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شكل 1 نمونه اي از كاربرد قير در عايق كردن مواد در برابر آب و به عنوان سيمان در مصالح

اعظم یوسفي
دكتراي  مهندسي شيمي

چكیده
قير سامانه اي پيچيده ، شيميايي و سياه رنگ است كه در ساخت انواع عايق هاي گرمايي، رطوبتي و به عنوان آسفالت يا 
درزگيرهاي خياباني به كار مي رود. حدود 90 درصد اين تركيب  از كربن و هيدروژن ساخته شده است و اجزايي شامل نيتروژن،      
اكسيژن، گوگرد را همراه با فلزهايي همچون واناديم، نيكل و آهن در برمي گيرد. قيرها به دو دستة طبيعي و نفتي تقسيم مي شوند. 

كلید واژه ها: نفت خام،  آسفالت، قير طبيعي،  قير نفتي

مقدمه
قير هيدروكربني پيچيده به رنگ قهوه اي تيره تا سياه است كه هيدروكربن هايي با جرم مولكولي زياد را شامل مي شود كه به آن 
حالت چسبندگي مي دهند. از اين رو قير در حالت هاي جامد، نيمه جامد يا به صورت  سيالي با گرانروي زياد ديده مي شود. تركيب هاي 
سازندة قير در حالل هاي آلي همچون كربن دي سولفيد CS2، تري  كلرو اتيلن C 2 HCI3 و زايلن C6  H4 )CH3(2 حل مي شوند. فشار 
بخار قير در دماي معمولي، ناچيز است و در اين شرايط بويي ندارد و در مجموع،  نه رفتار ماده اي كشسان  را از خود نشان مي دهد و 

نه يك مادة گرانرو به شمار مي رود بلكه مجموعه اي از اين دو حالت را دارد كه از آن به حالت گرانرو- كشسان1 ياد مي شود.
فراوان ترين و پركاربردترين نوع قير، قير نفتي است كه از ديد فيزيكي ماده اي همگن است در حالي كه از ديد شيميايي مخلوطي 

ناهمگن و شامل تركيب هاي شيميايي گوناگون شناخته مي شود. 
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تاریخچه
شناخت قير به دوران باستان و حدود چهار هزار سال پيش از 
ميالد مسيح بازمي گردد. در مناطقي از خاورميانه نشانه هايي از 
كاربرد قير در ساخت بناها، مجسمه  سازي و به عنوان سوخت 

ديده مي شود. 
پل  بام،  پوشاندن  براي  قير طبيعي  نوعي  از  در سال 1802 
و پياده روها در فرانسه استفاده شد. بعدها در سال 1838، قير 
براي نخستين بار به عنوان پوشش  پياده روها در اياالت متحده، 
در فيالدلفيا مورد استفاده قرار گرفت. سپس در ايالت نيوجرسي 
طرح آسفالت يك خيابان در شهري به نام نوارك پياده شد و 
شش سال بعد، نخستين راه آسفالتي در واشنگتن ساخته شد. 
از اين رويدادها، قير و استفاده از آن براي آسفالت مورد  پس 
توجه قرار گرفت. گفتني است خيابان فلسطين در تهران، براي 

نخستين بار در سال 1312 با آسفالت بتوني پوشانده شد.

كاربردها
بيش از پنج  هزار سال است كه قير به عنوان عايق رطوبتي و 
ماده اي پيوند دهنده به كار مي رود. قديمي ترين كاربرد آن به 
3800 سال پيش از ميالد مسيح مي رسد كه توسط سومريان 
ثبت شده است و تاريخ استفاده از قير براي نگهداري آب به سه 
هزار سال پيش بازمي گردد. در كتاب هاي مقدس نيز از اين مادة 
عايق ياد مي شود. براي نمونه، عايق كردن كشتي نوح در برابر 
آب يا ماجراي به آب انداختن حضرت موسي در سبدي كه با قير 
اندود شده بود. در كتاب هاي قديمي نيز به كاربرد قير در ساخت 
برج بابل اشاره شده است و به اين مجموعه بايد سابقة  كاربرد قير 

در موميايي كردن مردگان هم افزوده شود.
با اينكه كشف قير طبيعي در درياچة ترينيداد2 رويدادي مربوط 

به سال 1595 است اما در آغاز قرن نوزدهم بود كه هنر و مهارت 
استفاده از قير و آسفالت مورد توجه قرار گرفت كه بهره گيري از 
قير در شكل آسفالت براي پوشاندن پياده روهاي فرانسه نمونه اي 
از آن است. شكل 2 جاده ها را پيش از كاربرد آسفالت و پس از 

آن نشان مي دهد.
در  جمله  از  قير  براي  گوناگون  كاربرد   250 از  بيش  امروزه 
كشاورزي، ساختمان  سازي، صنايع، راه سازي و... شناخته شده است 

كه جايگزين كردن آن ها با مواد ديگر امكان ناپذير به نظر مي رسد.

