ششمین کوفراهس ملی شهرسازی ،معماری،عمران ومحیط زیست
مقاله قیر در راهسازی
میثم کرمیانی ظفر آبادی
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چکیده
كیرُاي ىػرفی در راه شازي ؼيدجاً دو ٌّع اشث .اگر از ىؽدن ةَ دشث آيد كیر طتیؽی يا ىؽدٌی و ُرگاه از پااليض ٌفث
خام خاغم طّد كیر ٌفحی ٌام دارد  .در راه شازي ةايد از كیرُاي ٌفحی اشحفاده طّد ،چٍاٌچَ ىػرف كیر ىؽدٌی در پروژه اي
ىّرد ٌغر ةاطدٌ ،صتحاخحالط كیر ٌفحی ةا كیر ىؽدٌی ةايد در ىظخػات فٍی خػّغی كید طّد.
وكحی کَ ىّاد فرار ٌفث خام ىّجّد در اؼياق زىیً ،ةَ ىرور زىان و در ةراةر ؼّاىم جّي جتخیر طّد ،ىاده شیاُی از آن ةر
جاي ىی ىاٌد کَ كیر طتیؽی ٌام دارد  .كیرُاي طتیؽی طاىم كیرشٍگ ُا و كیرُاي درياچَ اي ىی ةاطد.
كیرُاي خاغم از پااليض ٌفث خام كیرُاي ٌفحی ٌاىیده ىی طٌّد کَ ةا جّجَ ةَ ٌّع وطرايط ىػرف آن در راه شازي و شاير
ىػارف غٍؽحی ،كیرُاي خانع ،كیرُاي دىیده وكیرُاي ىدهّل و ٌ ...اىگذاري ىی طٌّد.
از ىخهّط کردن كیر و آب ةا يك ىاده كیرآةَ شاز ،كیرآةَ ةَ دشث ىی آيد .در ايً ىخهّط،كیر ةا اةؽاد از يك جا  10ىیکرون،
در آب طٍاور اشث .آب ،فاز پیّشحَ و كیر ٌاپیّشحَ ايٍيخهّط را جظکیم ىی دُد .كیرآةَ شازُا ىّجب ايجاد ةار انکحريکی
ىثتث يا ىٍفی (ُيٍام)
در شطح داٌَ ُاي كیر ىی طٌّد ٌ.یروي دافؽَ ٌاطی از ايً ةار ىاٌػ ةَ ُو پیّشحً ذرات كیر در كیرآةَ ىی طّد.
از كیرآةَ ُا ةراي جِیَ اٌّاع ىخهّط ُاي آشفانث شرد کارخاٌَ اي و يا ىخهّط در ىدم،آشفانث شطدی ،اٌدودُاي كیري،
درزگیري و نکَ گیري رويَ ُاي آشفانحی ،جثتیث خاك وىاشَ و غتارٌظاٌی ىی جّان اشحفاده کرد .ةراي ىػرف كیرآةَ ُا
ىؽيّالً ٌیازي ةَ خرارت دادٌآن ُا ٌیصث نذا از ٌغر اكحػادي و اييٍی ةر اٌّاع ديگر كیرُا ةرجري دارٌد .اخحالط كیرآةَ ُا ةا
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زيرسازی و روسازی راه
شٍگ داٌَ ُاي ىرطّب و يا پخض كیرآةَ روي ةصحر ىرطّب طٍی و يا آشفانحی راه درؼيهکرد كیرآةَ ُا جأثیر ىٍفی ٌدارد.
