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ارزیابی عملکرد قیر اصالحشده با نانو سیلیکا و ساسوبیت
چکیده:
در این مطالعه ،مقادیر متفاوتی از نانو سیلیکا به میزان  2درصد 4 ،درصد و  6درصد وزنی به قیر
در جهت بهبود و اصالح خصوصیات فیزیکی ،مکانیکی و رئولوژیکی مخلوط آسفالت گرم
( )WMAاضافه گردید .مخلوط آسفالت گرم حاوی  2درصد وزنی ( Sasobitمخلوطی از
هیدروکربنها با زنجیره بلند) است .آزمونهای کنترل کیفی مختلف برای توصیف قیر اصالحشده
و  WMAانجام گرفت .بررسیهای رئولوژیکی نشان داد که مدول ترکیب قیر پایه با افزایش
درصد نانو سیلیکا از  2به  6درصد وزنی ،افزایش مییابد .زاویه فازی و عامل شیاردار کردن قیر
اصالحشده با نانو سیلیکا نیز کاهش چشمگیری دارد .با تجزیهوتحلیل رئولوژیکی ،مقدار  6درصد
وزنی نانو سیلیکا بهعنوان مقدار مطلوب انتخاب شد .نتایج بررسیها بر روی مخلوط آسفالت این
حقیقت را ثابت کرد که با افزایش مقدار نانو سیلیکا ،کیفیت مخلوط آسفالت گرم بهبود مییابد.
با افزایش مقدار نانو سیلیکا ،مدول ارتجاعی  WMAنیز افزوده میشود .به همین منوال ،واکنش
آسفالت تحت بارهای ترافیکی کاهش مییابد .با افزودن نانو سیلیکا به مخلوط آسفالت گرم و
 ،Sasobitعمق شکستگی در آن بهطور چشمگیری کاهش مییابد؛ بنابراین عمر خستگی
 WMAدر حضور نانو سیلیکا تمدید میشود .همچنین نتایج آزمون ردیابی چرخ ثابت کرد که
عمق شیار شدگی نمونه اصالحشده کاهشیافته است .نتایج بررسیها بر روی  WMAنشان داد
که مقدار  6درصد وزنی نانو سیلیکا ،یک مقدار مطلوب و بهینه است .این نتیجه در انطباق با
تحقیقات رئولوژیکی بود.
توضیحات مختصر در مورد :Sasobit
 Sasobitکریستالهای ریز هیدروکربن آلیفاتیک با زنجیره بلند است که اغلب آن را بانام
 WAXمیشناسند .البته نه واکسی که بهطور طبیعی در آسفالت مایع وجود دارد .نقطه ذوب
آن در محدودهای بین  185تا  239درجه فارنهایت بوده و در باالتر از  239درجه فارنهایت در
ال محلول است .این محصول از گاز طبیعی با استفاده از پلیمریزاسیون در فرآیند
آسفالت کام ً
 Fisher-Tropschبه دست میآید .این محـصول بهصورت جامد در دسترس بوده و به شـکل
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قرصهای استوانهای با قطر  5میلیمتر و پودر با قطر  1میلیمتر میباشد.
کلمات کلیدی:
 ،Sasobit ،WMAقیر اصالحشده با نانو سیلیکا ،خواص رئولوژیک ،مدول ارتجاعی ،خستگی ،عمق
شیار شدگی

