


شرکت دنیای ماموت از سال 1370 فعالیت خود را در زمینه تولید انواع ساندویچ پانل آغاز کرد و اکنون 
پس از گذشت 3 دهه فعالیت مستمر در وسعتی به مساحت 2.000.000 متر مربع به عنوان تخصصی ترین 
تولیدکننده انواع ساندویچ پانل های سقفي و دیواري، اتاق هاي تمیز یاClean Room ، انواع سردخانه ها، 
انواع کانكس هاي مسكوني و کارگاهي، انواع اتاق هاي یخچال، انواع اتاق هاي حمل بار، انواع تریلر و کشنده هاي 

تجاری و انواع کانتینر شناخته می شود.
را  و محصوالت خود  تولیدات  تمامي  اقتصادی کشور،  فعاالن  بزرگترین  از  یكی  عنوان  به  ماموت  دنیای   
تحقق  و  بزرگ، حاصل خط مشي مجموعه  دستاورد  این  مي کند.  عرضه  کیفی  استانداردهای  باالترین  با 

بخشیدن به شعار تجربه بهترین ها )Experience the Best( است. 
با بیش از ربع قرن تجربه، در حال حاضر دنیاي ماموت بعنوان شرکتي پیشرو در خاورمیانه مطرح مي باشد 
که توانسته با بهره گیری از ماشین آالت روز دنیا، راه حل های نوین، منابع انسانی با تجربه و متخصص، 

حضوري پررنگ و تاثیرگذار در منطقه داشته باشد. 
حضور موفق و پررنگ محصوالت ماموت در بازار کشور عزیزمان بیانگر این نكته می باشد که ماموت به عنوان 
رهبر بازار، از نظر کمی و کیفي توانسته است به عنوان ارائه دهنده راهكارهاي موثر در صنایع گوناگون از 

جمله صنایع غذایی، کشت و صنعت، حمل و نقل، سردخانه ای، پزشكی، دارویی و غیره قرار گیرد.
 تالش دنیای ماموت این است که ضمن استفاده از بهترین مواد اولیه و اتكا به پشتوانه دانش فنی نیروهای 
افزایش رضایتمندی  به  بتواند  تا  بزند  براي مشتریان رقم  را  تولید مدرن، سفر خوبي  متخصص و خطوط 

مشتریان در بازارهای داخلی و خارجی دست یابد. 

                                    هدف ما در شرکت دنیای ماموت این است که 
                                       )) همیشه در کار خود بهترین باشیم ((
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  آشنایي با ساندویچ پانل

ساندویچ پانل به مصالحي گفته مي شود که به صورت ساندویچ ) الیه ای ( تولید می شود که الیه هاي بیروني 

از جنس ورق فلزي ) گالوانیزه، آلوزینک و یا آلومینیوم( تشكیل شده و همچنین دارای یک هسته از جنس 

فوم پلی یورتان است که با دانسیته های مختلف در بین دو الیه ورق، تزریق مي شود.

از این نوع متریال جهت پوشاندن سقف ها و دیوارهاي سالن های صنعتی، کارخانه ها، سالن های تولید، انبارها، 

ساختمان های پیش ساخته، کانكس، سردخانه ها،  اتاق هاي تمیز، اتاق هاي سردخانه اي، کمپ و اسكان های 

موقت و ... استفاده می شود.

ساندویچ پانل ها، نسبت به متریال های مشابه در خصوص پوشش، از لحاظ سبک بودن و عایق بودن بهترین 

متریال در نوع خود هستند. این محصول عالوه بر وزن کم و سرعت در اجرا نسبت به مصالح دیگر مقرون 

به صرفه تر بوده و تمامی استانداردهای ذخیره سازی انرژی را رعایت می نماید.  

فرم ذوزقه ای شكل ساندویچ پانل سقفی و ایجاد اورلپ برروی یكدیگر باعث آب بندی کامل آن می شود و 

نیازی به آب بندی آن نیست و صرفا با پیچ مخصوص واشردار آب بند خواهد شد .

استفاده از ساندویچ پانل هاي سقفی و دیواري، ضمن استحكام، به دلیل سبكي وزن گزینه مناسبی برای اجرا 

در مناطق زلزله خیز می باشد. 

یكي از ویژگي هاي مهم ساندویچ پانل هاي ساخته شده با استفاده از پلي یورتان، عایق بودن نسبت به دما 

و پایین ترین ضریب انتقال دما مي باشد. به طور مثال ضریب انتقال دماي یک ساندویچ پانل به ضخامت 5 

سانتي متر بعلت ضریب انتقال حرارتي فوق العاده پایین معادل یک دیوار آجري به ضخامت172 سانتي متر 

است که همین امر منجر به صرفه جویي در مصرف انرژي و کاهش هزینه ها در طوالني مدت خواهد شد.

Sandwich Panel
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از ویژگی ها و دالیل مهم استفاده از ساندویچ پانل ها میتوان به مزایاي زیر اشاره کرد :
سرعت نصب و اجراي باال  )1

عایق صوتي بهتر نسبت به برخي مصالح سنتي  )2
عایق حرارتی و عملكرد مناسب در مواقع بروز حریق  )3

جذب رطوبت پایین و نفوذ ناپذیر در برابر برف ، باران ، گرد و خاك  )4
مقاوم در برابر انوع مواد شیمیایي و قابلیت شستشو و بهداشتي بودن آن  )5

دنیای ماموت با استفاده از پیشرفته ترین خطوط پیوسته )CONTINUOUS( و تمام اتوماتیک با ظرفیت 
تولید متوسط 6.500.000 مترمربع در سال، به عنوان رهبر بازار در حال فعالیت مي باشد که توانسته ایم 
عالوه بر تامین نیاز گسترده بازار داخلي و پروژه های ملی ایران عزیزمان، موفق ترین تجربه هاي صادرات 

به کشورهای خاورمیانه را داشته باشیم. 
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 ساندویچ پانل سقفي

از ساندویچ پانل های سقفي به منظور پوشش سقف هاي سوله هاي صنعتي، کشاورزي، انبارها،  کارخانجات و 
دیگر سقف ها استفاده مي شود. 

ساندویچ پانل سقفی عالوه بر پوشش سقف و آب بند نمودن آن باعث ایجاد عایق حرارتی و برودتی شده و 
سهولت در اجرا و نصب آسان و از همه مهمتر زمان کم در اجرای این محصول باعث شده که توجه بسیاری 

از کارخانجات ، شرکت ها و مدیران آنها را به خود جلب نماید.

ساندویچ پانل هاي سقفي میبایست به گونه اي طراحي و تولید شوند تا در مقابل عوامل مختلفي از جمله نور 
خورشید، برف و باران، رطوبت و شرایط خاص جوي مقاوم باشند. 

با ضریب هدایت حرارتی بسیار پایین، بهترین راهكار برای مدیریت  از آنجا که ساندویچ پانل های سقفی 
انرژی در فضا های بسته می باشند یكي از مهم ترین عوامل در انتخاب نوع و ضخامت آن ها، شرایط آب و 

هوایي منطقه اي است.

با پیشرفت تكنولوژي، امكان تولید ساندویچ پانل در رنگ هاي مختلف فراهم شده که به زیبایي سازه ها، 
کمک شایاني نموده است و باعث شده که این محصول مورد استقبال مهندسین معمار قرار بگیرد.

در شرکت دنیای ماموت ساندویچ پانل های سقفی با طرح شادوالین ذوزنقه ای در سطح ورق بیروني تولید 
اورلپ چپ و  ایجاد  قابلیت  با  پانل های سقفی  تولیدکننده ساندویچ  تنها  این شرکت  می گردند، همچنین 

راست می باشد. 

عرض ثابت ساندویچ پانل هاي سقفي 1/07 متر  و عرض مفید 1 متر مي باشد. همپوشاني عالي این نوع 
ساندویچ پانل هاي ماموت به گونه اي است که باعث آب بندي کامل و زیبایي سطح سازه مي گردد. 

