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کیفیت قیر و فناوری تولید آن درگذشته و حال
چکیده:

قیر موردنظر برای کاربری آسفالت جادهها از پاالیش نفت خام به دست میآید .کیفیت آن به
ماهیت و منشأ نفت خام و طرح فرآیند تولید بستگی دارد .تولید قیر از اواخر دهه هشتاد میالدی
تحت تأثیر تغییرات چشمگیر قرارگرفته است .این تغییرات بهطورکلی ناشی از فهم و شناخت
بهتر شیمی هیدروکربنهای تشکیلدهنده خوراک اولیه ،فرآیند شیمیایی و قیر نهایی از طریق
استفاده از روش آنالیزی پیشرفته و شناخت سازوکار فعلوانفعاالت بین ذرات بوده است .از این
منظر ،توسعه سریعی در روش ساخت و تولید قیر به وجود آمده که برخی از آنها شامل:
 .1شناخت جزئیات ویژگیهای خوراک و جریانها
 .2شناخت بهتر نقش انواع مختلف هیدروکربنهای تشکیلدهنده بر ویژگیهای عملکردی
 .3ارتقاء تکنولوژی تولید مبتنی بر واکنشهای جنبشی
 .4شناخت روش تولید قیر با حساسیت دمایی پایین و سطح عملکرد قابلقبول در شرایط
آب و هوایی نامناسب
 .5استفاده از منابع غیرمتعارف
در این مقاله توسعه کاربرد موارد باال در بهبود کیفیت و تکنولوژی ساخت قیر موردبررسی قرار
میگیرد.
ازلحاظ تاریخی ،قیر/آسفالت اولین فرآورده نفتی مورداستفاده توسط بشریت بوده است .این
فرآورده بهعنوان ماده چسبنده و ضد آب کننده توسط تمدنهای تشکیلشده در امتداد رود
فرات در  3800سال قبل از میالد مورداستفاده قرارگرفته است .اعتقاد بر این است که قیر نرم
برای حفظ مومیاییها مصری بهطور گسترده مورداستفاده قرار میگرفته است Lucas .و
 Maberryبه منبع ارگانیک قیر اعتقاد داشته که این موضوع بعدها توسط ( Peckhamکه
نشان داد قیر یک محصول تقطیر است) تائید شد .تئوریهای مدرن اغلب به نفع منشأ ارگانیک
است.
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استفاده از قیر برای سطوح دیوارها و جادهها در عهد باستان توسط حفاریها و کتیبههای
دورههای مختلف تائید شده است .تحقیقات قابلتوجهی برای تبیین قیر مورداستفاده در
جادههای قدیم انجامگرفته ،بهطوریکه میتواند پلی بین شکاف بزرگ در زمان بین استفاده از
آن در عصر باستان و حال برقرار کند .البته اطالعات کمی در این زمینه وجود داردAbreham .
با استفاده از تاریخچه ساخت جادههای پرو ،توضیحاتی را در این رابطه ارائه کرده است.
 .1قیر و بزرگراهها درگذر تاریخ
بهمنظور شکلگیری برخی از ایدهها در مورد اینکه چگونه مواد قیری برای جادهها مورداستفاده
قرارگرفته ،مطلوب این است که بهطور خالصه شرایط غالب بر راههای بزرگ قبل و بعد از ظهور
اتومبیل را مورد بازبینی قرار دهیم .جادهها و راههای ارتباطی قبل از دوره اتومبیل بهطورکلی از
سنگ ،گراول و یا مواد مشابه که قابلیت فشردهسازی و تحمل بارهای حملونقلی را داشتند
ساخته میشدند .این جادهها بنا به نیاز کشاورزان ،انجام خدمات پستی و همچنین برای بهبود
امکانات مسافرتی مردمی که خارج از شهر زندگی میکردند ساختهشدهاند .پس از ظهور اتومبیل،
توسعه استفاده از قیر نسبت به دیگر عوامل بیشتر در نظر گرفته شد.
قیر بر پایه نفت خام در بسیاری از بخشهای جنوبی کالیفرنیا بهوفور یافت میشده و بهسرعت
استفاده از آن در تمامی بخشهای غربی ایاالتمتحده آمریکا گسترش و اثرات سودمند آن برای
بخشهای شرقی نیز شناخته شد .هیچ مشخصاتی در آن زمان وجود نداشت .قیر کات بک
گسترش نیافته و روشهای بهکارگیری نیز خام بود؛ بنابراین مهندسین انواع دیگری از
ساختوسازها را با استفاده از این مواد امیدوارکننده مورد آزمایش قراردادند .منابع زیادی از این
استفاده موفقیتآمیز در گزارشهای بخش بزرگراههای ایاالتمتحده آمریکا یافت میشود .عالوه
بر استفاده از قیر مایع برای از بین بردن گردوغبار ،آزمایشهای زیادی در بسیاری از ایالتها با
استفاده از مخلوطی از سنگ و قیر مذاب بهعنوان بایندر ،انجام گرفت .تمام فرآیند تهیه و
جایگذاری مخلوط ساختهشده از شن ،گراول و یا سنگ بهصورت دستی انجام میگرفته که یک
روش ناکارآمد و هزینهبر بوده است .مهندسین بزرگراهها فهمیدند که به یک سیستم مکانیزه
برای اختالط قیر با سنگدانه ها ،پخش کردن و تحکیم مخلوط با درجه و زبری مناسب نیاز دارند.
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معرفی قیر کات بک در اوایل سال  1930میالدی ،موجب توسعه ماشینآالت جادهای در جهت
ترکیب کردن قیر با سنگدانه ها بود .دستگاه خودکار پخشکننده مخلوط در سال  1930میالدی
جایگزین تمام پخشکنندههای دستی در پروژههای اصلی شد .اهمیت ماشینآالت موردنیاز و
مدیریت مناسب مخلوط ازآنجهت بود که موفقیت و کارایی آسفالت بهطور چشمگیری به
ماشینآالت مورداستفاده بستگی داشته است .درصد قیر در مخلوط بهعنوان یک بایندر معمو ًال
از  3تا  10درصد بوده که به شرایط ترافیکی و ویژگیهای موردنظر بستگی داشته است.
 .2ابعاد کیفیتی قیر
به علت مخارج عظیم صرف شده برای ساخت جادهها و بزرگراههای جدید و تعمیر و نگهداری
شبکه بزرگراهی موجود ،مالحظات کیفیتی قیر به یک موضوع جالبتوجه تبدیلشده است .قیرها
باکیفیتهای مختلف که به علت تفاوت در منبع نفت خام و فرآیند پاالیش دارای کیفیت یکسان
نیستند ،اغلب عامل اصلی خسارات قابلتوجه در آسفالت جادهها هستند .اگرچه قیر حاصل از
پاالیش مشخصات مطلوبی را ارائه میکند اما عملکرد مورد انتظار را تحت ترافیک سنگین و
شرایط آب و هوایی سخت برآورده نمیکند .نقطه ایدئال آن است که قیر دارای ویژگیهای بارزی
باشد که مهندسین را برای انتخاب آن بر پایه عملکرد مورد انتظار تحت شرایط ترافیکی و آب و
هوایی شدید مجاب کند .تغییرات روزانه و فصلی درجه حرارت و فشار ترافیکی در کنار تغییرات
خواص اصلی قیر براثر پیرشدگی در طول ساخت و مدتزمان سرویس آسفالت ،وظیفه طراح را
برای انتخاب بایندر مناسب سختتر میکند.
کیفیت قیر توسط موارد زیر مورد قضاوت و ارزیابی قرار میگیرد:
 .1خواص جریان آن در درجه حرارتهای مختلف
 .2ترکیببندی شیمیایی
 .3مقاومت در برابر تغییر در خواص جریان در طول پیرشدگی و تغییرات آب و هوایی
تغییرات ترکیبی در طول پیرشدگی و اثر متناظر آن بر جریان میتواند به توضیح توانایی
سرویسدهی جادهها با آسفالت قیری کمک کند .ازاینرو کیفیت قیر برای دستیابی به سطح
عملکرد موردنظر در پروژههای موجود در تمامی کشورها که تحتفشار ترافیکی و شرایط آب و
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هوایی شدید قرار دارند را میتوان توسط مجموعهای از مشخصات مبتنی بر رابطه معتبر بین
خواص قیر ،خواص مخلوط و عملکرد میدانی کنترل کرد .به علت افزایش شرایط بارهای ترافیکی،
تغییر در ماهیت نفت خام و توسعه کیفی سطح دانش و آگاهی مهندسین بزرگراه ،روند حال
حاضر موجود در این صنعت حرکت از عملکرد ساده به سمت عملکرد مبتنی بر ویژگیهای
مطلوب است .ازاینرو این رویکرد اتخاذشده به مهندسین میدانی اجازه انطباق مواد با سطح
کارایی دلخواه را داده که به انتخاب نوع مخلوط سنگدانه و قیر برای کاهش تنشهای جاده کمک
میکند.
عملکرد مبتنی بر مشخصات میتواند بهصورت محدودیتها و الزامات توسعه پایگاه اطالعاتی
گسترده مربوط به عملکرد مبتنی بر آزمونها با استفاده از مدل پیشبینی تائید شده توسط
دادههای عملکرد میدانی ،تعریف شود .در چهارمین اجالس قیر برگزارشده در شهر مادرید اسپانیا،
دانشمندان آزمایشگاه آمستردام مفهوم آزمون  Qualagonرا برای عملکرد مبتنی بر ویژگیها
ارائه کردند .این مفهوم از  9آزمون تشکیلشده که شامل  6آزمون بر روی قیر و  3آزمون بر روی
مخلوط قیری است که سه عنصر مؤثر بر عملکرد را پوشش میدهد .این سه عامل کلیدی شامل
موارد زیر است:
 .1انسجام

