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شركت دنيای 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 
سردخانه ها،   ،Clean Room یا  تمیز  اتاق هاي  دیواري،  و  سقفي  پانل های  ساندویچ  انواع  تولیدکننده 
کانكس هاي مسكوني و کارگاهي، اتاق هاي یخچالي، اتاق هاي حمل بار، تریلر و کشنده هاي تجاری و کانتینر 

شناخته می شود.

را  خود  محصوالت  و  تولیدات  تمامي  کشور،  اقتصادی  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 محصوالت دنیاي ماموت در بازار کشور عزیزمان بیانگر این نكته می باشد که دنیاي 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 شركت دنيای ماموت اين است كه 
                                       )) هميشه در كار خود بهترين باشيم ((
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  آشنايي با ساندويچ 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( مي باشد 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 ذوزنقه اي شكل ساندویچ پانل سقفی و ایجاد اورلپ بر روی یكدیگر، باعث آب بندی کامل آن شده 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.
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از ويژگی ها و داليل مهم استفاده از ساندويچ پانل ها ميتوان به مزاياي زير اشاره كرد :
سرعت نصب و اجراي باال  )1

عایق حرارتی و عملكرد مناسب در مواقع بروز حریق  )2
جذب رطوبت پایین و نفوذ ناپذیر در برابر برف، باران و گرد و خاك  )3

مقاوم در برابر انوع مواد شیمیایي و قابل شستشو   )4
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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 ساندويچ 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 اجراي سریع و آسان پوشش سقف و آب بند نمودن آن، باعث ایجاد عایق 
حرارتی و برودتی مي شود که خصوصیات فوق باعث جلب توجه بسیاری از کارخانجات ، شرکت ها و مدیران 

آنها به این نوع متریال شده است.
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 فضاهای 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 مفید1 متر مي باشد. 

همپوشاني عالي این نوع ساندویچ پانل ها به گونه اي است که باعث آب بندي کامل و زیبایي سطح سازه 
مي گردد. 

1070 عرض ثابت ) میلي متر(

1000 عرض مفید )میلي متر( 

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

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

40-50-60-80-100 و 125میلي متر ضخامت فوم )میلي متر(

PUR )B3(, PIR )B2( )DIN 4102( کالس حریق

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

آلوزینک، گالوانیزه وآلومینیوم          نوع ورق

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

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

مشخصات فنی ساندويچ پانل سقفي طبق جدول ذيل ميباشد:
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ساندويچ پانل ديواري

ساندویچ پانل دیواری نوعی از مصالح ساختمانی آماده است که جهت پوشش دیوارهای خارجی و همچنین 
دیوارهای پارتیشن داخلی استفاده می گردد. ساندویچ پانل های دیواری معموال دارای شیارهایی هستند که 

به دلیل ایجاد مقاومت بیشتر 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، تحمل بار زیاد، سبكي، مقاومت عالي در برابر آتش و دیگر حوادث 
آن ها در  از  استفاده  با محیط زیست، موجب  و سازگاري کامل  بهداشتي  معیارهاي  با حفظ  توام  طبیعي 
پوشش دیوارهای بیروني و داخلي سالن ها، انبارها، فروشگاه های بزرگ، 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 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 شوند و جهت 

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

مدل هاي توليد ساندويچ پانل هاي ديواري : 
)RPO( پيچ مخفي                            )DND ( شياردار                              )DNS( صاف

در نصب ساندویچ پانل پیچ مخفي همانطور که از نامش پیداست، به دلیل مقطعی که دارد پیچ در نمای 
دیوار دیده نمی شود. ساندویچ پانل پیچ مخفی همانند ساندویچ پانل دیواری تولید می گردد و تنها تفاوت 

آن داشتن مقطعی به صورت پوششی جهت پنهان ماندن پیچ و اتصاالت است.

1160 عرض ثابت ) میلي متر(

1140 عرض مفید )میلي متر( 

از 2 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(

PUR )B3(, PIR )B2( )DIN 4102( کالس حریق

دو طرف ورق - دو طرف نایلون  نوع پوشش

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

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

مشخصات فنی ساندويچ پانل ديواري طبق جدول ذيل ميباشد:
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ورق هاي فالشينگ وآبرو

      فالشينگ ها
فالشـینگ همـان ورق رنگـی بـا ضخامـت پایین می باشـد که جهـت درزبنـدی و آب بندی کنج هـا، اتصـاالت، اضالع و 
... مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. مقاطـع فالشـینگ ها در هر پروژه متفاوت اسـت و براسـاس سـازه مـورد نظر طراحی 

و تولیـد می گـردد. اتصـال فالشـینگ ها به وسـیله پـرچ انجـام می  گیرد.
ورق فالشـینگ بـه عنـوان یـک پوشـش بـراي قسـمت هاي خاصـي از یک سـاختمان ماننـد قرنیـز پنجره هـا،  لبه هاي 
دیـوار، سـقف هاي شـیرواني و ... مورد اسـتفاده قـرار مي گیرد که عـالوه بر ایجاد زیبایـي و مقاومت، پوشـاندن درزهای 

باقیمانـده از اتصـال سـاندویچ پانل هـای سـقفی و یا دیـواری را نیز باعث مي شـود.
فالشـینگ ها بـه گونـه اي در محـل اتصـال دیوارهـا و سـقف ها نصـب می شـوند کـه ضمـن پنهان کـردن درز بیـن آنها 
بـه جلوگیـري از نفـوذ آب، گـرد و غبـار و هوابنـدي نیـز کمـک شـایاني مي کنند. این پوشـش ها،  بسـته بـه نیاز طرح 

شـده در نقشـه هاي مرتبـط بـا نصـب سـاندویچ پانل هـا، بـا شـكل ها و مقاطع مختلفـی تولید مي شـوند.
بـراي مثـال فالشـینگ تاج بـه منظور پوشـش فوقاني )خط الراس( پانل های سـقفی، فالشـینگ زیرتاج جهت پوشـش 
درز زیریـن )خـط القعـر( پانل هـای سـقفی، فالشـینگ های کنـج و یـا قـاب جهت پوشـش اتصـال پانل هـا و درزبندی 

آنها اسـتفاده می شـود.
معمـوال ورق هـای فالشـینگ از جنـس ورق هـاي سـاندویچ پانـل سـفارش داده شـده اعـم از : گالوانیـزه، آلوزینـک و 
آلومینیـوم پیـش رنـگ شـده در ضخامت هـاي 0.4 یـا  0.5 میلیمتـر هسـتند کـه در انـواع کاربري هاي متفـاوت مانند 
فالشـینگ هاي نمـا، فـرم دار شـادوالین، زیر تاج، تاج، فالشـینگ زاویـه دار کنج، پلـه کاني، صاف و ... تولید مي شـوند.

  شبكه آبرو

مفهوم گاتر یا همان آبرو، کانالي از جنس ورق و بصورت پیش ساخته است که جهت جمع آوری و هدایت 
آب های سطحی و سر ریز شده از روي سقف شیب دار به لوله هاي انتقال آب است. این لوله ها وظیفه خروج 

و هدایت آب را به چاه و یا کانال های انتقال آب زمینی را بر عهده دارند.

استفاده از گاتر بسیار حائز اهمیت است زیرا باعث می شود با هدایت صحیح آب، ضمن جلوگیري از نشت آب 
باران به دیوارها، از نشت رطوبت به فونداسیون نیز جلوگیري شود و استحكام سازه پایدار باقي بماند.

