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تأثیرات نانو مواد بر روی خواص قیر معمولی و قیر اصالحشده پلیمری
چکیده:

نانوتکنولوژی یک فناوری بهروز است که اکنون در سراسر دنیا کاربردهای فراوانی دارد.
نانوتکنولوژی توانمندی تولید مواد ،ابزارها و سیستمهای جدید با در دسترس گرفتن کنترل آنها
در سطح مولکولی واتمی است .نانوتکنولوژی یکرشته جدید نیست بلکه رویکرد نوینی در تمام
رشتههاست .برای این فناوری کاربردهایی در حوزههای مختلف مانند غذا ،دارو ،پزشکی،
بیوتکنولوژی ،الکترونیک ،کامپیوتر ،ارتباطات ،حملونقل ،انرژی ،محیطزیست ،صنعت و ...
برشمردهاند .آزمایشها و تحقیقات پیرامون نانوتکنولوژی از اوایل دهه  80قرن بیستم بهطورجدی
پیگیری شد ولی اثرات بینظیر آن باعث شد که فناوری نانو بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای
تحقیقاتی در دهه اول قرن بیست و یکم مطرح شود.
امروزه دانشمندان و مهندسان کاربردهای زیادی برای ساخت مواد با مقیاس نانو یافتهاند و با
استفاده از این مواد و قابلیتهای خاص آنها نظیر توانایی باالتر ،وزن سبکتر و کنترلپذیری
بیشتر قادر شدهاند استفاده خوبی را برای این مواد بیابند.
در چند سال گذشته ،نانوتکنولوژی بهتدریج به حوزه صنعت اصالح قیر واردشده است .تأثیرات
چشمگیر نانو مواد در بهبود عملکرد و کارایی قیر آشکارشده است .برای اثبات این موضوع،
بسیاری از دانشمندان تالشهای مثبتی را درزمینه آمادهسازی قیر اصالحشده برای بررسی
مکانیسم اصالح و ثبت نتایج بهبود در عملکرد قیر ،انجام دادهاند .در این بررسی ،ابتدا نانو رسهای
مختلف مورداستفاده قرارگرفته در اصالح قیر ارائهشده و به دنبال آن روشهای استفادهشده برای
ترکیب قیر با این مواد و درنهایت تأثیرات نانو مواد بر روی عملکرد قیر پایه توصیفشده و
مکانیسم اصالح نیز موردبحث و بررسی قرارگرفته است .بر مبنای نتایج تحقیقات موجود ،تأثیرات
پارامتر فرآیند آمادهسازی بر روی سازگاری دو فاز در قیر اصالحشده و پایداری سیستم قیر
اصالحشده شرح دادهشده است.
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کلمات کلیدی:
نانو مواد ،قیر ،اصالح ،ترکیب ،خواص

 .1مقدمه
نانو مواد دارای ویژگیهای مورفولوژیکی در مقیاس نانو بوده و دارای خواص ویژهای در بعد نانو
هستند .نانو مواد هم درزمینه دانشگاهی و هم در زمینه صنعت ،عالیق قابلتوجهی را به خود
جلب کردهاند که این عالقهمندی به علت ویژگیهای مکانیکی منحصربهفرد ،خاصیت حصار
حرارتی ،ویژگیهای نوری ،الکتریکی و مغناطیسی آنهاست .علم مواد و پژوهشگران حوزه
تکنولوژی بر روی مواد از مقیاس ماکرو تا میکرو و یا نانو تمرکز کردهاند .قیر یک ماده سیاه تا
تیرهرنگ حاوی هیدروکربنها با وزن مولکولی متفاوت و مشتقات غیرفلزی بوده که به حالتهای
مختلف مایع ،شبه جامد و جامد یافت میشود .قیر معموالً بهعنوان یک ماده اتصالدهنده آلی
برای ضد آبکردن ،افزایش مقاومت در برابر رطوبت و خوردگی به کار میرود .ویژگی حساسیت
دمایی و خواص فیزیکی آسفالت قیری در دماهای کاربری باال و پایین میتواند بر عملکرد نهایی
مخلوط تأثیرگذار باشد .برای بهبود عملکرد قیر و مخلوط آسفالت بتنی ،افزودن اصالحکنندههایی
مانند پلیمر به آنها ،به یک روش موردقبول در سالهای اخیر تبدیلشده است .در حقیقت ،نانو
کامپوزیتهای پلیمری یکی از مهیجترین موادی است که اخیر ًا کشفشده و خواص فیزیکی به
هنگام اصالح یک پلیمر با مقدار کم نانو رس در شرایطی که رس بهدرستی در سطح نانوسکوپی
پراکندهشده باشد ،بهطور موفقیتآمیزی بهبود مییابد .نانو رسها مواد معدنی طبیعی هستند.
میزان خلوص رس بر خواص نانو کامپوزیت نهایی اثرگذار است .بسیاری از رسها آلومینوسیلیکا
بوده و دارای ساختار ورقهای هستند .معمولترین نوع رس ،مونت موریلونیت است (شکل شماره
 .)1ضخامت الیهها یا ورقههای مونت موریلونیت  1 ،نانومتر است .درجه انبساط مونت موریلونیت
توسط ظرفیت تبادل یونهای آن (مانند کاتیون) تبیین شده که میتواند بسیار گسترده باشد.
عدد مشخصه این نوع رس ،ظرفیت تبادل کاتیون ( )CECاست که نشاندهنده مقدار
کاتـیونهـای بین سـطـحی اسـت CEC .مـونت موریلونیت در محـدودهای بیــن 80-100
 meq/100grقرار دارد .فشار انبساط مونت موریلونیت بسیار باال است که منجر به الیهبرداری
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و پراکندگی بلورها بهصورت ذرات ریز میشود .هنگامیکه  Mg2+ ،Ca2+و آمونیوم کاتیونهای
غالب باشند ،پراکندگی به نسبت کم بوده و اندازه ذرات نسبتاً بزرگ است .پراکندگی صفحات
رس از یکدیگر منجر به تشکیل نانو رس با ناحیه سطحفعال فوقالعاده بزرگ میشود .این به
گسترش شدید واکنش بین نانو رس و محیط اطراف (قیر یا مواد دیگر) کمک میکند.

