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  تاريخچه شركت

 

- شبه“(قير طبيعي به منظور فرآوري،  ميكرونيزاسيون و خردايش  1389شركت بين المللي جهان آرتا ايرانيان در سال   
رقابتي اين شركت نسبت به ساير شركت هاي مشابه مي توان به  -تأسيس گرديد.از جمله مزاياي مديريتي  )”گيلسونايت

با توجه به كيفيت و كميت باال در  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي برتري تكنولوژي ماشين آالت، بهره گيري از معادن 
  . اشاره كرد و مهندسين مجربمنطقه جغرافيايي استان و همچنين بكارگيري كادر قوي متخصصين 

  

  



 

ظرفيت توليدي روزانه شركت بالغ بر 
تن مي باشد كه شامل انواع 100

فراكسيون دانه بندي، به شرح 
  ذيل مي باشد.

  

 كاربرد  سايز  رديف

 ايزوگام +30- 40مش   1 

 قير صنعتي +40- 70مش   2 

 قير صنعتي - 100مش   3 

 گل حفاري - 200مش  4 

ريخته گريصنايع الستيك سازي و    - 300مش  5 

 كاربردهاي خاص - 400مش  6 

  

شركت بين المللي جهان آرتا ايرانيان با برخورداري از آزمايشگاه مدرن و  پيشرفته، توانايي انجام آزمايش هاي دقيق بر 
  روي محصول توليدي و مواد اوليه را دارا مي باشد، كه اهم آن به شرح ذيل است.

 تجهيزات كاربردي  نام آزمايش  رديف
 پيكنومتر  دانسيته سنجي 1 

d=0.0001كوره و ترازو   آناليز خاكسترسنجي 2 
 شيكر و الك هاي استاندارد  3 آناليز دانه بندي

Ring & ball 4 تعيين نقطه نرمي 
Flash Point 5 فلش پوينت 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بين شرکت

 جهان المللی

ايرانيان آرتا  

 

 

- ("شبهطبيعی قير معرفي
آن هاي کاربرد و گيلسونايت")  



  معرفي محصول

يك رزين هيدروكربن طبيعي است كه در رود بونيتا واقع در شمال شرق يوتا يافت  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي   
آسفالت طبيعي شبيه يك آسفالت نفت خام سخت شده است. معموالً اسامي آسفالت، يوتانيت و آسفالتوم  شده است.اين

طبيعي در حاللهاي آليفاتيك و آروماتيك محلول  يت به مانند آسفالتا. گيلسونبه كار برده مي شودنيز براي اين ماده 
  ."شتقات نفتي رقيق نيز به كار مي رودبعلت سازگاري باالي اين محصول، معموالً جهت سخت كردن م ".است

رد است و تدر حالت كلوخه ايي ماده اي براق، مشكي و بسيار شبيه ابسدين، و بسيار  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي   
در زير سطح زمين در اليه  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي در حالت پودر ميكرونيزه داراي رنگ قهوه اي تيره مي باشد. 

امروزه با استفاده از بيل  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي هاي عمودي يافت مي شود. به خاطر جبهه معدن كاري باريك، 
 مكانيكي و لودر و چكش ها و ديگر ابزار مكانيكي جديد استخراج مي گردد.

  
  

  
 



  )”گيلسونايت- شبه“(قير طبيعي خصوصيات 

شامل طبقه اي از بيتومين هاي جامدي است كه بعنوان آسفالتيتها شناخته شده اند  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي   
  و از ديگر آسفالتيتها بعلت خصوصيات ذيل متمايز مي شوند:

  

  )”گيلسونايت- شبه“(قير طبيعي كاربرد هاي 

) additive & modifierمستقيم (نوع، توليدات مختلف بصورت مستقيم و غير  160اين ماده با ارزش در بيش از 
  كاربرد دارد.

  در صنعت رنگ سازي) ”گيلسونايت- شبه“(قير طبيعي كاربرد  . 1
در صنعت رنگ سازي براي سال هاي متمادي استفاده شده است. اين ماده در رنگ  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي   

 )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي هايي كه بيتومين، پايه رنگ را تشكيل مي دهد، به كار مي رود. مقدار نيتروژن باالي 
  چسبندگي و پايداري در مقابل نور ماوراء بنفش را افزايش مي دهد.

  pen 100-80 %25بيتومين
-شبه“(قير طبيعي

  25%  )”گيلسونايت

  50%  كانيهاي ديگر
  

اين محصول بيشتر در پوشش سطوح خارجي، همچنين براي ايجاد مقاومت سطوح در برابر اسيد، پوشش شاسي اتومبيل، 
 پوشش سازه هاي فلزي مورد استفاده قرار مي گيرد.