جهت تولید گاتر از ورق های گالوانیزه به ضخامت 2 میلی متر استفاده می شود، زیرا اتصال مقاطع گاتر در 
طول های بلند، نیاز به جوشكاری سرتاسری می باشد تا اتصال گاترها به هم بصورت کامل انجام شود. گاتر نیز 
همانند فالشینگ دارای مقاطع مختلفی می باشد که بسته به نیاز پروژه در مقاطع و ابعاد مختلف قابل تولید 

است.

پرلين

فالشينگ زير تاج

پانل سقفي

فالشينگ

فالشينگ تاج
ستون

عايق فوم پلي يورتان

فالشينگ كنج

ساندويچ پانل ديواري

پروفايل زير سازي
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نصب و اجراي ساندويچ پانل

نصب و اجراي ساندويچ پانل 
قبل از اقدام به خرید ساندویچ پانل، الزم است که برآورد مهندسي دقیقي از اجزاء مورد نیاز اهم از میزان و 

ابعاد ساندویچ پانل هاي سقفي، دیواري و فالشینگ ها صورت گیرد.
براي این منظور مي بایست ضمن بررسي نقشه هاي پروژه، نسبت به انجام بازدید میداني و تطبیق نقشه ها 
با سازه اجراء شده اقدام گردد تا با تهیه نقشه هاي شاپ دراوینگ در نرم افزار اتوکد، جزییات سفارش به 

واحد تولید اعالم گردد
منظور از شاپ دراوینگ، نقشه هایی است که پیش از تولید ساندویچ پانل ها تهیه و در آن مشخصات پانل های 
تولیدی، سایز و ابعاد، طول و تعداد، جانمایی آن ها بر روی نما و متریال مصرفی می باشد. این نقشه ها را 
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 .
عمليات نصب ساندويچ 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 آنها )بصورت ذوزنقه ای شكل و گام دار( پانل ها 

کامال آب بند نصب می گردند .

عمليات نصب ساندويچ پانل ديواری
جهت نصب ساندویچ پانل های دیواری نیاز است که شاسی کشی با استفاده از پروفیل ها انجام گیرد.

ابعاد، مقطع و سایز این پروفیل ها به 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 بر روی سازه نصب می گردد.

عمليات نصب گاتر )آبرو(
آبرو جهت جمع آوری آب های روی سقف و انتقال آنها بر روی زمین مورد استفاده قرار می گیرد. ورق آبرو ها 

معموال از جنس ورق گالوانیزه به ضخامت 2 میلیمتر می باشند که در انتهای شیب سقف قرار می گیرند.



1617

Roof Sandwich Panel

انبارها و سوله 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 آنها 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 
آنها باعث  انبار مي گردد و ساختار  از فضاهای موجود و همچنین قفسه بندی هاي  افزایش استفاده بهینه 

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 کلین روم 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.

پروژه ويتانا قزوين
شهرک صنعتی كاسپين

انبار قطعاتكرج
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نمونه پروژه هاي انجام شده

پروژه AGT اصفهان

سالن غذاخوريكرج

پروژه شركت نفت قزوين

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

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

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

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

 شركت دنياي ماموت با تولید ساندویچ پانل هاي سقفي و دیواري بسیار ویژه با مشخصات فني خاص و 

استفاده از ورق هاي مخصوص با پوشش پالستیسول که مختص اینگونه سالن هاي مرطوب مي باشد، توانسته 

است نگراني هاي اشاره شده را کامال مرتفع نماید. 

پروژه قارچ مالردكرج

پروژه قارچ مالردكرج
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اتاق تميز  

اتاق تمیز یا  Clean Room به محیطی گفته می شود که در آن استانداردهاي کنترل مقدار آالینده  های 

زیست محیطی، جهت انجام تحقیقات علمي خاص و یا تولید تجهیزات بسیار حساس رعایت شده باشد.

در صنایع حساس و استراتژیكي مانند صنایع هسته اي، داروسازی، تجهیزات پزشكي، صنایع الكترونیک و 

میكرو الكترونیک، فضایي، صنایع غذایی و یا بیمارستان  ها  میبایست مقدار آالینده  های زیست محیطی شامل 

گرد و غبار، میكروب  های هوازی، بخارات شیمیایی معلق، در سطح پایین و کنترل شده  ای نگه داشته شوند و 

بسیار پایین  تر از حد معمول فضای یک محیط بسته  باشد و همچنین الزم است دیگر شرایط محیطی اعم از 

رطوبت، سرما، گرما و حتی فشار نیز تحت کنترل باشند. 

از ساندویچ  استفاده  با  دیوارها  و  پوشش سقف  تمیز،  اتاق هاي  تشكیل دهنده  اجزاء  اصلي  الزامات  از  یكي 

و  باکتري  تجمع  از  جلوگیري  صاف، ضمن  کامال  ایجاد سطحي  با  میبایست  که  است  مخصوص  پانل هاي 

میكروب ها باعث سهولت در انجام شستشو گردد. این نوع ساندویچ پانل ها میبایست حداکثر مقاومت در برابر 

خوردگی و مواد شیمیایی را داشته باشند.

با رعایت حداکثر استانداردهاي  اتاق هاي تمیز دنیای ماموت،  پانل هاي مخصوِص  در حال حاضر، ساندویچ 

کیفي مواد اولیه و تولید، منحصر به فردترین مصالح ساختمانی مدرن و انتخاب اصلي طراحان و سازندگان 

اتاق هاي تمیز هستند.
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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.

سردخانه ها بر اساس سیكل تبرید تراکمی کار می کنند و بسته به ظرفیت برودتی مورد نیاز می توانند از نوع 

فریونی، و یا 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.

جهت نگهداري کوتاه مدت انواع میوه ، سبزیجات ، صیفي جات با حفظ طراوت و تازگي و نیز نگهداری کوتاه 

مدت انواع گوشت هاي قرمز و سفید و توزیع آنها ، از سردخانه هاي باالي صفر استفاده می شود. 

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

از بهترین جنس عایق هاي پلي یورتان ساخته شده  با استفاده  از ساندویچ پانل هایي که  مي باشد، استفاده 

باشند و ساختار فاق و زبانه آنها به شكلي باشد که باعث هوابندي کامل محیط شود و نیز استفاده از درب هاي 

سردخانه اي خاص، بسیار حائز اهمیت است.

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

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

سردخانه محصوالت سرخاب
كشاورزي

سردخانه محصوالت كرج
كشاورزي

سردخانه گوشت كردان
)سيب نوش( 

سردخانهاصفهان
 )فرتاک قصر جم( 
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درباره كانكس
يک بنای قابل حمل و از پيش ساخته شده!

این تعریف، نخستین و ساده ترین تعریفی است که برای کانكس وجود دارد که در واقع به وجه تمایز اصلی 
اشاره دارد. امروزه انواع ساختمان هاي پیش ساخته 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. 

کانكس ها در ابتدا تنها محفظه ای پیش ساخته بودند و از تنوع کاربری گسترده ای برخوردار نبوده اند. اما 
ساخته  پیش  کانكس  ساخت  نوین،  فناوری های  به  دستیابي  و  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

كا

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 دنیاي ماموت و عایق در برابر گرما و سرما و قابلیت اتصال به یكدیگر جهت ایجاد فضاهای بزرگتر 
است. یكی از افتخارات دنیاي ماموت مشارکت در اجرای طرح عظیم و ملی ساخت شلترهای مخابراتی مي 
باشد. 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 دنیاي 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 مي 

شود. 

