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یبارسابقه شرکت صنایع ستاره سبز جو

.«شرکت نوید ماشین»ساله در صنعت قیر با نام سابق 30تجربه •

.1388تا سال 1361فعالیت شرکت نوید ماشین در صنعت قیر از طریق ساخت ماشین قیر پاش و رله تانک حمل قیر از سال •

.به کشور1385ال سوئد در س« اکزونوبل»انتقال دانش فنی تولید قیر امولسیون از قوی ترین شرکت صنعت قیر امولسیون، •

.«ویبارشرکت صنایع ستاره سبز ج»انتقال کارخانه از استان زنجان به شمال کشور و از سرگیری فعالیت تحت نام •

.تن در ماه1500تن قیر امولسیون در روز و حداقل 100قابلیت تولید حداقل •

استفاده ت فرانسه ساختمامی تجهیزات صنعتی این شرکت، ساخت اروپا بوده و در تولید محصول قیر امولسیون، از امولسیفایر •
.می گردد

.توانمندی تولید انواع قیر امولسیون برای کلیه کاربردها و با کیفیت تضمین شده•



نامولسیوقیراسید،ونفتامولسیفایر،آب،با85-100یاو60-40،70-50نفوذدرجهباپایهقیرکردنمخلوطاز•
.(آبدرقیرمخلوط)استآبمحصول،اینپایه.گیردمیشکل

بارباتیونیککاامولسیونقیربهمربوطزیر،اشکال.گرددمیآبوقیرماندنممزوجوجدانشدنباعثامولسیفایر•
.شودمیاستفاده(آنیونیکنهو)کاتیونیکامولسیونقیرازکاربردها،%90در.استمثبت

قیر امولسیون چیست؟



قیر امولسیون چیست؟

:روش تولید قیر امولسیون و فرآیند تولید آن، به صورت شماتیک در ذیل آورده شده است•



قیر امولسیون چیست؟

نوعبهتوجهباقیرشکستفرآیندزمانمدت.داشتخواهدگوناگونیآبوپایهقیردرصدمختلف،کاربردهایبهتوجهباامولسیونقیر•
:ودشمیتقسیمنوعسهبهرابطهایندرکهگرددمیتعیینامولسیون،قیرتولیدفرآینددررفتهکاربهامولسیفایر

•CRS : تولید می شود50-40یا 100-85یا 70-60قیر امولسیون کاتیونی تند شکن که بسته به نوع کاربرد، با قیر پایه با درجه نفوذ  .
.استفاده می گردد100-85و برای آب و هوای بسیار سرد از 70-60، برای آب و هوای معمولی از 50-40برای آب و هوای بسیار گرم، از 

•CMS : شود تولید می 50-40یا 100-85یا 70-60پایه با درجه نفوذ با قیر شکن که بسته به نوع کاربرد، کند قیر امولسیون کاتیونی
.گردداستفاده می 100-85و برای آب و هوای بسیار سرد از 70-60، برای آب و هوای معمولی از 50-40آب و هوای بسیار گرم، از برای 

•CSS : شودتولید می 50-40یا 100-85یا 70-60پایه با درجه نفوذ با قیر شکن که بسته به نوع کاربرد، دیر قیر امولسیون کاتیونی     .
.گردداستفاده می 100-85و برای آب و هوای بسیار سرد از 70-60، برای آب و هوای معمولی از 50-40آب و هوای بسیار گرم، از برای 



ویژگی های قیر امولسیون

(.ترجیحاً بشکه روغن)یا بشکه ( با رله تانک)امکان حمل به مکان های دور دست به صورت فله •

