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بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از نانو کامپوزیت  SBRبر خرابی رطوبتی مخلوطهای آسفالتی
با استفاده از تئوری انرژی آزاد سطحی
علیرضا آذرهوش ،*،۱غفار رضوانی
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 ۱دانشگاه بجنورد ،دانشکده فنی و مهندسی ،عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران
 ۲دانشگاه غیر دولتی غیرانتفاعی شمال ،دانشکده فنی و مهندسی ،فارغ التحصیل کارشناسی ارشد راه و ترابری
خالصه :یکی از خرابیهای متداول در مخلوطهای آسفالتی ،ناشی از تاثیر مخرب رطوبت بر پیوستگی قیر و
چسبندگی قیر-سنگدانه میباشد که خرابی رطوبتی نام دارد .به منظور بهبود مقاومت مخلوطهای آسفالتی در

برابر این خرابی از افزودنیهای ضد عریان شدگی به منظور افزایش چسبندگی قیر-سنگدانه و پیوستگی قیر
استفاده میشود .در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از روشهای ترمودینامیک و مکانیکی تاثیر استفاده

از نانو کامپوزیت استایرن بوتادین الستیک ( )SBRبه عنوان اصالحکننده قیر بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای

آسفالتی بررسی شود .برای شبیهسازی شرایط محیطی ،نمونههای آسفالتی تحت  3 ،1و  5سیکل یخ-ذوب قرار
گرفتهاند .نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان میدهد که استفاده از نانو کامپوزیت  SBRباعث شده است

تا مقاومت مخلوطهای آسفالتی در برابر خرابی رطوبتی به ویژه در نمونههای ساختهشده با سنگدانههای گرانیتی

بهبود یابد .همچنین ،نتایج روش انرژی آزاد سطحی نشان میدهد که اصالح قیر با نانو کامپوزیت  SBRباعث

افزایش در مولفه بازی و کاهش در مولفه اسیدی قیر پایه میشود .این رخداد باعث بهبود چسبندگی بین قیر و

سنگدانههای اسیدی که مستعد خرابی رطوبتی هستند ،میشود .همچنین ،استفاده از نانو کامپوزیت  SBRباعث
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افزایش انرژی آزاد پیوستگی شده که سبب افزایش مقاومت غشای قیر در برابر گسیختگی از نوع پیوستگی میشود.

به عالوه ،محاسبات بر اساس مفاهیم ترمودینامیک نشان میدهد که اصالح قیر سبب شده است تا میزان انرژی

جداشدگی در رخداد عریانشدگی کاهش یابد که این رخداد از دید ترمودینامیک بیانگر کاهش تمایل سیستم به

عریانشدگی است.

 -1مقدمه

میگیرد و الیه قیر را از روی سطح سنگدانه جدا میکند .خرابی

رطوبتی که از ساختار روسازی به نحو مناسبی زهکش نشده باشد،
میتواند باعث ایجاد خرابی در الیههای روسازی آسفالتی به نام خرابی

رطوبتی میتواند در نتیجه هر کدام از این دو دلیل یا ترکیبی از هر
دو باشد [.]2 ,1

رطوبتی شود .این رطوبت میتواند باعث از دست دادن پیوستگی در

به منظور بهبود چسبندگی و پیوستگی و درنتیجه کاهش

غشای قیر یا از دست دادن چسبندگی در سطح تماس قیر-سنگدانه

حساسیت رطوبتی در مخلوطهای آسفالتی با استفاده از افزودنیهای

شود .از دست دادن پیوستگی به این علت است که در نتیجه ارتباط

ضد عریانشدگی دو روش مختلف وجود دارد .روش اول ،روشی است

بین قیر و آب ،خصوصیات قیر تغییر پیدا میکند .همچنین از دست

که پیشنهاد میکند که سطح سنگدانه ها با با یک ماده مناسب

دادن چسبندگی به این علت است که آب بین قیر و سنگدانه قرار

پوشش داده شود تا بار الکتریکی در سطح سنگدانه ها معکوس

* نویسنده عهدهدار مکاتباتazarhoosh@ub.ac.ir :

شود و انرژی آزاد سطحی سنگدانه ها کاهش یابد .روش دوم این

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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است که انرژی سطحی به نحوی تغییر داده شود تا بار الکتریکی

داد که تغییرات ترمودینامیکی در انرژی آزاد سطحی چسبندگی و

قیر به بار الکتریکی مخالف با سطح سنگدانهها تبدیل شود [ .]3با

پیوستگی به ترتیب با جداشدگی در سطح تماس قیر-سنگدانه و

توجه به راحتی استفاده از افزودنیهای اضافهشونده به قیر ،عمده

رخداد ترک در ماستیک ارتباط مستقیم دارد .بیحسین [ ]14در

پروژههای اجرایی در زمینه کاربرد مواد ضد عریانشدگی به این دسته

پژوهش خود ابتدا به توسعه روشهای اندازهگیری اجزای انرژی آزاد

از افزودنیها توجه داشتهاند [ .]6-4اگرچه پژوهشهای محدودی نیز

سطحی قیر و سنگدانه پرداخت .در ادامه ،ارتباط بین پارامترهای

در زمینه اصالح سنگدانهها به منظور بهبود مقاومت مخلوط آسفالتی

ترمودینامیک ،که از اندازهگیری اجزای انرژی آزاد سطحی سنگدانهها

در برابر رطوبت انجام شده است اما اکثر این پژوهشها محدود به

و قیرها به دست آمده بودند ،و پتانسیل حساسیت رطوبتی در

مطالعات آزمایشگاهی بودهاند [.]8 ,7

مخلوطهای آسفالتی را مورد بررسی قرار داد .هوسون [ ]15نیز در

آزمایشهای متعددی برای بررسی تاثیر افزودنیهای ضد

ادامه مطالعات پیشین به بررسی استفاده از روش انرژی آزاد سطحی

عریانشدگی و تعیین حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی

بر شناسایی پتانسیل مخلوطهای آسفالتی در برابر رطوبت پرداخت.

وجود دارد که میتوان آنها را به دو دسته آزمایشهایی که بر روی

نتایج این بررسی نشان میدهد که اصالحات ایجاد شده بر روی قیر

مخلوطهای آسفالتی متراکمشده و سست انجام میشوند ،تقسیمبندی

میتواند تاثیرات منفی یا مثبت قابل توجهی بر روی مولفههای انرژی

کرد [ .]9آزمایش التمن اصالحشده ()AASHTO T283

آزاد سطحی آنها و انرژی چسبندگی داشته باشد .در مطالعهای توسط

مناسبترین آزمایش موجود در بین این آزمایشها میباشد که بر

مقدسنژاد و حامدی [ ]16با استفاده از نتایج آزمایشهای حساسیت

اساس تحقیقات پیشین بیشترین سازگاری را با نتایج میدانی نشان

رطوبتی ترکیبات مختلف مخلوطهای آسفالتی ،به بررسی ارتباط بین

میدهد .علیرغم دقت مناسب پیشبینی حساسیت رطوبتی میدانی

پارامترهای ترمودینامیک و پتانسیل خرابی رطوبتی پرداخته شد.