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

 : نفتي حفاري، شامل موارد زير مي باشند  اردوگاهي مستقر در سايت دكل هاي  استاندارد  كانكس هاي 

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

کانكس هاي حفاري، از تولیدات خاص دنیاي ماموت مي باشد که با توجه به لزوم رعایت استانداردهاي ویژه 
با خواسته هاي  متناسب  ابتدا  در  را مي گذراند.  متفاوتي  بسیار  تولید  پروسه  باالترین کیفیت،  به  و 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 
تائید شده توسط واحد کنترل کیفیت هستند، مي نماید و ساخت محصول براساس  گواهینامه هاي الزم و 
نقشه ها و مدارك فني ارائه شده واحد مهندسي و مطابق با استانداردهاي روز دنیا، توسط واحد تولید انجام 

مي گردد.

 دنیای ماموت مفتخر است با بهره گیري از دانش تیم فني و مهندسي متبحر خود و با در اختیار داشتن 
 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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كانكس هاي ضد حريق

کانكس ضد حریق به کانكسی گفته می شود که طبق استاندارد جهانی NFPA توان تحمل حریق تا دمای 1100 
درجه سانتی گراد را به مدت یک ساعت داشته باشد . کانكس های ضد حریق در این شرکت بر اساس استاندارد 
جهانی NFPA تولید شده و این محصول در برخی از شرکتهای نفت و گاز مورد استفاده قرار مي گیرد. از جمله 
مزایای کانكس های ساخت این شرکت نسبت به سایر تولید کنندگان می توان به استفاده از بهترین مواد اولیه 
با تاییدیه های مختلف و دانش فنی باال و همچنین کنترل کیفیت در تمام مراحل اشاره داشت . مهمترین نكته 
درخصوص این نوع کانكس ها استفاده از رنگ ضد حریق حتی تا قطر 1500 میكرون است که بسیار مقاوم تر از 

رنگ الكترواستاتیک بوده و در توان تولید اکثر سازندگان نمی باشد.

موارد استفاده از كانكس های ضد حريق

.Control Room و Substation صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی شامل
اتاق های کنترل و مراکز فرماندهی

صنایع نظامی و دفاعی
مراکز بیمارستانی و آزمایشگاهی
صنایع غذایی و اتاق های ایزوله

اتاق های دارای درجه امنیت B ) این اتاقها معموال در داخل سازه های مقاوم در برابر انفجار قرار دارند(
کلیه مكانهایی که در مباحث پدافند غیر عامل مطرح می شوند.

توليد كانكس ضد حريق

در تولید کانكس های ضد حریق از ورق گالوانیزه به ضخامت مورد نیاز مشتری استفاده می شود .
این کانكس ها دارای ابعاد خاص نمی باشند و طبق نظر مشتری تولید می شوند.

K 0.041 = W/mC عایق سازی کانكس از داخل بوسیله پشم سنگ یا مواد جایگزین با ضریب هدایت حرارتی
و دانسیته 120 کیلوگرم بر مترمكعب انجام می گیرد که قابل تغییر نیز می باشد . 

این نوع کانكس دارای مقاومت در برابر انفجار در الیه دوم ) انفجار غیر مستقیم تا 2 کیلو پاسكال ( است.
فضای داخلی کانكس معموال به دو روش مقاوم سازی می شود تا در هنگام حریق از حالت کلی خود خارج نشود

در داخل الیه های کانكس از پروفیل 40 × 40 میلیمتر در طول کانكس استفاده می شود )تولید روتین(.
شبكه بندی فضای داخلی کانكس با ورق خم شده مي باشد که برای موارد خاص پیشنهاد شده و بصورت روتین 

مورد استفاده قرار نمی گیرد.
از نوار درزگیر و الستیک هوابند در محل باز و بسته شدن درب ها ) السیتک عایق ( استفاده می شود.

امكان روکش کردن کل یا بخشی از کانكس با ورق استیل ضد خش با قطر مختلف جهت موارد خاص آزمایشگاهی 
وجود دارد.

چهارچوب کانكس ها طبق نظر مشتری و در طرح های مختلف قابل تولید است لیكن در بسیاری از موارد، استفاده 
از طرح های استاندارد جهت حفظ کیفیت محصول پیشنهاد می گردد.

البته برای کانكس هایی که ابعادی بزرگتر از حد استاندارد داشته باشند ، طبق محاسبات دقیق علمی، تغییراتی 
جهت تحمل وزن کانكس بر روی شاسی در نظر گرفته می شود.



3435

كانكس هاي فروشگاهي

کانكس هایي فروشگاهي که در ابتدا با طراحی و ساخت ساده و بدون تجهیزات زیادی در مناطق پر رفت و آمد تعبیه 
می شدند. این کانكس ها بسیار کوچک و با ظاهری بی آالیش صرفا برای کار و فروش محصول استفاده می شدند، تا 
به مرور زمان و با پیشرفت تكنولوژی و ساخت کانكس های کارشناسی شده توسط طراحان و سازندگان با تجربه به 

کانكس های فروشگاهی مجهز و آراسته تر که باعث جذب مشتری بیشتری می شد، تبدیل شدند.
یكی از خصوصیات بارز این کانكس ها جا به جایی راحت به هر نقطه مورد نظر و حتی به شهری دیگر است و از نظر 
هزینه قطعا بدون دادن پول هنگفت و دادن اجاره ماهیانه بسیار مقرون به صرفه بوده و کمک بسیار بزرگی به افراد 

در کسب و کار می باشد.

انواع سازه پيش ساخته فروشگاهی
کانكس فروشگاهی کامپوزیت
کانكس فروشگاهی سایدینگ

کانكس فروشگاهی معمولی
کانكس فروشگاهی سیار

مزايای استفاده از كانكس فروشگاهی
ضد زلزله است و نیاز به فونداسیون ندارد.

به صورت سریع و آسان نصب می شود
قابلیت جا به جایی را همراه با تریلی دارد.

استفاده از مواد مصرفی با کیفیت باال
سرعت در ساخت و زمان تحویل

اسكان سریع مردم حادثه دیده در زمان بروز حوادث غیر مترقبه
مناسب مناطق گرم و سرد
امكان ساخت در دو طبقه

زیبائی ، تنوع رنگ و نقشه داخلی جهت ساخت

     كاربرد كانكس فروشگاهی

1   بوفه: کانكس فروشگاهی در حالت بوفه ای یا مغازه ای یكی از رایج ترین کانكس می باشد که در مكان هایی مثل 
ساختمان اداری ، ساختمان درمانی یا بیمارستانی، مدرسه ها و مراکز آموزشی و یا ورزشی کاربرد دارد.