.توانایی استفاده از آسفالت با ضخامت های کم•

.سرعت پخش باالی آسفالت•

(.باند فرودگاه-اتوبان-خیابان)مناسب جهت هرنوع آسفالت و روکش •

.عدم نیاز به حرارت دهی حین نگه داری، حمل و پاشش•

.در دمای محیط قابل مصرف می باشد•

.نفوذپذیری مناسب به علت سیالیت باال•

.بر روی روسازی های مرطوب نیز، می توان آن را به کار برد•

.استفادهنبودن ماشین آالت مورد نیاز و سهولت پیچیده •



ویژگی های قیر امولسیون

.شکستوپاششحمل،فرآینددرچهوتولیدوساختفرآینددرچهزیستمحیطباکاملسازگاری•

.(ساعت15تا2تنها)هواوسنگیمصالحباتقابلدرامولسیونقیرسریعشکست•

.بوهرگونهازعاریونبودنسمی•

.اجراوحملنگهداری،هنگامآتشگیریعدم•

.آسفالتبعدیهالیاجراییاترددبرایشدنآمادهوامولسیونقیرشکستفرآیندازپسسیاهبهایقهوهازرنگتغییر•

پاششناحیهدباینازلدواقلحدّ)استضروریهانازلدرستتعبهپاشش،حینامولسیونقیرمناسبتأثیرمنظوربه•
.(دهندپوششرا

صورتدر.داردماندگاریماه4حدوددروشودنگهداریسانتیگراد50تا20دمایدربایدنشود،سردقیرکهآنبرای•
مخلوطوهمگنماه4ازبیشمدّتتامحصولامولسیون،قیرزدنهمجهتتفلون،یااستیلهمزنیامیکسروجود
.ماندمیباقی

.نشود(دوفاز)داجولختهوبماندسالمتاباالازنهشودپمپمنبعپایینازبایدامولسیونقیرمخزن،دردارینگهجهت•



کاربرد های قیر امولسیون برای عایق رطوبتی

بام،قف،سدیوار،)نظرموردسطحبهدهی،حرارتبدونپاش،سمیااسپریبااستکافیراامولسیونقیر•
سریعسیاربکهنمودپخشسطحدرتییاجاروباوپاشید(...وبهداشتیسرویسکفاستخر،دیواروکف

بهمقرونبسیار(MC)محلولقیربهنسبتکند،میبندآبراسطحخوبیبهاینکهبرعالوهوشدهخشک
.استصرفه



فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح

:نگاه کلی به الیه های آسفالت و روکش ها•

.ن استفاده شودبرای پرایم کت، تک کت و سیل کت، فقط باید از قیر امولسیو. در ساخت الیه های آسفالت، باید از موارد زیر پیروی کرد



Prime)کتپرایم• Coat):اساسالیهمیانامولسیونقیرالیهیکاجرای(Base)باشدمیجادهآسفالتیمخلوطالیهاولینو
(CSS)کنشدیرامولسیونقیرازکاربرد،اینبرای.شودمیآنرویآسفالتدیگرالیهاجرایبرایاساسسطحسازیآمادهسببکه
.شودمیاستفاده(CMS)شکنکندیا

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



(:Prime Coat)نکات و موارد استفاده از کاربرد پرایم کت •

.به الیه اساس نفوذ می کند و مصالح و سنگندانه های روی الیه اساس را می پوشاند و می چسباند-1

در حالی که با                                                   کیلوگرم قیر امولسیون باید پاشش شود1/1در هر متر مربع، . سطح الیه اساس را مستحکم و سخت می کند-2
.کیلوگرم در هر متر مربع باید پاشش گردد1/8تا 1/3، بین MCقیر 

.با پر کردن فضاهای خالی الیه اساس، آن را کامالً آب بند می کند-3

.مانند چسبی بین الیه اساس و الیه مخلوط آسفالتی عمل می نماید-4

در شرایطی که آبگیر ناشی از باران ایجاد شده باشد، نباید از پرایم کت استفاده کرد و باید آن را                                            -5
.خشک کرد

بهتر است قبل از پاشش قیر، آب به. پرایم کت باید به خوبی در سطح نفوذ کند تا تأثیر کند-6

.سطح پاشیده شود تا نفوذ قیر امولسیون در الیه اساس بیش تر شود

.داشتپرایم کت بازده بهتری خواهد آن،اجرای ساختن بامرطوب است، بسیارمتراکم در جایی که الیه اساس -7