  



  چاه هاي نفتدر حفاري و سيمان ) ”گيلسونايت- شبه“(قير طبيعي كاربرد  .2
در سياالت حفاري براي سيماني كردن چاههاي نفت به كار مي رود. اين ماده معدني  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي  

براي تامين عمل بهينه  و مناسب در گل  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي يك تركيب بي نظير و تثبيت شده از عيار هاي 
  اي نفت)استفاده مي شود.حفاري جهت تثبيت شيل (ديواره هاي چاهه

  در توليدات شيميايي) ”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي استفاده از  .3
براي سال هاي متمادي است كه به طور موفقيت آميز براي توليد درز گير و چسب  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي   

استفاده مي شود. با تكنولوژي توليدات جديد و كنترل كيفيت منحصر به فرد طبيعي اين محصول مي توان به عنوان 
طبيعي در كاربرد هاي جانشين رزين سينتيكي در فراكسيون مواد خام مورد توجه قرار گيرد. استفاده موثر اين رزين 

  سازگار است.  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي اجرايي با كيفيت باالي 

  در ساخت مالت قيري) ”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي استفاده از  .4
، Mid Blockمي تواند به عنوان يك جانشين  مطلوب براي  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي ساخت ماستيك با   

به طور رضايت بخش جانشين براي   1101Dدر فرموالسيون با كراتون      509Lx رزين،  BlockEndپنتالين اچ، 
  و يك جانشين مناسب  براي هر دو رزين است.   Mid   Blockرزين  

  در صنايع ريخته گري) ”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي استفاده از  .5
به عنوان يك افزودني كربناته در ماسه هاي ريخته گيري استفاده مي شود كه باعث  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي   

  Sea coalهمراه  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي ايجاد صفحات هموارتر بر روي قالب هاي آهن خاكستري مي گردد. 
عث كاهش عيب هاي مخلوط گرديده و به عنوان يك چسب ويژه براي ماسه هاي ريخته گري استفاده مي شود، كه با

  پايان عمليات ريخته گري، مي گردد، همچنين آزاد سازي قالب را بهبود مي بخشد.

  
 

  در آسفالت و روسازي راهها) ”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي استفاده از  .6



به عنوان يك عامل براي افزايش كارايي و بازدهي، در مخلوط آسفالت به كار مي رود.  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي  
عيار باال، بدون نياز به ديگر مواد اصالح كننده كه به صورت پودر  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي آسفالت آميخته شده با 

به صورت كلي يا  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي به آسفالت اضافه مي شوند به صورت كامال يك پارچه در مي آيد. 
در اصالح كننده هاي آسفالت  »SBS«جزئي و يا به عنوان مكمل از نظر ارزش و قيمت مي تواند جايگزين پليمرهاي 

، پايداري باالتر، تغيير شكل كمتر، توانايي در برابر  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي شود. آسفالت هاي اصالح شده با 
 )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي ر و مقاومت بيشتر در برابر آب، نسبت به آسفالت هاي مخلوط نشده با درجه حرارت كمت

به عنوان يك عامل نگهدارنده در مخلوط هاي داغ رو سازي استفاده مي شود.  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي را دارند. 
در  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي ع وظيفه اصلي مخاوط هاي اصالح شده پايداري روسازي را افزايش مي دهد، در واق

اين كاربرد بهبود پايداري روسازي و مقاومت آنها در برابر تغيير شكل است، كه توانايي تحمل بار را افزايش مي دهد و در 
اياالت  از آسفالت پوششي جاده ها در %10نواحي كه تحت فشار و تنش باال هستند مورد استفاده قرار مي گيرند. بيش از 
قير طبيعي و اصالح كننده هايي مانند   متحده آمريكا كه مورد بررسي قرار گرفته، سطح هاي تحت فشار باال هستند

در حدود چند درصد از اين جاده ها مورد استفاده قرار گرفته است هر چند كه مواد رقابت كننده در  )”گيلسونايت-شبه“(
آسفالت سخت، آسفالت دميده شده، الستيك ها، پليمرها، كربن سياه و  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي اين كاربرد براي 

وجود دارد، ولي به خاطر اينكه  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي نوع جايگزين متفاوت براي  35فيبر ها هستند. حدود 

هزينهنسبت 
قير هتري دارد. به عبارت ديگر مزاياي كمتر از آنهاست، مورد استفاده ب )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي  مزايا

 از هزينه آن بيشتر است. )”گيلسونايت- شبه“(طبيعي 

 

 

 



  )”گيلسونايت- شبه“(قير طبيعي پروسه توليد قير اصالح شده با 

  ، شامل دو مرحله مي باشد؛  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي فرآيند توليد قير اصالح شده توسط 

  تا سايز مطلوب. )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي خردايش 

   با مشتقات نفتي سنگين مانند؛ قير با درجه نفوذ پذيري باال،  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي اختالط
Vacuum Bottom. 

  )”گيلسونايت- شبه“(قير طبيعي خردايش 

فيزيكي ( وزن مخصوص، تا حد ميكرونيزه، به دليل خصوصيات  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي به منظور خردايش   
تردي، شكنندگي و ...) در دو مرحله سنگ شكني صورت مي گيرد. و پس از رسيدن به حد مطلوب توسط سيكلون 

  هوايي طبقه بندي مي شوند.