مخلوطهای آسفالتی ،میتوان گفت این روش بر روی اندازهگیری

نتایج این پژوهش نشان میدهد که پارامترهای ترمودینامیک به شکل

خصوصیات اساسی مواد که به مکانیزم خرابی مربوط است ،تمرکز

معناداری با رخداد و شدت خرابی رطوبتی ارتباط دارند .در پژوهش

نمیکند و شاخص ارائهشده بیانگر مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر

دیگری با استفاده از تحلیلهای آماری به بررسی تاثیر پارامترهای

چندین مکانیزم مختلف خرابی در یک عدد بدون تفسیر است .در

ترمودینامیک و طرح اختالط بر رخداد خرابی رطوبتی پرداخته شده

نتیجه ،نمیتوان گفت که دلیل عملکرد مناسب یا ضعیف یک مخلوط

است .نتایج این بررسی نشان میدهد که پارامترهای ترمودینامیک

آسفالتی در برابر رطوبت چه بوده است تا مهندس طراح روسازی بر

شامل انرژی آزاد پیوستگی قیر ،ضخامت غشای قیر بر روی سطح

اساس تفسیر نتایج بتواند مخلوط آسفالتی را بازطراحی کند [,10

سنگدانه ،انرژی آزاد چسبندگی قیر-سنگدانه و انرژی جداشدگی

 .]11بر این اساس نیاز به روشی که چسبندگی سیستم قیر-سنگدانه-

سیستم در رخداد عریانشدگی به نحو مناسبی میتوانند حساسیت

آب را بر اساس خصوصیات پایه ای مواد به صورت کمی درآورد،

رطوبتی مخلوط های آسفالتی مختلف را پیشبینی کنند [.]17

احساس میشود.

استفاده از افزودنیهای ضد عریانشدگی پیشینهای در حدود 20
تا 30سال دارد اما پژوهشهای محدودی نیز به نقش استفاده از این

 -1-1مطالعات پیشین

مواد بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی با استفاده از مفاهیم

الفینگستون [ ]12از انستیتوی حملونقل تگزاس اولین فردی بود

ترمودینامیک پرداخته اند .در پژوهشهای انجام شده در مرکز حمل

که نشان داد اندازه گیری انرژی آزاد سطحی میتواند به عنوان ابزار

و نقل تگزاس ،مخلوط آسفالتی با سنگدانههای سیلیسی و قیر دارای

خوبی برای پیشبینی ترکخوردگی خستگی و خرابی رطوبتی در

 SBRساخته شد .نتایج آزمایشها روی این مخلوط گویای آن بود

مخلوطهای آسفالتی مورد استفاده قرار گیرد .همچنین ِچنگ []13

که پایداری مخلوط بر اساس استاندارد مارشال و ویم افزایش یافته

در مطالعه خود به بررسی مفاهیم ،اندازهگیری و کاربرد انرژی آزاد
سطحی در مخلوطهای آسفالتی پرداخت .نتایج پژوهش وی نشان

2212

و مقاومت کششی و حساسیت رطوبتی مخلوطها بهبود یافته است
[ .]18در مطالعه دیگری ،شاخصی برای تعیین حساسیت رطوبتی
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براساس روش انرژی آزاد سطحی و بارگذاری تکراری ارائه گردید .در

 -1-2بیان مسئله و اهداف پژوهش

این پژوهش درصدی از سطح سنگدانهها که در معرض عریانشدگی

وقوع و شدت خرابی رطوبتی در مخلوطهای آسفالتی با مفاهیم

قرار گرفته اند به عنوان شاخص برای ارزیابی سازگاری بین قیر و

ترمودینامیک ارتباط نزدیک دارد .آنالیز بر اساس روش انرژی آزاد

سنگدانه برحسب مقاومت در برابر حساسیت رطوبتی به کار رفته
است .نتایج نشان میدهد که استفاده از پلیمر  SBRبعنوان افزودنی
ضد عریانشدگی سبب افزایش انرژی آزاد سطحی کل قیر میشود که
این موضوع سبب کاهش در عریانشدگی قیر از روی سطح سنگدانه
در حضور آب میشود [ .]19عالوهبراین ،امینی و رجببلوکات براساس
نتایج نسبت مقاومت کششی غیر مستقیم تاثیر کامپوزیت  SBRو نانو
رس را مورد بررسی قرار دادند [ .]20نتایج بیانگر آن است که استفاده
از افزودنی فوق ،حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی را بصورت
چشمگیری کاهش میدهد.
فالحی و مدرس [ ]21در پژوهشی به نقش نانو کامپوزیت
استایرن بوتادین استایرن در کاهش خرابی رطوبتی مخلوطهای
آسفالتی با استفاده از روش انرژی آزاد سطحی و مقاومت کششی
غیرمستقیم پرداختند .در پژوهش آنها از اندازهگیری مولفههای انرژی
آزاد سطحی قیر و سنگدانه به منظور تعیین انرژی آزاد پیوستگی
قیر و انرژی آزاد چسبندگی قیر-سنگدانه استفاده شده است .در
این مطالعه نشان داده شده است که نتایج روش انرژی آزاد سطحی
همبستگی مناسبی با نتایج آزمایش بارگذاری در آزمایشگاه را نشان
میدهد .در مطالعهای ،خدایی و همکاران [ ]6به بررسی تاثیر ماد ه ضد
عریانشدگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی پرداختند.
این ماده سطح سیالنول سنگدانههای اسیدی را به سطح سیلوکسان
تبدیل کرده و باعث کاهش حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی
تحت بارگذاری سیکلی مورد استفاده در این پژوهش شده است.
همچنین ،نتایج روش انرژی آزاد سطحی نشان داده است که استفاده
از این پوشش سبب کاهش خصوصیات اسیدی سنگدانهها و بهبود
چسبندگی قیر-سنگدانه شده است .عالوه براین ،در پژوهش هایی به
نقش نانواکسیدهای فلزی در رخداد خرابی رطوبتی در مخلوطهای
آسفالتی پرداخته شده است .نتایج این پژوهشها نشان میدهد
که استفاده از نانوموادی که خصوصیات بازی دارند ،باعث بهبود
چسبندگی بین قیر ،که خصوصیات اسیدی دارد ،و سنگدانههای
اسیدی که مستعد خرابی رطوبتی هستند می شوند [.]24-22

سطحی میتواند به فرآیند دقیق طراحی کمک کند که در زمینه
صنعت روسازی کمتر مورد استفاده قرار گرفته است .بر این اساس به
نظر میرسد انجام پژوهشی با تعیین پارامترهای مهم از خصوصیات
مواد و تطابق آن با نتایج آزمایشهای عملکردی میتواند در پیشبینی
خرابی رطوبتی راهگشا باشد .هدف این پژوهش توسعه مفاهیم ذکرشده
در سایر علوم نیست ،بلکه هدف استفاده از مفاهیم و پارامترهای موثر
به منظور بررسی تاثیر افزودنی نانو کامپوزیت  SBRدر پیشگیری از
خرابی مخلوطهای آسفالتی در برابر رطوبت است .ازاین رو مهمترین
اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:
· بررسی تاثیر استفاده از نانو کامپوزیت  SBRبر اجزای انرژی
آزاد سطحی قیر،
· معرفی و محاسبه پارامترهای مورد ارتباط با خرابی رطوبتی از
تئوری ترمودینامیک،
· بررسی تاثیر استفاده از نانو کامپوزیت  SBRبر عملکرد
مخلوطهای آسفالتی در برابر رطوبت با استفاده از پارامترهای انرژی
آزاد سطحی،
· بررسی تاثیر استفاده از نانو کامپوزیت  SBRبر حساسیت
رطوبتی مخلوطهای آسفالتی با استفاده از روش مکانیکی.
 -2تئوری انرژی آزاد سطحی
چندین تئوری ،انرژی آزاد سطحی مواد را بر اساس ساختار
مولکولیشان تشریح میکنند .یکی از مهمترین تئوریهایی که به
صورت گسترده برای تشریح مولفههای انرژی آزاد سطحی مواد
مختلف به کار رفته است ،تئوری اسیدی-بازی می باشد [ .]25بر
طبق این تئوری ،انرژی آزاد سطحی کل هر مادهای براساس نوع
نیروهای مولکولهای سطح به سه مولفه تقسیم میشود .این مولفهها
عبارتند از :الف -مولفه غیرقطبی یا مولفه لیفشیتز-ون در والز ()LW
 ،ب -مولفه اسیدی لوئیس و ج -مولفه بازی لوئیس.
انرژی آزاد سطحی کل با ترکیب این مولفهها با استفاده از رابطه
( )1به دست میآید [:]26
()1
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جدول  .1کانیهای تشکیلدهنده سنگدانههای مورد استفاده در این پژوهش ()%
جدول  :1کانیهای تشکیلدهنده سنگدانههای مورد استفاده در این پژوهش ()%
)Table 1. Minerals forming aggregates used in this study (%
سنگدانه