شکل  1ساختار مومت موریولیت

نانوتکنولوژی بهتدریج در صنعت اصالح آسفالت با انواع مختلف نانو مواد برای اصالح قیر
گنجاندهشده است .شکل شماره  2نشاندهنده سیر تکاملی مقیاس طول آسفالت از ماکرو به
مزو ،میکرو ،نانو و کوانتوم است.
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شکل  2سیر تکاملی مقیاس طول در آسفالت

میکرو ساختارها تعیینکننده خواص ماکرو هستند؛ بنابراین قیر نانو اصالحشده ،بهبود
قابلتوجهی در برخی از خواص اساسی ارائه داده و درنتیجه برتر از دیگر روشهای اصالح قیر
است .در آگوست  ،2006یک کارگروه علمی تحت عنوان نانو اصالح مواد سیمانی در ایاالتمتحده
آمریکا برگزار شد که در آن بر استفاده از نانوتکنولوژی برای بهبود عملکرد بتن قیری تمرکز و
تأکید شده بود .یکی از نتیجهگیریهای اصلی این کارگروه این بود که دانش نانو و نانوتکنولوژی
میتواند منجر به بهبود فناوری ساخت بتن قیری شود .در این کارگروه زمینه دانش آسفالت نانو
مواد ایجاد شد .در این مقاله ،روشهای مختلف آمادهسازی قیر اصالحشده با نانو رس موردبررسی
قرارگرفته و تأثیرات نانو مواد بر خواص قیر پایه و همچنین سازوکار آن بهطور خالصه بیان
میشود.
 .2انواع نانو مواد استفادهشده در اصالح قیر
پلیمرهای اصالحکننده مختلف ،ویژگیهای ذاتی متفاوتی را به ترکیب منتقل میکنند .از طریق
تحقیق و توسعه ،چندین اصالحکننده خوب آسفالت مانند پلیاتیلن ( ،)PEاتیلن ونیل استات
( ،)EVAالستیک و استایرن بوتادی ان استایرن ( )SBSشناختهشدهاند SBS .متخلخل و
سبکوزن بوده و هر دو خاصیت االستیک الستیک و خواص ترموپالستیک رزین را دارد و
درنتیجه به آن اجازه میدهد که در محدوده وسیعی کاربرد داشته باشد .بااینحال برخی از
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رزینها مانند ( )PEنسبت ًا ارزان بوده ،از پالستیکهای بازیافتی بهدستآمده و میتواند بهصورت
مستقیم به آسفالت بیس اضافه شود؛ بنابراین ،بسیاری از دانشمندان به اصالح پلیمری قیر متعهد
بوده و در جهت کاهش اشکاالت این مواد بهمنظور طوالنیتر کردن استفاده از آنها در مهندسی
آسفالت تالش میکنند .یکی از اصلیترین نواقص اصالح پلیمری خالص این است که اغلب
پلیمرهای ترمودینامیکی به دالیل تفاوت در چگالی ،قطبیت ،وزن مولکولی و انحاللپذیری بین
پلیمر و آسفالت ،با قیر ناسازگار هستند .این میتواند منجر به ایجاد خسارت به مخلوط در طول
ذخیرهسازی حرارتی شده که بهآسانی آشکار نبوده و تأثیرات ناخوشایندی بر مواد در زمان
استفاده در ساختوساز دارد.
در مصر  Afaf Abelو  Halim Mahmoudدر دانشگاه المینیا ،اصالح قیر معمولی و قیر
اصالحشده با پلیاتیلن ترفتاالت را با استفاده از سیلیکات نانو الیهای گزارش کردهاند .در ایران،
عربیانی و شاکری در دانشگاه گیالن ،اصالح قیر معمولی را با استفاده از نانو اکسید روی ارائه
کردهاند .در چین Zhanping ،Hua Yao ،و همکاران ،پیرشدگی طوالنیمدت و کوتاهمدت
قیر را با استفاده از نانومتر  ،1.44 pریز الیاف کربن و نانو رس بررسی کردهاند .سعید صادق پور
