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های ( Fact)فَکتدلیل رجوع به علم و 
علمی چیست؟



ماندگاری دارد؟میکسرقیر امولسیون مرغوب چه مدت در مخزن ساده افقی بدون •
باشد؟( میکسر)همزنروغن داغ یا مشعل حرارتی و یا کویلآیا مخزن قیر امولسیون مرغوب باید حتما ایستاده و دارای •
نفوذ می کند؟بیسچند میلی متر در سطح MCقیر امولسیون و قیر •
کت استفاده شود؟پرایمبرای CSSباید از الزاماچه تفاوتی دارند و آیا CSSو CRSقیر امولسیون •
باشد؟( زودشکندر دیر شکن و )درصد 60درصد و 57آیا باید حداقل درصد قیر امولسیون، •
کت استفاده شود و هم تک کت؟پرایماستفاده کرد که هم برای امولسیونیآیا می توان از قیر •
شده معموال چقدر است؟پاششروی سطح دیرشکنو زودشکنمدت زمان خشک شدن قیر امولسیون •
می شود؟لختهشود، در چه صورت لخته پاششبیساگر قیر امولسیون مرغوب روی سطح •
،ببندد( Claim)اگر روی سطح قیر امولسیون در مخزن که با هوا در تماس است، الیه ی به ضخامت چند میلی متر خامه •

شدن است؟دوفازنشانه ی 



(پاششو بعد از گذشت نیم ساعت از پاشش، بالفاصله پس از پاششقبل از )قیر امولسیون چه رنگی است •
تبخیر می شود؟آبشآیا قیر امولسیون در مخزن دربسته، •
یا مخزن نگه داری، قیر امولسیون کف می کند؟قیرپاشتانکرچه می شود که هنگام بارگیری در •
نیازمند )نامرغوبقیرامولسیونو یا 60-70یا قیر MCاگر مخزن مدنظر جهت نگه داری قیر امولسیون، حاوی قیر •

مرغوب می گذارد؟قیرامولسیونباشد، چه تاثیری روی ( و گرم کردنسیرکولهبه 
در چه مرحله ای و چه زمانی، باید از بار ارسالی قیر امولسیون نمونه گیری کرد؟•
چه آزمایش های کارگاهی جهت یافتن مرغوبیت نسبی قیر امولسیون وجود دارد؟•
دارای روغن داغ و قیرپاشآیا باید )مخصوص دارد؟ قیرپاشآیا قیر امولسیون مرغوب نیاز به •

(باشد؟سیرکولهو میکسر
با قیرامولسیون، از چه نوع (بتنیبیس)های تثبیت شده با سیمان بیسبرای •

باید استفاده شود؟قیرپایهصدچنددر



نیز، مطرح است؟ اگر بله، چرا این MCاست یا برای قیر قیرامولسیون، فقط مسئله ی مهمی برای نفوذناپذیریآیا •
بسیار کم تر از حساسیت در مورد میزان نفوذ قیر % 100با تراکم بیسروی پاششبا MCحساسیت در مورد قیر 

است؟بیسامولسیون در همان 
جا کرد و نهایتا تا شعاع چند کیلومتر از کارخانه ی جابهمی توان حملیقیر امولسیون را چگونه و با چه وسیله ی •

جا نمود؟جابهتولیدکننده ی قیر امولسیون، می توان محصول مرغوب را 
و نه قیر امولسیون در سطح نفوذ چندانی ندارد، چه پارامترهایی برای MCدر سطح غیر قابل نفوذ که نه قیر •

مدنظر ما باید باشد؟MCانتخاب بین قیر امولسیون و قیر 
و آسفالت چقدر باید باشد؟بیسمربع هرمترقیر امولسیون در پاششمیزان •
کت و تک کت انتظار داشت؟پرایمرا برای % 60قیرامولسیون، عملکرد %40آیا می توان از قیر امولسیون •



امولسیون چیست؟



قیر امولسیون
چیست؟



قیر امولسیون
چیست؟



قیر امولسیون
چیست؟



کلوییدیآسیاب
تولید قیر امولسیونروش و فرآیند 



تبا بار الکتریکی مثبکاتیونیکقیر امولسیون 



باربامصالحبههمکاتیونیکامولسیونقیر
می چسبدمنفیباربامصالحبههمومثبت

قیر امولسیون چیست؟

با بار مثبتکاتیونیکقیر امولسیون 



آهکی بیسی توان روی استفاده کرد یا مسیلیسیبیسروی فقط کاتیونیکقیرامولسیونآیا لزوما باید از 
نمود و جواب مطلوب اخذ کرد؟پاششنیز 



می گرددبه کار رفته در فرآیند تولید قیر امولسیون، تعیین مدت زمان فرآیند شکست قیر با توجه به نوع امولسیفایر

یا 50-40قیر برای آب و هوای بسیار گرم، 
PG70-10 وPG76-10

معمولی؛ برای آب و هوای 
PG64-22و PG64-10 ،PG64-16یا 70-60قیر 

PG58-16و 

برای آب و هوای بسیار سرد؛
PG58-22 ،PG58-28 ،PG58-34یا 100-85قیر 

PG58-40و 



CRS:وقیربینپیوندساعت2الی0/5حدوددرکهشکنتندکاتیونیامولسیونقیر
.شودمیآسفالتبعدیالیهاجراییاترددآمادهوخشکقیرومیشودشکستهآب

CMS:وقیربینپیوندساعت4الی2حدوددرکهشکنکندکاتیونیامولسیونقیر
.شودمیآسفالتبعدیالیهاجراییاترددآمادهوخشکقیرومیشودشکستهآب

