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قیر نفتی محصول . شود قیر نفتی یا قیر تقطیري نامیده می ،چنین قیري. آید قیر معموالً از تقطیر نفت خام به دست می
در مرحله نخست تقطیر، مواد سبک مانند بنزین و پروپان از نفت خام جدا . دو مرحله تقطیر نفت خام در برج تقطیر است

گازوئیل و  در مرحله دوم نیز ترکیبات سنگین مانند. شود این فرآیند در فشاري نزدیک به اتمسفر انجام می. شوند می
در نهایت مخلوطی از ذرات جامد . پذیرد این فرآیند در فشاري نزدیک به خالء صورت می. شوند نفت سفید خارج می

 .ور است مانندي به نام مالتن غوطه ماند که در ماده سیال گریس بسیار ریز به نام آسفالتن باقی می

هاي بسیار  تدریجی نفت خام و تبخیر مواد فرار آن در اثر گذشت سالاما برخی از انواع قیر در طبیعت و در اثر تبدیل  
چنین قیري ممکن . و دوام آن بیشتر از قیرهاي نفتی است شود چنین قیري، قیر طبیعی نامیده می. آید زیاد به دست می

و دریاچه قیر تیرینیداد مانند دریاچه قیر بهبهان ایران ) اي قیر دریاچه(صورت خالص در طبیعت وجود داشته باشد  است به
 ). قیر معدنی(آمریکا یا از معادن استخراج شود 

این ماده معدنی تاکنون تنها در معادن غرب ایران . همان قیر طبیعی می باشد که از معادن استخراج میگردد گیلسونایت
مانند قیر غلیظ نفتی است که بنام  قیر طبیعی این. استرزینی یک هیدروکربن طبیعی  گیلسونایت. کشف گردیده است

مانند قیر نفتی گیلسونایت در حاللهاي معطر نفتی و حالل هاي چرب . هاي قیر طبیعی و قیر معدنی خوانده می شود
. غالبا براي شل و سفت کردن آنها بکار برده می شود ،سازگاري فوق العاده با محصوالت نفتی به دلیل .حل میشود

گیلسونایت در میزان انبوه ماده اي سیاه رنگ و درخشان و شبیه مواد معدنی شیشه اي است، این ماده شکننده بوده و 
ساموئل که  1880سال تا کشف شد اما  1860این ماده در دهه . میشودرنگ ره خیلی راحت تبدیل به پودر قهوه اي تی

، به خوبی شناخته نشده لوار و عایق کابل و روغن حالل استفاده کردااچ گیلسون آنرا بعنوان ماده پوششی آب بند براي 
 .بود

باالي نیتروژن آن است که بیشتر به شکل پیرول، پیریدین و گروه هاي تابع ، میزان گیلسونایت ویژگی منحصر بفرد
می باشد که نسبت به دیگر فراورده هاي آسفالتی و رزین هاي  3000 گیلسونایت متوسط وزن مولکولی. آمیدي است

  .سنتز شده باالتر است

یت یک اوجود خاکستر در گیلسون. ها مقدار خاکستر موجود در آن مهم نیستیت در آسفالت ابراي استفاده از گیلسون
آسفالت با افزودنی هاي دیگر استفاده بهتر مخلوط کردن عامل ناخوشایند محسوب نمی شود و حتی از این ویژگی براي 

گام بتون ریزي یت در هنابعضی از آزمایش ها نشان دهنده این است که وجود ترکیبات سولفور در گیلسون. می شود
یت عامل مهم و خوبی براي مخلوط کردن آن ابنابراین وجود سولفور در گیلسون ؛باعث مقاومت بیشتر آسفالت می شود

  .یت بسیار مناسب استادر نتیجه براي مخلوط شدن با آسفالت گیلسون ،با آسفالت است

  

  



٣ 
 

 رایج ترین کاربردهاي گیلسونایت

در صنایع مختلف اعم از مصالح ساختمانى، رنگ،  )دکاربر 160بیش از (باارزشی از گیلسونایت کاربردهاي فراوان و 
با . رزین، آسفالت، روسازى جاده ها، ریخته گرى، مواد شیمیایى، گل و سیمان حفارى و الستیک گزارش شده است