شکلپذیری در دماپایین

 .2چسبندگی

حفظ پایداری مارشال

 .3دوام

آزمون Rolling thin film oven

عملکرد مناسب قیر از نوع خوراک و شرایط حاکم بر فرآیند تولید سرچشمه میگیرد .قیر با
عملکرد مناسب با برقراری تعادل در مشخصات زیر تولید میشود:
 تعادل در توزیع وزن مولکولی
 تعادل در ترکیببندی شیمیایی
 تعادل در خصوصیات فیزیکی
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در مورد مشخصات قیر تولیدشده از هر نوع خوراک نفت خام باید گفت که در داخل محدوده
توجیهی  Qualagonقرار نگرفته بلکه با تغییر در شرایط فرآیند به درون این محدوده آورده
میشوند .بههرحال این محدوده بهعنوان شاخص عبور  /شکست مورداستفاده قرار نمیگیرد.
طبق مفهوم مشخصات برنامه تحقیقاتی بزرگراههای استراتژیک ( ،)SHRPاین ویژگیها باید بر
مبنای یک مجموعهای از روابط معتبر بین خواص قیر ،خواص مخلوط و عوامل مؤثر بر عملکرد
آسفالت باشد که پاسخی قابلقبول در برابر تغییرات در زمان ساخت و پیرشدگی در طول زمان
سرویس ایجاد کند .مشخصات  SHRPدر جدول شماره  1ارائهشده است .گزارششده که
حساسیت رطوبتی و چسبندگی میتواند توسط تبیین محدوده استحکام پیوند ذرات قیر در
آزمون  Blisterکنترل شود .شکست خستگی نیز از طریق تعیین محدوده در آزمون پرتو خمشی
مکرر کنترل میشود .جزئیات هر دو آزمون در مشخصات  SHRPدادهشده است.
خالصهای از این مشخصات شامل موارد زیر است:
 میانگین دمای بیشینه آسفالت در طول  7روز
 حداقل دمای طراحی روسازی
 نقطه اشتعال
 بیشترین ویسکوزیته در دمای  135درجه سانتیگراد
 برشی پویا ()G* Sin δ
 آزمون  RTFOTباقیمانده
 از دست دادن جرم
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جدول  1مشخصات بایندر طبق SHRP

