شرکت دنیای ماموت از سال  1370فعالیت خود را در زمینه تولید انواع ساندویچ پانل آغاز كرد و اکنون
پس از گذشت  3دهه فعالیت مستمر در وسعتی به مساحت  2.000.000متر مربع به عنوان تخصصیترین
تولیدکننده انواع ساندویچ پانلهای سقفي و ديواري ،اتاقهاي تميز يا ، Clean Roomانواع سردخانهها،
انواع کانکسهاي مسكوني و كارگاهي ،انواع اتاقهاي يخچال ،انواع اتاقهاي حمل بار ،انواع تریلر و كشندههاي
تجاری و انواع كانتينر شناخته میشود.
دنیای ماموت به عنوان یکی از بزرگترین فعاالن اقتصادی کشور ،تمامي توليدات و محصوالت خود را
با باالترين استانداردهای کیفی عرضه ميكند .اين دستاورد بزرگ ،حاصل خط مشي مجموعه و تحقق
بخشيدن به شعار تجربه بهترينها ( )Experience the Bestاست.
با بیش از ربع قرن تجربه ،در حال حاضر دنياي ماموت بعنوان شركتي پيشرو در خاورمیانه مطرح ميباشد
كه 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 كشور عزيزمان بيانگر این نکته میباشد که ماموت به عنوان
رهبر بازار ،از نظر کمی و کیفي توانسته است به عنوان ارائه دهنده راهکارهاي موثر در صنایع گوناگون از
جمله صنایع غذایی ،کشت و صنعت ،حمل و نقل ،سردخانهای ،پزشکی ،دارویی و غیره قرار گیرد.
تالش دنیای ماموت این است که ضمن استفاده از بهترين مواد اولیه و اتکا به پشتوانه دانش فنی نیروهای
متخصص و خطوط تولید مدرن ،سفر خوبي را براي مشتريان رقم بزند تا بتواند به افزايش رضایتمندی
مشتریان در بازارهای داخلی و خارجی دست يابد.

هدف ما در شرکت دنیای ماموت این است که
(( هميشه در کار خود بهترین باشیم ))

2

آشنايي با ساندويچ پانل
Sandwich Panel
ساندویچ پانل به مصالحي گفته ميشود که به صورت ساندویچ ( الیه ای ) تولید میشود که اليههاي بيروني
از جنس ورق فلزي ( گالوانیزه ،آلوزينك و يا آلومينيوم) تشكيل شده و همچنين دارای یک هسته از جنس
فوم پلی یورتان است که با دانسیته های مختلف در بين دو اليه ورق ،تزريق ميشود.
از این نوع متریال جهت پوشاندن سقفها و ديوارهاي سالنهای صنعتی ،کارخانهها ،سالنهای تولید ،انبارها،
ساختمانهای پیش ساخته ،کانکس ،سردخانهها،اتاقهاي تميز ،اتاقهاي سردخانهاي ،کمپ و اسکانهای
موقت و  ...استفاده میشود.

از ویژگی ها و دالیل مهم استفاده از ساندویچ پانل ها میتوان به مزاياي زير اشاره كرد :
)1

سرعت نصب و اجراي باال

)2

عايق صوتي بهتر نسبت به برخي مصالح سنتي

)3

عایق حرارتی و عملکرد مناسب در مواقع بروز حریق

)4

جذب رطوبت پايين و نفوذ ناپذير در برابر برف  ،باران  ،گرد و خاك

)5

مقاوم در برابر انوع مواد شيميايي و قابليت شستشو و بهداشتي بودن آن

دنیای ماموت با استفاده از پیشرفته ترین خطوط پیوسته ( )CONTINUOUSو تمام اتوماتيك با ظرفیت
تولید متوسط  6.500.000مترمربع در سال ،به عنوان رهبر بازار در حال فعاليت مي باشد كه توانسته ايم

ساندویچ پانلها ،نسبت به متریالهای مشابه در خصوص پوشش ،از لحاظ سبک بودن و عایق بودن بهترین

عالوه بر تامین نیاز گسترده بازار داخلي و پروژه های ملی ايران عزيزمان ،موفق ترين تجربه هاي صادرات

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

به کشورهای خاورميانه را داشته باشيم.

به صرفهتر بوده و تمامی استانداردهای ذخیره سازی انرژی را رعایت مینماید.
فرم ذوزقهای شکل ساندویچ پانل سقفی و ایجاد اورلپ برروی یکدیگر باعث آب بندی کامل آن میشود و
نیازی به آب بندی آن نیست و صرفا با پیچ مخصوص واشردار آب بند خواهد شد .
استفاده از ساندویچ پانلهاي سقفی و ديواري ،ضمن استحكام ،به دليل سبکي وزن گزینه مناسبی برای اجرا
در مناطق زلزلهخیز میباشد.
يكي از ويژگيهاي مهم ساندويچ پانلهاي ساخته شده با استفاده از پلي يورتان ،عايق بودن نسبت به دما
و پايين ترين ضريب انتقال دما ميباشد .به طور مثال ضريب انتقال دماي يك ساندويچ پانل به ضخامت 5
سانتيمتر بعلت ضريب انتقال حرارتي فوق العاده پايين معادل يك ديوار آجري به ضخامت 172سانتيمتر
است كه همين امر منجر به صرفه جويي در مصرف انرژي و كاهش هزينهها در طوالني مدت خواهد شد.
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ساندويچ پانل سقفي
Roof Sandwich Panel

مشخصات فنی این مدل ساندویچ طبق جدول ذیل میباشد
عرض ثابت ( ميليمتر)

 1070ميليمتر

عرض مفيد (ميليمتر)

 1000ميليمتر

طول (متر)

از 2متر تا  ( 13/60متناسب با سفارش )

دانسيته فوم پلي يورتان ( ) ASTMD 1622

 40±2كيلوگرم در مترمكعب

ساندویچ پانل سقفی عالوه بر پوشش سقف و آب بند نمودن آن باعث ایجاد عایق حرارتی و برودتی شده و

ضخامت فوم (ميليمتر)

سهولت در اجرا و نصب آسان و از همه مهمتر زمان کم در اجرای این محصول باعث شده که توجه بسیاری

 100-80-60-50-40-30ميلي متر

كالس حريق ()DIN 4102

B2-B3-PIR-PUR

نوع پوشش

دو طرف ورق ،يك طرف ورق و قسمت داخل فويل

نوع ورق

ساندويچ پانلهاي سقفي ميبايست به گونهاي طراحي و توليد شوند تا در مقابل عوامل مختلفي از جمله نور

آلوزينك ،گالوانيزه

ضخامت ورق سطح رويه (ميليمتر)

خورشید ،برف و باران ،رطوبت و شرايط خاص جوي مقاوم باشند.

0/4 - 0/5

ضخامت ورق سطح زيرين (ميليمتر)

0/4 - 0/5

از ساندویچ پانلهای سقفي به منظور پوشش سقفهاي سولههاي صنعتي ،كشاورزي ،انبارها ،کارخانجات و
ديگر سقفها استفاده ميشود.