CSS:وقیربینپیوندساعت15الی4حدوددرکهشکندیرکاتیونیامولسیونقیر
.شودمیآسفالتبعدیالیهاجراییاترددآمادهوخشکقیرومیشودشکستهآب



ویژگیهایقیرامولسیون

o (روغندودرِترجیحاًبشکه)یا بشکه ( تانکربا )فلهامکان حمل به مکان های دور دست به صورت

o(سانتی متر4الی 0/5)توانایی استفاده از آسفالت با ضخامت های کم

oسرعت پخش باالی آسفالت

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

oعدم نیاز به هیچ گونه حرارت دهی حین نگه داری، حمل و پاشش

o درجه4قابلیت مصرف در دمای باالی

o باالسیالیتنفوذپذیری مناسب به علت

o مرطوبروسازی هایامکان به کارگیری بر روی

o استفادهنبودن ماشین آالت مورد نیاز و سهولت پیچیده



oقیرمخزندرنگه داریقابلیتMCباشدشدهتخلیهقیرقبلیکه60-70یا

oسانتیگراد50تا5دمایدرکردنگرمبهنیازعدمشرایطباماندگاریماه4حدود

oزدنهمبهنیازعدمرایطشباماندگاریماه4حدود

o100ازبیشترارتقاعازمحصولشلنگ،بامخزنبهانتقالهنگامماندنسالمونکردنکفنشدن،دوفازجهت
نشودرهامخزنکفازسانتیمتر

oشکستوپاششحمل،فرآینددرچهوتولیدوساختفرآینددرچهزیستمحیطباکاملسازگاری

o(ساعت4تا0/5تنها)هواوسنگیمصالحباتقابلدرامولسیونقیرسریعشکست

oاجراوحملنگهداری،هنگاماشتعالغیرقابلـبوبدونـسمیغیر

oشکستفرآیندازپسآسفالتبعدیالیهاجراییاترددبرایشدنآمادهسیاه،بهایقهوهازرنگتغییر



راننکاتی در باب قیر امولسیون در ای

یون،امولسقیرنظیرقیرهاییتولیدبرایباالست،نفتیفرآوردههایتهیهونفتاستخراجهزینهکهکشورهاییدر
ارپایینتریبسیویسکوزیتهباقیرهاییازومیگیرندکاربهنفتیخالصقیرهایبرایراکمتریاکسیداسیونفرآیند
.میکننداستفادهایراندررایجقیرهایبهنسبت

(85-100و60-70قیربهنسبت)کمترویسکوزیتهکمتروچسبندگیدلیل،به100-150و180-200و200-300قیرهاییمصرفمیزان
بیاندرصد70حدودمنابع،دربرخی)درصد65یا60ازبیشباید(CRS-1مثالبعنوان)امولسیونقیردراستفادهبرای
فیورللتبوسیویسکوزیتهوچسبیدهسنگیمصالحبهپاششازپسقیرمیشودباعثامراین.باشد(است،شده
قیرامولسیوندرقیرپایهکمتردرصدهایبا،70-60قیرازاستفادهبامیتوانیمایراندرماولی.شودبیشتر20ازنیز،آن
.برسیمنفوذ،برایعالیسیالیتومصالحبامناسبچسبندگیبه(درصد55یا45مثال)

استانداردترجمهیکهایرانملیاستانداردیا234نشریهاستانداردبامنطبقتقطیر،ازباقیماندهقیرآزمایشبخشدر
ASTMیانفوذاست،آمریکاPenetrationایناستانداردمعیارآمریکابومیقیرواستدهشعنوان250تا100بین
قیرایران،قیرهایبهدلیلهمینبهواست90تا40بینایران،بومیقیرهاینفوذآنکهحال.استشدهقراردادهتست
Hardیاسخت Asphaltدهاستفاعلتبهما،کشورامولسیونهایقیرجهانی،استانداردهایطبقواقع،در).میگویند

باوشودنامیدهCQS1-HوCRS-1H،CSS1-Hباید،(سختقیرازجهانیمشترکتعریفطبق)سختقیرهایاز
.استرایجباوراینعکساشتباهبهاما.نداریمایراندرCSS-1یاCRS-1قیرامولسیونماآمریکایی،تعریف



یر امولسیوندالیل اکراه برخی پیمانکاران و کارفرمایان از به کارگیری ق

پیشینپروژههایدرنامرغوبقیرامولسیونازاستفادهتلختجربه.

قیرهماننددرصد100تراکمبابیسسطحدرقیرامولسیونمناسبنفوذعدمMC،درموردولیMC،به،کارفرماوپیمانکارغالبا
!رودمیچسبندگیونفوذانتظارغالبا،قیرامولسیوندرخصوصامامیدهندرضایتنفوذ،ازنظرصرفبیس،شدنسیاه

تاولقیرمحلبرایحساسیتاینکهدرحالیبیسسطحازریزدانهوقیرامولسیونالیهشدنبلندوشدنلختهوشدنرول
.نیستحداین

کامیونیافینیشرالستیکبهقیرامولسیونچسبیدن.

حاصلهترافیکعلتبهعمومینارضایتیوخودروترددامکانعدمدرنتیجه،وشدنخشکدیر.

