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صنعت قیر و چشمانداز جهانی
 .1گستره
این کتاب توضییاتاتر ا مو تولاد ،ترکاب ،اصیی قار ،شییا ر قار ،موا اسییت،ا ،
به کا گاری حرفهای مرتبط با قار ا ا ائه مرکند .این کتاب تولاد قار با
خصیییوصیییاا
اسییت،ا اپ الاشیم موا ت،تر به سییتآمد اپ منابع ت،ت خام یا فرآ ی شیید اپ اخایر
ماسههای ت،تر شال های ت،تر ا الوشم مر هد .اگرچه اخایر شبه قاری یگری ماتند
قار طباعر ،قار یاچهای قار سیینگر دو ا لر اص ی قار که این کتاب به آ
اشا شد فقط متصول به ستآمد اپ فرایند مختلف تص،اه موا ت،تر مرباشد .حالرکه
ابطه با قار
این کتاب دامع مرباشد لر فقط خ صهای اپ مقا یر پیا اط عا مودو
است.
 .2مقدمه
قار اپ تقطار ت ،ت خام طول فرای ند الاشیم تصییی ،اه آ تول اد مرشیییو  .قار برای
الاسییخگویر به تنوم مصییخصییا مبتنر بر خواک فارییر برای اسییت،ا های خاک تولاد
مرشو  .یژگرهای اصلر آ که شامل چسبندگر ،ضد آب بو  ،ترموال ستاک بو  ،ام
باپیافت بو اسیییت باعث شییید تا قار ا بهعنوا ما ای ایدئال برای
باش ،قابل اصییی
ساخت ساپ مهندسر موا معرفر کنند.
موسیییسیییه قار آسییی،الت ا الا تخ ان مرپتد که تولاد کنوتر قار دها حد 102
مالاو تن سال است .شیل ش ا  1تصا هند مقدا تخ ان پ شد مصرف دهاتر
قار قا های مختلف ه چنان توم کا بری آ ا ست .بام اپ  250توم کا بر برای قار
شناخته شد ا ست که ع د آ ا ست،ا اپ قار برای صنعت ساپی آ س،الت دا ها
بر گرا ها عایقکا ی الصتبامها است.
مصا ف ع د قار شامل موا پیر است:
ساخت بایند
 تخ ان پ مر شو که حد  85صد اپ قار تولادی دها
اتوام مختلف آسییی،الت ها برای دا ها ،بر گرا ها ،فر گا ها ،الا کانگ ها غار
است،ا مرشو
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 برآ شد که حد  10صد اپ قار برای عایقکا ی ال صتبامها ا ست،ا شد که
شییامل سیی،ال کوب کر  ،اسییت،ا بهصییو مذاب برای عایقکا ی اسییت،ا
بهصو ایر گام الصتبامها مرباشد.
کا بر های
 حد  5صییید اپ بخم باقا ا تد اپ مع وم قار تول ادی د ها
حعم کم ماتند عایق صدا ،الو شم لوله آب ،تگ قار ،ضد آبکر
مختلف
پگاری است،ا مرشو که این بخم با عنوا کا بر های
ساخت موا آببندی
یگر اشا شد است.

شکل  1مقدار و نوع قیر استفادهشده در جهان برحسب مقدار  102میلیون تن تولید تخمین زدهشده جهانی قیر (منبع:
موسسه قیر و آسفالت اروپا)

مای باش ساخت ساپ موا است،ا های صنعتر بهکا بر مرشوتد.
بامتر قارها
خصوصاا آ بر اساس عوامل آب هوایر منطقه ای اپ تظر خواک مهندسر (ثبا
الایدا ی ،سختر ،یسیوپیته ،مقا مت اتسعام موا  ،چسبندگر الارشدگر) شر ا شد
است.
تولاد آ بستگر ا  .گریدها
خواک کا،ات قار بهطو ع د به ت،ت خام مو است،ا
دا
دا مختلف آ  ،هم اپ طریق الاشیم مستقام هم اپ طریق ترکاب کر
مختلف باهم به ست مرآید  .گاهر ا قا اپ اللا رها موا افر تر برای اص خواک
ترموال ستاک قار بهبو ع لیر متصول تهایر است،ا مرشو  .قار Straight-run
اصط حر برای موا باقا اتد اپ تقطار ت،ت خام ( کاوم) است .قار مرتواتد اپ طریق ماد
میای بیاش (اکیسایداسایو ) بیرای تغیاار خیصوصیاا فایرییر آ دیهت تولاد
هیوا
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اخل الاشیصگا مو است،ا
متصول با مصخصا مدتظر فرآ ی شو  .دریا ت،تر
تولاد قار مع و ًش توسط ش ا ثبت Chemical Abstract Services (CAS
 )Registry Numberیا European Inventory of Existing (EINECS
 )Commercial Chemical Substanceطبقهبندی مرشو  .یژگر های ع ومر
قارهای اکسادی توسط  CAS#64742-93-4توصاف مر شو .
فصل  3این کتاب چگوتگر تولاد قار ا شر مر هد .قار مع و ًش بهصو خاک خو
مو است،ا قرا ت رگار بلیه بهعنوا بخصر اپ ترکابا مختلف تولاد موا قاری
است،ا شد که فصل  4به آ مرالر اپیم .فصل  5ید کلر ا مو خصوصاا فارییر
شا اایر ترکابا قار ا ائه مرکند .فصل  6مو تتو کا بر قار مذاب مقدا اتتصا
تهایت فصل  7تتاعهگاری
آشیند های قار بر اساس ده حرا آ ها بتث خواهد کر
است اپ م حظا ای نر س مت هنگام کا با قار مذاب.

 1-2واژهشناسی
قار ت،تر باتامهای مختل،ر دها شناختهشد است .بهطو مثال اصط "قار" که
آمرییای ش الر
بهطو مع ول ا الا است،ا مرشو با اژ "آس،الت" است،ا شد
مترا ف است .خا ج اپ آمرییای ش الر اصط "آس،الت" برای توصاف مخلوط قار با ا ا
اتههای معدتر بهکا بر مرشو  .این کتاب اصط "قار" برای ت امر قارهای مودو
متصوش آ است،ا مرشو .
متصوش مصتق شد اپ پغالسنگ ماتند پغالهای قاری پینهای پغال قاری تسبت به
مای بساا باش (بام اپ  800ده ساتتر گرا ) براثر
قار بساا مت،ا هستند .آ ها
مقایسه با قار ت،ا های قابلم حظهای
تعریه حرا تر پغالسنگهای قاری تولادشد
ترکاببندی ،یژگرهای فارییر خطرا بالقو س متر ا تد.
پ ینهای ت،تر که اغلب ا ای صد باشیر اپ آ ماتاکهای باقا اتد هستند ،توسط
شیست حرا تر ،کیانگ یا اکساداساو ادرای ت،تر اتتخابشد تولاد مرشوتد اغلب
ا ای ت،ا های چص گاری تسبت به قار مرباشند .قار ا تباید با آس،الت طباعر ماتند
آس،الت یاچهای (آس،الت یاچهای ترینادا ) ،گالسوتایت آس،الت سنگر اشتبا گرفته
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اپ تص،اه ت،ت خام تار به ست ت رآیند .اغلب
شو  .این موا طباعر الاشیم تصد بو
آ ها ا ای صد باشیر اپ موا معدتر (باشی  37صد پتر) ترکابا سبک بو
ید صد باشیر اپ درم خو ا اپ ست مر هند.
هنگام گرم شد حرا

 2-2شناسایی قیر و مشخصات آن
ا الا بهطو کلر  9ش ا  ، CASدریا های الاشیصگاهر که برای تولاد قار است،ا
 REACHثبتشد اکثر قارها مربوط به 3
مرشوتد ا الوشم مر هند .این  9ش ا
ش ا ثبتر (1 :CASآس،الت) (2 ،کاوم باقا اتد ) (3آس،الت اکسادشد ) مرباشند.
ش ا CAS
آمرییای ش الر متصوش خو ا
تولادکنندگا قار
()Asphalt Oxidised:CAS# 64742-93-4( )Asphalt:CAS# 8052-42-4
توصاف مرکنند .اینها  4ش ا  CASافر شد یگر تتت یک برتامه تتقاقاتر تظا تر
حال ادرا توسط پا ت،ت ایاش متتد با ه یا ی آژاتس ح،اظت اپ متاطپیست
آمرییا به شر پیر توصافشد اتد:
اعضای ستهبندی افر شد شامل :کاوم باقا اتد ( ،)CAS# 64741-56-6غن
باقا اتد کربوتاراساو شد افاتات ( ،)CAS# 64742-07-0پینهای ت،تر ( CAS#
کاوم هاد سول،و یر شد باقا اتد ()CAS# 64742-85-4
)64742-16-1
مرباشد .موا کاوم باقا اتد ( )CAS# 64741-56-6مصابه قار Stright run
با ش ا ( )CAS# 8052-42-4است (مصاهد شیل  .)2اعضای یگر ستهبندی بهعنوا
تظر گرفته ت رشوتد لر مص ول این ستهبندی هستند پیرا آ ها اساس ًا اپ
قار
مولیولهای سنگان هاد کربن تصیالشد مصخصا فارییر مصابه قار ا تد.
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شکل  2نمودار شماتیک تولید قیر

مبتنر بر
ساستمهای مصخصکنند قار با توده به منطقه توم کا بر آ ها مت،ا بو
خصوصاا فارییر قار مرباشند .ساستمهای مصخصکنند توسط مرادع استاتدا ساپی
منطقهای یا ملر (ماتند )CEN،Austroads،ASTM ،AASHTO :گسترش توسعه
یافتهاتد .اگرچه متصوش اختصاصر تار برای کا بریهای خاک یک منطقه تولاد مرشوتد
که شامل استاتدا های ملر مودو ت رشوتد.
به لال آ که قار یک ما با یژگرهای مهندسر موا است تتاعه بهطو کلر مبتنر بر
خصوصاا فارییر مرتبط با توم کا بری آ مرباشد .ت وتههایر اپ مصخصا قارهای بیا
گرفتهشد آس،الت ساپی شامل )،EN 12591 (EU) AASHTO M320 (USA
صنعت عایقکا ی الصتبام شامل ) EN 13304 (EU) ASTM D312 (USAاست.

 .3تولید قیر
قار ترکاب بساا الاچاد اپ ادراء ا گاتاک حا ی صد باشیر اپ هاد کربن با عد کربن
ده ا ل اپ
باشست .این خاتوا اپ مولیولها بساا ی اپ منابع ت،ت خام دو ا تد .قار
تقطار خ ء ت،ت خامر که به قت اتتخابشد است به ست مرآید .ما تقطار تاالذیر
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کاوم مرتامند که اپ آ برای تولاد قار است،ا مرشو .
باقا اتد ته برج تقطار ا بهاصط
سا ترین ش تولاد قار ،ادراء سبکتر با تقطهدوش الایان ا اپ ت،ت خام ددا کر
تتاعه متصول با تقطهدوش باش پ مولیولر پیا با توساتا کم به ست مرآید .یژگرها
تولاد آ بستگر ا  .دا مختلف با
کا،ات قار بهطو ع د به ت،ت خام مو است،ا
خصوصاا مت،ا هم اپ طریق الاشیم مستقام قار هم اپ طریق ترکاب چند قار با ییدیگر
به ست مرآید .قار ا مرتوا برای تغاار خصوصاا فارییر با توده با یژگرهای مدتظر
فرآ ی کر  .برای اتوام یگر قار بهطو مثال قارهای اکساد  ،تنها ا برای به ست آ
خصوصاا لخوا  ،تولاد مولیول ددید اپ طریق اتعام اکنمهای شا اایر است.
قار بسته به منبع ت،ت خام قابلات فرآ ی
چندین ش تولاد برای به ست آ
الاشیصگا دو ا  .اغلب ترکابر اپ فرآیندها اتتخاب مرشو  .ت و ا ش اتاک شیل 2
مع وعهای اپ فرآیندهای الاشیم مربوط به تولاد قار ا ا ائه مرکند.