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

از آنجا كه ساندویچ پانلهای سقفی با ضریب هدایت حرارتی بسیار پایین ،بهترین راهکار برای مدیریت
انرژی در فضا های بسته میباشند يكي از مهمترین عوامل در انتخاب نوع و ضخامت آنها ،شرايط آب و
هوايي منطقهاي است.
با پيشرفت تكنولوژي ،امكان توليد ساندويچ پانل در رنگهاي مختلف فراهم شده كه به زيبايي سازهها،
كمك شاياني نموده است و باعث شده كه اين محصول مورد استقبال مهندسين معمار قرار بگيرد.
در شرکت دنیای ماموت ساندویچ پانلهای سقفی با طرح شادوالین ذوزنقهای در سطح ورق بيروني تولید
میگردند ،همچنین این شرکت تنها تولیدکننده ساندویچ پانلهای سقفی با قابلیت ایجاد اورلپ چپ و
راست میباشد.
عرض ثابت ساندويچ پانلهاي سقفي  1/07متر و عرض مفيد  1متر ميباشد .همپوشاني عالي اين نوع
ساندويچ پانلهاي ماموت به گونهاي است كه باعث آب بندي كامل و زيبايي سطح سازه ميگردد.
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ساندويچ پانل ديواري
Wall Sandwich Panel

عرض ثابت ( ميليمتر)

 1160ميليمتر

ساندویچ پانل دیواری نوعی از مصالح ساختمانی آماده است که از دو الیه ورق که مابین آنها فوم تزریق

عرض مفيد (ميليمتر)

 1140ميليمتر

شده است تشکیل شده و جهت پوشش دیوار و نما به کار میرود .از اين نوع ساندویچ پانلها جهت استفاده

طول (متر)

در دیوارهای خارجی و همچنین دیوارهای پارتیشن داخلی استفاده میگردد .ساندویچ پانلهای دیواری

از 2متر تا  ( 13/60متناسب با سفارش )

دانسيته فوم پلي يورتان ( ) ASTMD 1622

 40±2كيلوگرم در مترمكعب

ضخامت فوم (ميليمتر)

 1500-1250-100-80-60-50-40-30ميلي متر

كالس حريق ()DIN 4102

B2-B3-PIR-PUR

نوع پوشش

دو طرف ورق  -دو طرف نايلن

نوع ورق

آلوزينك (صاف  ،شياردار) -گالوانيزه (صاف  ،شياردار)

ضخامت ورق سطح رويه (ميليمتر)

0/4 - 0/5

ضخامت ورق سطح زيرين (ميليمتر)

0/4 - 0/5

معموال دارای شیارهایی هستند که این شیارها به دلیل مقاومت بیشتر ورق و همچنین چسبندگی بهتر فوم
به ورق ایجاد میگردند .
از ویژگیهای منحصر به فرد ساندویچ پانل دیواری ،مونتاژ ساده و سریع آنها میباشد .همچنین به دليل
مقرون به صرفه بودن و نصب آسان ساندویچ پانل دیواری ،تحمل بار زياد ،سبكي ،مقاومت عالي در برابر
آتش و ديگر حوادث طبيعي توام با حفظ معيارهاي بهداشتي و سازگاري كامل با محيط زيست ،موجب
استفاده از آنها در پوشش دیوارهای بيروني و داخلي سالنها ،انبارها ،مغازهها ،فروشگاههای بزرگ ،انبارها،
گاراژها ،سردخانههای مخصوص میوه و سبزیجات ،غرفهها ،سالنهای پرورش دام و مرغ ،سالنهای صنعتی
و کارخانجات و  ...شده است.
چگونگي متصل شدن دو ساندويچ پانل دیواری را در كنار هم ،فاق و زبانه هر ساندويچ پانل فراهم ميكند و
عملكرد آن به گونه اي است كه در عرض از يك طرف داراي تورفتگي و طرف ديگر داراي برآمدگي بوده كه
وقتي دو پانل در كنار يكديگر قرار ميگيرند ،باعث قفل شدگي و نيز هم پوشاني لبههاي يكديگر ميشود و
جهت اتصال به سازه در موقعيت مختلف ،قابليت پيچ شدن را دارد .
مدل هاي توليد ساندويچ پانل هاي ديواري :
صاف ()DNS

شياردار ( )DND

پيچ مخفي ()RPO

در نصب ساندويچ پانل پيچ مخفي همانطور كه از نامش پيداست ،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 میگردد و تنها تفاوت آن داشتن مقطعی به صورت پوششی جهت پنهان ماندن پیچ و اتصاالت است.
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نصب و اجراي ساندويچ پانل
عملیات نصب فالشينگها
فالشينگ یا همان ورق رنگی با ضخامت پایین میباشد که جهت درزبندی و آببندی کنجها ،اتصاالت،

نصب و اجراي ساندويچ 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 اتکا 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

اضالع و  ...مورد استفاده قرار میگیرد .مقاطع فالشينگها در هر پروژه متفاوت است و براساس سازه مورد
نظر طراحی و تولید میگردد .اتصال فالشينگها به وسیله پرچ انجام میگیرد .
عملیات نصب گاتر (آبرو)
جهت جمع آوری آبهای روی سقف و انتقال آنها برروی زمین مورد استفاده قرار میگیرد .ورق آبروها
معموال از جنس ورق گالوانیزه به ضخامت  2میلیمتر میباشد که در انتهای شیب سقف قرار میگیرد .

ایشان تیم طراحی وارد فاز عملیاتی شده و به دلیل تسریع در زمان ساخت برخی از جزییات به صورت
شاپ دراوینگ  Drawing Shopتوسط واحد مهندسی با نرم افزار  AUTO CADتهیه و به واحد تولید
ارجاع میشود .
منظور از شاپ دراوینگ ،نقشههایی است که پیش از تولید ساندویچ پانلها تهیه و در آن مشخصات پانلهای
تولیدی ،سایز و ابعاد ،طول و تعداد ،جانمایی آنها برروی نما و متریال مصرفی میباشد ،این نقشهها را
از روی نقشههای سازه تهیه و پس از تایید مشاور کارفرما و یا ناظر ایشان جهت تولید به کارخانه ارسال
مینمایند .عملیات نصب ساندویچ پانل از لحاظ زمانی بسیار سریع نصب شده و در مدت زمان کوتاهی پروژه
آماده بهره برداری میگردد .
عملیات نصب ساندویچ پانلهای سقفی
ساندویچ پانلهای سقفی در موازات شیب سقف و بر روی پروفیلهای سقفی ( )Purlineبوسیله پیچ
سرمته گالوانیزه واشردار نصب شده و به دلیل مقطع تولیدی پانلهای سقفی (بصورت ذوزنقه ای شکل و
گام دار) پانلها کامال آب بند نصب میگردند .
عملیات نصب ساندویچ پانل دیواری
جهت نصب ساندویچ پانلهای دیواری نیاز است که شاسیکشی با استفاده از پروفیلهای صنعتی انجام
گیرد .ابعاد ،مقطع و سایز این پروفیلها بر اساس میزان بار باد ،جهت آن و ارتفاع سازه بستگی دارد و پس
از بررسی محاسبه و تعیین میگردد .پانلهای دیواری عموما به صورت عمودی نصب و شاسیکشی آن به
صورت افقی انجام خواهد گرفت و در نهایت با استفاده از پیچ سرمته گالوانیزه برروی سازه نصب میگردد.
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انبارها وسوله ها
warehouse
Roof Sandwich Panel
امروزه سرعت در ساخت و مقرون به صرفه بودن هرگونه سازهاي كه با كاربري انبار جهت ذخیره کردن انواع
محصوالت مانند  :کشاورزی ،مواد غذايي ،لبني ،دارويي ،بهداشتي ،سلولزي ،شيميايي ،صنعتی ،نظامی و یا
نگهداری تجهیزات ،دستگاهها و ابزارآالت صنعتی و  ...استفاده ميشود ،بسيار حائز اهميت ميباشد .از آنجا
كه ساخت و بنا كردن چنين سازههايي عموما با استفاده از سولههاي فلزي انجام ميشود ،لذا استفاده از
روشهايي كه ضمن رعايت استانداردهاي الزم ،باعث سبكتر كردن وزن سوله و سرعت در اتمام كار گردد
كه نهايتا به اقتصاديتر شدن ساخت سوله كمك قابل توجهي ميكند ،توسط كارفرمايان ،طراحان و مجريان
مورد تاييد قرار ميگيرد.
بديهي است استفاده از ساندويچ پانل در پوشش ديوارها و سقف سولهها بسيار سبكتر از استفاده از مصالح
ساختماني مانند آجر يا بتن ميباشد ،همچنين با توجه به اينكه ساندویچ پانلها مصالحی هستند که در
برابر حشرات و موجودات موذی و نيز امكان رشد قارچ و باكتريها بسیار مقاوم ميباشند و از نفوذ و رشد
آنها به داخل سازه به طرز قابل توجهی جلوگیری میکنند ،رويكرد استفاده از ساندويچ پانلها در پوشش
ديوارها و سقف سولهها همگاني شده است .
استفاده از ساندويچ پانلهاي ديواري به جاي مصالح سنتي ،عليرغم باال بردن استانداردهاي بهداشتي ،باعث
افزایش استفاده بهینه از فضاهای موجود و همچنین قفسه بندیهاي انبار ميگردد و ساختار ساندويچ پانل
باعث محفوظ ماندن کاالها از شرایط بد آب و هوایی مانند برف و باران ،سرما و گرما و باد و بوران میشود.
شايان ذكر است ،شركت دنياي ماموت قابليت توليد ساندويچ پانلهاي مخصوص انبارهايي با قابليت استريل
شدن و كامال بهداشتي را در طرح پانلهاي ديواري به صورت دورو صاف جهت جلوگيري از رشد باكتري
دارد .همچنين سولههايي با كاربريهاي مختلف منجمله :سالنهاي ورزشي ،فروشگاهها ،تعميرگاه ،تاالرها،
كارخانجات و كارگاههاي صنعتي ،آشيانههاي هواپيما ،مرغداري و دامداريها ،پاركينگها و ...را ميتوان با
ساندويچ پانلهاي ديواري و سقفي دنياي ماموت پوشش داد.
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نمونه پروژه هاي انجام شده