بر اساس مطالعات . اینکه گیلسونایت یک ماده طبیعی و غیر سمی می باشد استفاده از آن رو به افزایش است به توجه
  :عمده ترین کاربردهاي گیلسونایت را می توان به شرح ذیل معرفی نمود  به عمل آمده

  در تولید ایزوگام و آسفالت -ا

اسید و باز می باشد، عموما در تهیه آسفالت و ایزوگام به کار  که گیلسونایت به شدت آب گریز و مقاوم در برابریاز آنجای
تولوئن و نیز قیر ، ل غیر قطبی نظیر دي سولفید کربناز ویژگیهاي بارز مواد گیلسوناته، حاللیت آنها در حال .می رود

  .از این ویژگی گیلسونایت در صنایع تولید ایزوگام و عایق هاي رطوبتی استفاده می شود .می باشد مذاب

 اًمخصوص  قیرهاي پاالیشگاهی گیلسونایت به دلیل داشتن مواد هیدروکربنی پلیمري، یک اصالح کننده مناسب براي
افزایش نقطه  همچنین گیلسونایت باعث کاهش درجه نفوذ، افزایش ویسکوزیته،. میشودآسفالت و ایزوگام محسوب 

گیلسونایت به عنوان یک عامل براي افزایش کارایی و . مقاوت گرمایی قیرهاي پاالیشگاهی می شود  و افزایش نرمی
آسفالت آمیخته شده با گیلسونایت عیار باال، بدون نیاز به دیگر مواد اصالح . ر می رودبازدهی در مخلوط آسفالت به کا

گیلسونایت به صورت کلی . کننده که به صورت پودر به آسفالت اضافه می شوند به صورت کامال یک پارچه در می آید
در اصالح کننده هاي  »SBS«یا جزئی و یا به عنوان مکمل از نظر ارزش و قیمت می تواند جایگزین پلیمرهاي 

آسفالت هاي اصالح شده با گیلسونایت، پایداري باالتر، تغییر شکل کمتر، توانایی در برابر درجه حرارت . آسفالت شود
. کمتر و مقاومت بیشتر در برابر آب و نفوذ پذیري کمتر نسبت به آسفالت هاي مخلوط نشده با گیلسونایت را دارند

در واقع وظیفه اصلی . عامل نگهدارنده در مخلوط هاي داغ روسازي استفاده می شودگیلسونایت به عنوان یک 
که توانایی تحمل بار را  گیلسونایت در این کاربرد بهبود پایداري روسازي و مقاومت آنها در برابر تغییر شکل است

از آسفالت % 10بیش از . رندافزایش می دهد و در نواحی که تحت فشار و تنش باال هستند مورد استفاده قرار می گی
پوششی جاده ها در ایاالت متحده آمریکا که مورد بررسی قرار گرفته سطح هاي تحت فشار باال هستند و اصالح کننده 

   .هایی مانند گیلسونایت در حدود چند درصد از این جاده ها مورد استفاده قرار گرفته است

برخوردار است و به راحتی با مخلوط آسفالت بدون نیاز به نیروي  باالتري  PG آسفالت اصالح شده با گیلسونایت از
با مشتقات نفتی سنگین ) 200مش (پودر گیلسونایت  .غلطکی باال، بر خالف دیگر اصالح کننده ها، مخلوط می شود

  .در دماي باال و مدت زمان معین هم زده می شود ، توسط رآکتورVB یامانند قیر با درجه نفوذ پذیري باال 

شاید بتوان . گوگرد و ترکیبات گوگرد دار موجود در گیلسونایت نیز باعث افزایش استحکام و مقاومت آسفالت می شوند
  .گفت که یکی از کاربردهاي اصلی گیلسونایت همین مورد باشد
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  :داراي مزایاي زیر می تواند باشد  در آسفالت گیلسونایت به طور کلی استفاده از

 عدم نیاز به دیگر مواد اصالح کننده پلیمري براي اصالح قیر مصرفی. 

