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دربـــاره مــا

شرکت قیر برنت پارس به جهت بهبود کیفیت قیر و باال بردن عمر آسفالت که همه ساله هزینه گزافی

صرف ترمیم آن می گردد در سال  1392در زمینی به مساحت  55000مترمربع با ظرفیت  500تن در روز

تاسیس شده است.

این شرکت به پاس برخورداری از دانش فنی در خصوص تکنولوژی ساخت انواع قیرهای اصالح شده

با پودر الستیک ( ،)CRMBپلیمری ( )PMBو ارتباط با مجامع علمی داخلی و خارجی در این رشته،
اقدام به تاسیس دفتر فنی و مهندسی در دو بخش شیمی و مکانیک نموده است.

گروه مهندسی شیمی با در اختیار داشتن آزمایشگاهی مجهز جهت بکارگیری انواع افزودنی ها در

راستای ارتقا و تولید محصوالتی منحصر به فرد مشغول فعالیت می باشد.عالوه بر آن گروه مهندسی

مکانیک این شرکت با بهره مندی از دانش فنی و مهندسی خاص،امکان ساخت و بهره برداری خطوط
تولیدی مذکور با ظرفیت های متفاوت را داراست.
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خط و مشی بلند مدت شرکت

Company’s Long Term Strategy

تحویل بموقع محصوالت با کیفیت و قیمت مناسب.
بهبود مستمر فعالیت ها  ،فرآیندها و محصوالت شرکت به منظور کسب
رضایت مشتریان.
افزایش سطح رضایت مندی مشتریان از فرآیند رسیدگی به شکایات آنها.
آموزش کارکنان و ارتقای سطح دانش  ،توانمندی و مشارکت آنان .
ایجاد محیط ایمن با رعایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت  ،شناسایی
خطرات و عوامل زیان آور محیط کار  ،کنترل و کاهش اثرات آنها .
ایجاد محیط سالم و پيشگيري از آلودگی محيط زيست و بكارگيری فنــاوری
های دوستدار و سازگار با آن به منظور رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و
شناسایی جنبه های زیست محیطی بارز ،کنترل و کاهش اثرات آنها.
انتخاب و بکار گیری تامین کنندگان و پیمان کاران صاحب صالحیت و
برقراری ارتباط متقابل با آنها.

مديريت شرکت قیر برنت پارس خود را متعهد می داند که در کلیه فرایندها بصورت ادواری از تناسب،

کیفیت  ،اثربخشی  ،کارایی و بهبود مداوم سیستم های استقرار یافته اطمینان حاصل نماید.

این خط و مشی چارچوبی برای تنظیم و بازنگری اهداف سیستمهای مدیریتی استقرار یافته در

سازمان است  ،مدیران و سرپرستان مسئولیت تفهیم و توجیه اهداف خط و مشی سيستم مديريت
يکپارچه شرکت را به کلیه کارکنان ذیربط عهده دار می باشند.
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قیـــرهای اصالح شده
ضرورت استفاده از قیرهای اصالح شده:

راه های درون و برون شهری  ،صرف نظر از دیدگاه زیبایی شناختی از لحاظ اقتصادی به دلیل تحمیل
هزینه های سرسام آور تعمیر و نگهداری ،موجب هدر رفتن بخشی از بودجه عمرانی جاری کشور می