و همکاران ،تأثیرات مونت موریلونیت ارگانوفیلیک ( )OMMTنانو رس ( )Nanofill-942را
بر خصوصیات رئولوژیکی و پایداری ذخیرهسازی قیر اصالحشده با  SBSرا موردبحث قراردادند.
مونت موریلونیت ارگانوفیلیک یک نانو رس دارای مونت موریلونیت بهعنوان بیس است .مونت
موریلونیت ارگانوفیلیک توسط اختالط مقدار اسمی  45درصد دیستریل دی متیل آمونیوم کلراید
(با چگالی باالی  1.4 g/ccو سایز ذرات  )36 μmبا مونت موریلونیت تهیه میشود .در ایتالیا،
 Felico Gialiani ،Filipo Merusiو همکاران در مورد تأثیر اصالحکننده ( )OMMTنانو
رس ( )Cloisite 20Aبر روی رفتار ویسکواالستیک قیر اصالحشده با  SBSتحقیقاتی را انجام
دادهاند Liang Hu ،Heng Long Zhang .و همکاران تأثیرات پودر سنگآهک ،نانو کربنات
کلسیم و نانو رس مونت موریلونیت را برروی خاصیت مقاومت در برابر روغن قیر اصالحشده با
 SBSرا موردبررسی قرار دادهاند .ابولقاسم یزدانی و سارا پورجعفر بهینهسازی بایندر آسفالت
اصالحشده با پلیپروپیلن/SBS/نانو رس را با استفاده از روش تاگوچی موردبحث و بررسی قرار
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دادهاند .فرهاد جعفری ،محمد رهی و همکاران نیز تأثیرات نانوسیلیکا را بر روی ویژگی ضد
پیرشدگی ،عملکرد شیارشدگی و خواص رئولوژیکی قیر پایه بررسی کرده اند.
با توجه به روش آمادهسازی پیچیده ،تهیه مواد ارگانیک نانومقیاس با استفاده از روشهای مرسوم
مشکل است .پلیمرهای اصالحکننده معموالً بهراحتی مورداستفاده قرارگرفته و به یک روش
امیدبخش در اصالح قیر تبدیلشدهاند .بااینحال ،هزینه اولیه باال و خاصیت اکسید فلز،
بهکارگیری آن را در اصالح آسفالت محدود کرده است .ازلحاظ تئوری ،اکثر قریب بهاتفاق مواد
اکسید فلز ارگانیک میتواند بهصورت نانومقیاس آمادهشده و پسازآن برای تشکیل یک نانو
کامپوزیت با قیر معمولی ترکیب شوند .فناوری اصالح نانو سایز قیر در حال حاضر یک موضوع
محبوب در رشته مهندسی مواد بوده و به نیروی پیشران در رشد اقتصادی صنعت حملونقل
تبدیلشده است.
 .3فرآیند آمادهسازی قیر اصالحشده پلیمری
بهطورکلی ،در حال حاضر دو روش برای اصالح قیر مورداستفاده قرار میگیرد .یکی از آنها
برشی سرعت باالست که بهطور گسترده به کار گرفتهشده که توسط آن پلیمر اصالحکننده
میتواند بهصورت یکنواخت با استفاده از یک دستگاه برشی در قیر پراکنده شود .روش دوم
 mother liquor meltingنام داشته و مستلزم انحالل پلیمر اصالحکننده در حاللهای
ارگانیک برای تهیه یک محلول غلیظ است .مرحله نهایی شامل ذوب مخلوط برای تلخیص و
بازیابی حالل تحت شرایط دمایی باال است .سازگاری بین قیر و اصالحکننده یک فاکتور اساسی
برای بهبود تأثیر اصالح قیر است .سازگاری به ترکیبات قیر پایه و همچنین قطبیت ،اندازه ذرات
و ساختار مولکولی پلیمر اصالحکننده قیر و سطح واکنش بین قیر و پلیمر اصالحکننده بستگی
دارد .نوع عامل اصالحکننده ،درجه حرارت آمادهسازی و فرآیند اصالح نیز بر عملکرد قیر
اصالحشده تأثیرگذار است.
 1-3شرط اصالح پلیمری قیر