کانامعدموقیرامولسیونمخصوصقیرپاشبهقطعینیاز»و«هفتهیکازبیشامولسیونقیرماندگاریعدم»جاانداختن
.گرانسوءاستفادهبرخیتوسطمخاطبانذهندر«MCقیرپاشازاستفاده

وممستقیگرمادادنوقیرپاشتانکردروننامرغوبقیرامولسیونتخلیهدرناتوانیدرنتیجه،وقیرپاشدرشدندوفاز
.قیرپاشتاکرازنامرغوبقیرامولسیوناستخراججهتصرفاتجهیزات،سوزاندن

مخزنآنازشدهدوفازنامرغوبقیرامولسیونتخلیهازناتوانیومخزندردارینگههفتهیکظرفدوفازشدن.

راهعمرانصنعتگرانوسیاستگذارانازبسیارینزدقیرامولسیونخصوصدرکمدانش

یامحلولقیرنامبهسنتیجایگزیوجودMCبرایفرآیندیومیکننددرستراآندرکارگاهدستیصورتبهبسیاریکه
.نمیگیردشکلتولیدش



شیراز% 100با تراکم بیسروی سطح ( MC)نمونه اجرای قیر محلول 

و%100باتراکمبیسرویسطحغیرقابلنفوذMCقیرپاشش
عدمنفوذآن



کوهی/آهکیسبیکم، خیلی کم و مناسب روی امولسیفایرنمونه اجرای قیر امولسیون با میزان 



کوهی/آهکیسبیکم، خیلی کم و مناسب روی امولسیفایرنمونه اجرای قیر امولسیون با میزان 



کوهی/آهکیسبیکم، خیلی کم و مناسب روی امولسیفایرنمونه اجرای قیر امولسیون با میزان 



روی سطحپاششپدیده ی شکستن و خشک شدن قیر امولسیون پس از 



روی سطحپاششپدیده ی شکستن و خشک شدن قیر امولسیون پس از 



روی سطحپاششپدیده ی شکستن و خشک شدن قیر امولسیون پس از 



روی سطحپاششپدیده ی شکستن و خشک شدن قیر امولسیون پس از 



روی سطحپاششپدیده ی شکستن و خشک شدن قیر امولسیون پس از 



روی سطحپاششپدیده ی شکستن و خشک شدن قیر امولسیون پس از 



روی سطحپاششپدیده ی شکستن و خشک شدن قیر امولسیون پس از 



نحوه تشخیص 
قیرامولسیون مرغوب از 

نامرغوب
•

•



•

•

•

•



خصوصیصرفه  اقتصادی قیرامولسیون برای دولت و پیمانکاران بخش

درشدهارائهاسالمیشورایمجلسبهکهشهرسازیوراهوزارتتحقیقاتمرکزآمارطبق•
تومانمیلیارد900حدودحداقلمحلول،قیرجایبهقیرامولسیونجایگزینی،1396سال

.داردپیدرمستقیمغیرومستقیماقتصادیصرفهجویی

400حدودمحلول،قیرهایکهدرحالینمیکندواردزیستمحیطبهضرریهیچقیرامولسیون•
حتیومیگرددآبوخاکهوا،آلودگیباعثوتزریقزیستمحیطبهرانفتلیتر

.میسازدمسمومجادهرابهنزدیککشاورزیمحصوالت

قیرهایتنی350000حدودامصرفبهتوجهباقیرمحلول،جایبهقیرامولسیونمصرفبا•
باکهمیشودجلوگیریسفیدنفتلیتر140/000/000رفتهدرازحداقلسال،درپاششی
میلیارد840حدودسفید،نفتنشدناستفادهیمقولهدرفقط،دالرروزقیمتاحتساب
!داشتخواهدصرفهجوییدولتبرایمستقیماتومان

لحداقپیمانکار،برایمرغوبامولسیونقیرهرتننیز،خصوصیبخشپیمانکارانبرای•
.بودخواهدمحلولقیرازارزانترتومان600/000

سوزیآتشوانفجارخطر،محصولداشتننگهگرموکردنگرمچونهزینههاییکهچرا
وزاتجهیتاستهالکعابر،وساکنافرادیاپرسنلسوختگیخسارت،قیرپاشماشینآالت

.میگرددحذفمحلولقیرکردنروانجهتگازوییلونفتمصرف



وننحوه اجرا و پاشش قیر امولسی



حتی)معمولیقیرپاشقیرامولسیونمرغوب،بدوننیازبهحرارتوبا
استپاششقابلمیکسروسیرکولهبدون(MCقیرپاش



ازمربعمترهربررویپایهقیرگرم800الی600حدوداًماندنباقیبرای
بیسسطح

قیرگرم1900الی1500حدوداپرایمکت،برایدرصد45امولسیونقیر
.شودپاششامولسیون

گرم1400الی1050حدوداًکت،پرایمبرایدرصد57امولسیونقیر
.شودپاششقیرامولسیون

روکشمترمربعهربررویپایهقیرگرم350الی250حدوداًماندنباقیبرای
امولسیونقیرگرم800الی400حدوداًتککت،برای،درصد45امولسیونقیر

.شودپاشش
امولسیونقیرگرم750الی350حدوداًکت،تکبرایدرصد،55امولسیونقیر

.شودپاشش
امولسیونقیرگرم700الی300حدوداًکت،تکبرایدرصد،60امولسیونقیر

.شودپاشش



مخصوصقیرپاشهاینازل
ازترباریکقیرامولسیون

محلولقیربامربوطنازلهای
قیرامولسیونچون)است

.(استسیالتر

ایهمثلثیعملکرد،بهترینبرای
نازلهایازخروجازحاصل
قیرامولسیون،کنندهاسپری
داشتههمپوشانیباهمدوتادوتا
.باشند