.1

مقدمه

موضوع مخلوط آسفالت گرم ( )WMAدر دهههای اخیر به موضوعی جذاب برای بسیاری از
محققین تبدیلشده است .دانشمندان و محققین درصدد ارتقاء و بهبود کیفیت این نوع از
مخلوط آسفالت میباشند .به دالیل فواید زیستمحیطی و مصرف سوخت کم ،این نوع از
مخلوطهای آسفالت میتوانند بهعنوان جایگزینی برای  HMAارائه شوند ( Qinو همکاران
 .)2014از مزایای مهم  WMAکاهش انرژی موردنیاز برای گرم کردن مواد در طول دوره
اختالط بوده و این موضوع باعث کاهش هزینههای تولید میشود .دیگر مزیت  WMAدر
مقایسه با  HMAمعمولی نیاز کمتر به فوم آسفالت در طول اختالط و همچنین کاهش انتشار
گازهای سمی از کارخانههای تولید آسفالت است ( Guoو  .)2012 Zhaoبه این دالیل استفاده
از  WMAدر سالهای اخیر بهشدت افزایشیافته است ( Qinو همکاران .)2014
مرکز ملی تکنولوژی آسفالت برخی گزارشها را راجع به استفاده از  ،Sasobitموم مصنوعی
بهعنوان اصالحکننده در مخلوط آسفالت گرم را منتشر کرده است .در برخی از تحقیقات،
 Sasobitبه میزان  2/5درصد بر مبنای بایندر پایه ،با توجه به اینکه این نسبت نباید از 3
درصد وزنی تجاوز کند ،استفادهشده است .در برخی دیگر از پروژههای تحقیقاتی ،این نسبت از
 1تا  1/5درصد توصیهشده است Sasobit .فشردهسازی و دمای اختالط را کاهش داده و منجر
به کاهش حرارت موردنیاز میشود .همچنین باعث کاهش چشمگیر در میزان انتشار  CO2نیز
میشود ( Yanو همکاران .)2013
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ذرات نانو حداقل در یک بعد کمتر از  100نانومتر قطر دارند .با توجه بهاندازه کوچک آنها ،نانو
مواد معمو ًال واکنشپذیری و سطحفعال خاص باالیی دارند ( Yuو همکاران  .)2015به علت
مزایای ذکرشده برای نانو مواد ،آنها برای بهکارگیری در فناوری ساخت آسفالت مناسب
میباشند (عربانی و فرامرزی  Galooyak ،2015و همکاران  ،2010گلستانی و همکاران
 .)2015در سالهای اخیر از نانو رس برای بهبود خواص مختلف بایندر پایه استفادهشده است.
مشخص شد که نانو رس میتواند مدول ترکیب را بهبود بخشیده و کشش شکست بایندر پایه
را کاهش دهد (جهرمی و خدائی  ،2009زیاری و همکاران )2014؛ بنابراین نانو رس میتواند
حساسیت به رطوبت آسفالت نهایی را کاهش دهد ( Yangو  Yao ،2013 Tigheو همکاران
.)2012
نانو الیاف کربن نیز میتواند برای اصالح بایندر آسفالت به کار گرفته شود (شفابخش و همکاران
 Yao ،2014و همکاران  ،2012زیاری و همکاران  .)2013از نتایج حاصل از رئومتر برشی
دینامیک ( )DSRو آزمون ویسکوزیته ،نتیجهگیری شد که پاسخ ویسکواالستیک و مقاومت
شیار شدگی بایندر اصالحشده با الیاف نانو کربن بهبود مییابد (شفابخش و همکاران ،2015
 Yaoو همکاران .)2012
نانو سیلیکا در صنایع مختلف ازجمله پزشکی و مهندسی استفاده میشود .فواید نانو سیلیکا