 Juan canilo Muneraطی تحقیقاتی که انجام داد گزارش کرد که تورم پلیمر در طول
اختالط ناشی از جذب ترکیبات سبک قیر بوده و براثر این جذب خصوصیات قیر پایه تغییر
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میکند .درنتیجه ،تورم ذرات پلیمر در قیر نیز میتواند بر سازگاری دو فاز در یک محدوده دمایی
خاص و بهتبع آن بر روند اصالح تأثیرگذار باشد.
 .4فرآیند آمادهسازی پالستیک ضایعاتی و زبالههای الکترونیکی اصالحکننده قیر
سه فرآیند برای اختالط پالستیک ضایعاتی و زبالههای الکترونیکی با قیر اصالحشده وجود دارد:
 .1روش مرطوب
 .2روش خشک
 .3روش نیمه مرطوب
درروش مرطوب ،ضایعات پالستیکی به همراه دیگر افزودنیها ذوبشده و با قیر مذاب با دمای
حدود  150درجه سانتیگراد با استفاده از یک مخلوطکن برشی بهمنظور تولید قیر اصالحشده
با ضایعات پالستیکی ( )WPMBمخلوط شده و سپس به سنگدانه های داغ برای تولید مخلوط
قیری اصالحشده اضافه میشود .درروش خشک ،ضایعات پالستیکی به سنگدانه های داغ بهمنظور
تولید سنگدانه های پوشش دادهشده با پالستیک ( )PCAاضافه میشود .سپس مقدار مطلوب
قیر برای تولید مخلوط  WPMBبه این سنگدانه ها اضافه میشود .درروش نیمه مرطوب،
ضایعات پالستیکی در فاز قیر و در شرایط مذاب مخلوط شده و در خنکسازی  WPMBتا
دمای محیط از فاز قیر جدا میشوند؛ اما برخی از پالستیکها در جریان اختالط ضایعات بهطور
کامل ذوب نشده و دوباره در هنگام اضافه کردن افزودنیها پراکنده میشوند .ذرات ضایعات
پالستیکی حاوی قیر سپس بهمنظور پوشش سنگدانه های داغ برای تولید مخلوط قیری اصالح
شده با ضایعات پالستیکی مورداستفاده قرار میگیرد .ذرات پالستیک حلنشده بهعنوان یک
بالشتک در مخلوط اصالحشده به همراه پرکنندههای شیمیایی و دیگر افزودنیها سختتر شده
و موجب بهبود نرمی ،ذوب و دمای انتقال شیشهای میشوند .این فرآیند نسبت به فرآیند مرطوب
به علت داشتن هردو مزیت ضایعات پالستیکی که شامل اصالحکننده قیر و عامل پیوند بهتر
سنگدانه ها ست ،ارجحیت دارد .البته این روش همچنان تحت اعتبار سنجی است.
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 .5فرآیند آمادهسازی بایندر قیر اصالحشده با الستیک و پلیمر نانو رس
مجتبی قاسمی ،قیر اصالحشده با کامپوزیت  SBS/SiO2را برحسب روشهای گزارششده
پیشین آماده کرد .او فهمید که روش  mother liquor meltingبرای پراکنش یکنواخت
پلیمر اصالحکننده و به دنبال آن پایداری ذخیرهسازی سیستم قیر اصالحشده مؤثرتر است.
بههرحال ،این فرآیند آمادهسازی ،نسبتاً پیچیده بوده و مشخصشده که حالل ممکن است دیگر
خواص قیر را تحت تأثیر قرار دهد .درنتیجه ،در این مقاله ،فقط روش اصالح قیر بهصورت برشی
پرسرعت که معموالً در آزمایشگاه و کارهای میدانی استفاده میشود بهطور خالصه بیانشده
است.
با توجه به هزینه باال و پراکنش نانو مواد در قیر ،مقادیر نانو مواد کامپوزیت باید کم در نظر گرفته
شود .عالوه بر این ،ویسکوزیته قیر بسیار باال بوده و ترکیبات آن پیچیده است که این امر منجر
به افزایش مشکالت پراکنش نانو ذرات و انتشار آنها در ماتریکس میشود .کاهش ویسکوزیته
در فرآیند آمادهسازی قیر اصالحشده برای افزایش درجه حرارت بهمنظور تسهیل در انتشار نانو
ذرات ،ضروری است .ازآنجاکه آسفالت در طول فرآیند آمادهسازی کامپوزیت به سهولت توسط
اکسیژن دچار پیرشدگی میشود ،درجه حرارت اختالط و زمان برش نباید بیشازحد باال باشد؛
بنابراین متعادلسازی پراکنش یکنواخت نانو ذرات در قیر و کاهش پیرشدگی آن تا حدی