Silicon
dioxide, SiO2

Aluminium
oxide, Al2O3

Ferric oxide,
Fe2O3

Magnesium
oxide, MgO

Calcium
oxide, CaO

سنگآهک

8/12

5/24

3/21

1/35

75/39

گرانیت

65/12

8/09

7/11

3/91

12/29

هنگامی به کار میرود که مولفههای انرژی آزاد
ارتباط بامولفه
مورد: ΓLW
پارامترهايماده،
سطحی کل
معرفي وآزاد
 :ΓTotalانرژی
()4يناميك،
رابطهترمود
سنگدانهتئوري
خرابي رطوبتي از
محاسبه
که در آن 
AB
انرژي()5
پارامترهايرابطه
شده باشند.
اندازباهگیری
برابر نظر
سنگدانهدرمورد
مخلوطقیر
سطحیعملكردسطحی
بررسي و
آزاد سطحی
قطبی انرژی
استفاده از
رطوبت
هاي وآسفالتي
آزاد SBRبر
كامپوزيت
مولفه از نانو
تاثير:Γاستفاده
غیرقطبی انرژی 
می باشند.

آزاد سطحي،



برای محاسبه چسبندگی قیر و سنگدانه در حضور آب مورد استفاده

بررسي تاثير استفاده از نانو كامپوزيت  SBRبر حساسيت رطوبتي مخلوطهاي آسفالتي با استفاده از روش مكانيكي.

مولفه قطبی انرژی آزاد سطحی طبق رابطه ( )2از پارامتر اسید
لوییس ( )+Γو باز لوییس ( )-Γتشکیل شده است [.]26

سنگدانه و آب میباشند .اگر مقادیر انرژی آزاد چسبندگی منفی باشد

تئوري انرژي آزاد سطحي

-2

قرار میگیرد که اندیس های 2 ،1و  3به ترتیب نشان دهنده قیر،

c
پیوستگی
تئوري ،آزاد
ترمودینامیکی انرژی
ز دید
سطحي،ΔG
دارند
یکدیگر
جداشدن از
تمایل به
تشريحکهميدو
معنی ست
انرژی ساختاراین بدان
i
كه به
تئوريهايي
مهمترين
مادهيكي از
كنند.
مولكوليشان
مقدار اساس
مواد را بر
انرژي آزاد
چندين

آزادماده
انرژيیک
مولفهدرهايداخل
تشريحواحد
برايسطح
ترک با
صورتیک
مورد نیاز برای ایجاد
مصالح
قیر و
جداشدگی
بیشتر شود،
مقداركارمنفی
موادهر چه
سطحي و
 .[25بر
باشد ]
پتانسیل-بازي مي
تئوري اسيدي
رفته است،
مختلف به
گسترده
شود .اين
دادنمي
مولفهرختقسيم
نتیجه سه
هاي درسطح به
کار براساس نوع
مادهاي
ساده هر
سطحي كل
تعریف میشود .برطبق
است تا
انرژيآزادآزادسطحی،
تئوري،انرژی
اساساينتعریف
شدگی
عریان
پتانسیل
مولكولشد و
نيروهايخواهد
سنگی بیشتر

[.]26ج -مولفه بازي لوئيس.
لوئيس و
مخلوط، (LW
ليفشيتز-وندردر والز )
غيرقطبي يا()3مولفه
الف -مولفه
موادعبارتند از:
مولفهها
محاسبه
استفاده از رابطه
گوناگون با
کل پیوستگی را برای
اسيديشد
مولفهخواهد
ب-بیشتر
آسفالتی
انرژي آزاد سطحي كل با تركيب اين مولفهها با استفاده از رابطه ) (1به دست ميآيد ]:[26
نمود [:]26
( 2Γ LW ) + 4 Γ + Γ − − 2 Γ LW Γ LW

Total
LW
AB
3
3 3
1
3
Γ

Γ

Γ
(
1
)


ÄG c = 2ÃTotal
()3
قطبي انرژي 

 :ΓABمولفه + −
LWآزاد سطحي −و +
كه در آن  :ΓTotalانرژي آزاد سطحي كل ماده : ΓLWi ،مولفه غيرقطبيLW
آزاد سطحي
انرژي
 − 2 Γ3 Γ1 − 2 Γ1 Γ3 − 2 Γ 2 Γ3 
( )5
W123 = − 
باشند .آزاد سطحی کل ماده مورد نظر است .کار
مي انرژی
که در آن ΓTotal
 − 2 Γ + Γ − − 2 Γ + Γ −- + 2 Γ LW Γ LW

مولفه قطبي انرژي آزاد سطحي طبق رابطه ) (2از پارامتر اسيد لوييس ) (Γ2+و 1باز لوييس ) 2 (Γ3تشكيل شده 3 2
است ] .[26

پیوستگی یک قیر یک پارامتر مهم است که در بعضی از معادالت پایه

واحد در داخليك ماده
سطح
با
ترك
يك
ايجاد
براي
نياز
مورد
انرژي
مقدار
ز ديد ترموديناميكي انرژي آزاد پيوستگي ،ΔGic
+ −
+ −
 + 2 Γ1 Γ 2 + 2 Γ 2 Γ 2

مکانیک شکست برای تعیین انرژی مورد نیاز برای رشد ترک های
تعريف مي شود .بر اساس تعريف انرژي آزاد سطحي ،ساده است تا كار كل پيوستگي را براي مواد گوناگون با استفاده از رابطه )(3
فاز[:ماستیک مخلوط آسفالتی به کار
محاسبهقیری
خیلی ریز در داخل فاز
نمود ]یا26

)
)

)

( )
( )
)

( )

( )
( )
( )

(

که در آن  W123انرژی آزاد جداشدگی می باشد

(
(
(

میرود.
)ΔG i c  2ΓTotal (3
a
نظر است .كار پيوستگي يك قير يك پارامتر مهم است كه در بعضي از معادﻻت
تعریفمورد
كل ماده
(ΔGانرژي
ΓTotal
انرژی آزاد كه در
آن )
چسبندگی
شد دو
سطحيقبال
همانآزادطور که
مصرفیريز در داخل فاز قيري يا فاز ماستيك مخلوط
هاي خيلي
-3ترك
قطبیبراي رشد
مورد نياز
اسیدی-بازیينو انرژي
شكست براي تعي
مكانيك
مولفه اصلی دارد.پايه
مصالح
مولفه غیر
قطبی یا
مولفه
آسفالتي به كار ميرود.
 -3-1سنگدانه
یا لیفشیتز-ون در والز .رابطه ( )4برای مشخص کردن انرژی آزاد
a
انرژي آزاد چسبندگي )  (ΔGهمان طور كه قبﻼ تعريف شد دو مولفه اصلي دارد .مولفه قطبي يا اسيدي-بازي و مولفه غير قطبي
در این پژوهش از دو نوع سنگدانه به نام های سنگآهک و
چسبندگی بین قیر و سنگدانه مورد استفاده قرار میگیرد [.]26
يا ليفشيتز-ون در والز .رابطه ) (4براي مشخص كردن انرژي آزاد چسبندگي بين قير و سنگدانه مورد استفاده قرار ميگيرد ].[26
.

