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  درباره ما

تهران مشهد

اصفهان

آبادان

گیالن

مازندران

اردبیل

تبــریز

زنجان

شیراز

همدان

اراك

آراکس

زمینه در  را  خود  فعالیت   ۱۳۸۵ سال  از  سبالن   ساز  سبک  نوین   شرکت 
از ماشین آالت  تمام اتوماتیک آلمانی با با استفاده   تولید قطعات بتنی 
اندازی این واحد تولیدی، با راه   نام تجاری " آراکس" آغاز نموده است. 
 برای اولین بار در کشور امکان تولید محصوالت بتنی بصورت پرس خشک

و با استفاده از بتن با نسبت آب به سیمان پایین بوجود آمد
 استفاده از بتن با نسبت آب به سیمان پایین باعث گردیده تا محصوالت
و بوده  برخوردار  باالیی  بسیار  مقاومت  و  دوام  از  شرکت  این   تولیدی 

قابلیت تحمل فشارهای باال و شرایط محیطی سخت را دارا باشند
 این شرکت توانایی تولید کفپوش بتنی جهت استفاده در معابر پیاده رو و

معابر ترافیکی را دارا میباشد

.

.

.

هرمزگان

کیشقشم

ارومیـه

کردستانکردستان

کرمـانشاه

ایــالم
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  درباره ما

تهران مشهد

اصفهان

آبادان

گیالن

مازندران

اردبیل

تبــریز

زنجان

شیراز

همدان

اراك

آراکس

زمینه در  را  خود  فعالیت   ۱۳۸۵ سال  از  سبالن   ساز  سبک  نوین   شرکت 
از ماشین آالت  تمام اتوماتیک آلمانی با با استفاده   تولید قطعات بتنی 
اندازی این واحد تولیدی، با راه   نام تجاری " آراکس" آغاز نموده است. 
 برای اولین بار در کشور امکان تولید محصوالت بتنی بصورت پرس خشک

و با استفاده از بتن با نسبت آب به سیمان پایین بوجود آمد
 استفاده از بتن با نسبت آب به سیمان پایین باعث گردیده تا محصوالت
و بوده  برخوردار  باالیی  بسیار  مقاومت  و  دوام  از  شرکت  این   تولیدی 

قابلیت تحمل فشارهای باال و شرایط محیطی سخت را دارا باشند
 این شرکت توانایی تولید کفپوش بتنی جهت استفاده در معابر پیاده رو و

معابر ترافیکی را دارا میباشد

.

.

.

هرمزگان

کیشقشم
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فرایند تولید

بتنی  قطعات  تولید  امکان  تولید  خط  مجموعه 
بندی  دانه  و  مصالح  از  استفاده  با  دوالیه،  بصورت 
به  که  دارد  را  زیرین  الیه  و  رویه  الیه  در  مجزا  رنگ  و 
از رنگها و رویه های  واسطه این امر امکان استفاده 
وجود  به  محصول  کیفیت  در  تغییر  بدون  مختلف 

می آید.
استفاده از فشار و ویبره جک های 25 تنی و همچنین 
نسبت آب به سیمان پایین و تولید با اسلمپ صفر 
کفپوش  بویژه  تولیدی  محصوالت  که  گردیده  باعث 
بتنی و جدول، عالوه بر دارا بودن مقاومت خمشی 
و فشاری قابل مالحظه، مطلوبیتی خاص در زمینه 
کاهش درصد جذب آب و مقاومت در برابر ساییدگی 

و یخ زدگی کسب نماید.
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تحقیق و توسعه