شکل  2نمودار شماتیک تولید قیر
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 1-3آنالیز و انتخاب نفت خام
موا ت،تر باقا اتد اپ تقطار ت،ت خام ،ما ا لاه برای تولاد قار مرباشد؛ بنابراین خصوصاا
قار به یژگرهای ت،ت خامر که قار اپ آ تولاد مرشو بستگر ا  .ماا بساا ی اپ منابع
مقااس
ت،ت خام مودو  ،فقط تعدا متد ی اپ آ ها برای تولاد قار باکا،ات مطلوب
تعا ی مناسب مرباشند .بهطو کلر ت،ت خام سنگان (با پ مخصوک باشتر اپ  )0/9برای تولاد
قار باکا،ات شپم است،ا مرشو  .این توم اپ ت،ت خام مقدا بامتری اپ گوگر ا ترکاب
خو ا تد بهاصط ت،تترش تاماد مرشوتد.
اخاراً الاشیم ییپا چه  ،ش مع ول برای ترکاب چند توم ت،ت خام دهت تولاد قار باکا،ات
الایدا طبق خصوصاا مهندسر است .اپاین آتالار ترکابر قار تولادشد توسط یک الاشیصگا
خالر مت،ا ت رباشد .ع بر آ  ،ماهات فرآیند الاشیم موا ت،تر بهگوتهای است که اتتظا
مر قارهای تولادی اپ منابع مختلف عرضهشد  ،اپلتاظ کا،ات شباه ییدیگر باشند.
 1-1-3ماسه نفتی  ،شیل نفتی و نفت شیلی
اخایر عظا ر اپ ماسه ت،تر شال ت،تر دو ا که اپلتاظ اقتصا ی برای استخراج
هاد کربن اپ آ ها مناسب مرباشند است،ا اپ آ ها بهسرعت حال شد است.
ماسههای ت،تر مخلوطر اپ ماسه ،آب ،س اتباشتهای هاد کربنهای سنگان است .ماسه
ت،تر هم اپ طریق ش معدتر باپ هم اپ طریق ش معدتر گرمایم دا به ست مرآید.
الس آپ آ برای خا ج کر تاخالصرهای هاد کربنر فرآ ی شد که این امر بهمنظو سهولت
ح ل تقل آ به س ت الاشیصگا برای تقطار فرآ ی است.
شال ت،تر یک سنگ خوب اتهبندی شد است که حا ی ترکابا شناختهشد کر ژ است.
این ما الامپمانه تصیال ت،ت خام بو که بهاتداپ کافر ع ق مدفو تصد برای
تبدیلشد به ت،ت خام گاپ گرم تصد است .ش استخراج آ مصابه ا های استخراج
غااب اکساژ برای تبدیلشد به
مای باش
ماسههای ت،تر بو اما به گرمایم
هاد کربن تااپ ا  .سپس مرتوا آ ا به الاشیصگا برای اتعام فرآیندهای مرسوم اتتقال ا .
شال ت،تر اغلب با عنوا ت،ت سخت شناختهشد است که مت ایر اپ ت،ت شالر بو که
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توسط شیستم هاد لایر قابلاستخراج است.
ت،ت سنگها با تخلخل کم به ام افتا
مناسب تولاد قار ت رباشد پیرا فاقد ترکابا با پ
ت،ت سخت مع وشً سبک شارین بو
مولیولر باشست که برای تولاد قار ضر ی است.
 2-3فرآیند تقطیر در تولید قیر
ده اپ ت،ت خام
ع د ترین ش مرسوم الاشیم است،ا شد تولاد قار کاهم مستقام
یا مخلوطر اپ چند ت،ت خام است،ا اپ ش تقطار دوی ش تقطار خ ء است.
طر کلر ،تقطار دوی برای ددایم فارییر ترکابا سوختر التر شا ر سبک با تقطه دوش
الایان تر اپ ترکابا غار دوشر که با عنوا موا باقا اتد دوی شناخته شد هستند است،ا
مر شو .
برای بر اشتن ددا کر آخرین ادراء سبک باقا اتد ادتناب اپ اتتقال حرا تر مولیول ها
 ،موا باقا اتد ات س،ری به احد تقطار خ ء منتقل مر شوتد .با کاهم فصا امیا ددایم
ت امر ادراء ترکابا سبک باقا اتد که تقطه دوش آ ها ک تر است دو اشته اپ ترک
خو گر تاخواسته حرا تر مولیول هل تار ادتناب مر شو .
مای دوی معا ل  345-400ده ساتتر
ادراء ترکابا سبک تر ،به طو مثال ت،ت گاپ
مای  370-450ده ساتتر گرا موا با تقطه دوش باشتر مخلوط ا ترک
گرا ددا شد
تهایت مولیول های هاد کربن با پ مولیولر باش تقطه دوش بام تر باقر مر
کر
مات د .مای دوی معا ل برای ع لیر ایعا موا باقا اتد خ ء مع و ًش باشتر اپ  535ده
ا ای توساتا کم مر باشد .ترکابا سبک ماتند ت،ت گاپ ت،ت سوختر به
ساتتر گرا بو
یگر احدهای الاشیصگا تر یق مر شوتد اپ موا باقا اتد اپ احد تقطار خ ء برای تولاد
قار است،ا مر شو .
ده قار مو تظر ،موا باقا اتد خ ء هم مر تواتد به صو مستقام
بسته به خصوصاا
است،ا شد یا مر تواتد با فرآ ی شد ه چنان مر تواتد به عنوا یک درء مخلوط
قاری است،ا شو  .موا غار تقطار شدتر تولاد شد توسط تقطار دوی موا باقا اتد خ ء
به عنوا آس،الت ( )CAS# 8052-42-4موا ت،تیر باقای اتد خ ء (CAS# 64741-
 )56-6معرفر مر شوتد .ع براین موا باقا اتد بام تری توسط تقطار خ ء تولاد شد
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لر این مو خو اک تر یق شد به احد خ ء به دای احد تقطار دوی تصا گرفته اپ
شیست حرا تر است.
 3-3فرآیند اصالح هوایی
ده خ،ا،ر اپ ماد هوا به عنوا اص هوایر شناخته شد که به طو مع ول برای تنظام
درئر خصییوصییاا فارییر ماتند کاهم ت،واالذیری یا افرایم تقطه ترمر قار اسییت،ا مر
شو  .خو اک مرحله اص هوایر موا باقا اتد خ ء یا قاری است که مصخصا فنر مو
تااپ ا کسییب تیر باشیید .تصییتای هوایر قار ع دتاً کا بر های سییاپی مای کا بر
معا ل مای کا بری های سیییاپی با اسیییت،ا اپ قار  Stright-runبه کا بر مر شیییو .
کا بر یگر م ین است شامل عایق کا ی بام صنایع الوشصر است که آ به طو مع ول
اپ قار  Stright-runاسیییت،ا مر شیییو  .اصییی هوایر موا قاری اغلب برای تولاد دا
شد اللا ری به عنوا قار الایه برای تولاد امول ساو قاری ا ست،ا مر
مختلف بایند ا ص
شو  .مت صول بد ست آمد اپ ا ص هوایر قار ت سبت به قار  Stright-runمت،ا تبو
تقریباً خ صو صاا آ ها با هم مطابقت ا  .تولادا ا ص شد هوایر ا الا شاخص ت،وا
( )PIمسا ی یا کم تر اپ  +2مر باشد.

 4-3فرآیند آسفالت زدایی انحاللی
ا کنند ها ترکابا قار اپ ت،ت خام بد خ سا
اپ اتت ل یژ مرتوا برای ددا کر
پ به ساختا شا اایر آ ا ست،ا کر  .م صخ صا موا باقا اتد ا مرتوا با ا ست،ا اپ
مراحل فرایند الاشیصییر متعاقب اصیی کر  .مرحله آسیی،الت پ ایر اتت لر یا  ROSکه
مخ،ف فرآیند  Residual Oil Solvent Extractionاسیییت اپ الر الا  ،بوتا  ،ایر بوتا ،
النتا یا اسییتخراج با ح ل فوب بتراتر برای ددایم ادراء ترکابا توم آسیی،التن اپ موا
باقا اتد برای تولاد ا کنند های الایه غنر ا ست،ا مرکنند .قار سخت باقا اتد الس اپ
مرحله آسییی،الت پ ایر اتت لر مرتواتد برای تولاد دا گریدهای مخصیییوک قار ترکاب
شو .
مت صوش باقا اتد تولاد شد فرآ ی شد اپ طریق احد آ س،الت پ ایر اتت لر باتامهای
آس،الت ( ، )CAS# 8052-42-4آس،التن ( )CAS#91995-23-2پینهای ت،تر
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( ،)CAS#64742-16-1ب سته به توم فرآیند مو ا ست،ا تو صاف مر شوتد .شیل ش ا 3
ت صا هند فرآیند آس،الت پ ایر الر الاتر ا ست .ه را با کنترلهای مختلف قاق مرحله
تقطار خ ء ،فرآی یند آس،الت پ ایر اتت لر تار اداپ تولاد قار با سطی مختلف ت،واالذیری
یژگر معرف اسییاسییر قار تولادشیید با مصییخصییا
ا مر هد .این یژگر تقطه ترمر
مهندسیر اسیت .مصیخصیا فارییر اسیاسیر بامتر شیامل حسیاسیات مایر ،الارشیدگر،
چسبندگر اشستاساته ت اماً توسط آپمو های قاق اتداپ گاری مرشوتد.

شکل  3نمودار شماتیک فرآیند آسفالت زدایی پروپانی

 5-3فرآیند تقطیر در خالء شکست حرارتی مواد باقیمانده
احد شیییسییت ،دریا باقا اتد (باقا اتد خ ء یا ات سیی،ری) تا مای حد 440-500
ا شد تتتف صا ات س،ری تا  70با قرا مرگارتد .این ف صا
ده ساتتر گرا حرا
ده حرا به توم خو اک متصییول مو تااپ بسییتگر ا  .این مای باش ،مولیولهای
هاد کربن تاالایدا شد بهطو خو بهخو به مولیولهای کوچکتر شی سته مر شوتد .عامل
مهم یگر این فرآیند مد پما اقامت اسیییت .خو اک این مرحله موا باقا اتد اپ احد
احدهای الاشیصییگاهر
تقطار ات سیی،ری یا احد تقطار دوی یا ترکابر اپ هر اسییت.
مد سه برتامه ع د شی ست حرا تر دو ا که شامل احد شی ست ،احد ت،ت گاپ
حرا تر کیانگ است .با توده به تولاد ت،ت سوختر باقا اتد  ،فرآیند شیست فرآینیدی
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چصیمگارتر مرباشید .هدف اصیلر احد ت،ت گاپ حرا تر تولاد مقدا باصیانه ت،ت گاپ اسیت.
کیانگ یکشیییل شییدیدتر اپ شیییسییت حرا تر اسییت که برای تبدیل  Straight-tunبه
مت صوش باا پشتر ماتند ت،تا سوخت یرل طراحر شد ا ست ع بر آ گاپ کک تار
تولاد مرکند.
شرایط مت،ا فرایند ب سته به خو اک ،خ صو صاا لخوا موا شی سته شد حرا تر برای
دلوگاری اپ تصییییال کک اتتخاب مرشیییوتد .پتعار های داتبر طوشتر الا افانر متصیییل به
آ ماتاکهای حلقوی علت اصییلر تقطه یرش باش (تقطه یرش الایانترین مایر اسییت که
آ مایع تتت شرایط تعاان شد ا دا ی مرگر ) ی سیوپیته م صاهد شد با دریا
باقا اتد است .احد شیست تتت شرایط بهانهشد ظا،ه شیستن ت امر پتعار های داتبر
الساپآ تبدیل گرگوترشا برای تصیال مولیولهای کوتا تر با یسیوپیته تقطه یرش
کمتر ا ای،ا مرکند .هنگام ا ست،ا اپ این فرآیند برای تولاد قار ،شی ست حرا تر باقا اتد
معرض تقطار خ ء دهت بر اشتن ادراء تقطاری قرا گرفته که الساپآ الاشیم شد برای
تولاد موا سوختر است،ا مرشو  .متصول به ستآمد الس اپ فرآیند تقطار خ ء مع و ًش
یک ما سخت است که مرتوا اپ آ بهعنوا یک درء ترکابر دهت تولاد قار است،ا کر .