كرج

فرتاك قصرجم

كرج

سالن قطعه سازي
شهرك صنعتي ماموت

يزد

كارخانه روكا سرام

كاشان
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كرج

پروژه گلنوش

كرج

سالن غذاخوري

كارخانه فوالد

اصفهان
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پروژه

AGT

سالن هاي توليد با شرايط خاص :مرطوب  ،اسيدي و ...

كرج

پروژه قارچ مالرد

فرآيند توليد و آمادهسازي برخي محصوالت توليدي ،ميبايست در سالنهايي با شرايطي بسيار مرطوب و
استانداردهايي ويژه انجام پذيرد كه ميتوان به برخي از كاربريهاي آن به اين شرح اشاره كرد:
سالنهاي توليد قارچ ،سالنهاي توليد مواد غذايي خاص و لبنيات ،سالنهاي توليد محصوالت خاص
پتروشيمي و سالنهاي توليد شمش هاي مسي و برخي از صنايع توليد مواد شيميايي به دليل داشتن شرايط
اسيدي يا قليايي ويژه ،سالنهاي كشتارگاهي دام و طيور ،سالنهاي ورزشي استخر و سونا ،سالنهاي پرورش
گل و گياه.
اين شرايط چالشهايي از قبيل حفظ و كنترل رطوبت مورد نياز ،مستهلك شدن ديوارها و سقفها در محيط
مرطوب ،شستشوي مداوم و پاکیزهسازی محیط کار ،ايجاد خوردگي شديد در ديوارها و سقفها و بسياري از
مشكالت ديگر را براي كارفرمايان ،طراحان و سازندگان اين سالنها ايجاد كرده است.
شركت دنياي ماموت با توليد ساندويچ پانلهاي سقفي و ديواري بسيار ويژه با مشخصات فني خاص و

كرج

پروژه قارچ مالرد

استفاده از تكنولوژي پالستيسول كه مختص اينگونه سالنهاي مرطوب ميباشد ،توانسته است نگرانيهاي
اشاره شده را كامال مرتفع نمايد.
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سردخانه اي
Cold Storage Sandwich panel
سردخانه فضای بسته و محصور شدهاي است که دما و رطوبت آن به دقت و به صورت مستمر کنترل میشود
و به جهت انجماد و نگهداری مواد مختلفی از جمله محصوالت غذایی ،گوشت ،مرغ و ماهی ،لبنیات ،میوه و
صیفیجات و همینطور تجهیزات الکترونیکی ،پزشکی ،شیمیایی و مواد دارویی استفاده میشود.
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 میکند .نكته اينكه سردخانهها بر اساس
سیکل تبرید تراکمی کار میکند و بسته به ظرفیت برودتی مورد نیاز میتواند از نوع فریونی ،رک و یا
آمونیاکی باشد.
در ساخت سردخانه و برای جلوگیری از هدررفت انرژی ،تمام وجوه اتاقک سردخانه شامل دیوارها ،سقف و
کف آن میبایست 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 میشود.
از آنجا كه يكي از مهمترين مشخصات مورد نياز هر سردخانه پايين بودن مبادله دما با محيط بيرون ميباشد،
استفاده از ساندويچ پانلهايي كه با استفاده از بهترين جنس عايقهاي پلي يورتان ساخته شده باشند و
ساختار فاق و زبانه آن به شكلي باشد كه باعث هوابندي كامل محيط شده باشد و نيز استفاده از دربهاي
سردخانهاي خاص ،بسيار حائز اهميت است.
در دنياي ماموت با ساخت ساندويچ پانلهاي ويژه سردخانه و با مشخصات فني خاص و همچنين با توجه به
امكانات بي نظير ماموت ،قادر به توليد انواع دربهاي سردخانهاي از جنس تمام فايبر گالس هستيم.
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نمونه پروژه هاي سردخانه

كرج

سردخانه محصوالت
كشاورزي

سرخاب

سردخانه محصوالت
كشاورزي
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كردان

سردخانه گوشت
(سيب نوش)

كردان

سردخانه گوشت
(سيب نوش)
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خانه ها ي پيش ساخته وياليي

Villa Sandwich
Houses Panel
Wall
ساختمانهاي پيش ساخته و مدوالر ،ساختمانهايي ايمن ،مقاوم ،مقرون به صرفه و با بهره وري انرژي باال
هستند .اين ساختمانها عاالوه بر دقت ساخت ،سادگي مونتاژ در كوتاهترين زمان و سهولت نگهداري ،محيط
كار و زندگي راحتي براي بهره بردار فراهم ميكنند.

به موفقيتهاي چشم گيري دست يافته است .ساختمان هاي پيش ساخته و مدوالر ماموت بر مبناي نياز
كاربردي ،شرايط اقليمي و مطابق با بودجه هر كارفرما طراحي ميشوند و در عين حال اين شركت قابليت
توليد انبوه و صنعتي آنها را نيز دارا ميباشد.

به داليل بسيار متعدد و منطقي امروزه خانههاي پيش ساخته وياليي در دنيا و ايران بسيار مطرح بوده و
جايگاه زيادي در اين زمينه در جذب افراد خوش ذوق و ترغيب آنان جهت خريد و استفاده از اين سيستم
را بوجود آورده است.
خانه هاي پيش ساخته وياليي را ميتوان به هر شكل ،طرح ،نقشه و اندازه درخواستي ،در يك ،دو و سه
طبقه اجرا نمود .از قابليتهاي مثبت منحصر به فرد ،خانههاي پيش ساخته وياليي ،مزيت دست يابي بسيار
سريع و فوري ،پس از اقدام به خريد ميباشد.
زمان مورد نياز جهت توليد و اجرا به عنوان مثال براي يك خانه وياليي  150متر مربعي ،حداكثر يك ماه
ميباشد ،در صورتي كه زمان مورد نياز جهت ساخت به روش سنتي و مصالح ساختماني حداقل  6ماه الي
يكسال برآورد ميگردد.
جالب اينكه به علت استفاده از ضخامت كم در ديوارههاي ساندويچ پانل در پيرامون و ديوارههاي داخلي،
فضاي مفيد قابل استفاده به ميزان حداقل  %20افزايش ميابد و از فضاي داخلي استفاده بهينهتري ميسر
ميگردد و با تغييرات اندكي فضاي زيبا ،پردوام و مطبوعي را متناسب با كاربري آنها تامين ميكنند.
طراحي مدوالر اجزاي ساختمان كه قابليت مونتاژ و تركيبهاي متنوع و مكرر را دارند ،انعطاف پذيري بااليي
در تامين نيازمنديهاي مختلف كارفرمايان فراهم ميآورد.
طراحي ،توليد انبوه و صنعتي اين گونه محصوالت ،مطابق با آييننامهها و استانداردهاي ملي و بين المللي
انجام ميگيرد .عالوه بر اين سياستهاي سخت گيرانه كنترل كيفيت دنياي ماموت به همراه برتري در توان
فني و اجرايي توليد و برنامه ريزي و نيز پشتيباني كارآمد ،محصولي ممتاز را در حداقل زمان عرضه ميدارد.
تيم تحقيق و توسعه دنياي ماموت با استفاده از جديدترين نوآوريهاي صنعت ساختمان در تمامي فرآيندهاي
ساخت ،راه حلي سازگار با محيط زيست ارائه ميدهد .ماموت در زمينه بهينه سازي و مديريت مصالح و انرژي
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درباره كانكس