2   فروشگاه محصوالت خاص: بعضی از شرکت های بزرگ که به موقعیت فروش ساالنه می رسند، جهت اطالع رساني 
از یک سری کیوسک در نزدیكی شعبه های خود استفاده می کنند تا محصوالت خود را به عنوان نمایشگاه موقت به 

نمایش بگذارند.
3   دكه های اغذيه فروشی: صنعت های خوراکی و غذایی مثل فست فودها و غیره در هر محلی می توانند موقعیت 
از کانكس های فروشگاهی  از همین جهت  باشند و فروش خود را بهبود دهند،  برای معرفی کسب و کارشان داشته 

استفاده می شود.
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كانتينرهاي اقامتي

كانتينرهای اسكان: نهايت ايمنی، راحتی و فضاهای زندگی سالم
یک کانتینر محل اقامت مدوالر، به لطف مواد با کیفیت باال و ساختار مدوالر قوی از امنیت عالی برخوردار است. 
عالوه بر محافظت در برابر حوادث آب و هوایی و مزاحمان، این کانتینر پیش ساخته اقامتی طراحی شده است تا 
نهایت ایمنی، راحتی و فضاهای زندگی سالم را برای نیروهای کار در بسیاری از صنایع مانند ساخت و ساز و معدن 
فراهم کند. ضخامت دیوارها که از 50 تا 60، 80 و 100 میلی متر متغیر است، حداکثر عایق حرارت و صدا را 
تضمین می کند. همچنین طراحی کانتینر پیش ساخته اسكان، ساختمان را در برابر آتش مقاوم کرده و در برابر 
زلزله و سیل محافظت می کند. این کانتینر نیز بسیار بادوام و مرغوب است که باعث دوام ساختمان برای چندین 
دهه می شود. در نهایت، دارای چندین ویژگی سازگار با محیط زیست است که آن را به گزینه ای ایده آل برای 

راه حل زیرساختی با هدف حفاظت از محیط زیست تبدیل می کند. 
کانتینرهای اسكان می توانند محل کار، خانه، محل سكونت یا خانه های قابل حمل مدوالر باشند. استفاده از این 
کانتینرهای اقامتی مزایای زیادی دارد. از جمله امنیت عالی، دوام و ویژگی های سازگار با محیط زیست. مدل های 

ساختمانی مدرن نیز ده ها ویژگی برتر را ارائه می دهند که نیازهای خاص سایت ها را برآورده می کند.
کانتینرهای پیش ساخته قابل حمل اقامتی، برای ارائه نهایت ایمنی، راحتی و فضاهای زندگی سالم طراحی شده 
اند. این کانتینرها می توانند خدمات طوالنی مدت در سایت های ساخت و ساز و معدن و در مناطقی با آب و 
هوای بیابانی شدید ارائه دهند. کانتینرهای اقامتی در برابر آتش سوزی نیز مقاوم هستند و می توانند در مواقع 

زلزله و سیل از شما محافظت کنند.
مشخصات فنی 

ساختار: سطح و قاب ورق فوالدی با استحكام وکیفیت رنگ شده باال.
ديوار داخلي: ساندویچ پانل های عایق شده از پلی اورتان یا پشم سنگ برای دیوارهای خارجی و داخلی. 

ضخامت عايق: 50 میلی متر، 60 میلی متر، 80 میلی متر یا 100 میلی متر.
سقف و كف: سقف 80 میلی متری عایق پلی اورتان

كفپوش: سطح پانل فیبرسیمنت 18 میلی متر + کفپوش پی وی سی 2 میلی متر. اختیاری: پارکت یا کاشی و 
سرامیک. اختیاری: عایق شاسی کف 50 یا 100 میلی متر.

نازك کاری در و پنجره: پنجره های آلومینیومی یا پی وی سی.
روشنایی و تجهیزات الكتریكی گنجانده شده است.

تجهيزات بهداشتی: شستشوی دستی سرامیكی 37x45 سانتی متر، سینی دوش اکریلیک 102x92 سانتی 
متر، سرویس بهداشتی سرامیكی. گزینه: WC inox و شستشوی دستی، حمام لمینت فشرده و کابین دوش

چیدمان داخلی )اختیاری(: تهویه مطبوع، آشپزخانه کاماًل مجهز، مبلمان، سوکت داده.
مجموعه اتصال )اختیاری(: یک مجموعه اتصال برای اتصال به یكدیگر یا تسهیل همپوشانی ارائه شده است.

سقف اضافی )اختیاری(: سقف ذوزنقه ای گالوانیزه یا پوشش اضافی سقف ساندویچ پانل عایق پلی اورتان.
 High Cube 40 تحویل در یک بسته ویژه: حداکثر 8 عدد کانتینر اقامتی در بسته بندی ویژه با کانتینر حمل

تحویل داده می شود.
بهترين انتخاب كانتينر محل اقامت برای شركت های ساختمانی و معدنی

کانتینرهای اقامتی یک جایگزین عملی و اقتصادی برای شرکت های ساختمانی و معدنی هستند زیرا به سرعت قابل 
نصب و برچیدن هستند. با این حال، بهترین انتخاب برای کانتینر سایت ساخت و ساز یا معدن به نیازهای خاص، به 

بودجه و زمان بهره برداری شما بستگی دارد.
کانتینرهای مدوالر اسكان در اندازه های مختلف از جمله 6 در 2.50 متر ارائه می شود  که می تواند برای دفاتر سایت 
با اندازه متوسط و x 2.50 11.70 متر برای فضاهای بزرگتر مناسب باشد. ارتفاع داخلی آنها به طور متوسط 2.40 

متر است که اجازه می دهد فضای کافی برای گردش هوا در مناطق گرم داشته باشد.
ضخامت های موجود 50، 60، 80 میلی متر و 100 میلی متر، حداکثر عایق حرارت و صدا را در داخل کانتینر پیش 
ساخته محل اقامت در حین انجام کار تضمین می کند. همچنین یک عایق دیواری ساخته شده از پشم سنگ یا پلی 

اورتان )PUR( وجود دارد که بسیار موثر، سبک وزن و قابلیت اتصال با همه مواد شناخته شده است.
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كانكس سرويس 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.

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

این نوع کانكس ها از اسكلت فلزی و دیوارهای پیش ساخته از جنس ساندویچ پانل دنیاي 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 ترين شاخصه ها و ويژگی های يک كانكس قابل مونتاژ دنياي 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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كانكس 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 مواد غذایي 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 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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كانكس 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.

اتاقک هاي شلتر، قابلیت ساخت به صورت ثابت، نصب بر روي فوندانسیون و نیز نصب بر روي کامیون و 
سیستم چرخدار ریموك قابل حمل و یدك کش را دارا مي باشند. کانكس هاي مورد استفاده جهت استقرار 
ایستگاه هاي مخابراتي تلفن سیار BTS ، فرستنده هاي رادیویي و بي سیم، سیستم هاي خاص 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.

 ANSI دنياي ماموت مفتخر است كه توليد اين محصول را با تأييديه فني اجرايي طبق استاندارد
و  اعتمادترين سازنده  قابل  عنوان  به  و  انجام مي دهد  ايران  مخابرات  تأييديه شركت  و  آمريكا 
شريک تجاري شركت هاي معتبر ارائه دهنده سرويس هاي مخابراتي در اين صنعت شناخته شده 

است.
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 Wall Sandwich Panel

ساختمان هاي پيش ساخته و مدوالر

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.