شکل  4نمودار شماتیک فرآیند شکست حرارتی

14
www.feedar.ir

www.iranbitumen.co

www.feedar.co

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

صنعت قیر و چشم انداز جهانی

 6-3فرآیند اکسیداسیون
احد تولادی که به تام احد قار
قار اکساد که اغلب بهعنوا قار ماد شناختهشد است
ماد ( )BBUیا احد ماد هوا ( )ABUیا اکسادکنند شناختهشد است تولاد مرشو .
بسته به غلظت خو اک شرایط فرآ ی ،احد  BBUتوم متصول با غلظتها یژگرهای
ا تولاد مرکند که شامل :قار تصتایشد با هوا که اغلب بهعنوا تا ه ماد
مت،ا
شناختهشد قار اکسادشد که معر ف به قار ماد است مرباشد .هر متصول توسط ش ا
 CAS# 64742-93-4الوشم ا مرشوتد.
قاقه بهطو مرتب اپ سراسر خو اک قار
فرآیند شامل عبو هوا به مقدا  85-140مترمیعب
مای باش برای تغاار خصوصاا فارییر متصوش است .هدف اصلر ،سختتر کر قار،
یژگرها خصوصاا یسیوپیته حرا تر قار است .فرآیندهای
افرایم تقطه ترمر تغاار
سترسر به این اهداف اپ طریق دا مختلف اکنمهای شا اایر است که تتاعه آ با
افرایم مااتگان پ مولیولهای قار منعر به افرایم باصانه یسیوپیته قار مرشو .
ده متوسط ماد هوا که باتام اص هوایر شناختهشد است مع و ًش برای تنظام کر
خصوصاا فارییر خو اک تر یقشد برای تولاد موا ی که ساخت متصوش عایقکا ی
الصتبام یگر فعالاتهای صنعتر مصرف مرشوتد ،کا بر ا  .م ین است اپ غنهای ساال
برای ترمتر کر خو اک احد  BBUاست،ا شو  .ه چنان امیا ا که اپ کاتالاست ها
برای افرایم سرعت اکنم بهبو حساسات مایر است،ا شو  .کاتالاست ها شامل موا ی
اپ قبال فریک کلرید ،هاد کلریک اساد ،فس،رالنتا اکساد یا فس،ریک اساد است.
ده ا ل شامل یک آکتو  ،مند هوا ،تعهارا خاموشکنند گاپ تعهارا
احد BBU
کنترلکنند ده حرا است .آکتو مع وشً یک منبع خالر است لر م ین است ا ای
تاغهها یا ساستم تتریککنند میاتایر برای اط انا اپ اخت ط کامل قار با هوا باشد .اکنم
تتاعه م ین است آکتو به  Water Jacketیا
اکساداساو مع وشً حرا پا بو
تعهارا اسپری آب باشی آ برای کنترل مای قار معهر شو  .اپ تر یق بخا یا آب به
اخل فضای باشیر آکتو برای کاهم مقدا اکساژ دهت مدیریت کنترل خطر آتمسوپی
شیل ش ا  5ا ائهشد است.
یا ات،عا است،ا مرشو  .ت و ا ش اتاک احد قار ماد
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احد ماد  ،مسار اکنم کلر بهعنوا
با دو میاتاسم اکنصر الاچاد سانتاک
گرگوتر تبدیل ساختا های حلقوی به پینها (آ ماتاکهای قطبر) که بهتوبه خو برای
تصیال آس،التن تغلاظ شد است خ صه مرشو  .قار ماد  ،فرآیند اکسایم ا لاه تصیال
الاوتد کربن-کربن اپ طریق اکسایم تراک ر به مقدا کمتر تصیال گر های استر است.

شکل  5نمودار شماتیک فرآیند تولید قیر دمیده

یژگرهای فارییر
تغاارا شا اایر که طول اکساداساو خ مر هد تغااراتر ا
خو اک احد  BBUبسته بهشد فرآیند اکساداساو اع ال مرکند .تتاعه اکنم
حلقویها پینها فاپ مالتن غنر تصیالشد که آس،التن ها ا الوشم ا باعث سختتر
شد قار ،کاهم ت،واالذیری افرایم تقطه ترمر مرشو  .افرایم غلظت آس،التن ها فراتر اپ
ده حرا متاطر قار ا اپ فتا یسیواشستاک به فتا ع ً
تقطه خاک خواک دریا
اشستاک خالص تبدیل مرکند .شد اکساداساو تعاانکنند حساسات مایر متصوش
است .متصوش اص هوایر شد (اکساداساو متوسط) خصوصاا شباه به قار Stright-
خأل ا تد .به این لال قارهای اص هوایر شد باقا اتد اپ تقطار
 runتقطارشد
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خأل بهطو مستقام یا بهصو ترکابر برای تولاد متصوش تهایر است،ا مرشوتد .قارهای
اکساد ت،ا های چص گاری مقا یر حساسات مایر بهعنوا تتاعهای اپ مقدا باصانه
آس،التن اشته ا ای تقطه ترمر باش قابلم حظه است .ترکاب این خصوصاا ت رتواتد اپ
یا اص هوایر به ست آید.
طریق تقطار سا
ترخ سرعت اکنم اکساداساوتر که خ مر هد تتت تأثار خصوصاا خو اک شرایط
احد ماد ماتند یسیوپیته یا ت،واالذیری خو اک ،اکنمالذیری خو اک ،ده
مودو
حرا  ،سرعت دریا هوا ،ده تتریک ،فصا  ،تسبت تغذیه هوا به کا گرفتن یا تگرفتن
کاتالاست بستگر ا .
متصوش به ستآمد اپ فرآیند اص
پیر مت،ا باشد:

هوایر اکساداساو مرتواتد با است،ا اپ مصخصههای

خو اک به احد قار ماد
ت،واالذیریتغاار

خصوصاا :

-تغاار

تقطه ترمر

ی خو اک

مقابل خر در قار ماد اپ احد

ترخ ت،واالذیریخر در قار ماد
شاخص ت،وا-تقطه ترمر
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 7-3دیگر فرآیندهای تولید قیر
بر موا ی که قب ً اکر شد ،تعدا ی فرآیند الاشیصر یگری تار دو ا که اپ آ ها
ع
ده ا ل بامتر فرآیندهای استخرادر
برای تولاد مقا یر کمتر قار است،ا مرشو  .اینها
یا الوشم ا ترکابا
یا بهبو ساپی هستند که بر ی موا باقا اتد برای خا ج کر
قار الایدا دهت بهبو ع لیر قار اع الشد خو اک یگر مراحل فرآ ی ا تأمان مرکند.
هاد ژتاساو که مع و ًش
فرآیندهایر اپد له استخراج اتت لر ،هاد یسول،و یراساو
است،ا ت رشو  .اپاین یک بخم کوچیر اپ فرآیند کلر تولاد قار ا تصا مر هند.
 8-3ترکیب و اختالط قیر
قار بهمنظو تطابق با تااپمندیها یژگرهای مو تظر هم بهصو مستقام هم اپ طریق
ا تد به
فرآ یهای الاشیصر هم بهصو ترکاب چند قار که خصوصاا فارییر مت،ا
یا قارها با یسیوپیته باصانه م ین است با قارها متصوش با
ست مرآید .متصوش
خصوصاا تهایر مو تظر
یسیوپیته کمتر با تسبتهای الایدا دهت به ست آ
اضرکنند ترکاب شوتد .اخت ط م ین است متل الاشیصگا  ،ترمانال خر در یا
تأساسا یگری که آ ادرا باهم ترکابشد متصول تهایر مرتواتد به احتر توسط
کاماو  ،قطا یا کصتر دهت مقصد تهایر ح ل شو  ،اتعام الذیر .
ه ه دریا مخلوط قار مراحل تولاد بهعنوا قار تعریف ت رشوتد مناسبتر است که
بهعنوا مخلوط تظرگرفته شوتد .اهن ایر مو ت ایرا بان موا قار مخلوط توسط
احد قار ا الا برای کا بر های خاک با است،ا اپ تد ین مقر ا  REACHا الا توسعهیافته
است.
هریک اپ تتایج ش فرآ ی

گریدهای مختلف قار تولادی شامل:

 قار ده سخت-است،ا برای ساپی سنگفرش کر
 قار کا بک-ترکاب کر

خاابا

قار ت،وای با ح لر ماتند ت،ت س،اد

 امولساو -سوسپاتساو الایدا قار

آب
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 قار اص شد اللا ری-مخلوط کر
ترموال ستاک یا اشستومری

قار اتتخابشد با اللا رها ماتند اللا ر

 .4فرآوردههای قیری
بهطو کلر قار بد موا افر تر مو است،ا قرا مرگار  .بههرحال قار ا مرتوا برحسب
س،ا ش مو تظر دهت تولاد متصوش با خصوصاا فارییر مت،ا با است،ا اپ ترکابا غار
قاری مو اص قرا ا  .تتاعه الرام ًا خصوصاا ترکابا قاری برای ت امر قارها ییسا
تاست .قار مع وشً بهعنوا ما ا لاه تولاد اتوام مختلف فرآ های قاری مرحله الاشیم
مو است،ا قرا مرگار  .چنان فرآ هایر قار مع و ًش یک درء اصلر اساسر مرباشد
لر فرآ ها مرتواتند ا ای خصوصاا چص گار موا یگری که ساخت آ ها به کا
گرفتهشد اتد تار باشند .کا بر های کمحعم پیا ی دو ا تد که آ ها اپ قار است،ا
مرشوتد که بهطو مثال شامل عایق هوا ،الوشم هر لولههای آب ساخت موا آببندی است.
تقریباً ت امر کا بر های قار ترکاب کر آ با موا یگر است .بهطو مثال مخلوط آس،الت
اتههای معدتر تصیالشد است.
گرم تقریب ًا اپ  5صد قار  95صد ا ا
فرآ

مثالهایر اپ ترکابا غار قاری مو است،ا

های قاری:

 عامل چسبندگر (ماتند فس،ا آمان چرب ،ای اد پالان)
 خر شستاک (تایرهای ضایعاتر)
 امولسا،ایرها (ماتند فس،ا آمان چرب ،صابو های غنر)
 قار طباعر (ماتند قار یاچهای ترینادا  ،گالسوتایت)
 مقطرا ت،تر (ماتند ت،تا ،ت،ت س،اد گاپ ئال)
 اللا رها (ماتند شستاک استایر -بوتا ین ،اللرالر الالن آتاکتاک ،اتالن تال استا ،
تراللا رهای اتالن)
 اللر فس،ریک اساد
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 موا باقا اتد اپ الاشیم معد

غنموتو های ضایعاتر

 سول،و
 اکس (بهطو مثال اتوام سانتاک ماتند  ،Fisher-Tropschاکسهای توم آماد یا
اکسهای طباعر)
 بایند های پیستر (ماتند ترکابا الایه گااهر)
 ساستمهای مخلوط گرم (بهطو مثال است،ا
سانتاک)