نواریقیرامولسیوننازلهای
.دنباشگرفتهونشودپاشیده

یالمحلوقیربلکه،قیرامولسیونتنهانه
نفوذغیرقابلکه100تراکمدرنیز،آبحتی

دنمیکنچندانینفوذاست،شیشهایو
کیفیتازفارغ،میشودجاریو

تاسبهترپس،مصرفی؛قیرامولسیون
جاروییابادپمپبارامدنظرسطح
وذنفشاهدتاکنیمترآبکمییاسیمی
یسبدر).باشیمقیرامولسیونبیشتر
جاریهمآبحتینفوذ،غیرقابل
نداریمماقصدونمیکندنفوذومیشود

صورتوکنیمسیاهراسطحفقطکه
.(کنیمپاکرامسئله

هچ)نـفوذبـرایبیـسحالـتایـدهآلترین
،(محلولقیـرچهوامولسیـونقیر

.استبازدانهبندی



شرایط نگهداری قیر 
امولسیون



غروغنداکویلبامیکسرداردوجدارهایستادهتانکردرراقیرامولسیونکهاستاینمخزن،درقیرامولسیوننگهداریحالتایدهآل
بارشحیندرپیمانکارومیماندمخزندرماه4الی3مدتبهزدگی،یخخطربدونمرغوبقیرامولسیونمخزن،ایندر.کردتخلیه
پیوندونشودرهاارتفاعازتاشودپمپمخزنکفازبایدقیرامولسیون.نیستمخزندرقیرامولسیونشدنخرابنگراننیز،برف
.نشودتضعیفجاذبهتوسطآب،وقیربین

یونقیرامولسکیفیتمیکنند،استفادهقیرمحلولیانفتمخزنمثلمعمولیخوابیدهمخازنازپیمانکاران،غالبکهعلتاینبه
نداردکردنمیکسهیچگونهبهنیازماه6الی4تاکیفیت،باقیرامولسیونکهطوریبهمیکندایفاماندگاریشدررااصلینقش

ارهدوجدرامخزنیاوکرددفنزیرزمینرامخزنمیتواناینکار،برایکهبرسدروزسهازبیشمدتبهدرجهپنجزیربهدمامگراینکه
.کردپیادهمعمولیخوابیدهمخزندرمیکسریاوکرد



.ماهماندگاریدارد6،بهراحتیتاهمزدنمخزنافقیذخیرهستارهسبزدرتهرانکهبدونگرمکردنو

یکسمیاسیرکولهروز،بهزیرصفربرسد،پیشنهادمیکنیمکههفتهایدهدقیقه،قیرامولسیون3درصورتیکهدمایهوابیشاز
شود



.ماهماندگاریدارد6،بهراحتیتاهمزدنمخزنعمودیذخیرهستارهسبزدرجویبارکهبدونگرمکردنو

یکسمیاسیرکولهروز،بهزیرصفربرسد،پیشنهادمیکنیمکههفتهایدهدقیقه،قیرامولسیون3درصورتیکهدمایهوابیشاز
شود



(سهماهاول)قیرامولسیون (سهماهدوم)قیرامولسیون(سهماهسوم)قیرامولسیون (سهماهچهارم)قیرامولسیون (سهماهپنجم)قیرامولسیون

فاصلهگرفتنقیروآبدرقیرامولسیونمرغوبدربازههایزمانیسهماههشماتیکتصویر



ونماندگاریقیرامولسیدربرابرنامرغوبقیرامولسیونماندگاری
ماه3مرغوب،هردوپسازگذشت

نامرغوبهزینهتهیهواجرایقیرامولسیون هزینهتهیهواجرایقیرامولسیونمرغوب

تومان2/400/000:درصدتحویلتهران40نامرغوبقیرامولسیونقیمت

تومان2/700/000:تهراندرصدتحویل50نامرغوبقیرامولسیونقیمت

تومان3/000/000:درصدتحویلتهران60نامرغوبقیرامولسیونقیمت

تومان2/450/000:تهراندرصدتحویل40مرغوبقیرامولسیونقیمت

تومان2/800/000:تهراندرصدتحویل50قیمتقیرامولسیونمرغوب

تومان3/150/000:تحویلتهراندرصد60قیمتقیرامولسیونمرغوب

درهرماهقیرامولسیونتن25میکسیاسیرکولههزینهبرق
تومانبرای8/000)تومان200/000(:چندپیمانکاربراساسبرآورد)

(هرتن

.نداردمیکسیاسیرکولهنیازیبه

ساعتو2وخشکنشدنمحصولپسازگذشتپاششهزینه
درصد30تا10حدودا)یاکامیونفینیشرچسبیدنبهالستیک

درصدرالحاظکنیم،20محصولمیچسبدوبهطورمیانگین،
(:درصدمحصولهدرمیرود20یعنی

توماندرهرتن(3/000/000÷5)=600/000/(2/400/000÷5)=480/000

،بهالستیکپاششساعتاز2پسازگذشتنهایتا
.چسبدنمییاکامیونفینیشر

10شدنوباقیماندنوناگزیربهحرارتدادنتقریبادوفازهزینه
شدهدرانتهایدوفازنامرغوبِقیرامولسیونموجوددرقیرِدرصدِ
:ظرف

توماندرهرتن(3/000/000÷10)=300/000/(2/400/000÷10)=240/000

درصورتیکهدمایهوا)شدندوفازماه،هیچاثریاز6تا
درجهسلسیوسدرعرضیکهفته5بهصورتمداومزیر

.نخواهدداشت(نباشد

کهبهعلتحرارتقیرامولسیونیخشکشدنحتیهزینه
درنظرصفرمیماندراقیرپاشتهِمستقیمبامشعل،دورلولهیا