شامل کاهش هزینه تولید و دارا بودن ویژگیها با کارایی باال است .نانو سیلیکاها سطح بزرگ،
جذب قوی ،توانایی پراکنش باال ،خلوص شیمیایی زیاد و ثبات بسیار عالی دارند .درنتیجه داشتن
این خواص سودمند ،نانو سیلیکا پتانسیل استفاده شدن بهعنوان اصالحکننده برای اصالح و
بهبود عملکرد آسفالت را دارد ( Lazzaraو  Yao ،2010 Miliotoو همکاران .)2012
آمیزهای از نانو سیلیس و  SBSدر آسفالت ماتریکس سنگی ( )SMAبهکاررفته و نتایج آن
بهطور ضمنی بیان میکند که خواص مکانیکی بایندر آسفالت و مخلوط بهبودیافته است
( Santagataو همکاران  Yao ،2015و همکاران .)2013
 Luدر سال  2013اثر نانو سیلیس بر مخلوط آسفالت اصالحشده را بررسی کرد .در این تحقیق،
 5درصد نانو سیلیس بهعنوان درصد مطلوب انتخاب شد .مشاهده شد که نانو سیلیس مقاومت
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در برابر رطوبت مخلوط را بهطور چشمگیری افزایش داد؛ اما اثر منفی بر روی ترکخوردگی در
دمای پایین مخلوط داشت 59/5 .درصد اصالح برای نمونه حاوی نانو سیلیس در مقایسه با قیر
پایه به دست آمد .اثرات نانو سیلیس و دیاکسید تیتانیوم بر روی عملکرد آسفالت دستنخورده
توسط  Chaoو  Huaxinدر سال  2009تبیین گردید .نمونههای مختلف حاوی  3 ،1 ،0/5و
 5درصد وزنی سیلیس تهیهشده و خواص فیزیکی ،نقطه نرمی و نفوذ سوزن برای آنها تعیین
گردید .با افزایش نانو سیلیس ،نفوذپذیری کاهش و نقطه نرمی و شاخص نفوذپذیری
افزایشیافته که این امر نشاندهنده اصالح خواص قیر پایه است.
عربانیا و همکاران خصوصیات خستگی مخلوط آسفالت اصالحشده با نانو سیلیس را بعد از اعمال
شرایط پیرشدگی کوتاهمدت بررسی کردند .در این پژوهش ،با درصدهای مختلف نانو سیلیس
از  2تا  6درصد وزنی ،خصوصیات خستگی با استفاده از دستگاه استحکام کششی غیرمستقیم
بررسی شد .بر طبق این تحقیقات مشخص شد که میزان  4درصد وزنی نانو سیلیس میتواند
عمر خستگی مخلوط آسفالت را تا  37درصد افزایش دهد؛ بنابراین نمونهای که با  4درصد وزنی
نانو سیلیس تهیهشده ،مقاومت خستگی برتری را نشان میدهد (عربانیا و همکاران .)2012
اثرات نانو سیلیکا بر روی خواص  WMAاصالحشده با  Sasobitدر این مطالعه بررسیشده
است .نانو سیلیکا با مقادیر مختلف شامل  4 ،2و  6درصد وزنی به  WMAحاوی Sasobit
اضافهشده و روشهای آزمون تعیین کیفیت مختلف بر روی نمونههای آمادهشده برای تبیین
اثر نانو سیلیکا بر روی خواص رئولوژیکی ،مکانیکی و فیزیکی نمونهها انجامگرفته است .نتایج
نشان میدهد که نانو سیلیکا به میزان  6درصد وزنی ،خواص رئولوژیکی بایندر پایه را بهطور
چشمگیری بهبود میبخشد .نتایج حاصل از بررسی خصوصیات  WMAحاویSasobit
اصالحشده با نانو سیلیکا در انطباق با نتایج رئولوژیکی است.
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مواد