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 همچنین 

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. دنیاي ماموت در زمینه بهینه سازي و مدیریت مصالح 

و انرژي به موفقیت هاي چشم گیري دست یافته است. ساختمان هاي پیش ساخته و مدوالر دنیاي ماموت 

بر مبناي نیاز کاربردي، شرایط اقلیمي و مطابق با بودجه هر کارفرما طراحي مي شوند و در عین حال قابلیت 

تولید انبوه و صنعتي آن ها را نیز دارا مي باشد.
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كانكس هاي نگهباني

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

بگیرند، کیوسک هاي نگهباني دنیاي 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 
تالش  ماموت  دنیاي  نگهبانی  سازه های  طراحی  بخش  در  ما  که  باشد  داشته  مطابقت  نگهبان  یا شخص 

می کنیم همواره این ویژگی ها را در طرح های مختلف رعایت و ارتقاء دهیم. 

مهم ترين شاخصه ها و ويژگی های يک كانكس نگهباني دنياي 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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كانكس 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 باشند 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 دنیاي ماموت کانكس هاي ساخته شده از ساندویچ پانل هاي 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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كانكس هاي كارگاهي

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 دليل اصلي استفاده از كانكس 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 دنیاي ماموت در زمان تجهیز و یا برچیدن کارگاه های عمرانی دارای مزایای متعددي 
مي باشد که باعث شده است کانكس هاي دنیاي ماموت به عنوان عضوی ثابت در عملیات هاي ساختمانی محسوب 

گردند.
 برخي از اين مزايا عبارتند از : 

سرعت باال در تجهيز كارگاه: 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  جابجايی:  قابليت 

مهندسین کارگاه شویم که این کار فقط با استفاده از سازه های پیش ساخته مقدور می باشد.
كاهش هزينه 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.

جلوگيری 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. 

زيبايی و كارآيی: سازه های موقتی که با مصالح بنایی 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.
قابليت 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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كانكس ها با كاربري خاص

ساخت کانكس با کاربري هاي خاص ، یكي از دغدغه هاي اصلي مشتریاني است که به دنبال این هستند 
تا کانكس ایشان کامال متناسب با نیاز آنها طراحي و ساخته شود . دنیاي ماموت با در اختیار داشتن تیم 
طراحي و مهندسي بسیار قدرتمند خود توانسته است این نگراني را در بین مشتریان خود به حداقل ممكن 

برساند. در ذیل به برخي از تنوع هاي کانكس هاي خاص اشاره میگردد :
درمانگاه 

درمانگاه یا کلینیک ، ساختمان یا بخشی از یک ساختمان است که با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
طراحی  میشود و در آن خدمات درمانی سطحی و سرپایی ارائه میشود و بر خالف بیمارستان ها ، بیماران در 
آن محل بستری نمیشوند. درمانگاه ها به صورت تخصصي و یا عمومي هستند که در آنها خدمات بهداشتی، 

اورژانسی ، واکسیناسیون و ... ارائه میگردد. 
درمانگاه پیش ساخته، یک سازه از پیش طراحي شده  است که اجزای آن به صورت پیش ساخته در کارخانه 
دنیاي ماموت ساخته میشوند و عملیات مونتاژ نهایي در محل انجام خواهد شد.  پوشش دیوارهای این سازه 
از جنس ساندویچ پانل دنیاي ماموت به صورت شیاردار و یا 2 رو صاف میباشد و همچنین برای پوشش 

سقف درمانگاه ها از ساندویچ پانل سقفی استفاده میشود.
ساندویچ پانل ها با استفاده از پرچ های فوالدی ، بر روی شاسی و اسكلت سازه که از جنس پروفیل های 
که  میباشد  پالست  چوب  پارکت  جنس  از  معموال  درمانگاه  کفپـوش  میشوند.  جاگذاري   ، است  فوالدی 

ترکیبی از P.V.C و پودر چوب مقاوم نسوز است.
سازه نهایي شده یک درمانگاه پیش ساخته ، دارای تمامی تاسیسات الزم مطابق با نقشه هاي مرتبط اعم از 

آب ، برق و ... است و به سادگي قابل بهره برداري مي باشد.
برخي از انواع درمانگاه هاي پيش ساخته با كاربری متفاوت در فضاهای درون و بيرون، عبارتند از :

مراکـز بهداشتی کـوچک در مناطق دور افتاده و محروم
پـایگـاه های واکـسیناسیون درون و برون شهری

پـایگاه های انـتـقال خـون
ایجاد مراکز فوریت های پـزشكـی و درمـانی

کلینیک دندانپزشكی سیار و روستایی
درمانگاه اورژانس صحرایی و بین جاده ای

کلینیک سیار در مواقع بحرانی مثل بالیای طبیعی
ارائه خدمات درمانی در مناطق نظامی 

درمانگاه هاي کوچک در مناطق توریستي و تفریحی
استفاده به  عنوان بخش بستری یک بیمارستان درصورت تكمیل ظرفیت
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   درباره كانتينر 
کانتینرها عموما محفظه هایي فلزي هستند که بصورت استاندارد و به منظور ذخیره سازي کاال و استفاده در صنعت 
لجستیک به صورت زمیني، ریلي یا دریایي طراحي و ساخته میشوند، به عبارت دیگر یكی از مهم ترین ابزارهای 
حمل  و نقل و انتقال کاال، کانتینرها می باشند. کانتینر به عنوان یک محفظه  محافظت شده و استاندارد، در مقیاس 

جهانی  مورد استفاده  قرار می گیرد. 
در صنعت حمل ونقل انواع مختلفی از کانتینرها با ابعاد و اندازه های مختلف و با شكل و فرم های گوناگون ساخته 
و استفاده می شوند. این کانتینرها کمک می کنند امكان جابجایی و حمل کاال ها متفاوت، با سهولت بیشتر، سرعت 

باال، ایمنی افزون تر و در یک کالم بهره وری باالتر صورت بگیرد.

شكل ظاهري کانتینرها و استفاده از متعلقاتي نظیر کانتینر الك ها که حین تولید کانتینرها در آنها تعبیه مي شوند، 
باعث شده که جایگزیني بسیار مناسب تر از محصوالتي در این طبقه بندي باشند و نهایتا باعث سهولت بیشتر در 

حمل و نقل هاي داخلي یا بین المللي شده اند.

کانتینرها در ابتدا در حمل و نقل هاي زمیني و توسط قطارها مورد استفاده قرار میگرفتند. تا دهه 1830 راه آهن 
در چندین قاره وجود داشت و از کانتینرها براي حمل و نقل کاالها بین شهرها استفاده میشد.کانتینرهاي اولیه 
جعبه هاي چوبي مستطیلي ساده اي بودند که از آنها براي انتقال زغال سنگ استفاده مي شد. البته شكل هاي دیگر 

این ظروف قبال نیز وجود داشت.