اىروزه ؼالوه ةر كیر و ىػانح شٍگی جظکیم دٍُده ىخهّط ُاي آشفانحی از ىّاد ديگري ةَ ٌام افزودٌی ُا و يا اغالح کٍٍده
ُاي كیر اشحفاده ىی طّد .ايً جرکیتات کَ طیف وشیؽی از ىّاد ىؽدٌی ،آنی ،طتیؽی و غٍؽحی را در ةر ىی گیرد ةَ ىٍغّر
اغالح و ب ُتّد ةرخی از خّاص كیر و در ٌحیجَ ىخهّط ُاي آشفانحی ةَ ىاٌٍد جهّگیري از ؼريان طدن شٍگ داٌَ ُاي
ىخهّط ُاي آشفانحی ،جهّگیري از ايجاد جرك ُاي خرارجی و اٌلتاضی ،کاُض پديده ُاي جغییر طکم و كیرزدگی رويَ ُاي
آشفانحی ،جهّگیري از رو آىدن جرك ُاي ئآشفانحی ،کاُض پديده شخث طدن و کٍَِ طدن كیر و افزايض جاب خصحگی
آشفانث کارةرد دارٌد

.قیر
اهداف
ُدف از ىطانؽَ ايً فػم آطٍايی ةا ىطانب زير ىی ةاطد:
 )1اٌّاع كیر
 )2چگٌّگی جّنید كیرآةَ ُا
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 )3ىّارد کارةرد كیرآةَ ُا
 )4کارةرد افزودٌی ُاي كیر
 )5گروه ةٍدي كیرُاي اغالح طده ةر خصب ٌّع افزودٌی ُاي ىػرفی
زيرسازی و روسازی راه
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قیر
كیر ،ىاده اي اشث ُیدروکرةّري کَ ةا دارا ةّدن دو خاغیث اغهی چصتاٌٍدگی و ٌفّذٌاپذيري در غنٍؽث راه شنازي جِنث
اٌدود کردن ىػانح شٍگی و چصتاٌدن آن ُا ةَ يکديگر و ٌیز غیركاةم ٌفّذ کردن روشازي آشفانحی ىّرد اشحفاده كنرار ىنی
گیرد  .كیر ةَ دو غّرت كیر طتیؽی و از پااليض ٌفث خام ةَ دشث ىی آيد  .كیر طتیؽی ٌحیجَ جغییر ُیدروکرةّرُاي شتك
ٌفث خام اشث کَ از ىٍاةػ زيرزىیٍی ةَ طرف ةاال و شطح زىیً ٌفّذ کرده و در دراز ىدت طکم ىی گیرد.
ؼيده كیري کَ در راه شازي ىّرد اشحفاده كرار ىی گیرد ،كیر ٌفحی و يا ةَ ؼتارت ديگر كیري اشث کَ از پااليض ٌفث خام ةَ
دشث ىی آيد .ايً كیر پس ىاٌده خاغم از جلطیر ٌفث خام در شحّن ُاي جلطیر پااليظگاه ىی ةاطد .در ؼيم جلطیر اةحندا
ُیدروکرةّرُاي شتك جر در دىاُاي پايیً جتخیر طده ،شپس ةا ازدياد دىا و فظار ُیدروکرةّرُاي شٍگیً جر جدا ىی طٌّد .
آن چَ در اٌحِاي ايً شحّن ُاي جلطیر ةاكی ىی ىاٌد كیر خانع اشث  .ةا جغییر درجَ خرارت و فظار ،كیرُناي ةنا شنفحی
ىخحهف ةَ دشث ىی آيد.
ةا جّجَ ةَ ايٍکَ از ٌغر کيی كیر شِو ٌاچیزي در ىخهّط ُاي آشفانحی دارد طايد چٍیً جػّر طّد کَ ٌلض كیر در رفحار،
دوام و ثتات اليَ ُاي آشفانحی روشازي ،چٍدان ةا اُيیث و كاةم ىالخغَ ٌيی ةاطد ،نیکً خلیلث ايً اشث کَ كیر و خّاص
فیزيکی و طیيیايی آن جأثیر ؼيده اي در ؼيهکرد ىطهّب ،دوام و پايداري ىخهّط ُاي آشفانحی دارد .ىطانؽَ ؼيهکرد و رفحار
پايداري ىخهّط ُاي آشفانحی ةدون جّجَ ةَ رفحار و خّاص كیر اىکان پذير ٌیصث.
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قیر
ةراي ؼيهکرد ىٍاشب و پايداري روشازي آشفانحی ،كیر ىػرفی ةايد ضنيً دارا ةنّدن دوام از رفحنار و ؼيهکنرد ىٍاشنتی ٌینز
ةرخّردار ةاطد.