امکانپذیر است .اینیک موضوع قابلتوجه و کلیدی برای تحقیقات در آینده است .عالوه بر این،
اندازه ذرات پلیمر در آسفالت ،تحت تأثیر سرعت و زمان برش قرار دارد.
نخستین روش مخلوط کردن بهصورت توالی دنبالهدار است که در آن نخست قیر با Cloisite
 20Aمخلوط شده و سپس پلیمر به مخلوط افزوده میشود .روش دوم اختالط بهصورت توالی
معکوس بوده که در آن پلیمر با  Cloisite 20Aمخلوط شده و درنتیجه تشکیل یک نانو
کامپوزیت پلیمری را میدهد ،پسازآن نانو کامپوزیت به قیر پایه افزوده میشود .در روش دوم از
مخلوطکن با ظرفیت  50میلیلیتر ،پیش گرم شده تا دمای  190درجه سانتیگراد استفاده
میشود .سرعت آن به مدت  2/5دقیقه در  30دور در دقیقه ثابت نگهداشته شده و سپس بهتدریج
تا  60دور در دقیقه اضافه میشود .رس ارگانیک به ماتریکس پلیمر مذاب قبل از افزایش دور
موتور اضافه میشود .زمان کلی اختالط در حدود  13دقیقه است.
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با توجه به افزودن پلیمر رس به قیر پایه ،روشهای اختالط مرسوم به شرح زیر است:
قوطیهای آلومینیوم با ظرفیت تقریبی  500میلیلیتر با  250-260گرم آسفالت پرشده و درون
گرمکن ترمو الکتریک قرار داده میشوند .هنگامیکه دمای قیر به  180درجه سانتیگراد رسید،
یک مخلوطکن برشی درون قوطیها قرار دادهشده و با سرعت  4000دور در دقیقه شروع به
چرخش میکند .پلیمر و رس به ترتیب با نرخ  5گرم در دقیقه اضافه میشود .درجه حرارت در
طول افزودن پلیمر و رس و حدود یک ساعت پس از اختالط در محدوده  180درجه سانتیگراد
حفظ میشود .سپس نمونهها درون فریزر در دمای  -20درجه سانتیگراد ذخیره میشود .سه
روش برای آمادهسازی کامپوزیت سهگانه نانو رس/پلیمر/قیر وجود دارد:
 .1روش پلیمریزاسیون درجا
 .2انحالل در یک حالل ارگانیک
 .3روش ذوب Intercalated
در این پژوهش ،روش ذوب  Intercalatedبه علت کارایی و سادگی آن مورداستفاده قرارگرفته
است OMMT .به قیر اصالحشده با  SBSدر دمای  180درجه سانتیگراد افزودهشده و تمام
نمونهها در سرعت ثابت  4000دور در دقیقه به مدت  30دقیقه ترکیب شدند .دمای اختالط
نباید از  200درجه سانتیگراد تجاوز کند و زمان اختالط نیز تا جای ممکن برای جلوگیری از
تخریب پلیمر و اکسیداسیون قیر ،کوتاه در نظر گرفته شد .درنهایت خصوصیات نانو کامپوزیت با
 PMBو بایندر اصلی مورد مقایسه قرار گرفت.
 Henglong Zhangو همکاران از روش زیر برای آمادهسازی نانو کربنات
کلسیم/SBS/سنگآهک استفاده کرده است .قیر اصالحشده با  SBSو مواد معدنی مختلف با
استفاده از یک مخلوطکن برشی تهیه میشود .نخست قیر اصالحشده با  SBSدرون مخلوطکن
و تا زمانی که بهطور کامل در دمای حدود  175درجه سانتیگراد مایع شود ،حرارت دادهشده و
پسازآن  ،MMTپودر سنگآهک و یا نانو کربنات کلسیم به ترتیب به درون قیر اصالحشده با
 SBSاضافه میشود .پسازآن مخلوطکن برای حصول اطمینان از پراکنش صحیح مواد معدنی
به مدت  30دقیقه با سرعت  3000دور در دقیقه به چرخش درمیآید.
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با توجه به انواع مختلفی همچون قیر پایه ،پلیمر و نانو مواد ،روش آمادهسازی قیر اصالحشده
میتواند بهشدت متفاوت باشد .عالوه بر این ،عوامل کنترل فرآیند آمادهسازی قیر اصالحشده با
سازگاری و ذخیرهسازی حرارتی مناسب مانند سرعت چرخش ،درجه حرارت و زمان از موضوعات
جذاب برای تحقیقات آتی در مورد قیر اصالحشده با پلیمر/نانو مواد هستند.
 .6تأثیر نانو مواد بر روی قیر پایه و قیر اصالحشده و بررسی سازوکار آن
 1-6ثبات و سازگاری