با استفاده از کانتینر مي توان حمل و نقل طیف وسیعي از کاالها را انجام داد. جالب است بدانید که به جز انواع 
کاالهاي جامد، کاالهاي مایع یا گاز را نیز مي توان با انواع خاصي از کانتینر به گونه اي جا به جا کرد که دچار نشت 
نشوند، همین مسئله باعث شده که برخي کانتینرهاي دریایي در جا به جایي سوخت نیز مورد استفاده قرار بگیرند.
در سيستم حمل ونقل بين المللی كاال ممكن است نام كانتينر با عناوين ديگری نيز معرفي گردند مانند:
1-  Freight Container

2- Cargo Container

3- Sea Container

4- Ocean Container

انواع مختلف کانتینرها باعث می شود که صنعت حمل ونقل شكلی مدرن تر و امروزی به خود بگیرد. به واسطه  وجود 
کانتینرها، می توان انواع مختلف کاالهای مورد نیاز را در سرتاسر دنیا جابجا نمود.
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         انواع كانتينرهای حمل و نقل

          کانتینرهاي عایق بندي شده )داراي عایق جلوگیري از عبور گرما براي نگهداري از گوشت و دارو و..(
کانتینرهاي پهلو باز )یكي از پهلوهاي آن داراي درب است مخصوص کاال هاي با سایز خیلي بزرگ(  

کانتینرهاي رو و پهلو باز )کانتینر ترکیبي محسوب میشود با مزایاي هر دو مدل قبل(  
کانتینرهاي مخصوص حمل خودرو )براي جا به جایي خودرو ها در مسیرهاي طوالني(  
کانتینرهاي مخزن دار )داراي بدنه یک یا دو جداره براي حمل گاز هاي خطرناك و ..(  

کانتینرهاي تهویه دار )براي حمل کاالهایي که نیاز به جریان هوا دارند مثل قهوه(  
کانتینرهاي مخصوص حمل گاز فشرده )استوانه اي شكل مخصوص حمل گاز(  

          کانتینرهاي یخچالي این کانتینر داراي سیستم هاي خنک کننده میباشد 
کانتینرهاي روباز کانتینرهاي بدون سقف براي حمل محصوالتي مثل ماسه  

کانتینرهاي هاي مخصوص حمل مایعات ) داراي محفظه مخصوص مایعات(  
کانتینرهاي کاالي خشككاربردي ترین نوع کانتینر براي حمل و نقل   

کانتینرهاي مسطح براي حمل و نقل کاالهاي سنگین مثل ماشین آالت(  
کانتینرهاي مخصوص حمل حیوانات )داراي دریچه براي عبور هوا(   

کانتینرهاي حامل کاالي فله )کاالهاي بدون بسته بندي(  
کانتینرهاي حرارتي داراي موتور گرم کننده  

کانتینرهاي با قابلیت تاشو )اشغال فضاي کم(  
دنياي ماموت با استفاده از بهترين تجهيزات روز دنيا و تيم مهندسي قدرتمند خود توانسته است بعنوان 
تنها توليد كننده كانتينرهاي داراي استانداردهاي جهاني ، در راس اين صنعت قرار بگيرد و اعتماد مشتريان 

بين المللي و داخلي را جلب نمايد.

مزايای استفاده از كانتينر در صنعت حمل و نقل
 صرفه جویي کردن در زمان به هنگام بارگیري کاال 

 پایین آمدن زمان توقف کشتي ها          

باال رفتن میزان حجم کاال در بارگیري بواسطه استفاده از کانتینر 

امكان استفاده از تأسیسات موجود در بندر براي جا به جایي آن 

از محل تولیدي به محل مصرف  Door to Door امكان حمل 

پایین آمدن هزینه ها به نسبت هزینه حمل و نقل زمیني 

امكان ایجاد عایق روي کانتینر براي جلوگیري از ورود آب 

پایین آمدن میزان کنترل هاي مرزي کشور هنگام حمل 

کم شدن مبادالت اسنادي کاال و صرفه جویي در وقت 

جلوگیري از بارگیري هاي اضافي در وسیله حامل 

امكان بیمه شدن کانتینر و کل کاالي موجود در آن 

عدم نیاز به بسته بندي و در نهایت کاهش هزینه 

امكان یكپارچه سازي کاالها در یک کانتینر 

پایین آمدن ضریب خسارت در کاال 

پایین آمدن ضریب سرقت کاال 

آسان تر شدن چیدمان کاالها 

باال رفتن امنیت کاال 
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 كانتينرهاي حمل بار 10-20-40 فوت

متخصصین بارگیري و حمل ، وابسته به میزان ، نوع ، اندازه و بسته بندي کاالیي که میبایست حمل گردد، 
مشاوره هاي تخصصي به منظور انتخاب بهترین ابعاد را به مشتریان خود میدهند.

کانتینرها دارای انواع و اشكال مختلفی هستند. پیشنهاد و توصیه ایزو کانتینرهایی با طول 10، 20 و40 
فوت است اما رایج ترین نوع کانتینرها 20 و40 فوتی هستند. عرض یک کانتینر هشت فوت) 2/43 متر( و 
استاندارد ارتفاع 6/8 فوت )2/62متر( و 6/9 فوت )2.92متر( است.دنیاي ماموت قابلیت تولید انواع کانتینرها 

با سایز هاي مختلف را دارد.
خالصه اي از اطالعات مرتبط با  ابعاد کانتینرهایي مطابق با استانداردISO668:2020  که در حمل و نقل 

هاي زمیني و دریایي مورد استفاده قرار میگیرند به شرح زیر میباشد :

10 فوت 
داراي ابعاد 3*2.5 متر با ارتفاع 2/62متري معروف به کانتینر 3 متري و داراي کاربرد انبار کاال مي باشد 

فوت 20
 داراي ابعاد 6*2.5 متر با ارتفاع 2/62متر مي باشد که براي انبار کاالها و جا به جایي کاال کاربرد دارد.

20 فوت  High Cube )هاي كيوب(
داراي ابعاد 6*2.5 متري با ارتفاع 2.92 متر مي باشد و تمایز این کانتینرها با کانتینر 20 فوت در ارتفاع 

آن مي باشد.

40 فوت 
داراي ابعاد12*2.5 با ارتفاع 2/62متر مي باشد و  در صنعت حمل و نقل نسبت به انواع دیگر پرکاربردترین 

است.

40 فوت  High Cube )هاي كيوب( 
داراي ابعاد 12*2.5 متري با ارتفاع 2.92 متر مي باشد و تمایز این کانتینرها با کانتینر 40 فوت در ارتفاع 
آن مي باشد که به همین سبب به کانتینر بلند نیز معروف هستند. این نوع کانتینر براي حمل کاالهایي با 

ارتفاع بلند تر به کار مي روند.
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كانتينرحمل بار20و40 فوت دريايي

 كانتينرهاي مخصوص حمل دريايي
امروزه حمل و نقل دریایي، یكي از پرکاربردترین روش هاي حمل و نقل است. این نوع از حمل و نقل از گذشته 
نیز جزو روش هاي اصلي حمل و نقل دریایي محسوب مي شده است و تاریخچه طوالني براي حمل کاال به نقاط 
مختلف جهان را دارند. دریاها و آب هاي آزاد به سبب این که متعلق به کشور خاصي نیستند، تعرفه حمل و نقل 
نیز به آن ها تعلق نمي گیرد و به همین دلیل حمل و نقل دریایي یكي از روش هاي ارزان حمل و نقل است. این 
ارزاني باعث شده که هزاران کشتي حامل انواع کانتینرهاي دریایي از طریق آب هاي آزاد کاالهاي مردم، شرکت ها 

و دولت ها را به طور روزانه جا به جا مي کنند.
به صورت کلي کانتینرهاي حمل دریایي از نظر اندازه به کانتینرهاي 20 فوت و40 فوت تقسیم بندي مي شوند ، 

البته ممكن است که اندازه هاي کوچكتر یا بزرگتر نیز داشته باشند.
کانتینرها از نظر شكل بدنه نیز تقسیم بندي هایي را مانند این موارد شامل میشوند :کانتینرهاي کفه اي که از دو 
دیواره تشكیل شده اند، کانتینرهاي بدون سقف، کانتینرهاي دو   در، کانتینرهاي بغل باز یا Open Side  و از 
آنجا که حمل و نقل ایمن کاال در دریاها، یكي از مهم ترین تضمین هاي سالمت عملیات و اطمینان از انجام کار 
هستند، وابسته به نوع کاال و احتماالت ناشي از آسیب هاي حین حمل و نقل ، اهمیت حمل و نقل ایمن و اصولي 

، بیش از پیش خودنمایي مي کند.
استانداردهاي تدوین شده حمل و نقل ، بارگیري ایمن و اصولي در خشكي و دریاها در گذر چند دهه به مرحله 

بلوغ رسیده اند.
این استاندارد ها الزاماتي را براي انتخاب متریال، طراحي هندسه و سازه کانتینر، جوشكاري، تستهاي عملكردي و 

همچنین برخي آزمون هاي تخصصي دیگر را شامل مي شوند.

