
مــــــحصوالت

مستطیـل 70 × 50 سانت یمتر + فریم فوالدي / بتنی

مـــربع 40 × 40 سانتی مــتر + فـریم فوالدي/ بتنی

مـــربع 100 × 100 ســــانت یمتر + فـــــریم فوالدي

دایـــــــره قــــطر 21 ســـــانتی مـتر + فـــریم بـتنی

کالورت بتن آرمه ترافیکی با ظرفیت تحمل بار متمرکز 40 تن

مــــشخصات فنــی

بر پایه بتن فوق مقاومت بالاي الیافی

فشاري            1800 تا 1600 مقاومت  ، مقاومت خمشی            700 تا 600

EN124 INSO 14976 -تحمل بارهاي متمرکز مطابق با استانداردهاي

عدم قابلیت بازیافت و فاقد پتانسیل سرقت

اپوکسی مقاوم لایه زیرینپوشش  در برابر گازهاي فاضلاب (اسید سولفوریک)

مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید، ذوب و انجماد، یخ زدگی و آتش 

قابلیت درج نام، لوگو و کلاس مقاومتی بر روي قطعه

قابلیت ارائه دریچه و فریم به صورت سنگدال پیش ساخته ترافیکی

قابــلیت تعبیه قفل امنیتی بر روي دریچ هها

قابلیت تولید درب و فریم به صورت لوالدار

قابـــلیت تولید در رن گهاي مختلف و مقاوم در برابر اشعه فرابنفش

قـابلیت تولید در ابعاد ، اشکال هندسی و کال سهاي مختلف مقاومتی

دایـــــــره قــــطر 35 ســـــانتی  مــتر + فــــریم بتنی

دایـــــــره قطــــر 60 سانت یمتر + فریم چدنی / بتنی

دایـــــــره قطــــر 80 سانت یمتر + فریم چدنی / بتنی

دایـــــــره قطــــر 66 سانت یمتر + فریم چدنی / بتنی

بـــــــاکس منـــــهول بتـــــن آرمـــــــه در ابــــــعاد مختـــــلف

بــــاکس بتـــن آرمه حـــوضچه شیـرخط آبرسانی و آت شنشانی

تخت ههاي سیمانی مقاوم در برابر انفجار، گلوله و تشعشعات رادیواکتیو

وزنـــــ ههاي تـــــعادل لیفتــــراك، ماشیــــن لبــاسشویی و ...

نـرد ههاي بتـن الیـافی پیـش ســــاخته پر مقاومت - اقتصادي

کفپوش هاي صنعتی پیش ساخته مقاوم در برابر حرارت و ضربه

Kg/cm
2

Kg/cm
2

 روي دریچه به منظور تسهیل در برداشت و جابجایی

مقاوم در برابر ضربه و بارهاي دینامیکی

مسطح بودن سطح و سهولت عبور وسائل نقلیه از روي آن

عدم استفاده از مواد شیمیایی و سازگار با محیط  زیست (مصالح پایه معدنی)

سختکاري محل اهرم دیلم تعبیه  در فریم و فضاي خالی دیلم خور

قیمت مناسب و رقابتی (ارزانترین قطعه استاندارد حال حاضر بازار کشور)

 صداي ناشی از تردد وسایل نقلیه و ضربه درب به فریم

در محل نشیمن درب و فریم به منظور کاهش لاستیک مسلح تعبیه 

طرح و ساخت رابین تولید کننده قطعات کامپوزیت سیمانی (دریچه هاي بازدید، فریم، کالورت بتن مسلح و ...)

قابلیت بسته بندي و تسمه کشی بر روي پالت

ROBIN EPC

طــرح و ســاخت رابیــن
(دانـش بنـیان)

به نام ایزد یکتابه نام ایزد یکتابه نام ایزد یکتا

طرح و ســاخت رابین در ســال 1382 به منظور تحقیق و تولید قطعات توانمند کامپوزیت ســـیمانی 

فعالیت خود را آغاز نمود.