!میگیریم

هیچنیازیبهگرمکردننداردمگراینکهبخواهیمسرعت
.خشکشدنراعمداباالببریم

تومان3/128/000:تهراندرصدتحویل40نامرغوبقیرامولسیونهزینهاستفادهاز

تومان3/518/000:تهراندرصدتحویل50نامرغوبقیرامولسیونهزینهاستفادهاز

تومان3/908/000:تهراندرصدتحویل60نامرغوبقیرامولسیونهزینهاستفادهاز

تومان2/450/000:تهراندرصدتحویل40مرغوبقیرامولسیوناستفادهازهزینه

تومان2/800/000:تهراندرصدتحویل50هزینهاستفادهازقیرامولسیونمرغوب

تومان3/150/000:تهراندرصدتحویل60هزینهاستفادهازقیرامولسیونمرغوب



یکاربرد های قیر امولسیون برای عایق رطوبت



بهدهی،حرارتبدونپاش،سمیااسپریبااستکافیرا(CRS)زودشکنامولسیونقیر

ودپاشی(...وبهداشتیسرویسکفاستخر،دیواروکفبام،سقف،دیوار،)نظرموردسطح

خوبیبهاینکهبرعالوهوشدهخشکسریعبسیارکهنمودپخشسطحدرتییاجاروبا

.استصرفهبهمقرونبسیار(MC)محلولقیربهنسبت،میکندبندآبراسطح





وبتیکاربرد های قیر امولسیون برای عایق رط

پاشسمیااسپریبا

دهیحرارتبدون

وبهداشتیسرویسکفاستخر،دیوارةوکفبام،سقف،دیوار،سطحبهتییاجاروبا...

محلولقیربهنسبتکند،میبندآبراسطحخوبیبهشده،خشکسریعبسیار(MC)استصرفهبهمقرونبسیار.



هاالیه های آسفالت و روکش 

شوداز قیر امولسیون استفاده باید کت و تک کت سیل برای پرایم کت، 



(Prime Coat)پرایمکت

آسفالتحفاظ و پاششی وکاربردهای تی
امولسیون نازکقیر الیه

(Tack Coat)تککت

(Fog Seal)سیلفاگ

(Slurry Seal)سیلاسالری

(Micro Surfacing)مایکروسرفیسینگ

(Cold Mix)آسفالتسرد

(Mulching)مالچوتثبیتشنهایروان

(Chip Seal)چیپسیل

(Sand Seal)ایاندودماسه



اساسالیهمیانامولسیونقیرالیهیکاجرای(Base)مخلوطالیهاولینو
تندیا(CSS)شکندیرامولسیونقیرازکاربرد،اینبرای.(بیندر)آسفالتی
شودمیاستفاده(CRS)شکن Prime)کتپرایم Coat)

ایهسنگندانهومصالحمیانچسبندگیوپوششواساسالیهبهنفوذ-1
آنروی

اساسالیهسطحسختیواستحکامسبب-2
خالیفضاهایکردنپربااساسالیهکردنآببند-3
آسفالتیمخلوطالیهواساسالیهبینچسبمانند-4



کتپرایمنکاتیدرموردکاربرد

.درشرایطیکهبارندگیایجادآبگیرکردهباشد،نبایدازپرایمکتاستفادهکردوبایدآنراخشککرد•

جهتعملکردبهترپرایمکتدر.پاشیدنآببهسطحقبلازپاششقیربراینفوذبهترقیرامولسیون•

الیهاساس•

زمانیکهدارایتراکمبسیارباالست،جهتبازدهیبهتراساسالیهساختنمرطوب•

شکستهشدنجهتMCکمترنسبتبهقیرمحلولبسیارنیازبهزمانی•
صرفهلحاظاقتصادیبسیارمقرونبهاز•



(Tack Coat)تککت

یهالدومیانکهسطح،وزیرسطحالیهیآسفالتمیانامولسیونقیرالیهیکاجرای
.میکندعملچسبمانندآسفالت

.میکندجلوگیریدوالیهلغزشاز
استفادهکاربرداینبرای(CSS)شکندیریا(CRS)تندشکنامولسیونقیراز

.میگردد



نکاتیدرموردکاربردتککت
.منظور به هم پیوستن دو الیه آسفالت، استفاده از آن ضروری استبه •

و یکی شدن دو الیه الیه دو استحکام موجب •

همروی جلوگیری از لغزش الیه ها •

مربعگرم قیر امولسیون در هر متر 800تا 300پاشش حدود بسته به نیاز، •

مشابهنسبت به روش های کم بسیار هزینه •



یا ( CSS)اجرای صرفاً یک الیه قیر امولسیون کند شکن 
پیشینروسازیرقیق روی سطح ( CRS)تندشکن 

(Fog Seal)سیلفاگ



 فاگ سیل نکاتی در مورد کاربرد
.خشکآسفالتیسطوحاحیای•

.استکمازدیادشاناحتمالکهریزترکهایدرزگیری•

دانههایباتقریباً)اصطکاکیالیههایزدگیشنازجلوگیری•
.(توخالی

.راهشانههایتثبیت•

کمترسیلفاگمصرفدورهباشد،ترخشکآسفالتسطحهرچه•
اساسیتعمیرزمانو(یکبارماهششیاسالدریکبار)بودخواهد
امولسیونقیرگرم500تا200حدود.افتادخواهدعقببهنیز،جاده

.استکافیدرصد50یا40بازودشکن

ازبودنعاریوتمیزهمچنینوقیرتثبیتبرایکافیتخلخلالزام•
آنرویسیلفاگاستقرارکهروسازیالیهیرویبرروغنوخاک
.شوداعمال

