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 چکیده

یافته و تخریب و شرایط جوی تغییر شکل ه و تحت بارهای وارد های خاص خود را داردمحدودیتقیر نیز مانند هر ماده دیگر، 

از جمله پلیمرها  و و نانو مواد داشتهرواج های آن برای رفع محدودیتها استفاده از اصالح کننده به همین دلیلگردد. می

هایی ( از اصالح کنندهCNTهای کربنی )( و نانولولهSBSهای مورد استفاده بوده است. استایرن بوتادین استایرن )دهاصالح کنن

قیر به تنهایی بررسی روی هرکدام از این دو ماده بر  در تحقیقات گذشته اثر شده است و بر روی قیر بررسیهریک  است که اثر

تر قدیمیهای از آزمایش بررسی شده وو سختی قیر  مقاومتزمان این دو ماده بر روی در این پژوهش اثر افزودن هم .شده است

های استفاده شده است. در این راستا آزمایش Superpaveچنین آزمایشات و هم AASHTOو  ASTMاستانداردهای تحت 

دو ماده صورت گرفت که مشخص  بر روی قیرهای اصالح شده با این( DSRو رئومتر برش دینامیکی ) درجه نفوذ، سختی قیر

در  داشته اند.و  مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی و شیار شدگی  درجه نفوذ، سختی قیرشد این دو ماده اثر مثبتی در بهبود 

 های ناشی از خستگی اثر مطلوبی نداشته اند.مقابل بر مقاومت در برابر خستگی و ترک

 superpave ،زئومتر برش دینامیکیرن بوتادین استایرن، نانولوله کربنی، استای کلیدی:  واژگان
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 مقدمه 

-ها در مخلوط آسفالتی و اجرای اندودهای نفوذی و سطحی ایفای نقش میبه عنوان ماده نگهدارنده و چسباننده سنگدانه قیر

های محققین باشد. حاصل غدغهکند. این امر سبب شده است قیر در کیفیت راه تأثیرگذار بوده و همواره بهبود و اصالح آن از د

 باشد. های قیری از جمله پلیمرها، ضایعات پودرالستیک و نانوذرات میها دستیابی به اصالح کنندهاین تالش

ها و آزمایشات مختلف به منظور مطالعه و شبیه ها بر خواص و کیفیت قیر، توسط روشدر سالیان اخیر اثر افزودن اصالح کننده

، Superpaveو کالسیک با بهره گیری از آزمایشات و استانداردهای در این مطالعات یر، بررسی شده است. سازی رفتارهای ق

ذ، نقطه نرمی، درجه اشتعال های درجه نفوآزمایشهای کالسیک شامل آزمایشبررسی شده است.  های قیریاصالح کنندهاثر 

( و محفظه RTFOهای لعاب نازک چرخشی )آزمایششامل  ،Superpave( و ... و آزمایشات PIشاخص نفوذ پذیری )قیر، 

 باشد. می .و ..( DSR( و رئومتر برش دینامیکی )PAVتسریع پیری )

های زیر، قابلیت کاربری ( به دلیل ویژگیSBSپلیمر استایرن بوتادین استایرن )، ی مورد استفاده در اصالح قیردر بین پلیمرها

 بیشتری دارد:

 هافزایش االستیسیت -1

 کاهش حساسیت گرمایی -2

 افزایش ویسکوزیته -3

 .(Tabatabaei, 2013)افزایش چسبندگی و پیوستگی بین ذرات   -4

توانند ها میاین بلوکاند. وک بوتادین از یکدیگر جدا شدههای استایرن به وسیله یک بلر استایرن بوتادین استایرن، بلوکد

دهند که به وسیله فاز پلی ستیک سه بعدی از فاز پلی استایرن را تشکیل میخطی یا شعاعی باشند و در قیر یک شبکه اال

 32تا  22رود، معموال شوند. در پلیمر استایرن بوتادین استایرن که در قیرهای راهسازی به کار میبوتادین به یکدیگر متصل می

 دهد. درصد وزن کل پلیمر را استایرن تشکیل می
 

دلیل با داشتن قطری در مقیاس نانو و طولی در حدود چند میکرون به 1های کربنینانولولهده، در بین نانو مواد شناخته ش