گردد .هم اکنون با توجه به مشکالت ذاتی قیر تولیدی پاالیشگاه های کشور الزم است که به فرهنگ
استفاده از قیرهای اصالح شده توجه ویژه مبذول داشت.
قیرهای اکسیــده بر خالف قیرهای اصالح شده دارای وضعیت مطلوبی نمی باشد که این مهم با
افزودن اصالح کننده ها وافزایش ویسکوزیته قیر اصالح می گردد .دلیل این امر ،ترکیبات شمیایی
خاص وکیوم باتوم که ناشی از منشا نفت خام است می باشد .این نوع قیر به شدت در مقابل عوامل
طبیعی نظیر اکسیژن  ،حرارت و نور خورشید حساس بوده و به سرعت پیر میشود و خواص اولیه آن
تغییر می یابد و همچنین در برابر دما حساسیت زیادی دارند از دیگر مشکالت قیر های اکسیــده
خواص برگشت پذیری آن می باشد .حضور بارهای دینامیکی در جاده ها موجب خستگی بتن
آسفالتی و تغییر شکل دائمی در آسفالت می شود.
افزودن مواد اصالح کننده به دلیل بهبود خاصیت برگشت پذیری ،مقاومت در برابر خستگی و تغییر
شکل را بهبود می بخشد .با توجه به موارد فوق ،اصالح قیر امری ضروری است و باید در این امر همت
گمارد.
برای اصالح قیر  ،اصالح کننده های متعددی به کار گرفته شده اند که اکثر آنها فقط تا حد معینی موفق
به بهبود وضعیت آسفالت شده اند .این بدان معناست که انتخاب اصالح کننده ها و روش اصالح قیر
مهم ترین بخش این مقوله است.
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به عنوان مثال برخی اصالح کننده ها سختی آسفالت را افزایش می دهند که در نتیجه تحمل بار
ترافیکی آسفالت بهبود می یابد .همچنین اصالح کننده ای موجود است که خواص خستگی آسفالت
را افزایش می دهد ،ولی موجب کاهش سختی آن می گردد .در اینگونه موارد با گذشت زمان قیر
خاصیت ژله ای خود را از دست می دهد و وزن مولکولی و ویسکوزیته آن افزایش می یابد و سخت و
شکننده شده و در نهایت خاصیت چسبندگی خود را از دست می دهد.
در صورت عدم انتخاب اصالح کننده های مناسب و روش صحیح ترکیب آن ها با قیر برخی از خواص
قیر بهبود می یابد ولی موجب تضعیف دیگر خواص آن می گردد.
بسیاری چنین می اندیشند که چنانچه بتوان اصالح کننده ای را در قیر به وسیله همزن و یا آسیاب
پخش نمایند قیراصالح شده  ،یا پلیمری ساخته شده است .البته الزم به ذکر است که یک سری
افزودنی ها را می توان با یک اختالط ساده در قیر حل نمود ولی باید توجه داشت که این افزودنی ها
معموال بسیار گران قیمت هستند و با درصدی بسیار پائین به قیر اضافه می شود و عمدتا می توانند
یکی از خواص قیر را اصالح کنند نه جمیع خواص را ،مانند عریان شدگی .اما در کل چنانچه دانش الزم
برای اینکار وجود نداشته باشد عموما قیر های پلیمری با پدیده جدا شدن فاز ها مواجه می گردند.
اصالح کننده به دلیل اختالف دانسیته با قیر و فضای مغناطیسی حاکم بر آنها و ساختار خاصشان،
با قیر سازگار نبوده و به مرور زمان تمایل به جدا شدن از مخلوط دارند .این امر فقط با افزودن یک
سری مواد شیمیایی و کاتالیزور های مناسب امکان ایجاد فضای مغناطیسی هم سو و پایدار را امکان
می سازد.
فرموالسیون مناسب ،انتخاب افزودنی های موثر و پروسه تولید مهندسی شده تنها روش تولید
قیرهای اصالح شده با جمیع خواص مورد نیاز را ممکن می کند.
مجموعه قیــر برنت پارس با استفاده از بـازیافت الستیک در جهت اصالح قیر این امر را به روشی
کاربـردی ،سازگار با محیط زیست و کامال اقتصادی ممکن نمود .
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قیــر پودر الستیکی

CRUMB RUBBER MODIFIED BITUMEN

بر اساس آمارهای موجود و با درنظر گرفتن عمر متوسط  3ساله آسفالت های استفاده شده در کشور

ساالنه رقمی بالغ بر  5000میلیارد ناموت جهت نگهداری هزینه میگردد.قیر پودر الستیکی با استفاده
از انواع بازیافت پودرالستیک و دیگر افزودنی ها ،اصالح شده و به جهت دارا بودن قیمت مناسب و

کیفیت بسیار باال در صنعت راه سازی استفاده می شود.