گرانیت با حساسیتهای مختلف در برابر خرابی رطوبتی استفاده شده

ΔG a  ΔG aLW  ΔG aAB 

()4
)(4
 Γ1 Γ 2  Γ1 Γ 2 
2  Γ1lw Γlw
2


مختلف کانیهای تشکیلدهنده این دو نوع سنگدانه بوده است که
aAB
aLW
a
 ΔGمولفه غيرقطبي انرژي آزاد چسبندگي ΔG ،مولفه قطبي انرژي آزاد
 aكه در آن  ΔGانرژي آزاد چسبندگي،
حساسیت مختلف آنها در برابر خرابی رطوبتی میشود .ساختار
باعث
که در آن  ΔGانرژی آزاد
چسبندگی ΔGaLW ،مولفه غیرقطبی
+
LW
چسبندگي ΓlLW،و Γl+و Γl-مولفههاي انرژي آزاد سطحي قير و Γ2و  Γ2و  Γ2مولفهها انرژي آزاد سطحي سنگدانه هستند .براي
aAB
سنجی
قيرباو استفاده
سطحيهها
آزاد سنگدان
دهنده
تشکیل
چسبندگی،ميرود کان
چسبندگی،
انرژی آزاد
انرژی(4آزاد
قطبی
قير ومولفه
مخلوطΔG
طیفگيري
آزمایش اندازه
سنگدانهازمورد نظر
انرژي
هایهاي
كهیمولفه
هنگامي به كار
رابطه )
سنگدانه
يك
+
ایکس (
فلورسانس
شها
انديسنتایج
شدهكهاست.
چسبندگي Γو
محاسبه وΓ2LWو
سطحی قیر
باشند.انرژی
شدهههای
ΓlLWو Γl+و Γl-مولف
آزمای 3به
این2 ،و
هاي 1
تعیینگيرد
)XRFقرار مي
استفاده
پرتومورد
حضور آب
قير2-وΓسنگدانه در
آزاد( براي
رابطه )5
2
منفي باشد اين بدان معني ست كه دو ماده
اگر مقاديردرانرژي
آب ميباش
سنگدانه
سنگدانه قير،
نشان دهنده
مولفهها انرژی آزادترتيب
چسبندگياست.
جدولآزاد 1ارائه شده
مخلوطند.قیر و
برای ویک
هستند.
سطحی
تمايل به جداشدن از يكديگر دارند و هر چه مقدار منفي بيشتر شود ،پتانسيل جداشدگي قير و مصالح سنگي بيشتر خواهد شد و
در نتيجه پتانسيل رخ دادن عريان شدگي در مخلوط آسفالتي بيشتر خواهد شد ].[26



 

 

است .در واقع ،دلیل اصلی استفاده از این دو نوع سنگدانه ساختار
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شکل  .1دانهبندی سنگدانههای مورد استفاده در این پژوهش برای ساخت نمونههای مخلوطآسفالتی
Fig. 1. Aggregates gradation used in this study to make samples of asphalt mixtures

شكل  :1دانهبندي سنگدانههاي مورد استفاده در اين پژوهش براي ساخت نمونههاي مخلوطآسفالتي

پژوهش
فیزیکی سنگدان
این پژوهش
در این
استفادهدر
مورد استفاده
های مورد
سنگدانهههای
خصوصیات فیزیکی
 .2خصوصیات
جدول :2
جدول
Table 2. Physical properties of aggregates used in this study
آزمایش

استاندارد

سنگآهک

گرانیت

حدود آییننامه

وزن ویژه (درشتدانه) ()gr/cm3
حجمی
موثر

ASTM C 127

ظاهری

2/47

2/64

-----

2/49

2/65

-----

2/50

2/67

-----

وزن ویژه (ریزدانه) ()gr/cm3
2/44

2/62

-----

حجمی

2/45

2/64

-----

2/47

2/66

-----

وزن ویژه (فیلر) ()gr/cm3

ASTM D854

2/41

2/60

-----

حداکثر سایش به روش لسآنجلس ()%

ASTM C 131

25

18

حداکثر30

حداکثر جذب آب ()%

ASTM C127

1/5

0/8

2/8

ذرات سوزنی و پولکی ()%

ASTM D 4791

5

11

حداکثر 15

درصد شکستگی ()%

ASTM D 5821

88

92

وابسته به سطح
ترافیک

دوام در برابر سولفات سدیم سدیم ()%

ASTM C 88

5

8

حداکثر 12

موثر

ASTM C 128

ظاهری
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جدول  .3نتایج آزمایشهای انجام شده بر روی قیرهای پایه و اصالح شده
شدهTable
3. Results
of experiments
performed
نتایجbase
and:3modified
پایه و اصالح
شده بر روی قیرهای
onهای انجام
آزمایش
 bitumensجدول
آزمایشها

استاندارد

قیر پایه

درجه نفوذ ()0/1 mm

ASTM D5-73

69

شکل پذیری ()cm
نقطه نرمی ()º c

درجه اشتعال ()º c

ویسکوزیته در )Pa s( 135 º c

ASTM D113-79

<150

ASTM D2171-07

0/235

ASTM D36-76
ASTM D92-78

قیرهای اصالحشده
 %1نانو کامپوزیت SBR

66

132
55

52

262

261

0/514

 %3نانو کامپوزیت SBR

54

101
59

265

1/312

 %5نانو کامپوزیت
SBR

47
73
64

266

1/961

دانهبندی سنگدانههای مورد استفاده در این پژوهش ،دانه بندی

شدن رس با پلیمر کمک میکند .همچنین پلیمر  SBRخانواده ای

میانی استاندارد  ASTMبرای تولید مخلوطهای آسفالتی متراکم

از الستیک های مصنوعی را شامل می شود که از استایرن و بوتادین

است که اندازه اسمیسنگدانههای این دانهبندی  12.5میلیمتر است.

تشکیل شده اند .این مواد مقاومت مناسبی در مقابل ساییدگی و

دانهبندی این سنگدانهها در شکل  1نشان شده است .خصوصیات

پیرشدگی را دارا می باشند .پلیمر  SBRبعنوان یک پلیمر متداول

فیزیکی سنگدانههای مورد استفاده در این پژوهش نیز در جدول 2

با کارایی های زیاد و باال تعریف می شود و در دنیا پرمصرف ترین

ارائه شده است.

الستیک به حساب می آید که بعلت دارا بودن مواد اولیه تولید ارزان
و فراوان دارای قیمت مناسبی است و به همین دلیل ،باالترین حجم

 -3-2قیر

تولید را نیز در صنعت الستیک به خود اختصاص داده است.