كیر در روشازي ىی جّاٌد ىاده ةی دوام و آشیب پذيري ةاطد  .از ٌخصحیً ىراخم جِیَ آشفانث کَ انزاىاً كینر ةايصنحی گنرم
گردد و در خیً ىراخم اجرا و ىحؽاكتاً در طّل ةِره ةرداري کَ رويَ آشفانحی در ىؽرض ؼّاىم طتیؽی ىاٌٍد ٌّر ،گرىا ،شرىا،
يختٍدان،رطّةث و شاير اثرات ىکاٌیکی و فیزيکی كرار ىی گیرد ،از ىرغّةیث آن ةَ ؼٍّان يك ىاده چصتاٌٍده ىٍاشب و ؼاىم
دوام ىخهّط ُاي آشفانحی کاشحَ ىی طّد .در ٌحیجَ ،اٌّاع ىحفاوت خراةی ُا ةَ ىرور زىان در اليَ ُاي آشنفانحی روشنازي
پديد ىی آيد .از جغییرات و آشیب پذيري ُاي كیر در اثر ؼّاىم ىخحهف ٌيی جّان ةَ طّر کاىم جهّگیري کنرد ،ننیکً ىنی
جّان آن ُا را ةَ جأخیر اٌداخث و يا کاُض داد و در ٌِايث ىددود ٌيّد .ثتاتٌ ،دّه رفحار و ؼيهکرد كیر ةَ ؼٍّان يك ىاده
آنی ةَ شاخحار طیيیايی و اجزاي ىحظکهَ و جکٍیك فرآيٍدُاي جّنید آن از ٌفث خام ةصحگی دارد

انواع قیر
كیرُاي ىػرفی در راه شازي ؼيدجاً دو ٌّع اشث .اگر از ىؽدن ةَ دشث آيد كیر طتیؽی  1يا ىؽدٌی و ُرگاه از پااليض ٌفث
خام خاغم طّد كیر ٌفحی ٌ 2ام دارد  .در راه شازي ةايد از كیرُاي ٌفحی اشحفاده طّد ،چٍاٌچَ ىػرف كیر ىؽدٌی در پروژه
اي ىّرد ٌغر ةاطدٌ ،صتث  ،اخحالط كیر ٌفحی يا كیر ىؽدٌی ةايد در ىظخػات فٍی خػّغی كید طّد
زيرسازی و روسازی راه
قیرهای طبیعی
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وكحی کَ ىّاد فرار ٌفث خام ىّجّد در اؼياق زىیً ،ةَ ىرور زىان و در ةراةر ؼّاىم جّي جتخیر طّد ،ىاده شیاُی از آن ةنر
جاي ىی ىاٌد کَ كیر طتیؽی ٌام دارد  .كیرُاي طتیؽی طاىم كیرشٍگ ُا و كیرُاي درياچَ اي ةَ طرح زير ىی ةاطد:
قیرسنگ ها
كیرشٍگ ُا ،ةَ طّر ؼيده شٍگ ُاي آُکی و ىاشَ اي ُصحٍد کَ ٌفث خام در آن ُا ٌفّذ کرده و ةا گذطث زىان ،ىّاد فرار
آن جتخیر طده و كیر در ايً شٍگ ُا ةاكی ىاٌده اشث .كیرشٍگ ُا را پس از خرد و ٌرم کردن ،خرارت داده و در شطح راه
پخض ىی کٍٍد  .ىلداركیر ىّجّد در كیرشٍگ ُا از  7جا خدود  80درغد جغییر ىی کٍد .كیرشٍگ ُاي ىّجّد در
70درغد كیر دارٌد . -نرشحان ايران خدود80

قیرهای نفتی
قیر
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قیرهای درياچه ای
وكحی کَ ٌفث خام ةَ طّر طتیؽی از ةیً اليَ ُاي طکصث خّرده زىیً ةَ شطح زىیً غؽّد ىی کٍد و ىّاد فرار آن جتخیر
ىی طّد ،كیرُاي طتیؽی ةَ غّرت درياچَ در روي زىیً عاُر ىی طٌّد.

