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•

قیر امولسیون و ویژگی های آن
دالیل عدم تمایل برخی نسبت به استفاده از
قیر امولسیون
نحوهی تشخیص قیر امولسیون مرغوب از
نامرغوب
صرفه اقتصادی برای دولت و پیمانکاران بخش
خصوصی
نحوه اجرا و پاشش قیر امولسیون

•

شرایط نگه داری قیر امولسیون
تفاوت های قیر امولسیون و قیر محلول

•
•
•

•

•

•

کاربرد های قیر امولسیون:

•

عایق رطوبتی

•

کاربردهای پاششی:

•

•

پرایم کت

•

تک کت

•

فاگ سیل

•

چیپ سیل

•

اندود ماسه ای

•

مالچ و تثبیت شن های روان

کاربردهای آسفالتی:
•اسالری سیل
•مایکروسرفیسینگ
•آسفالت سرد

دلیل رجوع به علم و فَکت ( )Factهای
علمی چیست؟

• قیر امولسیون مرغوب چه مدت در مخزن ساده افقی بدون میکسر ماندگاری دارد؟

• آیا مخزن قیر امولسیون مرغوب باید حتما ایستاده و دارای کویل روغن داغ یا مشعل حرارتی و یا همزن (میکسر) باشد؟
• قیر امولسیون و قیر  MCچند میلی متر در سطح بیس نفوذ می کند؟
• قیر امولسیون  CRSو  CSSچه تفاوتی دارند و آیا الزاما باید از  CSSبرای پرایم کت استفاده شود؟
• آیا باید حداقل درصد قیر امولسیون 57 ،درصد و  60درصد (در دیر شکن و زودشکن) باشد؟
• آیا می توان از قیر امولسیونی استفاده کرد که هم برای پرایم کت استفاده شود و هم تک کت؟
• مدت زمان خشک شدن قیر امولسیون زودشکن و دیرشکن روی سطح پاشش شده معموال چقدر است؟
•

اگر قیر امولسیون مرغوب روی سطح بیس پاشش شود ،در چه صورت لخته لخته می شود؟

•

اگر روی سطح قیر امولسیون در مخزن که با هوا در تماس است ،الیه ی به ضخامت چند میلی متر خامه ( )Claimببندد،
نشانه ی دوفاز شدن است؟

•

قیر امولسیون چه رنگی است (قبل از پاشش ،بالفاصله پس از پاشش و بعد از گذشت نیم ساعت از پاشش)
آیا قیر امولسیون در مخزن دربسته ،آبش تبخیر می شود؟
چه می شود که هنگام بارگیری در تانکر قیرپاش یا مخزن نگه داری ،قیر امولسیون کف می کند؟

•

اگر مخزن مدنظر جهت نگه داری قیر امولسیون ،حاوی قیر  MCیا قیر  60-70و یا قیرامولسیون نامرغوب (نیازمند
به سیرکوله و گرم کردن) باشد ،چه تاثیری روی قیرامولسیون مرغوب می گذارد؟
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؟
آیا قیر امولسیون مرغوب نیاز به قیرپاش مخصوص دارد؟ (آیا باید قیرپاش دارای روغن داغ و
میکسر و سیرکوله باشد؟)
برای بیس های تثبیت شده با سیمان (بیس بتنی) ،از چه نوع قیرامولسیون با
چنددرصد قیرپایه باید استفاده شود؟

•
•

•
•
•

•

•

آیا نفوذناپذیری ،فقط مسئله ی مهمی برای قیرامولسیون است یا برای قیر  MCنیز ،مطرح است؟ اگر بله ،چرا این
حساسیت در مورد قیر  MCبا پاشش روی بیس با تراکم  %100بسیار کم تر از حساسیت در مورد میزان نفوذ قیر
امولسیون در همان بیس است؟
قیر امولسیون را چگونه و با چه وسیله ی حملی می توان جابه جا کرد و نهایتا تا شعاع چند کیلومتر از کارخانه ی
تولیدکننده ی قیر امولسیون ،می توان محصول مرغوب را جابه جا نمود؟

•

در سطح غیر قابل نفوذ که نه قیر  MCو نه قیر امولسیون در سطح نفوذ چندانی ندارد ،چه پارامترهایی برای
انتخاب بین قیر امولسیون و قیر  MCمدنظر ما باید باشد؟
میزان پاشش قیر امولسیون در هرمتر مربع بیس و آسفالت چقدر باید باشد؟
آیا می توان از قیر امولسیون  ،%40عملکرد قیرامولسیون  %60را برای پرایم کت و تک کت انتظار داشت؟

•

•

•

امولسیون چیست؟

قیر امولسیون
چیست؟

قیر امولسیون
چیست؟

قیر امولسیون
چیست؟

آسیاب کلوییدی

روش و فرآیند تولید قیر امولسیون

قیر امولسیون کاتیونیک با بار الکتریکی مثبت

قیر امولسیون چیست؟
قیر امولسیون کاتیونیک هم به مصالح با بار
مثبت و هم به مصالح با بار منفی میچسبد

قیر امولسیون کاتیونیک با بار مثبت

آیا لزوما باید از قیرامولسیون کاتیونیک روی فقط بیس سیلیسی استفاده کرد یا می توان روی بیس آهکی
نیز پاشش نمود و جواب مطلوب اخذ کرد؟

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

برای آب و هوای بسیار سرد؛
قیر  100-85یا PG58-34 ،PG58-28 ،PG58-22
و PG58-40

برای آب و هوای بسیار گرم ،قیر  50-40یا
 PG70-10و PG76-10

برای آب و هوای معمولی؛
قیر  70-60یا  PG64-16 ،PG64-10و PG64-22
و PG58-16

 :CRSقیر امولسیون کاتیونی تند شکن که در حدود  0/5الی  2ساعت پیوند بین قیر و
آب شکسته میشود و قیر خشک و آماده تردد یا اجرای الیه بعدی آسفالت میشود.