قیر پایه مورد استفاده در این پژوهش با درجه نفوذ  60-70است
که از پاالیشگاه اصفهان تهیه شده است .خصوصیات این قیر در جدول
 3ارائه شده است .همچنین این قیر با استفاده از نانو کامپوزیت SBR
در مقادیر مختلف اصالح شده است و نتایج آزمایش های انجام شده
روی آنها در جدول فوق ارائه شده است.

 -4آزمایش های انجام شده بر روی مصالح و مخلوط های

آسفالتی

 -4-1اصالح قیر
مطالعاتی که تاکنون در زمینه استفاده از مواد پلیمری بعنوان
اصالح کننده انجام شده است به این نکته اشاره داشته اند که

 -3-3افزودنی ها

مقدار این مواد تا  5درصد وزن قیر می تواند به بهبود خصوصیات

در این پژوهش جهت تولید نانوکامپوزیت پلیمری از نانو رس

مخلوط های آسفالتی منجر شود [ .]28 ,27ازاین رو ،در این پژوهش

( )NCو پلیمر استایرن بوتادین الستیک ( )SBRاستفاده شده است.

برای اصالح قیر از ماده پلیمری  SBRدر مقادیر  3 ،1و  5درصد

نانورس ها مواد منحصر به فردی هستند که به عنوان ماده افزودنی

(جرم قیر) ،استفاده شده است .برای تولید قیرهای اصالحشده با نانو

برای ساخت نانوکامپوزیت ها و بهبود قابل توجه خواص مواد پلیمری

کامپوزیت پلیمری ،ابتدا قیر پایه تا دمای  180±5°Cگرم شده و

به کار می روند .شایع ترین نانو رس مونت موریلنت (ازخانواده

سپس پلیمر  SBRدر مقدار مورد نظر به آن اضافه میشود .عمل

اسمکتیت) می باشد .خالص بودن و ظرفیت تبادل کاتیونی ،دو

اختالط در میکسر با سرعت  4500دور در دقیقه و به مدت  2ساعت

خصوصیت مهم برای موفقیت نانورسها بهعنوان عامل استحکام در

انجام میشود .در ادامه نانو رس به قیرهای اصالح شده با  SBRدر

پلیمرها به شمار میرود .خالص بودن رس خصوصیات مکانیکی پلیمر

دمای  180 °Cاضافه می شود و عمل اختالط در میکسر با سرعت

را افزایش میدهد که این به افزایش تبادل کاتیونی رس در ترکیب

 4000دور در دقیقه و به مدت  45دقیقه ادامه می یابد .همچنین قیر
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جدول  .4مولفه های انرژی آزاد سطحی مایعهای آزمایش مورد استفاده در آزمایش قطر چسبنده
آزمایش قطر چسبنده
استفاده
آزمایش مورد
(mJ/mهای
سطحی مایع
انرژیinآزاد
جدول  :4مولفههای
2
) used
SD test
SFEدرTable 4.
of probe
liquids,

انرژی آزاد سطحی )(mJ/m2

نوع مایع آزمایش

مولفه کل،
Γ
72/8

مولفه غیر قطبی،
ΓLW
21/8

مولفه قطبی،
ΓAB
51

اتیلنگلیکول

48/29

29

19/29

آب

دییدیدمتان

50/8

0

50/8

مولفه اسیدی،
Γ+
25/5

مولفه بازی،
Γ25/5

3

31

0

0

برای هر ترکیبی از قیر و سنگدانه و نوع شرایط آزمایش ،ساخته شده
است تا تکرارپذیری نتایج لحاظ شود [.]30
 -4-3اندازهگیری اجزای انرژی آزاد سطحی قیر و سنگدانه
به منظور اندازهگیری مولفههای انرژی آزاد سطحی سنگدانهها و
گيري
جهتاندازه
چسبیده جهت
قطره چسبيده
روش
شكل :2
تماس تماس
زاويهزاویه
گیری
اندازه
قطره
روش
شکل .2
Fig. 2. Contact angles measured in the sessile drop method

پایه نیز در دما و زمان مشابه در میکسر قرار داده شده است تا تاثیر
پیرشدگی مشابه با قیرهای اصالحشده را تجربه کنند.
 -4-2طرح اختالط
در این پژوهش روش طرح اختالط مارشال براساس استاندارد
 15 -ASTM D6927برای تعیین مقدار قیر بهینه مورد استفاده
قرار گرفته است [ .]29ازاین رو ،برای ساخت نمونه های مارشال،
 3سری مخلوط  1200گرمی با  5درصد مختلف قیر تهیه گردید.
برای تهیه هر نمونه برای شبیه سازی ترافیک سنگین به هر طرف
نمونه استوانه ای  75ضربه وارد شد .برای دست یابی به دماهای
اختالط و تراکم ،با استفاده از نمودار دما-ویسکوزیته دمای اختالط
مخلوط بازه دمایی  169 -163درجه سانتی گراد و دمای تراکم آن
نیز  155 -150درجه سانتی گراد تعیین شد .مقدار قیر بهینه برای
مخلوط های پایه حاوی سنگدانه گرانیت و سنگ آهک به ترتیب برابر
 5/1و  5/5درصد تعیین گردید .قابل ذکر است که نمونه های حاوی
قیرهای اصالح شده با مقادیر مشابه قیر بهینه با نمونه های ساده
ساخته شده اند .قابل ذکر است که در این پژوهش 3 ،نمونه آسفالتی

قیرها میتوان از روشهای گوناگونی استفاده کرد که در این پژوهش
از روش قطره چسبیده استفاده شده است .روش قطره چسبیده جهت
اندازه گیری زاویه تماس استاتیکی مایع شاخص (موادی با مولفههای
انرژی آزاد سطحی مشخص) با سطح هر نوع از ماده جامد مورد
استفاده قرار می گیرد .با تنظیم دما ،دوربین و نور ،یک قطره مایع
شاخص از ارتفاع  5میلیمتری باالی سطح افقی ماده مورد آزمایش،
توسط میکروسرنگ رها میگردد .پس از حالت پایدار قطره یک عکس
از آن گرفته میشود .با آنالیز این عکس 2 ،زاویه بدست میآید که
میانگین آنها بعنوان زاویه تماس در نظر گرفته می شود .برای هر مایع
شاخص ،با انجام  3بار تکرار آزمایش ،سه زاویه بدست می آید که
میانگین آنها گزارش میگردد .انحراف معیار متداول برای زاویه تماس
اندازهگیریشده برای هر مایع شاخص و سطح ماده مورد آزمایش
براساس نتایج به دست آمده با سه تکرار باید کمتر از  5درجه باشد.
در این پژوهش از سه مایع شاخص آب ،دی یدیدمتان و اتیلنگلیکول
استفاده شده است که مولفه های انرژی آزاد سطحی آنها در جدول 4
نشان داده شده است .شکل  ،2شماتیکی از تکنیک قطره چسبیده و
زاویه تماس بین مایع شاخص و سطح صاف ماده مورد آزمایش (قیر
یا سنگدانه) را نشان میدهد.
بعد از یافتن زاویه  θدر سطح تماس ماده مورد آزمایش و سه مایع
شاخص مختلف ،می توان  3معادله به شکل معادله  6تشکیل داد و
با حل همزمان  3معادله و  3مجهول ،مولفه های انرژی آزاد سطحی
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ماده مورد آزمایش را تعیین کرد [.]26
()6

)

ÃSLW ÃLLW + Ã+S Ã−L + Ã−S Ã+L

نمونهها به دمای اتاق ( 25درجه سانتیگراد) آورده میشوند .این

(

ÃLTotal (1 + cos
=
θ) 2

که در آن اندیس های  Sو  Lبترتیب بیانگر اجزای انرژی آزاد
سطحی ماده مورد آزمایش (قیر یا سنگدانه) و مایع شاخص می باشد.