درواستالزمزمانساعت2تا0/5حدودقیر،شدنشکستهبرای•
.کندعبورآنرویازآرامبایدترافیکابتدا،

بسیاراقتصادی،لحاظازوبودهسال2حدودسیل،فاگمفیدعمر•
.استصرفهبهمقرون



دربخواهیمکهصورتیدر.سنگدانهالیهیکهمراهبه(CRS)شکنتندقیرالیهیکاجرای

الیهیکآن،رویسیل،چیپاجرایازپساستبهترکنیم،استفادهپرترددهایجاده

.کنیمجراامایکروسرفیسینگالیهدویایکیاسیلاسالریالیهدویایکیاسطحیآسفالت

چیپسیل
(Chip Seal)



یاسیلاسالریسیل،چیپالیهرویسنگدانههابینخالیفضایشدنپربرایمیتوان•

.کندایجادیکدستوسیاهسطحیتاکرداجرامایکروسرفیسینگ

سطحرویوخودزیرینالیهامولسیونقیریخزدنمانعوشدهروسازیخوبدوامموجب•

.میشودآسفالت

باشد،نظردرجادهروسازیزیباییومقاومتکهمیکنیماستفادهسیلچیپازجاهاییدر•

یراتتغیازآسفالتیالیههایگردد،برطرفریزنواقصوترکهاباشد،داشتهبردرکمتریهزینه

.ببخشیدالیههایبهتازهایعمروباشداماندرجوی

قیرپاششمیزانواستمیلیمتر12تا6بینسیل،چیپدراستفادهموردسنگدانههایابعاد•

.استمترمربعهردرکیلوگرم2تا1/5بینامولسیون،

هرچهکهاستهمراهبلندینسبتاصدایباآنبررویخودروهاحرکتسیل،چیپاجرایازپس•

تأمینهککشورهاییدر.میشودکمترصدااینومیکنندفرونشستسنگهاشود،بیشترتردد

ه،فرانساسپانیا،ترکیه،ماننداست،کمترافیکترددازجلوگیریامکانواستگراننفت

.استپرکاربردبسیار...وآمریکاانگلیس،

سیلنکاتیدرموردکاربردچیپ



به همراه یک الیه سنگدانه ریز یا ماسه تمیز( CSS)یا دیر شکن ( CRS)اجرای یک الیه قیر تند شکن 

(Sand Seal)ایاندودماسه



.هنقلیوسیلهعبورحینسطحلغزشازجلوگیری•

ترکهاوجادههاناهموارسطحکردنهموارجهت•
.میشوداستفادهآسفالتماسهمانند

.باشدمیلیمتر10تا6دانهبندیماسهبایدبین•

هزینهبسیارکم•

ایهدرموردکاربرداندودماسنکاتی



غالباً)فیلرو(CSS)شکندیرامولسیونقیرآب،دانه،ریزمصالحترکیب

وشوندمیپاششمخصوصهایماشینوسیلهبهکهاست(سیمان

بههممقاومتجنبهراه،سطحمخلوطفرجوخللپرکنندگیبرعالوه

.دهدمیروکش

(Slurry Seal)سیلاسالری



.آسفالتیروسازیسطحدرزگیری•

.شدیدغیرشدگیزبرازجلوگیری•

.سطحیترکهایدرزگیری•

.روسازیسطحاصطکاکمیزانافزایش•

.داردحدازبیششدنسختیااکسیداسیونمشکلروسازیکهراهازبخشهاییدرسیلاسالریالیهیکازاستفاده•

.روسازیسطحترکهایوزبرشدگیانداختنتأخیربه•

.باشدمترمیلی10تا6بینبندیدانهضمناً،وشدهآلودگیهرگونهازعاریجارو،یامتراکمهوایفشاربابایدجادهسطحاجرا،حین•

نکاتیدرموردکاربرداسالریسیل



زبریاهستندگسترشحالدرروزشبانهدرترکهااست،رسیدهاضمحاللمرزبهروسازیدارد،وجودگستردهخیلیترکهایکهجاهاییدر•

.نمیشوداستفادهروکشاینازباشد،زیادخیلیشدگی

.عبورکندازآنمیتواندترافیکازپاشش،پسساعت2عرضدرگرم،ودرهوایاست(شرایطبهبسته)میلیمتر10تا3بیناندود،اینضخامت•

.باشدداشتهوجودیخزدگیاحتمالنبایدمیشود،اجراسیلاسالریکهساعتی24دروبودهدرجه10استبهتردماحداقلکاربردایناجرایبرای•

ریجلوگیاصطکاک،برابردرزیادمقاومتمصالح،ازکمتراستفادهکار،اجرایزیادسرعتآسان،کاربردواستسال5تا3بینسیل،اسالریعمر•

.میشودمحسوبسیلاسالریاصلیمزایایازهزینهکاهشنیز،وراهشانهواصلیآسفالتبینارتفاعاختالفاز



.استالتکسو(سیمانغالباً)فیلر،CSSامولسیونقیرآب،سنگدانه،الیهیکاجرای•

ودماهادربرابرتاشودافزودهآنبه،(مربوطهامولسیونقیرتولیدحیندرنه)پاششزماندرالتکساستبهتر•
.باشدمقاوممختلففشارهای

رزدگیقیسببتاشوداستفادهروکشایندرنیز،افزودنیموادومناسباختالططرحبایدناحیه،شرایطبهبسته•
ابلقکارمحلدرراحتیبهکه(سیلاسالریماشینبهشبیه)استخاصیماشیننیز،آنآسفالتماشین.نگردد
.شداستفادهمایکروسرفیسینگروکشالیهدوازقمتهرانجادهدرمثال،عنوانبه.استمونتاژ