 :CMSقیر امولسیون کاتیونی کند شکن که در حدود  2الی  4ساعت پیوند بین قیر و
آب شکسته میشود و قیر خشک و آماده تردد یا اجرای الیه بعدی آسفالت میشود.

 :CSSقیر امولسیون کاتیونی دیر شکن که در حدود  4الی  15ساعت پیوند بین قیر و
آب شکسته میشود و قیر خشک و آماده تردد یا اجرای الیه بعدی آسفالت میشود.

ویژگیهایقیرامولسیون
o

امکان حمل به مکان های دور دست به صورت فله(با تانکر) یا بشکه (ترجیحاًبشکه دودرِ روغن)

 oتوانایی استفاده از آسفالت با ضخامت های کم ( 0/5الی  4سانتی متر)
o

سرعت پخش باالی آسفالت

o

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

o

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

o

قابلیت مصرف در دمای باالی  4درجه

o

نفوذپذیری مناسب به علت سیالیت باال

o

امکان به کارگیری بر روی روسازیهای مرطوب

 oپیچیده نبودن ماشین آالت مورد نیاز و سهولت استفاده

 oسازگاری کامل با محیط زیست چه در فرآیند ساخت و تولید و چه در فرآیند حمل ،پاشش و شکست

 oشکست سریع قیر امولسیون در تقابل با مصالح سنگی و هوا (تنها  0/5تا  4ساعت)
 oغیر سمی ـ بدون بو ـ غیرقابل اشتعال هنگام نگهداری ،حمل و اجرا

 oتغییر رنگ از قهوه ای به سیاه ،آماده شدن برای تردد یا اجرای الیه بعدی آسفالت پس از فرآیند شکست

o

قابلیت نگهداری در مخزن قیر  MCیا  60-70که قیرقبلی تخلیه شده باشد

 oحدود  4ماه ماندگاری با شرایط عدم نیاز به گرم کردن در دمای  5تا  50سانتیگراد
o

حدود  4ماه ماندگاری با شرایط عدم نیاز به هم زدن

o

جهت دوفاز نشدن ،کف نکردن و سالم ماندن هنگام انتقال به مخزن با شلنگ ،محصول از ارتقاع بیشتر از 100
سانتیمتر از کف مخزن رها نشود

نکاتی در باب قیر امولسیون در ایران
 در کشورهایی که هزینه استخراج نفت و تهیه فرآوردههای نفتی باالست ،برای تولید قیرهایی نظیر قیر امولسیون،
فرآیند اکسیداسیون کمتری را برای قیرهای خالص نفتی به کار میگیرند و از قیرهایی با ویسکوزیته بسیارپایینتری
نسبت به قیرهای رایج در ایران استفاده میکنند.

 میزان مصرف قیرهایی  200-300و  180-200و ،100-150به دلیل چسبندگی کمترو ویسکوزیته کمتر (نسبت به قیر  60-70و )85-100
برای استفاده در قیر امولسیون (بعنوان مثال  ) CRS-1باید بیش از  60یا  65درصد (دربرخی منابع ،حدود  70درصد بیان
شده است )،باشد .این امر باعث میشود قیر پس از پاشش به مصالح سنگی چسبیده و ویسکوزیته سی بولت فیورل
آن نیز ،از  20بیشتر شود .ولی ما در ایران میتوانیم با استفاده از قیر  ،70-60با درصدهای کمتر قیرپایه در قیرامولسیون
(مثال  45یا  55درصد) به چسبندگی مناسب با مصالح و سیالیت عالی برای نفوذ ،برسیم.
 در بخش آزمایش قیر باقیمانده از تقطیر ،منطبق با استاندارد نشریه  234یا استاندارد ملی ایران که ترجمهی استاندارد
 ASTMآمریکا است ،نفوذ یا  Penetrationبین  100تا  250عنوان شده است و قیر بومی آمریکا معیار استاندارد این
تست قرارداده شده است .حال آنکه نفوذ قیرهای بومی ایران ،بین  40تا  90است و به همین دلیل به قیرهای ایران ،قیر
سخت یا  Hard Asphaltمیگویند( .در واقع ،طبق استانداردهای جهانی ،قیر امولسیونهای کشور ما ،به علت استفاده
از قیرهای سخت (طبق تعریف مشترک جهانی از قیر سخت) ،باید  CSS1-H ،CRS-1Hو  CQS1-Hنامیده شود و با
تعریف آمریکایی ،ما قیرامولسیون  CRS-1یا  CSS-1در ایران نداریم .اما به اشتباه عکس این باور رایج است.

دالیل اکراه برخی پیمانکاران و کارفرمایان از بهکارگیری قیر امولسیون


تجربه تلخ استفاده از قیرامولسیون نامرغوب در پروژههای پیشین.

 عدم نفوذ مناسب قیرامولسیون در سطح بیس با تراکم  100درصد همانند قیر  ،MCولی درمورد  ،MCغالبا کارفرماوپیمانکار ،به
سیاه شدن بیس ،صرف نظر از نفوذ ،رضایت میدهند اما درخصوص قیرامولسیون ،غالبا انتظار نفوذ و چسبندگی می رود!

 رول شدن و لخته شدن و بلند شدن الیه قیرامولسیون و ریزدانه از سطح بیس درحالی که این حساسیت برای قیرمحلول تا
این حد نیست.
 چسبیدن قیرامولسیون به الستیک فینیشر یا کامیون.
 دیر خشک شدن و درنتیجه ،عدم امکان تردد خودرو و نارضایتی عمومی به علت ترافیک حاصله.