سازگاری کلی مواد یکی از عوامل اصلی و شرط الزم برای هر پراکنش و ثبات کامپوزیت است.
درنتیجه ،دانشمندان بهطورجدی در این زمینه فعالیت داشته و از تکنیکهای مناسب برای تهیه
نانو مواد یکنواخت و پراکنش پایدار آنها در آسفالت استفاده میکنند .متأسفانه ،نانو مواد
میتوانند به سهولت با یکدیگر تجمیع شده که منجر به بروز تفکیک نقطهای در ترکیب میشود.
این امر باعث تشکیل ریزساختارهای ناهموار در کامپوزیت شده که باعث تحریف میدان نیرو و
سرانجام تأثیرگذاری بر جنبههای مثبت نانو مواد و بروز اثرات منفی میشود .عدم پراکندگی نانو
مواد افزودهشده در حالت یکنواخت برای یک دوره طوالنی ممکن است بر ریزساختارهای
کامپوزیت تأثیر نامطلوب گذاشته و منجر به تغییرات تدریجی چه در طول فرآیند نقلوانتقال و
ذخیرهسازی و یا در زمان بهکارگیری آن در آسفالت شود .وجود چنین شرایطی قابلقبول
نمیباشد.
بهمنظور ترویج پراکندگی نانو ذرات رس ارگانیک  MMTدر قیر اصالحشده پلیمریFilippo ،
 Merusiتحقیقاتی را انجام داد .وی نتیجهگیری کرد که میزان نانومتری میتواند با فاز مایع
مالتنیک قیر تعامل داشته و منجر به گسترش اثر آن بر مرحله انتقال شود .حضور رس و مخلوط
کردن متوالی از عوامل اصلی است که خواص نهایی ترکیب را کنترل میکند .در مورد اختالط
نوع  ،Pیک بهبود قطعی در خواص مکانیکی ثبتشده ولی رفتار رئولوژیکی کمی شبیه به ترکیب
دوتایی قیر( SBS/قیر اصالحشده پلیمری رایج) است .با اختالط نوع  ،Nرس تأثیر مؤثر و اساسی
بر ساختار درونی و رئولوژی قیر دارد .در این مورد ،حضور رس ،عمیقاً باعث تغییر تعادل بین فاز
غنی از پلیمر و فاز غنی از آسفالت شده که باعث افزایش سازگاری بین دو فاز میشود.
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به منظور افزایش پراکندگی ذرات رس ارگانیک  MMTدر قیر اصالحشده پلیمری ،سعید صادق
پور و همکاران اعالم کردند ،هنگامیکه مقدار  SBS/OMMTدر کامپوزیت سهگانه به نسبت
 100/50باشد ،پایداری ذخیرهسازی ترکیب ،بهبود چشمگیری دارد .با افزایش نانو رس ،تفاوت
نقطه نرمی در باال و پایین لوله آلومینیومی کمتر میشود اما به دلیل تهنشینی ذرات ،OMMT
تفاوت در نقطه نرمی با افزایش نسبت  SBS/OMMTبه میزان  100/65و بیشتر ،منفی
میشود .در مقادیر باالتر از  SBS/OMMT= 100/50رسوبات نانو ذرات در بخش انتهایی
لوله جمع شده ،درنتیجه نقطه نرمی بخش پایینی افزایش مییابد؛ بنابراین ،اینگونه میتوان
نتیجهگیری کرد که نسبت  SBS/OMMTیک پارامتر مهم در دستیابی به پایداری ذخیرهسازی
دماباالی آسفالت اصالحشده با  SBSاست .درنتیجه نسبت مناسب  SBS/OMMTمعادل
 100/50بوده و مقادیر بیشتر آن نامناسب است .در مقیاس نانومتری ،نیروهای براونی و
فعلوانفعاالت مولکولی نیروهای غالب هستند .شکل شماره  3نشاندهنده دو نوع ساختار
 Intercolationو  Exfosionپلیمر با نانو رس است.

