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  قير طبيعي (گيلسونايت) چيست؟

) دسته اي از مواد قيري هستند كه به طور طبيعي Asphalts or Natural Bitumens Nativeقيرهاي طبيعي (

درآمده اند و بدون نياز به روش هاي تقطير  ايجاد شده . تحت تاثير عوامل جوي و گذشت زمان به شكل قيرهاي طبيعي

قابل استفاده مي باشند. اين قيرها از لحاظ تركيب و خواص بسيار متنوع مي باشند.قير طبيعي از نفت خام منشاء مي 

گيرد كه در نتيجه عمل تبخير خود بخود آرام اجزاي سبك تر و متوسط و پليمر يزاسيون و اكسيد شدن آن به دست مي 

ر هاي طبيعي را مي توان با جوشاندن در ديگ ها يا حل كردن در حالل هاي آلي استخراج كرد. اين نوع قير به آيد. قي

تنهايي در طبيعت يافت نمي شود بلكه همواره به صورت مخلوط با مواد معدني مختلف به نام اسفالت در طبيعت وجود 

   لص ترين نوع اسفالت طبيعي كه تحت نام عموميدارد كه درصد ميزان قير موجود در آن متفاوت بوده و در خا

GILSONITE  درصد قير يافت مي شود. قيرهاي طبيعي مواد هيدروكربني سنگيني مي باشند و براساس  9است حدود

تتراكلريد كربن وتركيب شيميايي به گروه هاي مختلفي مانند پيروبيتومن  CS2نحوه تشكيل، خواص فيزيكي، حالليت در 

)، آسفالتيت non asphaltic Pyrobitumen، پيروبيتومن غير آسفالتيك (Asphaltitic  Pyrobitumenآسفالتيك 

)Asphaltite.و غيره تقسيم بندي شده و اين گروه ها نيز خود به شعبه هاي مختلفي تقسيم بندي مي شوند (  

) glance pitchنس پيچ () و گالgrahamite)، گراهاميت (gilsoniteمثالً آسفالتيت ها به گروه گيسلونيت (

تقسيم مي شوند كه گروه گيلسونيت از جمله مرغوبترين و مشهورترين گروه هاي قير طبيعي مي باشد. اين ماده بر حسب 

 CS2درصد خلوص و ميزان عمر و غيره به حالتهاي فيزيكي مايع، نيمه جامد و جامد و با حالليتهاي متفاوت در حالل 

آن مستقيماً قابل استفاده بوده و برخي از انواع اين قيرها بايستي مورد فرآوري قرار گرفته و يا  وجود دارد و برخي از انواع

  پس از اختالط با قير نفتي مورد استفاده قرار گيرد.

گيلسونايت يك هيدروكربن طبيعي رزيني است. اين قير طبيعي مانند قير غليظ نفتي است كه بنام هاي قير طبيعي و 

هاي چرب مانند قير نفتي حل ير معدني خوانده مي شود. گيلسونايت در حالل هاي معطر نفتي و حاللقير طبيعي و ق

مي شود. بخاطر سازگاري فوق العاده با محصوالت نفتي غالباً براي شل و سفت كردن آنها استفاده مي شود. گيلسونايت 

ه اي است. اين ماده شكننده بوده و خيلي راحت در ميزان انبوه ماده اي سياهرنگ و درخشان و شبيه مواد معدني شيش

  شود.تبديل به پودر قهوه اي تيره مي

فوت مي باشند كه گاهي  6تا  2گيلسونايت در رگه هاي عمودي زير سطح خاك يافت مي شود. عرض اين رگه ها بين 

  شيده شده اند.فوت مي رسد. اين رگه ها معموالً موازي يكديگرند و از شمال غرب به جنوب شرق ك 28به 

  مايل است. 1500طول اين رگه ها ممكن است بسيار زياد بوده و عمق آنها تا 

    تاريخ كشف گيلسونايت : 

كه ساموئل اچ  1880كشف شد. اما تا سال  1860ماده معدني كه امروزه به نام گيلسونايت شناخته شده در اوايل دهه 

الوار و عايق كابل و روغن حالل استفاده كرد بخوبي شناخته نشده گيلسون آن را بعنوان ماده پوششي واترپروف براي 
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شركتي تأسيس نمود و با شريك خود گيلسونايت را استخراج و در مقياس تجاري عرضه كرد و  1888بود.وي در سال 

در چنين بود كه اين ماده به پيشرفتي شكفت نائل شد. نوع ممتاز به علت داشتن درجه خلوص باال و حالليت خوب 

  صنايع رنگ، رنگرزي و در كاربرد روغن جال مفيد است.

  ذخاير جهاني: -

معادن عمده قيرطبيعي دركشورهاي ونزوئال، كانادا، روسيه وخاورميانه ازجمله كشورايران ميباشد و ازبين مناطق فوق 

  رتبه اول ميباشد. تريليون بشكه وجود دارد،حائز 1/2ونزوئال ذخاير عظيمي از قيرطبيعي به ظرفيت  الذكر،كشور

  ذخايرايران:

ذخاير موجود در ايران بطورعمده دراستان كرمانشاه و بصورت پراكنده در استانهاي همجوار ايالم، لرستان وخوزستان  

  واقع شده است.