كیرُاي خاغم از پااليض ٌفث خام ،ةا جّجَ ةَ ٌّع و طرايط ىػرف آن در راه شازي و شاير ىػارف غنٍؽحی ةنَ طنرح زينر
اشث:

of

ve

قیرهای خالص
كیرُايی کَ ىصحلیياً در ةرج جلطیر در خالء پااليظگاه ةَ دشث ىی آيٍد و يا ىخحػري در جريان فرآيٍد ُّادُی كنرار
ىی گیرٌد كیر خانع ٌاىیده ىی طٌّد .ايً كیرُا ةايد ُيگً و فاكد آب ةّده و در خرارت  176درجَ شاٌحیگراد کف ٌکٍد.
كیرُاي خانع در اثر فظار و خرارت ةَ غّرت ىايػ غهیظ و آب گّن جغییر طکم ىی دُد و در خرارت کو ،خانث االشحیك و
فٍري دارد.
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قیرهای دمیده
كیرُاي خانع را جدث فظار و در خرارت  200جا  300درجَ شاٌحیگراد ُّا ىی دٍُد جنا اجنو ُناي ُیندروژن ىّجنّد در
ىّنکّل ُاي كیر ةا اکصیژن ُّا جرکیب طّد و ةا ايجاد واکٍض ُاي پهیيريزاشیّنُ ،یدروکرةّرُاي شٍگیً جري ةَ دشث آيد
کَ درجَ ٌفّذ کيحر و ٌلطَ ٌرىی ةیظحري ٌصتث ةَ كیر خانع اونیَ داطحَ ةاطد.
DINاخحالف ٌلطَ ٌرىی و درجَ طکصحً  3كیرُاي دىیده ،کَ ةا آزىايض 52012جؽییً ىی طنّد ةنَ  100درجنَ ىنی
رشد .از ايً رو ايً كیرُا در ىلايصَ ةا كیرُاي خانع اونیَ خصاشیث کيحري در ةراةر خرارت دارد و درجَ ٌفّذ آن ُا از كیر
خانع کيحر اشث.
زيرسازی و روسازی راه
كیرُاي دىیده ،ىػرف زيادي در راه شازي ٌدارد .ايً كیرُا ةراي پر کر دن جرك ُاي روشازي ُاي ةحٍی و پر کردن درزُاي
رويَ ُاي ةحٍی اشحفاده ىی طّد.
قیرهای محلول
كیرُاي ىدهّل يا كیرُاي پس ةرگظحَ ،از خم کردن كیرُاي خانع در خالل ُا و يا روغً ُاي ٌفحی ةَ دشث ىی آيٍد.
ٌّع و کیفیث كیرُاي ىدهّل ةَ کیفیث كیرُاي خانع اغهیٌّ ،ع و ىلدار خالل ةصحگی دارد ُ.ر اٌدازه ىلندار خنالل ُناي
ٌفحی در كیر ىدهّل زيادجر ةاطد ،رواٌی آن ةیظحر اشث.
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ىؽيّالً درغد خالل ىػرفی در كیرُاي ىدهّل ايران از  10جا  50درغد جغییر ىی کٍد .كیرُاي ىدهّل در راه شازي ةراي
اٌدودُاي شطدیٌ ،فّذي ،آشفانث شطدی ،آشفانث شرد کارخاٌَ اي و يا آشفانث ىخهنّط در ىدنم ،ىػنرف ىنی طنٌّد .
كیرُاي ىدهّل ةر خصب شرؼث گیرش و ٌّع خالل ةَ شَ گروه زير جلصیو ىی طٌّد:
قیرهای زودگیر
اگر از ةٍزيً ةراي خم کردن كیر خانع اشحفاده طّد كیر ىدهّل را زودگیر ىی ٌاىٍد زيرا خالل ىّجّد در كیر در ىدت کيی
ةؽد از ىػرف كیر ىدهّل جتخیر طده و كیر اغهی ةر جاي ىی ىاٌد.
قیرهای کندگیركیرُاي کٍدگیر از خم کردن كیر خانع در ٌفث شفید( يا ىّادي کَ خػّغیاجی در خد ٌفث شفید دارٌد )جِیَ ىی طّد کَ
شرؼث جتخیر ٌفث از ةٍزيً کٍدجر و طّالٌی جر اشث.