رابطه بین ترکیببندی قیر و عملکرد آن بهصورت یک ماده ویسکواالستیک است و بسته به زمان
بارگذاری و درجه حرارت ،رفتاری از صرفاً ویسکوز تا رفتار االستیک را از خود نشان میدهد؛
بنابراین ویسکوزیته قیر آسفالت نقش بسیار مهمی در طول ساخت جادههای قیری و عملکرد
آتی آنها ایفا میکند .در طول اختالط و فشردهسازی مخلوط قیر در دمای سرویس باال،
مشخصات آن از طریق مدول سختی بیان میشود .عملکرد میدانی قیر بیشتر به ترکیببندی
شیمیایی آن و غلظت آسفالتن و واکس موجود در آن بستگی دارد.
 Cerroneتأثیر آسفالتن ها در کنترل خصوصیات قیر آسفالت را موردمطالعه قرارداد .با افزایش
درصد آسفالتن ها ،یک تغییر قابلتوجهی در ساختار کلوئیدی قیر رخداده که باعث ایجاد گرایش
بیشتر به حالت ساختار ژلهای میشود .مشخصات تغییریافته شامل حساسیت دمایی و
ویژگیهای رئولوژیکی بهطورکلی و خصوصیات مکانیکی و االستیکی بهطور ویژه است .ممکن
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است قیر از منشأ خاص حاوی مقدار کم آسفالتن ،دارای ساختار و ویژگیهای مطلوبتری نسبت
به دیگر انواع قیر حاوی درصد آسفالتن بیشتر باشد.
واکس و یا پارافین نفتی صنعتی یک نام کلی است که به مواد بلوری با نقطه ذوب حدود 45
درجه سانتیگراد اطالق شده و این مواد در فرآوردههای نفتی مانند قیر حضور دارند .نقطه ذوب
واکس با افزایش عدد کربن زنجیره پارافین ،افزایش و در ادامه هنگامیکه تنوع ساختاری وجود
دارد کاهش مییابد  .ساختار (تبلور و سختی) واکس پارافینی تحت تأثیر وزن مولکولی آن است
و غلظت آن از دو طریق بر عملکرد قیر تأثیرگذار است:
 در جادهها با دمای پایین (زیر  15درجه سانتیگراد) پارافین متبلور شده و قیر و
پوششهای سطحی عالمتهای نگرانکنندهای در تشکیل ترکهای مویی از خود نشان
میدهد.
 در جادهها با دمای باال (بیش از  60درجه سانتیگراد) پارافین ذوبشده ،به حالت جریان
درآمده و قیر پوششهای سطحی متراوش میشود.
حضور مقدار زیاد پارافین باعث کاهش مقدار قیر خالص در سطح شده و بدین ترتیب بر دوام
آسفالت تأثیرگذار است .همچنین حضور مقدار زیاد پارافین در قیر باعث ایجاد معضالت
چسبندگی در آن میشود .واکس ،عدد ویسکوزیته نفوذپذیری ( )PVNرا کاهش داده و باعث
میشود که قیر حساسیت بیشتری به تغییرات دمایی داشته باشد.
قیر سازنده یکپارچه آسفالت جادهها بوده و بر پایه ترکیببندی که دارد ،مقاومت در برابر جریان
را تحت شرایط بارگذاری مختلف تعیین میکند .مطالعات سامانمند ترکیب اجزاء اشباعها،
آروماتیکها ،رزینها و آسفالتن های تفکیکشده از قیر ،وابستگی رئولوژی به ساختار را اثبات
کرد .با نگهداشتن مقدار آسفالتن به میزان ثابت و تغییر غلظت سه جزء دیگر ثابت شد که:
 .1افزایش مقدار آروماتیک و ثابت نگهداشتن نرخ تبدیل اشباعها به رزینها اثر کمی بر
رئولوژی داشته و تنها یک کاهش حاشیهای در استعداد برشی ایجاد میکند
 .2با حفظ نرخ ثابت تبدیل رزینها به آروماتیکها و افزایش مقدار اشباعها ،قیر نرمتر
میشود.
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 .3افزودن رزینها باعث سختتر شدن قیر و کاهش شاخص نفوذپذیری ( )PIو استعداد
برشی شده و منجر به افزایش ویسکوزیته میشود.
همانطور که قبالً نشان دادهشده ،مشخصات رئولوژیکی قیر وابستگی شدیدی به مقدار آسفالتن
دارد .افزایش ویسکوزیته درصورتیکه آسفالتن ها کروی باشند بیشازحد انتظار است .ویسکوزیته
محلول و بهویژه در یک محلول رقیق به شکل قطعات آسفالتن بستگی دارد .در درجه حرارت
باال پیوندهای هیدروژن شکسته شده و باعث تغییر در شکل و اندازه آسفالتن میشود .هنگامیکه
قیر مذاب سرد میشود ،ارتباط بین آسفالتن ها برای تشکیل صفحات گسترده برقرار میشود.
این صفحات بهنوبه خود با انواع مواد شیمیایی موجود دیگر (آروماتیکها و رزینها) واکنش داده
و بروی هم برای تشکیل ذرات آسفالتن انباشته میشوند.
 .3روشهای فیزیکی و شیمیایی برای تفکیک قیر
توسعه ایجادشده در دو دهه اخیر در زمینه علم جداسازی و پیشرفتها در روش تحلیلی ،شناخت
بهتری از جنبههای ترکیبی قیر را ارائه کرده است.
 1-3تجزیه با استفاده از حالل
قدمت تجزیه قیر بهوسیله حالل انتخابی به سال  1916میالدی برمیگردد .این روش بر مبنای
کار پیشگام  Marcussonدر رابطه با تفاوتهای بین قیرهای نفتی و قیرهای طبیعی است .در
سال  1944میالدی  Hioberyو  ،Garrisروشی را برای تفکیک قیر به پنج جزء تشکیلدهنده
ارائه کردند .آنها از هرگزان برای رسوب آسفالتن استفاده کردند .این روش برای انواع مختلف
قیر کارایی داشته است Chelton .و  Traxlerآسفالتن رسوبکرده توسط  n-pentanرا با
افزایش مقدار متانول در بنزن جداسازی کردند Traxler .و  Schweyerروشی را با سه مؤلفه
آنالیزی توسعه دادند که این روش برای طبقهبندی قیر بر مبنای خصوصیات کلوئیدی ،رئولوژیکی
و فیزیکی مفید است.
 Hawettو  Faidروش ارائهشده توسط  Traxlerو  Schweyerرا با رسوب ابتدایی آسفالتن
توسط  n-pentanاز قیر عایقکاری بام و سپس رسوب ماده محلول پنتان با استون در -23/3