کاربردهای کانکس در دنیای امروز بسیار زیاد است که میتوان به طور خالصه به مواردي مانند :کانکس
در فضای شهری ،کارگاههای ساختمانی و عمرانی ،كانكسهاي ويژه صنعت نفت و حفاري ،سردخانههاي

یک بنای قابل حمل و از پیش ساخته شده!
این تعريف ،نخستین و ساده ترین تعریفی است که برای کانکس وجود دارد که در واقع به وجه تمایز اصلی
اشاره دارد .کانکس با یک بنای سنتی ،که جابجایی پذیری یا قابل حمل بودن آن است ،صریحا امروزه انواع
ساختمان هاي پیش ساخته و به ویژه کانکس به عنوان جایگزین بسیار مناسبی برای ساختمانهای سنتی
نیست و به جابجاییهای مداوم نیاز است ،کانکسها بهترین گزینه میباشند و در واقع به همین دلیل است
که امروزه استفاده از کانکس در حال گسترش است.
کانکسها در ابتدا تنها محفظهای پیش ساخته بوده و از تنوع کاربری گستردهای برخوردار نبودهاند .اما
امروزه ،به لطف پیشرفت علوم مهندسی و دستیبابی به فناوریهای نوین ،ساخت کانکس پیش ساخته
پیشرفتهای قابل توجهی در خصوص تنوع ،گستردگی طراحی ،کاربری و هم به لحاظ فناوری ساخت،
داشته است.

بهداشتي ،كمپهاي اداري ،مدرسه ،امدادی و كانكس با كاربريهاي خاص اشاره کرد.
کانکسهای دنياي ماموت دارای ویژگیهای خاصی از قبیل :مقاومت و استحکام ،ساخته شده از ساندويچ
پانلهاي ماموت و عایق در برابر گرما و سرما ،قابلیت اتصال به یکدیگر جهت ایجاد فضاهای بزرگتر است.
یکی از افتخارات ماموت مشارکت در اجرای طرح عظيم و ملی ساخت شلترهای مخابراتی است .این شلترها
به منظور تقویت و تکمیل شبکه ارتباطاتی موبایل در سراسر کشور در ابعاد گوناگون تولید میشوند.
کیفیت باالي متریالها و مصالح بکار رفته در کانکسها ،کیفیت ساخت و نظارت بر آن ،دکوراسیون داخلی
و نمای خارجی شیک و لوکس ،قابلیت انعطافپذیری در برابر سفارشی سازی مشتریان و  ...از ویژگیهای
کانکسهای شرکت ماموت میباشد.
در دنياي ماموت :مشاوره ،طراحي و امكان ساخت كانكس ،مطابق با نياز مشتريان با كيفيتي بي نظير و
استفاده از متريال و مصالح بسيار با كيفيت ،اجراي دكوراسيون داخلي و بيروني شيك و لوكس فراهم است.

قابلیت جابجایی ،ساخت و نصب سریع ،قابلیت فروش مجدد مستقل از زمین ،مقاومت زیاد در برابر بالياي
طبیعی مانند زلزله و  ...از جمله مزایای کانکس پیش ساخته میباشد.

24

مفتخر هستيم كه نام ماموت در ايران ،تداعي كننده شركتي است كه سالهاست پيشگام در
ساخت بهترين كانكس ها ميباشد.
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كانكس

مورد استفاده قرار میگیرند .در مکانهایی که امکانات و شرایط الزم برای ساخت یک بنا یا ساختمان مهیا

پورتابل ،كانكسهاي مخابراتي ،نظامي ،عوارضي ،مسكوني ،وياليي ،سرايداري ،نگهبانی ،سرويسهاي

كانكس هاي حفاري

با توجه به شرایط خاص و نامساعد محل استقرار چاههاي نفتي و گاز كه گاها در مناطق صعب العبور در
خشكي و يا در سكوهاي مستقر در دريا قرار دارند ،نياز به كانكسهايي ميباشد كه مطابق با استانداردهاي
خاص جهاني توليد شوند تا بيشترين استقامت ممكن را در شرايط خاص آب و هوايي ،عوامل خطر زا و ...
در محيط دكلهاي نفتي را داشته باشند .لذا ساختار كلي ،استراكچر ،مشخصات فني و تكنولوژيك اين نوع
كانكسها با كانكسهاي مرسوم بسيار متفاوت و مقا ومتر ميباشد.
كانكسهاي استاندارد اردوگاهي مستقر در سايت دكلهاي نفتي حفاري ،شامل موارد زير ميباشند :

كانكس رئيس چاه ،نماينده شركت ،مسئول كمپ ،كانكس خواب  8و  12نفره ،كانكس  4خوابه مخصوص
ميهمان ،كانكس سالن ورزشي ،كانكس زمين شناسي ،سرويس بهداشتي ،آشپزخانه ،غذاخوري ،نمازخانه،
حراست و كانكسهاي خاص
كانكسهاي حفاري ،از توليدات خاص ماموت ميباشد كه با توجه به لزوم رعايت استانداردهاي ويژه و
رسيدن به باالترين كيفيت ،پروسه توليد بسيار متفاوتي را ميگذراند .در ابتدا متناسب با خواستههاي
مشتريان ،طراحي و محاسبات فني كانكس براساس استانداردها و مقررات ملي ساختمان صورت ميگيرد،
سپس به منظور ساخت و تامين مواد اوليه مورد نياز ،نقشههاي دقيق توليدي و مدارك فني مورد نياز تهيه
و تدوين ميگردد و متعاقبا به واحدهاي برنامه ريزي و توليد ارسال ميشود.
واحد برنامهريزي براساس نقشهها و مدارك فني ارائه شده اقدام به تهيه و ارسال تمامي ملزومات كه داراي
گواهينامههاي الزم و تائيد شده توسط واحد كنترل كيفيت هستند ،مينمايد و ساخت محصول براساس
نقشهها و مدارك فني ارائه شده واحد مهندسي و مطابق با استانداردهاي روز دنيا ،توسط واحد توليد انجام
ميگردد.
دنیای ماموت مفتخر است با بهرهگيري از دانش تيم فني ،مهندسي متبحر خود و با در اختيار داشتن
آخرين تكنولوژيهاي مرتبط روز دنيا ،توانسته است با رعايت استانداردهاي ساخت  ANSIآمريكا و CE

اروپا در تمامي وندور ليستهاي شركت هاي نفت ،گاز ،پتروشيمي و شركتهاي تابعه نفتي قرار گيرد و با
در اختيار داشتن درخشانترين رزومه در اين صنعت ،مورد تائيد صالحيت پيمانكاري قرار گيرد.
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كانكس هاي كارگاهي
زیبایی و کارآیی :سازههای موقتی که با مصالح بنایی معموال ساخته میشوند ،فاقد هرگونه تجهیزات و تزئینات بوده
کانکس کارگاهی يكي از سادهترین کیوسکهای پیش ساخته ميباشد و کاربرد آن در فضاهای ساخت و توسعه،
راهسازی و کارگاههای ساختمانی است و عموما به منظور اسکان موقت و يا دائم نیروهای کاری از آن استفاده میشود.
دو دليل اصلي استفاده از كانكس در پروژههای عمراني و ساختمانی عبارتند از :
 )1اسكان دائم نيروهاي كاري به دليل دور بودن پروژه از محل زندگی ،مانند  :پروژههای راهسازی ،سدسازی و  ...که

که در برخی موارد اصال در حد استفاده به عنوان دفاتر مهندسین پروژه ،مهندسين ناظر و یا میهمانان نيستند ،در حالی
که سازههای پیش ساخته معموال از زیبایی بسیار زیادی در این مورد برخوردار میباشند.
قابلیت ضد زلزله بودن :از مزایای استفاده از کانکس کارگاهی مقاومت آن در برابر زلزله و حوادث طبیعی ميباشد که
باعث میگردد پرسنلی که شبها در محل کارگاه استراحت میکنند در امنیت قرار داشته باشند.