  پایداري باالتر، تغییر شکل کمتر، مقاومت بیشتر در برابر آب، توانایی در برابر درجه حرارت هاي پایین، از
 .است  خصوصیات آسفالت ساخته شده با قیر اصالح شده توسط قیر طبیعی

 افزایش توانایی تحمل بار 

 نسبت به دیگر مودیفایرها  کمترین نسبت قیر طبیعی 

 کاهش درجه نفوذ قیر 

 افزایش دماي نرم شدگی قیر 

 افزایش ویسکوزیته بروکفیلد قیر  

  تهیه رنگ و جوهر - 2

استفاده قرار می استخراج می شود که در تهیه جوهرهاي پرینتر مورد  ايه از گیلسونایت رنگدانه هاي سیاه و قهو
استفاده نرو رزین گیلسونایتی ایران به طور گسترده اي به عنوان کربن سیاه جهت تولید جوهر سیاه و جوهر گرا .دنگیر

رزین گیلسونایتی ایران با رزین هاي هیدروکربنی پایه نفتی، رزین هاي فنولیک و رزین هاي فلزي رقابت . می شود
غلظتهاي مختلفی از . تمام موارد نام برده با غلظتهاي مختلف می تواند استفاده شودبسیار خوبی می کند که به بهاي 

نوع خاصی از گیلسونایت در ساخت . این ماده جهت تولید جوهرهاي مخصوص با درخشندگی باال استفاده می شود
نگی سیاه قهوه اي همچنین از آن می توان محلول ر .رنگهاي مشکی آسفالتی و روغن هاي جال نیز استفاده می شود

این محصول در پوشش سطوح خارجی، . به کار می رود. ..تهیه کرد که در قیر اندود کردن لوله هاي گاز، فاضالب و 
همچنین براي ایجاد مقاومت سطوح در برابر اسید، پوشش شاسی اتومبیل، پوشش سازه هاي فلزي مورد استفاده قرار 

  .رود ها در ترکیبات جوهر سیاه به کار می ه براي سایر رزینهزین به عنوان یک جایگزین کم. می گیرد
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  ایزوالسیون - 3

پودر میکرونیزه گیلسونایت داراي حاللیت . در ایزوالسیون سدها، پل ها و کانالها به مقدار گسترده اي استعمال می شود
گیلسونایت در مقابل شرایط جوي، استفاده از آن به دلیل پایداري و مقاوم بودن . و قابلیت ایزوالسیون بیشتري می باشد

  .در صنایع الکترونیک به عنوان عایق در کیتهاي الکترونیکی کاربرد دارد .در این زمینه رو به افزایش می باشد

  تهیه قیرهاي امولسیونی - 4

صادراتی می  امولسیونی عمدتاًقیرهاي . از پودر میکرونیزه گیلسونایت در تهیه قیرهاي امولسیونی آبی استفاده میشود
  .قیرهاي امولسیونی را به عنوان قیرهاي سبز و سازگار با محیط زیست می شناسند. باشند

  تولید کک   -5

وقتی به فوالد مذاب اضافه  درصد کربن بر مبناي آنالیز عنصري می باشد به این دلیل 80-70گیلسونایت داراي 
. می توان آن را در کنار مواد کک شونده مانند زغال سنگ استفاده کردو   ردآو شود محیطی کاهنده را به وجود می می

  .همچنین امکان تهیه کک از بعضی از انواع آن وجود دارد

. کنند بیتومین را با زغال سنگهایی که خاصیت کک شوندگی در آنها ضعیف است مخلوط کرده و از آن کک تهیه می
همچنین از انواع بدون سولفور آن یا پس از سولفورزدایی . شود کار برده میکک بدست آمده غالباً در صنایع قند به 

  .ر کوره هاي ذوب قوس الکتریک داردشود که مصرف فراوانی د تهیه می نوعی کک بنام کک سوزنی