.شودشکسته امولسیون زمان بسیار کمی نیاز است تا قیر ، مدت MCنسبت به قیر محلول -8

.استاز لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه -9

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



Tack)کتتک• Coat):انندمبهکهاستجادهسطحوجادهسطحزیریالیهآسفالتمیانامولسیونقیرالیهیکاجرای
(CRS)شکنتندامولسیونقیراز.کندمیجلوگیریهاآنلغزشازکتتک.چسباندمیزیرینشیالیهبهراجادّهسطحچسبی،

.گرددمیاستفادهکاربرداینبرای(CSS)شکندیریا

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



(:Tack Coat)نکات و موارد استفاده از کاربرد تک کت •

.به منظور به هم پیوستن دو الیه آسفالت، استفاده از آن ضروری است-1

موجب استحکام بخشی به دو الیه می شود؛ چون، دو الیه به هم چسبیده و مانند یک الیه                                                                -2
.عمل می کند

.ازلغزش الیه باالیی روی الیه زیرین آسفالت جلوگیری می کند-3

.گرم قیر امولسیون باید پاشش گردد800تا 500در هر متر مربع، حدود -4

.هزینه بسیار کمی نسبت به روش های مشابه دارد-5

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



ن اجرای یک الیه قیر امولسیون به همراه پخش یک الیه ماسه روی آن که معموالً قیر امولسیو(: Seal Coat)سیل کت •
.در این کاربرد استفاده می شود( CRS)تندشکن 

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



(:Seal Coat)نکات و موارد کاربرد سیل کت •

.جهت تغییر بافت جاده ای که نیاز است تا غیر لغزنده، هموار و شکل ظاهری یکنواختی پیدا کند-1

جهت تغییر رنگ جاده تا شانه های جاده از جاده اصلی متمایز شده و انعکاس نور در کل سطح-2

(.کنتراست رنگ، ثبات سطح، دوام و سرویس دهی مناسب)روسازی بهبود یابد 

.جهت تأمین حداقل مقاومت اضافی برای روسازی-3

.جهت ایجاد عایق رطوبتی-4

.جهت ایجاد مقاومت بیش تر در روسازی در برابر الستیک های آجدار و یخ شکن-5

.نسبت به تعمیر و نگهداری جاده ی شن زدهاندود سیل کت کم هزینه تر بودن -6

.سال بوده و بهتر است در هوای گرم اعمال شود5تا 3طول عمر سیل کت، بین -7

.از روش های مشابه کم هزینه تر است-8

.مناسب جهت راه هایی که قصد داریم با هزینه پایین ترمیم کرده و یا تصمیم نداریم روکش نهایی را اجرا کنیم-9

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



رقیق روی  ( CRS)یا تندشکن ( CSS)اجرای صرفاً یک الیه قیر امولسیون کند شکن (: Fog Seal)فاگ سیل •
.سطح روسازی پیشین

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



(:Fog Seal)نکات و موارد کاربرد فاگ سیل •

.احیای سطوح آسفالتی خشک-1

.درزگیری ترک های ریز که احتمال ازدیادشان کم است-2

(.تقریباً با دانه های توخالی)جلوگیری از شن زدگی الیه های اصطکاکی -3

.تثبیت شانه های راه-4

یکبار در سال)هرچه سطح آسفالت خشک تر باشد، دوره مصرف فاگ سیل کم تر خواهد بود -5

.و زمان تعمیر اساسی جاده نیز، به عقب خواهد افتاد( یا شش ماه یکبار

روسازی که قرار است بر رویش فاگ سیل اعمال شود، باید تخلخل کافی را برای تثبیت قیر                                                               -6
.در خود داشته باشد و حتماً سطح راه باید تمیز و عاری از هر آلودگی، خاک و روغن باشد

.ساعت زمان الزم است و در ابتدا، ترافیک باید آرام از روی آن عبور کند3تا 2برای شکسته شدن قیر، حدود -7