اپ سو فاکتاتت

یا اکس طباعر

تولاد فرآ های قاری باید ت امر موا افر تر بیا فته فرآیند تولاد دهت دلوگاری
اپ مخاطرا تاشر اپ ترکابا غار قاری مصخص شوتد .صو مناسب بو  ،هر خطر
منتقلشد به فرآ های قاری تار باید شناسایر شو  .ادراء ترکابا غار قاری شناسایرشد
پها مقا یر مختلف بسته به توم موا افر تر اضافه مرشوتد.
باش
مقطرا ت،تر مرتواتد متد ای اپ  5تا  40صد موا مخلوط تهایر ا بسته به خصوصاا
ادرایر هدفگذا ی شد اشته باشند .مقطرا ت،تر بهطو گستر ای ترکابا قاری
کا بریهای آس،الت ساپی مو است،ا قرا مرگارتد.
مو است،ا
خر شستاکها بهطو منطقهای برای حد سر سال است که مو است،ا قرا گرفتهاتد
مرتواتند متد ای کمتر اپ  5صد تا حد  20صد پ بایند تهایر ا بسته به خصوصاا
هدفگذا ی شد اشته باشند .حد  5سال گذشته ،فعالاتهای پیستمتاطر دهت اپ
اتداختهشد مودب گسترش است،ا اپ خر تایرها ترکابا
بان بر اخایر تایرهای
قاری شد است.
برخر اپ فرآیندها بهعنوا یک درء کوچک (کمتر اپ  1صد) مو است،ا قرا
سول،و
مرگار ؛ اما آس،التهای توسعهیافته با سول،و م ین است این مقدا به بام اپ  40صد
اپ پ کل بایند برسد .تگراترها مو اکنمها تتوش  H2Sیگر ترکابا سول،و
طول باپیافت ،الذیرش سول،و بهعنوا ما افر تر تولاد قار ا کند
طول ساخت ا لاه
کر است.
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اللا رهای افر تر متد ای اپ  1صد تا سطی ع ومر 3
حد  7صد اپ پ کل مخلوط ا ا تد.
عوامل چسبندگر بهطو کلر سطی کمتر اپ  1صد
ترکابا افر تر به قار مو است،ا قرا مرگارتد.

صد

برخر اپ کا بر ها تا

ساستمهای مخلوط گرم مبتنر بر

صو است،ا اپ غنموتو های با الاشیمشد  ،این ما به مقدا  5تا  10صد پتر
ایاش متتد
بایند مو است،ا قرا مرگارتد .بام اپ باست سال است که اپ این موا
بهصو متلر است،ا مرشو  .گذشته کا بر اصلر غنهای ا کنند ضایعاتر صنایع
سوختر بو  .بههرحال ،ایعا اتگار های اقتصا ی بامتر برای الاشیم معد غنموتو های
ضایعاتر به متصوش الایه غنر منعر به افرایم حعم الاشیم معد آ ها شد است .تتاعه
قار تار افرایمیافته است .تتقاقا سامات ند
به تظر مر سد که اتگار به کا بری این موا
مو ع لیر ساپیهای اتعامگرفته با بایند های حا ی غنموتو های با
ک ر
الاشیمشد اتعامگرفته است.
گذشته است،ا اپ موا یگری ترکاب با قار برای تولاد موا قاری گرا ششد است .ت و ا
ش اتاک مسارهای تولاد فرآ های قاری شیل ش ا  6تصا ا شد است.
ساپی دا ها ( حد 85
کا بر اصلر قار فرآ های آ شامل ساخت آس،الت
صد) صنعت عایقکا ی الصتبام ( حد  10صد) مرباشد .ت و ا ش اتاک پتعار
تأمان قار شیل ش ا  7تصا ا شد است.
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شکل  6نمودار شماتیک تولید فرآوردههای قیری
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شکل  7نمودار شماتیک زنجیره تأمین قیر

 1-4فرآوردههای حاصل از اختالط قیر با مواد غیر قیری
متصوشتر که با است،ا اپ اخت ط قار با موا ترکابا غاری قاری به ست مرآید ا مرتوا
با عنوا قارهای اص شد طبقهبندی کر  .شهای اص دهت بهبو خصوصاا قار برای
یژگرهای تهایر مو تظر برای بامتر قارها مو است،ا قرا مرگار .
به ست آ
ده ا ل به ع لیر لخوا مو تظر متصول تهایر خصوصاا
تیناکهای اص
بستگر ا  .مثالهایر اپ فرآ های قاری اص شد م ین است شامل موا پیر
فرآ
باشد لر متد به این سهطبقه بندی کلر تاست:
 افر

الرکنند های یژ

یا عامل گسترش
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 اص

شا اایر

 اص

اللا ری

 1-1-4قیر کات بک ( )Cutback Bitumenو قیر سیال شده ()Fluxed Bitumen
متصولر است که آ یسیوپیته به ساله افر کنترلشد ح لهای فرا ماتند ت،تا ،ت،ت
ماهای خالر سر بهصو
س،اد ،بنرین یا گاپ ئال کاهم یا تقلال یافته است .تتاعه
ا  .موا ح لهای
یا افصاتندگر بهتری ا تسبت به قار ستتخو
مؤثرتری ت،وا کر
قار کا بک بعد اپ بیا گاری تبخار شد باعث مرشو که موا باقا اتد
مو است،ا
سختر مصابهر تسبت به قار اصلر اشته باشند .ح ل قار کا بک یک منتنر اتت ل تسبتاً
متد ی ا (قار الایه مو است،ا اپ توم  80/100است) .یسیوپیته قار کا بک بهطو کلر
کمتر اپ قار ساال شد است .پمانههای کا بری آ ها تابعر اپ این یژگرها است .کا بک
بهعنوا شیهای اشبام برای یک یا سطی شیه پبر ،کم سر موا تقلال مقدا قار
دا ها
مو تااپ برای امولساو ساپی کا بر ا  .اپ قار ساال شد دهت الوشم سطو
بر گرا های الرترافاک است،ا مرشو  .قار ساال شد بهطو کلر با است،ا اپ یک تسبت اپ
ح لهای ت،تر غار فرا که ترمر قار ا بد افرایم توساتا آ پیا مرکند ،ساخته مرشو .
منتنر اتت ل قار ساال شد تسبت به قار کا بک گستر تر بو به صو تر که قار الایه
آ اپلتاظ ت،واالذیری گستر ای اپ گرید  40/50تا گرید  180/220قرا ا تد.
مو است،ا
 2-1-4امولسیون قیری
یگری است که توسط امولسا،ایر (ما
امولساو الراکندگر اپ یک مایع غارقابل امتراج
امولساو کنند ) الایدا مرشو  .اتوام مع ول امولساو های قاری ،قار آب الراکند شد
امولساو توسط یک عامل با سطیفعال (سو فیتاتت) که با تسبت مناسب بیا گرفتهشد است
الایدا مرشو  .قطرا الراکند شد م ین است بسته به توم سو فیتاتت بیا بر شد ا ای با
الیترییر مثبت ،من،ر یا بد با باشند .بایند تار مرتواتد یک قار ،کا بک یا یک قار
سه سته تقسامبندی کر :
اص شد باشد .تتاعه امولساو های قار ا مرتوا
 کاتاوتر با گلبولهای شا ژ شد مثبت
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 آتاوتر با گلبولهای شا ژ شد من،ر
 غار یوتر با گلبولهای خنثر
دا اصلر امولساو های قاری بهصو

پیر طبقهبندی مرشو :

شکل  8گریدهای مختلف امولسیونهای قیری

 3-1-4اصالح شیمیایی
ع لیر یژ مو است،ا قرا مرگار  .شهای

اص شا اایر اغلب برای کسب خصوصاا
شا اایر شامل:

 تر یج کنند چسبندگر (بهطو مثال مصتقا آمان چرب ،ای اداپ لان)
 ترکابا فس،ری (ماتند النتا اکساد فس،ر ،اللر فس،ریک اساد)
 گوگر عنصری
 اتاد ید مالئاک
 ساستمهای مخلوط گرم (بهطو مثال بهکا گاری سو فیتاتت یا افر
شا اایر)

ا کنند های

 4-1-4پلیمر و اصالحکنندههای الستیکی
اللا ر به قار مو است،ا
اص اللا ری به شیل پیا ی بهطو گستر با است،ا اپ افر
قرا مرگار  .اپ ابتدای قر باستم اپ اللا رهای طباعر مصنوعر برای بهبو خواک قار
است،ا شد است .اپ بساا ی اپ اللا رها دهت بهبو باش بر خصوصاا قار است،ا شد
است که شامل:
 اللا رهای طباعر (ماتند لاگنان)
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 اللا رهای ترموال ستاک (ماتند اللرالر الالن ،اللراتالن ،اتالن تال استا )
 اشستومرها (ماتند شستاک طباعر ،شستاک مصنوعر ،اللر بوتا ین ،شستاک بوتال)
 اشستومرهای ترموال ستاک (ماتند کواللا رهای بلوکر استایر  ،ترکابا
اللر ا تا های ترموال ستاک)

اللر الا،ان،

 تایرهای شستایر (ماتند تایرهای کا کر باپیافت شد )
باش اپ اشستومرهای ترموال ستاک بهطو گستر ای اص خواک قار
اپ لاست ا ائهشد
ماهای باش کاهم
است،ا مرشو  .این فرآ ها بهطو کلر منعر به افرایم سختر قار
ماهای الایان با القاء خاصات شستایر به قار مرشوتد .تتاعه بهترین
شینندگر آ
ترکاب ا برای کسب خصوصاا لخوا مو تظر بسته به توم است،ا ا ا ائه مر هند .اپ اللا رها
برخر اپ موا به مقدا  7صد اپ پ
متد ای اپ  1صد تا سطی بهانه  3صد
کل بایند برای اص خواک قار است،ا مرشو .
تایرهای شستایر برای حد سر سال است که متد ای بان  5صد تا  20صد پتر
بایند بسته به خصوصاا هدفگذا ی شد مو است،ا قرا گرفتهاتد.
 5-1-4پرکنندهها و عوامل گسترده کننده
الرکنند های یژ یا عوامل گستر کنند احت ا ًش قدی رترین ش اص قار
افر
مو است،ا برای بهبو یژگرهای گراتر ی س،تر قار است شامل موا افر تر پیر است:
 الرکنند های معدتر (ماتند سنگآهک ،خاکستر

س)

 تر یج کنند های چسبندگر (ماتند آهک هاد اته)
 الااف (ماتند الااف طباعر سلولر الااف مصنوعر اللرالر الالن)
 قارهای طباعر (ماتند آس،الت یاچهای ترینادا

گالسوتایت)

 موا آس،التر باپیافتر (ماتند آس،الت ساپی باپیافت شد )
 اکسها (ماتند اکسهای مصنوعر با عنوا  ، Fisher-Tropschاکس طباعر ماتند
موتتا مصتقا آماد ماتند اتالن باس-استراماد)
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 بایند پیستر
 ساستمهای مخلوط گرم (ماتند اکسهای طباعر مصنوعر)
 متصوش حاصل اپ باپیافت غنهای مصرفشد
 سول،و

