
 

ت پایدارشدهلآسفا  

 فیبر هاي سلولزي
 ساچمه اي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از .پیش در آلمان توسعه یافته استسال  30سنگی در حدود -آسفالت ماستیک
  .نقاط دنیا مورد استفاده قرار گرفته است یآن زمان تاکنون در تمام اروپا و اقص

  .میلیون متر مکعب در سال استفاده می شود 100در آلمان به تنهایی در حدود 

مقدار زیاد سنگدانه هاي درشت در جسم آسفالت باعث شده است که در ترافیک 
دائمی از خود نشان  شکل هايار خوبی را در برابر تغییریبسهاي باال مقاومت 

این به خاطر توزیع مشخص سنگدانه هاي این نوع آسفالت می باشد،بنابر این .دهد
منفصل نیز شناخته می دانه بندي  سنگی با نام آسفالت با=آسفالت ماستیک

ت اسکلت اصلی لساختمان سنگدانه ها به صورت بسیار محکم در داخل آسفا.شود
عالوه بر سنگدانه ها شن،پرکننده،و قیر به عنوان چسب و  .را تشکیل میدهند

  .نیز مورد استفاده قرار می گیرد  ®TECHNOCELفیبرهاي

 روکشی با دوام بسیار باال براي استفاده در جاده ها

این آسفالت .سنگی وجود ندارد- هیچگونه محدودیتی در استفاده از آسفالت ماستیک
در برابر شرایط بد جوي نیز مقاوم است از هواي بسیار گرم و مرطوب گرفته تا سرماي 

  . شدید مقاوم است

 ®TECHNOCELکه از   ®TOPCELیا ساچمه هاي    ®TECHNOCELاستفاده از الیاف 
هرکدام از .حفظ کیفیت این نوع آسفالت ضروري می باشدساخته می شوند در جهت 

افزودنی هاي باال به عنوان حامل هاي قیر به حساب می آیند و از نشت و زهکش شدن 
  .قیر جلوگیري میکنند

استفاده آسان و سریع در الیه هاي ضخیم نشانگر آن است که طراحی و استفاده از این 
زیاد قیر به عنوان چسب و همچنین وجود الیاف مقدار .آسفالت مقرون به صرفه می باشد

TECHNOCEL®    یا ساچمه هايTOPCEL®    باعث بهتر شدن عمر سرویس راه شده و
  .تمام هزینه هاي نگهداري راه را در آینده کاهش می دهد

 بتن آسفالتی

آسفالت ماستیک 

سنگی- آسفالت ماستیک  

افزودنی هاي پایدار ساز-  

 سنگدانه هاي خرد شده دوبل آسفالت ماستیک

.طراحی روسازي براي ترافیک هاي باال چالش آینده می باشد  

برشی مقاومت  

 تحمل بار

 عمر سرویس

مت در مقابل آب،فشردگیاومق  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده از تفاوت اصلی به مصالح مورد استفاده در روسازي هاي متداول 
نتیجه .ورد شده با اندازه هاي باال می باشدمقادیر باالي سنگدانه هاي خ

یک ماتریس مقاوم باقابلیت خود تکیه گاهی می باشد که با مالتی از  دایجا
 .تقویت شده است ®TECHNOCELپرکننده،قیر و الیاف 

می   ®TECHNOCELو   ®TOPCELبا استفاده از افزودنی هاي پایدارکننده  
توان از خروج قیر که مقادیر باالیی از آن در مخلوط استفاده میشود 

این جلوگیري از نشت قیر می تواند در تمامی مراحل .جلوگیري نمود
 .تولید،حمل و نقل و اجرا انجام شود

باالي سنگدانه هاي تقاوت اصلی آسفالت ماستیک با بتن آسفالتی وجود مقادیر 
در نمودار مقابل تفاوت .ی با مقادیر باالي قیر می باشدتدرشت دانه و همچنین مال

که .دانه بندي دو نوع آسفالت ماستیک و بتن آسفالتی نشان داده شده است
 .مشاهده می شود که آسفالت ماستیک داراي دانه بندي درشت تري میباشد

  سنگی-تیکمزایاي استفاده از آسفالت ماس

 مقاومت باال در مقابل تغییر شکل دائمی 

 عمر مفید باالتر 

 مقاومت باال در مقابل خستگی،ترکخوردگی و سایش 

 مقاومت در مقابل لغزش 

 کاهش سر وصدا 

 کاربرد در الیه هاي نازك 

 مقرون به صرفه بودن طرح 

ترکیبات آسفالت ماستیک  -سنگی 
ZTV Asphalt StB -   -  01 - 

آسفالت ماستیک -سنگی  S0/11 S0/8 0/8 0/5
سنگدانه معدنی .1
چیپینگ عالی  High quality chippings  1) High quality chippings  
سنگ شکسته عالی   High quality crushed sand   High quality crushed sand   
پودر سنگ Stone dust Stone dust 
ماسه طبیعی  Natural sand 