این نوع محصول ساختاری بسیار قوی داشته و استفاده از این نوع قیر در آسفالت عمر مفید آن را در

مقایسه با قیر های نفوذی چندین برابر می کند.

همچنین ضخامت کف سازی با استفاده از آسفالت ساخته شده از این قیر می تواند به مراتب کاهش
یابد و در نتیجه هزینه کلی آسفالت کمتر خواهد بود.
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قیــر پودر الستیکی

CRUMB RUBBER MODIFIED BITUMEN

برنت توانسته با  3گرید قابلیت پوشش

دهی تمامی پهنه کشور عزیزمان را دارا باشد.

CRMB 60

مخصوص مناطق گرمسیر

CRMB 55

مخصوص منـاطق معتدل

CRMB 50

مخصوص مناطق سردسیر

طبق تحقیقات سازمان  ،)Rubber Pavement Association) RPAقیر پودر الستیکی بهترین

گزینه در  %80از پروژه های راه سازی می باشد.

طبق مطالعات این سازمان میانگین هزینه آسفالت و نگهداری با قیرهای معمولی  45دالر و با

قیــــر های پودر الستیکی  10دالر در هر یارد مربع طی  4سال می باشد .استفاده از قیر پودر الستیکی
عالوه بر افزایش امنیت جاده ها و رانندگی روان تر ،موجب کاهش مصرف سوخت های فسیلی تا %10

خواهد شد .تولید این محصول حجم زیادی از ضایعات الستیک های فرسوده را بازیافت و در نهایت
کمک شایانی به پایداری محیط زیست خواهد نمود.

WWW.BERNETBITUMEN.COM

CRMB

|

قیــر پودر الستیکی

CRUMB RUBBER MODIFIED BITUMEN
مزایـای قیرهای اصالح شده با پودر الستیک نسبت به قیرهای اکسیده

قیـرهای اکسیـده

قیــرهای پـودر الستیـکی

ضخامت رویه آسفالت  6الی  8سانتیمتر

ضخامت رویه آسفالت  5الی  7سانتی متر

عمر آسفالت  1الی  5سال

عمر آسفالت  5الی  15سال

هزینه تعمیرات و نگهداری بسیار زیاد

هزینه تعمیرات و نگهداری بسیار پایین

پایداری پایین تحت فشار و ترافیک زیاد

پایداری زیاد تحت فشار و ترافیک زیاد

انعطاف پذیری پایین

انعطاف پذیری بسیار زیاد

چسبندگی کم و امنیت پایین اتومبیل ها

چسبندگی زیاد و امنیت باال برای اتومبیل ها

مقاومت پایین دربرابر شکنندگی

مقاومت بسیار باال در برابر شکنندگی

برگشت پذیری کم در برابر رانش آسفالت

برگشت پذیری باال در برابر رانش آسفالت

مقاومت پایین در برابر گرما و سرما

مقاومت باال در برابر گرما و سرما

مقاومت پایین در برابر اشعه  UVو در

مقاومت باال در برابر اشعه  UVو در نتیجه

صدای بیشتر داخل اطاق ماشین

صدای کمتر داخل اطاق ماشین (تا )4dB

غیـر اقتصادی

بسیار اقتصادی

نتیجه پیرشدگی زود هنگام آسفالت

افزایش عمر مفید آسفالت
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قیــر پودر الستیکی
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CRMB

