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طــرح و ســاخت رابیــن
(دانـش بنـیان)

به نام ایزد یکتابه نام ایزد یکتابه نام ایزد یکتا

طرح و ساخت رابین در سال 1382 به منظور تحقیق و تولید قطعات توانمند کامپوزیت سـیمانی فعالیت 

خود را آغاز نمود.

پس از یک دهه تحقیق و پژوهش در زمین هها ي مختلف تکنولوژي بتن و انواع کامپوزیت هاي ســیمانی، 

ثبت چندین طرح و ایده صنعتی، همکاري با وزارت صنایع در زمینه پروژ ههاي تحقیقاتی پژوهشــــــــی 

مرتبط با انواع سیمان و کامپوزی تهاي سیمانی، کسـب عناوین برتر در مسـابقات داخلی و خارجی و ارائه 

مقاالت معتبر علمی و پژوهشـی از سال 1392 اقدام به طراحی و ساخت قطعات توانمند کامپوزی تهاي 

ســـــــــــــیمانی با کاربر يهاي درب، فریم، اتاقک منهول و دریچ ههاي بازدید، رین گهاي تنظیم ارتفاع، 

تخت ههاي کامپوزیت سیمانی مقاومت باال، نرد ههاي مشــــــــــبک کامپوزیت سیمانی فوق سبک، کالورت 

آ برو، لول ههاي فشــــار قوي، وزن ههاي تعادل و اتاق کهاي پیش ساخته تخته سیمانی، الما نهاي مقاوم 

در برابر انفجار، تخت ههاي سیمانی ضد گلوله و ... نمود.

در سـال 1394 تولید صــنعتی قطعات درپوش، فریم و کالورت با بهر هگیري از کامپوزی تهاي ســیمانی 

الیافی مقاومت باال آغاز و این مجموعه به عنوان اولین تولید کننده این محصـــول با استفاده از دانش و 

مصالح داخلی موفق به اخذ عنوان دانش بنیان از معاونت علمی و راهبردي ریاست جمهوري گردید.

از دیگر محصوالت کاربردي این مجموعه می توان به صفحات پرمقاومت نانوکامپوزیت سیلیکات کلسیم 

مسلح به الیاف با کاربرد مهار انتهایی در سیستم هاي نیلینگ و انکراژ اشاره نمود.

 شرک تهایی چون، Fuji silver tech ژاپن، Veston & Iston ترکیه، Lafarge فرانســــــــــــــه و ... 

نمون ههایی از تولید کنندگان خارجی قطعات ویژه کامپوزیت سیمانی م یباشند.

دپارتمان تحقیق و توسعه طرح و ساخت رابین امکان ارائه هرگونه خدمات مشـاور هاي در زمینه طراحی 

و ساخت قطعات کامپوزیت سیمانی با خواص ویژه را دارا م یباشد.

دفــــتر مـــرکزي: تــــــهران، ســــــعادت آباد، بـــــلوار پیـام، خیابان یــــکم، پــالك 2، واحـــــد 3

 کد پستی: 1981913654                تلفکس: 22112118 / 22112117 / 22112100 - 021

کارخانه: تهران، کیلومتر 40 جاده قدیم تهران - قم، شهرك صنعتی شمس آباد، بلوار بهارستان، 

بلوار ذکریا، خیابان سنبل2 ، پالك 5. کد پستی: 1834131147 - تلفکس: 56901624 - 021

استفاده از لوگو و اسم سازما نها، دانشگا هها و آزمایشگا هها صرفا به واسطه انجــــام آزمـایشات فنی و یا

 معرفی بازار هدف محصوالت بوده و هیچ ارتباط مادي و معنوي دیگري با این شرکت و محصوالت آن ندارد.

سختی خمشی باالتر در مقایسه با صفحات مهار فوالدي و در نتیجه تغییر شکل هاي خمشی کوچکتر در هنگام تحمل بار حداکثر 

      قابلیت تحمل نیروهاي ناشی از کشش میلگرد و وایر مطابق با استاندارد                امریکا 

وزن برابر با صفحات فوالدي معادل 

قیمت اقتصادي (تا 50% ارزانتر در مقایسه با صفحه فوالدي معادل)

فاقد پتانسیل سرقت

ماندگاري باال و عدم افت مقاومت تحت اثر بارگزاري هاي حداکثر در گذر زمان

مقاومت فشاري رنج 2500 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع 

مقاومت خمشی رنج 800 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

امتیازات

صفحات پرمقاومت نانوکامپوزیت سیلیکات کلسیم مسلح به الیاف

با کاربرد مهار انتهایی سیستم هاي نیلینگ و انکراژ

نیلینگ و انــکراژ از روش هاي ایمــن و رایج در پایدار سازي گودهاي خاکی به حســاب می آید. در سیستم نیلینگ مطابق با آیین نامه 

از صفحات فوالدي به ابعاد 2 * 20 * 20 سانتی متر با ظرفیت تحمل 40000 کیلوگرم نیروي فشاري استفاده می شود. در ارتبــاط با سیـــستم

انکراژ الگوهاي مختلفی وجود داشته، از جمله سیستم هاي با  3، 4، 5 و 6 رشته وایر پر مقاومت فوالدي. هر رشته وایر معادل 15000 کیلوگرم

ظرفیت نیروي کششی با ضریب اطمینان 1.2 تعریف می شود. با این تعریف ظرفیت صفحات فوالدي مهار کننده مطابق با جدول ذیل خواهد بود.

FHWA

نـــوع سیستمظرفیت بار معادل

3 رشته اي انکراژ 54000 کیلوگرم

4 رشته اي انکراژ

5 رشته اي انکراژ

6 رشته اي انکراژ

72000 کیلوگرم

90000 کیلوگرم

 108000 کیلوگرم

مصـــــالح با مقاومت کافی جهت مهار نیل و وایرها از جنس فوالد نرمه ساختمانی 

تعریف می شــود. مجموعه طرح و ســـاخت رابین در ادامه نوآوري هاي صـــنعت 

ساختمان با استفاده از نانو کامپوزیت هاي سیلیکاتی مســــلح به الیاف موفق به 

شبیه سازي و ساخت صفحات مهار انتهایی سیســــــتم نیلینگ و انکراژ مطابق با 

معیارهاي اســتاندارد FHWA   شـــده اســـت. از امتیازات قطعات تولیدي در 

قیاس با صــــــــفحات فوالدي می توان به ظرفیت باربري معادل با فوالد در کنار 

سختی باالتر صفحات در نتیجه تغییر مکان هاي کوچکتر و قیمت اقتصـــــادي (تا 

50 درصد ارزان تر در مقایسه با صفحات فوالدي) اشاره نمود.

نیلینگ 40000 کیلوگرم

FHWA
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