 جاانداختن «عدم ماندگاری قیر امولسیون بیش از یک هفته» و «نیاز قطعی به قیرپاش مخصوص قیرامولسیون و عدم امکان
استفاده از قیرپاش  »MCدر ذهن مخاطبان توسط برخی سوءاستفاده گران.
 دوفاز شدن در قیرپاش و درنتیجه ،ناتوانی در تخلیه قیرامولسیون نامرغوب درون تانکر قیرپاش و گرمادادن مستقیم و
سوزاندن تجهیزات ،صرفا جهت استخراج قیرامولسیون نامرغوب از تاکر قیرپاش.
 دوفازشدن ظرف یک هفته نگه داری در مخزن و ناتوانی از تخلیه قیرامولسیون نامرغوب دوفاز شده از آن مخزن.
 دانش کم در خصوص قیرامولسیون نزد بسیاری از سیاستگذاران و صنعتگران عمران راه
 وجود جایگزی سنتی به نام قیر محلول یا  MCکه بسیاری به صورت دستی درکارگاه آن را درست میکنند و فرآیندی برای
تولیدش شکل نمیگیرد.

نمونه اجرای قیر محلول ( )MCروی سطح بیس با تراکم  %100شیراز

پاشش قیر MCرویسطحغیرقابلنفوذبیس باتراکم%100و
عدمنفوذآن

نمونه اجرای قیر امولسیون با میزان امولسیفایر کم ،خیلی کم و مناسب روی بیس آهکی/کوهی

نمونه اجرای قیر امولسیون با میزان امولسیفایر کم ،خیلی کم و مناسب روی بیس آهکی/کوهی

نمونه اجرای قیر امولسیون با میزان امولسیفایر کم ،خیلی کم و مناسب روی بیس آهکی/کوهی

پدیده ی شکستن و خشک شدن قیر امولسیون پس از پاشش روی سطح

پدیده ی شکستن و خشک شدن قیر امولسیون پس از پاشش روی سطح

پدیده ی شکستن و خشک شدن قیر امولسیون پس از پاشش روی سطح

پدیده ی شکستن و خشک شدن قیر امولسیون پس از پاشش روی سطح

پدیده ی شکستن و خشک شدن قیر امولسیون پس از پاشش روی سطح

پدیده ی شکستن و خشک شدن قیر امولسیون پس از پاشش روی سطح

پدیده ی شکستن و خشک شدن قیر امولسیون پس از پاشش روی سطح

نحوه تشخیص
قیرامولسیون مرغوب از
نامرغوب
•

•

•

•
•

•

صرفه اقتصادی قیرامولسیون برای دولت و پیمانکاران بخش خصوصی
•

طبق آمار مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی که به مجلس شورای اسالمی ارائه شده در
سال  ،1396جایگزینی قیرامولسیون به جای قیر محلول ،حداقل حدود  900میلیارد تومان
صرفهجویی اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم در پی دارد.

•

قیرامولسیون هیچ ضرری به محیط زیست وارد نمیکند درحالی که قیرهای محلول ،حدود 400
لیتر نفت را به محیط زیست تزریق و باعث آلودگی هوا ،خاک و آب میگردد و حتی
محصوالت کشاورزی نزدیک به جادهرا مسموم میسازد.

•

با مصرف قیرامولسیون به جای قیرمحلول ،با توجه به مصرف حدودا  350000تنی قیرهای
پاششی در سال ،حداقل از هدر رفت  140/000/000لیتر نفت سفید جلوگیری میشود که با
احتساب قیمت روز دالر  ،فقط در مقوله ی استفاده نشدن نفت سفید ،حدود  840میلیارد
تومان مستقیما برای دولت صرفهجویی خواهد داشت!

•

برای پیمانکاران بخش خصوصی نیز ،هرتن قیر امولسیون مرغوب برای پیمانکار ،حداقل
 600/000تومان ارزانتر از قیر محلول خواهد بود.

چرا که هزینههایی چون گرم کردن و گرم نگه داشتن محصول ،خطر انفجار و آتش سوزی
ماشینآالت قیرپاش ،خسارت سوختگی پرسنل یا افراد ساکن و عابر ،استهالک تجهیزات و
مصرف نفت و گازوییل جهت روان کردن قیر محلول حذف میگردد.

نحوهاجراوپاششقیرامولسیون

قیرامولسیونمرغوب،بدوننیازبهحرارتوباقیرپاش معمولی(حتی
قیرپاش )MCبدونسیرکوله ومیکسر قابلپاشش است

برای باقی ماندن حدوداً  600الی  800گرم قیر پایه برروی هر متر مربع از
سطح بیس
قیر امولسیون  45درصد برای پرایمکت ،حدودا  1500الی  1900گرم قیر
امولسیون پاشش شود.
قیر امولسیون  57درصد برای پرایم کت ،حدوداً  1050الی  1400گرم
قیرامولسیون پاشش شود.

 برای باقی ماندن حدوداً  250الی  350گرم قیر پایه برروی هر مترمربع روکش
قیر امولسیون  45درصد ،برای تککت ،حدوداً  400الی  800گرم قیر امولسیون
پاشش شود.
قیر امولسیون  55درصد ،برای تک کت ،حدوداً  350الی  750گرم قیر امولسیون
پاشش شود.
قیر امولسیون  60درصد ،برای تک کت ،حدوداً  300الی  700گرم قیر امولسیون
پاشش شود.