1070 میلي متر عرض ثابت ) میلي متر(

1000 میلي متر عرض مفید )میلي متر( 

از 2متر تا 13/60 ) متناسب با سفارش (   طول )متر(   

دانسیته فوم پلي یورتان ) ASTMD 1622 (             2±40 کیلوگرم در مترمكعب

30-40-50-60-80-100  میلي متر ضخامت فوم )میلي متر(

B2-B3-PIR-PUR )DIN 4102( کالس حریق

دو طرف ورق، یک طرف ورق و قسمت داخل فویل  نوع پوشش

آلوزینک، گالوانیزه          نوع ورق

ضخامت ورق سطح رویه  )میلي متر( 0/5 -  0/4

ضخامت ورق سطح زیرین  )میلي متر( 0/5 -  0/4

مشخصات فنی این مدل ساندویچ طبق جدول ذیل میباشد Roof Sandwich Panel



89

ساندویچ پانل دیواري
Wall Sandwich Panel

ساندویچ پانل دیواری نوعی از مصالح ساختمانی آماده است که از دو الیه ورق که مابین آن ها فوم تزریق 
شده است تشكیل شده و جهت پوشش دیوار و نما به کار می رود. از این نوع ساندویچ پانل ها جهت استفاده 
پانل های دیواری  پارتیشن داخلی استفاده می گردد. ساندویچ  در دیوارهای خارجی و همچنین دیوارهای 
معموال دارای شیارهایی هستند که این شیارها به دلیل مقاومت بیشتر ورق و همچنین چسبندگی بهتر فوم 

به ورق ایجاد می گردند .

از ویژگی های منحصر به فرد ساندویچ پانل دیواری، مونتاژ ساده و سریع آن ها می باشد. همچنین به دلیل 
مقرون به صرفه بودن و نصب آسان ساندویچ پانل دیواری، تحمل بار زیاد، سبكي، مقاومت عالي در برابر 
آتش و دیگر حوادث طبیعي توام با حفظ معیارهاي بهداشتي و سازگاري کامل با محیط زیست، موجب 
استفاده از آن ها در پوشش دیوارهای بیروني و داخلي سالن ها، انبارها، مغازه ها، فروشگاه های بزرگ، انبارها، 
گاراژها، سردخانه های مخصوص میوه و سبزیجات، غرفه ها، سالن های پرورش دام و مرغ، سالن های صنعتی 

و کارخانجات و ... شده است.

چگونگي متصل شدن دو ساندویچ پانل دیواری را در کنار هم، فاق و زبانه هر ساندویچ پانل فراهم مي کند و 
عملكرد آن به گونه اي است که در عرض از یک طرف داراي تورفتگي و طرف دیگر داراي برآمدگي بوده که 
وقتي دو پانل در کنار یكدیگر قرار مي گیرند، باعث قفل شدگي و نیز هم پوشاني لبه هاي یكدیگر مي شود و 

جهت اتصال به سازه در موقعیت مختلف، قابلیت پیچ شدن را دارد .

مدل هاي تولید ساندویچ پانل هاي دیواري : 
)RPO( پیچ مخفي                            )DND ( شیاردار                              )DNS( صاف      

در نصب ساندویچ پانل پیچ مخفي همانطور که از نامش پیداست، پیچ مشخص نشده و به دلیل مقطعی که 
دارد در نمای دیوار پیچ دیده نمی شود. ساندویچ پانل پیچ مخفی همانند ساندویچ پانل دیواری استاندارد 
تولید می گردد و تنها تفاوت آن داشتن مقطعی به صورت پوششی جهت پنهان ماندن پیچ و اتصاالت است.

1160 میلي متر عرض ثابت ) میلي متر(

1140 میلي متر عرض مفید )میلي متر( 

از 2متر تا 13/60 ) متناسب با سفارش (   طول )متر(   

دانسیته فوم پلي یورتان ) ASTMD 1622 (             2±40 کیلوگرم در مترمكعب

30-40-50-60-80-100-1250-1500  میلي متر ضخامت فوم )میلي متر(

B2-B3-PIR-PUR )DIN 4102( کالس حریق

دو طرف ورق - دو طرف نایلن  نوع پوشش

آلوزینک )صاف ، شیاردار(- گالوانیزه )صاف ، شیاردار(  نوع ورق

ضخامت ورق سطح رویه  )میلي متر( 0/5 -  0/4

ضخامت ورق سطح زیرین  )میلي متر( 0/5 -  0/4
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نصب و اجراي ساندویچ پانل

نصب و اجراي ساندویچ پانل 
همانطور که مستحضر هستید پیش از خرید ساندویچ پانل میبایست اطالعات کافی درباره نحوه نصب و 
اجرای آن داشته باشید که بوسیله آن بتوانید بهترین گزینه از محصوالت خانواده ساندویچ پانل را انتخاب 
نمایید. پیش از هر اقدامی این مجموعه با داشتن کادری مجرب و با اتكا به دانش فنی و مهندسی، اطالعات 
کافی از محصوالت تولیدی این شرکت را در اختیار شما قرار داده و با توجه به کاربری فضای مورد نظر شما 
اقدام به برآورد اولیه از مقادیر مورد نیاز برای پروژه شما خواهد نمود، که پس از بررسی کارفرما و تایید 
ایشان تیم طراحی وارد فاز عملیاتی شده و به دلیل تسریع در زمان ساخت برخی از جزییات به صورت 
شاپ دراوینگ Drawing Shop  توسط واحد مهندسی با نرم افزار AUTO CAD تهیه و به واحد تولید 

ارجاع می شود .
منظور از شاپ دراوینگ، نقشه هایی است که پیش از تولید ساندویچ پانل ها تهیه و در آن مشخصات پانل های 
ابعاد، طول و تعداد، جانمایی آن ها برروی نما و متریال مصرفی می باشد، این نقشه ها را  تولیدی، سایز و 
از روی نقشه های سازه تهیه و پس از تایید مشاور کارفرما و یا ناظر ایشان جهت تولید به کارخانه ارسال 
می نمایند. عملیات نصب ساندویچ پانل از لحاظ زمانی بسیار سریع نصب شده و در مدت زمان کوتاهی پروژه 

آماده بهره برداری می گردد .
عملیات نصب ساندویچ پانل های سقفی

ساندویچ پانل های سقفی در موازات شیب سقف و بر روی پروفیل های سقفی )Purline( بوسیله پیچ 
سرمته گالوانیزه واشردار نصب شده و به دلیل مقطع تولیدی پانل های سقفی )بصورت ذوزنقه ای شكل و 

گام دار( پانل ها کامال آب بند نصب می گردند .
عملیات نصب ساندویچ پانل دیواری

انجام  از پروفیل های صنعتی  با استفاده  نیاز است که شاسی کشی  پانل های دیواری  جهت نصب ساندویچ 
گیرد. ابعاد، مقطع و سایز این پروفیل ها بر اساس میزان بار باد، جهت آن و ارتفاع سازه بستگی دارد و پس 
از بررسی محاسبه و تعیین می گردد. پانل های دیواری عموما به صورت عمودی نصب و شاسی کشی آن به 
صورت افقی انجام خواهد گرفت و در نهایت با استفاده از پیچ سرمته گالوانیزه برروی سازه نصب می گردد.

عملیات نصب فالشینگ ها
فالشینگ یا همان ورق رنگی با ضخامت پایین می باشد که جهت درزبندی و آب بندی کنج ها، اتصاالت، 
اضالع و ... مورد استفاده قرار می گیرد. مقاطع فالشینگ ها در هر پروژه متفاوت است و براساس سازه مورد 

نظر طراحی و تولید می گردد. اتصال فالشینگ ها به وسیله پرچ انجام می  گیرد .
عملیات نصب گاتر )آبرو(

جهت جمع آوری آب های روی سقف و انتقال آنها برروی زمین مورد استفاده قرار می گیرد. ورق آبرو ها 
معموال از جنس ورق گالوانیزه به ضخامت 2 میلیمتر می باشد که در انتهای شیب سقف قرار می گیرد .
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Roof Sandwich Panel

انبارها وسوله ها

امروزه سرعت در ساخت و مقرون به صرفه بودن هرگونه سازه اي که با کاربري انبار جهت ذخیره کردن انواع 
محصوالت مانند : کشاورزی، مواد غذایي، لبني، دارویي، بهداشتي، سلولزي، شیمیایي، صنعتی، نظامی و یا 
نگهداری تجهیزات، دستگاه ها و ابزارآالت صنعتی و ... استفاده مي شود، بسیار حائز اهمیت مي باشد. از آنجا 
که ساخت و بنا کردن چنین سازه هایي عموما با استفاده از سوله هاي فلزي انجام مي شود، لذا استفاده از 
روش هایي که ضمن رعایت استانداردهاي الزم، باعث سبک تر کردن وزن سوله و سرعت در اتمام کار گردد 
که نهایتا به اقتصادي تر شدن ساخت سوله کمک قابل توجهي مي کند، توسط کارفرمایان، طراحان و مجریان 

مورد تایید قرار مي گیرد.