CRUMB RUBBER MODIFIED BITUMEN

مشخصات فنـی

S.NO

|

TECHNICAL DATA

PROPERTIES

1

Penetration at 25 C, 1/10mm, 100g,
5 sec

2

CRMB CRMB CRMB
ASTM
50
55
60
STANDARDS
< 70

< 60

< 50

D5

Softening Point, (R&B), C, Min

50

55

60

D36

3

Elastic Recovery at 15 C ,%, Min

50

50

50

D6084

4

Flash point , COC, C , Min

250

250

250

D92

5

Separation, Difference in Softening
Point, (R&B), C, Max

4

4

4

-

6

Viscosity at 150 C, Poises

1-3

2-6

3-9

D2170/D4402

7

Thin Film Oven Test & Test on
Residue

7a

Loss in Mass, %, Max

1.0

1.0

1.0

D6

7b

Reduction in Penetration of residue
at 25 C , 100g, 5s, %,Max

40

40

40

-

7c

Increase in Softening Point, C, Max

7

6

5

-

7d

Elastic Recovery at 25 C, %, Min

35

35

35

D6085
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قیــر پلیــمری

POLYMER MODIFIED BITUMEN

از آنجایی كه قير به تنهايی هيچگاه از خواص فيزيكی و مكانيكی كامالً رضايت بخشی برخوردار نبوده
است ،از اين رو محققان همواره در تالش هستند خواص قير را اصالح نمايند .اصالح خواص قير باعث

باال رفتن كيفيت آن و افزايش عمر سرويسدهی و در نتيجه هزينههای نگهداری و مرمت پوشش
به نحو چشمگيری كاسته خواهد شد .عمده ضعف قيرها شامل :حساسيت باال ،خاصيت كشسانی
پایین ،محدود بودن دامنه سرويس دهی از نظر دما و خواص مقاومت تنشی است .افزودنی های

مختلفی برای بهبود خواص قير به كار رفته است كه عمده آنها پليمرها هستند .از خواص قيرهای
پليمری می توان به خاصيت چسبندگی عالی ،عملكرد باال در هر دو محدوده دمای باال و پايين،

خاصيت كشسانی بسيار خوب ،مقاومت بهتر در برابر روان شدن و تغيير شكل در دمای باال ،كاهش

حساسيت دمايی ،بهبود استحكام كششی و افزايش مدول سختی در دماهای باال اشاره کرد .این نوع
قیر طبق مشخصات درخواستی مصرف کننده مهندسی شده و تولید می شود.
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قیــر پـی جـی

GENERAL DESCRIPTION OF
PERFORMANCE GRADE (PG) BITUMEN

قیر جزء اصلی آسفالت می باشد که درعمر آسفالت نقش بسزایی دارد و با افزایش کیفیت آن میتوان

به آسفالتی با طول عمر مطلوب دست یافت .

در کشور آمریکا پـروژه ای تحت نـام  )Strategic Highway Research Program) SHRPصورت

پذیرفت که نتیجه آن روش جدیدی جهت درجه بندی قیر و پیش بینی عملکرد آن در آس��فالت قبل از
اجرا با در نظر گرفتن ش��رایط محیطی وترافیکی محل می باش��د .قیرهای  Performance Gradeکه
نتیجه این تحقیق است دارای خواص مطلوب تری نسبت به قیر های معمولی می باشد.

در تولید قیرهای  PGجهت اصالح قیر ،تقویت ساختار قیر وباال بردن طول عمر آسفالت استفاده از
پلیمرها و یا پودر الستیک ضروری است.
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EPGB
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قیــر نـفوذی پیشرفتـه

Enhanced Penetration Grade Bitumen

پاالیشگاه قیر برنت پارس جهت تولید قیر از وکیوم باتوم و انواع افزودنی ها طراحی شده است.

نظر به اینکه در حال حاضر برخی از مشتریان گرامی با توجه به دالیل خاص هنوز آمادگی استفاده از
قیرهای اصالح شده را ندارند ،قیر برنت پارس با ایجاد موقعیتی رقابتی توانایی تولید قیرهای نفوذی

را داراست که اکسیده نشده و برای مناسب ترین پروژه های ساخت روسازی بهینه شده است.