Content mass [ -%] مقدار وزنی% 
دانه بندي سنگدانه   mm[ ] 0/11 0/8 0/8 0/5
mm 0,09 > قسمت  9 - 13  10 - 13  8 - 13  8 - 13
mm   2,0 < قسمت  75 - 80  75 - 80  70 - 80  60 - 70
mm   5,0 < قسمت  60 - 70 55 - 70  45 - 70 < 10
mm   8,0 < قسمت > 40 < 10 < 10  - 
mm 11,2 < قسمت < 10  -  -  - 
نسبت ماسه شکسته به ماسه طبیعی    1:0  1:0 >1:1 >1:1
بیندر  .2
نوع بیندر  50/70 (PmB 45)1) 50/70 (PmB 45)1) 70/100 70/100 (160/220)
مقدار بیندر  mass[ -%] > 6,5 > 7,0 > 7,0 > 7,2
افزودنی هاي پایدار کننده .3
مقدار در مخلوط   mass[ -%] 0,3 - 1,5 0,3 - 1,5 0,3 - 1,5 0,3 - 1,5
مخلوط .4
Marshall compacted asphalt specimen   :
دماي تراکم  [°C] 135 + 5 135 + 5 135 + 5 135 + 5
درجه تخلخل Vol[ .-%] 3,0 - 4,0 3,0 - 4,0 2,0 - 4,0 2,0 - 4,0
الیه .5
ضخامت الیه cm[ ] 3,5 - 4,0 3,0 - 4,0 2,0 - 4,0 1,5 - 3,0
در موارد خاص  (2,5 - 5,0) (2,0 - 4,0)  -  - 
وزن الیه [kg/m²] 85 - 100 70 - 100 45 - 100 35 - 75
در موارد خاص  (60 - 125) (45 - 100)  -  - 
درجه تراکم [%] > 97 > 97 > 97 > 97
فضاي خالی Vol[ .-%] < 6,0 < 6,0 < 6,0 < 6,0

 طرح اختالط



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که استفاده از الیاف سلولزي به عنوان افزودنی هاي پایدارکننده بسار مهم می  ندمتخصصان می دان
 ®TECHNOCEL از که  ®TOPCEL هاي ساچمه یا   ®TECHNOCEL الیاف از استفاده.باشد

 هاي افزودنی از هرکدام.باشد می ضروري آسفالت نوع این کیفیت حفظ جهت در شوند می ساخته
  .میکنند جلوگیري قیر شدن زهکش و نشت از و آیند می حساب به قیر هاي حامل عنوان به باال

  ساختمان سه بعدي 

 درجه سانتیگراد 250ت در مقابل دماي تا ممقاو 

 دوستار محیط زیست 

 از نظر فیزولوژیکی و شیمیایی مطمئن و ایمن  

  

   ®TOPCEL شوند می ساخته ®TECHNOCEL از   ®TOPCEL هاي ساچمه 
                                                                                                                             بهترین

ام میشود و بصورت اتوماتیک انج انتخاب براي زمانی است که مقادیر دوز بندي
  .حمل و نقل در کیسه هاي بزرگ یا سیلو ها انجام می شود

     ®TOPCELمزایاي 

 انتخاب آزاد نوع قیر و همچنین استفاده در دوز هاي پایین به مانند 

TECHNOCEL® 

 پخش شدگی بسیار سریع و کامل در داخل مخلوط 

 وصیات بهینه جاري شدن در سیستم هاي اتوماتیک مخلوط خص
 کردن

 نگهداري مطمئن و ایمن در سیلو ها 

  قابلیت تعویض بینTECHNOCEL®  وTOPCEL®    

 جذب سطحی قیر روي سطح الیاف و ماتریس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ®TECHNOCEL و  ®TOPCELعالوه بر آسفالت ماستیک 
  :یز مورد استفاده قرار می گیردندر موارد زیر 

 آسفالت متخلخل باز 

 الیه مقاوم آسفالت بیندر 

 آسفالت ضد آب 

 اصالح کردن الیاف در استفاده براي موارد خاص 

 

 تقاطع هاي ترافیکی

 تقاطع

 فرودگاه

 الیه بندي هاي ضد آب

 پیست اتومبیل رانی

 بارهاي ترافیکی باال



 

بهترین انتخاب براي استفاده به صورت دستی در :سریعبسته بندي 
تکنولوژي جدید این امکان را داده است که مقدار یک .میکسر ها می باشد

یک کیسه براي .کیسه از نظر وزنی با اندازه بچینگ مطابقت داشته باشد
 .هر مخلوط کافی می باشد