.سال بوده و از لحاظ اقتصادی، بسیار مقرون به صرفه است2عمر مفید فاگ سیل، حدود -8

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



Slurry)سیلاسالری• Seal):شکندیرامولسیونقیرآب،دانه،ریزمصالحترکیب(CSS)غالباً)فیلرو
مخلوطرجفوخللپرکنندگیبرعالوهوشوندمیپاششمخصوصهایماشینوسیلهبهکهاست(سیمان
.دهدمیروکشبههممقاومتجنبهراه،سطح

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



(:Slurry Seal)نکات و موارد کاربرد اسالری سیل •

.درزگیری سطح روسازی آسفالتی-1

.جلوگیری از زبر شدگی غیر شدید-2

.درزگیری ترک های سطحی-3

.افزایش میزان اصطکاک سطح روسازی-4

.استفاده از یک الیه اسالری سیل در بخش هایی از راه که روسازی مشکل اکسیداسیون یا سخت شدن بیش از حد دارد-5

.به تأخیر انداختن زبر شدگی و ترک های سطح روسازی-6

.میلی متر باشد10تا 6حین اجرا، سطح جاده باید با فشار هوای متراکم یا جارو، عاری از هرگونه آلودگی شده و ضمناً، دانه بندی بین -7

در جاهایی که ترک های خیلی گسترده وجود دارد، روسازی به مرز اضمحالل رسیده است، ترک ها در شبانه روزدر حال گسترش هستند-8

.یا زبر شدگی خیلی زیاد باشد، از این روکش استفاده نمی شود

.ساعت پس ازپاشش، ترافیک می تواند ازآن عبورکند2ودرهوای گرم، در عرضاست( بسته به شرایط)میلیمتر 10تا 3ضخامت این اندود، بین -9

.ساعتی که سالری سیل  اجرا می شود، نباید احتمال یخ زدگی وجود داشته باشد24درجه باشدودر10بهتر است برای اجرای این کاربرد،حداقل دما -10

و نیز، کاهش  سفالت اصلی و شانه راهآسال است و کاربرد آسان، سرعت زیاد اجرای کار، استفاده کم تر از مصالح، مقاومت زیاد در برابر اصطکاک، جلوگیری از اختالف ارتفاع بین5تا 3عمر اسالری سیل، بین -11
.هزینه از مزایای اصلی اسالری سیل محسوب می شود

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



Chip)سیلچیپ• Seal):شکنتندقیرالیهیکاجرای(CRS)ترافیککههاییمسیربرایسنگدانهالیهیکهمراهبه
رویسیل،پچیاجرایازپسبایدکنیم،استفادهپرترددهایجادهدربخواهیمکهصورتیدر.باشدنقلیهوسیله300ازترکمروزانه

.کنیماجرامایکروسرفیسینگالیهدویایکایسیلاسالریالیهدویایکیاسطحیآسفالتالیهیکآن،

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



(:Chip Seal)نکات و موارد کاربرد چیپ سیل •

روی الیه چیپ سیل، می توان اسالری سیل یا مایکروسرفیسینگ اجرا کرد تا فضای خالی بین سنگدانه ها پر شود و  -1

.سطحی سیاه و یکدست ایجاد کند

.موجب دوام خوب روسازی شده و مانع یخ زدن قیر امولسیون تحت خود و روی سطح آسفالت می شود-2

در جاهایی از چیپ سیل استفاده می کنیم که بخواهیم به روسازی جاده مقاومت دهیم، جاده ای زیبا-3

داشته باشیم، هزینه کمی در نظر داشته باشیم، ترک ها و نواقص ریز را برطرف کنیم، الیه های آسفالتی

.را از تغییرات جوی مصون کنیم و عمر تازه ای به الیه های فرسوده ببخشیم

.میلی متر است12تا 6ابعاد سنگدانه های مورد استفاده در چیپ سیل، بین -4

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



به همراه یک الیه سنگدانه ریز ( CSS)یا دیر شکن ( CRS)اجرای یک الیه قیر تند شکن (: Sand Seal)اندود ماسه ای •
.یا ماسه تمیز