بدیهي است استفاده از ساندویچ پانل در پوشش دیوارها و سقف سوله ها بسیار سبک تر از استفاده از مصالح 
ساختماني مانند آجر یا بتن مي باشد، همچنین با توجه به اینكه ساندویچ پانل ها مصالحی هستند که در 
برابر حشرات و موجودات موذی و نیز امكان رشد قارچ و باکتري ها بسیار مقاوم مي باشند و از نفوذ و رشد 
آن ها به داخل سازه به طرز قابل توجهی جلوگیری می کنند، رویكرد استفاده از ساندویچ پانل ها در پوشش 

دیوارها و سقف سوله ها همگاني شده است .

استفاده از ساندویچ پانل هاي دیواري به جاي مصالح سنتي، علیرغم باال بردن استانداردهاي بهداشتي، باعث 
افزایش استفاده بهینه از فضاهای موجود و همچنین قفسه بندی هاي انبار مي گردد و ساختار ساندویچ پانل 
باعث محفوظ ماندن کاالها از شرایط بد آب و هوایی مانند برف و باران، سرما و گرما و باد و بوران می شود.

شایان ذکر است، شرکت دنیاي ماموت قابلیت تولید ساندویچ پانل هاي مخصوص انبارهایي با قابلیت استریل 
شدن و کامال بهداشتي را در طرح پانل هاي دیواري به صورت دورو صاف جهت جلوگیري از رشد باکتري 
دارد. همچنین سوله هایي با کاربري هاي مختلف منجمله: سالن هاي ورزشي، فروشگاه ها، تعمیرگاه، تاالرها، 
 کارخانجات و کارگاه هاي صنعتي، آشیانه هاي هواپیما، مرغداري و دامداري ها، پارکینگ ها و... را مي توان با 

ساندویچ پانل هاي دیواري و سقفي دنیاي ماموت پوشش داد.

warehouse
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نمونه پروژه هاي انجام شده

کرج

کرج

یزد

فرتاك قصرجم

سالن قطعه سازي
شهرك صنعتي ماموت

اصفهانکارخانه فوالد کاشانکارخانه روکا سرام

کرج

 AGT پروژه

پروژه گلنوش کرج

سالن غذاخوري
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سالن هاي تولید با شرایط خاص: مرطوب ،  اسیدي و ...

با شرایطي بسیار مرطوب و  فرآیند تولید و آماده سازي برخي محصوالت تولیدي، میبایست در سالن هایي 

استانداردهایي ویژه انجام پذیرد که مي توان به برخي از کاربري هاي آن به این شرح اشاره کرد:

خاص  محصوالت  تولید  سالن هاي  لبنیات،  و  خاص  غذایي  مواد  تولید  سالن هاي  قارچ،  تولید  سالن هاي   

پتروشیمي و سالن هاي تولید شمش هاي مسي و برخي از صنایع تولید مواد شیمیایي به دلیل داشتن شرایط 

اسیدي یا قلیایي ویژه، سالن هاي کشتارگاهي دام و طیور، سالن هاي ورزشي استخر و سونا، سالن هاي پرورش 

گل و گیاه.

این شرایط چالش هایي از قبیل حفظ و کنترل رطوبت مورد نیاز، مستهلک شدن دیوارها و سقف ها در محیط 

مرطوب، شستشوي مداوم و پاکیزه سازی محیط کار، ایجاد خوردگي شدید در دیوارها و سقف ها و بسیاري از 

مشكالت دیگر را براي کارفرمایان، طراحان و سازندگان این سالن ها ایجاد کرده است.

 شرکت دنیاي ماموت با تولید ساندویچ پانل هاي سقفي و دیواري بسیار ویژه با مشخصات فني خاص و 

استفاده از تكنولوژي پالستیسول که مختص اینگونه سالن هاي مرطوب مي باشد، توانسته است نگراني هاي 

اشاره شده را کامال مرتفع نماید. 

پروژه قارچ مالردکرج

پروژه قارچ مالردکرج
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سردخانه اي

سردخانه فضای بسته و محصور شده اي است که دما و رطوبت آن به دقت و به صورت مستمر کنترل می شود 

و به جهت انجماد و نگهداری مواد مختلفی از جمله محصوالت غذایی، گوشت، مرغ و ماهی، لبنیات، میوه و 

صیفیجات و همینطور تجهیزات الكترونیكی، پزشكی، شیمیایی و مواد دارویی استفاده می شود.

بسته به ابعاد سردخانه و میزان بارگیری آن و همینطور نوع و مدت زمان نگهداری محصول، ظرفیت برودتی 

سردخانه و به تبع آن توان کمپرسور، کندانسور و اواپراتور تغییر می کند. نكته اینكه سردخانه ها بر اساس 

یا  و  رك  فریونی،  نوع  از  می تواند  نیاز  مورد  برودتی  ظرفیت  به  بسته  و  می کند  کار  تراکمی  تبرید  سیكل 

آمونیاکی باشد.

در ساخت سردخانه و برای جلوگیری از هدررفت انرژی، تمام وجوه اتاقک سردخانه شامل دیوارها، سقف و 

کف آن می بایست عایق شوند. نوع و ضخامت عایق تأثیر بسیار مهمی در جلوگیری از اتالف انرژی و افزایش 

عمر سیستم برودتی و در نتیجه پیشگیری از فساد و خرابی مواد نگهداری شده دارد.

از سردخانه باالي صفر معموال جهت نگهداری میوه و سبزیجات و یا نگهداری کوتاه مدت و توزیع گوشت، 

مرغ و ماهی استفاده می شود.

 از آنجا که یكي از مهم ترین مشخصات مورد نیاز هر سردخانه پایین بودن مبادله دما با محیط بیرون مي باشد، 

و  باشند  یورتان ساخته شده  پلي  عایق هاي  بهترین جنس  از  استفاده  با  پانل هایي که  از ساندویچ  استفاده 

ساختار فاق و زبانه آن به شكلي باشد که باعث هوابندي کامل محیط شده باشد و نیز استفاده از درب هاي 

سردخانه اي خاص، بسیار حائز اهمیت است.

در دنیاي ماموت با ساخت ساندویچ پانل هاي ویژه سردخانه و با مشخصات فني خاص و همچنین با توجه به 

امكانات بي نظیر ماموت، قادر به تولید انواع درب هاي سردخانه اي از جنس تمام فایبر گالس هستیم.

Cold Storage Sandwich panel
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نمونه پروژه هاي سردخانه

سردخانه محصوالت سرخاب
کشاورزي

سردخانه محصوالت کرج
کشاورزي

سردخانه گوشت کردان
)سیب نوش( 

سردخانه گوشت کردان
)سیب نوش( 
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 Wall Sandwich Panel

خانه ها ي پیش ساخته ویالیي

ساختمان هاي پیش ساخته و مدوالر، ساختمان هایي ایمن، مقاوم، مقرون به صرفه و با بهره وري انرژي باال 

هستند. این ساختمان ها عاالوه بر دقت ساخت، سادگي مونتاژ در کوتاه ترین زمان و سهولت نگهداري، محیط 

کار و زندگي راحتي براي بهره بردار فراهم مي کنند.

 به دالیل بسیار متعدد و منطقي امروزه خانه هاي پیش ساخته ویالیي در دنیا و ایران بسیار مطرح بوده و 

جایگاه زیادي در این زمینه در جذب افراد خوش ذوق و ترغیب آنان جهت خرید و استفاده از این سیستم 

را بوجود آورده است. 

 خانه هاي پیش ساخته ویالیي را مي توان به هر شكل، طرح، نقشه و اندازه درخواستي، در یک، دو و سه 

طبقه اجرا نمود. از قابلیت هاي مثبت منحصر به فرد، خانه هاي پیش ساخته ویالیي، مزیت دست یابي بسیار 

سریع و فوري، پس از اقدام به خرید مي باشد.

زمان مورد نیاز جهت تولید و اجرا به عنوان مثال براي یک خانه ویالیي 150 متر مربعي، حداکثر یک ماه 

مي باشد، در صورتي که زمان مورد نیاز جهت ساخت به روش سنتي و مصالح ساختماني حداقل 6 ماه الي 

یكسال برآورد مي گردد.