www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

11

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

کیفیت قیر و فناوری تولید آن ردگذشته و حال

درجه سانتیگراد اصالح کردند .باید در اینجا ذکر شود که در سراسر تاریخچه مطالعات مربوط
به ترکیبات نفتی ،توجه زیادی به ترکیبات آسفالتیک مانند آسفالتن ها و رزینها شده است .این
امر به دلیل تأثیرگذاری این ترکیبات بر بازدهی باال کک حرارتی و همچنین کوتاه شد عمر
کاتالیست ها در عملیات پاالیش است.
 2-3کروماتوگرافی جذبی
در سال  Poll ،1932روشی را برای تفکیک قیر به چندین جزء با استفاده از حذف اولیه آسفالتن
با نفتا سبک را ارائه و گسترش دادند Hubbard .و  Stanfieldاز جذب بر روی آلوکینای بدون
آب و به دنبال آن شستشو توسط  n-pentanو محلول بنزن متانول به ترتیب برای به دست
آوردن روغن و رزین استفاده کردند Garder .از کربن تتراکلراید ،بنزن و تری کلر واتان بهعنوان
عاملی برای حذف مواد از جاذبها استفاده کردند O Donnell .در مطالعه دقیق خود در مورد
آنالیز قیر از جذب بر روی ژل سیلیکا و به دنبال آن شستشو با ایزوپنتان و دیگر حاللها استفاده
کرد .آروماتیکها در ایزوپنتان محلول بوده و به هیدروکربنهای دیکیلیک و مونوکیلیک تبدیل
میشوند Serguink .و همکاران سه نوع روغن آلیفاتیک را با استفاده از  n-pentanرسوب
دادند .پنتان محلول به سیلیکا برای حذف رزین نفوذ میکند.
 Nettescheim ،Fuchsو  Middletonانواع مختلف قیر را با استفاده از جذب ژل سیلیکا و
به دنبال آن شستشو با محلول حاوی بنزن و کتون های آروماتیک ،تفکیک کردندCorbett .
یک روش ساده را برای تبیین ترکیببندی قیر بر پایه چهار جزء اصلی را ارائه کرده است .بر پایه
روش  Mullin ،Corbettو همکاران معادله ریاضی مربوط به اجزاء اصلی قیر بهدستآمده
توسط روش  Corbettبا خصوصیات ضروری را تهیه و گسترش دادند.
 3-3روشهای طیفی
استفاده موفقیتآمیز از طیفسنجی فروسرخ و فرابنفش در مطالعه ترکیبات شیمیایی و
مخلوطهایی مانند روغنهای روان کننده باعث شد تا این روشها برای قیر و اجزاء سازنده آن
نیز بکار گرفته شوند Knotnerus .از آنالیز فروسرخ در مطالعاتش بر روی قیرهای دمیده استفاده
کرد .با این روش او شواهدی به دست آورد که نشان میداد ماده قابل تصفیه در قیر عمدتاً از
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گروههای استر تشکیلشده و اسید انیدرید و کتون ها بهطور کامل وجود ندارندBeitchman .
طیفسنجی فروسرخ تعدادی از قیرها را بر روی فیلم نازکی از آنها باضخامت  1/5الی  2میلیمتر
انجام داده است Stewart .طیفسنجی فروسرخ را بر روی قیرهای عایقکاری هوازده شده و
سالم بررسی کرد .اطالعات بهدستآمده توسط وی تفاوتهایی را در ترکیببندی شیمیایی قیر
از منابع مختلف و همچنین تغییرات غلظت ناشی از هوازدگی را مشخص کرد.
 .4تولید قیر
 1-4تالشهای اولیه برای تولید قیر
تولید قیر از نفت خام در طول سالها و تا قبل از ظهور قرن بیستم بهکندی درحالتوسعه بود.
در آغاز ،مواد سنگین باقیمانده از تقطیر هر نوع منبع نفت خام برای نرمتر کردن قیرهای سخت
طبیعی مورداستفاده قرار میگرفت .بهزودی مشخص شد که مواد باقیمانده از تقطیر روغنهای
پارافینی مناسب نیستند؛ بنابراین در مکانهایی که امکانپذیر بود از مواد پر چگال باقیمانده از
تقطیر روغنهای دارای ترکیبات آلیفاتیکی و شبه آلیفاتیکی برای این کار استفاده میشد .در
این زمان پاالیش و تقطیر روغنهای آلیفاتیکی گسترش و مواد باقیمانده سختتری تولید شد.
بعضی از اوقات از این روش قیرهای خوبی به دست میآمد و در پارهای از زمانها قیر باکیفیت
کمتری تولید میشد .عالوه بر بهکارگیری در ساخت جادهها ،برنامههای کاربردی دیگری نیز
برای قیرهای سخت در نظر گرفته شد .صنعت عایقکاری پشتبام و ضد آبکردن بهعنوان
کاربردهای دیگر قیرهای سخت ،توسعه یافت و به علت افزایش تقاضا ،صنعتگران خواستار تغییر
در فرآیند تولید قیر شدند .در این زمان بود که صنعت تولید قیر دمیده و تولید قیر ترکیبی
گسترش یافت.
 2-4ارزیابی نفت خام برای تولید قیر
ماهیت شیمیایی منابع خام تأثیر عمیقی بر روی ترکیببندی قیر دارد .معموالً قیر دارای دو نوع
حالت  solو  gelاست .در حضور مقدار قابلتوجهی از رزینها و آروماتیکها ،آسفالتن ها بهطور
کامل پپتیزه شده و بهتبع آن میسل ها تحرک خوبی در داخل قیر به دست میآورند .این نوع
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قیر بهعنوان قیر نوع  solشناخته میشود .اگر اجزاء آروماتیکها و رزینها به مقدار قابلتوجهی
برای پپتیزه کردن میسل ها وجود نداشته باشند ،آسفالتن ها میتوانند وابستگی بیشتری به
یکدیگر داشته باشند .این وضعیت ممکن است منجر به ایجاد یک ساختار نامنظم و باز از میسل
های متصلبههم شده که در آن فضاهای خالی داخلی توسط مایع بین میسلی پر میشود .این
نوع از قیرها بهعنوان قیر نوع  gelشناخته میشوند .قیرهای تولیدشده از برخی از منابع نفت
خام اساساً ماهیت و ویژگیهای نوع  solرا دارا هستند .برخی دیگر ممکن است دارای خواص
 gelباشند که برای اهداف جادهسازی نامناسب بوده و برای دیگر کاربریها مفید هستند .ارزیابی
هر نوع منبع خام آلیفاتیک و یا شبه آلیفاتیک برای تبیین مقدار حجم و وزن قیری که میتواند
تولید شود ضروری است.
موسسه  ،Francais Du Petroleروشی را برای چگونگی انتخاب منبع خام برای تولید قیر بر
مبنای ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی متفاوت ارائه کرده است Stanfield .جزئیات یک روش
ارزیابی نفت خام آلیفاتیک را در آزمایشگاه منتشر کرده است .روشهای عملی برای تقطیر جوی
و تقطیر در خأل ،آزمونهای استاندارد و نتایج آن را بر روی  12نوع نفت خام با منبعهای متفاوت
آزمایش و جزئیات آن را ارائه کرده است.
موسسه نفتی هند ،نیز کارهای قابلتوجهی در این زمینه انجام داده است .این موسسه بیش از
 30نوع نفت خام وارداتی و بومی با منبع مختلف را برای سنجش عملکرد و کیفیت قیر تولیدشده
از آنها مورد ارزیابی قرار داده است.
پاالیش به تولید قیر از منابع خاص کمک میکند .اگرچند نوع گرید قیر برای کاربری ساخت
جاده مناسب باشد ،امکانات تولید آن در پاالیشگاه فراهم میشود .گرید قیر موردنیاز پس از انجام
ارزیابیها مشخصشده و مشخصات آن توسط خریدار و یا مؤسسات واجد شرایط ،تعیین میشود.
واضح است که ارزیابی کامل نفت خام بهعنوان یک منبع مناسب برای طیف گستردهای از مواد
آلیفاتیک ،خستهکننده و هزینهبر است .این کار همچنین به مهارت و تجربه کافی برای تفسیر
نتایج بهدستآمده نیاز دارد؛ بنابراین پسازآنکه ارزیابی مطلوب کامل شد ،یک طرح تجربی برای
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تولید اجرا میشود؛ زیرا در برخی از موارد بعضی از مشکالت که در مقیاس آزمایشگاهی وجود
نداشت ،در تولید تجاری آشکار میشود.
 3-4شیوههای تولید قیر
 1-3-4تولید قیر با استفاده از روش تقطیر در خأل
انواع مختلفی از تجهیزات برای تفکیک و تجزیه کردن نفت پایه آلیفاتیک مورداستفاده قرارگرفته
است ،اما ستون تقطیر روشی است که هنوز هم از آن استفاده میشود .واحدهای مدرن یک
مجموعه دقیق ساختهشده از واحدهای یکپارچه بهعالوه امکانات و تجهیزات کمکی است .نفت
خام ترجیحاً پس از مقداری تقطیر (برای کنترل خواص الکتریکی مواد قیری و تمایل به جذب
آب) به درون کوره پمپاژ میشوند .در داخل کوره نفت خام تا دمای حدود  315درجه سانتیگراد
گرم شده و پسازآن به بخش تقطیر جوی برای جداسازی فرآوردهها با نقطهجوش پایین منتقل
میشود .بخشهای سنگینتر نفت خام در انتهای برج تقطیر اتمسفری تجمع کرده و سپس به
بخش تقطیر در خأل تزریق میشوند .در دمای  375تا  400درجه سانتیگراد و فشار  10تا 150
میلیمتر جیوه ،بسته به نوع نفت خام فرآیند پاالیش آغاز میشود .فشار کمتر امکان تبخیر
بخشهای سنگینتر نفت خام را بدون نیاز به گرمایش بیشازحد مواد باقیمانده را فراهم میکند.
غلظت مواد آسفالتیک باقیمانده در انتهای برج خأل به موارد زیر بستگی دارد:
 .1ماهیت نفت خام
 .2سرعت و نرخ ورود مواد به واحد تقطیر
 .3درجه حرارتی که در آن مواد به واحد تقطیر تزریق میشوند
 .4فشار در بخش خأل
 .5سرعت و نرخی که در آن مواد باقیمانده واحد را ترک میکنند
 Gagleبازبینی مختصری از طراحی و عملکرد کارخانههای تولیدکننده قیر را ارائه کرده است.
او طرحهایی را برای تقطیر جوی و تقطیر در خأل ،تقطیر در خأل باال و واحدهای پروپان دآسفالتین
ارائه کرده است.
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 2-3-4عملیات دمیدن هوا (دمیدن غیر کاتالیزوری)