 1-2نانو سیلیکا
نانو سیلیکا با مشخصات ارائهشده در جدول شماره  1و  2برای این مطالعه مورداستفاده
قرارگرفته است .همانطور که در جدول شماره  2مشاهده میکنید ،مساحت سطح نانو سیلیکا
برای تأثیرگذاری بر خواص بایندر بسیار بزرگ و مطلوب است.

جدول  1آنالیز نانو سیلیکا

جدول  2خواص نانو ذرات اکسید سیلیکون

 2-2قیر و Sasobit
رایجترین قیر موجود با گرید  60/70تولیدشده در پاالیشگاههای ایران بهعنوان قیر پایه در این
مطالعه مورداستفاده قرار گرفت .مشخصات و ویژگیهای قیر پایه در جدول شماره  3ارائهشده
است.
ساسوبیت یک موم مصنوعی است که از هیدروکربنها با زنجیره بلند تشکیلشده است .این ماده
توسط پلیمریزاسیون طی فرآیند  Fisher-Tropschبه دست میآید .ساسوبیت مورداستفاده
در این پژوهش از شرکت  Sasol waxآفریقای جنوبی تهیهشده است.

جدول  3ویژگیهای قیر استفادهشده در این پژوهش
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روش آزمون

در این پژوهش ،از روش ذوب داغ برای اختالط قیر پایه با اصالحکنندهها ،ساسوبیت و نانو
سیلیکا استفادهشده است .در روش ذوب داغ ،اصالحکنندههای قیر که شامل ساسوبیت و نانو
سیلیکا هستند به ترتیب در درجه حرارت معادل  160درجه سانتی گراد و  180درجه سانتی
گراد به قیر دستنخورده اضافه میشوند .میزان ساسوبیت مورداستفاده برای تمام نمونهها به
مقدار  2درصد وزنی بود ،درحالیکه مقدار نانو سیلیکا استفادهشده از  2تا  6درصد وزنی (از
مقدار کل وزن بایندر) متفاوت بود .از دستگاه همگنساز  Silversonبا نرخ برشی  3000دور
در دقیقه و زمان اختالط حدود  30دقیقه برای آمادهسازی قیر اصالحشده استفاده گردید.
خصوصیات فیزیکی بایندر اصالحشده در جدول شماره  4ارائهشده است.

جدول  4خصوصیات فیزیکی قیر اصالحشده

در جدول شماره  ،5مدل ترکیب استاندارد مخلوط آسفالت گرم استفادهشده برای آمادهسازی
آسفالت ارائهشده است.
ویژگیهای ذرات و دانههای بکار رفته نیز در جدول شماره  6به تصویر کشیده شده است .از
ذرات گرم شده با دمای  135درجه سانتی گراد برای تولید آسفالت حاوی نانو سیلیکا
اصالحکننده قیر استفادهشده است.
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جدول  5مدل اختالط مخلوط آسفالت (عبور کرده از غربال برحسب درصد)

جدول  6خواص ذرات و دانه های بکار رفته

.4

نتایج و مباحث

 1-4خواص رئولوژیک نمونهها
خصوصیات رئولوژیک مرسوم قیر دست نخورده و قیر اصالحشده در دمای  10و  50درجه سانتی
گراد با گستره فرکانسی بین  0/1و  700رادیان بر ثانیه در رئومتر برشی دینامیک موردمطالعه
قرارگرفته است .وابستگی فرکانس به پارامترهای رئولوژیکی قیر دستنخورده و قیر اصالحشده
در شکلهای شماره  1تا  3به تصویر کشیده شده است.
تنوع مدول ترکیب (* )Gبه همراه فرکانس در دمای  10و  50درجه سانتی گراد در شکل شماره
 1نشان دادهشده است .همانطور که در این شکل مشاهده میکنید ،مدول ترکیب قیر با افزودن
نانو سیلیکا به قیر پایه افزایش مییابد .این مدول نشان میدهد که سفتی نمونهها در شرایط
ترافیکی سنگین با افزایش مقدار نانو سیلیکا از  2به  6درصد وزنی ،افزوده میشود .مدول ترکـیب
در شکلهای شـماره  1و  2افـزایش چشمگـیری را در فرکانـس پایین برای نمونههای اصالحشده
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نشان میدهد .در این فرکانسها ،قیر اصالحشده با نانو سیلیکا ،مقاومت در برابر شیار شدگی
بیشتری را در شرایط بارگذاری سنگین از خود نشان میدهد که منجر به افزایش چشمگیر در
مدول ترکیب قیر اصالحشده میشود .همچنین * Gقیر ،حساس به دما است .در دمای  50درجه
سانتی گراد ویسکوزیته قیر بسیار کم بوده و این اجازه را به نانو سیلیکا میدهد که بهخوبی در
قیر پراکنده شود؛ بنابراین سفتی قیر اصالحشده با نانو سیلیکا بسیار بیشتر از قیر پایه بوده و
متناظر با سفتی آن در  10درجه سانتی گراد است .نمونه با  6درصد وزنی نانو سیلیکا سفتی
بیشتری را از خود نشان میدهد ،مخصوص ًا در فرکانس پایین و درجه حرارت باال.