 .5خصوصیات فیزیکی و ترکیببندی شیمیایی قیر
مراحل تولاد قار که فصل  3مو آ بتث شد است شامل بر اشت ترکابا سبک
باقر گذاشتن ترکابا با توساتا کمتر پ مولیولر تسبت ًا پیا است .متصول باقرماتد ،
ماهای
مای اتاب به حالتدامد تا ه دامد بو با افرایم ما ترمتر مرشو  .قار مع و ًش
باشتر اپ  140ده ساتتر گرا به حالت مایع آمد که این امر باعث سهولت مدیریت
دابعایر اتتقال آ مرشو .
برخر اپ ع لیر های مربوط به خصوصاا فارییر قار توسط قواعد ملر بانال للر
مصخصشد است .این حالر است که خصوصاا یگری ماتند پ مخصوک یا فصا بخا
تتاعه ای ا ست اپ توم فرآیند تولادی که برای کسب ع لیر یژ است،ا شد است .برخر اپ
خصوصاا فارییر مع ول قار دد ل ش ا  1تصا ا شد است .آتالار عناصر مع ول
قار تار دد ل ش ا  2ا ائهشد است .قار ع دتاً شامل هاد کربنهای حلقوی
مودو
به مقدا کمتر حا ی ترکابا اشبام است که مع و ًش
(آ ماتاک یا ت،تناک) بو
اکنمالذیری شا اایر ک ر ا تد.
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جدول  1خصوصیات فیزیکی معمول قیر

جدول  2آنالیز عنصری قیر از منابع مختلف
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 1-5خصوصیات فیزیکی
مای متاطر یک ما دامد تا ه دامد ترموال ستاک است که با افرایم ما ترمتر
قارها
با کاهم آ س،تتر مرشوتد .به این لال است که قار باید برای سهولت دابعایر
مراحل تهایر مو تظر گرم شد به حالت مایع آیند.
است،ا
پما با گذا ی
قارها ه چنان یک ما یسیواشستاک مرباشند .بهطو مثال آ ها
پما با گذا ی طوشترمد فتا مایع یسیوپ ا اپ خو
کوتا مد فتا دامد اشستاک
قار این امیا ا به آ مر هند که به ا ا یگر
تصا مر هند .مولیولهای قطبر مودو
آ مرشو .
تر یک شد باعث ایعا خاصات چسبندگر ضد آب بو
مهندسر است که بعای آتیه مبتنر بر ترکاببندی شا اایر باشد بر ی
قار یک فرآ
الاشیصگا
خصوصاا فارییر تعریفشد ای ت رکر کر است .خصوصاا موا تولادشد
فصل  4اص شو .
مرتواتد طبق شهای اص حر ا ائهشد
سترس مرباشند .خصوصاا آ ها برای الاسخگویر
گریدهای مختل،ر
دا
قارها
به تااپهای صنایع مصرفر طراحرشد است مبتنر بر یک سری آپمو های فارییر است که
یژگرهای ترمر ،اتت لالذیری ،یسیواشستاساته ام قار ا تعریف مرکنند .این خصوصاا
فارییر برای اشتن ع لیر بهانه تتت شرایط مایر باش الایان طراحرشد اتد.
 1-1-5حساسیت دمایی
بهمنظو اشتن ع لیر مطلوب یک گستر ساعر اپ مای متاط مطلوب آ است که
خصوصاا با تغاارا
حساسات مایر قار کاهم یابد .شهایر برای تباان تغاارا
مایر قارها دو ا که مربوط به تغاار یژگرهای فارییر ماتند ترمر ت،واالذیری قار
ما است .ییر اپ این شها که ا الا مو است،ا قرا مرگار شاخص ت،وا
با تغاار
( )PIاست.
حساسات مایر موا ا کاهم
اکساداساو ابطه تقطه ترمر ت،واالذیری قار ا اص
مر هد تتاعه منعر به کاهم سامات ند شاخص ت،وا ما اکسادشد مرشو ؛ بنابراین PI
تظر گرفته مرشو  .اپ
بهعنوا یک شاخص مناسب دهت تعاان سطی مقدا اکساداساو
شهای یگری تار مرتوا برای تعاان حساسات مایر قار است،ا کر .
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 2-5ترکیببندی شیمایی قیر
مع و ًش ترکاببندی شا اایر قارها مصابه مرباشد لر بسته به توم ت،ت خام فرآیندهای
طول الاشیم ترکاب قار ،ت،ا های اتدکر آ ها دو ا  .قار ا مرتوا
مو است،ا
بهعنوا مخلوط الاچاد ای اپ هاد کربنها که ا ای تعدا پیا ی ترکابا شا اایر مختلف با
پ مولیولر تسبتاً باش هستند توصاف کر  .تر یدهای فرا اتر مو توپیع پ مولیولر قار
دو ا  .کوچکترین اتداپ تقریب ًا  300التو است که به ساله تقطار تقطه برش طول
فرآیند تولاد قار تباان شد است .مو بر گترین اتداپ تاکنو تتاعهگاری صو تگرفته
است .تتقاقا الاصان تصا مر ا که مولیولهایر با پ  10000التو تار دو ا تد ،این
دو  ،تنها چند مو معد
حالر است که برخر مطالعا تصا مر هد که صو
قار حضو اشته باشد.
مولیول بر گتر اپ  1500التو
قار ترکابر اپ آلیا ها ،سایلوآلیا ها ،آ ماتاکها مولیولهای
مولیولهای مودو
گوتاگو شامل سول،و  ،اکساژ  ،تاتر ژ فلرا است .آتالار عنصری مع ول قار دد ل پیر
ا ائهشد است.
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ع لیر قار تابعر اپ چگوتگر اکنم مولیولر بان مولیولهای قار باهم یا بان مولیولهای
برخر اپ مولیولها آ ها
فلرا
قار موا یگر است  .مقدا سول،و  ،اکساژ  ،تاتر ژ
اک ر قطبر مرکند .اه ات مولیولهای حا ی هتراتم ها شا ر قار تواتایر تصیال
ا تباطا مولیولر است که بهشد خصوصاا فارییر ع لیر قار ا تتت تأثار قرا مر هند.
یژگر ادراء حا ی ترکابا هتراتم مرتواتد قارهای به ستآمد اپ منابع مختلف،
مقدا
مت،ا باشد.
مقدا سول،و م ین است حد  1-7صد پتر قار بو مرتواتد شامل ترکابا سول،و
مت،ا ماتند تاوفن ها سول،ادها باشد .تتقاقا تصا مر هد که هتراتم ها ،سول،و تاتر ژ
تا حد پیا ی الایربندی حلقههای الایدا حضو ا تد .اگرچه ترکابا تاتر ژ شایع تاستند
لر الار ل ،اتاد ل گر های کرباپ ل برخر اپ قارها یافت شد اتد .اساساً اکساژ
گر های عاملر ماتند کربوکسالاک اسادها استرها حضو ا تد .بهطو کلر فلرا تار
ساختا های الو فارین ماتند ظاهر مرشوتد.
 3-5ویژگیهای شیمایی قیر
قار یک ما یسیواشستاک است ،بنابراین قطبات شا اایر یک یژگر مهم برای اتداپ گاری
است .بامتر ترکابا قطبر ادراء ساختا ی ایعا مرکنند که خصوصاا ترمر ا به قار
مر هند .حالرکه ترکابا قطبر کمتر اتعطافالذیری خاصات مایر الایان ا به قار
بامتر ترکابا قطبر هستند.
مر هند .ترکابا قطبر حد اسط قار کمتر ساپگا بو
اپآتعاکه قار شامل طاف الاوستهای اپ مولیولهاست تتاعه آتالار ات،را ی هریک اپ ترکابا
غارع لر است؛ بنابراین امر ایج تقسامبندی قار به  4طاف ساع اشبامها ،آ ماتاکها ،پینها
آس،التن ها است .آس،التن ها مع وشً با است،ا اپ ح ل دداساپی شد حالرکه سه درء
یگر با است،ا اپ کر ماتوگرافر مصخص مرشوتد.
چندین ش استاتدا برای ت،یاک قار به چها درء اصلر تامگذا ی ادراء آ دو ا .
هنگامرکه قار تتت فرآ ی بامتر قرا مرگار (ماتند اص هوایر یا اکساداساو ) آتالار
چها درء اصلر آ تصا هند یک اتتقال است که آ پینها حال تبدیلشد به
آس،التن ها آ ماتاکها حال تبدیلشد به پینها مرباشند .بهطو کلر با افرایم فرآ ی،
مقایسه با قار ابتدای فرآ ی ،خاصات اشستاک بامتری ا .
قار سختتر شد
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طول اکساداساو  ،تد اکساداتاو ا لاه تصیال الاوتد کربن-کربن اپ طریق اکساداتاو تراکم
است .مقدا آس،التن افرایمیافته حالرکه مقدا ت،تناک ها آ ماتاکهای قطبر کاهم
مای متاط خاصات
مریابد .تتاعهی افرایم غلظت آس،التن فراتر اپ یک تقطه خاک
دریا قار اص شد تولادی اپ فتا یسیواشستاک به تر ییر فتا اشستاک خالص تبدیل
مرشو .
گر های عاملر
ماد هوا به قار اضافه مرشو به تظر مر سد که
اکساژتر که
هاد کسال ،الراکساد کربنال قرا مرگارتد .مقدا ک ر اپ ترکابا فرا قار طول فرآیند
اکساداساو خا ج مرشو  .تتاعه این اکنمها مقدا هاد کربنهای آ ماتاک چند
حلقهای قار کاهم مریابد.
 4-5انواع گروههای عامل دار موجود در قیر و ساختار آن ها
یژگرهای شا اایر قار بر الایه ددایم آ ها به چها سته اپ ترکابا آس،التن ها ،اشبامها ،
حلقویها پینها مرباشد .مثالهایر اپ ساختا های مع ول این ادراء شیل ش ا 9
ا ائهشد است.
آسفالتن ها :ا ای موا دامد برشیلر است که ع

بر کربن

تاتر ژ  ،سول،و اکساژ تار هست .عناصر ک اابر ماتند تایل
ا تد .آس،التن ها مع و ًش بهعنوا موا آ ماتاک با قطبات پیا
گرفتهشد که  5-31صد اپ درم قار ا تصیال مر هند.

هاد ژ

ا ای مقدا ی

اتا یوم تار آ حضو
پ مولیولر باش تظر

اشباعها :ع دتاً شامل پتعار های هاد کربنهای آلا،اتاک شاخهای

مستقام هستند که

پ
ه را با ت،تن های آلیالر برخر اپ آ ماتاکهای آلیالر قار حضو ا تد .متد
ترکابصا شامل اشبامهای اکسر غار اکسر
مولیولرشا تقریباً شباه به حلقویها بو
است .این درء حد  5-20صد درم قار ا تصیال مر هند.
حلقویها (آروماتیکها/نفتن آروماتیکها) :ترکاباتر هستند که کمترین پ مولیولر ا
قار اشته ،مایع یسیوپ بر تگ بو

 30-60صد درم قار ا تصیال مر هند.

رزینها (آروماتیکهای قطبی) :دامد یا شبه دامد تار تگ بو  ،درء بساا چسبند با
پ مولیولر تسبتاً باش است که

مالتن ها حضو ا  .عامل مت،رب کنند برای آس،التن ها
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است .تسبت پینها به آس،التن ها بر ده مقدا فتا ئولوژیک قار ،حاکم است .پینهای
این ترکابا  15-55صد اپ درم قار
دداشد اپ قار ا ای پ مولیولر  800-2000بو
ا تصیال مر هند.
تقطار خ ء بهصو اتتخابر هاد کربنها با پ مولیولر کم توساتا باش ا فع کر
قار افرایم مریابد .طول فرآیند ماد هوا،
تتاعه غلظت ترکابا با پ مولیولر پیا
ترکابا حلقوی تبدیل به پینها شد که آ ها تار بهتوبه خو به آس،التن ها تبدیل مرشوتد.
با افرایم مقدا آس،التن ها ،سختر قار افرایم مریابد .قارهای اکساد مع و ًش مقدا باصانه
آس،التن ا تسبت به گریدهای غار اکساد ا تد.
صنایع آس،الت
تنبلر تسبر قار آ ا به ما ای مناسب برای ساخت موا با ام دهت است،ا
ضد آبکر تبدیل کر است .شرایط متاطر خصوصاا فارییر
ساپی دا
طول پما سر یس بهآ امر تغاار مرکند .حقاقت به لال تصیال آس،التن
شا اایر آ
های اضافر براثر اکساداساو  ،قار طول پما سر یس بهآ امر سخت مرشو .