  با مشتقات نفتي سنگين )”گيلسونايت- شبه“(قير طبيعي اختالط 

توليد شده مرحله قبل با مشتقات نفتي سنگين، با درجه نفوذ  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي در اين مرحله پودر   
، توسط رآكتور  در دماي باال و مدت زمان معين هم زده مي شود. برنامه نمونه گيري سيستماتيك در V.Bپذيري باال يا 

  آزمايش بر روي آن در طي مراحل توليد،  اعمال و اجرا مي شود .

  باشد كه قابل استفاده در كارگاه آسفالت مي باشد.محصول به دست آمده قير اصالح شده مي 

يت بر روي آسفالت مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش ادر يك پژوهش انجام گرفته در آمريكا تاثير گيلسون   
استفاده شده است. با افزايش درجه حرارت و همچنين پايين بودن نقطه نرم شدگي  pen 50و  pen 30از آسفالت هاي 

اين  نفوذ پذيري را كاهش مي دهد زيرا  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي قير، باعث نفوذ بيشتر سوزن در قير مي شود. 
به  %8و  %6/6به ميزان  )”ونايتگيلس-شبه“(قير طبيعي نقطه نرم شدگي قير را باال مي برد. در اين پژوهش كنسانتره 

  pen 30و  pen 16استفاده گرديده كه موجب پايين آمدن نفوذپذيري به  pen 50و  pen 30ترتيب در قير هاي 
 شده است.



 

به عنوان تعديل كننده به آسفالت موجب باال رفتن كيفيت آن مي شود. براي  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي فزودن ا  
از  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي (گلوله و حلقه) نقطه نرم شدگي آسفالت پس  از افزودن  R&Bمثال طبق آزمايش 

c° 139   بهc° 149  شود و مي توان آن را رسيده است و اين نشان دهنده آن است كه آسفالت در دماي باالتري نرم مي
 در مناطق با دماي زياد به كار برد.

 

 



 به قير ويسكوزيته بروك فيلد افزايش مي يابد. )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي همچنين با اضافه نمودن 

  
  در آسفالت، در نقاط مختلف دنيا) ”گيلسونايت- شبه“(قير طبيعي نمونه هايي از استفاده 

ميالدي، براي نواحي و مناطقي كه تحت تنش  70از دهه  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي در اين شهر شهر اسلو، نروژ:  
قير باال قرار دارند و مشكل تخريب توسط آب را دارند، استفاده شده است. نتايج به دست آمده حاكي است كه افزودن 

به آسفالت باعث باال رفتن عمر مفيد آسفالت تا دو برابر مقدار اوليه شده است و همچنين  )”گيلسونايت- شبه“(طبيعي 
موجب بهبود مقاومت آسفالت و رو سازي در برابر حوادث و عوامل تخريب طبيعي گرديده است. نكته قابل توجه اين 

مشكل  )”گيلسونايت-شبه“(ر طبيعي قياست كه حتي با در نظر گرفتن شرايط آب هوايي بسيار بد شهر اسلو استفاده از 
 ترك خوردن آسفالت در اثر شرايط آب و هوايي را بهبود بخشيده است.

 

در اين شهر براي كاهش تغيير شكل كششي روسازي جاده در نواحي تحت كشش باال و شهر نيوسالت، ولز استراليا:  
- شبه“(قير طبيعي ديده است. ميزان استفاده گر )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي همچنين ترافيك سنگين از 

ماه، 6كل مخلوط آسفالت بوده است. آزمايش ها و بررسي هاي فني انجام گرفته بعد از  %25/0افزوده شده  )”گيلسونايت



ناشي از، عبور و مرور زياد و ترافيك زياد  "كاهش واضح و محسوس در خرابي هاي"ماه نشان دهنده يك  24ماه و 12
  بوده است.

در  )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي در بندر سياتل، در شمال غرب اياالت متحده، سياتل، اياالت واشنگتن آمريكا:شهر   
- شبه“(قير طبيعي يك منطقه با ترافيك سنگين و تنش باال استفاده شده است.  در اين سايت بندري، استفاده از 

  كيفيت آسفالت گرديده است.نتايج قابل توجهي داشته است و باعث بهبود  )”گيلسونايت

  

  در آسفالت) ”گيلسونايت- شبه“(قير طبيعي مزاياي استفاده از 

 .عدم نياز به ديگر مواد اصالح كننده پلي مري براي اصالح قير مصرفي 

  پايداري باالتر، تغيير شكل كمتر، مقاومت بيشتر در برابر آب، توانايي در برابر درجه حرارت هاي پايين، از خصوصيات
 است. )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي فالت ساخته شده با قير اصالح شده توسط آس

 .افزايش توانايي تحمل بار 

  هزينهكمترين نسبت
 ، نسبت به ديگر موديفايرها. )”گيلسونايت-شبه“(قير طبيعي  مزايا

 .كاهش درجه نفوذ قير 

 .افزايش دماي نرم شدگي قير 

 .افزايش ويسكوزيته بروك فيلد قير 

 

  

 