(Micro Surfacing)مایکروسرفیسینگ





.نسیتزنیغلطکبهنیازآناجرایازپس•

نگربهقهوه ایرنگتبدیلباشکستفرآیند•
.می پذیردانجامسیاه

ماننددارد،وجودزیادیترافیککهجاییدر•
مناسببسیاراتوبان هاوفرودگاه هاشهرها،

.است

فرسایشبرابردرزیادبسیارمقاومت•

خوببسیاررنگکنتراست•

مشخص)رنگیروکش هایبرایاستفادهقابل•
اضافهبا(دوچرخهوموتورترددمحلکردن
مناسبرنگیافزودنیکردن

نایازاستفادهبرایکمضخامتووزنعلتبه•
رویهتراشیدنبهنیازیپل ها،رویروکش

.نیستپلبارکردنکمبرایآسفالت

مایکروسرفیسینگنکاتیدرموردکاربرد

.استدر روسازی های ترکیبی با آسفالت و هم با روسازی های بتنی قابل اجراهم •
سال 7تا 5عمر متوسط بین •
.ترک های جزیی را آب بند و سطح آسفالت را کامالً هموار می کند•
هزینه بسیار کم•



کیلومتررامیتوانآسفالتکردکه3روزانهتا)سرعتاجرایبسیارباالودوامبسیارخوب•
(.برابربیشتراست4الی3درقیاسباآسفالتگرم،حدودا

اباالتغییریبهعلتضخامتکم،تغییردرسطحآسفالتآنبسیارکماستونیازیبه•
.آوردنگاردیاجدولیاشانهراهوآبروهانیست

سوختومصالحکمترمصرف•

برایمحیطزیستمناسب•

عالینیامحلتقاطدلیلعدمنیازبهغلطکزدن،درجاهاییکهترکداردیاوصلهبیندوبه•
وردکهبایددوجاده،ترکانعکاسیایجادمیکندکهسطحمایکروسرفیسینگترکمیخ

.ترکهارفعگردد

ازییکباشد،مایکروسرفیسینگمناسببایداختالططرح•
،قیرامولسیوندرصد11ترکیبپیشنهادی،اختالططرحهای

رااختالطباقیوکافیمقداربهآبفیلر،درصد1
.میدهندتشکیلمیلیمتر6تا0ابعادباسنگدانههایی

اجرایازقبلبایدروغنیآلودگیهایوجادهکشیخط•
.شودپاکجادهسطحازروکش

عرضیدرزهاییاداشتهوجودجادهدروسیعپارگیهایاگر•
چرخشیارهایجاییاباشد،داشتهوجودقبولقابلغیر

قیراب)کنیمگیریلکهراآنبایدابتداباشد،عمیقماشینها
.کنیماجراراروکشاینسپسو(CRSیاCSSامولسیون





نظرموردابعادباسنگدانهبا(CSS)شکندیریا(CMS)شکنکندامولسیونقیرترکیب
هکو)فلهصورتبهذخیرهوحملقابلترکیب،ازپسکهمیکسریاآسیابوسیلهبه

.میباشد(بگپلی)دوجدارهنایلونهایدریا(سردآسفالتمخلوط

آنبیکرد،ذخیرهماه4تا2حدودراآنهامیتواندوجداره،نایلونهایازاستفادهصورتدر
میکسروسیلهبهسنگدانههاوامولسیونقیراختالط.باشددادنحرارتبهنیازکه

.باشدکارخانهدریاواجراییکارمحلدرمیتواند

(Cold Mix)آسفالتسرد



جهتدرزگیریولکهگیریموقت،حتیدرمکانمرطوبمناسب•

ودرعینحال،مستحکمدربرابرتغییراتآبوهواییمنعطف•

.،ساختهواستفادهشود(درمحلکار)درمحلاجرایلکهگیرینیزمیتواند•

.برایاینکاربردمناسباستوبهخوبیبامصالحسنگیادغاممیشودقیرامولسیون•

.یطقابلساختواجرااستسازگاربامحیطزیستوبدوندود،انرژیوحرارتدهی،حتیدردمایمحکامالً•

.ازفرآیندشکست،ترافیکمیتواندازآنعبورکندپس•

میلیمتردرمصالح3تا0دیسنگیبایدشکستهوکامالًشستهوعاریازخاکباشدوترجیحادانهبنمصالح•
.وجودنداشتهباشد

استومیتوانددوباره(ماه4تا2حدود)ودرکیسهپلیبگ(روز30تا20حدود)نگهداریبهصورتفلهقابل•
.بازیافتشود

.دورهستندجایگزینمناسببرایجادههایروستاییکهازکارخانههایآسفالتگرمتنها•

.وغنباشدکهبایدلکهگیریشود،بایدکامالعاریازگردوغباروآلودگیورسطحی•

ساختوحملبسیارکمهزینه•

سردنکاتیدرموردکاربردآسفالت



بررویسطوحیکه(CSS)پاششقیرامولسیوندیرشکن
.قصدجلوگیریازپخششدنذراتآنراداریم

(Mulching)مالچوتثبیتشنهایروان



قیرچسبندگییونی،ساختارداشتنعلتبه•
رقیازبیشتروقویتربسیارسطحبهامولسیون

.استمحلولخنثی

آبتغییراتبرابردرمستحکمحال،عیندرومنعطف•
هواییو

روانشنهایتثبیتومالچکاربردمورددرنکاتی

حرارتوانرژیدود،بدونواستزیستمحیطباسازگارکامالً•
.استاجراقابلمحیطدردمایدهی،حتی

.بودخواهدساعت2حدودوسریعبسیارشکستشفرآیند•
کمبسیارهزینه•



وزادودشدیداًمحلولقیرتولیدفرآیندکهحالیدرنیستدودزاوجههیچبهامولسیونقیرتولیدفرآیند-1
.استهواکنندهآلوده