تولید فنی بهتر قیرهای نفوذی و قیمت گذاری رقابتی مناسب ،هدف ما در این مجموعه از محصوالت
است.
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قیــر نـفوذی پیشرفتـه
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EPGB

ENHANCED PENETRATION GRADE BITUMEN

مشخصات فنـی

|

TECHNICAL DATA

UNIT

85/100

60/70

40/50

TEST
METHOD

Specific Gravity @ 25°c

Kg/cm3

1.01/1.06

1.01/1.06

1.01/1.06

ASTM D70

Penetration @ 25°c

mm/10

85/100

60/70

40/50

ASTM D5

Softening Point °c

°C

45/52

49/56

52/60

ASTM D36

Ductility @25 °c

cm

100 Min

100 Min

100 Min

ASTM D113

Loss On Heating(wt) %

wt %

0.2 Max

0.2 Max

0.2 Max

ASTM D6

Drop In Penetration
After Heating %

%

20 Max

20 Max

20 Max

ASTM D5-D6

Flash Point °c

°C

250 Min

250 Min

250 Min

ASTM D92

wt %

99.5 Min

99.5 Min 99.5 Min

ASTM D4

PROPERTIES

Solubility Is CS2(wt) %
Spot Test
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Negative Negative Negative

A.A.S.H.O.T102

PACK ING

|

بستـه بندی

Types Of Packaging

|

BITUTAINERS

بیتـوتینــر

اساسا مخازنـی هستند که برای حمل و نقل قیر سرد در مقادیر بسیار باال و به صورت کانتینری  ،با
توانایی گرم کردن قبل از تخلیه در مقصد نهایـی به کار می رود.

POLY BAGS

|

پـلی بگ

پلی بگ برای بسته بندی و صادرات قیر مزایای خاصی دارد .برخی از این مزایا را میتواند هزینه پایین

بسته بندی ،وزن سبک بسته ها ،سهولت حمل و نقل کیسه ها ذکر کرد.
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PACKING

|

بستـه بندی

Types Of Packaging

JUMBO BAGS

|

جامبــو بگ

در واقع همان گونی پالستیکی مرسوم است که معموال از جنس پلی پروپیلن است و به آن گونی پلی
پروپیلن نیز می گویند.

به این ترتیب در کمترین فضای ممکن میتوان این حجم از محصوالت را حمل کرد.
|

BOXES

کارتــن

در این روش بسته بندی ،قیر بدون نیاز به حرارت به راحتی از بسته بندی جدا می شود ،به علت
سهولت در حمل ،امکان برداشت قیر به میزان مورد نیاز و نداشتن ضایعات پس از مصرف یکی از

بهترین روش های بسته بندی قیر است.

STEEL DRUMS

|

بـشکه فــوالدی

بشکه فوالدی به طور گسترده ای به عنوان روش اصلی بسته بندی قیر استفاده می شود که رایج تریـن

نوع بسته بنـدی در طول  20 - 15سال گذشته بـوده است.

BULK

|

فلــه

با توجه به اهمیت صادرات قیر به صورت فله و تقاضای مشتریان در این خصوص ،این شرکت قابلیت

تحویل قیر فله بصورت گرم را دارا می باشد.
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BERNET PARS BITUMEN

PARTNERSHIP
همکاری بـــا مـــا
این واحد آمادگی همکاری با کلیه دس��ت اندرکاران صنعت
قیر کش��ور نس��بت به ارتقاء تکنولوژی تولید و یا مشاوره و
احداث سیستم های نوین تولید قیرهای با کیفیت باال دارد.
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BERNET PARS BITUMEN
تم��اس ب��ا م��ا
دفترمرکزی :تهران ،خیابان پاسداران ،بوستان ششم ،پالک  ،107واحد 5
کارخان��ه :کیلومت��ر  20اتوب��ان ق��م ته��ران ،ش��هرک صنعت��ی
محم��ود آب��اد ف��از  ، 1بل��وار خلی��ج ف��ارس ،خیاب��ان زاگ��رس

تلف��ن021 2279 28 78 :

Info@BernetBitumen.com
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