  ذخاير استان كرمانشاه

ر قرار داشته كه آب معادن مورد مطالعه در استان كرمانشاه در محدوده سه شهرستان گيالن غرب، قصر شيرين و سوما 

و هواي اين مناطق گرم بوده و داراي تابستاني طوالني و زمستانهاي كوتاه و معتدل هستند. منطقه مورد مطالعه از نظر 

آب زير زميني فقير بوده و آب هاي سطحي نيز فقط در اواخر زمستان تا اواسط بهار جريان دارند. از نظر پوشش گياهي 

طقه درختچه هايي از تيره بلوط در ارتفاعات و علفهاي يك ساله از گندم سانان در كوهپايه ها با توجه به آب و هواي من

  رشد مي كنند.

نقطه  45در محدوده استان كرمانشاه رخنمون قيرهاي طبيعي طبق گزارش سازمان صنايع و معادن استان در بيش از 

ارند. كه ذخيره احتمالي اين معادن حدود معدن فعاليت استخراجي د 23گزارش شده است. در اين ميان تنها 

  معدن برآورد شده است. 23تن براي اين  1200000تن و ذخيره قطعي چيزي در حدود  2550000

    سهم گيلسونايت در ايران :

معدن اين  1372كشور ايران با توجه به اينكه در منطقه نفت خيز قرار دارد و گيلسونايت از مواد پايه نفتي بوده از سال 

ماده كشف شد كه در مراحل اوليه به عنوان ذغال سنگ شناخته شده بود ولي پس از آزمايش و تحقيق مشخص شد 

برخالف ادعاي شركت هاي آمريكايي اين ماده در ايران نيز وجود دارد و علي رغم پراهميت بودن اين ماده هيچ گونه 

به افزايش روزافزون كاربري در بيشتر نقاط دنيا و كشف تحقيق و بررسي خاصي در اين زمينه انجام نشده، ولي با توجه 

خواص آن مبادرت به استخراج و خام فروشي آن نمودند. در اين راستا بايد توجه داشت با توجه به اينكه در كشور ايران 

  پااليش مواد اوليه هنوز تكميل و كاربري نشده است از اين ماده كمتر استفاده شده است.
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    شده بر روي گيلسونايت (قير طبيعي ):مطالعات انجام 

درصد به قير خالص افزوده  10و  4،7انجام شد، گيلسونايت با درصدهاي  70/60در تحقيقي ازياريكه برروي قير خالص 

شد و قيرهاي اصالح شده جديد تحت آزمايشات درجه نفوذ و نقطه نرمي و كندرواني كينماتيكي قرار گرفت. با افزايش 

يت در قيرهاي اصالح شده از درجه نفوذ آن قير كاسته شد و نقطه نرمي آن افزايش يافت. همچنين طبق درصد گيلسونا

درجه  120درصد گيلسونايت در دماهاي  10نتايج بدست آمده از آزمايش كندرواني كينماتيكي، كندرواني قير با افزايش 

  برابر قير خالص شد. 2يباً درجه سانتي گراد تقر 160گراد و درجه سانتي 135سانتي گراد و 

 58) اندازه گيري شده در G*/sinδ) مي باشد. (G*/sinδمعيار سختي قير با مقاومت شيارافتادگي در دماهاي باال (

براي هر دو وضعيت، با افزايش گيلسونايت فاكتور شيارشدگي RTFOدرجه سانتي گراد براي قير خالص و قير پيرشده با 

)، مشخص شد دماي متوسط سرويس روسازي با G*/sinδبا بررسي مقاومت خستگي قير (افزايش مي يابد. همچنين 

افزايش گيلسونايت افزايش يافت. كه اشاره به فاكتور خستگي باالتر در دماي متوسط يكسان دارد و همچنين كاهش در 

دماي پايين قير،  مقاومت ترك هاي خستگي را نشان مي دهد. همچنين جهت بررسي تأثير گيلسونايت بر ترك هاي

انجام شد كه نتايج نشان مي دهد با افزايش درصدهاي مختلف گيلسونايت، سختي خمشي قير افزايش و BBRآزمايش 

  كاهش مي يابد.mمقدار 

و PG 64-22قير درصد) بر دو نوع  4،8،12در تحقيق ديگري كه در ايران انجام شد تأثير درصدهاي مختلف گيلسونايت (

PG 58-22سي قرار گرفت. با افزايش گيلسونايت، دماي عملكردي باالي هر دو قير افزايش يافت. همچنين با مورد برر

انجام آزمايش خستگي قير مشخص شد كه مقاومت خستگي هر دو قير با افزايش گيلسونايت افزايش مي يابد. اين 

ت افزايش مي يايد كه اشاره به مطلب بيانگر آن اس كه دماي متوسط سرويس دهي روسازي با افزايش درصد گيلسوناي

  فاكتور خستگي باالتر در دماي متوسط يكسان دارد.