شکل  9مثالهایی از انواع و ساختارهای گروههای عاملی در قیر
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 5-5هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای در قیر
هاد کربنهای آ ماتاک چند حلقهای ( )PAHبه لال ا تباط آ ها با اثرا بهداشتر
س متر قابلتوده مرباشند PAH .ها پیرمع وعهای اپ یک گر گستر تر ترکابا آ ماتاک
چند حلقهای ( )PACهستند که م ین است شامل اتمهای یگر ماتند سول،و  ،اکساژ
تاتر ژ تار باشند.
ت،ت خام ا ای سطی ک ر اپ هاد کربنهای آ ماتاک چند حلقهای است که این موا تا
گار تولاد قار
حد ی تار قار سطی  ppmحضو ا تد .باصانه ده حرا
حد بام اپ  385ده ساتتر گرا است که این ما برای آغاپ تصیال چصمگار
یا احتراب
هاد کربنهای آ ماتاک چند حلقهای کافر تاست پیرا تعریه براثر ده حرا
مای باشی  500ده ساتتر گرا خ مر هد .فرآیند الاشیصر اصلر است،ا شد
مع وشً
برای تولاد قار ،تقطار خ ء حذف اکثریت هاد کربنهای آ ماتاک چند حلقهای است.
ه چنان ه ا طو که قب ً تار به آ اشا شد ،اکساداساو تصا هند کاهم غلظت کلر
هاد کربنهای آ ماتاک چند حلقهای قار است.
مقدا سطی برخر اپ هاد کربنهای آ ماتاک چند حلقهای اتداپ گاری شد
مختلف دد ل ش ا  3تصا ا شد است.

قارهای
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جدول  3مقدار هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای در قیر
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 .6انتشار آالیندههای قیر
مطالعا پیا ی برای اتتصا قار متاطپیست اتعامگرفته است که
اپ آ ها ا مو بر سر قرا مر هام.

این بخم تتایج حاصل

 1-6انتشار آالینده ها درآب و خاک
قار ما ای براثری است که آب تامتلول است .قار ما الایه صنعت ساپی آس،الت
ا آبها ا تباط
تتاعه با آبهای حاصل اپ با تدگر
صنعت عایق الصتبام بو
مرباشد .ع بر این ،موا قاری مخاپ آب آشامادتر خطوط اتتقال تأمان آب آشامادتر
مو است،ا قرا مرگارتد .استخرهای اخار مع وشً برای دلوگاری اپ تصت موا مایعهای
صنعتر ضایعاتر به اخل خاک با است،ا اپ آس،الت سنگفرش مرشوتد .به ه ان صو  ،قار
خطوط متلهای فن پبالههای الرخطر برای دلوگاری اپ ت،وا آب با ا به اخل پبالههای
خطرتاک بهتبع آ تصت به اخل آبهای پیرپمانر است،ا مرشو .
ا آبهای دا یشد بر ی بر گرا ها ه چنان شاته خاکر
آلو گر به فلرا سنگان
ا
کنا دا ها تار گرا ششد است .مطالعا اخار تصا مر هد که آشیند های مودو
آبهای دا یشد بر ی آس،الت اپ خو آس،الت تبو بلیه تصاء گرفته اپ سایل تقلاهای
است که اپ ی آ عبو مرکند .سال  Brandt de Groot ،2001تتایج آپمو صافر
استاتاک ا با آپمو صافر یناماک مقایسه کر تد .هرکدام اپ آ ها تصا ا تد که آب صافر اپ
قار بهخوبر تاحاه کمتر اپ متد یتهای آبهای سطتر که اتتا یه ا الا دو ا تد
قرا گرفته بامتر اپ کمترین متد س،ا ش شد برای آبهای قابل شرب مرباشد.
سال  Kriech ،2002شم ت وته آس،الت  4ت وته قار عایقکا ی الصتبام ا برای تباان
غلظت  29 PCsآب شارابه تتت شرایط آپمایصگاهر ا مو بر سر قرا ا  .تعاان حد
آ اپ ش آتالار  GC/MSاست،ا شد .این موا با است،ا اپ آتالار  GC/MS/MSبامتر
شناسایر شدتد .ییر اپ ت وتههای آس،الت ،ت،تالان به مقدا  1/8 ppbیافت شد فناتتر
ت وته آس،الت یگر به مقدا  1 ppbاتداپ گاری شد.
گر بومشناسر ایالت اشنگتن مطالعا ا پیابر موا شا اایر س ر ا Puget Sound
اپ سالهای  2011-2007ا ا ائه کر تد .بر اساس تتایج این مطالعا  ،آ ها موا بیا فته
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حوضه  Puget Soundبرای تباان این موضوم که آیا عایقکا ی
عایق الصتبامها ا
الصتبامها منتصر کر موا شا اایر س ر که آ ها کصف کر اتد تأثارگذا بو یا ته
مو ا پیابر قرا ا تد .آ ها موا عایقکا ی است،ا شد ا با است،ا اپ طراحر خوب مطالعا
ساله ا پیابر کر تد .آتالار ا آبها شامل فلرا (آ سناک،
کنترلشد برای یک
فانال اتر)
ی) موا ا گاتاک (PAHها،فتاش  ،اللر بر مانا
کا ماوم ،مس ،سرب
است .آ ها  10مو با تدگر ا طول  3ما بعداپآ باگذشت  6ما  10 ،مو با تدگر ا
طول  4ما برای ا پیابر اثرا الاری د عآ ی کر تد.
دهت گسترش
اتصگا ایالت ا گا
برتامه ملر تتقاقا بر گراهر اپ تامهای تتقاقاتر
متد لوژی برای ساخت ساپ بر گرا ها تع ار موا به لال اشتن تأثار بالقو بر ی کا،ات
آبهای سطتر پیرپمانر ح ایت کر است .مطالعا تصا ا که موا مرسوم است،ا شد
ساپی هاچ آسابر به متاطپیست ا ت رکنند .یو باتومن تار مطالعاتر ا
آس،الت
مو فتا آبصویر قار  Stright-runقار اکساد با باپبانر متو گذشته ا پیابر اتتصا
فلرا ((BTEX PAH )As،Sb،Cd،Cr،Hg،Ni،Se،Al،Fe،Co،V،Mnبنر  ،تولوئن،
اتال بنر پایلن) اتعام ا تد .تتایج مصخص کر که بهاستثنای سه ( PAHت،تالان ،فلوئو
فناتتر ) ت ام آتالارها کمتر اپ حد معاپ تصخاص ا شد قرا ا تد.
 2-6انتشار آالیندههای قیر در هوا
طول فرآیند تولاد که ه را با فع خر ج مولیولها با تقطهدوش الایان ه را است ،اتتصا
مای متاط بساا
آشیند ها به دو تتت شرایط ترمال خ تخواهد ا  .اتتصا آشیند های قار
مای باش امیا الذیر
تاچار است .به لال خصوصاا فارییر قار ،تقل اتتقال بهکا گاری آ
این شرایط است که امیا اتتصا آشیند ها دو ا .
است
اتتصا آشیند ها دو شامل مخلوط الاچاد ای است که غالباً اپ هاد کربنها با متد
تقطهدوش ساع تصیالشد است .مصتقا ت،تالان تنها بخصر اپ ترکابا شناسایرشد
این اتتصا مرباشد.
اتتصا اپ قار مذاب یک تعا ل ینامایر است که شیل ش ا  10به تصویر کصاد شد
است .مولیولهای گاپ قطرا قار سهم درئر اپ موا منتصرشد اپ قار مذاب است .تسبت
شرایط متاطر کا بری مت،ا است .مع و ًش آئر سل تسبت
آئر سل/مه یا غبا به بخا
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متد  15:85-5:95بو اما این باید تتت شرایط اصلر ماتند مای باش شناسایر
بخا
شو که تسبت اقعر م ین است بساا فراتر اپ این متد باشد.

شکل  10نمودار شماتیک انتشار قیر

 1-2-6مقایسه انتشار در قیر اصالح هوایی شده و قیر بهدستآمده از تقطیر وکیوم
ترکاب اتتصا اپ توم قار صنعتر با ییدیگر مقایسه شد است .این قارها الاشیصگا مصابه
ش فرآیند تولادشا مرباشد .ییر اپ
اپ یک توم ت،ت خام تولادشد اتد ت،ا آ ها
این قارها گرید  70/100است که توسط تقطار درءبهدرء کاوم بهصو مستقام به ستآمد
گرید قار م 50/70است که به ساله ماد هوا به کاوم باقا اتد اص هوایر آ
به ستآمد است .مقایسه تتلالر قارها اتتصا آپمایصگاهر تتت شرایط ییسا اتعامگرفته
مای  155ده ساتتر گرا د عآ یشد بهطو گستر
است .اتتصا اتعامگرفته اپ قارها
دهت ا پیابر شباهتها ت،ا ها مو تعریه تتلال قرا گرفته است.
اتتصا فالتر لولههای دااب د عآ ی ،شسته ترکابشد برای شباهساپی تقطار ،عد
کربن مقدا کل ما آلر مو آتالار قرا گرفته است .برای مصخص کر ترکابا بامتر
اتتصا قار اپ ش  GC/MSبرای خلق اثراتگصت اپ ترکابا استخراجشد است،ا
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شد است.
مقایسه اتتصا اپ

قار منعر به کسب تتایج پیر شد است:

 توپیع تقطهدوش اپ هر
ش ا )11

توم ت وته بخا تغلاظ شد تقریباً ییسا بو (مصاهد شیل

 تسبت مصابهر اپ ادراء ت وته فرا به آئر سل به ست آمد.
 اثراتگصت  GC/MSبه ستآمد اپ هر
مصابه بو .

توم ت وته اتتصا اپتظر ترکابا شناختهشد

شکل  11منحنی توزیع نقطهجوش برای نمونههای انتشار قیر ( 50/70آبیرنگ) و ( 70/100نارنجیرنگ)