خصوصیات منحصر به فردشان از زمان کشف تا کنون مورد توجه محققین در جهت اصالح خواص و ساخت ترکیبات جدید، با 

 و )2MWCNTs(های کربنی چند جداره دارند: نانولوله های کربنی وجوددو گروه از نانولولهاند.  های مطلوب قرار گرفتهویژگی

های گرافنی متراکم و نزدیک توان به صورت لولههای چند جداره را مینانولوله  . )3SWCNTs (های کربنی تک جدارهنانولوله

نانومتر متحدالمرکز با  25تا  2طور معمول ای با قطر بههای گرافنی تعریف کرد که با حفرههای متعددی از ورقبه هم با الیه

 اند.نانومتر از هم جدا شده 36/2فاصله 

توان به مدول یانگ باال، ثبات کششی خوب، هدایت حرارتی باال، تراکم سطح باال و از خواص ویژه و منحصر بفرد نانولوله می 

باشند تر از فوالد میبرابر قوی 12ربنی های کطبیعت کربنی آن که در مقابل وزن کم پایداری باالیی دارد اشاره کرد. نانولوله 

 .(Akbari Motlagh et al 2012,) در حالی که فقط یک ششم فوالد وزن دارند

                                                           
1 carbon nanotubes 
2 Multi-Walled Carbon Nanotubes 
3 Single-Walled Carbon Nanotubes 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

414 

 

 

 

 .(Akbari Motlagh et al 2012,) : نانولوله کربنی چند دیواره2-2شکل

های گرافن در بین الیهنانومتر دارد. فاصله  25-2قطری بین  MWNTsنانومتر است در حالی که  2-1بین  SWCNTsقطر 

MWNTs 2336 نانومتر است  (Raymond M. Reilly, 2007)..در شکل زیر به صورت شماتیک ابعاد نمایش داده شده است 

 

 

 .(Raymond M. Reilly, 2007)  ( دیوارهB( و چند)Aهای گرافن در نانولوله کربن تک): طول، عرض و فاصله بین الیه1 شکل

گیرد. برای قیر دو تبخیر روغن های سبک در قیر و اکسیداسیون یا واکنش با اکسیژن محیط صورت می پیر شدگی قیر به علت

نوع پیر شدگی  کوتاه مدت و بلند مدت داریم که اولی در حین ساخت و حمل قیر و دومی در حین سرویس دهی  و بهره 

و برای شبیه سازی پیر شدگی بلند مدت از  RTFOTاز افتد. برای شبیه سازی پیر شدگی کوتاه مدت برداری از قیر اتفاق می

PAV گردد.استفاده می 

اختالط آن با سنگدانه  در ساختار شیمیایی قیر در مراحل گرم کردن قیر، ، تغییرفرایند در خصوص سختی قیر نیز علت اصلی

 باشد.می ها  و در زمان خدمت دهی و تحت بار قرار گرفتن قیر
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را بر خواص قیر و درجه کارایی آن بررسی کردند. آنان دریافتند پلیمر  SBSاثر پلیمر  و همکاران حسن زیاری 1331در سال 

SBS  ،زیاری و همکاران،  نقطه نرمی و سبب کاهش افت وزنی و افزایش شاخص نفوذپذیری شده استسبب بهبود درجه نفوذ(

1313). 

های آسفالتی، میزان یمر در افزایش عمر سرویس روکشدر بررسی آزمایشگاهی تأثیر پل محمدرضا موفقی 1332در سال 

، کربن سیاه و پودر الستیک را بر روی مقاومت مارشال، نرمی آسفالت و عمر سرویس آسفالت بررسی کرد. وی SBSتأثیرات 

همچنین الیه و پودر الستیک بازیافتی، مقدار استقامت و مدول آسفالت را افزایش داده است و  SBSدریافت استفاده از پلیمر 

نسبت به دیگر  SBSشود که این امر در پلیمر تر کرده است و در نتیجه سبب باال رفتن عمر آسفالت میآسفالتی را ارتجاعی