) بررسي شد و %8و  %4در تحقيق ديگري توسط ليو، مقاومت مارشال نمونه هاي حاوي مقادير مختلف گيلسونايت (

ثير گيلسونايت بر مشخص شد با افزايش گيلسونايت مقاومت مارشال نمونه ها افزايش يافت. همچنين جهت بررسي تأ

حساسيت رطوبتي نمونه ها، با مقايسه نسبت مقاومت كششي غيرمستقيم نمونه ها در دو حالت خشك و اشباع مشخص 

گيلسونايت به مخلوط آسفالتي ميزان مقاومت رطوبتي مخلوط به طور قابل مالحظه اي افزايش  %4شد با افزايش حتي 

  يافت.

هاي آسفالتي مورد ام دادند، تأثير گيلسونايت بر خصوصيات خستگي مخلوطهمچنين در تحقيقي كه سو و وونگ انج

ارزيابي قرار گرفت. در اين تحقيق آزمايش هاي مدول سختي حاصل از آزمايش كشش غيرمستقيم و خستگي حاصل از 

صالح شده با آزمايش كشش غيرمستقيم بر روي نمونه ها انجام شد. نتايج نشان داد كه مخلوط هاي بتن آسفالتي گرم ا

  گيلسونايت سختي بيشتر و مقاومت خستگي بيشتري دارند.

    ساختار مولكولي :
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براي مشخص كردن ويژگي هاي منحصر به فرد گيلسونايت آزمايش هاي آناالتيكي ماهرانه زيادي مانند آناليز رزونانس 

)، كروماتوگرافي VPOبخار ( )، آزومتري فشارFTIR)، طيف سنجي تبديل مادون قرمز فورير (NMRمغناطيس اتمي (

) و چندين تكنينك شكستن روي ماده RCPA)، كروماتوگرافي سريع گاز مويينه اي (HPLCمايع با عملكرد باال (

وجود يك شكست آروماتيك مهم را مشخص مي NMRو آناليز H/Cبدست آمده از آبگير يوتا انجام شده است. ميزان 

ي پايدار در هم آميخته و در ساختارهايي شبيه پروفيلين كه به منابع زمين هاكند. بيشتر مواد آروماتيك در سيستم

  شناسي وابسته مي باشند وجود دارند. ديگر مواد تشكيل دهنده فراورده شامل زنجيرهاي دراز پارافين مي باشد.

تابع    هايگروه ويژگي منحصربه فرد گيلسونايت ميزان باالي نيتروژن ان است كه بيشتر به شكل پيرول، پيريدين و

آميدي مي باشند. گروه هاي فنوليك و كربونيك هم در آن وجود دارند، ميزان كم اكسيژن نسبت به نيتروژن نشان 

دهنده عملكرد باالي نيتروژن است. اين امر از ويژگي هاي سطح مرطوب گيلسونايت و مقاومت آن در برابر راديكال هاي 

مي باشد كه نسبت به ديگر فراورده هاي آسفالتي  3000ط مولكولي گيلسونايت آزاد اكسيژن بشمار مي رود. وزن متوس

گيلسونايت هنگاميكه در سيستم هاي  "نيمه پليمري"و رزين هاي سنتز شده باالتر است. اين امر ممكن است به رفتار 

تانسيل واكنش پديري دارد. پليمري و االستومري به عنوان رزين اصالح كننده به كار مي رود وابسته باشد. گيلسونايت پ

واكنش هاي شاخه پيوندي و نوع افزوده ديده شده است. گيلسونايت تحت شرايط ويژه با اجزاء فرمالدئيد واكنش مي 

  دهد.

    ويژگي هاي شيميايي گيلسونايت :

بدليل ويژگي هاي گيلسونايت موجود، در دسته قيرهاي جامد كه بنام آسفالت شناخته مي شوند قرار دارد. اين رسوب ها 

  زير با ديگر آسفالت ها متفاوت مي باشند:

  ميزان باالي آسفالتين

  ميزان باالي حل شوندگي در حالل هاي ارگانيك

  ميزان خلوص و سازگاري باال

  ميزان باالي نيتروژن

وان يك گيلسونايت در درجات متفاوت در دسترس بوده و براساس درجه نرمي دسته بندي مي شود. درجه نرمي به عن

راهنماي تقريبي براي حل كردن چسب و رفتارهاي حالل استفاده مي شود. اختالف شيميايي بين درجات گيلسونايت 

  ناچيز بوده و تنها تفاوت هاي جزئي در وزن مولكولي و ميزان آسفالتين/ رزيني بودن آن وجود دارد.

  مزاياي اضافه نمودن گيلسونايت به قير پااليشگاهي :

نيت به قير پااليشگاهي اضافه مي شود باعث پايين آمدن درجه نفوذ و افزايش ويسكوزيته و افزايش نقطه وقتي گيلسو

  نرمي آن مي شود.



Natural Bitumen  

(Gilosoite) 

 
 شركت پااليش حصار مهران

  ويژگيها و مزاياي قير پااليشگاهي كه با گيلسونيت مخلوط شده، در زير آمده است:

ت در حين ترافيكهاي سنگين و تحت كاهش پيدا كردن شيارها (رد چرخ) و ساير مشكالتي كه باعث از بين رفتن آسفال

  تاثير هواي گرم ايجاد مي شود.