مقاومت سازه، شامل جزئیات طرح
مشخصات فني مواد مصرفي
جوش و سایر متدهاي اتصال
ادوات باربرداري و بارگذاري

سازه هاي حمایت از دیگر تجهیزات ثابت

دنياي ماموت مفتخر است كه با بهره گيري از تيم مهندسي و تحقيق و توسعه ، تجهيزات منحصر به فرد 
و امكانات آزمايشگاهي مورد نياز ، براي اولين بار در كشور موفق به دريافت استاندارد جهاني شده و 

حرف اول در كيفيت توليد كانتينرهاي زميني و دريايي را  به نام دنياي ماموت ثبت نمايد. 
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 درباره مشخصات فني

چرا مشخصات فني در انتخاب يک ساندويچ پانل ، حائز اهميت است؟
در نگاه اول ، تمامي ساندویچ پانلها به یک شكل به نظر میرسند. اّما نكاتي بسیار مهم در کیفیت و مشخصات 
باالرفتن طول عمر و حفظ  باعث  پانلها وجود دارد که  استفاده در ساخت ساندویچ  اولیه مورد  فني مواد 

خصوصیات محصول در بلند مدت میشوند.
بدیهي است که در فرآیند تولید ساندویچ پانلها از مواد اولیه مختلفي استفاده میشود ، اما در ذیل به 2 مورد 

از اهم آنها مي پردازیم:
در خصوص 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 است؟

از آنجا که میزان پوشش روي )Zn( در ورق هاي گالوانیزه و یا میزان پوشش روي ،آلومینیوم و سیلیكون 
در ورقهاي آلوزینک ، کامال مرتبط با مدت زمان ایجاد خوردگي در ورقها میباشد ، این میزان پوشش بسیار 

حائز اهمیت است  و نهایتا به طول عمر بیشتر محصول مرتبط است.
موضوع بسیار حائز اهمیت دیگر   جنس ، نوع و ضخامت پوشش رنگ بر روي ساندویچ پانل است. بدیهي 
است استفاده از پوشش رنگ سوپر پلي استر به جاي رنگ پلي استرمعمولي و نیز ضخامت میزان پوشش 
رنگ ، تفاوت شایاني در کمک به طول عمر باالتر محصول و همچنین میزان رنگ پریدگي در طول زمان ، 

خواهد داشت.

پانل  ساندویچ  یک  مكانیكي  مقاومت  میزان 
سقفي، کامال مرتبط با تعداد و ارتفاع گامهایي 
است که بر روي ورق هاي آن ایجاد شده است 
بر روي نقشه ساخت ساندویچ  لذا دقت نظر    ،

پانل نیز بسیار حائز اهمیت است.
جزئیات فني و نحوه همپوشاني ساندویچ پانلها 
از عوامل مهم دیگري است که به حفظ دماي 

محیط ، کمک بسیار شایاني مي کند.

در خصوص مشخصات فني فوم پلي يورتان مورد استفاده :

از آنجا که براي تشكیل یک فوم پلي یورتان که باعث عایق دمایي شدن یک ساندویچ پانل میشود نیاز به 
ترکیب مواد اولیه اي منجمله پلي یول ، ایزوسیانات ،  کاتالیزورها و دیگر افزودنیهاي تكمیل کننده فرآیند 
ساخت و گاز حجم دهنده میباشد، بسیار حائز اهمیت است که این مواد اولیه داراي چه کیفیتي و ساخت 

کدام کارخانه و کشور باشند. 

زماني که پایه هاي اصلي تولید فوم پلي یورتان از متریالي با کیفیتي پایین باشند نهایتا باعث از دست رفتن 
خواص اصلي محصول نهایي میشوند. مواردي مانند ایجاد ترك و شكستن فوم ، بادکردن ساندویچ پانل ، 

منقبض شدن یا shrinkage  شدن فوم ، جداشدن فوم پلي یورتان از ورق و ...

باعث افتخار است كه دنياي ماموت با رعايت باالترين استانداردهاي مرتبط و استفاده از بهترين 
مواد اوليه و جديدترين تكنولوژي هاي جهان ، توانسته است حرف اول كيفيت در صنعت توليد 

ساندويچ پانل در كشور را داشته باشد و شعار تجربه بهترينها را به تحقق برساند.
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انواع ورق هاي مورد استفاده در توليد ساندويچ پانل

یكي از اجزاي اصلي تشكیل دهنده ساندویچ پانل ، ورق میباشد که در دو سمت ساندویچ پانل قرار میگیرد 
، ایــن ورق از نــوع فوالد فــرم دهــي شـده بـا گریدهـاي مختلـف مـي باشـد کـه درکارخانـه هـاي 
فوالد، بــه روش نــورد گــرم تولیــد میگــردد و درصــد عناصـر شـیمیایي تشـكیل دهنـده آلیـاژ ورق، 
موجـب اســتحكام مكانیكــي و فــرم پذیــري باالي ورق شده و همیـن امـر اسـتفاده از این نوع ورقهـا 

را جهــت استفاده در تولید ســازه هــاي پیــش ســاخته و سـاندویچ پانـل رایج نمــوده اســت.
انتخاب نوع پوشش روي سطح ورق هاي ساندویچ پانل به عوامل محیطي 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  که قرار است پروژه در آن احداث گردد و همچنین نوع فعالیت یا بهره برداري صورت گرفته پس 
از احداث پروژه بستگي دارد. ورق هایي که در ساخت ساندویچ پانل مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از 

گالوانیزه ، آلوزینک ، آلومینیوم و استیل.

ورق هاي گالوانيزه و آلوزينک

جنس اصلي هر دو ورق از فوالد کربني میباشد ،  اما پوشش آلیاژي آبكاري شده بر روي آنها باعث میشود 
که در شرایط مرطوب دچار اکسید و زنگ زدگي نشوند.

میدهند.                                                شكل  را  ها  آن  پوشش  که  است  عناصري  در  گالوانیزه  ورق  و  آلوزینک  ورق  تفاوت 

ورق گالوانیزه داراي پوشش آبكاري شده به میزان بیش از %98 فلز روي میباشد اما ورق آلوزینک با پوشش 
آلیاژي آبكاري شده از 55% آلومینیوم ،44%  روي و 6% سیلیكون ساخته میشود و مقاومت بیشتري در مقابل 

اکسید و زنگ زدگي، نسبت به ورق گالوانیزه دارد.