  بکارگیري در گل حفاري - 6

هاي  براي سیمانی کردن چاهدر سیاالت حفاري  .از گیلسونایت در تولید گل و دوغاب سیمان حفاري استفاده می شود
این ماده معدنی یک ترکیب بی نظیر و تثبیت شده از عیارهاي گیلسونایت براي تامین عمل . نفت به کار می رود

این ماده کاهش دهنده . استفاده می شود )هاي نفت دیواره هاي چاه(و مناسب در گل حفاري جهت تثبیت شیل  بهینه
  .وزن دوغاب میباشد

  :لسونایت در حفاري داراي مزایایی از قبیل موارد زیر می باشداستفاده از گی

 کردن حجم زیادي از آب می باشد دوغاب حاصل از آن داراي چگالی پایینی بدون اضافه 

  باشد و نسبت به مواد اسیدي و بازي و خورنده مقاوم می باشد هاي دیگر سازگار می این ماده با افزودنی 

 کند گام دوغاب مقاومت میشدن نابهن در برابر هیدارته 

  دامنه دمایی استفاده از آن گسترده می باشد 
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 کند، اما براي تغییر شکل در اثر فشار به میزان  در برابر فشارهاي متوسط ناشی از آب گرفتن مقاومت می
 مناسبی نرم است

  کلونی نمی شود و کلوخه ،در اثر ماندن و فشار 

 استشدگی در اثر نفت مقاوم  در برابر حل 

 کاري چاه هاي نفت به دلیل دارابودن خاصیت جریان یافتگی پالستیک، موجب بستن درز و  در هنگام سیمان
 هاي چاه می شود شکاف

 بکارگیري براي سوخت - 7

از کلوخه هاي گیلسونایت در کنار ترکیبات سوختی مانند مازوت و زغال سنگ در گذشته براي سوخت در کوره هاي 
  .محدود به گونه هاي کم کیفیت گیلسونایت می شود ردکه امروزه این کارب شدحرارتی استفاده می 

  استفاده از گیلسونایت در صنایع ریخته گري - 8

گیلسونایت به عنوان یک افزودنی کربناته در ماسه هاي ریخته گیري استفاده می شود که باعث ایجاد صفحات هموارتر 
مخلوط گردیده و به عنوان یک چسب   Sea coal گیلسونایت همراه. بر روي قالب هاي آهن خاکستري می گردد

. می گردد ویژه براي ماسه هاي ریخته گري استفاده می شود که باعث کاهش عیب هاي پایان عملیات ریخته گري
دهنده براي  به عنوان گیرش همچنین از گیلسونایت در ریخته گري .همچنین آزاد سازي قالب را بهبود می بخشد

مانند منیزیم و آهک  از گیلسونایت براي مخلوط کردن با ترکیبات شیمیایی. شود ادن فلزات استفاده مید شکل
  .فوالد استفاده می شود براي عمل گوگرد زدایی در صنعت  هیدراته

  استفاده از گیلسونایت در صنایع شیمیایی - 9

با . تولید درز گیر و چسب استفاده می شودگیلسونایت براي سال هاي متمادي است که به طور موفقیت آمیز براي  
تکنولوژي تولیدات جدید و کنترل کیفیت منحصر به فرد طبیعی این محصول می توان به عنوان جانشین رزین 

استفاده موثر این رزین طبیعی در کاربرد هاي اجرایی با کیفیت . سینتیکی در فراکسیون مواد خام مورد توجه قرار گیرد
پس از بررسی هاي بعمل آمده و آزمایش هاي تخصصی متوجه می شوند که این ماده  .سازگار است باالي گیلسونایت

از جمله  ؛روان ساز بسیار خوبی می باشد و میتوان با ترکیب آن با رزین هاي مختلف به محصوالت مختلفی دست یافت
ی در رنگهاي تیره در برابر اشعه ماوراي گرافیت مداد، مغز باطري و همچنین بدلیل اینکه مواد پلی اتیلن یا پی وي س

با توجه به تکنولوژي جدید . بنفش خورشید خوردگی پیدا میکند میتوان با استفاده از این ماده از خوردگیها جلوگیري کرد
ده و استفاده از کربوفایبرها که از موارد مصرف آن می توان در ساخت بدنه هواپیما اشاره نمود باید از گیلسونایت استفا