شکل  3نمودار شماتیک قیر اصالحشده با SBS/OMMT

بهمنظور افزایش پراکنش نانو ذرات دو نوع مختلف نانو رس ارگانیک ( cloisite 6Aو cloisite
 )25Aدر پلی متیل پنتن ( Wanjale ،Santosh D ،)PMPو همکاران ،نانو کامپوزیت PMP
و رس را بهطور موفقیتآمیزی با استفاده از روش ذوب  Intercolatedتهیه کردند .دو رس
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ارگانیک برای تسهیل در تداخل پلیمر استفادهشده است .از نتایج حاصل از پراش اشعه ایکس
( )XRDمیتوان نتیجه گرفت که برای هر دو نوع رس ،ساختارهای نانو کامپوزیت تشکیلشده
بهصورت  disordered ،Intercolatedو تا حدودی  exfoliatedاست .این اثر تقویتی
بهوسیله بهبود مدول ذخیرهسازی در طیف وسیعی از درجه حرارتها بررسی و اثباتشده است.
اثر روس بر نانو کامپوزیت در پاسخ دینامیکی نانو کامپوزیت ظاهر میشود .میزان افزایش در
مدول ذخیرهسازی بهطور قابلتوجهی برای نانو کامپوزیت تهیهشده با استفاده از رس  25Aباالتر
بوده و نسبت با نانو کامپوزیت با بیس رس  6Aسازگارتر است .نتایج پژوهش حاضر نشان داد
که نانو کامپوزیت با بیس رس  25Aخصوصیات بهتری را به نمایش میگذارد .از این مشاهدات
میتوان نتیجه گرفت که با انتخاب یک سازگار کننده با نقطه نرمی و نقطه ذوب باال ،ترکیب
خوبی از خواص با توجه به پلیمر اولیه به دست میآید .افزایش غلظت نانو رس در آسفالت باعث
بهبود حساسیت دمایی آسفالت و همچنین افزایش مدول ترکیب و کاهش زاویه فازی میشود.
 2-6مقاومت در برابر پیرشدگی

هنگامیکه قیر دچار پیرشدگی میشود ،سختتر و شکنندهتر شده و بهتبع آن آسفالت جاده
دچار آسیبهای زودرس میشود .پیرشدگی قیر شامل دو مرحله است :پیرشدگی کوتاهمدت و
پیرشدگی بلندمدت .پیرشدگی کوتاهمدت با حرارت دادن آسفالت در سطح آن و پیرشدگی
بلندمدت بهطورکلی توسط ترکیبی از اقدامات مانند اکسیداسیون حرارتی ،بارش و فشار ترافیک
در طول عمر آسفالت ایجاد میشود .پیرشدگی برخی از قیرهای اصالحشده اغلب براثر تخریب
پلیمر است .مقاومت عالی قیر اصالحشده در برابر پیرشدگی ناشی از سازگاری و انحاللپذیری
خوب آن است؛ بنابراین سازگاری و ثبات از خواص اصلی قیر اصالحشده است .عالوه بر این،
الگوی توزیع نانو الیهها در قیر اصالحشده باعث بهبود مقاومت در برابر پیرشدگی میشود .تأثیر
افزودن  OMMTبه قیر اصالحشده پلیمری و بررسی پیرشدگی آن توسط سعید صادق پور و
همکاران موردتحقیق و پژوهش قرارگرفته است .نانو رسها میتوانند باعث جلوگیری از پیرشدگی
قیر اصالحشده پلیمری شوند .با استفاده از آنها میزان نفوذپذیری پایین نگهداشته شده و افزایش
بیشتر نقطه نرمی باعث افزایش مقاومت در برابر پیرشدگی بایندر میشود .تفاوت بین نقطه
نرمی ،قبل و بعد از پیرشدگی با افزودن  OMMTکاهشیافته است .همچنین ،روند کاهشی
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میزان نفوذپذیری نیز افزایشیافته است .شکل شماره  4نشاندهنده مدل انتشار اکسیژن در نانو
کامپوزیت سهگانهاست .با افزایش مقدار  OMMTدر نسبت  SBS/OMMTاز  100/50به
 100/65ذرات اشباعنشده در انتهای ظرف انباشته میشوند .درنتیجه تفاوت نقطه نرمی برای
این نمونه منفی میشود .اکسیداسیون قیر همیشه محصول عملکرد بدتر قیر در دمای پایین
است؛ بنابراین ،بهبود خواص ضد پیرشدگی قیر اصالحشده پلیمری با افزایش مقدار OMMT
منجر به بروز عملکرد مناسب در دمای پایین و کاهش ترکخوردگی حرارتی می شود.