انواع قیر
é قیر طبیعي

باال آمدن نفت خام از ميان اليه هاي شكسته شده زمين- كه 
با تبخير مواد فّرار آن همراه است- مي تواند به ايجاد درياچه اي 
در سطح زمين بينجامد كه از آن به قير طبيعي درياچه اي ياد 
ترينيداد  قير  درياچة  درياچه ها،  نوع  اين  از  نمونه اي  مي شود. 

شكل 2 آ. جاده هاي قديمي قبل از توليد آسفالت 

شكل 3  تهية قير طبيعي از درياچة ترينيداد

ب. روكش هاي آسفالتي اوليه



تركیب  شیمیایي قیر و ساختار آن به نوع 
نفت خامي كه از آن استخراج شده است، و 

فرایند تولید آن بستگي دارد

در جنوب غربي كشور ترينيداد است كه بزرگ ترين درياچه و 
مهم ترين معدن قير جهان به شمار مي رود و حجم قير در آن به 

حدود 10 تا 15 ميليون متر مكعب مي رسد. 
منابع قير طبيعي در ايران در مناطقي شامل پاتاق كرمانشاه، 

گشان، تشتان بهبهان، درة مغان و خرافة فارس قرار دارند.
براساس چگونگي تشكيل، خواص فيزيكي،  قيرهاي طبيعي 
گروه هاي  در  شيميايي  تركيب   و  تتراكلريد  كربن  در  انحالل 
گوناگون طبقه بندي مي شوند. گيلسونيت3 از جمله مرغوب  ترين 
نرم،  بسيار  توده اي  قير طبيعي است كه شكل  و معروف ترين 
درخشان و سياه  رنگ را دارد و به آساني به گرد تبديل مي شود.

اين نوع قير طبيعي در اليه هاي زيرزمين به صورت رگه يا اليه 
وجود دارد.

قیرنفتي
منبع اصلي ترين قير در گذشته، درياچه هاي قير طبيعي بودند 
تا اينكه در سال 1880، براي نخستين بار در كاليفرنيا، قير از 
نفت خام به دست آمد و استخراج قير از اين راه، به سرعت بر تهية 

آن از قير طبيعي سرعت گرفت. 
نفت خام منبع اصلي قير نفتي است. تا كنون بيش از 1500 
نوع نفت خام شناخته شده است كه تنها 100 نوع آن براي تهية 
قير مناسب بوده اند. تركيب  شيميايي قير و ساختار آن به نوع نفت 
خامي كه از آن استخراج شده است، و فرايند توليد آن بستگي 
دارد. در واقع، انتخاب روش تهية قير به كميت و كيفيت اجزاي 
نفت خام وابسته است. پيش از آغاز فرايند مناسب، بايد نفت خام 
عملياتي از جمله خالص سازي و انجام برخي تغييرهاي فيزيكي و 
شيميايي را پشت سر بگذارد. انجام عمل تقطير در خال روي مواد 

باقي مانده از نفت خام در پااليشگاه به توليد قير مي انجامد. موادي 
كه در برج تقطير باقي مي مانند، به عنوان خوراك در تهية 20 نوع 
قير- با درجه هاي متفاوت- به كار مي روند. قير به دست آمده از 
برج تقطير را مي توان به طور مستقيم استفاده كرد اما گاهي هم به 
دليل داشتن خواص فيزيكي نامناسب، الزم است اصالحاتي روي 
آن انجام گيرد كه دميدن هوا يكي از عمده ترين اصالحات به شمار 
مي رود. در سال 1890، براي نخستين بار از واكنش قير داغ با 
اكسيژن، قير دميده شده به دست آمد. در اين حال قير، سفت تر 
شده و واكنش آن به گرما كاهش يافته است. هوادهي به قير به 
كمك فرايند هاي گوناگون از جمله هيدروژن زدايي، پليمر شدن و 
اكسايش انجام مي گيرد. اين نوع قير در ساخت انواع عايق رطوبتي، 

خشت آسفالتي، آب بندي بام و آسفالت جاده ها كاربرد دارد. 

نتیجه گیري
قير مخلوط پيچيده اي از هيدروكربن هاي سنگين است كه در 
دو نوع طبيعي و نفتي يافت مي شود. قير نفتي از تقطير نفت خام 
در پااليشگاه به دست مي آيد در حالي كه وقتي نفت خام به طور 
تدريجي و خود به خود به سطح زمين راه مي يابد نوع طبيعي قير 
توليد مي شود. هر دو نوع قير از گذشته هاي بسيار دور تا كنون 
كاربردهاي ارزشمندي داشته اند تا جايي كه جايگزين كردن اين 

ماده با مواد ديگر، همچنان امكا ن ناپذير به نظر مي رسد.

 پي نوشت ها
1. viscoelastic
2. Trinidad
3. gilsonite
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شكل 4  گيلسونيت، مرغوب ترين قير طبيعي