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قیرهای ديرگیركیرُاي ىدهّل ديرگیر را ؼالوه ةر خم کردن كیر خانع در روغً ُا و خالل ُاي ديرگیر ٌفحی ،ىاٌٍد گازوئیم يا ٌفث شیاه،
ىی جّان ىاٌٍد كیرُاي خانع ،ىصحلیياً از جلطیر ٌفث خام ةَ دشث آورد .در خانث اخیر ،كیرُاي ديرگیر را روغً راه  3ىی
ٌاىٍد .گیرش کاىم ايً كیرُا ةؽد از ىػرف ،ىدت زىان زيادي طّل ىی کظد .در واكنػ كیرُناي ديرگینر در طنرايط آب و
ُّاي ؼادي جتخیر ٌيی طٌّد ،ةهکَ جغییر طکم ىّنکّنی در آن ُا ةَ وجّد ىی آيد کَ ٌصتحاً جدريجی و طّالٌی اشث.

of

4.قیرآبه ها( امولسیو نهای قیر)
از ىخهّط کردن كیر و آب ةا يك ىاده كیرآةَ شاز ، 5كیرآةَ ةَ دشث ىی آيد .در ايً ىخهّط ،كینر ةنا اةؽناد از ينك جنا 10
ىیکرون ،در آب طٍاور اشث .آب ،فاز پیّشحَ و كیر فاز ىؽهق و ٌاپیّشحَ ايً ىخهّط را جظکیم ىی دُد
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(ىثتث يا ىٍفی )در شطح داٌَ ُاي كیر ىی طٌّد ٌ.یروي دافؽَ ٌاطی از ايً ةار ىاٌػ ةَ ُو پیّشحً ذرات كیر در كیرآةَ ىی
طّد.
ىلدار كیر در كیرآةَ ُا از  55جا  65درغد ،ىیزان آب از  35جا  45درغد و كیرآةَ شازُا درغد وزٌی كیرآةَ را جظکیم ىی
دُد .خداکثر 0/ 5از كیرآةَ ُا ةراي جِیَ اٌّاع ىخهّط ُاي آشفانث شرد کارخاٌَ اي و يا ىخهّط در ىدم ،آشفانث شطدی،
اٌدودُاي كیري ،درزگیري و نکَ گیري رويَ ُاي آشفانحی ،جثتیث خاك و ىاشَ و غتارٌظاٌی ىی جّان اشنحفاده کنرد .ةنراي
ىػرف كیرآةَ ُا ىؽيّالً ٌیازي ةَ خرارت دادن آن ُا ٌیصث نذا از ٌغر اكحػادي و اييٍی ةر اٌّاع ديگر كیرُا ةرجنري دارٌند .
اخحالط كیرآةَ ُا ةا شٍگ داٌَ ُاي ىرطّب و يا پخض كیرآةَ روي ةصحر ىرطّب طٍی و يا آشفانحی راه در ؼيهکرد كیرآةَ ُا
جأثیر ىٍفی ٌدارد.
قیرآبه های آنیونیك
ةا اشحفاده از كیرآةَ شازُاي ٌّع اىالح كهیايی اشیدُاي آنی ،شطح داٌَ ُاي كیر ،داراي ةار ىٍفی ىی طّد .ايً كیرآةَ ُنا را
آٌیٌّیك ىی ٌاىٍد کَ خّد ةَ شَ ٌّع زودطکً ،کٍدطکً و ديرطکً جلصیو ىی طٌّد.
ةا اشحفاده از كیرآةَ شازُاي از ٌّع جرکیتات آنی ٌيك ُاي آىٌّیّم و يا آىیً ُنا ،شنطح داٌنَ ُناي كینر داراي ةنار ىثتنث
ىی طّد .ايً كیرآةَ ُا را كیرآةَ ُاي کاجیٌّیك ىی ٌاىٍد و ةَ شَ ٌّع زودطکً ،کٍدطکً و ديرطکً جلصیو ىی طٌّد.