 نازل های قیرپاش مخصوص
قیرامولسیون باریک تر از
نازلهای مربوط با قیر محلول
است (چون قیرامولسیون
سیالتر است).
 برای بهترین عملکرد ،مثلثی های
حاصل از خروج از نازلهای
اسپری کننده قیرامولسیون،
دوتادوتا باهم همپوشانی داشته
باشند.
 نازلهای قیرامولسیون نواری
پاشیده نشود و گرفته نباشد.

 نه تنها قیرامولسیون ،بلکه قیر محلول یا
حتی آب نیز ،در تراکم  100که غیرقابل نفوذ
و شیشهای است ،نفوذ چندانی نمیکند
و جاری میشود ،فارغ از کیفیت
قیرامولسیون مصرفی؛ پس ،بهتر است
سطح مدنظر را با پمپ باد یا جاروی
سیمی یا کمی آب تر کنیم تا شاهد نفوذ
بیشتر قیرامولسیون باشیم( .در بیس
غیرقابل نفوذ ،حتی آب هم جاری
میشود و نفوذ نمیکند و ماقصد نداریم
که فقط سطح را سیاه کنیم و صورت
مسئله را پاک کنیم).
 ایـدهآلترین حالـت بیـس بـرای نـفوذ (چه
قیر امولسیـون و چه قیـر محلول)،
دانهبندی باز است.

شرایط نگهداری قیر
امولسیون

ایدهآل حالت نگهداری قیرامولسیون در مخزن ،این است که قیرامولسیون را در تانکر ایستاده دوجداره میکسردار با کویل روغنداغ
تخلیه کرد .در این مخزن ،قیرامولسیون مرغوب بدون خطر یخ زدگی ،به مدت  3الی  4ماه در مخزن میماند و پیمانکار در حین بارش
برف نیز ،نگران خراب شدن قیرامولسیون در مخزن نیست .قیرامولسیون باید از کف مخزن پمپ شود تا از ارتفاع رها نشود و پیوند
بین قیر و آب ،توسط جاذبه تضعیف نشود.
به این علت که غالب پیمانکاران ،از مخازن خوابیده معمولی مثل مخزن نفت یا قیرمحلول استفاده میکنند ،کیفیت قیرامولسیون
نقش اصلی را در ماندگاریش ایفا میکند به طوری که قیرامولسیون با کیفیت ،تا  4الی 6ماه نیاز به هیچگونه میکس کردن ندارد
مگراینکه دما به زیر پنج درجه به مدت بیش از سه روز برسد که برای اینکار ،میتوان مخزن را زیرزمین دفن کرد و یا مخزن را دوجداره
کرد و یا میکسر در مخزن خوابیده معمولی پیاده کرد.

مخزنافقیذخیرهستارهسبزدرتهرانکهبدونگرمکردنوهمزدن،بهراحتیتا 6ماهماندگاریدارد.
درصورتیکهدمایهوابیشاز 3روز،بهزیرصفربرسد،پیشنهادمیکنیمکههفتهایدهدقیقه،قیرامولسیونسیرکوله یامیکس
شود

مخزنعمودیذخیرهستارهسبزدرجویبارکهبدونگرمکردنوهمزدن،بهراحتیتا 6ماهماندگاریدارد.
درصورتیکهدمایهوابیشاز 3روز،بهزیرصفربرسد،پیشنهادمیکنیمکههفتهایدهدقیقه،قیرامولسیونسیرکوله یامیکس
شود

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

قیرامولسیون(سهماهاول)

تصویرشماتیک فاصلهگرفتنقیروآبدرقیرامولسیونمرغوبدربازههایزمانیسهماهه

ماندگاریقیرامولسیون نامرغوب دربرابر ماندگاریقیرامولسیون
مرغوب،هردوپسازگذشت 3ماه

هزینهتهیهواجرایقیرامولسیونمرغوب

هزینهتهیهواجرایقیرامولسیوننامرغوب

قیمت قیرامولسیون مرغوب 40درصدتحویلتهران 2/450/000:تومان

قیمت قیرامولسیون نامرغوب  40درصدتحویلتهران 2/400/000:تومان

قیمتقیرامولسیونمرغوب 50درصدتحویلتهران 2/800/000:تومان

قیمتقیرامولسیون نامرغوب 50درصدتحویل تهران 2/700/000:تومان

قیمتقیرامولسیونمرغوب 60درصدتحویلتهران 3/150/000:تومان

قیمت قیرامولسیون نامرغوب 60درصدتحویلتهران 3/000/000:تومان

نیازیبهسیرکوله یامیکس ندارد.

هزینهبرقسیرکوله یا میکس  25تنقیرامولسیون درهرماه
(براساسبرآوردچندپیمانکار) 200/000:تومان( 8/000تومانبرای
هرتن)

نهایتا پسازگذشت 2ساعتازپاشش،بهالستیک
فینیشر یاکامیوننمی چسبد.

هزینهپاشش وخشکنشدنمحصولپسازگذشت 2ساعتو
چسبیدنبهالستیکفینیشر یاکامیون (حدودا  10تا 30درصد
محصولمیچسبدوبهطورمیانگین 20،درصدرالحاظکنیم،
یعنی 20درصدمحصولهدرمیرود):

/

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

تا  6ماه،هیچاثریازدوفاز شدن(درصورتیکهدمایهوا
بهصورتمداومزیر 5درجهسلسیوسدرعرضیکهفته
نباشد)نخواهدداشت.

هزینهدوفاز شدنوباقیماندنوناگزیربهحرارتدادنتقریبا10
درصدِ قیرِ موجوددرقیرامولسیون نامرغوبِ دوفاز شدهدرانتهای
ظرف:
)3/000/000÷10=(300/000/)2/400/000÷10=(240/000توماندرهرتن

هیچنیازیبهگرمکردننداردمگراینکهبخواهیمسرعت
خشکشدنراعمداباالببریم.