 جالب اینكه به علت استفاده از ضخامت کم در دیواره هاي ساندویچ پانل در پیرامون و دیواره هاي داخلي، 

فضاي مفید قابل استفاده به میزان حداقل 20% افزایش میابد و از فضاي داخلي استفاده بهینه تري میسر 

مي گردد و با تغییرات اندکي فضاي زیبا، پردوام و مطبوعي را متناسب با کاربري آن ها تامین مي کنند.

 طراحي مدوالر اجزاي ساختمان که قابلیت مونتاژ و ترکیب هاي متنوع و مكرر را دارند، انعطاف پذیري باالیي 

در تامین نیازمندي هاي مختلف کارفرمایان فراهم مي آورد.

طراحي، تولید انبوه و صنعتي این گونه محصوالت، مطابق با آیین نامه ها و استانداردهاي ملي و بین المللي 

انجام مي گیرد. عالوه بر این سیاست هاي سخت گیرانه کنترل کیفیت دنیاي ماموت به همراه برتري در توان 

فني و اجرایي تولید و برنامه ریزي و نیز پشتیباني کارآمد، محصولي ممتاز را در حداقل زمان عرضه مي دارد.

 تیم تحقیق و توسعه دنیاي ماموت با استفاده از جدیدترین نوآوري هاي صنعت ساختمان در تمامي فرآیندهاي 

ساخت، راه حلي سازگار با محیط زیست ارائه مي دهد. ماموت در زمینه بهینه سازي و مدیریت مصالح و انرژي 

Villa Houses 
به موفقیت هاي چشم گیري دست یافته است. ساختمان هاي پیش ساخته و مدوالر ماموت بر مبناي نیاز 

کاربردي، شرایط اقلیمي و مطابق با بودجه هر کارفرما طراحي مي شوند و در عین حال این شرکت قابلیت 

تولید انبوه و صنعتي آن ها را نیز دارا مي باشد.
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درباره کانكس
یک بنای قابل حمل و از پیش ساخته شده!

این تعریف، نخستین و ساده ترین تعریفی است که برای کانكس وجود دارد که در واقع به وجه تمایز اصلی 
اشاره دارد. کانكس با یک بنای سنتی، که جابجایی پذیری یا قابل حمل بودن آن است، صریحا امروزه انواع 
ساختمان هاي پیش ساخته و به ویژه کانكس به عنوان جایگزین بسیار مناسبی برای ساختمان های سنتی 
مورد استفاده قرار می گیرند. در مكانهایی که امكانات و شرایط الزم برای ساخت یک بنا یا ساختمان مهیا 
نیست و به جابجایی های مداوم نیاز است، کانكس ها بهترین گزینه می باشند و در واقع به همین دلیل است 

که امروزه استفاده از کانكس در حال گسترش است. 

اما  نبوده اند.  از تنوع کاربری گسترده ای برخوردار  بوده و  تنها محفظه ای پیش ساخته  ابتدا  کانكس ها در 
پیش ساخته  کانكس  نوین، ساخت  فناوری های  به  و دستیبابی  مهندسی  علوم  پیشرفت  لطف  به  امروزه، 
فناوری ساخت،  به لحاظ  تنوع، گستردگی طراحی، کاربری و هم  قابل توجهی در خصوص  پیشرفت های 

داشته است.

 قابلیت جابجایی، ساخت و نصب سریع، قابلیت فروش مجدد مستقل از زمین، مقاومت زیاد در برابر بالیاي 
طبیعی مانند زلزله و ... از جمله مزایای کانكس پیش ساخته می باشد.

س
نك

کا

کاربردهای کانكس در دنیای امروز بسیار زیاد است که می توان به طور خالصه به مواردي مانند: کانكس 
در فضای شهری، کارگاه های ساختمانی و عمرانی، کانكس هاي ویژه صنعت نفت و حفاري، سردخانه هاي 
سرویس هاي  نگهبانی،  سرایداري،  ویالیي،  مسكوني،  عوارضي،  نظامي،  مخابراتي،  کانكس هاي  پورتابل، 

بهداشتي، کمپ هاي اداري، مدرسه، امدادی و کانكس با کاربري هاي خاص اشاره کرد. 
کانكس های دنیاي ماموت دارای ویژگی های خاصی از قبیل: مقاومت و استحكام، ساخته شده از ساندویچ 
پانل هاي ماموت و عایق در برابر گرما و سرما، قابلیت اتصال به یكدیگر جهت ایجاد فضاهای بزرگتر است. 
یكی از افتخارات ماموت مشارکت در اجرای طرح عظیم و ملی ساخت شلترهای مخابراتی است. این شلترها 

به منظور تقویت و تكمیل شبكه ارتباطاتی موبایل در سراسر کشور در ابعاد گوناگون تولید میشوند.
 کیفیت باالي متریال ها و مصالح بكار رفته در کانكس ها، کیفیت ساخت و نظارت بر آن، دکوراسیون داخلی 
و نمای خارجی شیک و لوکس، قابلیت انعطاف پذیری در برابر سفارشی سازی مشتریان و ... از ویژگی های 

کانكس های شرکت ماموت می باشد. 

در دنیاي ماموت: مشاوره، طراحي و امكان ساخت کانكس، مطابق با نیاز مشتریان با کیفیتي بي نظیر و 
استفاده از متریال و مصالح بسیار با کیفیت، اجراي دکوراسیون داخلي و بیروني شیک و لوکس فراهم است. 

در  پیشگام  که سالهاست  است  کننده شرکتي  تداعي  ایران،  در  ماموت  نام  که  مفتخر هستیم 
ساخت بهترین کانكس ها میباشد. 
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کانكس هاي حفاري

با توجه به شرایط خاص و نامساعد محل استقرار چاه هاي نفتي و گاز که گاها در مناطق صعب العبور در 
خشكي و یا در سكوهاي مستقر در دریا قرار دارند، نیاز به کانكس هایي مي باشد که مطابق با استانداردهاي 
خاص جهاني تولید شوند تا بیشترین استقامت ممكن را در شرایط خاص آب و هوایي، عوامل خطر زا و ... 
در محیط دکل هاي نفتي را داشته باشند. لذا ساختار کلي، استراکچر، مشخصات فني و تكنولوژیک این نوع 

کانكس ها با کانكس هاي مرسوم بسیار متفاوت و مقاو م تر مي باشد.
کانكس هاي استاندارد اردوگاهي مستقر در سایت دکل هاي نفتي حفاري، شامل موارد زیر مي باشند : 

کانكس رئیس چاه، نماینده شرکت، مسئول کمپ، کانكس خواب 8 و 12 نفره، کانكس 4 خوابه مخصوص 
میهمان، کانكس سالن ورزشي، کانكس زمین شناسي، سرویس بهداشتي، آشپزخانه، غذاخوري، نمازخانه، 

حراست و کانكس هاي خاص
و  ویژه  استانداردهاي  رعایت  لزوم  به  توجه  با  که  مي باشد  ماموت  تولیدات خاص  از  کانكس هاي حفاري، 
خواسته هاي  با  متناسب  ابتدا  در  مي گذراند.  را  متفاوتي  بسیار  تولید  پروسه  کیفیت،  باالترین  به  رسیدن 
مشتریان، طراحي و محاسبات فني کانكس براساس استانداردها و مقررات ملي ساختمان صورت مي گیرد، 
سپس به منظور ساخت و تامین مواد اولیه مورد نیاز، نقشه هاي دقیق تولیدي و مدارك فني مورد نیاز تهیه 

و تدوین مي گردد و متعاقبا به واحدهاي برنامه ریزي و تولید ارسال مي شود.
 واحد برنامه ریزي براساس نقشه ها و مدارك فني ارائه شده اقدام به تهیه و ارسال تمامي ملزومات که داراي 
گواهینامه هاي الزم و تائید شده توسط واحد کنترل کیفیت هستند، مي نماید و ساخت محصول براساس 
نقشه ها و مدارك فني ارائه شده واحد مهندسي و مطابق با استانداردهاي روز دنیا، توسط واحد تولید انجام 

مي گردد.
با در اختیار داشتن  از دانش تیم فني، مهندسي متبحر خود و  با بهره گیري   دنیای ماموت مفتخر است 
 CE آمریكا و ANSI آخرین تكنولوژي هاي مرتبط روز دنیا، توانسته است با رعایت استانداردهاي ساخت
اروپا در تمامي وندور لیست هاي شرکت هاي نفت، گاز، پتروشیمي و شرکت هاي تابعه نفتي قرار گیرد و با 

در اختیار داشتن درخشان ترین رزومه در این صنعت، مورد تائید صالحیت پیمانكاري قرار گیرد.
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کانكس هاي کارگاهي

کانكس کارگاهی یكي از ساده ترین کیوسک های پیش ساخته مي باشد و کاربرد آن در فضاهای ساخت و توسعه، 
راهسازی و کارگاه های ساختمانی است و عموما به منظور اسكان موقت و یا دائم نیروهای کاری از آن استفاده می شود.