خارج از شهر قرار دارند.
 )2در هنگام ساخت و ساز ساختمان و آپارتمانها که تا پیشرفت پروژه محلی به عنوان دفتر مهندسین و اتاق ناظر
پروژه و همچنین اتاقهایي برای اسکان و استراحت پرسنل مورد نیاز است.
در هر کارگاه ساختمانی معموال چند دستگاه کانکس کارگاهی با كاربريهاي 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 میگیرند.
معموال قبل از شروع به انجام فعالیت در كارگاه ساختماني و یا تخریب ،كانكسهاي كارگاهي که از نظر قیمت نیز
مقرون بصرفه هستند ،تهيه ميشوند و ممکن است متناسب با پیشرفت پروژه و اضافه شدن اکیپهای کاری ،تعداد
بیشتری از اين نوع كانكسها خريداري و در محل پروژه استقرار يابد.
عموما بعد از به پایان رسیدن پروژه ،كانكسهاي موجود را به عنوان کانکس کارکرده به همکاران و يا ديگر پیمانکاران
مي فروشند و یا در محلی نگهداری کرده تا در پروژههای بعدی از آنها مجددا استفاده کنند.
استفاده از کانکس کارگاهی ماموت در زمان تجهیز و يا برچیدن کارگاه های عمرانی دارای مزایای متعددي ميباشد
که باعث شده است كانكسهاي ماموت به عنوان عضوی ثابت در عملیاتهاي ساختمانی محسوب گردند .برخي از
اين مزايا عبارتند از :
سرعت باال در تجهیز كارگاه :به علت پیش ساخته بودن سرعت تجهیز کارگاه با کانکس بسیار باالتر است.
قابلیت جابجایی :در هنگام پیش برد پروژه ممکن است بارها مجبور به تغییر مکان سازههای موقت و دفاتر
مهندسین کارگاه شویم که این کار فقط با استفاده از سازههای پیش ساخته مقدور میباشد.
کاهش هزینهها :ساخت سازههايي با مصالح سنتي هميشه همراه با دستمزد باال و زمان زياد همراه است و همچنين
الزام به تخريب سازه موقت در مقابل قابلیت جابجايي يا فروش كانكس در پايان پروژه ،باعث كاهش هزينهها ميگردد.
جلوگیری از اتالف انرژی :به علت استفاده از عایق بندی اصولی و استاندارد در جدارههای سازههای پیش ساخته تا
حد زیادی از اتالف انرژی جلوگیری میشود.

28

29

كانكس هاي نگهباني
Guard barracks

استفاده از اتاقکهاي نگهبانی ،از زمانهای قديم با كاربريهاي مختلف نگهبانیهای محله ،پلیس ،ورودی
مجموعهها و کارخانجات مختلف رايج بوده است و عليرغم استفاده از سيستمهاي مانيتورينگ هوشمند،
كماكان ترجيح بر اين است كه وظيفه اصلي توسط نگهبان انجام شود.
کیوسکهای نگهباني و حراستی ،سازههای پیش ساخته در ابعاد کوچکی هستند که در قسمت ورودی های
شرکتها ،پارکینگها یا گاها محلهها نصب میشود و محل استقرار نگهبان برای وظايف کنترلي در مجموعه
میباشد.
متناسب با كارآيي مورد انتظار و همچين تعداد پرسنلي كه ميبايست امور كنترلي را به دست بگيرند،
كيوسكهاي نگهباني ماموت با ابعادي متفاوت توليد ميشوند.
کانکسهای حراست و نگهبانی میبایست دارای ویژگیهای خاصی بوده تا به خوبی به عملکرد تیم حراست
یا شخص نگهبان مطابقت داشته باشد که ما در بخش طراحی سازههای نگهبانی ماموت تالش میکنیم
همواره این ویژگیها را در طرحهای مختلف رعایت و ارتقاء دهیم.
مهمترین شاخصهها و ویژگیهای یک کانکس نگهباني ماموت عبارتند از :
 -1بهره بردن از بهترين مشخصات فنی با هدف افزايش مقاومت سازه كه نهايتا به طول عمر باالي كانكس
بيانجامد.
 -2طراحي و ساخت محصولي كه متناسب با بستر و اقلیم استقرار كانكس ،عایق حرارتی ايده آلي باشد.
 -3طراحي صحيح با هدف ایجاد یک منشور دید مناسب با كمترين نقطه كور به محدوده تحت مسئولیت
نگهبان
 -4بهره بردن از كارآمدترين ابعاد ،متناسب با كارآيي مورد انتظار و نيز تعداد پرسنل
-5زيبايي در نماي كانكس با استفاده از طرح مناسب ،رنگهاي زیبا و همگن با محل استقرار و استفاده
محصول
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كانكس هاي عوارضي

کانکس گیت عوارضی ،نوعی کانکس با كاربري حراستی میباشد که به منظور كنترل و اخذ عوارض در
آزادراهها مورد استفاده قرار ميگيرند .مشتريان كانكسهاي عوارضي بیشتر ارگانهای دولتی ،شرکتهای
خصوصی فعال در حوزه راه سازی و تونل سازی می باشند که در پایان پروژه ،ایستگاههاي عوارضی را كه
بايد در مسير ايجاد شوند را نيز ميسازند و سپس کانکس عوارضی را بر روی سکوهای مخصوص که برای
این منظور تعبیه شده است ،نصب میکنند.
معموال تمام گیتهای عوارضی به صورت يكسان نيستند و مبتني بر شرايط منطقه ،شرایط جوی ،جزئيات
خاص و  ...ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند .اما به صورت معمول دارای حالت دو طرفه برای اخذ
عوارض بوده که برای این منظور از هر دو طرف درب نفر رو و پنجرههای کشویی تعبیه میگردد و عموما
براي ساخت این سازه میبایست فضایی برای نصب کولر ،میز و تجهیزات اداری ،کپسول آتش نشانی و جعبه
کمکهای اولیه در نظر گرفته شود
نکته مهم در طراحی کانکس گیت عوارضی ،این است که هر کیوسک باید فضایی برای دو کارمند داشته
باشد که به صورت موازی در کنار هم قرار گیرند زیرا ماشینها از هر دو طرف کانکس عبور میکنند و
کارمندان باید طوری در كانكس جایگیری نمایند که هر دو مسیر را تحت کنترل داشته تا بتوانند عوارضی
اخذ کنند .پنجرههای سازه نیز باید از نوع کشویی باشد تا در زمانهایی که نیاز است بتوان آن را بست و در
مواقعی که پنجره باز است فضای داخلی را اشغال نکند.
شیب سقف کانکس نیز باید به قسمت عرضی باشد تا آب باران از جلوی پنجرهها جاری نشود و موجب
مختل شدن فعالیت کیوسک نگردد زیرا سقف ایستگاه عوارضی معموال سازهای با ارتفاع بسیار باال جهت
عبور ماشینهای ارتفاع بلند است و در هنگام بارندگی اگر باد نیز بوزد و شيب به صورت عرضي نباشد ،حتما
باران به کانکس گیت عوارضی خواهد رسید.
با توجه به اينكه كانكسهاي عوارضي در جادهها و شرايط محيطي سخت مستقر ميشوند و اينكه متصدي
اخذ عوارضي داخل آن مستقر است و نياز به حفظ دماي محيط داخل و عدم نفوذ گرما يا سرما در آنها
بسيار حائز اهميت ميباشد ،لذا شركت ماموت كانكسهاي ساخته شده از ساندويچ پانلهاي ماموت خود را
به گونهاي طراحي و توليد ميكند كه ضمن داشتن طول عمر باال و حفظ كيفيت مناسب ،امنيت و راحتي
استقرار طوالني مدت را براي افراد مستقر در كانكس مهيا نمايد.
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كانكس سرويس بهداشتي و حمام