حتیهزینه یخشکشدنقیرامولسیون کهبهعلتحرارت
مستقیمبامشعل،دورلولهیاتهِ قیرپاش میماندراصفردرنظر
میگیریم!

هزینه استفادهازقیرامولسیون مرغوب 40درصدتحویلتهران 2/450/000:تومان

هزینهاستفادهازقیرامولسیون نامرغوب  40درصدتحویل تهران 3/128/000:تومان

هزینهاستفادهازقیرامولسیونمرغوب 50درصدتحویلتهران 2/800/000:تومان

هزینهاستفادهازقیرامولسیون نامرغوب  50درصدتحویل تهران 3/518/000:تومان

هزینهاستفادهازقیرامولسیونمرغوب 60درصدتحویلتهران 3/150/000:تومان

هزینهاستفادهازقیرامولسیون نامرغوب  60درصدتحویل تهران 3/908/000:تومان

کاربردهایقیرامولسیونبرایعایقرطوبتی

قیر امولسیون زودشکن ( )CRSرا کافی است با اسپری یا سم پاش ،بدون حرارت دهی ،به
سطح مورد نظر (دیوار ،سقف ،بام ،کف و دیوار استخر ،کف سرویس بهداشتی و  )...پاشید و
با جارو یا تی در سطح پخش نمود که بسیار سریع خشک شده و عالوه بر اینکه به خوبی

سطح را آب بند میکند ،نسبت به قیر محلول ( )MCبسیار مقرون به صرفه است.

کاربرد های قیر امولسیون برای عایق رطوبتی



با اسپری یا سم پاش



بدون حرارت دهی



با جارو یا تی به سطح دیوار ،سقف ،بام ،کف و دیوارة استخر ،کف سرویس بهداشتی و ...



بسیار سریع خشک شده ،به خوبی سطح را آب بند می کند ،نسبت به قیر محلول ( )MCبسیار مقرون به صرفه است.

الیه های آسفالت و روکش ها

برای پرایم کت ،سیل کت و تک کت باید از قیر امولسیون استفاده شود

پرایمکت ()Prime Coat

تککت )(Tack Coat
فاگسیل

)(Fog Seal

چیپسیل

()Chip Seal

اندودماسهای ()Sand Seal
اسالریسیل

()Slurry Seal

مایکروسرفیسینگ ()Micro Surfacing
آسفالتسرد

کاربر دها ی پاشش ی  و آسفال ت حفاظ ت ی  و 
الی ه ناز کقی ر امولسیو ن 

()Cold Mix

مالچوتثبیتشنهایروان ()Mulching



پرایمکت ()Prime Coat

اجرای یک الیه قیر امولسیون میان الیه اساس ( )Baseو اولین الیه مخلوط
آسفالتی (بیندر) .برای این کاربرد ،از قیر امولسیون دیر شکن ( )CSSیا تند
شکن ( )CRSاستفاده می شود

 -1نفوذ به الیه اساس و پوشش و چسبندگی میان مصالح و سنگندانه های
روی آن
 -2سبب استحکام و سختی سطح الیه اساس
 -3آببند کردن الیه اساس با پر کردن فضاهای خالی
 -4مانند چسب بین الیه اساس و الیه مخلوط آسفالتی

نکاتیدرموردکاربرد پرایمکت
•

درشرایطیکهبارندگیایجادآبگیرکردهباشد،نبایدازپرایمکتاستفادهکردوبایدآنراخشککرد.
پاشیدنآببهسطحقبلازپاششقیربراینفوذبهترقیرامولسیون.جهتعملکردبهترپرایمکتدر
الیهاساس
مرطوبساختنالیهاساسزمانیکهدارایتراکمبسیارباالست،جهتبازدهیبهتر

•

نیازبهزمانیبسیارکمترنسبتبهقیرمحلول MCجهتشکستهشدن
ازلحاظاقتصادیبسیارمقرونبهصرفه

•
•
•

•

تککت )(Tack Coat
اجرای یک الیه قیر امولسیون میان آسفالت الیهی زیرسطح و سطح ،که میان دو الیه
آسفالت مانند چسب عمل میکند.

از لغزش دوالیه جلوگیری میکند.
از قیر امولسیون تندشکن ( )CRSیا دیر شکن ( )CSSبرای این کاربرد استفاده
میگردد.

نکاتیدرموردکاربردتککت
• به منظور به هم پیوستن دو الیه آسفالت ،استفاده از آن ضروری است.
• موجب استحکام دو الیه و یکی شدن دو الیه
• جلوگیری از لغزش الیهها روی هم
• بسته به نیاز ،پاشش حدود  300تا  800گرم قیر امولسیون در هر متر مربع
• هزینه بسیار کم نسبت به روش های مشابه

فاگسیل )(Fog Seal

اجرای صرفاً یک الیه قیر امولسیون کند شکن ( )CSSیا
تندشکن ( )CRSرقیق روی سطح روسازی پیشین

 نکاتی در مورد کاربرد فاگ سیل
•

احیای سطوح آسفالتی خشک.

•

درزگیری ترکهای ریز که احتمال ازدیادشان کم است.

•

جلوگیری از شن زدگی الیههای اصطکاکی (تقریباً با دانههای
توخالی).

•

تثبیت شانههای راه.

•

هرچه سطح آسفالت خشک تر باشد ،دوره مصرف فاگ سیل کمتر
خواهد بود (یکبار در سال یا شش ماه یکبار) و زمان تعمیر اساسی
جاده نیز ،به عقب خواهد افتاد .حدود  200تا  500گرم قیر امولسیون
زودشکن با  40یا  50درصد کافی است.