گاه   . باشد  داشته  بررسی  و  تحقیق  مختلفی  های  زمینه  در  توانسته  کیفیت  کنترل  واحد  کنار  در  توسعه  و  تحقیق  واحد 
این تحقیق در زمینه افزایش مقاومت های مکانیکی محصول ، گاه در زمینه افزایش دوام ، گاه در زمینه تولید محصول 
طرح   ، واحد  این  توسط  گرفته  صورت  تحقیق  آخرین   . میباشد  اجرایی  های  روش  زمینه  در  گاه  و  رنگی  ترکیبات  و  جدید 
جایگزینی روکش آسفالت با کفپوش بتنی پیش ساخته میباشد که برای اولین بار در ایران مبانی محاسباتی و روش طراحی 
کفپوش بتنی به منظور استفاده از آن در سواره روی شهری تدوین گردیده که در آن به بررسی کامل بارهای وارده بر کفپوش 
و  وارده  بار  برابر  در  شکست  مقاومت  و  ابعادی  نظر  از  کفپوش  طراحی  روش   ، وارده  بارهای  مقابل  در  کفپوش  عملکرد   ،
عملکرد زیرسازی و طراحی زیرسازی مناسب جهت اجرای کفپوش پرداخته شده است . بر طبق طرح ارائه شده با اجرای یک 
زیرسازی طراحی شده ، یک کفپوش بتنی غیرمسلح با ضخامت حدود 8 سانتیمتر قابلیت تحمل انواع مختلفی از بارهای 
موجود در سواره روها حتی بار کامیون های سنگین را هم خواهد داشت . الزم به توضیح است طرح مذکور در اردیبهشت 

ماه سال 1394 به عنوان طرح برتر ملی در جشنواره امتنان برگزیده گردید .

روی  سواره  محوطه  در  آن  آزمایشی  طرح  که  مسلح  غیر  بتنی  کفپوش  با  آسفالت  روکش  جایگزینی  طرح  شدن  اجرایی  با 
شرکت ) که محوطه ای با ترافیک سنگین میباشد ( به مورد اجرا گذاشته شد این شرکت آمادگی الزم جهت طراحی و ارائه 
کفپوش بتنی جهت مصارف ترافیکی را پیدا نموده و از این بابت صرفه جویی مناسبی برای کارفرمایان محترم هم از بابت 

ریالی و هم از بابت دوام و ماندگاری طوالنی روکش های اجرا شده در پی خواهد داشت .

5
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امکان تولید محصول از ارتفاع 5 تا 50 سانتی متر
تولید هر متر مربع سنگفرش دو الیه در کمتر از 15 ثانیه

امکان تعویض خط تولید برای تولید محصول جدید در کمتر 
از 15 دقیقه

دارای آزمایشگاه مجهز بتن مطابق با استاندارد های روز اروپا
دارا بودن واحد تحقیقات وتوسعه )R&D( جهت بهینه سازی 

کیفیت محصوالت و تولید محصوالت جدید
استفاده از سیستم کنترل مرکزی کامپیوتری

استفاده از ماشین آالت تمام اتوماتیک آلمانی
استفاده از قسمت عمل آوری با بیش از 4000 قفسه که امکان 
کنترل پارامتر های موثر در عمل آوری بتن )دما ورطوبت( را 
فراهم میسازد )امکان تولید در تمام فصول سال و هر نوع 

شرایط آب وهوایی(
اولین تولید کننده قطعات بتنی تمام اتوماتیک با تکنولوژی 

روز در ايران
 Closteromanو  REKERS های  شرکت  نظارت  تحت  تولید 

آلمان
استفاده از معادن اختصاصی سنگ الشه با کیفیت باال برای 

تولید شن و ماسه مصرفی
استفاده از کد رهیابی محصول درج شده بر روی محصوالت 

تولیدی
دارنده خط کامل تولید شن و ماسه

یکنواختی محصوالت از لحاظ شکل ظاهری ، ابعاد و کیفیت
تولید بتن با اسلمپ صفر

اخذ نتایج مثبت آزمایشگاهی  از  آزمایشگاههای معتبر ملی
 ISO 9001-ISO 14001 – OHSAS دارنده گواهی نامه های

18001 از انگلستان
دارنده گواهی نامه استاندارد ملی برای محصوالت

کار آفرین برتر در سال های 1386و1387 در سطح ملی
عضو انجمن بتن آمریکا ، شاخه ایران

دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات  راه و شهرسازی برای 
محصول بلوک های دیواری و سنگفرش

سبک  محصوالت  کنندگان  تولید  صنفی  انجمن  عضو 
ساختمانی

واحد نمونه کیفی درسطح ملی و استانی

ویــژگی های بـــرتـــر
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دارای  که  است  بتنی  قطعات  تولید  زمینه  در  فعال  های  شرکت  معدود  از  سبالن  ساز  سبک  نوین  شرکت 
آزمایشگاه کامل و مستقل کنترل کیفی در زمینه ی سنگدانه و بتن میباشد.