این سازه در واقع یک کیوسک کوچک است که دارای یک يا چند چشمه سرويس بهداشتي یا حمام و در
برخي اوقات کانکس سرویس بهداشتی مشترک یعنی دارای حمام و توالت می باشد .در برخی موارد که
تعداد استفاده کنندگان از سرویس بهداشتی باال بوده و نیاز به چشمههای بیشتر از یک چشمه باشد ،معموال
از سازههاي چند چشمه استفاده میشود
طراحي و استفاده از این سازهها باعث کاهش هزینهها نسبت به تهیه چند سازه تک چشمه به صورت مجزا
شده و نيز باعث ميشود تمامی تاسیسات مربوط به لوله کشی و فاضالب در یکجا متمرکز گردد و در نهايت
باعث کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری خواهد شد .امروزه قراردهي كانكسهاي كابين سرويس بهداشتي
توالت يا حمام در سطح معابر عمومي شهرها ،پستهاي بين راهي در جادههاي خارج از شهر ،كمپهاي
اردوگاهي ،كمپهاي اسكان موقت ،كمپ هاي كارگاهي و  ...كاربرد و جايگاهي ويژه پيدا كرده است.
در كشورهاي پيشرفته ،كانكسهاي كابين سرويس بهداشتي توالت و يا حمام سيار ،توسط پيمانكاران،
بنا به درخواست و نياز مصرف كننده ،سريعا به محل پروژه انتقال ،مستقر و اجاره داده ميشود .ظرفيت
كانكسهاي كابين سرويس بهداشتي متغير بوده و بنا به درخواست اجرا از يك چشمه توالت يا حمام تا به
هر تعداد و طرح درخواستي تحويل ميگردد .
دنياي ماموت توليدكننده كانكس به صورت سيستم كم جا ميباشد ،بالطبع در اين نوع سيستم ديگر نيازي
به فضاي زياد جهت انبار نيست و تعداد بسيار زيادي از اين كابينها را ميتوان در فضاي كوچكي نگهداري
نمود و در مواقع مورد نياز و يا بحران در كوتاهترين زمان ممكن استفاده نمود.
مراكزي مانند :سازمان ملل ،سازمانهاي خيريه ،صليب سرخ ،هالل احمر ،اردوگاه مهاجرين ،ستادهاي بحران
و بسياري از شركتهاي صنعتي ،شركتهاي نفت و پتروشيمي و  ...از مشتريان ارزشمند ماموت هستند .با
توجه به اينكه سازههاي توليد شده توسط شركت ماموت با استفاده از ساندويچ پانل و بهترين متريال توليد
ميشوند ،اين نوع سازهها معموال دارای کاربری صنعتی بوده و از دوام بسیار بااليي برخودار هستند.
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كانكس بحران

این نوع کانکسها از اسکلت فلزی و دیوارهای پیش ساخته از جنس ساندویچ پانل ماموت ساخته ميشوند
که به صورت بهینه بسته بندی شده و در محل مورد نظر مونتاژ میگردند.
این ویژگی ،حمل و انتقال کانکسها را در تعداد زیاد و با صرف کمترین هزینه امکان پذیر ساخته است.
در حال حاضر از این محصول در بسیاری از سایتهای ساخت و ساز ،روستاها ،مناطق حادثه دیده و …

استفاده میشود.
استفاده از کانکسهاي قابل مونتاژ در محل ،بيشتر در زماني انجام ميپذيرد که امکان حمل و نقل و
جابهجایی کانکسهای ساخته شده در کارگاه به محل نصب کانکس وجود ندارد.
عوامل متعددی میتواند منجر به عدم امکان انتقال کانکسها به یک محل شوند .در صورت وجود مانعهایی
مانند درختهای تنومند ،عرض کم خیابانها  ،اجرای کانکس بر روی پشت بام ساختمانها ،مناطق صعب
ب هستند.
العبور،مناطق حادثه ديده و  ....استفاده از کانکسهای مونتاژ در محل ،بهترین انتخا 
البته برخي مشتريان نيز وجود دارند كه به دليل محدوديتهاي خاص منجمله  :شرايط خاص حمل،
جلوگيري از هزينههاي حمل زياد براي يك دستگاه كانكس ،عدم فضاي كافي براي انبار كردن كانكسهاي
ساخته شدهاي كه ممكن است در آينده نزديك مورد بهره برداري قرار گيرند و برخي محدوديتهاي ديگر،
ترجيح ميدهند كه سازه را به صورت چند قطعه جدا از هم و یا به شکل مصالح اولیه به محل منتقل کرده
و بخشی از مراحل ساخت را در محل مورد نظر انجام دهند.
مهمترین شاخصهها و ویژگیهای یک کانکس قابل مونتاژ ماموت عبارتند از :
 -1طراحي و ساخت بهترين محصول ،با هدف حفظ خصوصيات اصلي كانكس بعد از انجام عمليات مونتاژ در محل
 -2بهره بردن از بهترين مشخصات فنی با هدف باالبردن مقاومت سازه كه نهايتا به طول عمر باالي كانكس بيانجامد.
 -3طراحي و ساخت محصولي كه متناسب با بستر و اقلیم استقرار كانكس و حتي بعد از عمليات مونتاژ،
عایق حرارتی ايده آلي باشد.
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كانكس هاي سردخانه اي

كانكس سردخانهاي به فضاي نگهداري و انباشت انواع مواد با قابليت تنظيم و تغيير برودت از دماي زير صفر
تا باالي صفر گفته ميشود .شايان ذكر است اندازه و ظرفيت سردخانه با توجه به درخواست مشتري متغير
ميباشد و از كانكسهاي كوچك تا متراژهاي بسيار بزرگ قابليت طراحي و توليد دارند.
درکاربردهایی که سرعت نصب سردخانه و همچنین عدم نیاز به ساخت اتاق سردخانه مطرح باشد ،از
سردخانه کانکسی ثابت استفاده میشود .این سردخانهها قابلیت نصب در فضای بسته و باز را دارند و قابلیت
نگهداری انواع محصوالت غذایی و دارویی و آزمايشگاهي را دارا میباشند.
ابعاد سردخانه کانکسی طبق ظرفیت و نوع محصوالت در مدلهای خاصی ساخته میشود .به صورت كلي
جهت ديوارهاي پوششي سردخانهها در ديوارههاي پيرامون ،كف و سقف و داخلي از ساندويچ پانلهاي فوم
پلي يورتان به ضخامت باالي  10سانتيمتر استفاده ميشود ولي در شرايط خاص از ساندويچ پانلهايي به
ضخامت  15سانت نيز استفاده ميگردد.
كيفيت استراكچر و مفاصل عمومي در اتصاالت و نيز ساندويچ پانلها از نظر ساختار نوع ورق ،پوشش رنگ و
كيفيت فوم تزريقي ،چگالي و تكنولوژي بكار رفته در نحوه تزريق بوسيله ماشين آالت مربوطه ،تاثير شاياني
در كيفيت سردخانه در زمان استفاده دارد و ميتواند هزينههاي صرف انرژي مصرف كننده را تا حد بسيار
زيادي كاهش يا افزايش داده و نيز تاثير مستقيم و بسزائي در كيفيت نگهداري موادغذائي داشته باشد.
کانکس سردخانهای دنیای ماموت ،دارای کاربریهای بسیار متفاوت می باشد و از آنها برای نگهداری مواد
غذایی پروتئینی و یا برای نگهداری محیطی و برای فعالیت های آزمایشگاهی استفاده میشود.
شرکت دنیای ماموت با بكارگيري تكنولوژي منحصر به فرد ،اختصاصي و استفاده از ساندويچ پانلهاي بسيار
مرغوب توانسته است باعث تحول در صنعت سردخانه شده و در بسياري از پروژههاي كالن مربوطه ،رزومهاي
درخشان داشته باشد.
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كانكس هاي مخابراتي

