مقدار اوج در نزدیکی سطح مشترک رسیده و تنش برشی فاز اشباع به سمت صفر کاهش
مییابد .نتایج شکل شماره  14تایید بیشتری بر نظریه ما است که فاز اشباع نقش اصلی را در
رفتار میکرومکانیکی قیر بازی می کند.
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شکل  14مؤلفه  xyتانسور تنش مرز زیرین در  t=0/5ثانیه

اگر برای بدست آوردن میانگین توزیع تنش  σxxو  σyyرا باهم ترکیب کنیم ،به نتایجی میرسیم
که در شکل شماره  15ارائهشده است .این نتایج با نتایج یافت شده توسط  Huو همکاران
مطابقت دارد .نتایج محاسبات نشان داد که مقدار اوج تنش در سطح مشترک رخ میدهد .تنها
تفاوت آن این است که ما دو مقدار اوج داشته در حالی که  Huو همکاران تنها یک مقدار اوج
دارند .این بدان علت است که ما در مرز زیرین دو سطح مشترک داریم در حالی که  Huو
همکاران فرض کردند که سیستم تنها دارای یک سطح مشترک است.
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شکل  15میانگین توزیع تنش

بر اساس تجزیهوتحلیلهای ذکرشده در باال ،میتوان نتایج زیر را ارائه کرد:
 .1جدایش فازی تاثیر چشمگیری بر رفتار میکرومکانیکی قیر دارد .به علت وجود یک فاز
دوتایی ،توزیع تنش غیر یکنواخت میشود .به خصوص در برخی از نواحی سیستم شاهد
افزایش تنش ها بوده و در برخی از نواحی دیگر کاهش بزرگی را در تنش نشان میدهد.
منطقه تمرکز تنش ممکن است تشکیل ناپیوستگیهایی مانند شکستگی دهد که تاثیر
بیشتری بر رفتار ریز اصطکاکی قیر دارد.
 .2نتایج شبیهسازی نیز نشان داد که فاز اشباع نسبت به فاز نفتن آروماتیک نقش اصلی را
درروند میکرومکانیکی قیر بازی می کند.

www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

31

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

ربرسی رفتاراهی میکروم کانیکی قیر
 .4نتیجهگیری

فهم اولیه از رفتارهای میکرومکانیکی در قیر شامل جدایش فازی ،ریز اصطکاک ،ریز جذب و
غیره میتواند به مهندسین آسفالت برای شناخت بهتر عملکرد مکانیکی قیر در مقیاس بزرگ
کمک کند .تحقیقات اخیر نشان داد که سیر تکاملی ریزساختارها در قیر میتواند بهطور مستقیم
بر ساختار سطحی و خواص میکرومکانیکی قیر تأثیرگذار باشد و این امر اثر بیشتری بر عملکرد
میکرومکانیکی قیر دارد .در این پژوهش ،ریزساختار قیر و رفتارهای میکرومکانیکی آن با استفاده
از آزمایش میکروسکوپ نیروی اتمی ( )AFMو نظریه دینامیک فاز مورد مطالعه قرار گرفت
نتایج آزمون  AFMنشان داد که ممکن است ساختار فازی متفاوتی در سطح نمونه قیر تحت
شرایط ترمودینامیکی اصلی در مقیاس ریز رخ دهد .وقوع یک ساختار فازی میتواند توسط
تئوری دینامیک فاز توضیح داده شود که در آن تأثیرات پارامتر پایداری و درجه حرارت بر
ریزساختارهای قیر و رفتار میکرومکانیکی آن با شبیهسازی دینامیک مولکولی ()MD
بررسیشده باشد .نتایج شبیهسازی نشان داد که فاز اشباع ،در تقابل با فاز نفتن آروماتیک ،نقش
اصلی را در رفتار میکرومکانیکی قیر بازی میکند .یک ناحیه پرتنش در سطح مشترک بین فاز
اشباع و فاز نفتن آروماتیک رخداده که ممکن است موجب تشکیل ناپیوستگیهایی شود که این
ناپیوستگیها اثر بیشتری بر کارایی میکرومکانیکی قیر میگذارد .در مطالعات آتی باید بر روی
پیشبینی تغییرات رفتاری هنگامیکه ترکیببندی شیمیایی قیر تغییر میکند متمرکز شد .این
ممکن است منجر به توسعه یک ترکیببندی بهینه برای بایندر قیری شود.
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