عمده فعالیت آزمایشگاه در دو بخش تعریف شده است که بخش اول مربوط به کنترل کیفیت سنگدانه 
های مصرفی و بخش دوم مربوط به کنترل کیفیت محصوالت تولیدی می باشد. 

بخش اول فعالیت آزمایشگاه کنترل کیفیت سنگدانه های مصرفی در بتن میباشد. با توجه به حجم باالی 
سنگدانه در بتن ) حدود 75% ( کیفیت سنگدانه های مصرفی در بتن از اهمیت خاصی برخوردار میباشد.

برای اطمینان از کیفیت سنگدانه ها آزمایشات مختلفی بر روی آنها
 انجام می گیرد که برخی از آنها عبارتند از: 

آزمایش تعیین دانه بندی  

آزمایش تعیین مدول نرمی ماسه  

آزمایش تعیین ارزش ماسه ای ریزدانه ها  

آزمایش تعیین درصد مواد رد شده از الک 75 میکرون  

آزمایش تعیین اوزان مخصوص  

آزمایش تعیین جذب آب مطلق سنگدانه ها  

آزمایش بررسی واکنش زایی سنگدانه با قلیایی سیمان  

)واکنش های سیلیسی- قلیایی و واکنش های کربناتی- قلیایی(  

آزمایشگاه کنتـــــرل کیفی
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بخش دوم فعالیت آزمایشگاه شامل دو مرحله می باشد که مرحله اول کنترل محصول در حین تولید و مرحله 

دوم کنترل محصول پس از تولید می باشد.

مرحله کنترل در حین تولید شامل کنترل روزانه طرح های اختالط ارائه شده، کنترل میزان آب تزریقی به بتن و 

در نهایت کنترل ضخامت محصول و وضعیت ظاهری آن می باشد.

مرحله کنترل محصول پس از تولید مربوط به زمانی است که محصول آماده بسته بندی شده و شامل کنترل 

نهایی وضعیت ظاهری محصول و در صورت لزوم جدا نمودن محصوالت معیوب از نظر ظاهری، نمونه برداری از 

محصول، انجام آزمایشات تعیین مقاومت های مکانیکی، تعیین میزان جذب آب مطلق، تعیین وزن مخصوص 

و تعیین میزان سایش سطح محصول می باشد.
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واحد تولید شــــن و ماســـه

برای دستیابی به بهترین کیفیت محصول، استفاده از معادن اختصاصی سنگ الشه )با حداکثر وزن مخصوص و حداقل 
جذب آب( را در دستور کار خود قرار داده ایم.

های  ماسه  دارد.  عهده  بر  را  بتن  در  استفاده  جهت  سنگدانه  سایزهای  از  مختلفی  انواع  تولید  وظیفه  شکن  سنگ  واحد 
تولیدی دارای ارزش ماسه ای 85% بوده و درصد مواد رد شده از الک 75 میکرون در ماسه به 3% و در شن به 1% محدود 
شده است و سعی بر آن شده است تا تمامی پارامترهای آیین نامه های فنی و استاندارد 302 ایران در خصوص تولید شن 

و ماسه رعایت گردد.



1 5 www.arax.co.ir



1 6www.arax.co.ir

)ضخامت 6 سانتی متر(

محصــــوالت 
سنــــگفــرش
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ابعاد :

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

  10x10x6    

60kg/cm2

19

% 6

ابعاد :

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

  20x10x5.5 

60kg/cm2

19

% 6

20x10x5.5

رنگبندی:

رنگبندی:

10x10x6

سنگفرش دوالیـه

سنگفرش دوالیـه

cm

mm

cm

mm
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رنگبندی:

رنگبندی:

ابعاد :

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

  20x20x6   

60kg/cm2

19

% 6

ابعاد :