کیسه هاي بزرگ براي استفاده بهینه و تخلیه در سیلوهاي کوچک مناسب می 
باالي پایداري مقدار .تغذیه اتوماتیک به صورت حجمی و وزنی انجام می شود.باشد

 .نگهداري و ظرفیت جاري شدن باال استفاده آسان و ایمن را گارانتی می کند

 80-35.(براي نگهداري اقتصادي در سیلوهاحمل ونقل با حجم باال 
 ®TOPCELلوگرم کی 500مترمکعب معادل در حدود  1).مترمکعب

  .می باشد

  الیاف ساچمه اي شکل در بسته بندي هاي کوچک و بزرگ

می باشد که می تواند    ®TECHNOCEL این محصول نوع تکمیل شده محصول
  .در کیسه هاي کوچک تر بسته بندي شود

  :کیفیت بسیار باال با مزایاي بسیار زیاد

  شدن در مخلوطهمگنی بیشتر در زمان ترکیب 

 عدم چسبندگی الیاف در موقع مخلوط کردن 

 بهترشدن در زمینه حمل و نقل به خاطر کاهش اندازه کیسه ها 

 ذخیره فضاي مخازن بواسطه شکل بهینه ساچمه اي الیاف 

 

 حمل و نقل باال بدون دخالت انسان

 بزرگاز بسته بندي سریع تا بسته بندي :پرکردن سیار و بسته بندي ثابت



 

TOPCEL® و TECHNOCEL® بهینه شدن قیر گی آن قبل از اضافه  مقدار پایدارکنندهز اضافه شدن به خوبی اندازه گیري می شود تا قبل ا
اساس به عنوان نتیجه ،زمان قبل از اختالط بر .مخلوط کردن خشک در جهت مانیتور کردن توزیع یکنواخت در مخلوط انجام می شود.شود

 .بزرگترین اندازه دانه ها تنظیم می شود

  ®TECHNOCELدستگاه اتوماتیک دوزبندي الیاف 

  تخلیه الیاف از کیسه هاي بزرگ بوسیله خارج کردن کف
 .کیلوگرم 600کیسه هاو نگهداري الیاف تا مقادیر در حدود 

  میکسر حمل می بعد از وزن کردن بوسیله دمنده الیاف به
 .شود

 بعد از مخلوط کردن بیندر قیري دوز بندي سنگدانه

 مخلوط مرطوب مخلوط خشک

 ®TECHNOCELنمونه اي از دستگاه دوزبندي  ®TOPCELنمونه اي از دستگاه دوزبندي 

  به وسیله اندازه هاي چرخشی ®TOPCEL دوزبندي حجمی

 کنترل کردن زمانی،متصل شده به سیستم کنترل اصلی

 .وزن بندي اضافه دقت بیشتر را تضمین می کند

 ®TOPCEL وزنی برايدوزبندي 

 همراه با سنگدانه

دوزبندي دستگاههاي  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  براي مصرف در صنایع مختلف دنیا Thuringiaاز  بهینه سازي مصرف الیاف

براي :نشان دهنده فلسفه اصلی شرکت می باشد"سخن گفتن باحرارت در مورد الیاف ها"CCFشعار وتکیه کالم شرکت 
سال گذشته خود را متعهد دانسته ایم که با پیشرفت توسعه و بهینه سازي مصرف الیاف سلولزي  در شرایط خاص   30مدت 

  .و مختلف راه حل مناسبی را براي تمامی پروژه هاي مختلف در سراسر دنیا ارائه کنیم

،به عنوان کارشناس انعطاف پذیري  با دانش پیشرفته،کاربردي و شناختن بازارها،همراه با ارئه نظرهاي کارشناسی و
  .خبره،مشاور براي تمامی بحث هاي تکنولوژي و مشکالت حاضر به همکاري هستیم

  .با استفاده از دانش و تجربه ما می توانید مشکالت موجود در صنایع و راه هاي خود را با استفاده از الیاف حل کنید

یت تضمین شده نتایج بسیار خوبی را ضمانت میکند که این الزمه اعتماد راه بهره بري و مدیرمکیفیت باالي کارهاي ما به ه
  .و همکاري هاي آینده خواهد بود

در واقع در مرکز اروپا قرار دارد و این بدان معنی می باشد که ما هیچ وقت از شما  Gehren/Thuringiaدفتر اصلی ما در 
 .دور نیستیم

 .متخصصان محلی و داخلی نشان دهنده تالش براي ایجاد ارتباط موثر می باشدرفتار جهانی ،ما در استفاده و همکاري از 

  .ما به آینده براي کمک به شما می نگریم

سخن گفتن باحرارت در مورد الیاف 