كانكسهاي مخابراتي يا شلتر ،به سازههاي پيش ساخته خاصي گفته ميشود كه جهت نصب تجهيزات و
دستگاههاي حساس در صنايع مخابراتي در انواع EC ، NSS ، VAS ، MSC ، SATA ، BSS ، BTS

 ، Txنظامي ،الكتريكي ،نيروگاهي ،هوا فضا ،هستهاي و امنيتي به كار برده ميشود .نوع و اندازه اين سازهها
مطابق با كاربرد آن مشخص شده و سفارش داده ميشود.
به جهت اينكه اتاقكهاي شلتر بيشتر مواقع در مكانها و شرايط آب و هوايي بسيار بد و نامناسب استفاده
ميشوند ،ميبايست در ساختار اينگونه اتاقكها مطابق با اصول استاندارد و ايمني ،توسط سازندهاي باتجربه
و استفاده از تكنولوژي باال و به روز انجام پذيرد.
اتاقكهاي شلتر ،قابليت ساخت به صورت ثابت ،نصب بر روي فوندانسيون و نيز نصب بر روي خودروي
كاميون و سيستم چرخدار ريموك قابل حمل و يدك كش را دارا ميباشند .کانکسهاي مورد استفاده جهت
استقرار ايستگاههاي مخابراتي تلفن سيار  ، BTSفرستندههاي راديويي و بي سيم ،سيستمهاي خاص
ماهوارهاي و ...ميباشند که از جنس ساندويچ پانل با ضخامتهاي  10 ،... ،6 ،5 ،4با اسکلت خاص خود
و با در نظر گرفتن ورودي و خروجيها ساخته ميشوند .در اين نوع کانکسها امکانات خاصي براي نصب
دستگاههاي مخابراتي در نظر گرفته ميشود تا به راحتي بتوان از کانکس  BTSدر کارهاي مخابراتي و
ماهوارهاي استفاده نمود .کانکس مخابراتي را ميتوان به صورت متحرک نيز توليد نمود.
دنياي ماموت مفتخر است كه توليد اين محصول را با تأييديه فني اجرايي طبق استاندارد  ANSIآمريكا و
تأييديه شركت مخابرات ايران انجام ميدهد و به عنوان قابل اعتمادترين سازنده و شريك تجاري شركتهاي
معتبر ارائه دهنده سرويسهاي مخابراتي در اين صنعت شناخته شده است.
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درباره مشخصات فني
در خصوص مشخصات فني فوم پلي يورتان مورد استفاده :

از آنجا كه براي تشكيل يك فوم پلي يورتان كه باعث عايق حرارتي شدن يك ساندويچ پانل ميشود ،نياز

چرا مشخصات فني در انتخاب يك ساندويچ پانل  ،حائز اهميت است ؟
در نگاه اول ،تمامي ساندويچ پانلها به يك شكل به نظر ميرسند .اما با توجه به اينكه ساندويچ پانل در دسته
كاالهاي سرمايهاي قرار ميگيرد ،طول عمر و حفظ خصوصياتي كه باعث شده است مشتريان ،ساندويچ پانل
را به عنوان متريال ساخت انتخاب كنند ،در آن بسيار حائز اهميت است.
لذا مواردي وجود دارد كه الزم است به آنها بسيار با دقت پرداخته شود:

درخصوص مشخصات فني ورق هاي مورد استفاده :
		

ورقهاي توليد شده توسط چه كارخانهاي و با چه استانداردهايي توليد شدهاند؟

ضخامت ورقها به چه ميزان است و تلورانس ضخامت بر مبناي چه استانداردي ميباشد؟
از آنجا كه ميزان پوشش روي ( )ZNدر ورقهاي گالوانيزه به ميزان حداقل  120ميكرون و يا ميزان پوشش
روي ،آلومينيوم و سيليكون در ورقهاي آلوزينك ،كامال مرتبط با مدت زمان ايجاد خردگي در ورقها

به مواد اوليهاي منجمله پلي اول ،ايزوسيونات ،افزودنيهاي تكميل كننده فرآيند ساخت ،گاز پنتان ،چسب
مورد استفاده و  ....ميباشد .بسيار حائز اهميت است كه اين مواد اوليه ،ساخت كدام كارخانه و كشور
ميباشند ،چرا كه زماني كه پايههاي اصلي توليد فوم پلي يورتان از متريالي ،با كيفيتي پايين باشند نهايتا
باعث از دست رفتن خاصيت محصول نهايي و بروز موارد زير ميشود
ايجاد ترك و شكستن فوم پلي يورتان حبس شده بين ورقها
عدم حفظ دانسيته فوم ) 40±2(kg/m3در طول زمان
بروز تغييرات ضخامتي در فوم كه در نهايت باعث جداشدن فوم از سطح داخلي ورقها خواهد شد.
چه مثبت (كه باعث بادكردن ساندويچ پانل خواهد شد)
چه كاهش (كه باعث انقباض يا  shrinkageشدن فوم خواهد شد)
جداشدن فوم پلي يورتان از ورق ها به دليل استفاده از چسب هاي نامرغوب و نيز عدم استفاده از پرايمر و
يا پرايمر بي كيفيت
باعث افتخار است كه ماموت با رعايت باالترين استانداردهاي مرتبط با مشخصات فني  ،توانسته
است شعار انتظار بهترينها را به تحقق برساند.

ميباشد ،اين ميزان پوشش بسيار حائز اهميت است و نهايتا به طول عمر بيشتر محصول مرتبط ميباشد.
موضوع بسيار حائز اهميت ديگر ،جنس و ضخامت پوشش رنگ سوپر پلي استر به ميزان حداقل  25ميكرون
بر روي ساندويچ پانل است .بديهي است استفاده از پوشش رنگ سوپر پلي استر به جاي رنگ پلي استر،
تفاوت شاياني در ميزان رنگ پريدگي در طول زمان و نيز كمك به طول عمر باالتر محصول خواهد نمود.
ميزان مقاومت يك ساندويچ پانل ،كامال مرتبط با تعداد و ارتفاع گامهايي است كه بر روي ورقهاي آن ايجاد
شده است ،لذا دقت نظر بر روي نقشه ساخت نيز بسيار حائز اهميت است.
جزئيات فني و نحوه همپوشاني ساندويچ پانلها از عوامل ديگري است كه به حفظ دماي محيط كمك بسيار
شاياني ميكند.
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انواع ورقها
تفاوت ورق آلوزینک و ورق گالوانیزه تنها در پوشش آنها میباشد .ورق گالوانیزه با عنصر روی خالص یا
يكي از اجزا تشكيل دهنده ساندويچ پانل ،ورق ميباشد كه در دو سمت ساندويچ پانل قرار ميگيرد .از انواع

آلیاژ آهن – روی پوشش داده میشود ،اما در ورق آلوزینگ شاهد آن هستیم که این محصول با پوششی

ورقها كه در ساخت ساندويچ پانل مورد استفاده قرار ميگيرد ،ميتوان به اين موارد اشاره نمود :گالوانيزه،

از ترکیب آلومینیوم و روی تشکیل شده است .از سوی دیگر شباهت این دو ورق بر پایه آنها میباشد که

آلوزينك ،پالستيسول ،آلومينيوم و استيل كه در رنگ بنديهاي مختلف جهت استفاده و كاربرد در فضاهاي

هر دو از ورق فوالدي تشکیل شدهاند و پوشش روی آنها موجب میگردد که در شرایط مرطوب و مستعد

مختلف توليد ميشوند.