افسودنی های قیر1
اىروزه ؼالوه ةر كیر و ىػانح ىحداول جظکیم دٍُده ىخهّط ُاي آشفانحی از ىّاد ديگري ةَ ٌام افزودٌی ُا و يا اغالح کٍٍده
ُاي كیر  2اشحفاده ىی طّد .ايً جرکیتات کَ طیف وشیؽی از ىّاد ىؽدٌی ،آنی ،طتیؽی و غٍؽحی را در ةنر ىنی گینرد ةنَ
ىٍغّر اغالح و ةِتّد ةرخی از خّاص كیر و در ٌحیجَ ىخهّط ُاي آشفانحی ةَ طرح ىّارد زير کارةرد دارٌد:
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 )1جهّگیري از ؼريان طدن شٍگداٌَ ُاي ىخهّط ُاي آشفانحی
 )2جهّگیري از ايجاد جرك ُاي خرارجی و اٌلتاضی
 )3کاُض پديده ُاي جغییر طکم و كیرزدگی رويَ ُاي آشفانحی
 )4جهّگیري از رو آىدن جرك ُاي آشفانحی
 )5کاُض پديده شخث طدن و کٍَِ طدن كیر
 )6افزايض جاب خصحگی آشفانث
و ةر خصب ٌّع افزودٌی ُاي  ASTMكیرُاي اغالح طده ةر اشاس اشحاٌداردُاي ىػرفی ،ةَ طض گروه جلصیو ىی طنٌّد
کَ ةراي ُر يك ىظخػات فٍی ىؽیٍی طراخی طده اشث .
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زيرسازی و روسازی راه
خانع ،ةا پهیيرُا ،کّپهیيرُا ،ىّاد طیيیايی جثتیث کٍٍده و پّدر الشحیك ُاي ةازيافحی
ةاطٍد.
 I )1كیرُاي اغالح طده ةا پهیير ٌّع
 II )2كیرُاي اغالح طده ةا پهیير ٌّع
IIIكیرُاي اغالح طده ةا پهیير ٌّع
)3
IV )4كیرُاي اغالح طده ةا پهیير ٌّع
5.كیرُاي اغالح طده ةا پّدر الشحیك1
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ساختار شیمیايی قیرهای نفتی
كیر ،شاخحيان طیيیايی پیچیده اي دارد کَ جاةػ ٌّع جرکیتاجی اشث کَ در ٌفث خام يافث ىی طّد .كیرُاي ٌفحی از جؽنداد
زيادي ُیدروکرةّرُاي ىخحهف کَ ةَ غّرت کهّيیدي در يکديگر ىؽهق و طٍاور اشث ،جظکیم طده اشث .کرةً و ُیندروژن
دو ؼٍػر اغهی كیر ةَ طيار ىی رود کَ درغد وزٌی آن ُا در ىّنکّل ُاي كیر ةَ جرجیب70- 87و 15-11اشث.
ؼالوه ةر کرةً و ُیدروژن ،ؼٍاغر ديگري ٌغیر ازت( کيحر از يك درغد) ،گّگرد( جا 1/ 5درغد) ،اکصیژن( خدود  2درغند
) ،فصفر و ُانّژن ُا و ىلادير ةصیار ٌاچیزي از فهزات ىاٌٍد ٌیکم ،آًُ ،کتانث و واٌاديو در كیر يافث ىی طّد.
ُیدروکرةّرُاي جظکیم دٍُده كیرُا را ىؽيّالً ةَ آشفانحیً ،و ىانحیً کَ خّد ةَ دو جزء رزيً و روغً جفکینك ىنی طنّد
جلصیو ىی کٍٍد ُ.ر يك از ايً اجزا ٌلض جداگاٌَ اي در خػّغیات كیر ايفا کرده و ؼاىم جؽیی ٌکٍٍده خنّاص فیزيکنی و
طیيیايی كیر ىدصّب ىی طّد.