دو دلیل اصلي استفاده از کانكس در پروژه های عمراني و ساختمانی عبارتند از : 
1( اسكان دائم نیروهاي کاري به دلیل دور بودن پروژه از محل زندگی، مانند : پروژه های راهسازی، سدسازی و ... که 

خارج از شهر قرار دارند. 
2( در هنگام ساخت و ساز ساختمان و آپارتمان ها که تا پیشرفت پروژه محلی به عنوان دفتر مهندسین و اتاق ناظر 

پروژه و همچنین اتاق هایي برای اسكان و استراحت پرسنل مورد نیاز است.
در هر کارگاه ساختمانی معموال چند دستگاه کانكس کارگاهی با کاربري هاي مختلف وجود دارد که برخی از آنها 
برای اتاق استراحت کارگران، دفاتر مهندسین و برخی نیز برای ارائه خدمات مانند آبدارخانه و سرویس بهداشتی مورد 

استفاده قرار می گیرند. 
معموال قبل از شروع به انجام فعالیت در کارگاه ساختماني و یا تخریب ، کانكس هاي کارگاهي که از نظر قیمت نیز 
مقرون بصرفه هستند، تهیه مي شوند و ممكن است متناسب با پیشرفت پروژه و اضافه شدن اکیپ های کاری، تعداد 

بیشتری از این نوع کانكس ها خریداري و در محل پروژه استقرار یابد.
عموما بعد از به پایان رسیدن پروژه، کانكس هاي موجود را به عنوان کانكس کارکرده به همكاران و یا دیگر پیمانكاران 

مي فروشند و یا در محلی نگهداری کرده تا در پروژه های بعدی از آن ها مجددا استفاده کنند.
استفاده از کانكس کارگاهی ماموت در زمان تجهیز و یا برچیدن کارگاه های عمرانی دارای مزایای متعددي مي باشد 
که باعث شده است کانكس هاي ماموت به عنوان عضوی ثابت در عملیات هاي ساختمانی محسوب گردند. برخي از 

این مزایا عبارتند از : 
سرعت باال در تجهیز کارگاه: به علت پیش ساخته بودن سرعت تجهیز کارگاه با کانكس بسیار باالتر است.

دفاتر  و  موقت  سازه های  مكان  تغییر  به  مجبور  بارها  است  ممكن  پروژه  برد  پیش  هنگام  در  جابجایی:  قابلیت 
مهندسین کارگاه شویم که این کار فقط با استفاده از سازه های پیش ساخته مقدور می باشد.

کاهش هزینه ها: ساخت سازه هایي با مصالح سنتي همیشه همراه با دستمزد باال و زمان زیاد همراه است و همچنین 
الزام به تخریب سازه موقت در مقابل قابلیت جابجایي یا فروش کانكس در پایان پروژه، باعث کاهش هزینه ها مي گردد.

جلوگیری از اتالف انرژی: به علت استفاده از عایق بندی اصولی و استاندارد در جداره های سازه های پیش ساخته تا 
حد زیادی از اتالف انرژی جلوگیری می شود. 

زیبایی و کارآیی: سازه های موقتی که با مصالح بنایی معموال ساخته می شوند، فاقد هرگونه تجهیزات و تزئینات بوده 
که در برخی موارد اصال در حد استفاده به عنوان دفاتر مهندسین پروژه، مهندسین ناظر و یا میهمانان نیستند، در حالی 

که سازه های پیش ساخته معموال از زیبایی بسیار زیادی در این مورد برخوردار می باشند.
قابلیت ضد زلزله بودن: از مزایای استفاده از کانكس کارگاهی مقاومت آن در برابر زلزله و حوادث طبیعی مي باشد که 

باعث می گردد پرسنلی که شب ها در محل کارگاه استراحت می کنند در امنیت قرار داشته باشند.
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کانكس هاي نگهباني

 Guard barracks

استفاده از اتاقک هاي نگهبانی، از زمان های قدیم با کاربري هاي مختلف نگهبانی های محله، پلیس، ورودی 
مجموعه ها و کارخانجات مختلف رایج بوده است و علیرغم استفاده از سیستم هاي مانیتورینگ هوشمند، 

کماکان ترجیح بر این است که وظیفه اصلي توسط نگهبان انجام شود.

کیوسک های نگهباني و حراستی، سازه های پیش ساخته در ابعاد کوچكی هستند که در قسمت ورودی های 
شرکت ها، پارکینگ ها یا گاها محله ها نصب می شود و محل استقرار نگهبان برای وظایف کنترلي در مجموعه 

می باشد.
بگیرند،  به دست  را  کنترلي  امور  میبایست  که  پرسنلي  تعداد  و همچین  انتظار  مورد  کارآیي  با  متناسب 

کیوسک هاي نگهباني ماموت با ابعادي متفاوت تولید مي شوند.
کانكس های حراست و نگهبانی می بایست دارای ویژگی های خاصی بوده تا به خوبی به عملكرد تیم حراست 
یا شخص نگهبان مطابقت داشته باشد که ما در بخش طراحی سازه های نگهبانی ماموت تالش می کنیم 

همواره این ویژگی ها را در طرح های مختلف رعایت و ارتقاء دهیم. 
مهم ترین شاخصه ها و ویژگی های یک کانكس نگهباني ماموت عبارتند از :

1- بهره بردن از بهترین مشخصات فنی با هدف افزایش مقاومت سازه که نهایتا به طول عمر باالي کانكس 
بیانجامد.

2- طراحي و ساخت محصولي که متناسب با بستر و اقلیم  استقرار کانكس، عایق حرارتی ایده آلي باشد.
3- طراحي صحیح با هدف ایجاد یک منشور دید مناسب با کمترین نقطه کور به محدوده تحت مسئولیت 

نگهبان
4- بهره بردن از کارآمدترین ابعاد،  متناسب با کارآیي مورد انتظار و نیز تعداد پرسنل 

5-زیبایي در نماي کانكس با استفاده از طرح مناسب،  رنگ هاي زیبا و همگن با محل استقرار و استفاده 
محصول
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کانكس هاي عوارضي

کانكس گیت عوارضی، نوعی کانكس با کاربري حراستی می باشد که به منظور کنترل و اخذ عوارض در 
آزادراه ها مورد استفاده قرار مي گیرند. مشتریان کانكس هاي عوارضي بیشتر ارگان های دولتی، شرکت های 
خصوصی فعال در حوزه راه سازی و تونل سازی می باشند که در پایان پروژه، ایستگاه هاي عوارضی را که 
باید در مسیر ایجاد شوند را نیز مي سازند و سپس کانكس عوارضی را بر روی سكوهای مخصوص که برای 

این منظور تعبیه شده است، نصب می کنند.

معموال تمام گیت های عوارضی به صورت یكسان نیستند و مبتني بر شرایط منطقه، شرایط جوی، جزئیات 
اخذ  برای  دارای حالت دو طرفه  به صورت معمول  اما  باشند.  متفاوت  یكدیگر  با  ... ممكن است  و  خاص 
عوارض بوده که برای این منظور از هر دو طرف درب نفر رو و پنجره های کشویی تعبیه می گردد و عموما 
براي ساخت این سازه می بایست فضایی برای نصب کولر، میز و تجهیزات اداری، کپسول آتش نشانی و جعبه 

کمک های اولیه در نظر گرفته شود

نكته مهم در طراحی کانكس گیت عوارضی، این است که هر کیوسک باید فضایی برای دو کارمند داشته 
باشد که به صورت موازی در کنار هم قرار گیرند زیرا ماشین ها از هر دو طرف کانكس عبور می کنند و 
کارمندان باید طوری در کانكس جایگیری نمایند که هر دو مسیر را تحت کنترل داشته تا بتوانند عوارضی 
اخذ کنند. پنجره های سازه نیز باید از نوع کشویی باشد تا در زمان هایی که نیاز است بتوان آن را بست و در 

مواقعی که پنجره باز است فضای داخلی را اشغال نكند.