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

  25x25x6   

60kg/cm2

19

% 6

20x20x6

25x25x6 سنگفرش دوالیـه

سنگفرش دوالیـه

cm

mm

cm

mm
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جدیــــــــد

ابعاد :

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

  30x30x6   

60kg/cm2

19

% 6

ابعاد :

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

 40x40x6   

60kg/cm2

19

% 6

سنگفرش دوالیـه

سنگفرش دوالیـه

30x30x6

40x40x6

رنگبندی:

رنگبندی:

cm

mm

cm

mm



2 1 www.arax.co.ir

جدیــــــــد

ابعاد :

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

  50x50x6   

60kg/cm2

19

% 6

سنگفرش دوالیه شیاردار نابینایان

ابعاد :

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

  40x40x6   

60kg/cm2

19

% 6

40x40x6

50x50x6سنگفرش دوالیـه

رنگبندی:

رنگبندی:

cm

mm

cm

mm
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تنوعی زیبا در مناظر ...
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سنگفرش دوالیـه حصیری

سنگفرش دوالیـه دمبلی

ابعاد :

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

 22x12x5.5

60kg/cm2

19

% 6

ابعاد :

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

   19.8x16.3x5.5

60kg/cm2

19

% 6

رنگبندی:

رنگبندی:

cm

mm

cm

mm
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سنگفرش دوالیه ونوس          

ابعاد :

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

19/6  

60kg/cm2

19

% 6

x x19/6 6

سنگفرش دوالیه هشت ضلعی

ابعاد :

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

  48x48x6   

60kg/cm2

19

% 6

رنگبندی:

رنگبندی:

cm

mm

cm

mm
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سنگفرش دوالیه نوستالیت

 )دارای 5  ابعاد(

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

60kg/cm2

19

% 6

mm
رنگبندی:
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سنگفرش دوالیه ترمو نوستالیت

 )دارای 3 ابعاد(

رنگبندی:

ابعاد :

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

  15.5x15.5x6

  22.7x15.1x6      

  30.3x15.1x6  

60 kg/cm2

19

% 6

cm

cm

cm

mm
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سنگفرش دوالیه ساسو 

ابعاد :

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

33.4x24.6x6  cm 

60kg/cm2

19  mm

% 6

رنگبندی:
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سنگفرش دوالیه ساسو پالس ) ضخامت 7 سانتی متر(

ابعاد :

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

37.25x29.75x7 cm

60kg/cm2

19 mm

% 6

رنگبندی:
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سنگفرش واش بتن      قابلیت تولید در تمامی ابعاد و اندازه ها
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زیبایی رنگها در تلفیق با طبیعت ...
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محصــــوالت 
سنــــگفــرش

)ضخامت 8  سانتی متر(
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20x10x8

سنگفرش دوالیه ترافیکی

ابعاد :

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

  20x10x8  cm 

75kg/cm2

17 mm 

% 6

رنگبندی:
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30×20×8

20×20×8

سنگفرش دوالیه ترافیکی

سنگفرش دوالیـه ترافیکی

ابعاد :

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

  20x20x8 cm  

75kg/cm2

17 mm 

% 6

ابعاد :

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

  30x20x8 cm  

75kg/cm2

17 mm 

% 6

رنگبندی:

رنگبندی:
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سنگفرش دوالیه پنج تکه  ترافیکی

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

75 kg/cm2

17 mm

% 6

)دارای 5 ابعاد(
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رنگبندی:
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سنگفرش دوالیه ریسو ترافیکی

مقاومت خمشی :  

میزان سایش : 

جذب آب :

75 kg/cm2

17 mm

% 6
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رنگبندی:
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ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزی:
هللا   آیت  بلوار  صادقیه،  دوم  فلکه  تهران، 

کاشانی،  ساختمان گلزار، طبقه 3، واحد 9
تلفن: 80 - 79 48 96 44 - 021   

فکس: 97 02 05 44 - 021

آدرس کارخانه:
اردبیل، کیلومتر دوازده جاده ارجستان

تلفن: 5- 81 87 24 32- 045
فکس: 86 87 24 32 - 045
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