•

الزام تخلخل کافی برای تثبیت قیر و همچنین تمیز و عاری بودن از
خاک و روغن بر روی الیهی روسازی که قرار است فاگ سیل روی آن
اعمال شود.

•

برای شکسته شدن قیر ،حدود  0/5تا  2ساعت زمان الزم است و در
ابتدا ،ترافیک باید آرام از روی آن عبور کند.

•

عمر مفید فاگ سیل ،حدود  2سال بوده و از لحاظ اقتصادی ،بسیار
مقرون به صرفه است.

چیپسیل
()Chip Seal

اجرای یک الیه قیر تند شکن ( )CRSبه همراه یک الیه سنگدانه .در صورتی که بخواهیم در
جاده های پرتردد استفاده کنیم ،بهتر است پس از اجرای چیپ سیل ،روی آن ،یک الیه
آسفالت سطحی یا یک یا دو الیه اسالری سیل یا یک یا دو الیه مایکروسرفیسینگ اجرا کنیم.

نکاتیدرموردکاربردچیپسیل
•

میتوان برای پر شدن فضای خالی بین سنگدانهها روی الیه چیپ سیل ،اسالری سیل یا
مایکروسرفیسینگ اجرا کرد تا سطحی سیاه و یکدست ایجاد کند.

•

موجب دوام خوب روسازی شده و مانع یخزدن قیر امولسیون الیه زیرین خود و روی سطح
آسفالت میشود.

•

در جاهایی از چیپ سیل استفاده میکنیم که مقاومت و زیبایی روسازی جاده در نظر باشد،

هزینه کمتری در بر داشته باشد ،ترکها و نواقص ریز برطرف گردد ،الیههای آسفالتی از تغییرات
جوی در امان باشد و عمر تازهای به الیههای ببخشید.
•

ابعاد سنگدانههای مورد استفاده در چیپ سیل ،بین  6تا  12میلیمتر است و میزان پاشش قیر
امولسیون ،بین  1/5تا  2کیلوگرم در هر مترمربع است.

•

پس از اجرای چیپ سیل ،حرکت خودروها برروی آن با صدای نسبتا بلندی همراه است که هرچه
تردد بیشتر شود ،سنگها فرونشست میکنند و این صدا کمتر میشود .در کشورهایی که تأمین
نفت گران است و امکان جلوگیری از تردد ترافیک کم است ،مانند ترکیه ،اسپانیا ،فرانسه،
انگلیس ،آمریکا و  ...بسیار پرکاربرد است.

اندودماسهای ()Sand Seal

اجرای یک الیه قیر تند شکن ( )CRSیا دیر شکن ( )CSSبه همراه یک الیه سنگدانه ریز یا ماسه تمیز

نکاتیدرموردکاربرداندودماسهای
•

جلوگیری از لغزش سطح حین عبور وسیله نقلیه.

•

جهت هموار کردن سطح ناهموار جادهها و ترکها
مانند ماسه آسفالت استفاده میشود.

•

دانهبندیماسهبایدبین 6تا 10میلیمتر باشد.

•

هزینهبسیارکم

ترکیب مصالح ریز دانه ،آب ،قیر امولسیون دیر شکن ()CSSو فیلر (غالبًا

اسالریسیل ()Slurry Seal

سیمان) است که به وسیله ماشین های مخصوص پاشش می شوند و
عالوه بر پرکنندگی خلل و فرج مخلوط سطح راه ،جنبه مقاومت هم به
روکش می دهد.

نکاتیدرموردکاربرداسالریسیل

•

درزگیری سطح روسازی آسفالتی.

•

جلوگیری از زبر شدگی غیر شدید.

•

درزگیری ترکهای سطحی.

•

افزایش میزان اصطکاک سطح روسازی.

•

استفاده از یک الیه اسالری سیل در بخشهایی از راه که روسازی مشکل اکسیداسیون یا سخت شدن بیش از حد دارد.

•

به تأخیر انداختن زبرشدگی و ترکهای سطح روسازی.

•

حین اجرا ،سطح جاده باید با فشار هوای متراکم یا جارو ،عاری از هرگونه آلودگی شده و ضمناً ،دانه بندی بین  6تا  10میلی متر باشد.

• در جاهایی که ترکهای خیلی گسترده وجود دارد ،روسازی به مرز اضمحالل رسیده است ،ترکها در شبانه روز در حال گسترش هستند یا زبر
شدگی خیلی زیاد باشد ،از این روکش استفاده نمیشود.
• ضخامت این اندود ،بین  3تا  10میلیمتر (بسته به شرایط) است ودرهوای گرم ،در عرض2ساعت پس ازپاشش ،ترافیک میتواند ازآن عبورکند.

• برای اجرای این کاربرد حداقل دما بهتر است  10درجه بوده و در 24ساعتی که اسالری سیل اجرا میشود ،نباید احتمال یخزدگی وجود داشته باشد.
• عمر اسالری سیل ،بین  3تا  5سال است و کاربرد آسان ،سرعت زیاد اجرای کار ،استفاده کمتر از مصالح ،مقاومت زیاد در برابر اصطکاک ،جلوگیری
از اختالف ارتفاع بین آسفالت اصلی و شانه راه و نیز ،کاهش هزینه از مزایای اصلی اسالری سیل محسوب میشود.

مایکروسرفیسینگ ()Micro Surfacing
•

اجرای یک الیه سنگدانه ،آب ،قیر امولسیون  ،CSSفیلر (غالباً سیمان) و التکس است.

•

بهتر است التکس در زمان پاشش (نه در حین تولید قیر امولسیون مربوطه) ،به آن افزوده شود تا دربرابر دماها و
فشارهای مختلف مقاوم باشد.