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

سـیمانی، ثبت چندین طرح و ایده صـنعتی، همکاري با وزارت صــنایع در زمینه پروژ ههاي تحقیقاتی 

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

خارجی و ارائه مقاالت معتبر علمی و پژوهشــــــــی از سال 1392 اقدام به طراحی و ساخت قطعات 

توانمند کامپوزی تهاي ســـــــــیمانی با کاربر يهاي درب، فریم، اتاقک منهول و دریچ ههاي بازدید، 

رین گهاي تنظیم ارتفاع، تخت ههاي کامپوزیت سیمانی مقاومت باال، نرد ههاي مشــــــــبک کامپوزیت 

سیمانی فوق سبک، کالورت آ برو، لول ههاي فشـــار 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 ســـــال 1394 تولید صــــــنعتی قطعات درپوش، فریم و کالورت با بهر هگیري از کامپوزی تهاي 

سیمانی الیافی مقاومت باال آغاز و این مجموعه به عنوان اولین تولید کننده این محصـول با استفاده 

از دانش و مصــــــــالح داخلی موفق به اخذ عنوان دانش بنیان از معاونت علمی و راهبردي ریاست 

جمهوري گردید.

 شرک تهایی چون، Fuji silver tech ژاپن، Veston & Iston ترکیه، Lafarge فرانســــــــه 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 مشــــــاور هاي در زمینه 

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

Group 4
Class D400D400

Group 1
Class A15 A15

Group 2
Class B125B125

Group 3
Class C250C250

Group 5
Class E600E600 Group 6

Class F900F900

مشخصات فنی درپوش دایره قطر 660 میلیمتر، کالس مقاومتی 40 تن                مطابق با استانداردهاي

میزان مجازمشخصهردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

70mm   

5 mm   

کامال مسطح

داراي طرح ویژه

سطحی جهت جلوگیري

از سرخوردن

بیشتر از 40 تن

کوچک تر از 1 میلیمتر

کمتر از 0/21

کمتر از 1% وزنی

ترکی ایجاد نم یشود

رتبه صفر، بدون پوسته

شدگی و بدون کاهش وزن

داراي پوشش مقاوم

در برابر اسید سولفوریک

در سطح زیرین

94 کولمب

مقاوم

وزن بر واحد سطح کافی

1 % دهانه توخالی و 

سطح باالیی درپوش

صاف و صیقلی نباشد

40 تن

CO / 500 = 1/2 mm

حداکثر 0/45

حداکثر 6% وزنی

کاهش وزن و پوسته شدگی

 حداکثر 2 %

با توجه به شرائط محیطی

باید بررسی شود

با توجه به شرائط محیطی

باید بررسی شود

با توجه به شرائط محیطی

باید بررسی شود

محکم کردن درپوش داخل قاب

(Securing of the cover within the frame)

(Flatness)

مقاومت فشاري بتن

نسبت آب به سیمان

جذب آب

مقاومت در مقابل یخ زدگی و آب شدن توسط نم کهاي

ضد یخ

مقاومت در برابر واکن شهاي قلیایی سیلیسی سنگدانه

حداقل            450 1800  - 1600
2

kg/m 

ابعاد 100 تا 1000 میلیمتر - اشکال هندسی متنوع - ظرفیت تحمل بارهاي 1/5 الی 90 تن

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

)GFRCقطعات پیش ساخته نما (بتن هاي مسلح به الیاف شیشه - 

 kg/m 
2

(وزن بر واحد سطح

حدود            160)

0/2 mm 

   mm 6 حداکثر 

   9mmحداکثر 

50mm     (Depth of insertion)حداقل  عمق جاسازي

(Total Clearance) لقی کل

تخت بودن سطح درپوش 

(Skid Resistance) اصطکاك در برابر سر خوردن 

(Load bearing capacity, FT)ظرفیت تحمل نیروي 

(Permanent set, FP=2/3FT)مانائی دائمی 

FP=2/3FTحداکثر عرض ترك تحت نیروي 

H2Sمقاومت در برابر گاز          فاضالب (اسید سولفوریک)

(RCPT)مقاومت در برابر نفوذ یون کلر 

(D400)

(مربوط به قطعات بتن مسلح) و مقایسه با درپوش بتنی مسلح به الیاف طرح و ساخت رابین EN124 , INSO 14976



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.
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