مواد باقیمانده در بخش تقطیر در خأل از برخی از منابع نفت خام میتواند بهطور مستقیم برای
تولید قیر مورداستفاده قرار گیرد .در برخی از پاالیشگاهها استفاده از این مسیر برای تولید قیر
به علت خسارات وارده به محصوالت اصلی پاالیشگاه ،قابلقبول نیست .برای مثال ،بسیاری از این
منابع خام دارای واکس و یا مقدار سولفور باال بوده و بازده مورد انتظار برای تولید فرآوردههای
اصلی را ندارد .منابع دیگری که برای تولید محصوالت اصلی پاالیشگاه مناسبتر هستند ،مواد
باقیمانده در خأل ای تولید میکنند که برای استفاده مستقیم در تولید قیر مناسب نیستند .بهطور
مثال ویسکوزیته مواد باقیمانده در خأل این منابع ممکن است بهاندازه کافی برای تولید قیر پایین
نباشد .دمیدن هوا باعث تولید قیر قابلقبول از این منابع میشود .در برخی موارد ممکن است
خوراک دارای ترکیبات مازاد پاالیش باشد که دمیدن هوا برای تولید قیر از آنیک راهحل باارزش
برای دفع چنین خوراکهایی است .قیرهای گرید صنعتی که نقطه نرمی باالیی دارند را میتوان
با استفاده از روش دمیدن هوا تولید کرد .با انتخاب خوراک مناسب برای دمیدن هوا ،امکان تولید
انواع گستردهای از قیرهای صنعتی با نفوذپذیریهای مختلف برای مصارف صنعتی وجود دارد.
کارهای آزمایشگاهی اولیه برای اکسیداسیون (دمیدن هوا) منابع آلیفاتیک به نام Abraham
ثبتشده است .در نوع تولید پیوسته اغلب از یک یا دو منبع عمودی استفاده میشود .مواد
باقیمانده مذاب وارد سیستم شده و قیر تولیدشده با همان نرخ جریان سیستم را ترک میکند.
نرخ جریان ،زمان تماس بین هوا و مواد باقیمانده مذاب را تعیین میکند .افزایش زمان تماس و
نرخ جریان هوا باعث تولید قیر باثبات بیشتری میشود .روش پیوسته در بهکارگیری
انعطافپذیرتر و اقتصادیتر بوده و زمان کمتری برای تبدیل یک تن مواد باقیمانده به قیر را الزم
دارد.
تحریک مکانیکی مخلوط هوای مایع باعث کاهش زمان موردنیاز برای دمیدن هوا به درون قیر
میشود .مطالعات آزمایشگاهی در مورد اختالط مکانیکی توسط  Rescorlaو همکاران
گزارششده است .دمیدن هوا بهطور طبیعی حرارت زا است .مقدار حرارت آزادشده متفاوت بوده
و به ماهیت شیمیایی منبع خوراک ،محدوده اکسیداسیون و دمایی که در آن اکسیداسیون انجام
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میگیرد بستگی دارد Grammer .پیشنهاد تزریق آب به داخل فضای بخار روی قیر را برای
کنترل حرارت ارائه کرده است .اثرات درجه حرارت ،نرخ و سرعت دمیدن هوا ،فشار و سطح مایع
در مبدل ،بر روی سرعت واکنش و خواص قیر دمیده در طرح آزمونه مطالعاتی توسط ،Chelton
 Traxlerو  Rombergتبیین شده است.
نمودار گردشی فرآیند تولید قیرهای مرسوم از طریق دمیدن هوا در شکل شماره  1ارائهشده
است .در فرآیند تولید قیر دمیده ،ترکیبات آروماتیک موجود در خوراک توسط هوا و تحت شرایط
کنترلشده برای تولید هیدروکربنها با وزن مولکولی باال (که در تولوئن محلول و در هپتان نرمال
نامحلول هستند و آسفالتن نامیده میشوند) اکسید میشوند .اثر اصلی این واکنش ،افزایش
ویسکوزیته محلول دمیده شده میباشد .برای افزایش ویسکوزیته مقدار آسفالتن بهسرعت افزایش
مییابد که این مورد به نوع خوراکی که تحت تقطیر در خأل قرارگرفته بستگی دارد؛ بنابراین
قیرهای حاصل از دمیدن هوا دارای خواص رئولوژیکی متفاوت هستند .قیر دمیده تولیدی دارای
نقطه نرمی بیشتری نسبت به قیر نفوذی تولیدشده از همان منبع نفت خام است؛ بنابراین
دمیدن هوا باعث جبران سطح پایین آسفالتن در برخی از منابع نفت خام شده و میتواند باعث
تولید قیر مناسب برای استفاده در جادهها و یا کاربردهای صنعتی شود.
 Lockwoodو  Patwardhanمطالعاتی را در زمینه سینتیک دمیدن هوا منتشر کردند .آنها
در مرتبه اول آنالیز سینتیک واکنش دمیدن هوا را در مواردی بهجز درجه حرارت باال و نرخ
پایین دمیدن هوا ،توصیف کردند.
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شکل  1فرآیند تولید قیرهای مرسوم-نمودار گردشی متداول