 .(1332)موفقی،ها نتیجه بهتری داشت افزودنی

ماده سبب بهبود نقطه بر قیر خالص را بررسی کرد. وی در تحقیق خود نشان داد این  SBSتأثیر  بهنام گلستانی 1332در سال 

-گشته و همچنین قیر حاصل از االستیسیته بهتر در دمای پایین سرویس دهی برخوردار شده است. هم PIنرمی، درجه نفوذ و 

 .(1332)گلستانی، چنین قیر پلیمری مذکور پایداری مناسبی در انبارداری از خود نشان نداد 

های قیر پرداختند. آنان به میزان ( بر عملکرد و ویژگی12-62%)  SBSی اثر و همکاران به بررس 4کالوز استانگل 2221در سال 

مدول کل تنش استفاده و پارامترهای    DSRافزودند. سپس از  آزمایش  12/52درصد از پلیمر مذکور را به قیر  5تا  235

کاهش  SBSپس از افزودن  δ و*G و مشخص شد مقادیر ( در دماهای مختلف محاسبه  δ( و زاویه اختالف فاز )*Gبرشی )

 .(Stengl et al 2007,)های ناشی از خستگی مطلوب استیافته که در خصوص جلوگیری از ترک

بر پیر شدگی قیر اصالح شده پرداخت و دریافت که این پلیمر سبب   SBSاثرسید عباس طباطبایی به بررسی   2213در سال 

نسبت به قیر پایه  PAVو   RTFOت. در قیر اصالح شده پیر شدگی تحت شده اس PIبهبود نقطه نرمی، درجه نفوذ و شاخص 

 . (Tabatabaei, 2013)کمتر بود

بررسی کرد. بر اساس نتایج به دست  62/12را بر قیر خالص  SBSنانو رس و  فراق خداری اثر نانوکامپوزیت 2215در سال 

چنین استحکام درجه نفوذ قیر را بهبود بخشیده است. همآمده، مشخص شد استفاده از این مواد اصالح کننده نقطه نرمی و 

درصد نانورس نزدیک به سه برابر قیر اصالح نشده با این مواد بود.عمر خستگی قیر نیز  6و  SBSدرصد  5کششی مخلوط با 

 . (Farag Khodary, 2015)است  برابر بیشتر از حالت اصالح نشده بوده 334پس از اصالح با این دو ماده، 

کربنی بررسی کردند. در این تحقیق نانولوله ها را با استفاده از مقاوم سازی جاده علی اکبری مطلق و همکاران 2212ر سال د

سبب کاهش درجه نفوذ، افزایش نقطه نرمی، افزایش درجه اشتعال و باال رفتن مقاومت نانولوله کربنی آنان نشان دادند افزودن 

شود. همچنین این امر سبب شخصات فنی بتن آسفالتی و مخصوصاً مقاومت آن بهتر میمارشال شده است و بدین ترتیب م

 .(Akbari Motlagh et al 2012,) های زیرین و در نتیجه کاهش مصرف مصالح سنگی خواهد شدکاهش ضخامت الیه

                                                           
4 Klaus Stangl 
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کربنی سبب  نانولولهشد ( را بررسی کردند که مشخص ACبر بتن آسفالتی ) CNTم . فرامرزی و همکاران اثر  2215در سال 

درصد  1درصد و  235نیز در افزودن  DSRبهبود درجه نفوذ، نقطه نرمی و ویسکوزیته چسباننده قیری شده است. در آزمایش 

داشته و در نتیجه مقاومت در برابر تغییر شکل  *Sin δ/ G  کربنی به قیر پایه، بهترین نتیجه را در افزایش پارامتر نانولوله

 .(M. Faramarzi et al 2015,) د قابل توجهی را داشته استدائمی بهبو

کربنی بر خصوصیات رئولوژیکی قیر را بررسی کردند. آنها در تحقیق  نانولولهسعید صادقپور و همکاران تأثیر  2215در سال 

.( را بهبود بخشیده به طور قابل توجهی خواص کالسیک قیر )نقطه نرمی، درجه نفوذ و .. CNTخود دریافتند که استفاده از 