اگرچه برخر اپ ت،ا های درئر ا ها آشیا است لر بهطو کلر به تظر مر سد که اتتصا
به دو آمد اپ موا هر توم قار اپتظر ترکاببندی خصوصاا فارییر مصابه مرباشد .بر
مبنای این تتایج به این د عبندی سادتد که تتایج حاصل اپ قار اص هوایر شد مو است،ا
مطالعا  Fraunhoferمرتواتد بهصو متقابل برای قارهای گرید  Stright-runکاوم
باقا اتد تار مو است،ا قرا گار (.)CAS#8052-42-48 & 64741-56-6
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 2-2-6اثر دما بر روی انتشار قیر
مای پیا  ،مقدا اتدکر اتتصا هاد کربن خ
طول تقل اتتقال قار یا موا حا ی قار
مایر مرتبط
مر هد .اتتصا به ده حرا بستگر ا  .مطالعا آپمایصگاهر متد
ساپی ( 140-190ده ساتتر گرا ) ترخ اتتصا برخر ادراء بنر
با کا بریهای آس،الت
متلول ،با مقدا ضریب  2برای هر  11-12/5ده ساتتر گرا افرایم ما ،پیا مرشو .
مطالعا ثاتویه اتتصا مضاعف ا افرایم ده حرا اپ  30ده ساتتر گرا ا تصا
مر هد .مطالعا سوم تصا هند افرایم  30صدی اتتصا برای افرایم ده حرا اپ
 50ده ساتتر گرا است.
ماهای مختلف اتعام ا است .اگرچه تولاد
یو باتومن مطالعاتر ا برای مقایسه اتتصا قار
اتتصا آپمایصگاهر تصا هند ت،ا ها با است،ا اپ سیوهای مختلف آپمایصگاهر بو  ،این
ا برای بر سر مارا
مطالعا طرحر ا برای چگوتگر کنترل متغارها بهغاراپ ده حرا
تأثارگذا ی ا ائه کر است.
موا آپمایم قار  50/70اص هوایر شد مصابه قار است،ا شد مطالعا استنصاب فراتهوفر
است .منابع ییسا قار برای هر تولاد تظر گرفتهشد که برای ساد به ماهای هدف اپ
الام تعاانشد اپ  155ده ساتتر گرا  180 ،ده ساتتر گرا  220 ،ده ساتتر گرا ،
ا مرشو .
 230ده ساتتر گرا  250 ،ده ساتتر گرا  300ده ساتتر گرا حرا
تتایج حاصل اپ این مطالعا تصا ا که با افرایم ده حرا  ،غلظت اتتصا تار افرایم
یک ا تباط
مریابد .این افرایم مقا یر اتتصا تولادشد بهعنوا تابعر اپ ده حرا
لگا یت ر که شیل ش ا  12تصا ا شد ظاهر مرگر  .این ابطه توسط معا له
سلساوس-ک الار با توصاف افرایم فصا بخا با ده حرا قابل الامبانر است.
مای بخا تولادشد منعر به افرایم توپیع تقطهدوش اتتصا افرایم متناظر
افرایم
ترکابا با پ مولیولر پیا مرشو  .غلظت  4-6 PAHحلقهای با افرایم ده حرا بخا
ه ا پما یک کاهم غلظت  2-3 PAHحلقهای با پ
تولادی ،افرایم مریابد
مولیولر کم به دو مرآید .هنگام افرایم ده حرا بخا تولادشد تا  300ده ساتتر
کر ماتوگرافر تصا هند افرایم تقطهدوش تا عد کربن
گرا  ،الاک شناسایرشد
 34است که بهصو

گرافایر

شیل ش ا  13تصا

ا شد است.
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بهطو خ صه آپمو های ده حرا تولاد بخا منعر به ایعا ا تباط مثبت بان مقدا
اتتصا مقدا تسبر موا آپا شد با پ مولیولر باش مرشو .

شکل  12لگاریتم  )mg/m3( TOMبهعنوان تابعی از درجه حرارت متقابل

شکل  13دمای بخار تولیدی در مقابل نقطه پایانی عدد کربن
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 3-6مخاطرات شغلی مواجهه با انتشار آالیندههای قیر
اتتصا قار مر تواتد شامل مقا یر ک ر اپ ترکاباتر که توسط ساپما های تنظام کنند مقر ا
به عنوا موا مترک یا سرطا پا طبقه بندی شد است ،باشد .تتقاقا اتعام گرفته توسط
ده
یو باتومن که شیل ش ا  13به ت ایم آمد تصا هند مقا یر اتتصا اپ قار
حرا های مربوطه مر باشد .با افرایم ما ،مارا اتتصا تار افر شد مر تواتد باعث
افرایم مخاطرا شغلر مربوطه تار شو  .بدین ترتاب ،ده حرا یک عامل تعاان کنند
ماهای کم
تتاعه متصوش حا ی قار باید
کلادی برای خطرا شغلر کا با قار بو
ابطه با
با است،ا اپ ابرا های یژ  ،اتتقال به کا گرفته شوتد .مخاطرا اتداپ گاری شد
اتتصا قار مر تواتد ه را با گذشت پما تیامل یابد .این موادها بام تر مو ا ا معلق
متل کا بر ی فالتر ها است.
د ع آ ی شد ماتند گر غبا یافت شد
با گذشت پما ت رکر بر ی ترکاباتر که باعث ایعا تتریک سوپش مر شوتد ماتند موا
آلر اسار شد بر ی فالترها یا ترکابا عبو کر اپ فالترها که بر ی موا دااب د ع
آ ی شد اتد تغاار یافته است .بام تر سال های اخار ت رکر به س ت اتداپ گاری ترکاباتر
که التاتسال سرطا پا بو ا ا تد تغاار کر کر .
مطالعه بر گ با تگا به مخاطرا اتتصا قار طول پما اتعام گرفته است .مطالعا تصا
معرض مخاطرا حاصل اپ اتتصا به مر پما کاهم
مر هد که پما قرا گاری کا گرا
یافته اپ تظر عد ی مدل الام بانر کاهم موادهه شیل ش ا  14تصا ا شد است.
بعد اپ یک افرایم موقت هنگام باپیافت آس،الت قدی ر با شیه های حا ی پغال-قار ا الا،
یک کاهم ثابت ا ا اسط سال ، 1970بعد اپ م نوعات باپیافت گرم شیه های حا ی پغال-
قار شاهد هستام.
کاهم مای تقل اتتقال کا بر  ،آموپش تقل اتتقال ای ن است،ا اپ کنترل های مهندسر
اپ عوامل گار کاهم موادهه کا گرا با موا حاصل اپ اتتصا مر باشد .با افر تعهارا
ده
کنترل کنند اتتصا است،ا اپ حصار شاصه ای بعای ت دهای آلر کاهم کلر
حرا است،ا شد برای تولاد قار صنایع عایق کا ی الصت بام هم شاهد کاهم موادها
ادراء متلول بنر متناظر بام اپ 11
کا گرا با موا حاصل اپ اتتصا هستام .مع وم ا ا
برابر مطالعا اتعام گرفته سال های  1977-1979کاهم یافته است.
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شکل  14ارزیابی روند زمانی در میانگین مواجهه با مواد حاصل از انتشار

 .7ایمنی و سالمت در کار با قیر
هاچگوته اثرا مخرب ای نر س مت اپ معرض متصوش قاری قرا گرفتن مراحل
تهایر کا با آ ماتند ساپی دا ها عایقکا ی الصتبام شناسایر تصد است .بههرحال
موادهه شغلر با قار اتتصا قار م ین است ه را با خطرا بالقو ای باشد که ا امه مطالب
آ ا شر مر هام.
 1-7مخاطرات شغلی
 1-1-7سوختگی
ت اس با قار مذاب مرتواتد مودب ایعا سوختگرهای شدید چصم الوست ،حتر
کوچک شو  .لباسالوشصر کامل (ماتند شلوا بلند الاراهن آستان ا ) یگر تعهارا

مقا یر
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ح،اظتر ماتند ستیم مقا م برابر حرا  ،عانک ای نر ماسک صو
طول تقل اتتقال کا با قار دلوگاری کند.

مرتواتد اپ سوختگر

 2-1-7تحریک و سوزش
تعدا ی اپ ترکابا منتصرشد اپ قار مذاب شامل هاد ژ سول،اد م ین است مودب تتریک
سوپش چصم ،الوست یا ستگا تن،سر شو  .حرا قار ،اتتصا ا افرایم ا که مرتواتد
استنصاب یا ت اس باالوست قرا گارتد .ح،ظ ده حرا قار
موا حاصل اپ اتتصا
کمترین مارا م ین ییر اپ ا های مه م برای کاهم ایعا تولاد اتتصا موا قار بو
تتاعه مودب کاهم التاتسال تتریک سوپش گر  .کنترلهای مهندسر بامتر شاو
کا تار اپ عوامل یگر کاهم تتریک است.
 3-1-7سرطان
ه ا طو که بخم قبلر بر سر شد ،ت،ت خام حا ی هاد کربنهای آ ماتاک چند حلقهای
است که برخر اپ آ ها سرطا پا مرباشند .حالرکه بامتر  PAHها طول فرآیند الاشیم
به یگر دریا های ت،تر ت،یاک مرشوتد ،بهطو تسبر غلظتهای الایانر اپ  PAHباقا اتد
قار دو ا  .به ه ان لال قارها ا برای اشتن التاتسال سرطا پا بو مو تتقاق
بر سر قرا مر هند.
اط عا منتصرشد حاکر اپ آ است که قار خطر سرطا تدا  .سطی کم  PAHها قار
بهآساتر دذب تصد قرا گرفتن معرض  PAHها اپ طریق ست پ به موا قاری بساا
کم است .التاتسال سرطا برای اتسا هایر که معرض قار موا منتصرشد اپ آ قرا ا تد
سال 2013
سال  2011اتعامگرفته
توسط آژاتس بانال للر تتقاقا سرطاتر
منتصرشد است .ا پیابر کلر التاتسال سرطا پا بو برای اتسا بر الایه یافتههای سرطاتر
حاواتا آپمایصگاهر یگر اط عا مربوطه است.
اتسا  ،مطالعه سرطا
هر مطالعه اتعامگرفته
آژاتس بانال للر تتقاقا سرطاتر هاچ افرایم ثابتر سرطا
کا آس،الت ساپی یا مطالعا حاواتر آ سته اپ مودو اتر
مو اشتغال افرا
ید تصد .مدا ک بساا متد ی برای ابت
که با قار یا اتتصا موا حاصل اپ قار مواده بو
ا تباط با مصاغل عایقکا ی الصتبام یا آس،التکا ی مصاهد شد است .مطالعه
به سرطا
حایواتر عصیا تغلایظ شد بخا آسی،الت به سیتآمد اپ توم یژ ای اپ قایرهای عاییقکا ی
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(توم  )BURA3تتایج شواهدی اپ سرطا بر ی الوست موش ید شد است .یافتههای
هنوپ
دد ل ش ا  4ا ائهشد است .این ا پیابرها بهصو کلر بو
کلر این مو
بهصو قطعر ت رباشد.

جدول  4خالصه ای از ارزیابی های آژانس بین المللی تحقیقات سرطانی

 4-1-7اثرات هیدروژن سولفید
فضای تاتیرها،
هاد ژ سول،اد یک گاپ خطرتاک بو که م ین است بخا مودو
کاماو ها  ،قطا ها مت،ظه با ج ها حا ی قار مذاب یافت شو  .خالر اپ عوامل حضو یا
آپا شد هاد ژ سول،اد قار موثر هستند که شامل ده حرا  ،تتریک آش،تگر،
منبع ت،ت خام ،ترکاب ادراء موا افر تر است .تغاار شرایط اخار ساپی دابعایر م ین
است مودب افرایم یا کاهم آپا شد هاد ژ سول،اد گر  .استنصاب هاد ژ سول،اد
مر تواتد بر اعصاب ،قلب عر ب ساستم تن،سر تاثارگذا باشد .مارا اثرا به شد غلظت
گاپ مد پما قرا گرفتن معرض آ بستگر ا  .متد این اثرا م ین است شامل
سطو کم منعر به باهوشر سریع
تاثار بر بویایر ،بانایر سوپش ستگا تن،سر بو
مقا یر
غلظت های باش منعر به مرگ فر مر شو  .هاد ژ سول،اد تا پماتر که مقدا آ
کم باقر ب اتد  ،تولاد هاچ اثر ائ ر ت ر کند .برای کسب اط عا باصتر مو مدیریت
خطرا هاد ژ سول،اد قار مر تواتاد اپ بخم « IS-225شاو های مدیریت تاساسا
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آس،الت دهت کنترل خطر هاد ژ سول،اد» «التاتسال خطر هاد ژ سول،اد
مراحل تتویل آ » که اتتصا ا یو باتومن مودو است ،مرادعه کناد.