•

بسته به شرایط ناحیه ،باید طرح اختالط مناسب و مواد افزودنی نیز ،در این روکش استفاده شود تا سبب قیرزدگی
نگردد .ماشین آسفالت آن نیز ،ماشین خاصی است (شبیه به ماشین اسالری سیل) که به راحتی در محل کار قابل
مونتاژ است .به عنوان مثال ،در جاده تهران قم از دو الیه روکش مایکروسرفیسینگ استفاده شد.

•

پس از اجرای آن نیاز به غلطک زنی نسیت.

•

فرآیند شکست با تبدیل رنگ قهوهای به رنگ
سیاه انجام میپذیرد.

•

در جایی که ترافیک زیادی وجود دارد ،مانند
شهرها ،فرودگاهها و اتوبانها بسیار مناسب
است.

•

مقاومت بسیار زیاد در برابر فرسایش

•

کنتراست رنگ بسیار خوب

•

قابل استفاده برای روکشهای رنگی (مشخص
کردن محل تردد موتور و دوچرخه) با اضافه
کردن افزودنی رنگی مناسب

•

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

نکاتیدرموردکاربردمایکروسرفیسینگ

•
•
•
•

هم در روسازیهای ترکیبی با آسفالت و هم با روسازیهای بتنی قابل اجرا است.
عمر متوسط بین  5تا  7سال
ترکهای جزیی را آب بند و سطح آسفالت را کامالً هموار میکند.
هزینه بسیار کم

• طرح اختالط باید مناسب مایکروسرفیسینگ باشد ،یکی از
طرحهای اختالط پیشنهادی ،ترکیب 11درصد قیرامولسیون،
1درصد فیلر ،آب به مقدار کافی و باقی اختالط را
سنگدانههایی با ابعاد 0تا  6میلیمتر تشکیل میدهند.
• خط کشی جاده و آلودگیهای روغنی باید قبل از اجرای
روکش از سطح جاده پاک شود.
• اگر پارگیهای وسیع در جاده وجود داشته یا درزهای عرضی
غیر قابل قبول وجود داشته باشد ،یا جای شیارهای چرخ
ماشینها عمیق باشد ،ابتدا باید آن را لکه گیری کنیم (با قیر
امولسیون  CSSیا  )CRSو سپس این روکش را اجرا کنیم.

•

سرعتاجرایبسیارباالودوامبسیارخوب(روزانهتا 3کیلومتررامیتوانآسفالتکردکه
درقیاسباآسفالتگرم،حدودا 3الی4برابربیشتراست).

•

بهعلتضخامتکم،تغییردرسطحآسفالتآنبسیارکماستونیازیبهتغییریاباال
آوردنگاردیاجدولیاشانهراهوآبروهانیست.

•

مصرفسوختومصالحکمتر

•

مناسببرایمحیطزیست

•

بهدلیلعدمنیازبهغلطکزدن،درجاهاییکهترکداردیاوصلهبیندوالینیامحلتقاطع
دوجاده،ترکانعکاسیایجادمیکندکهسطحمایکروسرفیسینگترکمیخوردکهباید
ترکهارفعگردد.

آسفالتسرد ()Cold Mix

ترکیب قیر امولسیون کند شکن ( )CMSیا دیر شکن ( )CSSبا سنگدانه با ابعاد مورد نظر
به وسیله آسیاب یا میکسر که پس از ترکیب ،قابل حمل و ذخیره به صورت فله (کوه
مخلوط آسفالت سرد) یا در نایلونهای دوجداره (پلی بگ) میباشد.
در صورت استفاده از نایلونهای دوجداره ،میتوان آنها را حدود  2تا  4ماه ذخیره کرد ،بی آن
که نیاز به حرارت دادن باشد .اختالط قیر امولسیون و سنگدانهها به وسیله میکسر
میتواند در محل کار اجرایی و یا در کارخانه باشد.

نکاتیدرموردکاربردآسفالتسرد
•

مناسبجهتدرزگیریولکهگیریموقت،حتیدرمکانمرطوب

•

منعطفودرعینحال،مستحکمدربرابرتغییراتآبوهوایی

•

میتوانددرمحلاجرایلکهگیرینیز(درمحلکار)،ساختهواستفادهشود.

•

قیرامولسیونبرایاینکاربردمناسباستوبهخوبیبامصالحسنگیادغاممیشود.

•

کامالًسازگاربامحیطزیستوبدوندود،انرژیوحرارتدهی،حتیدردمایمحیطقابلساختواجرااست.

•

پسازفرآیندشکست،ترافیکمیتواندازآنعبورکند.

•

مصالحسنگیبایدشکستهوکامالًشستهوعاریازخاکباشدوترجیحادانهبندی 0تا 3میلیمتردرمصالح
وجودنداشتهباشد.

•

قابلنگهداریبهصورتفله(حدود 20تا 30روز)ودرکیسهپلیبگ(حدود 2تا 4ماه)استومیتوانددوباره
بازیافتشود.

•

تنهاجایگزینمناسببرایجادههایروستاییکهازکارخانههایآسفالتگرم دورهستند.

•

سطحیکهبایدلکهگیریشود،بایدکامالعاریازگردوغباروآلودگیوروغنباشد.

•

هزینهساختوحملبسیارکم

مالچوتثبیتشنهایروان ()Mulching

پاششقیرامولسیوندیرشکن()CSSبررویسطوحیکه
قصدجلوگیریازپخششدنذراتآنراداریم.

نکاتیدرموردکاربردمالچوتثبیتشنهایروان
•

به علت داشتن ساختار یونی ،چسبندگی قیر
امولسیون به سطح بسیار قویتر و بیشتر از قیر
خنثی محلول است.