بهترین نتایج را در بر داشت، قیر اصالح شده مدول  CNTدرصد  132ضمن اینکه افزودن  DSRچنین در آزمایش است. هم

سختی بیشتر و زاویه اختالف فاز کمتری در مقایسه با قیر پایه داشت که نشان از بهبود خواص قیر دارد. حساسیت حرارتی قیر 

تأثیر قابل توجهی بر قیر نداشت. در پایان  CNTدرصد  135تا  132نومواد بهبود یافت. عالوه بر این، افزودن نیز با افزودن این نا

زمان بر خواص قیر در دمای باال اثر مثبت عالوه بر اینکه تأثیر منفی روی قیر در دمای پایین نداشت هم CNTمشخص شد که 

    .(Saeed Sadeghpour Galooyaki et al 2015,)داشته است

دار شدن، بر خصوصیات رئولوژیکی قیر اصالح ابراهیم امین و همکاران در تحقیقی اثر فرایند اختالط و عامل 2216در سال 

P و  COOH - MWCNTای در مورفولوژی نشان داد تفاوت عمده SEMکربنی را بررسی کردند. نتایج تصاویر  نانولولهشده با 

– MWCNT چنین عاملدار شدن توسط کربوکسیل تأثیری در بهبود خواص رئولوژیکی چسباننده موجود نداشته است و ه

و پیر نشده نیز مشخص شد سختی  RTFOبر روی قیر پیر شده تحت  DSRقیری نداشته است. در خصوص نتایج آزمایشات 

درجه  64روسازی را از دمای باالی  ،درصد اصالح کننده 3چنین افزودن قیر و خاصیت کشسانی قیر بهبود یافته و هم

درجه سانتیگراد افزایش داده است که عالوه بر بهبود مقاومت قیر در برابر تغییر شکل دائمی، قیر را جهت  16سانتیگراد به 

 ..(Ibrahim Amin et al 2016,)  تر ساخته استدماهای باال و بار ترافیکی بیشتر مناسب

الگویی  و رسیدن بهبر کیفیت و بهبود رفتار قیر ی و استایرن بوتادین استایرن  در این تحقیق، هدف بررسی اثر نانولوله کربن

ها بر پیر شدگی بیش از حد، ایمنی قیر، لذا اثر این اصالح کننده در اصالح قیر می باشد.مواد کارگیری این مناسب جهت به

 شی از خستگی قیر بررسی شده است.سختی قیر، حساسیت حرارتی قیر، مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی و ترک نا
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 روش تحقیق 

 مورد استفاده مواد

 آمده است. 1-3محصول شرکت پاالیش نفت جی استفاده شد. مشخصات این قیر در جدول 12/62در این تحقیق از قیر پایه 

 تولید شرکت پاالیش نفت جی 07/07: مشخصات قیر 1جدول 

 

 

SBS  ،مورد استفاده در این تحقیقCalprene 411( C 411)  محصول شرکتDynasol باشد. مشخصات این ماده اسپانیا می

 .آمده است 2در جدول 

، ساخت پژوهشکده گاز پژوهشگاه صنعت 21با کد  (MWCNTsدر انجام آزمایشات این تحقیق، از نانولوله کربنی چند دیواره )

 نانومتر دارد. 12ابعادی کمتر از درصد بوده و  35نفت استفاده شد. این نانوتیوب دارای خلوص باالی 

 مورد استفاده SBSمشخصات : 2جدول 

 مشخصات واحد مقدار

13522 cps  ویسکوزیته جاری در c25 /22 % 

26 cst  5323ویسکوزیته در تولوئن محلول در % 

234 max % ی فرّارماده 

 مقدار استایرن % 32

 325درصد نامحلول در تولوئن  % < 231

 درصد گرد و خاک % < 2335
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 اختالط مواد مورد استفاده 

به تدریج و همزمان با  SBSدرجه سانتیگراد گرم کردیم. سپس  152را  تا دمای  12/62ابتدا قیر  SBSبرای اختالط قیر و 

یک درجه سانتیگراد، به مدت  132±12دور در دقیقه، به قیر اضافه شد. سپس در درجه حرارت  552فعالیت میکسر با سرعت 

دور در دقیقه عمل اختالط در  4222دقیقه و با سرعت  15ساعت با همان سرعت عمل اختالط انجام شد. سپس به مدت 

دور در دقیقه میکس نهایی مخلوط  522ساعت و در سرعت  1همان محدوده دمایی صورت گرفت. در پایان باز هم به مدت 

 صورت گرفت.