ذخیره،شاملمراحلسایرومیرسدسلسیوسدرجه160دمایبهتولیدفرآینددریکبارتنهاامولسیونقیر-2
حالیدرکافیست؛آنبرایگرادسانتی60تا5بیندماییاونداشتهحرارتبهنیازتقریباًپاشش،یاوحمل
120دمایبهبایدشدن،رقیقجهتپاشش،هنگامهموحملحیندرهمتولید،فرآینددرهممحلول،قیرکه
خواهدمصرفیپایهقیرهمانامولسیون،قیرشکستازحاصلمادهرو،ایناز.برسدسلسیوسدرجه160تا

.استمتفاوتاولیهپایهقیربابسیارمحلولقیرشکستازماندهجابهمادهکهدرحالیبود،

درتهرفکاربهامولسیفایرواسیدآب،همچنیننمیشودمصرفنفتوجههیچبهامولسیون،قیرتنهردر-3
موادوبوفاقدوسازگارزیستمحیطباکامالًنتیجهدر.میشوندجداقیرازشکستفرآیندحینآن،

نفتمقداراینشکست،حینکهداردمصرفتنهردرنفتلیتر500تا350حدوددرمحلول،قیراماسمیست
عنوانبهنفتبودن،سمیبرعالوههمومیگرددآلودهزیستمحیطهمنتیجه،دروشدههوایازمینوارد

.میرودازبینسادگیبهملیسرمایه

قیرازلمحلوقیرکندروانیکهحالیدرمیکند؛نفوذسطحدرخوبیبهباالسیالیتعلتبهامولسـیونقیر-4
کردهاضافآنبهبنزینونفتبایدناچاربهمحلول،قیررویگرانکاهشمنظوربه.استبیشترامولسیون

.میافزایدزیستمحیطبهآسیبشدتبرکه

ولتفاوتهایقیرامولسیونوقیرمحل



کهببیندحرارتسلسیوسدرجه120حدودبایدمحلولقیرکهحالیدراستمصرفواجراقابلمحیطدمایدرراحتیبهامولسیونقیر-5
.رودهدربهبسیاریانرژیمیشودموجب

.اشدبخشککامالًبایدسطحمحلول،قیرازاستفادهبرایکهحالیدرکرداستفادهمیتواننیزمرطوبروسازیهایرویبرامولسیونقیراز-6

تا24بینمحلولقیرشکستسرعتکهحالیدراستساعت8تادقیقه30بینهواوسنگیمصالحباتقابلدرامولسیونقیرشکستسرعت-7
.استساعت48

ایفاراششپویکنقشفقطواستخنثیمحلولقیرامامیچسبدسنگیمصالحیاسطحبهیونی،ترکیباتداشتنعلتبهامولسیونقیر-8
.میکند



پرایمایبرسنگیمصالحباآنترکیبدرومیچسبدآنبهکند،برخوردکهسطحیاولینبهباال،چسبندگیقدرتعلتبهامولسیونقیر-9
0بندیدانههمچنین،دهد؛رخمتریسانتی3الی2حدودنفوذتاباشندخاکفاقدحتیاالمکانوباشدشستهوشکستهاستبترمصالحکت،
یرپاشیقبالفاصلهوکندتررابیسسطحپاشآبماشینکت،پرایماجرایازقبلداشت،وجوداگریاباشدنداشتهوجودآنهادرمیلیمتر3تا

.نشودرولاصطالحاتاکندبرقرارپیوندسنگباقیرامولسیونوبروندپایینامکانحدتا0-3مصالحهموشودبیشترنفوذهمتاشودانجام

دریز،نمحلولقیر.نمیچسبدآنفینیشربهوکامیونالستیکوبودنخواهیمشدهپوشیدهسطحشدنرولوشدنلختهشاهداینصورتدر
.بدمیچسفینیشروکامیونالستیکبهراحتیبهامانمیدهدنشانراشدنلختهولینمیکندنفوذشیشهای،ونفوذغیرقابلسطح



هیچبهگراد،سانتی5باالیحرارتبهنیازعدمعلتبهامولسیونقیر-11
بهمحلولقیرکهحالیدرنیستآتشگیراجراوحملنگهداری،حینعنوان
.استاشتعالقابلدرجه،120درحدوددماییبامواجههعلت

درردکاستفادهسردآسفالتعنوانبهمیتوانراحتیبهامولسیونقیراز-12
خشکوسفتتاببیندحرارتبایدکهعلتاینبهمحلول،قیرازکهحالی
.کرداستفادهسردآسفالتعنوانبهنمیتواننشود،

وحملنگهداری،حیندرانرژیکمترمصرفبهتوجهبامجموع،در-13
حسطپوششملی،سرمایهعنوانبهنفتکمتربسیاررفتهدرپاشش،
فهجوییصرمحلول،قیربهنسبتامولسیونقیرازاستفادهدرصورتبیشتر

وق،فنکاتبرآینددرامولسیون،قیربودنارزانترهمینطوروزماندرچشمگیر
هزینهامولسیونقیرازاستفادهبرابریکونیمازبیشمحلولقیرازاستفاده
.داشتخواهد



بادوامجادههایبرایاکسیری

شماوجه با سپاس فراوان از حسن ت