نمونهها را نمونههای مرطوب مینامند.
آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم بر روی نمونهها در دمای
 25درجه سانتی گراد انجام میشود .نرخ بارگذاری در این آزمایش در
حدود  50/8میلی متر بر دقیقه میباشد و تا زمانیکه نمونه گسیخته
شود ادامه دارد .مقدار بار در لحظه گسیختگی ثبت میشود.
با استفاده از رابطه ( )7مقدار مقاومت کشش غیرمستقیم هر شش

 -4-4آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم
مقاومت در برابر خرابی رطوبتی مخلوطهای آسفالتی با کاهش
در مقدار مقاومت کششی غیرمستقیم بعد از سیکل یخ-ذوب براساس

نمونه بدست میآید.
()7

استاندارد  AASHTO T283مورد ارزیابی قرار گرفته است [.]31
مقاومت کششی بوسیله حداکثر باری که نمونه قبل از گسیختگی
میتواند تحمل کند ،بیان میشود .مخلوط آسفالتی با مقدار مقاومت
کششی باالتر میتواند مقاومت بهتر در برابر عریان شدگی فراهم کند
[ .]32بنابراین هر افزودنی که بتواند مقاومت کشش باالتری را برای
مخلوط آسفالتی در شرایط مرطوب و خشک فراهم کند ،میتواند
عملکرد بلند مدت مخلوط آسفالتی را بهبود دهد.
مصالح کافی برای تولید  6نمونه مخلوط آسفالت داغ در درصد
قیر بهینه مشخص شده در قسمت قبل با هم مخلوط میشوند .قبل
از انجام آزمایش اصلی تعدادی آزمایش برای پیدا کردن تعداد ضربه
های الزم برای تراکم نمونههای اصلی برای رسیدن به درصد فضای

2F
= ITS
tπ d

که در آن  ITSمقاومت کششی غیر مستقیم ( F ،)kPaمقدار
حداکثر نیروی قائم اعمال شده ( t ،)kNمیانگین ضخامت نمونه مورد
آزمایش ( )mو  dقطر نمونه مورد آزمایش (.)m
میانگین مقاومت کشش غیرمستقیم نمونههای خشک (سه نمونه)
و مرطوب (سه نمونه) جداگانه حساب میشود .حساسیت رطوبتی یا
پتانسیل عریانشدگی نمونههای مخلوط آسفالتی با نسبت میانگین
مقاومت کشش غیرمستقیم نمونههای مرطوب به خشک (برحسب
درصد) به دست میآید.

ITSWet
)×100
ITSDry

()8

( = TSR

خالی  7±0.5مورد نیاز است .درصد فضای خالی مطابق با استاندارد

که در آن  TSRنسبت مقاومت کششی غیر مستقیمITSWet ،

 AASHTO T269مشخص میشود .هنگامی که تعداد ضربات

میانگین مقاومت کششی غیر مستقیم در شرایط مرطوب و ITSDry

مشخص شده و نمونه متراکم شدند ،نمونهها به دو گروه نمونههای

میانگین مقاومت کششی غیر مستقیم در شرایط خشک می باشد.

خشک و مرطوب تقسیم میشوند .نمونه های مرطوب ،ابتدا به وسیله

همچنین به منظور بررسی دقیقتر اثر افزودنی ضد عریانشدگی

شرایط خأل نسبی (فشار مطلق  13-67کیلوپاسکال) به مدت پنج

نانو کامپوزیت پلیمری3 ،1 ،و  5سیکل یخ-ذوب به نمونهها در

دقیقه اشباع میشوند .سپس به مدت  5-10دقیقه در حالت مستغرق

آزمایش  AASHTO T283اعمال شد.

و بدون شرایط خأل نگهداری میشوند .سپس بیرون آورده و جرم آنها
اندازهگیری شده و درصد اشباع نمونهها به دست میآید .درجه اشباع
نمونه ها باید بین  70تا  80درصد باشد .نمونههای اشباعشده در

 -5نتایج
 -5-1نتایج آزمایش انرژی آزاد سطحی

داخل کیسههای پالستیکی قرار داده شده و در آن  10میلیلیتر آب

نتایج مربوط به اندازهگیری اجزای انرژی آزاد سطحی سنگدانههای

ریخته میشود .در ادامه نمونهها در داخل فریزردر دمای  -18درجه

مورد استفاده در این پژوهش در جدول  5ارائه شده است .مولفه

سانتیگراد به مدت  16ساعت نگهداری میشوند .سپس ،نمونهها را

بازی هر دو سنگدانه از مولفه اسیدی آنها بزرگتر است که این در

در حمام آب گرم با دمای  60درجه سانتیگراد برده و پالستیکها

مورد همه سنگدانهها وجود دارد اما همانطور که مشخص است نسبت

را برداشته و اجازه داده می شود  24ساعت در این دما بماند .سپس،

مولفه اسیدی به بازی در سنگدانههای گرانیتی از سنگآهک بیشتر
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جدول  .5مولفه های انرژی آزاد سطحی دو نوع سنگدانه
جدول  :6مولفههای انرژی آزاد سطحی دو نوع سنگدانه
)Table 5. SFE components of aggregates (mJ/m2

نوع سنگدانه
گرانیت

سنگآهک

مولفه کل،
Γ
368/50
279/17

انرژی آزاد سطحی )(mJ/m2
مولفه قطبی،
ΓAB
303/18

مولفه غیر قطبی،
ΓLW
65/32

221/77

57/40

مولفه اسیدی،
Γ+
53/12
22/39

مولفه بازی،
Γ432/61
549/16

جدول  .6مولفه های انرژی آزاد سطحی قیرهای پایه و اصالح شده
اصالحشده
قیرهای پایه و
آزاد سطحی
مولفههای
)(mJ/m2جدول :7
Table 6. SFE
components
of control
انرژیand
modified
bitumens

نوع قیر
پایه ()60-70

مولفه کل،
Γ
14/23

مولفه غیر قطبی،
ΓLW
12/25

مولفه قطبی،
ΓAB
1/99

19/11

15/78

3/33

اصالحشده با  %1نانو کامپوزیت SBR

15/95

اصالحشده با  %5نانو کامپوزیت SBR

20/91

اصالحشده با  %3نانو کامپوزیت SBR

انرژی آزاد سطحی )(mJ/m2

13/46

17/19

2/49
3/72

مولفه اسیدی،
Γ+
3/63

مولفه بازی،
Γ0/27

3/42

0/81

3/51
3/35

0/44
1/03

است .همچنین سنگدانههای سنگآهک دارای مولفه بازی بزرگتر و

فضای قیر پخش شده است که افزایش دما باعث میشود تا پیوند

مولفه اسیدی کوچکتر انرژی آزاد سطحی در مقایسه با سنگدانههای

بین آنها شکسته شود و قیر به یک سیال با رفتار غیرنیوتونی تبدیل

گرانیتی هستند .بزرگبودن مولفه بازی در سنگدانههای سنگآهک

شود [ .]33نتایج مربوط به اندازهگیری مولفههای انرژی آزاد سطحی

باعث میشود تاپیوندهای قویتری بین این دسته از سنگدانهها و قیر

قیرهای پایه و اصالحشده در جدول  6ارائه شده است .همانطور که

که خصوصیات اسیدی دارد ،شکل بگیرد و عریانشدگی با احتمال

از دادههای ارائهشده در این جدول مشخص است ،مولفه اسیدی قیر

کمتری مورد انتظار باشد.