كاهش حساسيت حرارتي قير، بنابراين باعث عملكرد خوب آن در دماهاي باال و همچنين كمتر آسيب ديدن آن در 

  دماهاي پايين مي شود.

داغ اضافه كرد و يا با آسفالت اضافه كردن گيلسونيت بسيار آسان است گيلسونيت را مي توان به صورت مستقيم به قير 

  مخلوط كرد.

همچنين باعث كاهش عمليات پيمانكاري مي شود. اين عملكرد بسيار اقتصادي است و هزينه هاي استفاده كردن از 

  ) الستيك است.SBS) ويا استايرن بوتادين استايرن( EVAاضافه كردن اتيلن وينيل استات( گيلسونيت

است. اين مزيت مي تواند در خالل فرآيند توليد  MODIFIRگيلسونيت به عنوان از ديگر سودهاي آن استفاده از

  آسفالت داغ و اغلب براي بر طرف كردن مشكالت پليمري مهم باشد.

  سهولت تركيب گيلسونيت با تركيبات گرم ديگر.

  فرم پايدار محلول كه به هنگام ذخيره سازي ثابت مي ماند.

  آسفالت وجود ندارد.احتياجي به تغيير در نحوه اجراي 

    روش هاي اضافه كردن گيلسونايت :

قبل از اضافه شدن گيلسونيت؛ قير -1گيلسونيت به آساني و به روش هاي زيادي مي تواند به آسفالت گرم اضافه شود. 

متداولترين روش اضافه كردن گيلسونيت اضافه كردن آن -2داغ مي شود و سپس گيلسونيت را با آن مخلوط مي كنند. 

روش در زير بحث شده  -3است هر   DRUMMIXER   دستگاه3و يا  BATCH PLANTدر مخلوط آسفالت در

  است.

گيلسونيت مي تواند به عنوان يك جريان آزاد يا خشك و يا دانه هاي جامد گرانوالر اضافه شود. همچنين به صورت 

) Screwيا به وسيله فيدرهاي چرخشي( توزين شده به وسيله كيسه هاي قابل ذوب پالستيكي يا به صورت فله اي و

اضافه شود. در مهمترين روش گيلسونيت به طور مستقيم به مخزن قير پااليشگاهي اضافه مي شود. دماي قير 

درجه سانتي گراد است و مداوماً يك حركت گردشي براي ايجاد يكنواختي در سراسر تانك وجود 170پااليشگاهي تقريباً

  از باالي مخزن اضافه مي شود. دارد، و همچنين گيلسونيت
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اين محصول به آساني با عوامل مكانيكي معتدل كننده حل مي شود. براي حل شدن سريعتر آن مي توان از همزن هاي 

قوي كه داراي يك مولد چرخش با حالت گردابي است استفاده كرد. گيلسونيت به آساني با تركيبات و مخلوط هاي گرم 

  عمليات اضافه كردن آن به تجهيزات تخصصي احتياج نيست.سازگاري دارد و در 

  مخلوط كردن گيلسونايت با قير پااليشگاهي :

در اين روش يك مخزن با پروانه ايي كه اغتشاش  تركيب گيلسونيت با قير پااليشگاهي ساده ترين و بهترين روش است.

وانه اي به صورت گردابي به هم مي خورد. بهترين الزم را ايجاد كند، مورد نياز است . قير در مخزن با يك حركت پر

يا انواع الكتريكي مخلوط كن ها است. اگر غلظت گرد وغبار در مخزن زياد  LIGHTNINGانتخاب براي مخلوط كردن 

  باشد باعث انفجار موتور مي شود.

چرخش مجدد قير  ) اضافه شود. شرط مهم اين است كه در حينVORTEXگيلسونيت بايد به آرامي به گرداب قير(

پااليشگاهي نيز به صورت داغ و چرخشي به داخل مخزن پمپ شود. مهمترين اصل موجود اين است كه حداقل دما 

درجه سانتي گراد باشد. بي توجهي به اين موضوع باعث افزايش زمان هم زدن مي  175درجه سانتي گرادتا  170بين

ساعت زمان الزم است.براي نسبتهاي باالتر از  4الي  2االيشگاهي، گيلسونيت با قير پ %10الي  %5شود. براي اختالط 

  مدت زمان بيشتري الزم است. 10%

مقدار گيلسونيتي كه به قير پااليشگاهي اضافه مي شود بستگي به خصوصيات و ويژگي هاي اوليه قيرپااليشگاهي، و 

گي مطلوب در مورد اضافه كردن گيلسونيت دارد. اين ويژ همچنين خصوصياتي كه ما از محصول انتظار داريم بستگي

  در صد است. گيلسونيت خشك بايد به آرامي به قير داغ اضافه شود. 18تا  5وجود دارد كه هميشه مقدار آن بين 

در سطح آن اتفاق بيفتد. در اين صورت بايد   ) BALL UPاگر اضافه شدن خيلي سريع اتفاق بيفتد ممكن است پديده(