شکل  1طرح ایزوترمال مدول ترکیب در مقابل فرکانس در دمای  10درجه سانتی گراد برای نمونههای قیر پایه و قیر اصالحشده با نانو
سیلیکا
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شکل  2طرح ایزوترمال مدول ترکیب در مقابل فرکانس در دمای  50درجه سانتی گراد برای نمونههای قیر پایه و قیر اصالحشده با نانو
سیلیکا

قیر رفتار ویسکوز را در دمای سرویس باال و رفتار االستیک را در دمای سرویس پایین از خود
نشان میدهد .مدول ترکیب تحت تأثیر مدول ویسکوز و االستیک قیر است؛ بنابراین الزم است
که تفاوت زاویه فازی بین تنش برشی اعمالشده و کرنش برشی تبیین گردد .زاویه فازی
حساسیت بیشتری به ساختار فیزیکی و شیمیایی قیر دارد .بهوسیله این پارامتر ،پاسخ ویسکوز
و یا االستیک نمونهها برای یک تنش اعمالی مشخصشده است .تأثیرات نانو سیلیکا بر روی زاویه
فازی قیر نمونه در شکلهای شماره  3و  4به تصویر کشیده شده است .با کاهش فرکانس اعمالی،
زاویه فازی نمونهها افزایش مییابد .نانو سیلیکا تأثیرات چشمگیر بیشتری را بر روی قیر پایه در
دمای  50درجه سانتی گراد نسبت به دمای  10درجه سانتی گراد نشان میدهد .همانطور که
در شکلهای شماره  3و  4مشاهده میکنید ،نمونه حاوی  6درصد وزنی نانو سیلیکا کمترین
زاویه فازی را در دمای  10و  50درجه سانتی گراد دارد؛ بنابراین مقدار نانو سیلیکا به میزان 6
درصد وزنی (از وزن کل قیر) بهعنوان مقدار مطلوب و بهینه نانو سیلیکا انتخابشده است.
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شکل  3طرح ایزوترمال زاویه فازی در مقابل فرکانس در دمای  10درجه سانتی گراد برای نمونههای قیر پایه و قیر اصالحشده با نانو
سیلیکا

شکل  4طرح ایزوترمال زاویه فازی در مقابل فرکانس در دمای  50درجه سانتی گراد برای نمونههای قیر پایه و قیر اصالحشده با نانو
سیلیکا
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تغییرات عامل شیاردار کردن ( )G*/sinδدر مقابل فرکانس برای نمونه قیر اصالحشده با نانو
سیلیکا در دماهای  10و  50درجه سانتی گراد در شکلهای شماره  5و  6قابلمشاهده است .در
فرکانس پایین که نشاندهنده شرایط ترافیکی شدید است ،نانو سیلیکا سفتی و االستیسیته
بایندر پایه را افزایش میدهد؛ بنابراین ،عملکرد برتر نمونه اصالحشده با نانو سیلیکا در فرکانس
پایین و دمای سرویس باال به دست میآید.

شکل  5طرح ایزوترمال عامل ایجاد شیار در مقابل فرکانس در دمای  10درجه سانتی گراد برای نمونههای قیر پایه و قیر اصالحشده با نانو
سیلیکا
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شکل  6طرح ایزوترمال عامل ایجاد شیار در مقابل فرکانس در دمای  50درجه سانتی گراد برای نمونههای قیر پایه و قیر اصالحشده با نانو
سیلیکا

تغییرات مدول اتالف و مدول ذخیره سازی در دمای  50درجه سانتی گراد در شکلهای شماره
 7و  8به تصویر کشیده شده است .نمونه با  6درصد وزنی نانو سیلیکا افزایش چشمگیری را در
مدول ذخیرهسازی از خود نشان میدهد که این موضوع در توافق با سایر نتایج است.