 122را گرم کردیم تا روان شود. سپس با رساندن درجه حرارت قیر به  12/62ا قیر ابتدجهت اختالط قیر و نانو لوله کربنی، 

دور در دقیقه، به قیر اضافه کرده و عمل  322درجه سانتیگراد نانوتیوب را به تدریج و همزمان با فعالیت میکسر با سرعت 

 راد انجام شد.درجه سانتیگ 122 – 142دقیقه در محدوده دمایی  32اختالط توسط میکسر به مدت 

به تدریج و همزمان  SBSدرجه سانتیگراد گرم کردیم. سپس  152را  تا دمای  12/62ابتدا قیر به منظور اختالط هر سه ماده، 

درجه سانتیگراد، به مدت  132±12دور در دقیقه، به قیر اضافه شد. سپس در درجه حرارت  552با فعالیت میکسر با سرعت 

دور در دقیقه عمل اختالط در  4222دقیقه و با سرعت  15یک ساعت با همان سرعت عمل اختالط انجام شد. سپس به مدت 

سپس با  دور در دقیقه مخلوط میکس شد. 522ساعت و در سرعت  1همان محدوده دمایی صورت گرفت. سپس به مدت 

دور در دقیقه  322درجه سانتیگراد، نانوتیوب به تدریج و همزمان با فعالیت میکسر با سرعت  122رساندن درجه حرارت قیر به 

درجه سانتیگراد انجام  122 – 142دقیقه در محدوده دمایی  32به قیر اضافه شد و عمل اختالط نهایی توسط میکسر به مدت 

 نشان داده شده است. مربوطهبا درصدهای ها و ترکیب مواد افزودنی به قیر پایه ، شماره نمونه3در جدول  شد.

 ها و درصد ترکیب مواد افزودنی: نمونه3جدول 

 10 15 14 13 12 11 17 9 8 0 0 5 4 3 2 1 شماره  نمونه          

ترکیب 

 نمونه

 3335 34 3435 3335 35 3535 3535 36 36/5 3335 35 3635 3335 33 3335 122 %07/07قیر

%MWCNT 2 235 1 135 235 1 135 235 1 135 235 1 135 235 1 135 

%SBS 2 2 2 2 3 4 5 3 3 3 4 4 4 5 5 5 
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 یافته ها

 درجه نفوذ  نتایج آزمایش

درصد نانوتیوب کاهش محسوس درجه  1و  235های قیر اصالح شده با در افزودن فقط نانوتیوب، در نمونه 1با توجه به شکل 

د سیر نزولی ادامه نداشت اما در این حالت نیز نسبت به قیر پایه کاهش درجه نفوذ را درص 135نفوذ مشاهده شد. در افزایش 

 بنابراین نانوتیوب درجه نفوذ را کاهش داده و به تبع آن سختی قیر افزایش یافت. . داشتیم

 

 ها: نتایج آزمایش درجه نفوذ در تمامی نمونه1شکل 

 درصد(، درجه نفوذ کاهش و سختی قیر افزایش یافت.  5و4و3شده )، در تمامی درصدهای افزوده SBSدر افزایش فقط 

، میزان درجه نفوذ کاهش یافت و سبب افزایش سختی SBS، با افزایش مقادیر نانولوله و SBSدر افزودن همزمان نانوتیوب و 

 قیر گردید.