ننده براي پراكنده كردن آنها استفاده كرد. اگر از يك مخزن استوانه اي افقي استفاده مي شود از تركيبات تحريك ك

متر داشته باشد. همچنين بايد گيلسونيت را به  1تا  0,5محل اضافه كردن گيلسونيت{دريچه شارژ} بايد قطري ما بين 

يا مخلوط كن دستي آن را به هم زد. بنابراين آرامي به آن اضافه كرد و به آرامي بوسيله يك مخلوط كن پروانه اي و 

(گلوله شدگي) براي گيلسونيت اتفاق نيفتد همزدن تركيب و ايجاد اغتشاش در تركيب BALL UPالزمه اينكه پديده

است. چرخش مجدد (ريسيركوالسيون) براي يكسان كردن وحل شدن كامل محلول بسيار مهم است. اگر مخلوط كردن 

د الزم است كه گيلسونيت و قير پااليشگاهي با چرخش هاي رفت و برگشتي (از جلو به پشت و در يك مخزن افقي باش

  بالعكس ) با هم مخلوط شوند.

براي بهتر مخلوط شدن يك سيستم لوله كشي در مخزن الزم است. در اين صورت از يك دستگاه ميكسر ديگر در مخزن 

 %5تن قير پااليشگاهي با  15الي  10ي در يك تانك باظرفيت استفاده مي شود. تركيب گيلسونيت با قير پااليشگاه

ساعت بعد از تركيب، زمان تركيب الزم است. به طور طبيعي 4الي  2ساعت به طول مي انجامد و  4الي  2گيلسونيت 

ير وقتي مقدار گيلسونيت باال باشد به زمان بيشتري براي مخلوط كردن نياز است. متاسفانه در خالل مخلوط كردن ق
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پااليشگاهي با گيلسونايت، هيچ تست و يا چك ليستي براي تعيين مقدار كافي بودن تركيب شدن قير پااليشگاهي 

  وگيلسونيت وجود ندارد.

ايي گيلسونيت بر روي تركيب مشاهده شود. بهترين روش براي تشخيص اينكه بهر حال نبايد تكه هاي بزرگ گلوله

شگاهي حل شده است، مقايسه درجه نفوذ قير محصول با قير پااليشگاهي اوليه، مي گيلسونيت به طور كامل در قير پاالي

  باشد.

خوراك دهي (وارد كردن گيلسونيت به مخزن همزن دار) از سه دريچه بهتر از يك دريچه است، زيرا باعث توزيع بهتر  

  گيلسونيت در تركيب مي شود.

    تركيب در كارخانه آسفالت ناپيوسته :

ونيت، در سيكل خشك بايد به مصالح گرم اضافه شود بعدا قير پااليشگاهي به آن اضافه گردد. توصيه مي ابتدا، گيلس

ثانيه بعدي براي  10ثانيه اول براي تركيب خشك و 5ثانيه باشد تا از انحالل كامل مطمئن شويم.  15كنيم زمان سيكل 

ل مصالح سنگي است. گيلسونيت را مي توان در يك سيلو تركيب تر( با قير پااليشگاهي) به منظور افزايش مقاومت مارشا

) تغذيه كننده كه با پيمانه خاصي Screwذخيره كرد و به آسياي مخلوط كن تزريق نمود. يك مارپيچ تغذيه كننده(

  را به سيستم تغذيه مي كند. Batchمقدار گيلسونيت مورد نياز در هر

    كيسه هاي قابل ذوب :

اتيلني كه در سايز هاي كوچك گيلسونيت در آنها ذخيره شده و به راحتي به داخل مصالح  استفاده از كيسه هاي پلي

 cmسنگي در كارخانه آسفالت ناپيوسته انداخته مي شود خيلي راحت تر است. ضخامت ديواره كيسه ها كمتر از

ب شده و گيلسونايت نيز درجه سانتي گراد باشند. در اين دما كيسه ها ذو 180است. دماي مصالح حدودا بايد 005/0

ذوب مي شود. در هر دو مورد، تزريق گيلسونيت به مصالح و يا انداختن كيسه هاي گيلسونيتي به مخلوط كن مصالح 

  ثانيه ارتقاء يابد. 15سنگي، توصيه مي شود زمان ميكس كردن به 

   : كارخانه آسفالت پيوسته

) تغذيه كرد. گيلسونيت بايد جايي اضافه Screwفيدرمارپيچ(  يكگيلسونيت را مي توان در كارخانه آسفالت پيوسته با 

  بايد توسط موتور كنترل شده براي نسبت مشخص مدار راتغذيه كند.  Screwشود كه قير پااليشگاهي اضافه مي شود.

از طرف مقابل مشعل وارد شود. بايد مطمئن شد كه گيلسونيت توسط هواي مكشي به  Screwگيلسونيت بايد توسط

مكيده نشود. درست گيلسونيت بايد در زير خروجي قير پااليشگاهي اضافه شود تا قسمتي از  Bag houseخلدا

گيلسونيت با قير بر روي مصالح ريخته و ميكس شود.براي روشن شدن مطلب در زير يك دياگرام كارخانه آسفالت 

  پيوسته و نحوه اضافه نمودن گيلسونيت به آسفالت آورده شده است.
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  به موارد زير ضروري است: توجه

يكي كردن دستگاه كنترل قير پااليشگاهي با دستگاه تغذيه گيلسونيت جهت ثابت نگهداشتن خصوصيات مورد نياز به 

  طور اتوماتيك.