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



(:Sand Seal)نکات و موارد کاربرد اندود ماسه ای •

.جلوگیری از لغزش سطح حین عبور وسیله نقلیه-1

مانند ماسه آسفالت، جهت هموار کردن سطح ناهموار جاده ها و ترک ها                                                                                      -2
.استفاده می شود

.میلی متر باشد10تا 6دانه بندی ماسه باید بین -3

.هزینه بسیار کم از فواید این کاربرد است-4

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



Micro)مایکروسرفیسینگ• Surfacing):امولسیونقیرآب،سنگدانه،الیهیکاجرایCSSشرایطبهبسته.است(سیمانغالباً)فیلرو
استخاصیماشینز،نیآنآسفالتماشین.نگرددقیرزدگیسببتاشوداستفادهروکشایندرنیز،افزودنیموادومناسباختالططرحبایدناحیه،آن

سرفیسینگمایکروروکشالیهدوازقمتهرانجادهدرمثال،عنوانبه.استمونتاژقابلکارمحلدرراحتیبهکه(سیلاسالریماشینبهشبیه)
.شداستفاده

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



(:Micro Surfacing)نکات و موارد کاربرد مایکروسرفیسینگ •

.پس از اجرای مایکروسرفیسینگ، نیاز به غلطک زنی نسیت-1

.فرآیند شکست با تبدیل رنگ قهوه ای به رنگ سیاه انجام می پذیرد-2

.در جایی که ترافیک زیادی وجود دارد، مانند شهر ها، فرودگاه ها و اتوبان ها بسیار مناسب است-3

.مقاومت بسیار زیادی در برابر فرسایش دارد-4

.کنتراست رنگ بسیار خوبی ایجاد می کند-5

.با اضافه کردن افزودنی رنگی مناسب است...( مشخص کردن محل تردد موتور ها و دوچرخه ها و )قابل استفاده برای روکش های رنگی -6

.برای استفاده از این روکش روی پل ها، به علت وزن کم و ضخامت کم، نیازی به تراشیدن رویه آسفالت برای کم کردن بار پل نیست-7

.هم در روسازی های ترکیبی با آسفالت و هم با روسازی های بتنی قابل اجرا است-8

.سال است7تا 5عمر متوسّط مایکروسرفیسینگ، بین -9

.ترک های جزیی را آب بند و سطح آسفالت را کامالً هموار می کند-10

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



(:Micro Surfacing)نکات و موارد کاربرد مایکروسرفیسینگ •

.کمی داردهزینه بسیار -11

.است و دوام بسیار خوبی داردضخامت کم و سرعت اجرایش بسیار باال -12

.به علت ضخامت کم، تغییر در سطح آسفالت آن بسیار کم است و نیازی به تغییر یا باال آوردن گارد یا جدول یا شانه راه و آبرو ها نیست-13

.سوخت و مصالح کم تری مصرف می شود-14

.برای محیط زیست نیز، بسیار مناسب است-15

یسینگ ترک فسرچون غلطک نمی زنیم، در جاهایی که ترک دارد یا وصله بین دو الین است یا محل تقاطع دو جاده، ترک انعکاسی ایجاد می کند که سطح مایکرو-16
.می خورد که باید ترک ها رفع گردد

.طرح اختالط باید مناسب مایکروسرفیسینگ باشد-17

.باید قبل از اجرای روکش، خط کشی جاده و آلودگی های روغنی را از سطح جاده پاک کنیم و سپس روکش مایکروسرفیسینگ را روی آن اعمال کنیم-18

تدا باید آن را قبولی نیز، وجود داشته باشد و یا جای شیارهای چرخ ماشین ها عمیق باشد، ابهای عرضی غیر قابل اگر پارگی های وسیع در جاده وجود داشته یا درز -19
.و سپس این روکش را اجرا کنیم( CRSیا CSSبا قیر امولسیون )لکه گیری کنیم 

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



Cold)سردآسفالت• Mix):شکنکندامولسیونقیرترکیبمخلوط،این(CMS)شکنیادیر(CSS)بهنظرموردابعادباسنگدانهبا
(بگپلی)دارهدوجهاینایلوندریا(سردآسفالتمخلوطکوه)فلهصورتبهذخیرهوحملقابلترکیب،ازپسکهاستمیکسریاآسیابوسیله