  .شود
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  یت به قیر پاالیشگاهیامزایاي اضافه نمودن گیلسون

باعث پایین آمدن درجه نفوذ و افزایش ویسکوزیته و نقطه نرمی ، به قیر پاالیشگاهی اضافه می شود یتاوقتی گیلسون
  .می شود

 :یت مخلوط شده، در زیر آمده استاپاالیشگاهی که با گیلسون ویژگیها و مزایاي قیر

ترافیکهاي هنگام و سایر مشکالتی که باعث از بین رفتن آسفالت در ) رد چرخ(کاهش پیدا کردن شیارها  .1
 .سنگین و تحت تاثیر هواي گرم ایجاد می شود

بنابراین باعث عملکرد خوب آن در دماهاي باال و همچنین کمتر آسیب دیدن  ؛کاهش حساسیت حرارتی قیر .2
 .آن در دماهاي پایین می شود

یت را می توان به صورت مستقیم به قیر داغ اضافه کرد و اگیلسون .یت بسیار آسان استاکردن گیلسون اضافه .3
 .یا با آسفالت مخلوط کرد

این عملکرد بسیار اقتصادي است و هزینه هاي استفاده از . همچنین باعث کاهش عملیات پیمانکاري می شود .4
 .الستیک است (SBS) یا استایرن بوتادین  و (EVA) یت اضافه کردن اتیلن وینیل استاتاگیلسون

این مزیت می تواند در خالل . است MODIFIER یت به عنواناآن استفاده از گیلسونمزیت هاي از دیگر  .5
 .فرآیند تولید آسفالت داغ و اغلب براي برطرف کردن مشکالت پلیمري مهم باشد

  یت با ترکیبات گرم دیگراسهولت ترکیب گیلسون .6
 .محلول که به هنگام ذخیره سازي ثابت می ماندفرم پایدار  .7

 .به تغییر در نحوه اجراي آسفالت وجود نداردنیازي  .8

  یتاروش هاي اضافه کردن گیلسون

  . یت را با آن مخلوط می کننداقیر داغ می شود و سپس گیلسون ،یتاقبل از اضافه شدن گیلسون_ 1
 3و یا  BATCH PLANT اضافه کردن آن در مخلوط آسفالت در ،یتاترین روش اضافه کردن گیلسون متداول_ 2

  .استآمده روش در زیر  3هر که است  DRUM MIXER دستگاه
همچنین به صورت . اضافه شود و یا دانه هاي جامد گرانولیت می تواند به عنوان یک جریان آزاد یا خشک اگیلسون

 صورت فله اي و یا به وسیله فیدرهاي چرخشی توزین شده به وسیله کیسه هاي قابل ذوب پالستیکی یا به

(Screw) یت به طور مستقیم به مخزن قیر پاالیشگاهی اضافه می شوداگیلسون ،در مهمترین روش. اضافه شود .
یک حرکت گردشی براي ایجاد یکنواختی در سراسر تانک وجود  است و مداوماً  C  170°دماي قیر پاالیشگاهی تقریباً

  .یت از باالي مخزن اضافه می شودادارد و همچنین گیلسون
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براي حل شدن سریعتر آن می توان از همزن . این محصول به آسانی با عوامل مکانیکی معتدل کننده حل می شود
یت به آسانی با ترکیبات و مخلوط اگیلسون. اده کردهاي قوي که داراي یک مولد چرخش با حالت گردابی است استف

 .هاي گرم سازگاري دارد و در عملیات اضافه کردن آن به تجهیزات تخصصی احتیاج نیست

  یت با قیر پاالیشگاهیامخلوط کردن گیلسون

که  در این روش یک مخزن با پروانه اي .یت با قیر پاالیشگاهی ساده ترین و بهترین روش استاترکیب گیلسون
. قیر در مخزن با یک حرکت پروانه اي به صورت گردابی به هم می خورد. اغتشاش الزم را ایجاد کند، مورد نیاز است