شکل  7طرح ایزوترمال مدول اتالف در مقابل فرکانس در دمای  50درجه سانتی گراد برای نمونههای قیر پایه و قیر اصالحشده با نانو
سیلیکا
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شکل  8طرح ایزوترمال مدول ذخیرهسازی در مقابل فرکانس در دمای  50درجه سانتی گراد برای نمونههای قیر پایه و قیر اصالحشده با
نانو سیلیکا

 2-4ویژگیهای ( WMAمخلوط آسفالت گرم)
 1-2-4آزمون مدول ارتجاعی (منطبق با )ASTM D4123
بهمنظور بررسی و مطالعه کارایی ارتجاعی ،میبایست مخلوط آسفالت را به مدت  24ساعت در
دمای  25درجه سانتی گراد ذخیرهسازی کرده و بار  1000 Nرا بر روی مخلوط در یک دوره
بارگذاری مکرر با فرکانس  1هرتز اعمال شود .دوره بارگذاری و استراحت به ترتیب  0/1و 0/9
ثانیه است .آزمون با اندازهگیری  ITSمخلوط طبق روش آزمون استاندارد ASTM D4123
انجام میپذیرد.
مدول ارتجاعی بهصورت نرخ استرس اعمالی بر بخش قابل بازیافت کرنش پس از تعداد معین
سیکلهای بارگذاری تعریف میشود .این مدول برآوردی از پاسخ آسفالت در برابر بار ترافیکی
اعمالی است .اثر افزودن نانو سیلیکا بر روی مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت گرم در شکل شماره
 9ارائهشده است .همانطور که در این شکل نشان دادهشده است ،نانو سیلیکا اثر ترویجی و ارتقاء
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دهندهای بر مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت گرم دارد .میتوان مشاهده کرد که مقدار مدول
ارتجاعی با افزایش مقدار نانو سیلیکا از  0به  6درصد وزنی ،بهبود مییابد.

شکل  9مدول ارتجاعی مخلوط آسفالت گرم اصالحشده با نانو سیلیکا

 2-2-4آزمون کشش غیرمستقیم (مطابق با )ASTM D6931
سه مرحله از مکانیسم خستگی برای  WMAتهیهشده با قیر اصالحشده توسط نانو سیلیکا در
شکل شماره  10به تصویر کشیده شده است.
 -1در مرحله اول ،برخی ترکهای کوچک بر روی الیهنازک قیر بین شنها و دانهها ظاهر
میشود .این مرحله در بخش ابتدایی منحنی در شکل شماره  10نشان دادهشده است.
این تغییرات شیبدار در مرحله گذار پدیده ترمودینامیکی که ناشی از فرونشست
ویسکواالستیک در مخلوط آسفالت است ،رخ میدهد.
 -2در مرحله دوم ،این تغییرات تکمیلشده و ترکهای اولیه گسترشیافته و منجر به تشکیل
الگوی شکست بزرگتر میشود.
 -3در مرحله سوم و نهایی ،ترک بزرگتر بهسرعت ظاهرشده و مخلوط آسفالت دچار شکست
میشود.
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برآیند و نتیجه این آزمون ،اندازهگیری پاسخ خستگی مخلوط آسفالت (با  100میلیمتر قطر و
 150میلیمتر ارتفاع) در معرض چرخه بارگذاری مکرر است .نمونه آسفالت در معرض بارگذاری
و استراحت برای تعداد زیادی از چرخه با استفاده از یک دستگاه کشش غیرمستقیم قرارگرفته
است .در هر چرخه ،مخلوط در معرض بارگذاری به مدت  25میلیثانیه و استراحت به مدت 125
میلیثانیه قرارگرفته و تمام عملیات با فرکانس  0/66هرتز انجام پذیرفته است .آزمون در دمای
 25درجه سانتی گراد و برای بیش از  10000چرخه و یا تا زمان مشاهده تغییر شکل دائمی به
میزان  10میلیمتر انجام میپذیرد.
شکل شماره  10ارزیابی دقیقی از مقاومت خستگی آسفالت گرم تولیدشده با ساسوبیت
( )Sasobitو نانو سیلیکا را نشان میدهد .همانطور که در این شکل ارائهشده ،یک رابطه
مستقیم بین مقدار نانو سیلیکا و عمر خستگی مخلوط آسفالت (تعداد چرخه بارگذاری موردنیاز
برای شکست) وجود دارد .ثابتشده که مخلوط تهیهشده با بایندر اصالحنشده باالترین عمق
ترکخوردگی را داشته درصورتیکه نمونه تهیهشده با  6درصد وزنی نانو سیلیکا کمترین عمق
ترکخوردگی را نشان میدهد .نانو سیلیکا عمر خستگی مخلوط آسفالت را به باالترین چرخه
منتقل و مقاومت در برابر شکستگی مخلوط را در چرخه بارگذاری مشخصشده افزایش میدهد.
نمونه حاوی  6درصد وزنی نانو سیلیکا مقاومت در برابر ترکخوردگی بیشتری را از خود نشان
میدهد؛ بنابراین ،این درصد بهعنوان مقدار مطلوب و بهینه انتخابشده است .نانو سیلیکا حفرات
هوای مخلوط آسفالت را بهطور چشمگیری کاهش داده که منجر به افزایش عمر خستگی آسفالت
میشود (.)2010 Sampath
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شکل  10طرح عمق ترکخوردگی در برابر تعداد چرخه بارگذاری