اختالط.باشددادنحرارتبهنیازکهآنبیکرد،ذخیرهماه4تا2حدودراهاآنتوانمیدوجداره،هاینایلونازاستفادهصورتدر.باشدمی
.باشدکارخانهدریاواجراییکارمحلدرتواندمیآسیابوسیلهبههاسنگدانهوامولسیونقیر

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



(:Cold Mix)نکات و موارد کاربرد آسفالت سرد •

.برای درزگیری و لکه گیری موقت، حتی در مکان مرطوب بسیار مناسب است-1

.منعطف و در عین حال، مستحکم در برابر تغییرات آب و هوایی است-2

.، ساخته و استفاده شود(در محل کار)می تواند در محل اجرای لکه گیری نیز -3

.قیرامولسیون برای این کاربرد مناسب است و به خوبی با مصالح سنگی ادغام می شود-4

.کامالً سازگار با محیط زیست است و بدون دود، انرژی و حرارت دهی، حتی دردمای محیط قابل ساخت و اجرا است-5

.کندپس از فرآیند شکست، ترافیک می تواند از آن عبور -6

.میلیمتر نباید در مصالح وجود داشته باشد3تا 0مصالح سنگی باید شکسته وکامالً شسته و عاری از خاک باشد و دانه بندی -7

.است ومی تواند دوباره بازیافت شود( ماه4تا 2حدود )و در کیسه پلی بگ (روز30تا 20حدود )قابل نگهداری به صورت فله-8

.برای جاده های روستایی که از کارخانه های آسفالت گرم دور هستند، تنها جایگزین مناسب است-9

.سطحی که باید لکه گیری شود، باید کامال عاری از گرد و غبار و آلودگی و روغن باشد-10

.داردهزینه ساخت و حمل بسیار کمی -11

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



بر روی سطوحی که قصد جلوگیری از پخش شدن ( CSS)پاشش قیر امولسیون دیر شکن (: Mulching)مالچ و تثبیت شن های روان •
.ذرات آن را داریم

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



(:Mulch)نکات و موارد کاربرد مالچ و تثبیت شن های روان•

به علت داشتن ساختار یونی، چسبندگی قیر امولسیون به سطح بسیار قوی تر و بیش تر از قیر خنثی -1

.محلول است

.منعطف و در عین حال، مستحکم در برابر تغییرات آب و هوایی است-2

.کامالً سازگاربامحیط زیست است و بدون دود، انرژی و حرارت دهی،حتی دردمای محیط قابل اجرا است-3

.ساعت خواهد بود2فرآیند شکستش بسیار سریع و حدود -4

.داردکمی هزینه بسیار -5

فاظتی کاربرد های قیر امولسیون برای الیه های آسفالت و آسفالت ح



تفاوت های قیر امولسیون و قیر محلول  

.استهواکنندهآلودهودودزاشدیداًمحلولقیرتولیدفرآیندکهحالیدرنیستدودزاوجههیچبهامولسیونقیرتولیدفرآیند-1

حرارتبهتقریباًپاشش،یاوحملذخیره،شاملمراحلسایرورسدمیسلسیوسدرجه160دمایبهتولیدفرآینددریکبارتنهاامولسیونقیر-2
جهت،پاششهنگامهموحملحیندرهمتولید،فرآینددرهممحلول،قیرکهحالیدرباشد؛بایدگرادسانتی60تا20بیندمایشیانداشتهنیاز

ود،بخواهدمصرفیپایهقیرهمانامولسیون،قیرشکستازحاصلمادهرو،ایناز.برسدسلسیوسدرجه160تا120دمایبهبایدشدن،رقیق
.استمتفاوتاولیهپایهقیربابسیارمحلولقیرشکستازماندهجابهمادهکهدرحالی