بارش ،دچار اکسید و زنگ زدگی نشوند.

شركت دنياي ماموت ،ساندويچ پانلهاي آلوزينك ،پالستيسول و استيل خود را با استفاده از متريال وارداتي

پالستيسول يك نوع پوشش پليمري آلي (رنگ) بر پايه پليمر ترموپالست پلي وينل كلرايد ( )PVCمي

توليد ميكند .الزم به توضيح است كه به تازگي ورق با پوشش آلوزينك در كشور عزيزمان در حال توليد

باشد كه در ضخامت  150تا  200ميكرون بر روي ورق هاي كويل فلزي از جنس آلوزينك اعمال شده است.

است كه برخي توليد كنندگان از اين ورق براي توليد ساندويچ پانل استفاده ميكنند.

الیه رنگ رویه :پالستیسول ضخامت150-200ميكرون
الیه پلیمر6تا 8میکرون
پوشش کروماته
فلز پایه با پوشش آلوزینک
پوشش کروماته
بك كوت پرايمر

مقاومت باال در برابر محيطهاي خاص اسيدي ،بازي يا اتمسفري خاص يا مرطوب كه خوردگي بااليي دارند.
مقاوم در برابر خراشيدگي و آسيبهاي سطحي كه موجب بروز صدمات احتمالي بر روي سطح ورق ميگردد.
مقاوم در برابر اشعه نور خورشيد در دراز مدت و عدم تخريب رنگ ظاهر چرمی و کیفیت پوشانندگي عاليي
انتخاب نوع ورق ساندويچ پانل به عوامل محيطي كه قرار است پروژه در آن احداث گردد ،از جمله نوع اقليم
منطقه از نظر ميزان رطوبت ،بارش برف و باران ،نرخ خوردگي ،ارتفاع از سطح دريا ،دما و ميزان تابش اشعه
نور خورشيد آن منطقه و نوع فعاليت يا بهره برداري صورت گرفته پس از احداث پروژه بستگي دارد .
ورقهاي مورد استفاده در دنياي ماموت بصورت پيش رنگ شده و در ضخامتهاي مختلف با تلرانس استاندارد
 EN 10143ميباشند .پوشش رنگ ورق هاي گالوانيزه ،آلوزينك ،آلومينيوم و اسستيل از نوع رزين سوپر
پلي استر با دوام و پايداري باال به ضخامت  25ميكرون (  5ميكرون پرايمر  +20ميكرون پوشش رويه ) در
قسمت بيرون و  7ميكرون رنگ پرايمر ازجنس اپوكسي بعنوان  BACK COATبا قابليت فوم پذير بودن
در محل اتصال ورق با فوم جهت چسبندگي بهتر ميباشد .اين رنگ دوام و ثبات ظاهري بسيار بااليي دارد و

اين نوع ورق در محصوالت ساندويچ پانل سقفي و ديواري دنياي ماموت در مواردي كه نياز به ساندويچ پانل
با مقاومت باالتر و عملكرد بهتر د ر برابر شرايط و محيطهاي اتمسفري كه نياز به مقاومت در برابر خوردگي
بااليي دارند مورد استفاده قرار ميگيرد .
دنياي ماموت مفتخر است كه مبتني بر نيازهاي دقيق مشتريان با مشاورههاي تخصصي و در صورت نياز
بازديد از محل پروژه ،به مشتريان خود كمك نمايد تا انتخابي صحيح داشته باشند.

همين امر موجب افزايش مقاومت در برابر  UVمقاومت در برابر خوردگي و موارد شيمايي در اين محصول
ميگردد.
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پلي يورتان
Poly Yurtan
پلی یورتانها دستهای 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 مولکول) با دی ایزوسیانات یا ایزوسیانات پلیمری در
حضور کاتالیزورها و مواد افزودنی مناسب تولید میشوند.
فوم پلي يورتان عايق بسيار قوي است كه از تركيب پلي اول و ايزوسيانات در شرايط خاص و در حضور
كاتاليزور و مواردي ديگر توليد ميشود كه در آن بيشتر خلل و فرج ها (سلولها) بسته شده و به همين
دليل بازده بسيار خوبي به عنوان عايق حرارتي دارد.
فومهای سفت و سخت پلی یورتان یکی از محبوبترین عایقها هستند .این فومها میتوانند با توجه به
قابليت حفظ درجه حرارت به صورت یکنواخت ،هزینههای انرژی را به میزان قابل توجهی کاهش دهند و
همچنين در برابر سایش ضربه و ترک خوردگی بسيار مقاوم هستند كه نهايتا باعث کارآیی و راحتی بیشتر
محیطهای صنعتي ،تجاری و مسکونی میشوند.
هسته اصلي ساندويچ پانل ،فومهاي تزريقي در بين ورقهاست كه همان پلي يورتان ناميده ميشوند .عايق

فوم جامد پلی يورتان ( )foam rigid Polyurethaneیا به صورت مخفف  PURاز دهه  ۱۹۶۰در
صنعت ساخت و ساز به عنوان یک ماده عایق با راندمان باال استفاده شده است .توسعه صنعتی در اروپا و
آمریکا منجربه تولید نسل دوم که فوم پلي ايزوسيانوريت ( )Polyisocyanurateفوم پلی ایزو جامد یا
 PIRشد.

استفاده شده در ساندويچ پانلها از نوع پلي يورتان سخت ميباشد كه اين ساختار ساندويچ پانلها را در

كالس حريق :

رديف بهترين عايقهاي حرارتي قرار مي دهد ،به طوريكه ضريب انتقال حرارت در يك ساندويچ پانل با

برای سهولت در پیشگیری ،آتش سوزی ها براساس استانداردهای متفاوت تقسیم بندی می شوند .حریق

ضخامت  5سانتيمتر تقريبا برابر با ضريب انتقال حرارت در يك ديوار آجری با ضخامت  172سانتيمتر
ميباشد.

ها بر حسب ماهیت مواد سوختنی به كالسهاي هاي مختلف حريق تقسيم ميشود كه يكي از آنها كالس B

است كه خود به سه گروه  B1 , B2, B3كه مقاومت به ترتيب از  1تا  3مقاومت بيشتري نسبت به حريق
دارند تقسیم بندی می شوند.

انتخاب فوم پلي يورتان در ساندويچ پانلها كامال وابسته به ضخامت ،نوع كاربرد ،احتمال بروز آتش سوزي
و ...ميباشد ،لذا الزم است كه در خصوص فومهاي پلي يورتان استفاده شده در ساندويچ پانلها با مفاهيم
زير آشنا شويم :

از خصوصیات ساندویچ پانل  PIRبا كالس حريق  B2میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
رفتار خود خاموش شوندگي و جلوگيري از گسترش حريق دارد.
دمای اولیه مورد نیاز برای شعلهور شدن  PIRباالتر از  PURمیباشد.
در هنگام سوختن قطرهها و ذرات شعله ور نشده و باعث گسترش آتش نمیگردند.

دانسيته:
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 سنگینتر

 PIRپس از اشتعال ،با کنار بردن شعله مستقیم بالفاصله خاموش میگردد و در نتیجه باعث گسترش آتش نميشود.
پس از تماس با شعله مستقیم با تأخير بسیاری مشتعل میگردد در حالیکه پلی استایرن  EPSیا سایر
عایقهای آلی بسیار زودتر مشتعل میشوند.

باشد در نتیجه دانسیته آن بیشتر است .هر چه دانسیته فوم پلي يورتان بیشتر باشد ،وزن بیشتری داشته و

شركت دنياي ماموت مفتخر است كه ضمن توليد ساندويچ پانلهاي  ، PURاولين توليد كننده ساندويچ

مقاومت باالتري از خود نشان میدهد ،چرا که فضای خالی بین مواد تشکیل دهنده آن کمتر بوده و فشردگی

پانلهاي ساخته شده از جنس پلي يورتان  PIRبا كالس حريق  B2در كشور عزيزمان است.

بیشتری دارد.
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