آشفانحیً ُا از ىّاد كطتی و پیچیده آروىاجیکی جظکیم ىی طٌّد کَ داراي وزن ىّنکّنی زيناد ةنّده و ىناده اغنهی كینر را
جظکیم ىی دُد ٌ.صتث جؽنداد اجنو ُناي کنرةً ةنَ ُیندروژن ( ينا 0 Cاشنث . /اينً ىنّاد ةنیض از 8 ( Hرزينً ُنا،
ُیدروکرةّرُايی اشث کَ ٌلض چصتٍدگی كیر را دارد و ٌصتث  Cآن ُا ةیً 0/6-0/8 Hاشث .روغً ُا ،کَ جفاوت ةیً
آن ُا و رزيً ُا جا خدي ىظکم اشث ةر کٍدرواٌی كیر اثر ىی گذارد و ٌصتث 0 Cاشث . /آن ُا کيحر از 6 Hؼنالوه ةنر
روش جفکیك كیر ةَ آشفانحیً و ىانحیً ،روش ديگري ةراي جؽییً ٌّع و درغد
وجّد دارد کَ ةا ُ ASTM Dیدروکرةّرُاي جظکیم دٍُده كیر ةَ طرح اشحاٌدارد4124
ايً روش ،كیر را ةَ چِار گروه ُیدروکرةّر طاىم ُیدروکرةّرُاي اطتاع طده ،جرکیتات ىؽطنره ٌفحٍینك ،جرکیتنات ىؽطنره
كطتی و آشفانحیً ُا جلصیو ىی کٍد کَ درغد وزٌی آ ن ُا ىی جّاٌد در ججزيَ و جدهیم خػّغیات فیزيکی و طیيیايی ةنَ
ؼٍّان راٍُيا ىّرد اشحفاده 85پااليظگاه ُاي جِران و جتريز در  / 60و  100 /كرار گیردچ
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زيرسازی و روسازی راه
.ةَ طّر کهی ،خػّغات كیرُاي ٌفحی جاةػ ٌّع و جٍس ٌ -فث خام ،کيیث و کیفیث ُیدروکرةّرُاي جظکیم دٍُنده آن و
روش جلطیر اشث.در ؼيمٌ ،فث خام ىؽادن ىخحهف را ىی جّان ةنَ يکنی از اٌنّاع آشنفانحیٍیك ،پارافیٍینك وآشنفانحیٍیك -
پارافیٍیك( ىخحهط )جلصیو کرد .كیري کَ از ٌفث خام آشفانحیٍیك ةَ دشحيی آيد ،ىرغّب جريً كیر ةراي راه شازي اشنث .
ةايد جّجَ کرد کَ پارافیً خاغیث اٌگيی و (%چصتٍدگی كیر را کو ىی کٍد .نذا ةايد از اشحفاده از كیرُاي خاوي پنارافیً
زياد( ةیض از 2خّدداري کرد .ىٍاةػ ٌفث خام ايران اغهب از ٌّع آشفانحیٍیك  -پارافیٍیك اشث  .كیره اي
ٌ ،1381 ،فحی ىػرفی در راه شازي ،خّاص ىيحاز كیرُاي ىؽدٌی را ٌدارد.
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نتیجه گیری
ىٍغّراز كیر در راه شازي چصپاٌٍده ُاي شیاه ىػرفی در راُصازي کَ طاىم ىّاد كیري و كطراٌی ُصحً.خاغنیث اغنهی كینر
ايً اشث کَ داٌَ ُاي شٍگی را ةَ يکديگر چصپاٌده وةَ جصو يکپارچَ جتديم ىی کٍد.كیر جصيی اشث ةَ رٌنگ شنیاه کنَ از
طيار زيادي ُیدروکرةّر شاخحَ طده اشث.كیرخانع در دىاي ىدیط جاىد يا ٌیيَ جاىد اشث وةر اثر خرارت روان ىی طّد.كیر
در روغً ُاي ىؽدٌی وخالل ُايی ٌغیر شّنفیدکرةً جحراکهريد و جريکهريد اجیهً خم ىی طّد.كطران ٌیز کَ رٌگنی شنیاه وننی
ىحيايم ةَ كِّه اي دارد از ج لطیر گازُاي خاغم از خرارت دادن ذغال شٍگ ُاي طیصحی ةَ دشث ىی آيند.ايً ىناده كطنران
خام ٌاىیده ىی طّد واز جػفیَ آن كطران خاغم ىی طّد.كطران در ايران ةَ ىیزان ةصیار کو جّنید ىی طّد و اشحفاده ار آن در
کارُاي راُصازي کظّر ىؽيّل ٌيی ةاطد.
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