جدایرقازشکست،فرآینددرنیز،رفتهکاربهامولسیفایرواسیدآب،وشودمیمصرفنفتلیتر20حدودتنهاامولسیون،قیرتنهردر-3
کهداردخودتنهردرنفتلیتر350حدودمحلول،قیرکهحالیدراستبووسمیموادفاقدوسازگارزیستمحیطباکامالًنتیجهدر.شوندمی

ومالیمسرمایهبودن،سمیبرعالوههمونمایدمیآلودهرازیستمحیطهمنتیجه،دروشدههوایازمینواردنفتمقداراینشکست،حین
.رودمیازبینسادگیبهآیندگانمان

منظوربه.استتریشبامولسیونقیرازمحلولقیرکندروانیکهحالیدرکند؛مینفوذسطحدرخوبیبهباالسیالیتعلتبهامولسـیونقیر-4
.افزایدمیزیستمحیطبهآسیبشدتبرکهکرداضافهآنبهبنزینونفتبایدناچاربهمحلول،قیررویگرانکاهش

موجبکهببیندحرارتسلسیوسدرجه160حدودبایدمحلولقیرکهحالیدراستمصرفواجراقابلمحیطدمایدرراحتیبهامولسیونقیر-5
.رودهدربهبسیاریانرژیشودمی

.باشدخشککامالًبایدسطحمحلول،قیرازاستفادهبرایکهحالیدرکرداستفادهتوانمینیزمرطوبهایروسازیرویبرامولسیونقیراز-6



تفاوت های قیر امولسیون و قیر محلول  

.استساعت72تا48بینمحلولقیرشکستسرعتکهحالیدراستساعت15تا2بینهواوسنگیمصالحباتقابلدرامولسیونقیرشکستسرعت-7

.کندمیایفاراپوششکینقشفقطواستخنثیمحلولقیرکهحالیدرچسبدمیسنگیمصالحیاسطحبهیونی،ترکیباتداشتنعلتبهامولسیونقیر-8

1/8تا1/2بین(MC)محلولقیرخصوصدرمقداراینکهدرحالیشودپاششبایدامولسیونقیرکیلوگرم1/1سطح،ازمترمربعهردرکت،پرایمبرای-9
.استMCمحلولقیربرایگرم800تا500وامولسیونقیرازگرم800تا500کت،تکبرایعدداینهمچنین،.باشدمیسطحازمربعمترهردرکیلوگرم

درمیلیمتر3تا0بندیدانه،همچنینباشند؛نداشتهخاکعنوانهیچبهوباشندشستهکامالًوشکستهبایدمصالحسنگی،مصالحباامولسیونقیرترکیبدر-10
.نداردراویژگیاینمحلولقیرکهحالیدرشودجلوگیریسنگوقیرترکیبشدنلختهازتاباشدنداشتهوجودهاآن

لتعبهمحلولقیرکهحالیدرنیستآتشگیراجراوحملنگهداری،حینعنوانهیچبهگراد،سانتی60باالیحرارتبهنیازعدمعلتبهامولسیونقیر-11
.استاشتعالقابلباال،بهدرجه160دمایبامواجهه

نشود،خشکوسفتتاببیندحرارتبایدکهعلتاینبهمحلول،قیرازکهحالیدرکرداستفادهسردآسفالتعنوانبهتوانمیراحتیبهامولسیونقیراز-12
.کرداستفادهسردآسفالتعنوانبهتواننمی

درصورتیشتربسطحپوششملی،سرمایهعنوانبهنفتترکمبسیاررفتهدرپاشش،وحملنگهداری،حیندرانرژیترکمصرفبهتوجهبامجموع،در-13
محلولقیرازاستفاده،فوقنکاتبرآینددرامولسیون،قیربودنترارزانآخر،دروزماندرخوببسیارجوییصرفهمحلول،قیربهنسبتامولسیونقیرازاستفاده

.داشتخواهدهزینهامولسیونقیرازاستفادهبرابر2ازبیش



حال کدام نوع قیر را باید برگزید؟

!انتخاب با شماست



ا سپاس فراوان از حسن توجه شماب

شرکت صنایع ستاره سبز جویبار

حفظ محیط زیست، ایمنی و سرمایه ملی