 صد نانولوله به قیر پایه مشاهده شد.در 1ترین مقدار(، در افزودن شود بهترین درجه نفوذ )و کمگونه که مشاهده میهمان

 

 (DSR)نتایج آزمایش رئومتر برش دینامیکی

، در شرایط قبل و بعد از *Sin δ/ G پارامتر محاسبه و بررسی شد. در ابتدا  DSRدر این تحقیق دو پارامتر مهم آزمایش 

ها بر مقاومت در برابر تغییر صالح کننده، به منظور بررسی تأثیر اSuperpaveپیرشدگی کوتاه مدت و تحت دماهای پیشنهادی 
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 .Sin δ پارامتر شکل دائمی قیر بررسی گردید. سپس به منظور بررسی مقاومت در برابر خستگی و ترک ناشی از خستگی قیر، 

G* در شرایط قبل و بعد از پیرشدگی بلند مدت و تحت دماهای پیشنهادی در ،Superpave .محاسبه و بررسی شد ، 

 

 *Sin δ/ Gحاسبه نتایج م 

شاخص تغییر شکل دائمی و شیار افتادگی  *Sin δ/ G پارامتر  Superpave برابر استاندارهای مؤسسه شارپ و در سیستم 

 باشد.  Kpa232بیش از  ، RTFOو برای قیر پیر شده تحت روش  Kpa1 باشد و این پارامتر برای قیر اصلی باید بیش از می

های ، مقدار پارامتر مذکور نسبت به قیر پایه افزایش یافت. با افزایش درصد نانولوله کربنی، در نمونهبا افزودن نانولوله کربنی 

 (. 2به ترتیب مقدار این پارامتر افزایش یافت )شکل  4و3و2

 

 (.4و3و2های شامل فقط نانولوله)( و نمونه1ی شاهد )در نمونه*Sin δ / G: نتایج محاسبه 2شکل 

 (.3فزایش استایرن بوتادین استایرن هم تکرار شد و به مراتب بیشتر نیز بود )شکلاین نتیجه در ا
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 (.4و3و2)SBSهای شامل فقط ( و نمونه1ی شاهد)در نمونه*Sin δ / G: نتایج محاسبه 3 شکل

ین روند افزایشی درصد نانولوله( ا 235و  SBSدرصد  5) 14در افزودن همزمان دو اصالح کننده نیز به استثنای نمونه شماره  

 (.4نیز نسبت به قیر پایه افزایش شاخص تغییر شکل دائمی را داشتیم )شکل  14تکرار شد. البته حتی در نمونه شماره 

و  باالترین مقدار این شاخص  ن، مقدار این پارامتر را افزایش دادهبه طور کلی افزودن نانولوله کربنی و استایرن بوتادین استایر

 شده است. مشاهده SBSدرصد  5در افزودن فقط 

، نتایج مشابهی مشاهده شد و با افزودن نانولوله کربنی و استایرن بوتادین  RTFOبا اعمال پیر شدگی کوتاه مدت تحت 

 5استایرن، مقدار پارامتر مذکور نسبت به قیر پایه افزایش یافت. در این فرایند نیز باالترین مقدار این شاخص در افزودن فقط 

 مشاهده شد.  SBSدرصد 
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 ها.در همه نمونه*Sin δ / G: نتایج محاسبه 4شکل 

 

توان نتیجه گرفت افزودن همزمان نانولوله کربنی و استایرن بوتادین استایرن، سبب بهبود مقاومت قیر در برابر به طور کلی می

 شده است.تغییر شکل دائمی )شیار شدگی( 

 

 *Sin δ . G: نتایج محاسبه 4-8-2

های ناشی از به عنوان شاخص خستگی و ترک *Sin δ. Gپارامتر Superpave تاندارهای مؤسسه شارپ و در سیستم در اس

 باشد.  Kpa5222، الزم است حداکثر  PAVاین پارامتر جهت قیر پیر شده تحت باشد و خستگی می
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ش یافت. با افزایش درصدهای نانولوله کربنی، در با افزودن فقط نانولوله کربنی ، مقدار پارامتر مذکور نسبت به قیر پایه افزای

 (. 5به ترتیب مقدار این پارامتر افزایش یافت و در واقع تأثیر نامطلوب خود را نشان داد )شکل  4و3و2های نمونه

 

 (.4و3و2های شامل فقط نانولوله)( و نمونه1ی شاهد )نمونه *Sin δ . G: نتایج محاسبه 5شکل 

در افزایش استایرن بوتادین استایرن به مراتب بیشتر بود و سبب بدتر شدن وضعیت قیر پایه گردید )شکل  این تأثیر نامطلوب

6.) 