تولاد قار

 5-1-7اثرات نفتالین
ت،تالان غلظت های کم موا منتصر شد اپ قار یافت مر شو  .ت،تالان به عنوا یک ما
اتتا یه ا الا آمرییا معرفر شد است .این
سرطا پا توسط موسسا تنظام کنند مقر ا
تتایج به طو کلر بر الایه مصاهد تومو های سرطاتر مطالعا حاواتر بر ی موش ها است.
تتقاقا گستر تری توسط اتع ن تتقاق بر ی ت،تالان اتعام گرفته که شامل  28تصریه
ا های سرطاتر
کا شناسر شد است به این د ع بندی سادتد که برخر اپ اط عا
قد تخ ان برآ معتبری تدا .
مربوط به اتسا تبو
 2-7خطرات ارتباط با مواد افزودنی و اصالحکننده
تولاد فرآ های قاری باید منطبق با آیانتامه طبقهبندی مخاطرا ا تباطا برای متصوش
کاش
فرآیند تولاد بایستر بهصو مناسب خطر افر ترهای مو است،ا
بو
شناسایرشد ع براین هرگوته آساب خطر تاشر اپ ترکابا غار قاری تار شناسایر
تباان شو  .ه چنان هرگوته خطر منتقلشد به فرآ های قاری تار باید شناسایر شو .
پهای مت،ا بسته به توم موا
باش مقا یر
ترکابا ادراء غار قاری شناسایرشد
افر تر ،اضافه مرگر .
 3-7طبقهبندی و برچسبزنی
التاتسال خطری که ه را با است،ا اپ قار مرباشد فقط تاشر اپ خصوصاا ااتر قار تبو
بلیه به شرایط بهکا گاری آ ها تار بستگر ا  .ا الا توصاهتامهای دهت طبقهبندی
برچسبپتر موا ت،تر منتصرشد است .طبق این طبقهبندی ،قار بهعنوا ما ای مضر برای
س متر متاطپیست شناختهتصد است .معاا های مناسب دهت مدیریت خطر هصدا های
ه را با موادهههای شغلر کا با قار فرآ های آ توسط  Concaweتباان توصاهشد
است.
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 .8توسعه پایدار
قار ،قالب متصوش تعا ی تولادشد ای که آ قار بهعنوا یک درء بیا فته ،ییر اپ
دها است .ا ایل سال  1970ما ی ،باپیافت آس،الت
بامترین موا باپیافت شد
ساپی قدی ر (که بهطو ع د با عنوا  RAPشناخته مرشو ) به مخلوط آس،الت ددید آغاپ
شد .امر پ تقریب ًا هاچگوته ساپیهای قاری قدی ر بر اشتشد  ،متاطپیست ها تصد
آپمایصر است،ا معد اپ
ا اسط سال  2000ما ی بهصو
یا فن ت رشوتد.
عایقکا ی الصتبام (که بهطو کلر با عنوا
توفالکوبرهای قدی ر موا قاری است،ا شد
ساپیهای قاری آس،التکا ی آغاپ شد .به لال صد باشی
 RASشناخته مرشوتد)
قار توفالکوبرها ( 20صد بامتر) است،ا معد اپ آ ها صنعت آس،الت ساپی
به علت توداه اقتصا ی آ ع ومات یافت .بههرحال به لال آ که قار است،ا شد
تتاعه به است،ا اپ
آس،الت بو
توفالکوبرها خالر سختتر اپ قار مع ول مو است،ا
هنگامرکه مقدا پیا ی اپ توفالکوبرها مخلوط آس،الت بیا
برخر اپ عوامل ترمکنند
بر مرشوتد ،تااپ مرباشد .عوامل ترمکنند بر الایه اتههای غنر یگر موا شا اایر که
به شد اپ
خو متصوش الایدا ی مرباشند ،بهطو گستر مو است،ا قرا گرفتند .است،ا
تینولوژیهای مخلوط گرم که سختر قار ا پما تولاد مخلوط آس،الت کاهم مر هد تار
است،ا معد اپ سطی باشیر اپ موا قاری باپیافتر ا ساخت آس،التهای ددید امیا الذیر
ساخته است .سراسر دها تتقاقا گستر ای مو موا افر تر فنا ی فرآ ی که
باعث افرایم سطی مقدا بهکا گاری موا ترکابا قاری باپیافتر ساخت آس،الت ددید
مرشو  ،اتعامگرفته است.

 .9خصوصیات قیر و فرآوردههای آن
گریدهای مختل،ر تولاد مرشو  .قارها با خصوصاا مختلف
دا
حال حاضر قار
دهت الاسخگویر به تااپهای صنعتر طراحرشد بر الایه یک سری آپمو های فارییر است که
خواک ترمر ،اتت لالذیری ،یسیواشستاساته ام قار ا تعریف مرکنند .این خواک فارییر
دهت ستاابر به ع لیر مطلوب تتت شرایط مایر باش الایان طراحرشد اتد.
ا الا

بخم پیرساستم مصخصا ایاش متتد

درئاا شر

ا شد است؛ پیرا با
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اصول اساسر ا سراسر دها تصا
بر این است که این ساستم ،دامع کامل بو
خا ج اپ ایاش متتد ا الا بر الایه ا پیابر یژگرهای مصابه با است،ا
مر هند .مصخصا
اپ شهای آپمو مصابه برای خصوصاا مای سر یس باش ،حد اسط الایان همچنان ام
قار است.
 1-9درجه بندی قیر در ایاالتمتحده
یک ساستم تسبتاً ددید که با عنوا ساستم ع لیر دهبندی ( )PGمعرفرشد است ،برای
دهبندی قار ایاش متتد مو است،ا قرا مرگار  .ساستم  PGبهعنوا بخصر اپ الر ژ
 150مالاو ش ی تتقاقا بر گرا های استراتژیک با صرف  5سال پما اپ سال  1987تا
 1992ما ی اتعامگرفته است .ساستم  PGدایگرین ساستمهای دهبندی یسیوپیته
دهبندی ت،وای که گذشته مو است،ا قرا مرگرفته ،شد است .شرایط آب هوایر (
ده ا ل ده حرا ) ییر اپ عناصر کلادی ساستم  PGاست .بهطو مثال قار PG 64-
ساپی  64ده ساتتر گرا  ،برای ک ک
ده حرا
 22برای ا ائه سختر شپم کافر
به افرایم مقا مت برابر تغاار شیل شاا شدگر ع ق  25مالرمتری آس،الت ه چنان
ساپی  -25ده ساتتر گرا برای دلوگاری اپ شیست
ده حرا
اشتن سختر الایان
ماهای حد اسط برای به حداقل
مای الایان اشتن مد ل یسیوپ الایان
حرا تر
ساتد شیست خستگر تهاه تولادشد است .هر توم قار اص تصد اص شد اللا ری
تتت ساستم  PGتطباق ا شد اتد .مصخصا استاتدا AASHTO M320 PG
 ASTM D6373دو اشته که اغلب شامل ا پیابر ام قار دنبههایر ای نر (تقطه
اشتعال افت حرا تر) است .بههرحال چندین ایالت این الراما ا بر الایه تعا ب گذشته با
یا عرضه قار ا با م حظا خاصر منطقه خو اتعام
است،ا اپ قار  PGعایت کر
ساستم  PGتصویق تولادکنندگا برای ترکاب اللا رهای
مر هند .بامتر اص حا
اشستومری با قارها مرباشد .حالرکه قارهای اکساد (اغلب باتام قار ماد شناخته مرشوتد)
سه ده حرا  0ده25 ،
بر الایه تقطه ترمر دهبندیشد که آپمو های مو تااپ آ
ده  46ده ساتتر گرا اتعام مرالذیر برخر کنترلها ا بر حساسات مایر این موا
کتاب
ا ائه مرکند .آپمو های مو تااپ برای کا بر های تخصصر قار اکساد ا مرتوا
اهن ای آس،الت به ست آ .
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 2-9درجه بندی قیر در اروپا
مصخصا
 15بو
خصوصاا
مصخصا
خصوصاا

قار ا الا بر الایه سته گستر ای اپ اتوام بایند های تصا ا
افر بر قار خالص شامل مصتقا قار تار مرباشد .ساستم
شا اایر ع دتاً بر الایه خصوصاا فارییر است .ساستم ا
توسط ک اته استاتدا ا الا ( )CENادرا مرشو  .کا گر
ه اهنگساپی شهای آپمو ا برای قار ا ائه مرکند.

شد شیل ش ا
ییپا چهساپی بعای
الایر ییپا چهساپی
، CEN TC336

شکل  15ساختار خصوصیات بایندرهای قیری اروپا

 1-2-9خصوصیات قیرهای آسفالت و روسازی اروپا
تامگذا ی دهبندی ا الا بر الایه ده ت،وا فرآ ها (اتداپ گاری ثابت  25ده ساتتر
گرا ) است .مصخصا قارهای آس،الت شامل ( EN 12591گرید ساپی آس،الت)EN ،
( 13924قار ساپی ده سخت) ( EN 14023قار اص شد اللا ری) است .اینها بر
الایه شهای مختلف آپمو تعربر استاتدا های ملر سابق که بهطو مع ول برای چندین
سال است،ا مرشدتد ،مرباشند.
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مصخصا مخصوک ئولوژی (ت،وا ،تقطه ترمر گراتر ی) ،مقا مت برابر سخت شد /
الارشدگر ،تقطه اشتعال (به شیل ای نر) اتت لالذیری برای تصا ا عدم دو آشیند
است .قارهای گرید ساپی توسط تقطار کاوم اص هوایر تولاد مرشو  .قارهای اص شد
سته قارهای ساپی
اللا ری که اپ ترکاب قار با اللا ر یگر افر ترها تولاد مرشو
طبقهبندی مرشو .
 2-2-9مشخصات قیرهای صنعتی اروپا
برای قارهای صنعتر ،استاتدا های ا الایر یک چها چوبر ا برای مصخصا قارهای صنعتر
چسبندگر است،ا
سخت یا اکساد که بهطو ع د برای مصا ف کف ساپی ،ضد آبکر
مرشوتد ،ا ائه کر است .قارها توسط استاتدا های ( EN 13304برای گریدهای اکساد )
( EN 13305برای قارهای ده صنعتر سخت) الوشم ا مرشوتد.
این چها چوب چندین گرید اپ قارهای اکساد مو است،ا قرا گرفته بسته به شرایط آب
هوایر ،توم ساخت ساپ شاو های سنتر ،دا گریدهای مختل،ر م ین است برای برخر
اپ اهداف است،ا شو  .بههرحال ،گریدهای مختلف قار برای بهبو چص گار مقا مت برابر
پاته فصلر تولاد مرشوتد.
ده حرا
تغاارا
 25ده ساتتر گرا
ده ت،وا
قارهای اکساد توسط ترکاب مقا یر تقطه ترمر
استاتدا ا الا برای
ستهبندیشد بهصو مضربر اپ  5باا مرشو  .چها چوب مودو
قارهای اکساد  ،EN 13304توافقر ا بر اساس کا،ات بان تولادکنند مصتری ا ائه مرکند.
اتوام مع ول قارهای اکساد شامل گریدهای،100/40 ،95/35 ،95/25 ،85/40 ،85/25 :
 115/15 110/30 ،105/35است.
مصا ف کف ساپی ،شستاکهای صنعتر ،عایقکا ی
قارهای صنعتر سخت بهطو ع د
الصتبام ساخت آس،الت ماستاک بهکا بر مرشوتد .ا الا چندین توم قار صنعتر سخت
مو است،ا قرا مرگار بسته به شاو های سنتر ،م ین است قارها با گریدهای مختلف
برای برخر اپ اهداف است،ا شوتد؛ ماتند قارهای اکساد یک چها چوب استاتدا برای قارهای
صنعتر سخت تار دو ا  .قارهای صنعتر سخت توسط متد مصخص برای مقا یر تقطه
ترمر با مضربر اپ  5دهبندیشد که با حرف  Hقس ت دلو این مقا یر تصا ا مرشو .
توم
ساستم مصخصا برای قارهای صنعتر سخت ( )EN 13305ت،ا چص گاری
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آپمو های مو تااپ تدا  .اتوام مع ول قارهای صنعتر سخت شامل،H85/95 ،H80/90 :
 H115/105 H100/110 ،H90/100است.
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