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 کمتر ریزی بتنحجم  با اقتصادی بادوام، ،پایدار سطوحی

 

 بتن مسلح شده با آرین سل

 

 

 

 آرین سلشده توسط  های پایدارکفتکنولوژی 

است  HDPEهای از سلول به هم پیوستهمحکم یک شبکه  آرین سلسیستم 

ترکیب این  .را دارد بتن نظیر ایمصالح پرکننده کنندگیمحصور  توانایی که

در جهت بتن مسلح شده با پلیمر  ح با یکدیگر سبب افزایش راندمانلدو مصا

  گردد.می کمتر ارتفاعبا  بیشتر دوامبا سطحایجاد یک 
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 عالیبا عملکرد  سطح ایجاد

ن با استفاده توااست که می منعطفیک سیستم نفوذپذیر  آرین سلسیستم 

بتن ایجاد کرد که از کمتر  یمقطعمقاومتر با سطح  وحیسطاز این خصیصه، 

درصدی  25-12ساخت و کاهش  درصدی زمان 50کاهش این امر سبب 

 گردد.های ساخت میهزینه

 مزایای استفاده از ژئوسل

 برد.و آرماتور بندی را ازبین می نیاز به قالبگیری و مسلح کردن 

 ر روی سطح یکنواخت ب ضخامتدهد که بتنی با این اطمینان را به ما می آرین سلی هاعمق سلول

 مورد نظر شکل گیرد.

 انقباض ناشی از هایفاصله (shrinkage) و هسته  آرین سلهای های سلولالماس شکل بین دیواره

 داشتهحالتی انعطاف پذیر  ،سطحیهای های که در مقابل ترکاجازه می دهد مرکزی بتن به سیستم 

 باشد.

  کند.ب سطحی کمک میانآکنترل و خروج روبه 

  حداقل فضا در حمل و نگهداریاشغال 

 آرین سل روند آسان نصب سیستم
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قرار ایمن  به صورت و در جای خود گسترده شده تسطیح شده، بر روی بستر آرین سلهای قدم اول: بخش

  .گیرندمی

 شوند.های یکدیگر متصل میبه انتها و یا کناره مخصوصتوسط کانکتورهای  آرین سلهای قدم دوم: بخش

  

 

 

 

 

 

 شود.ریخته می ر روی آرین سللح شده با فیبر بیا بتن مس بتن مخلوطقدم سوم: 

 پرداختبا ابزارآالت شود و پخش می آرین سلهای ر تمام بخشقدم چهارم: بتن پرکننده، به صورت مساوی د

با توجه به عمق مشخص  شود.های اضافه برداشته میو بتن پرداخت شده ،آرین سلهای سلول باالی ترازتا 

 توان برآورد مشخص و دقیقی از حجم بتن مصرفی بدست آورد.می آرین سلهای سلول

 

 

عملیات نصب نیازی به ابزارآالت خاص و یا 

بتن مخصوص  ندارد. ویژهنیروهای حرفه ای 

و بتن مخلوط شده با پلیمر برای ماکزیمم 

 شود.اومت و مینیمم سطح مقطع طراحی میمق
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 و سازگار متنوعکاربردهای 

 ر بسیاری از کاربردهای ترابری و حمل و نقل بکار رود:تواند دمی آرین سلسیستم 

 های های ماشینها و ترمینالپارکینگ

 ها، سولهسنگین

 صنعتیمراکز  مواصالتیهای اهر 

 های صنعتی()شهرک

 مناطق مسکونی در هاها و راهجاده 

 هاها و پیاده راهپارکینگ 

 های کنترل سیالبمسیر کانال 
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 در مقابل عملکرد بتن آرین سلعملکرد سیستم مقایسه 

  حتی  درصد 25-12تا  ی ساختهاآن کاهش هزینه دنبالکاهش کلی سطح مقطع بتن و به(

 باشد(بتن زیاد می هزینه ساختهایی که بیشتر در مکان

  کاهش فشارهای هیدرواستاتیک 

 های سطحیکنترل آب 

 هتقویت کننده و مسلح کنند ،عدم نیاز به قالب بندی 

 یهادرز ایجاد کنترل ترک بدون نیاز به ( انبساطیexpansion joints) 

 مصرفیاز حجم بتن  برآورد دقیق 

  زمان ساخت کمتر ونصب آسانتر 
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 معمول هایروسازهدر مقابل  رین سلآعملکرد سیستم 

 عدم وجود نشست و جابجایی 

 های سطحیکنترل آب 

 نصب سریع و آسان 

 هزینه تمام شده کمتر 

  برابر 4طول عمر بیشتر از 

 