اگر غلظت گرد وغبار در . یا انواع الکتریکی مخلوط کن ها است LIGHTNING بهترین انتخاب براي مخلوط کردن
  .مخزن زیاد باشد باعث انفجار موتور می شود

قیر  ،شرط مهم این است که در حین چرخش مجدد. اضافه شود (VORTEX) باید به آرامی به گرداب قیریت اگیلسون
مهمترین اصل موجود این است که حداقل دما . پاالیشگاهی نیز به صورت داغ و چرخشی به داخل مخزن پمپ شود

الی % 5براي اختالط . می شود بی توجهی به این موضوع باعث افزایش زمان هم زدن. باشد C  175°تا C 170° بین
مدت زمان بیشتري % 10براي نسبتهاي باالتر از  .ساعت زمان الزم است 4الی  2یت با قیر پاالیشگاهی، اگیلسون% 10

 یتی که به قیر پاالیشگاهی اضافه می شود بستگی به خصوصیات و ویژگی هاي اولیه قیرامقدار گیلسون. الزم است
این ویژگی مطلوب در مورد اضافه . دارد  یاتی که ما از محصول انتظار داریم بستگیپاالیشگاهی و همچنین خصوص

یت خشک باید به آرامی به قیر داغ اگیلسون. در صد است 18تا  5یت وجود دارد که همیشه مقدار آن بین اکردن گیلسون
  .اضافه شود

در این صورت باید . سطح آن اتفاق بیفتددر   (BALL UP)اگر اضافه شدن خیلی سریع اتفاق بیفتد ممکن است پدیده
اگر از یک مخزن استوانه اي افقی استفاده می شود . از ترکیبات تحریک کننده براي پراکنده کردن آنها استفاده کرد

یت را به اهمچنین باید گیلسون. متر داشته باشد 1تا  0.5 باید قطري ما بین )دریچه شارژ( یتامحل اضافه کردن گیلسون
بنابراین . به آن اضافه کرد و به آرامی بوسیله یک مخلوط کن پروانه اي و یا مخلوط کن دستی آن را به هم زدآرامی 

یت اتفاق نیفتد همزدن ترکیب و ایجاد اغتشاش در ترکیب ابراي گیلسون) گلوله شدگی( BALL UP الزمه اینکه پدیده
اگر مخلوط . شدن کامل محلول بسیار مهم استحل  براي یکسان کردن و) ریسیرکوالسیون( چرخش مجدد. است

از جلو به (یت و قیر پاالیشگاهی با چرخش هاي رفت و برگشتی اکردن در یک مخزن افقی باشد الزم است که گیلسون
  .با هم مخلوط شوند) پشت و بالعکس 

میکسر دیگر در در این صورت از یک دستگاه . یک سیستم لوله کشی در مخزن الزم است ،براي بهتر مخلوط شدن
تن قیر پاالیشگاهی  15الی  10ظرفیت  یت با قیر پاالیشگاهی در یک تانک بااترکیب گیلسون. مخزن استفاده می شود

به طور . ساعت بعد از ترکیب، زمان ترکیب الزم است 4الی  2ساعت به طول می انجامد و  4الی  2یت اگیلسون% 5با 
متاسفانه در خالل مخلوط . به زمان بیشتري براي مخلوط کردن نیاز است یت باال باشداطبیعی وقتی مقدار گیلسون

یت، هیچ تست و یا چک لیستی براي تعیین مقدار کافی بودن ترکیب شدن قیر اقیر پاالیشگاهی با گیلسون کردن
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ب مشاهده یت بر روي ترکیار حال نباید تکه هاي بزرگ گلوله ایی گیلسونه به .یت وجود ندارداپاالیشگاهی وگیلسون
، مقایسه یا نه یت به طور کامل در قیر پاالیشگاهی حل شده استابهترین روش براي تشخیص اینکه گیلسون. شود

  . درجه نفوذ قیر محصول با قیر پاالیشگاهی اولیه می باشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
 

اتحادیه صادرکنندگان فراورده هاي نفت، گاز 

  و پتروشیمی ایران
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