شیب سقف کانكس نیز باید به قسمت عرضی باشد تا آب باران از جلوی پنجره ها جاری نشود و موجب 
مختل شدن فعالیت کیوسک نگردد زیرا سقف ایستگاه عوارضی معموال سازه ای با ارتفاع بسیار باال جهت 
عبور ماشین های ارتفاع بلند است و در هنگام بارندگی اگر باد نیز بوزد و شیب به صورت عرضي نباشد، حتما 

باران به کانكس گیت عوارضی خواهد رسید.

با توجه به اینكه کانكس هاي عوارضي در جاده ها و شرایط محیطي سخت مستقر مي شوند و اینكه متصدي 
اخذ عوارضي داخل آن مستقر است و نیاز به حفظ دماي محیط داخل و عدم نفوذ گرما یا سرما در آن ها 
بسیار حائز اهمیت مي باشد، لذا شرکت ماموت کانكس هاي ساخته شده از ساندویچ پانل هاي ماموت خود را 
به گونه اي طراحي و تولید مي کند که ضمن داشتن طول عمر باال و حفظ کیفیت مناسب، امنیت و راحتي 

استقرار طوالني مدت را براي افراد مستقر در کانكس مهیا نماید.
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کانكس سرویس بهداشتي و حمام

این سازه در واقع یک کیوسک کوچک است که دارای یک یا چند چشمه سرویس بهداشتي یا حمام و در 
برخي اوقات کانكس سرویس بهداشتی مشترك یعنی دارای حمام و توالت می باشد. در برخی موارد که 
تعداد استفاده کنندگان از سرویس بهداشتی باال بوده و نیاز به چشمه های بیشتر از یک چشمه باشد، معموال 

از سازه هاي چند چشمه استفاده می شود

طراحي و استفاده از این سازه ها باعث کاهش هزینه ها نسبت به تهیه چند سازه تک چشمه به صورت مجزا 
شده و نیز باعث مي شود تمامی تاسیسات مربوط به لوله کشی و فاضالب در یكجا متمرکز گردد و در نهایت 
باعث کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری خواهد شد. امروزه قراردهي کانكس هاي کابین سرویس بهداشتي 
توالت یا حمام در سطح معابر عمومي شهرها، پست هاي بین راهي در جاده هاي خارج از شهر، کمپ هاي 

اردوگاهي، کمپ هاي اسكان موقت، کمپ هاي کارگاهي و ... کاربرد و جایگاهي ویژه پیدا کرده است.

پیمانكاران،  توسط  سیار،  یا حمام  و  توالت  بهداشتي  کابین سرویس  کانكس هاي  پیشرفته،  در کشورهاي 
بنا به درخواست و نیاز مصرف کننده، سریعا به محل پروژه انتقال، مستقر و اجاره داده مي شود. ظرفیت 
کانكس هاي کابین سرویس بهداشتي متغیر بوده و بنا به درخواست اجرا از یک چشمه توالت یا حمام تا به 

هر تعداد و طرح درخواستي تحویل مي گردد .

دنیاي ماموت تولیدکننده کانكس به صورت سیستم کم جا مي باشد، بالطبع در این نوع سیستم دیگر نیازي 
به فضاي زیاد جهت انبار نیست و تعداد بسیار زیادي از این کابین ها را مي توان در فضاي کوچكي نگهداري 

نمود و در مواقع مورد نیاز و یا بحران در کوتاه ترین زمان ممكن استفاده نمود.

مراکزي مانند: سازمان ملل، سازمان هاي خیریه، صلیب سرخ، هالل احمر، اردوگاه مهاجرین، ستادهاي بحران 
و بسیاري از شرکت هاي صنعتي، شرکت هاي نفت و پتروشیمي و ... از مشتریان ارزشمند ماموت هستند. با 
توجه به اینكه سازه هاي تولید شده توسط شرکت ماموت با استفاده از ساندویچ پانل و بهترین متریال تولید 

مي شوند، این نوع سازه ها معموال دارای کاربری صنعتی بوده و از دوام بسیار باالیي برخودار هستند.
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کانكس بحران

این نوع کانكس ها از اسكلت فلزی و دیوارهای پیش ساخته از جنس ساندویچ پانل ماموت ساخته مي شوند 
که به صورت بهینه بسته بندی شده و در محل مورد نظر مونتاژ می گردند. 

این ویژگی، حمل و انتقال کانكس ها را در تعداد زیاد و با صرف کمترین هزینه امكان پذیر ساخته است. 
در حال حاضر از این محصول در بسیاری از سایت های ساخت و ساز، روستاها، مناطق حادثه دیده و … 

استفاده می شود.

و  نقل  و  حمل  امكان  که  مي پذیرد  انجام  زماني  در  بیشتر  محل،  در  مونتاژ  قابل  کانكس هاي  از  استفاده 
جابه جایی کانكس های ساخته شده در کارگاه به محل نصب کانكس وجود ندارد. 

عوامل متعددی می تواند منجر به عدم امكان انتقال کانكس ها به یک محل شوند. در صورت وجود مانع هایی 
مانند درخت های تنومند، عرض کم خیابان ها ، اجرای کانكس بر روی پشت بام ساختمان ها، مناطق صعب 

العبور،  مناطق حادثه دیده و .... استفاده از کانكس های مونتاژ در محل، بهترین انتخاب  هستند. 

حمل،  خاص  شرایط   : منجمله  خاص  محدودیت هاي  دلیل  به  که  دارند  وجود  نیز  مشتریان  برخي  البته 
جلوگیري از هزینه هاي حمل زیاد براي یک دستگاه کانكس، عدم فضاي کافي براي انبار کردن کانكس هاي 
ساخته شده اي که ممكن است در آینده نزدیک مورد بهره برداري قرار گیرند و برخي محدودیت هاي دیگر،  
ترجیح مي دهند که سازه را به صورت چند قطعه جدا از هم و یا به شكل مصالح اولیه به محل منتقل کرده 

و بخشی از مراحل ساخت را در محل مورد نظر انجام دهند.

مهم ترین شاخصه ها و ویژگی های یک کانكس قابل مونتاژ ماموت عبارتند از :
1- طراحي و ساخت بهترین محصول، با هدف حفظ خصوصیات اصلي کانكس بعد از انجام عملیات مونتاژ در محل
2- بهره بردن از بهترین مشخصات فنی با هدف باالبردن مقاومت سازه که نهایتا به طول عمر باالي کانكس بیانجامد.
3- طراحي و ساخت محصولي که متناسب با بستر و اقلیم استقرار کانكس و حتي بعد از عملیات مونتاژ، 

عایق حرارتی ایده آلي باشد.
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کانكس هاي سردخانه اي

کانكس سردخانه اي به فضاي نگهداري و انباشت انواع مواد با قابلیت تنظیم و تغییر برودت از دماي زیر صفر 
تا باالي صفر گفته مي شود. شایان ذکر است اندازه و ظرفیت سردخانه با توجه به درخواست مشتري متغیر 

مي باشد و از کانكس هاي کوچک تا متراژهاي بسیار بزرگ قابلیت طراحي و تولید دارند.

از  باشد،  مطرح  سردخانه  اتاق  ساخت  به  نیاز  عدم  همچنین  و  سردخانه  نصب  سرعت  که  درکاربردهایی 
سردخانه کانكسی ثابت استفاده می شود. این سردخانه ها قابلیت نصب در فضای بسته و باز را دارند و قابلیت 

نگهداری انواع محصوالت غذایی و دارویی و آزمایشگاهي را دارا می باشند.

ابعاد سردخانه کانكسی طبق ظرفیت و نوع محصوالت در مدل های خاصی ساخته می شود. به صورت کلي 
جهت دیوارهاي پوششي سردخانه ها در دیواره هاي پیرامون، کف و سقف و داخلي از ساندویچ پانل هاي فوم 
پلي یورتان به ضخامت باالي 10 سانتي متر استفاده مي شود ولي در شرایط خاص از ساندویچ پانل هایي به 

ضخامت 15 سانت نیز استفاده مي گردد.

کیفیت استراکچر و مفاصل عمومي در اتصاالت و نیز ساندویچ پانل ها از نظر ساختار نوع ورق، پوشش رنگ و 
کیفیت فوم تزریقي، چگالي و تكنولوژي بكار رفته در نحوه تزریق بوسیله ماشین آالت مربوطه، تاثیر شایاني 
در کیفیت سردخانه در زمان استفاده دارد و مي تواند هزینه هاي صرف انرژي مصرف کننده را تا حد بسیار 

زیادي کاهش یا افزایش داده و نیز تاثیر مستقیم و بسزائي در کیفیت نگهداري موادغذائي داشته باشد.