شکل  4مدل انتشار اکسیژن در نانو کامپوزیت سهگانه )a( .ترکیب قیر SBS/و ( )bترکیب کامپوزیت قیرOMMT/SBS/

 3-6دیگر خواص متفرقه

دیگر خواص قیر اصالحشده مانند رئولوژی و عملکرد آسفالت پیش از هر چیز به سازگاری و
پایداری قیر اصالحشده بستگی دارد؛ بنابراین ،عامل کلی که سازگاری و پایداری را تحت تأثیر
قرار میدهد میتواند بر دیگر خصوصیات مواد نیز تأثیرگذار باشد .در این پژوهش چندین نمونه
با  13درصد پلیمر  PETو مقدار نانو رس به ترتیب به میزان  6 ،3 ،0و  9درصد با قیر اصالحشده
تهیه کردیم .مشاهده شد که خواص فیزیکی مانند مقدار نفوذپذیری و نرمی با افزایش غلظت
نانو رس در مخلوط ،بهبود یافت.
محمد صادق مخلوط قیری با مقادیر مختلف نانو رس تهیه و بر اساس نتایج آزمایشگاهی گزارش
کرد که افزودن نانو رس ،خصوصیات رئولوژیکی قیر را ارتقاء میدهد .همچنین نتیجه گرفت که
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با افزودن نانو رس به ترکیب ،نفوذپذیری کاهشیافته و نقطه نرمی افزایش مییابد .بتن آسفالتی
تهیهشده با قیر اصالحشده با نانو رس ،بهبود چشمگیری را در پایداری مارشال از خود نشان داد.
 Henglong Zhangمخلوط قیری اصالحشده با  SBSرا با استفاده از مونت موریلونیت
( ،)MMTنانو کربنات کلسیم و پودر سنگآهک ( )LSPتهیه و موردپژوهش قرار داد .وی بر
مبنای تحقیقات آزمایشگاهی به این نتیجه رسید که  MMTو نانو کربنات کلسیم ،مقاومت
 dieselقیر اصالحشده با  SBSرا بهبود میبخشند .درحالیکه  LSPباعث کاهش مقاومت
 dieselقیر اصالحشده با  SBSمیشود .مقاومت قیر اصالحشده با  MMT/SBSنیز در برابر
روغنموتور موردبررسی قرار گرفت و هردو مخلوط قیر اصالحشده با  SBSو قیر اصالحشده با
 MMT/SBSپدیده تورم را در روغنموتور از خود نشان داند .بههرحال ،با توجه به خواص
حصاری ساختار  intercolatedدر قیر اصالحشده با  ،MMT/SBSمونت موریلونیت میتواند
تورم قیر اصالحشده با  SBSرا در روغنموتور کاهش دهد.
 .7نتیجهگیری و چشمانداز
در طول فرآیند اصالح قیر با نانو مواد ،نانو مواد مختلف نقش مثبتی را در بهبود خصوصیات قیر
ایفا میکنند .مکانیسم استفاده از نانو مواد به همراه بیس و پلیمر اصالحکننده قیر بهطور خالصه
موردبررسی و تجزیهوتحلیل قرارگرفته است .همانطور که پژوهشگران توجه زیادی به اصالح قیر
با استفاده از نانو مواد دارند ،علم نانو و نانوتکنولوژی نیز میتوانند به فرآیند اصالح قیر کمک
شایانی کنند .در آمادهسازی قیر اصالحشده ،پلیمرهای مرسوم اصالحکننده قیر و روشهای
مختلف مورداستفاده قرارگرفته است؛ اما تأثیر پارامترهای مختلفی همچون درجه حرارت ،برش
و زمان در فرآیند آمادهسازی ،بر خصوصیات قیر اصالحشده تولیدی موردبررسی قرار نگرفته
است .باور بر این است که اصالح نانو مواد بر روی قیر پایه و قیر اصالحشده یک فرآیند واکنش
شیمیایی است.
مقدار دوز نانو مواد افزودهشده به قیر برای رسیدن به پراکنش نانومقیاس و بهبود سازگاری هر
فاز و خواص همهجانبه قیر اصالحشده ،نقطه تمرکز دانشمندان در این زمینه خواهد بود .بهطور

www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

17

تأثیرات اننو مواد رب روی خواص قیر معمولی و قیر اصالح شده پلیمری

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

همزمان ،تحقیقات بیشتر بر روی مکانیسم اصالح قیر ،نانو مواد و ریزساختارهای آن نیز یکی از
موضوعات جذاب برای دانشمندان فعال در این بخش است.
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