 3-2-4شیار شدگی در تجزیهوتحلیل آزمون ردیابی چرخ (مطابق با AASHTO
)T324
از دستگاه ردیابی چرخ برای نشان دادن شیار شدگی و تغییر شکل دائمی مخلوط آسفالت
( )260mm × 320mm × 40mmاستفادهشده است .عمق شیار شدگی برحسب میلیمتر
اندازهگیری شده و نتایج حاصل از آن در شکل شماره  11به تصویر کشیده شده است.
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شکل  11عمق شیار شدگی در مقابل عبور چرخ

نتایج نشان میدهد که عمق شیار شدگی با افزایش مقدار نانو سیلیکا در مخلوط آسفالت ،کاهش
مییابد .مخلوط آسفالت حاوی  4درصد و  6درصد وزنی نانو سیلیکا به ترتیب عمق شیار شدگی
را به میزان  38درصد و  48درصد کاهش میدهد .درنتیجه ،مخلوط آسفالت اصالحشده با نانو
سیلیکا ،مقاومت بیشتری در برابر تغییر شکل دائمی و شیار شدگی از خود نشان میدهد .این
پدیده به علت کاهش قابلتوجه حساسیت دمایی بایندر قیری اصالحشده با نانو سیلیکا است.
 .5نتیجهگیری
در این مطالعه ،اثرات افزودن ساسوبیت ( )Sasobitو نانو سیلیکا به مخلوط آسفالت موردبررسی
و تحقیق قرارگرفته است .همچنین خواص رئولوژیکی قیر اصالحشده با نانو سیلیکا نیز مورد
ارزیابی قرارگرفته است .نتایج نشان میدهد که قیر اصالحشده ،سفتی بیشتری را در شرایط
ترافیکی شدید و دمای سرویس باال دارا میباشد .همچنین ،عامل ایجاد شیار شدگی در قیر
اصالحشده با نانو سیلیکا کمتر از قیر پایه بوده که منجر میشود نمونه اصالحشده عملکرد
باالتری را در فرکانس پایین و دمای باال از خو نشان دهد .بررسیهای رئولوژیکی نشان میدهد
که مقدار  6درصد وزنی نانو سیلیکا میتواند بهبود چشمگیری در عملکرد مقاومت در برابر شیار
شدگی بایندر پایه ایجاد کند .به همین علت این غلظت از نانو سیلیکا بهعنوان مقدار بهینه
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انتخابشده است .نتیجه تحقیقات انجامگرفته بر روی کنترل  WMAو  WMAاصالحشده
با نانو سیلیکا ثابت کرد که ساسوبیت و نانو سیلیکا میتواند استحکام کششی و همچنین مقاومت
در برابر شیار شدگی مخلوط آسفالت گرم را ارتقاء بخشد .آسفالت بتنی با بایندر اصالحشده با
نانو سیلیکا ،حساسیت دمایی ،شیار شدگی و تغییر شکل دائمی کمتری را در شرایط بارگذاری
مشخص از خود نشان میدهد .مخلوط آسفالت گرم تهیهشده با نانو سیلیکا ،ترکخوردگی
خستگی کمتری نیز دارد .در سرانجام این پژوهش مقدار  6درصد وزنی نانو سیلیکا بهعنوان
مقدار و غلظت مطلوب و ایدئال برای اصالح قیر پیشنهادشده است.
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