به میزان قابل توجهی از مولفه بازی آن بزرگتر است .این موضوع

همچنین ،مولفه قطبی سنگدانههای گرانیتی در مقایسه با

نشاندهنده این است که قیر خصوصیات اسیدی دارد .همچنین ،از

سنگدانههای سنگآهک بزرگتر است .این مطلب باعث شکلگیری

دادههای ارائهشده در این جدول مشخص است که بخش عمدهای از

پیوندهایی بین قیر و سنگدانههای گرانیتی میشود که در حضور آب

انرژی آزاد سطحی قیر را مولفه غیرقطبی آن تشکیل میدهد .در واقع،

به راحتی شکسته میشوند .به عالوه ،مولفه غیرقطبی سنگدانههای

عمده چسبندگی شکلگرفته بین قیر و سنگدانه ناشی از پیوندهای

سنگآهک در مقایسه با سنگدانههای گرانیتی بزرگتر است .مولفه

غیرقطبی یا کواالنسی میباشد .استفاده از افزودنی نانو کامپوزیت

غیرقطبی باعث ایجاد تشکیل پیوندهای کواالنسی میشود که در

 SBRباعث شده است تا مولفه اسیدی انرژی آزاد سطحی کاهش

حضور آب پایدار میمانند.

و مولفه بازی آن افزایش یابد که این موضوع میتواند باعث ایجاد

قیر مخلوطی همگن تک فاز از مولکول های متفاوتی است که

چسبندگی بهتر بین قیر و سنگدانههای اسیدی که مستعد خرابی

این مولکول ها را میتوان در دو گروه قطبی و غیرقطبی قرار داد.

رطوبتی هستند ،شود .همچنین ،استفاده از نانو کامپوزیت  SBRباعث

مولکول های غیرقطبی موجود در قیر به عنوان شبکه یا حاللی برای

شده است تا مولفه غیرقطبی قیرهای اصالحشده در مقایسه با قیر پایه

مولکول های قطبی هستند که باعث خصوصیات االستیک در قیر در

به نحو قابل توجهی افزایش یابد .این مطلب باعث میشود تا پیوندهای

دماهای پایین می شوند .مولکول های قطبی به صورت یکسان در کل

غیرقطبی با قدرت بیشتری شکل گیرند .همچنین نتایج انرژی آزاد
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جدول  .7مولفه های انرژی آزاد سطحی چسبندگی و پیوستگی ()mJ/m2
پیوستگی ()mJ/m2
چسبندگی و
انرژی آزاد
freeهای
energyمولفه
)(mJ/m2جدول :8
Table 7. Components
of adhesion
سطحیand
cohesion
surface

قیر

نوع مخلوط

پایه ()60-70

اصالحشده با  %1نانو کامپوزیت SBR
اصالحشده با  %3نانو کامپوزیت SBR

سنگدانه

انرژی آزاد پیوستگی

انرژی آزاد چسبندگی

انرژی جداشدگی

28/46

143/40

168/30

گرانیت

پایه ()60-70

اصالحشده با  %3نانو کامپوزیت SBR

41/82

157/95

165/34

31/90

149/68

95/68

41/82

158/21

38/22

اصالحشده با  %5نانو کامپوزیت SBR
اصالحشده با  %1نانو کامپوزیت SBR

31/90

146/91

28/46

سنگآهک

38/22

اصالحشده با  %5نانو کامپوزیت SBR

154/26

147/25
155/38

167

165/92
97/32
94/17
93/32

سطحی کل نشان میدهد که استفاده از نانو کامپوزیت  SBRباعث

انرژی است که در حین فرآیند عریانشدگی آزاد میشود .با توجه

شده است تا این پارامتر افزایش یابد .انرژی آزاد سطحی کل رابطهی

به اینکه این مقادیر منفی هستند ،مقادیر قدر مطلق آنها در جدول

مستقیم و خطی با انرژی آزاد پیوستگی دارد .افزایش در انرژی آزاد

 7ارائه شده است .نتایج مربوط به ستون انرژی جداشدگی نشان

سطحی کل سبب میشود تا انرژی آزاد پیوستگی افزایش یابد .این

میدهد که استفاده از نانو کامپوزیت  SBRباعث کاهش در انرژی

روند بدین معناست که انرژی بیشتری نیاز است تا یک ترک در غشای

جداشدگی شده است .این مطلب بدین معنی است که در رخداد

قیر ایجاد شود .افزایش انرژی مورد نیاز برای گسیختگی در غشای قیر

عریانشدگی انرژی کمتری آزاد میشود .کاهش در انرژی جداشدگی

باعث کاهش احتمال گسیختگی پیوستگی میشود.

سبب میشود تا سیستم تمایل کمتری به عریانشدگی داشته باشد و
از نظر ترمودینامیک در حالت پایدارتری باشد.

 -5-2نتایج پارامترهای انرژی آزاد سطحی
نتایج مربوط به پارامترهای انرژی آزاد پیوستگی ،انرژی آزاد

 -5-3نتایج آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم

چسبندگی و انرژی جداشدگی در جدول  7ارائه شده است .همانطور

نتایج مربوط به مقاومت کششی غیرمستقیم نمونهها در سیکلهای

که از دادههای ارائهشده در این جدول میتوان مشاهده نمود ،اصالح

مختلف شرایط محیطی در شکلهای  3و  4ارائه شدهاند .همانطور که

قیر باعث شده است تا انرژی آزاد پیوستگی به نحو قابل مالحظهای

مشاهده میشود ،مقدار کشش غیرمستقیم نمونههای ساخته شده با

افزایش یابد .این مطلب باعث میشود تا مقاومت قیر در برابر

افزایش تعداد سیکلهای یخ-ذوب کاهش مییابد .کاهش در مقاومت

گسیختگی پیوستگی افزایش یابد .همچنین ،انرژی آزاد چسبندگی

کششی غیرمستقیم نمونهها با افزایش تعداد سیکلهای یخ-ذوب را

مقداری انرژی مورد نیاز برای ایجاد گسیختگی با سطح واحد در سطح

میتوان به از دست دادن چسبندگی مخلوط یا پیوستگی قیر ناشی

تماس قیر-سنگدانه را نشان میدهد .همانطور که مشاهده می شود

از حضور بیشتر نمونهها در معرض رطوبت نسبت داد .میتوان از

استفاده از نانو کامپوزیت  SBRباعث شده است تا مقدار انرژی آزاد

دادههای این دو شکل نتیجه گیری کرد که اضافه کردن نانو کامپوزیت

چسبندگی در نمونههای حاوی هر دو نوع سنگدانه افزایش یابد .این

 SBRبه عنوان ماده ضد عریانشدگی ،چسبندگی و پیوستگی را در

مطلب سبب میشود تا مقدار انرژی بیشتری برای جداسازی قیر از

مخلوط افزایش داده و اجازه جابه جایی سریع قیر را از روی سطوح

واحد سطح سنگدانه مورد نیاز باشد.