کانكس سردخانه ای دنیای ماموت، دارای کاربری های بسیار متفاوت می باشد و از آن ها برای نگهداری مواد 
غذایی پروتئینی و یا برای نگهداری محیطی و برای فعالیت های آزمایشگاهی استفاده می شود.

شرکت دنیای ماموت با بكارگیري تكنولوژي منحصر به فرد، اختصاصي و استفاده از ساندویچ پانل هاي بسیار 
مرغوب توانسته است باعث تحول در صنعت سردخانه شده و در بسیاري از پروژه هاي کالن مربوطه، رزومه اي 

درخشان داشته باشد. 
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کانكس هاي مخابراتي

کانكس هاي مخابراتي یا شلتر، به سازه هاي پیش ساخته خاصي گفته مي شود که جهت نصب تجهیزات و 
 EC ، NSS ، VAS ، MSC ، SATA ، BSS ، BTS دستگاه هاي حساس در صنایع مخابراتي در انواع
Tx ، نظامي، الكتریكي، نیروگاهي، هوا فضا، هسته اي و امنیتي به کار برده مي شود. نوع و اندازه این سازه ها 

مطابق با کاربرد آن مشخص شده و سفارش داده مي شود.
به جهت اینكه اتاقک هاي شلتر بیشتر مواقع در مكان ها و شرایط آب و هوایي بسیار بد و نامناسب استفاده 
مي شوند، مي بایست در ساختار اینگونه اتاقک ها مطابق با اصول استاندارد و ایمني، توسط سازنده اي باتجربه 

و استفاده از تكنولوژي باال و به روز انجام پذیرد.

بر روي خودروي  نیز نصب  بر روي فوندانسیون و  ثابت، نصب  قابلیت ساخت به صورت  اتاقک هاي شلتر، 
کامیون و سیستم چرخدار ریموك قابل حمل و یدك کش را دارا مي باشند. کانكس هاي مورد استفاده جهت 
سیم، سیستم هاي خاص  بي  و  رادیویي  فرستنده هاي   ،  BTS سیار  تلفن  مخابراتي  ایستگاه هاي  استقرار 
ماهواره اي و... مي باشند که از جنس ساندویچ پانل با ضخامت هاي 4، 5، 6، ...، 10 با اسكلت خاص خود 
و با در نظر گرفتن ورودي و خروجي ها ساخته مي شوند. در این نوع کانكس ها امكانات خاصي براي نصب 
دستگاه هاي مخابراتي در نظر گرفته مي شود تا به راحتي بتوان از کانكس BTS در کارهاي مخابراتي و 

ماهواره اي استفاده نمود. کانكس مخابراتي را مي توان به صورت متحرك نیز تولید نمود.

دنیاي ماموت مفتخر است که تولید این محصول را با تأییدیه فني اجرایي طبق استاندارد ANSI آمریكا و 
تأییدیه شرکت مخابرات ایران انجام مي دهد و به عنوان قابل اعتمادترین سازنده و شریک تجاري شرکت هاي 

معتبر ارائه دهنده سرویس هاي مخابراتي در این صنعت شناخته شده است.
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 درباره مشخصات فني

چرا مشخصات فني در انتخاب یک ساندویچ پانل ، حائز اهمیت است ؟
در نگاه اول، تمامي ساندویچ پانل ها به یک شكل به نظر مي رسند. اما با توجه به اینكه ساندویچ پانل در دسته 
کاالهاي سرمایه اي قرار مي گیرد، طول عمر و حفظ خصوصیاتي که باعث شده است مشتریان، ساندویچ پانل 

را به عنوان متریال ساخت انتخاب کنند، در آن بسیار حائز اهمیت است. 
لذا مواردي وجود دارد که الزم است به آنها بسیار با دقت پرداخته شود:

 درخصوص مشخصات فني ورق هاي مورد استفاده :
  

ورق هاي تولید شده توسط چه کارخانه اي و با چه استانداردهایي تولید شده اند؟
ضخامت ورق ها به چه میزان است و تلورانس ضخامت بر مبناي چه استانداردي مي باشد؟

از آنجا که میزان پوشش روي )ZN( در ورق هاي گالوانیزه به میزان حداقل 120 میكرون و یا میزان پوشش 

ورق ها  در  ایجاد خردگي  زمان  مدت  با  مرتبط  کامال  آلوزینک،  ورق هاي  در  سیلیكون  و  آلومینیوم  روي، 

مي باشد، این میزان پوشش بسیار حائز اهمیت است و نهایتا به طول عمر بیشتر محصول مرتبط مي باشد.

موضوع بسیار حائز اهمیت دیگر، جنس و ضخامت پوشش رنگ سوپر پلي استر به میزان حداقل 25 میكرون 

بر روي ساندویچ پانل است. بدیهي است استفاده از پوشش رنگ سوپر پلي استر به جاي رنگ پلي استر، 

تفاوت شایاني در میزان رنگ پریدگي در طول زمان و نیز کمک به طول عمر باالتر محصول خواهد نمود.

میزان مقاومت یک ساندویچ پانل، کامال مرتبط با تعداد و ارتفاع گام هایي است که بر روي ورق هاي آن ایجاد 

شده است، لذا دقت نظر بر روي نقشه ساخت نیز بسیار حائز اهمیت است. 

جزئیات فني و نحوه همپوشاني ساندویچ پانل ها از عوامل دیگري است که به حفظ دماي محیط کمک بسیار 

شایاني مي کند. 

در خصوص مشخصات فني فوم پلي یورتان مورد استفاده :
از آنجا که براي تشكیل یک فوم پلي یورتان که باعث عایق حرارتي شدن یک ساندویچ پانل مي شود، نیاز 
به مواد اولیه اي منجمله پلي اول، ایزوسیونات، افزودني هاي تكمیل کننده فرآیند ساخت، گاز پنتان، چسب 
کشور  و  کارخانه  کدام  اولیه، ساخت  مواد  این  که  است  اهمیت  حائز  بسیار  مي باشد.   .... و  استفاده  مورد 
مي باشند، چرا که زماني که پایه هاي اصلي تولید فوم پلي یورتان از متریالي، با کیفیتي پایین باشند نهایتا 

باعث از دست رفتن خاصیت محصول نهایي و بروز موارد زیر مي شود 
ایجاد ترك و شكستن فوم پلي یورتان حبس شده بین ورقها

   40±2)kg/m3( عدم حفظ دانسیته فوم
بروز تغییرات ضخامتي در فوم که در نهایت باعث جداشدن فوم از سطح داخلي ورقها خواهد شد.

چه مثبت )که باعث بادکردن ساندویچ پانل خواهد شد(
چه کاهش )که باعث انقباض یا shrinkage  شدن فوم خواهد شد(

جداشدن فوم پلي یورتان از ورق ها به دلیل استفاده از چسب هاي نامرغوب و نیز عدم استفاده از پرایمر و 
یا پرایمر بي کیفیت

باعث افتخار است که ماموت با رعایت باالترین استانداردهاي مرتبط با مشخصات فني ، توانسته 
است شعار انتظار بهترینها را به تحقق برساند.

در طول زمان
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انواع ورقها

یكي از اجزا تشكیل دهنده ساندویچ پانل، ورق مي باشد که در دو سمت ساندویچ پانل قرار مي گیرد. از انواع 
ورق ها که در ساخت ساندویچ پانل مورد استفاده قرار مي گیرد، میتوان به این موارد اشاره نمود: گالوانیزه، 
آلوزینک، پالستیسول، آلومینیوم و استیل که در رنگ بندي هاي مختلف جهت استفاده و کاربرد در فضاهاي 

مختلف تولید مي شوند.
شرکت دنیاي ماموت، ساندویچ پانل هاي آلوزینک، پالستیسول و استیل خود را با استفاده از متریال وارداتي 
تولید مي کند. الزم به توضیح است که به تازگي ورق با پوشش آلوزینک در کشور عزیزمان در حال تولید 

است که برخي تولید کنندگان از این ورق براي تولید ساندویچ پانل استفاده مي کنند.

