آزمایشهای الزم برای صذرو مجوز تخلیه قیر خالص در کارگاه راهسازی
 -1مقذمه
قیش یکی اص اجضای اصلی هخلَط ّای تتي آسفالتی هحسَب هی ضَد .علیسغن دسصذ ٍصًی کن قیش دس هخلَط تتي آسفالتی
گشم ،کیفیت آى تش کیفیت آسفالت تَلیذی ٍ عولکشد سٍساصی ًقص تعییي کٌٌذُ ای داسد .طی چٌذ سال گزضتِ افضایص
قیوت قیش خالص ٍ سَد هتشتة تش آى تشخی اص افشاد فشصت طلة سا تش آى داضتِ تا تا سٍش ّای هختلف قیشّای غیش
استاًذاسدی کِ داسای ظاّشی ضثیِ تِ قیشّای ًفتی خالص ّستٌذ ،تَلیذ ٍ عشضِ ًوایٌذ .اص آًجا کِ استفادُ اص قیشّای
غیش استاًذاسد تاعث ایجاد اثشات هخشب ٍ صیاى آٍس تسیاس صیادی تِ صٌعت قیش ٍ ساّساصی کطَس هیضَد ،تٌاتشایي ضشٍسی
است تا ًسثت تِ ایجاد سٍشّای ضٌاسایی ٍ تطخیص ایي ًَع قیشّا اقذام ضَد.
 -2تعریف قیر خالص
قیشّایی کِ هستقین اص تشج تقطیش دس خالء پاالیطگاُ تِ دست هی آیذ ٍ یا هختصشی دس جشیاى فشآیٌذ َّادّی قشاس
ى  .قیش خالص تایذ ّوگي تاضذ ٍ ٌّگاهی کِ تا  174دسجة سلسیَس گشم هیضَد،
هیگیشىد ،قیشّای خالص ًاهیذُ هی ضَ د
ًثایذ کف کٌذ.

 -3مشخصات قیرهای خالص مصرفی در راهسازی
قیشّای خالص هصشفی دس ساّساصی تِ دٍ سٍش دسجِ ًفَر یا عولکشدی(  )PGطثقِتٌذی هیضًَذ کِ هطخصات آًْا
تِ تشتیة تایذ تا جذٍلّای (ً )2-14( ٍ )1-14طشیِ ضواسُ  101ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کطَس تا عٌَاى
هطخصات فٌی ٍ عوَهی ساُ یا جذٍل ّای (ً )2-5( ٍ )1-5طشیِ ضواسُ  234ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کطَس تا
عٌَاى آییيًاهِ سٍساصی آسفالتی ساُّای ایشاى ،هطاتقت داضتِ تاضذ.

ککک

 -4آزمایشهای ضروری در هنگام تخلیه قیر در کارگاه راهسازی
قثل اص تخلیِ قیش دسهحل کاسگاُ ساّساصی (هحل پشٍطُ) ،تایذ آصهایص ّای هٌذسج دس جذٍل صیش سٍی قیش هضتَس اًجام ٍ
ًتیجِ آصهایصّا تا حذٍد هجاص هٌذسج دس جذٍل ّای گفتِ ضذُ دس تٌذ ( 3یا ضشایط هٌذسج دس هتي استاًذاسد هشتثط )،
هقایسِ ضَد .دسصَست عذم اًطثاق ًتیجِ آصهایصّا تا حذٍد هجاص ،قیش هَسد آصهایص ًثایذ دس ساّساصی استفادُ ضَد.
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