سنگدانهها نمیدهد و سبب میشود که مخلوط پس از سیکلهای

انرژی رهاشده سیستم در رخداد عریانشدگی یا انرژی آزاد
چسبندگی قیر-سنگدانه در شرایط مرطوب (انرژی جدا شدگی) مقدار

2220

یخ -ذوب مقاومت باالتری در برابر رطوبت نسبت به نمونههای بدون
مواد افزودنی داشته باشد.
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همچنین نمونههای پایه (بدون افزودنی) ساختهشده با سنگدانههای

مخلوط (انرژی آزاد چسبندگی ضرب در مساحت سطح ویژه سنگدانه)

سنگآهک در مقایسه با نمونه های حاوی سنگدانه گرانیت دارای

بهتر بوده است که باعث شده رفتار مقاومتی نمونههای این دو گروه

عملکرد مشابه ای در برابر بارگذاری در شرایط خشک می باشند.

تقریبا مشابه باشد .اما در شرایط مرطوب عملکرد نمونههای مخلوط

نزدیک بودن مقدار مقاومت کشش غیرمستقیم به این دلیل است

آسفالتی حاوی سنگدانه گرانیتی به مراتب ضعیفتر از نمونههای

که در استفاده از سنگدانههای گرانیتی مقاومت فیزیکی سنگدانهها

مشابه ساختهشده با سنگدانه سنگآهک بوده است که این پایینبودن

بهتر بوده است اما در استفاده از سنگدانههای سنگآهک چسبندگی

مقاومت در نمونههای حاوی سنگدانه گرانیت را میتوان به آبدوستی
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بیشتر کانیهای این نوع سنگدانهها نسبت داد .در واقع پیوندهای قوی

آسفالتی اصالحشده نسبت به نمونههای کنترل بهبود یابد .همچنین،

شکل گرفته در شرایط خشک در شرایط مرطوب از بین رفته و باعث

مشاهده میشود که در اکثر نمونهها کاهش در نسبت مقاومت کششی

افت زیاد در مقاومت سنگدانههای این گروه میشود.

غیرمستقیم در سیکل  3تا  5نسبت به سیکل  1تا  3بیشتر است .در

نتایج مربوط به نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم در سیکلهای

واقع بعد از سیکلهای یخ-ذوب قسمتی از سطح سنگدانهها از قیر

مختلف یخ-ذوب در نمونههای ساختهشده با سنگدانههای گرانیتی و

جدا شده و این قسمت دیگر دارای چسبندگی مناسب برای تحمل

سنگ آهکی به ترتیب در شکلهای  5و  6ارائه شده است .استفاده

بار نیست .این موضوع سبب میشود بعد از  3سیکل یخ-ذوب روند

از نانو کامپوزیت  SBRباعث شده است تا مقاومت مخلوطهای

خرابی نمونه تسریع یابد .به طور کلی همانطور که مشاهده می شود
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جدول  :8نتایج آنالیز واریانس یکطرفه
طرفه
جدول  :9نتایج آنالیز واریانس یک

Table 8. Results of one-way analysis of variance

قیر

نوع مخلوط

پایه ()60-70

اصالحشده با  %1نانو کامپوزیت SBR
اصالحشده با  %3نانو کامپوزیت SBR

TSR

سنگدانه

53
59

گرانیت

65

اصالحشده با  %5نانو کامپوزیت SBR

اصالحشده با  %3نانو کامپوزیت SBR

< 0/001

67

پایه ()60-70

اصالحشده با  %1نانو کامپوزیت SBR

P-Value

59
64

سنگآهک

70

اصالحشده با  %5نانو کامپوزیت SBR

< 0/001

72

در نمونههای ساختهشده با سنگدانههای سنگآهک مقاومت بیشتری

بهبود داشته باشد .اما در طرف مقابل ،در مورد نمونههای ساختهشده

در برابر خرابی رطوبتی وجود دارد .عمده دلیل این رفتار را میتوان از

با سنگدانه اسیدی گرانیت استفاده از نانو کامپوزیت  SBRباعث بهبود

روی ساختار کانیهای تشکیلدهنده این دو نوع سنگدانه در جدول

قابل توجه ای در عملکرد مخلوط آسفالتی در برابر رطوبت شده است.

 1مشاهده نمود .سنگ آهک عمدتاً از کانی  Caoتشکیل شده است

عالوه براین ،از آنالیز واریانس یک جهته به منظور مقایسه میانگین

در حالیکه سنگدانههای گرانیت عمدتا از  SiO2و  Al2O3تشکیل

 TSRدر مخلوط های آسفالتی پس از  5سیکل یخ و ذوب استفاده

شده است .دسته بندی سنگدانهها بدین صورت است که سنگدانههای

شده است (جدول  .)8همانطور که مشاهده می شود مقدار P-Value

سنگ آهک را آبگریز و سنگدانههای گرانیت را آبدوست در نظر

در مخلوط های آسفالتی ساخته شده با قیرهای کنترل و اصالح شده

میگیرند .با استفاده از روند دو شکل زیر نیز میتوان تشخیص داد که

برای هردو گروه از سنگدانه کمتر از  05/0می باشد .در نتیجه بر

سنگ آهک در مقایسه با سنگدانه گرانیتی مخلوطهای مقاوم تری را

اساس این پارامتر ،فرض برابری میانگین  TSRمخلوط های آسفالتی

در برابر رطوبت تولید میکنند.

اصالح شده با نانو کامپوزیت  SBRدر مقایسه با مخلوط کنترل

استفاده از نانو کامپوزیت  SBRدر نمونههای با هر دو نوع
سنگدانه باعث افزایش مقاومت مخلوطهای آسفالتی در برابر رطوبت
و بهبود شاخص نسبت مقاومت کشش غیرمستقیم شده است.

پذیرفته نیست و تفاوت آنها کام ً
ال معنی دار است.
 -6نتیجه گیری

همانطور که در شکل های  5و  6مشاهده می شود ،استفاده از نانو

برای بهبود حساسیت رطوبتی در مخلوطهای آسفالتی روشهای

کامپوزیت  SBRتاثیر کمتری را بر روی مقاومت مخلوطهای آسفالتی

متفاوتی وجود دارد که یکی از متداولترین آنها استفاده از افزودنیهای

ساختهشده با سنگدانه سنگآهک داشته است .دلیل این مطلب را

ضد عریانشدگی است .مشکالت فنی و اجرایی مواد ضد عریانشدگی

میتوان به چسبندگی مناسب قیر-سنگدانه در حالت پایه نسبت داد

موجود و نیز نقصهای فنی موجود در روشهای ارزیابی حساسیت

که سنگدانههای سنگآهک در حالت اصالحنشده نیز چسبندگی

رطوبتی مخلوطهای آسفالتی باعث شده است تا در این پژوهش به

مناسبی با قیر که یک ماده اسیدی است ،ایجاد میکنند .استفاده

بررسی تاثیراستفاده از نانو کامپوزیت  SBRبا استفاده از روشهای

از نانو کامپوزیت  SBRهم مقاومت در شرایط خشک و هم مرطوب

مکانیکی و ترمودینامیک پرداخته شود .مهمترین نتایج به دست آمده

نمونههای حاوی این سنگدانه را به مقدار مشابهی افزایش میدهد.

در این پژوهش عبارتند از:

این مطلب باعث میشود شاخص نسبت کشش غیرمستقیم در برابر

· استفاده از نانو کامپوزیت  SBRباعث شده است تا مولفه

رطوبت در نمونههای ساختهشده با این نوع سنگدانه به میزان کمی

اسیدی و بازی قیر پایه به ترتیب کاهش و افزایش یابند .این رخداد
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