 3-3-4دمیدن کاتالیزوری هوا
هدف از دمیدن هوا افزایش سطح آسفالتن میباشد .این پدیده توسط سه واکنش اساسی مشخص
میشود:
 .1واکنشهایی که منجر به افزایش اندازه مولکولها از طریق فرآیند پیوند اکسیژن میشود.
 .2تشکیل چرخه هیدروکربنها بهوسیله دهیدروژناسیون.
 .3واکنشهایی که منجر به کاهش اندازه مولکولها از طریق دآلکیالسیون زنجیرههای
جانبی میشود.
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اثر خالص تمام واکنشهای فوق ،تغییر در ماهیت کلوئیدی-شیمیایی و خصوصیات رئولوژیکی
قیر است .درگذشته گزارششده که افزودن عوامل خارجی (کاتالیست ها) در مرحله دمیدن هوا
برای تولید قیر مؤثر است .این کار با این دیدگاه انجام میگرفته که باعث افزایش سرعت واکنش
دمیدن (واکنش در زمان چرخش) شده و منجر به تولید قیر با انعطافپذیری بیشتر در دمای
سرویس پایین و افزایش مقاومت در برابر روان شدگی در دمای سرویس باال میشود.
 Chlorineعاملی را برای دهیدروژناسیون و سختتر شدن قیر در مقیاس آزمایشگاهی
موردبررسی و مطالعه قرارداد ،اما این فرآیند بهصورت تجاری مورداستفاده قرار نگرفت.
 Bencowitzو  ،Boeروش افزودن ترکیبات پودر ریز سولفور به قیر بدون تولید زیاد هیدروژن
سولفید را توسعه دادند .آنها همچنین مشخصات مخلوط بهدستآمده را نیز موردتحقیق و
بررسی قراردادند.
فرآیند دمیدن کاتالیزوری هوا که امروزه برای تولید قیر بهطور گسترده مورداستفاده قرار
میگیرد توسط  Hiobergثبت و توصیفشده است .در این روش از  P2O5و  FeCl3بهعنوان
کاتالیزور برای تسریع نرخ اکسیداسیون استفاده میشود .بعدها  Shearonو ،Hioberg
جزئیات استفاده از  P2O5بهعنوان اصالحکننده در فرآیند دمیدن هوا را شرح دادندIllman .
و  Sommerاستفاده از مونو ،دی و یا هگزا فلوروفسفریک اسید را بهعنوان یک کمک دهنده
در تولید قیر دمیدهای که دارای عالئم نفوذپذیری بیشتر است را ثبت و ارائه کردند Fink .و
همکاران حرارت دادن  80-98بخش مواد باقیمانده آسفالتیک را با  20-2بخش پتروالتوم و به
دنبال آن دمیدن هوا در حضور  0/2-2درصد وزنی فریک کلراید را پیشنهاد دادهاند.
 4-3-4شیوههای مدرن برای تولید قیر
عملیات تولید قیر با استفاده از دمیدن هوا با توجه به استفاده از اکسیژن و مدیریت کنترل
حرارت که منجر به ایجاد وقفه در فرآیند تولید میشود ،دارای محدودیتهای خاصی هستند.
در پاالیشگاههای معتبر طیف گستردهای از قیرهای باکیفیت فرآوری و تولید میشوند .تمام
اینها نتیجه توسعه انواع فرآیندهای تولید با رآکتور/تبدیلکنندههای خاص و مسیر کاتالیزوری
در جهت تولید قیرهای صنعتی و روسازی است.
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رآکتور یک مؤلفه اصلی در فرآیند  Bituroxبوده که کنترل واکنش را برای دستیابی به اصالح
شیمیایی فراهم میکند .این فرآیند مقرونبهصرفه بوده و بهبود چشمگیر در مشخصات و افزایش
شاخص نفوذپذیری را نشان میدهد .جدول شماره  2مقایسهای از خواص عملکردی قیرهای
متداول و قیرهای چندمنظوره با ترکیبات کنترلشده را ارائه کرده است.
فناوری تولید قیر باکیفیت بر پایه کاتالیزور که توسط شرکت نفتی کانادا تولید میشود ،مخفیانه
و سری است و اطالعاتی از آن را منتشر نمیکند .اساس و بنیان این فناوری بر پایه مراحل زیر
است:
 قیر باکیفیت از طریق ترکیب کردن تولید میشود
 از فرآیند پلیمریزاسیون/اکسیداسیون هوا استفاده میشود
 انتشار هیدروکربن با استفاده از دستگاههای سوزاننده کنترل میشود

جدول  2مشخصات قیرهای چندمنظوره با ترکیبات کنترلشده و قیرهای مرسوم

قیرهای باکیفیت از ترکیب کردن قیرهای سخت و نرم که معموالً از یک منشأ تولیدشدهاند
تشکیل میشوند .قیر سخت در اصالحکننده قیر کاتالیزوری تولیدشده و برای تولید قیر خاص با
قیر نرم ترکیب میشود .مرحله ترکیب با استفاده از مخلوطکن خطی قابلبرنامهریزی انجام
میگیرد .تکنولوژی قیرهای باکیفیت ،پتانسیل بهبود مشتقات حاشیهای باقیمانده از نفت خام به
نقطهای که در آن قیر با مشخصات مناسب به دست میآید را دارد .این پتانسیل ارزشافزوده،
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جذابیتهای الزم را برای توجه به پاالیش و افزایش سودآوری از مواد باقیمانده را فراهم میکند.
جدول شماره  3مقایسهای از خواص عملکردی قیرهای مرسوم با قیرهای باکیفیت را ارائه کرده
است.