  تزريق گيلسونيت به قير پااليشگاهي بايد قبل از ميكس قير با مصالح صورت پذيرد.

مجهز نماييد تا اختالط كامل قير با گيلسونيت قبل از اختالط آن با مصالح  Blendingخط تغذيه را به يك دستگاه

  صورت گيرد.

  براي دقت و تامين مقدار مصرفي. Monitoringتجهيزسيستم به يك قابليت داراي چك كردن 

  سيستم اختالط روي خط به يك جريان سنج تجهيز شود.

    كاربردهاي گيلسونيت :

  مده ،كاربرد قير طبيعي ايران را مي توان به شرح ذيل طبقه بندي نمود:با توجه به مطالعات به عمل ا

 صنايع ايزوالسيون .1

 ساخت پوشش لوله هاي نفتي و گاز .2

 كك سازي و سوخت .3

 ساخت قيرهاي طبيعي .4

 بكارگيري در سيمان حفاري .5

 تهيه آسفالت ويژه راهسازي .6

 به طور كلي گيلسونيت در پنج بخش مورد استفاده است: 

آسفالت و راهسازيبخش    .1  

 بخش رنگ و جوهر .2

 بخش سوخت .3

 بخش ذوب .4

 بخش محصوالت شيميايي .5

 بخش رنگ و جوهر .6

گيلسونيت با درصد خاكستر بسيار پايين، مركب سياهي است كه به عنوان اجزاء كربن حل شونده در آب پايه، داراي 

  باشد.موارد مصرف فراواني مي

    : بخش نفت
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شود. گيلسونيت در سنگهاي نرم و ساير ساختارهاي بتون چاههاي نفت استفاده ميگيلسونيت همراه مايعات حفاري و 

  سخت از اجزاء استاندارد مواد پايه نفتي حفاري است.

    : بخش محصوالت شيميايي

استفاده از گيلسونيت به همراه تعداد بيشماري از مواد شيميايي، نشاندهنده مزاياي فيزيكي و شيميايي خاص اين ماده 

دهنده ميزان قابليت استفاده در امر استخراج و ذوب فلزات، پوششهاي چوبي، اجسام نسوز و ساير صنايع، نشاناست. 

  باشد.مصرف اين ماده مي

   : راهسازي

اختالط گيلسونيت با قير باعث افزايش استحكام و  كاربرد گيلسونيت در مخلوطهاي گرم آسفالتي بسيار وسيع است. 

رابر بار ناشي از ترافيك، كاهش ميزان اثر چرخ بر روسازي، ترك خوردگي در دماهاي پايين، مقاومت روسازي ها در ب

جلوگيري از تغيير شكل در هواي گرم و همچنين اثرات ناشي از رطوبت مي شود. به دليل اصالح عملكرد قير و در نتيجه 

رانسه و آلمان براي راههاي با بار ترافيكي زياد از آسفالت كشورهاي بسياري از جمله استراليا، سنگاپور، اندونزي ، ژاپن ، ف

  گيلسونيت استفاده كرده اند كه اين عمليات با موفقيت انجام شده است.

    تاريخچه مصرف گيلسونيت در راهسازي: 

  اسلو – نروژ

با مشكل رطوبت در شهر اسلو براي اولين بار گيلسونيت در مناطقي با بار ترافيكي زياد و يا قسمتهايي كه 1970در سال 

باال مواجه بودند استفاده شده است. استفاده از گيلسونيت باعث افزايش طول عمر و ثبات روسازي در حدود دوبرابر آنچه 

رفت، گرديد. مهمتر از همه، گيلسونيت در گرمترين ساعات روز در شهري مانند اسلو با آب و هواي كه انتظار مي

  غزش از خود نشان نداد.سردسيري، هيچ نوع ترك خوردگي يا ل

  ولز – انگلستان

هايي كه از بار ترافيكي بااليي برخوردار بودند را  درصد گيلسونيت به مخلوط آسفالتي مقاومت جاده25در ولز با افزودن 

  افزايش داده و از تغيير شكل آنها جلوگيري نمودند.

  واشنگتن ، سياتل – آمريكا

شود. از طرف ديگر انتينرها بار ترافيكي بسيار زياد است، از گيلسونيت استفاده ميدر اسكله سياتل كه به دليل بارگيري ك

  گردد.گيلسونيت باعث افزايش استحكام روسازي در شرايط مرطوب مي

  نيوجرسي – آمريكا
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آن %20هزار خودرو در آن تردد داشته و 500در نيوجرسي در اتوبانهاي با ترافيك باال (اتوبانهايي كه روزانه بيش از 

گيلسونيت به قير باعث افزايش ميزان استحكام و كارايي روسازي و در نتيجه طول عمري   %10كاميون است) افزودن 

  سال شده است. همچنين مشكل ترك خوردگي نيز برطرف گرديده است. 5بيش از 

   : كاربردهاي خاص گيلسونيت در راهسازي

  در مناطق با بار ترافيك باال

  ايستگاههاي عوارضيها و تقاطع

  پاركينگها

  ايستگاههاي اتوبوس

  بنادر و لنگرگاهها

  انبارها

  خطوط كاميون

  راههاي حمل بار

  فرودگاهها

  پيستها

   : موارد مصرف گيلسونايت

) additive & modifierنوع، توليدات مختلف بصورت مستقيم و غير مستقيم ( 160اين ماده با ارزش در بيش از  

  كاربرد دارد.