•

منعطف و در عین حال ،مستحکم در برابر تغییرات آب
و هوایی

• کامالً سازگار با محیط زیست است و بدون دود ،انرژی و حرارت
دهی،حتی دردمای محیط قابل اجرا است.
• فرآیند شکستش بسیار سریع و حدود  2ساعت خواهد بود.
• هزینه بسیار کم

تفاوتهایقیرامولسیونوقیرمحلول
 -1فرآیند تولید قیر امولسیون به هیچ وجه دودزا نیست در حالی که فرآیند تولید قیر محلول شدیداً دودزا و
آلوده کننده هوا است.
 -2قیر امولسیون تنها یکبار در فرآیند تولید به دمای  160درجه سلسیوس میرسد و سایر مراحل شامل ذخیره،
حمل و یا پاشش ،تقریباً نیاز به حرارت نداشته و یا دمای بین  5تا  60سانتی گراد برای آن کافیست؛ در حالی
که قیر محلول ،هم در فرآیند تولید ،هم در حین حمل و هم هنگام پاشش ،جهت رقیق شدن ،باید به دمای 120
تا  160درجه سلسیوس برسد .از این رو ،ماده حاصل از شکست قیر امولسیون ،همان قیر پایه مصرفی خواهد
بود ،درحالی که ماده به جا مانده از شکست قیر محلول بسیار با قیر پایه اولیه متفاوت است.
 -3در هر تن قیر امولسیون ،به هیچ وجه نفت مصرف نمیشود همچنین آب ،اسید و امولسیفایر به کار رفته در
آن ،حین فرآیند شکست از قیر جدا میشوند .در نتیجه کامالً با محیط زیست سازگار و فاقد بو و مواد
سمیست اما قیر محلول ،در حدود  350تا  500لیتر نفت در هر تن مصرف دارد که حین شکست ،این مقدار نفت
وارد زمین یا هوا شده و در نتیجه ،هم محیط زیست آلوده میگردد و هم عالوه بر سمی بودن ،نفت به عنوان
سرمایه ملی به سادگی ازبین میرود.
 -4قیر امولسـیون به علت سیالیت باال به خوبی در سطح نفوذ میکند؛ در حالی که کندروانی قیر محلول از قیر
امولسیون بیشتر است .به منظور کاهش گران روی قیر محلول ،به ناچار باید نفت و بنزین به آن اضافه کرد
که بر شدت آسیب به محیط زیست میافزاید.

 -5قیر امولسیون به راحتی در دمای محیط قابل اجرا و مصرف است در حالی که قیر محلول باید حدود  120درجه سلسیوس حرارت ببیند که
موجب میشود انرژی بسیاری به هدر رود.
 -6از قیر امولسیون بر روی روسازیهای مرطوب نیز میتوان استفاده کرد در حالی که برای استفاده از قیر محلول ،سطح باید کامالً خشک باشد.
 -7سرعت شکست قیر امولسیون در تقابل با مصالح سنگی و هوا بین 30دقیقه تا  8ساعت است در حالی که سرعت شکست قیر محلول بین  24تا
 48ساعت است.
 -8قیر امولسیون به علت داشتن ترکیبات یونی ،به سطح یا مصالح سنگی میچسبد اما قیر محلول خنثی است و فقط نقش یک پوشش را ایفا
میکند.

 -9قیر امولسیون به علت قدرت چسبندگی باال ،به اولین سطحی که برخورد کند ،به آن میچسبد و در ترکیب آن با مصالح سنگی برای پرایم
کت ،مصالح بتر است شکسته و شسته باشد و حتیاالمکان فاقد خاک باشند تا نفوذ حدود  2الی  3سانتی متری رخ دهد؛ همچنین ،دانه بندی 0
تا  3میلیمتر در آنها وجود نداشته باشد یا اگر وجود داشت ،قبل از اجرای پرایم کت ،ماشین آب پاش سطح بیس را تر کند و بالفاصله قیرپاشی
انجام شود تا هم نفوذ بیشتر شود و هم مصالح  0-3تا حد امکان پایین بروند و قیرامولسیون با سنگ پیوند برقرار کند تا اصطالحا رول نشود.
در اینصورت شاهد لخته شدن و رول شدن سطح پوشیده شده نخواهیم بود و الستیک کامیون و فینیشربه آن نمیچسبد .قیر محلول نیز ،در
سطح غیرقابل نفوذ و شیشهای ،نفوذ نمیکند ولی لخته شدن را نشان نمیدهد اما به راحتی به الستیک کامیون و فینیشر میچسبد.

 -11قیر امولسیون به علت عدم نیاز به حرارت باالی  5سانتی گراد ،به هیچ
عنوان حین نگهداری ،حمل و اجرا آتشگیر نیست در حالی که قیر محلول به
علت مواجهه با دمایی درحدود  120درجه ،قابل اشتعال است.

 -12از قیر امولسیون به راحتی میتوان به عنوان آسفالت سرد استفاده کرد در
حالی که از قیر محلول ،به این علت که باید حرارت ببیند تا سفت و خشک
نشود ،نمیتوان به عنوان آسفالت سرد استفاده کرد.
 -13در مجموع ،با توجه به مصرف کمتر انرژی در حین نگهداری ،حمل و
پاشش ،هدر رفت بسیار کمتر نفت به عنوان سرمایه ملی ،پوشش سطح
بیشتر درصورت استفاده از قیر امولسیون نسبت به قیر محلول ،صرفهجویی
چشمگیر در زمان و همینطور ارزانتر بودن قیر امولسیون ،در برآیند نکات فوق،
استفاده از قیر محلول بیش از یکونیم برابر استفاده از قیر امولسیون هزینه
خواهد داشت.

اکسیری برایجادههای بادوام

با سپاس فراوان از حسن توجه شما