جدول  3مقایسه خواص عملکردی قیرهای مرسوم و قیرهای باکیفیت

 .5تولید قیر با عملکرد باال
با افزایش روزافزون ترافیک ،افزایش تعداد وسایل نقلیه و همچنین افزایش وزن وارده بر هر محور
(باالی  22تن در مورد وسایل نقلیه فوق سنگین) و فشار تایرها ،یک دغدغه در مورد مقاومت در
برابر شیار شدگی (تغییر شکل دائمی و پایداری مکانیکی) مخلوط آسفالت و بهتبع آن هزینه
ساخت و نگهداری از جادهها به وجود آمده است.
به دلیل رفتار ویسکواالستیک قیر ،تغییر شکل دائمی و شیار شدگی بهطورمعمول تحت
بارمحوری سنگین و همچنین دمای سرویس باال به وجود میآید (شکل شماره  .)2بهطور خالصه
و با توجه به شرایط فوق مخلوط آسفالت باید بهگونهای ساخته شود که دارای حداکثر پایداری
برای ممانعت از شیار شدگی در آسفالت باشد .با توجه به استانداردها و مفاد قرارداد ،گزینههای
طراحی مخلوط محدودشده است .افزایش پایداری مکانیکی ممکن است منجر به اثرات نامطلوب
بر خواص مخلوط در دمای پایین (مقاومت در برابر شکستگی و فرسایش) و یا پایداری مخلوط
(مقاومت در برابر پیرشدگی) شود.

www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

21

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

کیفیت قیر و فناوری تولید آن ردگذشته و حال

در بیشتر موارد برای مخلوطهای آسفالت معمولی یک انتخاب مطلوب در نظر گرفته میشود.
بهطور مثال با انتخاب مقدار قیر و سختی مناسب ،یک تعادل مطلوب بین شیار شدگی و
شکستگی آسفالت تحت شرایط فشار نرمال برقرار میشود .با حرکت به سمت ساخت بایندرهای
قیری با عملکرد دقیقتر ،برای ساخت آسفالت از قیرهای ارتقاءیافته مانند قیر اصالحشده و یا
قیر تولیدشده در فرآیند بهبودیافته استفاده میشود.

شکل  2شیار شدگی در آسفالت

همانطور که پیشتر گفته شد ،قیر یک مخلوط پیچیده از ترکیبات شیمیایی (هیدروکربنها)
است که خواص هریک از اجزاء تشکیلدهنده آن بر عملکرد قیر تأثیرگذار است .عملکرد قیر (هم
قیر کاربردی در آسفالت و هم قیر صنعتی) با ترکیببندی شیمیایی آن در ارتباط است .این امر
بهنوبه خود توسط منبع نفت خام و طرح فرآیند استفادهشده برای تولید قیر تبیین میشود.
شرکتهای  Petro-Canada ،Shell ،Mobileو دیگر شرکتهای نفتی آمریکا ،فرآیندهای
توسعهیافتهای در اختیاردارند که با استفاده از آنها ترکیببندی شیمیایی و رئولوژی قیر را
کنترل کرده و منجر به تولید و توسعه قیرها با کارایی باال شدهاند که بهطورمعمول با نامهای قیر
چندمنظوره و  Super Paveنامگذاری میشوند .کنترل تعادل شیمیایی باعث میشود که
خصوصیاتی مانند دوام و چسبندگی قیر نیز بهخوبی بهبود یابد.
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بهطورکلی قیرها با عملکرد باال مبتنی بر شاخص نفوذ هستند .بهطور مثال رئولوژی قیر با شاخص
نفوذ باال ،وابستگی کمتری به درجه حرارت دارد .درنتیجه این مواد در دمای پایین دارای
خصوصیت قیرها با گرید نرم و در دمای باال دارای خصوصیات قیرها با گرید سخت هستند .این
نوع قیرها نفوذپذیری زیادی را در پایینترین دما و ویسکوزیته باالیی را در باالترین دما از خود
نشان میدهند.
خواص قیرهای تولیدشده با عملکرد باال بهطور اختصاصی مهندسیشده است که مقاومت زیادی
در برابر شیار شدگی در دمای باال ،حساسیت دمایی پایین و مقاومت بیشینه در برابر خستگی را
نسبت به قیرهای معمولی دارند .تمام این قیرها بهطور  100درصد قابل بازیابی بوده و نسبت به
قیرهای مرسوم به عملیات اختالط و رسیدگی خاصی در طول اجرا آسفالت احتیاج ندارند.
قیرهای چندمنظوره توسط روشهای فیزیکی و شیمیایی اصالحشده تولید میشوند که باعث
تغییر شیمی قیر و برقراری تعادل بین اجزاء تشکیلدهنده در جهت دستیابی به خواص مطلوب
و دلخواه میشود .این روند بهگونهای است که باعث ایجاد تعادل شیمیایی درست بین ترکیبات
شده و منجر به تولید قیر باکیفیت قابلقبول میشود .در این روش از پلیمریزاسیون کاتالیزوری
و کاتالیزور مایع استفاده میشود.
 1-5مواد پلیمری اصالحکننده
در متون علمی پیشنهادهای زیادی مبنی بر استفاده از مقدار کم ترکیبات غیرنفتی برای بهبود
مشخصات قیر وجود دارد .مواد افزایشدهنده چسبندگی قیر به سطوح جامد مانند سنگدانه ها،
توجه بسیاری از محققین و صنعتگران را به خود جلب کرده است .این افزودنیها در جهت بهبود
خواص رئولوژیکی و مخصوص ًا ارتقاء ویژگیهای دماپایین قیر نیز کاربرد دارند .در ادامه این مطلب
چند ماده برای تنظیم ویژگیهای کلوئیدی در جهت کاهش ناسازگاریهای قیر پیشنهادشده
است.
 Lewisو  Welbornاستفاده از انواع مختلف پودر الستیک (طبیعی و مصنوعی) را در قیرهای
مختلف موردبررسی قراردادند .آنها به این نتیجه رسیدند که مشخصات ترکیب به نوع و کیفیت
الستیک استفادهشده ،ماهیت قیر و روش استفادهشده برای فرآوری ترکیب بستگی دارد.