  : رد گيلسونايت در صنعت رنگ سازيكارب

گيلسونايت در صنعت رنگ سازي براي سال هاي متمادي استفاده شده است. اين ماده در رنگ هايي كه بيتومين، پايه 

رنگ را تشكيل مي دهد، به كار مي رود. مقدار نيتروژن باالي گيلسونيت چسبندگي و پايداري در مقابل نور ماوراء بنفش 

  هد.را افزايش مي د

 pen 100-80 %25بيتومين

 25% گيلسونايت

 50% كانيهاي ديگر
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اين محصول بيشتر در پوشش سطوح خارجي، همچنين براي ايجاد مقاومت سطوح در برابر اسيد، پوشش شاسي 

  اتومبيل، پوشش سازه هاي فلزي مورد استفاده قرار مي گيرد.

   : كاربرد گيلسونايت در حفاري و سيمان چاه هاي نفت

گيلسونايت در سياالت حفاري براي سيماني كردن چاههاي نفت به كار مي رود. اين ماده معدني يك تركيب بي نظير و 

و مناسب در گل حفاري جهت تثبيت شيل (ديواره هاي    تثبيت شده از عيار هاي گيلسونايت براي تامين عمل بهينه

  چاههاي نفت)استفاده مي شود.

  : شيميايي توليدات در  گيلسونايت از استفاده  

گيلسونايت براي سال هاي متمادي است كه به طور موفقيت آميز براي توليد درز گير و چسب استفاده مي شود. با  

تكنولوژي توليدات جديد و كنترل كيفيت منحصر به فرد طبيعي اين محصول مي توان به عنوان جانشين رزين 

گيرد. استفاده موثر اين رزين طبيعي در كاربرد هاي اجرايي با كيفيت  سينتيكي در فراكسيون مواد خام مورد توجه قرار

  باالي گيلسونايت سازگار است.

   : قيري مالت ساخت در  گيلسونايت از استفاده   

، End Block پنتالين اچ، ،Mid Block مطلوب براي  ساخت ماستيك با گيلسونايت مي تواند به عنوان يك جانشين

و  Mid   Block  به طور رضايت بخش جانشين براي رزين  D 1101    فرموالسيون با كراتوندر    Lx 509رزين

  براي هر دو رزين است.  يك جانشين مناسب

   : در صنايع ريخته گري گيلسونايت از استفاده 

حات هموارتر گيلسونايت به عنوان يك افزودني كربناته در ماسه هاي ريخته گيري استفاده مي شود كه باعث ايجاد صف  

مخلوط گرديده و به عنوان يك چسب ويژه  Sea coal بر روي قالب هاي آهن خاكستري مي گردد. گيلسونايت همراه

براي ماسه هاي ريخته گري استفاده مي شود، كه باعث كاهش عيب هاي پايان عمليات ريخته گري، مي گردد، 

  همچنين آزاد سازي قالب را بهبود مي بخشد.

   : گيلسونايت در آسفالت و روسازي راههااستفاده از 

گيلسونايت به عنوان يك عامل براي افزايش كارايي و بازدهي، در مخلوط آسفالت به كار مي رود. آسفالت آميخته شده  

با گيلسونايت عيار باال، بدون نياز به ديگر مواد اصالح كننده كه به صورت پودر به آسفالت اضافه مي شوند به صورت 

يك پارچه در مي آيد. گيلسونايت به صورت كلي يا جزئي و يا به عنوان مكمل از نظر ارزش و قيمت مي تواند  كامال

در اصالح كننده هاي آسفالت شود. آسفالت هاي اصالح شده با گيلسونايت، پايداري باالتر،  »SBS«جايگزين پليمرهاي 

اومت بيشتر در برابر آب، نسبت به آسفالت هاي مخلوط نشده تغيير شكل كمتر، توانايي در برابر درجه حرارت كمتر و مق

با گيلسونايت را دارند. گيلسونايت به عنوان يك عامل نگهدارنده در مخلوط هاي داغ رو سازي استفاده مي شود. مخاوط 
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پايداري  هاي اصالح شده پايداري روسازي را افزايش مي دهد، در واقع وظيفه اصلي گيلسونايت در اين كاربرد بهبود

روسازي و مقاومت آنها در برابر تغيير شكل است، كه توانايي تحمل بار را افزايش مي دهد و در نواحي كه تحت فشار و 

از آسفالت پوششي جاده ها در اياالت متحده آمريكا كه مورد  %10تنش باال هستند مورد استفاده قرار مي گيرند. بيش از 