انتخاب نوع ورق ساندویچ پانل به عوامل محیطي که قرار است پروژه در آن احداث گردد، از جمله نوع اقلیم 
منطقه از نظر میزان رطوبت، بارش برف و باران، نرخ خوردگي، ارتفاع از سطح دریا، دما و میزان تابش اشعه 

نور خورشید آن منطقه و نوع فعالیت یا بهره برداري صورت گرفته پس از احداث پروژه بستگي دارد .
ورقهاي مورد استفاده در دنیاي ماموت بصورت پیش رنگ شده و در ضخامتهاي مختلف با تلرانس استاندارد 
EN 10143  میباشند. پوشش رنگ ورق هاي گالوانیزه، آلوزینک، آلومینیوم و اسستیل از نوع رزین سوپر 
پلي استر با دوام و پایداري باال به ضخامت 25 میكرون ) 5 میكرون پرایمر 20+ میكرون پوشش رویه ( در 
قسمت بیرون و 7 میكرون رنگ پرایمر ازجنس اپوکسي بعنوان BACK COAT  با قابلیت فوم پذیر بودن 
در محل اتصال ورق با فوم جهت چسبندگي بهتر میباشد. این رنگ دوام و ثبات ظاهري بسیار باالیي دارد و 
همین امر موجب افزایش مقاومت در برابر UV مقاومت در برابر خوردگي و موارد شیمایي در این محصول 

میگردد.

مقاومت باال در برابر محیط هاي خاص اسیدي، بازي یا اتمسفري خاص یا مرطوب که خوردگي باالیي دارند. 
مقاوم در برابر خراشیدگي و آسیب هاي سطحي که موجب بروز صدمات احتمالي بر روي سطح ورق مي گردد. 
مقاوم در برابر اشعه نور خورشید در دراز مدت و عدم تخریب رنگ ظاهر چرمی و کیفیت پوشانندگي عالیي

این نوع ورق در محصوالت ساندویچ پانل سقفي و دیواري دنیاي ماموت در مواردي که نیاز به ساندویچ پانل 
با مقاومت باالتر و عملكرد بهتر در  برابر شرایط و محیط هاي اتمسفري که نیاز به مقاومت در برابر خوردگي 

باالیي دارند مورد استفاده قرار مي گیرد .

دنیاي ماموت مفتخر است که مبتني بر نیازهاي دقیق مشتریان با مشاوره هاي تخصصي و در صورت نیاز 
بازدید از محل پروژه، به مشتریان خود کمک نماید تا انتخابي صحیح داشته باشند. 

تفاوت ورق آلوزینک و ورق گالوانیزه تنها در پوشش آن ها می باشد. ورق گالوانیزه با عنصر روی خالص یا 
آلیاژ آهن – روی پوشش داده می شود، اما در ورق آلوزینگ شاهد آن هستیم که این محصول با پوششی 
از ترکیب آلومینیوم و روی تشكیل شده است. از سوی دیگر شباهت این دو ورق بر پایه آن ها می باشد که 
هر دو از ورق فوالدي تشكیل شده اند و پوشش روی آن ها موجب می گردد که در شرایط مرطوب و مستعد 

بارش، دچار اکسید و زنگ زدگی نشوند.
پالستیسول یک نوع پوشش پلیمري آلي )رنگ( بر پایه پلیمر ترموپالست پلي وینل کلراید )PVC( مي 
باشد که در ضخامت 150 تا 200 میكرون بر روي ورق هاي کویل فلزي از جنس آلوزینک اعمال شده است.

الیه پلیمر6تا8 میكرون

الیه رنگ رویه: پالستیسول ضخامت200-150میكرون

پوشش کروماته

فلز پایه با پوشش آلوزینک

پوشش کروماته
بک کوت پرایمر
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پلي یورتان

 Poly Yurtan

پلی یورتان ها دسته ای از پلیمرهای پرمصرف با خواص عالی هستند که از طریق واکنش یک پلی الكل )الكلي 
با بیش از دو گروه هیدروکسیل واکنش پذیر در هر مولكول( با دی ایزوسیانات یا ایزوسیانات پلیمری در 

حضور کاتالیزورها و مواد افزودنی مناسب تولید می شوند.
فوم پلي یورتان عایق بسیار قوي است که از ترکیب پلي اول و ایزوسیانات در شرایط خاص و در حضور 
کاتالیزور و مواردي دیگر تولید مي شود که در آن بیشتر خلل و فرج ها )سلول ها( بسته شده و به همین 

دلیل بازده بسیار خوبي به عنوان عایق حرارتي دارد.
با توجه به  فوم های سفت و سخت پلی یورتان یكی از محبوب ترین عایق ها هستند. این فوم ها می توانند 
قابلیت حفظ درجه حرارت به صورت یكنواخت، هزینه های انرژی را به میزان قابل توجهی کاهش دهند و 
همچنین در برابر سایش ضربه و ترك خوردگی بسیار مقاوم هستند که نهایتا باعث کارآیی و راحتی بیشتر 

محیط های صنعتي، تجاری و مسكونی می شوند.
هسته اصلي ساندویچ پانل، فوم هاي تزریقي در بین ورق هاست که همان پلي یورتان نامیده مي شوند. عایق 
استفاده شده در ساندویچ پانل ها از نوع پلي یورتان سخت مي باشد که این ساختار ساندویچ پانل ها را در 
با  انتقال حرارت در یک ساندویچ پانل  ردیف بهترین عایق هاي حرارتي قرار مي دهد، به طوریكه ضریب 
ضخامت 5 سانتي متر تقریبا برابر با ضریب انتقال حرارت در یک دیوار آجری با ضخامت 172 سانتي متر 

مي باشد.

انتخاب فوم پلي یورتان در ساندویچ پانل ها کامال وابسته به ضخامت، نوع کاربرد، احتمال بروز آتش سوزي 
و... مي باشد، لذا الزم است که در خصوص فوم هاي پلي یورتان استفاده شده در ساندویچ پانل ها با مفاهیم 

زیر آشنا شویم :
دانسیته: 

دانسیته، چگالی، فشردگی و وزن مخصوص همه این کلمات به معنی مقدار جرم موجود در واحد حجم 
است. دانسیته یا تراکم جرم یک جسم با میزان جرم آن رابطه مستقیم دارد. یعنی هرچه جسم سنگین تر 
باشد در نتیجه دانسیته آن بیشتر است. هر چه دانسیته فوم پلي یورتان بیشتر باشد، وزن بیشتری داشته و 
مقاومت باالتري از خود نشان می دهد، چرا که فضای خالی بین مواد تشكیل دهنده آن کم تر بوده و فشردگی 

بیشتری دارد.

فوم جامد پلی یورتان )foam rigid Polyurethane(  یا به صورت مخفف PUR از دهه 1۹60 در 
صنعت ساخت و ساز به عنوان یک ماده عایق با راندمان باال استفاده شده است. توسعه صنعتی در اروپا و 
آمریكا منجربه تولید نسل دوم که فوم پلي ایزوسیانوریت )Polyisocyanurate( فوم پلی ایزو جامد یا 

PIR  شد. 

کالس حریق :
برای سهولت در پیشگیری، آتش سوزی ها براساس استانداردهای متفاوت تقسیم بندی می شوند. حریق 
 B ها بر حسب ماهیت مواد سوختنی به کالسهاي هاي مختلف حریق تقسیم میشود که یكي از آنها کالس
است که خود به سه گروه B1 , B2, B3 که مقاومت به ترتیب از 1 تا 3 مقاومت بیشتري نسبت به حریق 

دارند تقسیم بندی می شوند.
از خصوصیات ساندویچ پانل PIR با کالس حریق B2 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

رفتار خود خاموش شوندگي و جلوگیري از گسترش حریق دارد.
دمای اولیه مورد نیاز برای شعله ور شدن PIR  باالتر از PUR می باشد.

در هنگام سوختن قطره ها و ذرات شعله ور نشده و باعث گسترش آتش نمیگردند.
PIR پس از اشتعال، با کنار بردن شعله مستقیم بالفاصله خاموش می گردد و در نتیجه باعث گسترش آتش نمي شود.
پس از تماس با شعله مستقیم با تأخیر بسیاری مشتعل می گردد در حالیكه پلی استایرن EPS یا سایر 

عایق های آلی بسیار زودتر مشتعل می شوند.
شرکت دنیاي ماموت مفتخر است که ضمن تولید ساندویچ پانل هاي PUR ، اولین تولید کننده ساندویچ 

پانل هاي ساخته شده از جنس پلي یورتان PIR با کالس حریق B2 در کشور عزیزمان است.
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