 

 (.4و3و2)SBSهای شامل فقط ( و نمونه1ی شاهد)نمونه *Sin δ . Gنتایج محاسبه  :0شکل 

کیلو پاسکال(، فاصله زیادی  5222ن )الزم به ذکر است در هردو حالت قبل، مقدار شاخص هنوز  با مقدار ماکزیمم آهرچند 

 داشته است.دارد اما نسبت به قیر پایه افزایش چشمگیری 
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در افزودن همزمان دو اصالح کننده نیز، این روند افزایشی تکرار شد و نسبت به قیر پایه افزایش شاخص ترک خوردگی ناشی از 

 (.1خستگی را داشتیم )شکل

دهد و  باالترین مقدار این و استایرن بوتادین استایرن، مقدار این پارامتر را افزایش میبه طور کلی افزودن نانولوله کربنی 

 شد. درصد نانولوله( مشاهده 135و   SBSدرصد  5)افزودن  16شاخص در نمونه شماره 

ولوله کربنی و ، نتایج مشابهی مشاهده شد و با افزودن )همزمان و به تنهایی(  نان PAVبا اعمال پیر شدگی بلند مدت تحت 

استایرن بوتادین استایرن، مقدار پارامتر مذکور نسبت به قیر پایه افزایش یافت. در این فرایند باالترین مقدار در نمونه شماره 

 درجه سانتیگراد مشاهده شد. 12 درصد نانولوله ( و در دمای  135و  SBSدرصد  3) 12

 

 ا.هدر همه نمونه *Sin δ . G: نتایج محاسبه 0شکل

کیلو پاسکال( قرار دارند، اما نسبت به نمونه پایه  5222تر از بنابراین اگرچه تمامی مقادیر به دست آمده در محدوده مجاز )کم

ها در قیر پایه بیشتر شده است، بر مقدار پارامتر مذکور افزوده شده است. اند و هرچه درصدهای اصالح کنندهافزایش داشته

 .نامطلوب بوده استهای ناشی از خستگی ها بر مقاومت در برابر خستگی و ترکنیبنابراین عملکرد افزود

 نمایش داده شده است. 4جدول در قبل و بعد از پیرشدگی در  DSRهای نتایج مربوط به آزمایش
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 در قبل و بعد از پیرشدگی DSRهای : نتایج مربوط به آزمایش4جدول