www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

23

ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

کیفیت قیر و فناوری تولید آن ردگذشته و حال

مشخصشده که افزودن الستیک باعث افزایش ویسکوزیته و کاهش حساسیت دمایی و تمایل به
جریان شدگی قیر میشود Gregg .و  Alcokeتأثیر الستیک را در جادههای ساختهشده با
این نوع قیر بررسی کردند .آزمون انعطاف پذیری-خستگی برای ارزیابی مزایای هریک از ترکیبات
مختلف استفادهشده است .تأثیر افزودن الستیک بر روی شکنندگی و ویسکوزیته مواد قیری
توسط  Masonو همکاران موردبررسی و مطالعه قرارگرفته است .ترکیبات در دمای -17/8
درجه سانتیگراد تحتفشار کششی اعمالی قرارگرفته و تنش و کرنش در تمام مراحل آزمون
اندازهگیری شده است .ویژگی تغییر شکل قیرها ،ترکیبات و مخلوطها با ماسه در یک ویسکومتر
سیلندری اندازهگیری شده است.
توجه به بهبود خصوصیات قیر از طریق ترکیب با مقدار کمی پلیمر و بهویژه خرده الستیکها،
به موضوعی جذاب تبدیلشده که توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است .در
سالهای اخیر کارهای بسیار بزرگی در زمینه قیر و پلیمرهای الستیکی انجامگرفته است .هدف
اصلی دستیابی به بایندر قیری با سطح عملکرد ارتقاءیافته است .این هدف فراتر از تولید مطابق
مراحل فرآوری مرسوم مانند تقطیر در خأل و دمیدن هوا است Bahl .و همکاران خواص قیرهای
اصالحشده با پلیمرهای ارگانیک را موردمطالعه قراردادند .آنها نتیجه گرفتند که افزودن
پلیمرهای ارگانیک خاص به قیر در غلظتهای کم باعث بهبود عملکرد ،ارتقاء طول عمر سرویس
و افزایش مقاومت آن در برابر شرایط آب و هوایی میشود.
 ،Naugautuck Chemicalبخشی از کمپانی الستیک ایاالتمتحده است که ترکیبی از
الستیک و قیر را تحت نام  Surfa-Sealzتولید کرده است .آنها بر روی خصوصیات رئولوژیکی
این ترکیب تحقیقات گستردهای انجام دادند .آنها از ارزیابیهای میدانی خود نتیجهگیری کردند
که این مخلوط از لغزش ،شیار شدگی و پوستهپوسته شدن جلوگیری کرده و باعث افزایش
مقاومت در برابر لغزش کشویی ( )Skiddingمیشود .حضور پلیمر در قیر همچنین باعث
افزایش االستیسیته آسفالت ،کاهش حساسیت دمایی و کاهش نرخ سن سخت شدن آسفالت
میشود .روغنهای آروماتیک ،رزینها و پیتچ ها بهعنوان افزودنی برای بهبود خواص فیزیکی و
رئولوژیکی قیرها توصیهشده است .معموالً چند درصد از این مواد برای ایجاد یک تغییر مفید در
خصوصیات کلوئیدی قیر الزم است.
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 .6مطالعات اخیر در زمینه ویژگی قیرها

 Whitingو همکاران استفاده از آنالیز عنصری و گروههای عاملی را برای نظارت بر تغییرات
ترکیبی رخداده براثر دمیدن هوا بر قیر طبیعی را به کار گرفتند .مشخص شد که هتراتم ،درجه
غیراشباع و ترکیببندی گروههای عاملی با دوام قیر در ارتباط است Subramanian .و
همکاران مطالعات ترکیبی قیر و محصوالت مشتق شده از آن را با استفاده از کروماتوگرافی گازی
بررسی کردند Borrego .و همکاران مطالعات طیفسنجی قیر و شیل نفتی انتخابشده از
منطقه شیل های نفتی اسپانیا را ارائه کردهاند .نتایج مربوط به ترکیببندی قیر و شیل نفتی
بیان کرد که با افزایش بلوغ ،شباهت قیر و شیل های نفتی افزایش مییابد.
 Rafenomantsoaو همکاران آنالیز ساختاری ماسههای قیری بمولنگا را بهوسیله  NMRو
 FIMSگزارش کردهاند Bukka .و همکاران تأثیر مقدار هیدروکربوکسیلیک اسید را بر
ویسکوزیته قیر بهوسیله روش تعیینکننده  ،FTIRتقطیر جزءبهجزء و همچنین تعیین
ویژگیهای ماسههای قیری  Utahرا با استفاده از طیفسنجی  IRو  NMRرا ارائه کردهاند.
نتایج نشان می داد که گروه مجزایی از ترکیبات حاضر در اجزاء قطبی قیر ممکن است تأثیر
چشمگیری بر روی ویسکوزیته داشته و اگر اهمیت آن نسبت به مقدار آسفالتن بیشتر نباشد،
حداقل این است که با آن برابری میکند Quddus .و همکاران ترکیببندی شیمیایی قیر دمیده
کاتالیزوری را موردمطالعه و بررسی قراردادند .اخیراً  Huangو  Bertholfتوزیع وزن مولکولی
اجزاء تشکیلدهنده قیر بهدستآمده از روش  Corbettرا با استفاده از طیفسنجی ژل نفوذی
موردمطالعه قرار دادهاند.
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 .7نتیجهگیری

بر پایه بررسی وضعیت فعلی فناوری خوراک اولیه برای تولید قیر باکیفیت ،تکنولوژی فرآیندهای
درگیر در زمینه تولید قیر و رابطه بین پارامترهای ترکیبی و خواص عملکردی میتواند بهصورت
زیر خالصه شود:
 .1تولید قیر که تا اوایل دهه هفتاد میالدی چندان بااهمیت نبوده ،اکنون به وضعیتی رسیده
که شامل یک فرآیند پاالیشی مهم جهت تبدیل کردن خوراکهای مختلف به قیرهای
صنعتی و آسفالتی باکیفیت است.
 .2پیشرفتها در زمینه تفکیک علوم و تکنیکهای ابزاری ،باعث افزایش شناخت از
پارامترهای ساختاری-شیمیایی خوراک ،فرآیند تولید قیر و رابطه متقابل آنها با خواص
عملکردی شده است.
 .3اگرچه اکثر قیرهای باکیفیت با اتکا به خوراکهای قیری مرسوم تهیه میشوند اما استفاده
از منابع غیر قیری (دارای مقدار واکس باال و آسفالتن کم) برای تولید قیر نیز با استفاده
از طرحها و فرآیندهای با تکنولوژی جدید روبه افزایش است.
 .4در حال حاضر درک عمیقی از علم و اصول مهندسی شیمی درگیر در فرآیند دمیدن
برای تولید قیر وجود دارد که این امر منجر به توسعه موارد زیر شده است:
الف) تولید شکل جدید رآکتورها که باعث افزایش بهرهوری اکسیژن و کاهش
مدتزمان تولید شده است.
ب) ارتقاء سینتیک واکنشی درگیر در عملیات دمیدن هوا در نتیجه ی اتصال
ترکیبات مولکولی خوراک با پارامترهای عملیاتی برای به دست آوردن یک تعادل
قابلقبول از نوع ترکیب هیدروکربنها در جهت افزایش عملکرد موردنیاز.
در مطالعات و تحقیقات آتی باید توجه زیادی به تأیید برخی از گزارشها و یافتهها در
زمینه تولید قیر با استفاده از خوراکهای غیر قیری شده و معادالت مرتبط با پارامترهای
ترکیبی و خواص عملکردی نیز مشخص شود.
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