و اصالح كننده هايي مانند گيلسونايت در حدود چند درصد از اين  شار باال هستند بررسي قرار گرفته، سطح هاي تحت ف

جاده ها مورد استفاده قرار گرفته است هر چند كه مواد رقابت كننده در اين كاربرد براي گيلسونايت آسفالت سخت، 

جايگزين متفاوت براي نوع  35آسفالت دميده شده، الستيك ها، پليمرها، كربن سياه و فيبر ها هستند. حدود 

گيلسونايت كمتر از آنهاست، مورد استفاده بهتري دارد. به عبارت  گيلسونايت وجود دارد، ولي به خاطر اينكه نسبت 

  ديگر مزاياي گيلسونايت از هزينه آن بيشتر است.

  چگونگي انتخاب قير طبيعي مناسب 

و پس از اختالل با قير نفتي محصولي بدست    فتي داشتهقير طبيعي مناسب قيري است كه قابليت امتزاج خوبي با قير ن

 آيد كه مشخصات آن مطابق با استانداردهاي قيرهاي راهسازي باشد.تجربيات قبلي نشان داده است كه چنين قيري 

  

فرآيندهاي و   پس از انتقال به كارخانه مورد بازرسي فيزيكي”) گيلسونايت -شبه(“قير طبيعي  كليه توليدات كلوخه خام

  زير قرار مي گيرد.

  سرند و جداسازي   -1

  پاكسازي     -2

  شستشو     -3

  خشك كردن     -4

  انبار تفكيك شده     -5

  تني 1بسته بندي در جامبوبگ      -6

برگه كنترل كيفيت و برچسب زني  ˛صدور سند آزمايشگاه ˛انجام كليه آزمايشات مربوطه در طول فرآيندهاي فوق -7

  و محصوالت. بسته بندي

  شركت ياس”) گيلسونايت - شبه(“) توليد پودر خردايش و آسياب شده قير طبيعي 3

  مش با حداقل تلورانس 90الي  20خردايش و آسياب از      -8

  شركت ياس”) گيلسونايت - شبه(“) توليد پودر خردايش و آسياب شده قير طبيعي 4
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  ورانسمش با حداقل تل 400الي  100خردايش و آسياب از  -9

  بسته بندي متنوع بسته به نياز مشتريان      -10

  تن در ماه مي باشد كه عبارتست از: 12000بيش از ” ظرفيت شركت جمعا

 ˛2 ˛1تن در ماه كلوخه فرآوري شده (كليه مواد توليد شده در معدن به كارخانه منتقل و فرآيندهاي  8000     )1

  انجام مي گيرند.) 6و  4 ˛3

  مش. 400الي  20تن در ماه پودر خردايش و آسياب شده در اندازه هاي  4000     )2

  فرآيند توليد قير طبيعي مجموعه زنجيره عرضه شركت ياس :

در مجموعه زنجيره عرضه قير طبيعي بطور كلي چهار فرآيند اصلي با خروجي چهار توليد اصلي وجود دارد كه عبارتند 

  از:

دات در معادن با درنظر گرفتن معيارهاي تخصصي فني و اقتصادي از جمله حاشيه هاي اكتشاف و استخراج و تولي -1

درصد ناخالصي هاي تعيين شده و خصوصيات فني در اليه هاي زيرزميني كه محصول آن كلوخه خام در سه دسته 

فرآوري به مراحل درصد خاكستر. محصول مورد نظر مجموعه بوده و براي  30) درجه يك بين صفر تا 1بندي مي باشد: 

  ) درجه سه كه بالفاصله به معرض فروش گذاشته مي شوند.3) درجه دو و 2بعدي انتقال مي يابد. 

محصوالت درجه يك معادن با درنظر گرفتن معيارهاي تخصصي فني و اقتصادي در كيسه هاي بزرگ يك تني به  -2

  دهاي زير قرار مي گيرند:نحو احسن بسته بندي و به واحد صنعتي مجموعه منتقل و در فرآين

  . بازرسي فيزيكي1

  سرند و جداسازي  .2

  پاكسازي  .3

  . شستشو4

  . خشك كردن5

  . انبار تفكيك شده6

  كلوخه فرآوري شده و انبار تفكيكي در تنوع درصد خاكستر و ساير مشخصات فني مي باشد.   ˛محصول خروجي

مش با حداقل تلورانس و بسته بندي متنوع بسته به نياز  90الي  20خردايش و آسياب كلوخه هاي فرآوري شده از  -3

  مشتريان.
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و كامال  ٪98مش با دقت بيش از  400الي  100آسياب و ميكرونيزاسيون كلوخه هاي فرآوري شده از ˛خردايش -4

  يكنواخت و همشكل و بسته بندي متنوع بسته به نياز مشتريان.

  ايي، حفظ سالمت و كيفيت بسته بندي.انبار تفكيكي و بارگيري با رعايت شرايط اقتض

آسياب شده و ميكرونيزه قير طبيعي در اندازه هاي دقيق و مشخصات فني مربوطه  ˛پودر خردايش ˛محصول خروجي

  مي باشد.