 G*/ Sin δ ( kpa) @ °c 

 RTFOبعد از در قبل و 

هنمون  70°c 64°c 58°c 52°c 46°c 40°c 

Before 

RTFO 

After 

RTFO 

Before 

RTFO   

After 

RTFO 

Before 

RTFO  

After 

RTFO 

Before 

RTFO 

After 

RTFO 

Before 

RTFO 

After 

RTFO 

Before 

RTFO 

After 

RTFO 

1 0.2 0.5 0.6 1.7 3 3.9 7 8.3 19 22.5 49 58 

2 1.1 2.1 3.2 4.1 4.9 5.6 10.5 11.6 23 24 54 56 

3 2 3.9 3.9 4.7 5.2 5.9 11 15 24.2 26 56.4 57 

4 2.1 4 4.1 4.8 

6.1 

6.9 12.4 16 26 27 59 58 

5 0.7 1.4 2.1 4.1 

6.2 

17.9 10.1 29.8 47.6 63 76 103 

6 0.8 1.8 2.5 5.1 

7.4 

21.3 11.2 33.2 53.2 71 82.1 109 

7 1 2.1 3 6 

9 

26 13 39 62 78 91 118 

8 0.9 1.6 2.2 4.6 

6.5 

18.4 10.6 30.3 47.9 65 78 107 

9 1.5 2.3 3.1 4.7 

6.7 

18.5  11.2 31 48 65.5 79 108 

10 2.1 2.4 3.4 4.8 

7 

19 11.4 32 49 66.2 81 109 

11 1.1 1.7 2.4 4.7 

6.7 

18.9 11 31 48 66 78.6 108 

12 1.6 2.4 3.2 4.8 

6.8 

18.8 11.5 31.5 49 66.2 79.7 108.8 

13 2.2 2.5 3.5 4.9 

7.2 

19 11.6 32.1 50 67 82 109 

14 1.2 2.1 3.1 4.9 

6.9 

20 12 29 44 52 58 87 

15 1.7 2.5 3.3 5 

7 

22 12.1 32 51 67 83 98 

16 2.3 2.6 3.7 5.1 7.2 22.5 12.3 33 51.5 68 85 105 
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G*. Sin δ ( kpa) @ °c 

 PAVدر قبل و بعد از 

هنمون  40°c 34°c 28°c 22°c 16°c 10°c 

Before 

PAV 

After 

PAV 

Before 

PAV 

After 

PAV 

Before 

PAV 

After 

PAV 

Before 

PAV 

After 

PAV 

Before 

PAV 

After 

PAV 

Before 

PAV 

After 

PAV 

1 49 24.3 52 28 55 32 69.7 45 87 61 121 86 

2 55 31 58 34 60 38 74 51 93 68 127 93 

3 57 33 60 36 63 42 75 53 95 71 131 97 

4 62 36 64 41 66 44 84 62 101 78 138 103 

5 73 449 76 468 78 478 81 496 98 601 135 821 

6 76 467 79 487 82 504 86 528 104 632 139 845 

7 81 498 83 510 87 532 91 558 109 668 144 878 

8 64 240 67 251 69 258 77.5 273.5 95.5 335 131 247 

9 65 241 68 252 
70.5 

260 78 275 96.6 336 133 459 

10 67.5 242 70 255 72 261 82.5 278 99.5 339 136 924 

11 65.5 249 68.5 260 71 271 80 289 103 350 133 469 

12 66.5 250 69.5 261 72.3 272 81 290 99.5 351 135 471 

13 69 251.6 71.6 264 74 274 85 295 102 355 138.8 474 

14 68 264 71 272 73.6 285 83 609 101 368 136 486 

15 69 265 72 273 75 287 83.4 306 102.6 369 137.6 488 

16 71 267 73.5 276 76.7 288 88 310 105 373 141 490 

 نتیجه گیری

 حاصل شد: نتایج زیر 12/62با بررسی اثر افزودن نانولوله کربنی چنددیواره  بر قیر خالص 

  درصد(، درجه نفوذ و سختی قیر، بهبود یافت. 5و4و3)نانولوله کربنی در تمامی درصدهای افزوده شده 

  و اعمال پیر شدگی مشاهده شد با اینکه اصالح کننده تأثیر مطلوبی بر مقاومت در برابر نانولوله کربنی با افزودن

های ناشی از ب خود را بر مقاومت در برابر خستگی و ترکتغییر شکل دائمی و شیار افتادگی داشت اما اثر نامطلو

  خستگی نشان داد.

 نتایج زیر حاصل شد: 12/62با بررسی اثر افزودن استایرن بوتادین استایرن بر قیر خالص 

  در تمامی درصدهای افزوده شدهSBS (3درجه نفوذ و سختی قیر 5و4و ،)یافت.، بهبود درصد 
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  افزودن باSBS تغییر شکل دائمی و تأثیر مطلوبی بر مقاومت در برابر  شدگی مشاهده شد با اینکه اصالح کننده و اعمال پیر

 های ناشی از خستگی نشان داد.اما اثر نامطلوب خود را بر مقاومت در برابر خستگی و ترک داشت شیار افتادگی

 در افزودن همزمان دو ماده نتایج زیر مشاهده گردید:

 شدند. درجه نفوذ و سختی قیرهبود ها سبب باصالح کننده 

  قیر بهبود یافت. تغییر شکل دائمی و شیار افتادگیمقاومت در برابر 

 چنان پارامتر مربوطه در محدوده اما هم کاهش یافتهای ناشی از خستگی هرچند مقاومت در برابر خستگی و ترک

 مجاز قرار داشت.
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