
 

 "اصول و نحوه نگهداری قیرها"

 :هاا شرایط نگهداری و حمل و نقل قیرآشنایی ب

 :حمل و نقل و نگهداری قیر

 .های سیاه باید بادقت انجام گیردبارگیری، حمل و باراندازی چسباننده

 .بندی و انبار شوندنحوه نگهداری انواع مختلف قیر باید جداگانه دسته

های خواسته شده در های گرفته شده از انواع قیر در کارگاه باید منطبق با ویژگیآزمایش نمونه

 .مشخصات باشد

المقدور سرپوشیده نگهداری شده و از آلودگی آنها های تمیز و حتیمصالح چسباننده باید در مکان

 .با خاک، مواد مضر، آب، یخ و برف جلوگیری شود

انبارهای بسته باید به طور پیوسته تهویه شده و از تجمع گازهای قابل اشتعال در آنها جلوگیری 

 .شود

انبارهای مواد چسباننده باید دور از آتش و مواد قابل اشتعال بوده و برای اعالم و اطفای حریق 

 .خاذ شده باشداحتمالی در آنها تدابیر الزم ات

توان تا چند ماه در انبار نگه داشت ولی اقدامات الزم برای جلوگیری از شکستن، ها را میامولسیون

 .لخته شدن و دلمه شدن آنها باید صورت گیرد

های امولسیون را غلتانده و سر و ته کرد تا از به هنگام انبار کردن هر چند وقت یک بار باید بشکه

 .های قیر به یکدیگر جلوگیری شودولرسوب و چسبیدن گلب
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همینطور باید از ورود اتفاقی مصالح سنگی و مواد شیمیایی در ظروف امولسیون و نیز مخلوط 

شدن دو نوع امولسیون به ویژه آنهایی که دارای بار الکتریکی متفاوت هستند، ممانعت به عمل آید 

 .خته شدن امولسیون گرددتواند سبب شکستن و لزیرا هر یک از عوامل نامبرده می

 .ای موارد یخ زدن آنها استها و در پارهسردی هوا از عوامل بسیار مؤثر در زود شکستن امولسیون

درجه سلسیوس  ±2شود از انبار کردن امولسیون در دمای کمتر از به طور کلی توصیه می

 .خودداری شود

در همه جای  قیر هایغلتانند تا دانههای امولسیون را بپیش از مصرف امولسیون بهتر است بشکه

 .آن به طور یکنواخت پخش گردد

 .های الزم به منظور پرهیز از بروز سوانح به عمل آیدهنگام کار با مواد قیری باید پیشگیری

 .درجه گرم شود یا به هنگام گرم کردن دود کند 175مواد قیری نباید بیش از 

برای گرم کردن مواد قیری نباید شعله مستقیم آتش را به آنها نزدیک کرد، بلکه باید از وسایل 

های مارپیچ حاوی روغن داغ یا بخار و وسایل الکتریکی استفاده گرم کننده قابل کنترل مانند لوله

 .نمود

صورتی که مجبور به استفاده از شعله آتش برای گرم کردن باشیم باید بین شعله و مخزن مواد در 

 .وجود داشته باشد آجر نما قیری حایلی از

 .ای استفاده نمودو چراغ شعله برای کنترل و بازرسی قیر نباید از آتش مشعل

 قیرهای مناسب برای مصارف گوناگون: 

 .هایی باید انتخاب شوند که در جدول زیر آمده استبرای مصارف مختلف، چسباننده
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 های مناسب برای کارهای مختلفقطران جدول مشخصات قیرها و

 
 

 استوارسازان گردآورنده: گروه آموزشی
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