باالیي  بسیار  اهمیت  از  نیز  آن  ،  وزن پوشش و ضخامت  علیرغم جنس پوشش  است که  توضیح  به  الزم 
برخوردار میباشد، بطوریكه طبق استاندارد، وزن پوشش فلزي آلوزینک و یا گالوانیزه نبایستي کمتر از 100 
افزایش  باشد میزان مقاومت به خوردگي  باالتر  باشد. الزم بذکر است هرچه جرم پوشش  بر مترمربع  گرم 
خواهد یافت و این مقدار پوشش ، مقاومت ورق را در برابر عوامل خورنده محیط از جمله رطوبت و خوردگي 

محافظت کرده و موجب افزایش طول عمر ورق و در نتیجه محصول ساندویج پانل میگردد.

پوشش رنگ روي ساندويچ پانل

ورق هاي گالوانیزه، آلوزینک و ... میباست در فرایند پوشش دهي کویل کوتینگ قرار بگیرند. این نوع پوشش 
از نوع رزین سوپر پلي استر با دوام و پایداري باال به ضخامت 25 میكرون ) 5 میكرون پرایمر 20+ میكرون 
پوشش رویه ( میباشد. این رنگ دوام و ثبات ظاهري بسیار باالیي دارد و همین امر موجب افزایش مقاومت 

در برابر UV، مقاومت در برابر خوردگي و مواد شیمیایي در این محصول میگردد.
 BACK همچنین جهت چسبنگي بهتر،  پوششي به میزان 7 میكرون رنگ پرایمر از جنس اپوکسي بعنوان

COAT  با قابلیت فوم پذیر بودن در محل اتصال ورق با فوم پلي یورتان، انجام میشود.

اليه پليمر6تا8 ميكرون

اليه رنگ رويه: پالستيسول ضخامت200-150ميكرون

پوشش كروماته

فلز پايه با پوشش آلوزينک
پوشش كروماته
بک كوت پرايمر
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انواع ورق هاي مورد استفاده در توليد ساندويچ پانل

ورق هاي پالستيسول 

فرآیند تولید برخي محصوالت، در سالن هایي انجام میشود که ممكن است داراي شرایطي بسیار مرطوب ، یا 
محیط هاي اسیدي و یا خاص باشند و الزم است که از ساندویچ پانل هایي جهت پوشش سقف و دیوارهاي 
سالن هاي تولید آنها استفاده شود که بسیار مقاوم تر نسبت به ساندویچ پانلهاي گالوانیزه یا آلوزینک باشند. 
سالن هاي تولیدي مانند: سالن هاي تولید قارچ، تولید شمش مس ، برخي محصوالت پتروشیمي ، تولید مواد 

غذایي خاص و مواد لبني و ...

لذا الزم است که جهت ساخت اینگونه محیط ها از پوشش هایي استفاده گردد که مقاومتي حداکثري را در 
برابر خوردگي داشته باشند. این شرایط چالش هایي مانند ایجاد خوردگي شدید در دیوارها و سقف ها ، حفظ 
و کنترل رطوبت مورد نیاز، مستهلک شدن دیوارها و سقف ها،  شستشوي مداوم و پاکیزه سازی محیط کار و 

بسیاري از مشكالت دیگر  را براي طراحان و سازندگان سالنهاي تولید ایجاد مي کنند.

دنیاي ماموت با تولید ساندویچ پانل هاي سقفي و دیواري بسیار ویژه با مشخصات فني خاص و استفاده از ورق 
آلوزینک با پوشش پالستیسول که مختص سالن هاي مرطوب و محیط هاي اسیدي مي باشد، توانسته است 

تمام این دغدغه ها را کامال برطرف کند و حرف اول کیفیت در این صنعت را بزند.

پالستیسول یک نوع پوشش پلیمري آلي )رنگ( بر پایه پلیمر ترموپالست پلي وینل کلراید )PVC( میباشد 
که در ضخامت 150 تا 200 میكرون بر روي ورق هاي کویل فلزي از جنس آلوزینک اعمال شده است.

این نوع ورق در تولید ساندویچ پانل هاي سقفي و دیواري که نیاز به مقاومت باالتر و عملكرد بهتر در برابر 
شرایط فوق و محیط هاي اتمسفري که نیاز به مقاومت در برابر خوردگي باالیي دارند ، مورد استفاده قرار 

میگیرد . 

مزاياي ساندويچ پانلهاي پالستيسول دنياي ماموت
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 میگردد.

مقاوم در برابر اشعه نور خورشید در دراز مدت و عدم تخریب رنگ
کیفیت پوشانندگي عالي

دنياي ماموت مفتخر است كه مبتني بر نيازهاي دقيق مشتريان با مشاوره هاي تخصصي و در 
صورت نياز بازديد از محل پروژه ،  به مشتريان خود كمک نمايد تا انتخابي صحيح داشته باشند.
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پلي اورتان

فوم پلي اورتان عایق بسیار قوي است که از ترکیب پلي اول و ایزوسیانات در شرایط خاص و در حضور 
کاتالیزور و مواردي دیگر تولید میشود که در آن بیشتر خلل و فرج ها ) سلولها( بسته شده و به همین دلیل 

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

محیط های صنعتي، تجاری و مسكونی می شوند.

هسته اصلي ساندویچ پانل ،  فومهاي تزریقي در بین ورق ها که همان پلي اورتان نامیده میشوند ، میباشد. 
عایق استفاده شده در ساندویچ پانلها از نوع پلي اورتان سخت مي باشد که این ساختار ساندویچ پانل ها 
را در ردیف بهترین عایقهاي حرارتي قرار مي دهد ، بطوریكه ضریب انتقال حرارت در یک ساندویچ پانل با 

ضخامت 5cm  تقریبا برابر با ضریب انتقال حرارت در یک دیوار آجری با ضخامت 172cm میباشد.

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

زیر آشنا شویم :
 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 سنگین تر باشد 

در نتیجه دانسیته آن بیشتر است.
هر چه دانسیته فوم پلي اورتان 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.

PIR و PUR فوم هاي پلي اورتان
دهه ی  از   PUR مخفف  صورت  به  یا   rigid polyurethane foam اورتان  پلی  سخت  فوم 
است.                                                                     شده  استفاده  باال  راندمان  با  عایق  ماده   یک  عنوان  به  ساز  و  ساخت  صنعت  در   1960

توسعه ی صنعتی در اروپا و آمریكا منجر به تولید نسل دوم که فوم پلی ایزوسیانورات  )Polyisocyanurate( فوم 
پلی ایزو جامد یا PIR شد.

       كالس حريق
برای سهولت در پیشگیری، آتش سوزی ها براساس استانداردهای متفاوت تقسیم بندی می شوند. حریق ها بر حسب 
 B1 است که خود به سه گروه B ماهیت مواد سوختنی به کالسهاي مختلف حریق تقسیم میشود که یكي از آنها کالس

B2, B3 , از گرید 3 تا 1 تقسیم بندی می شوند.

از خصوصيات ساندويچ پانل PIR با كالس حريق B2 می توان به موارد زير اشاره كرد:
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 باعث گسترش آتش نمی گردد.

PIR پس از اشتعال، با کناربردن شعله مستقیم بالفاصله خاموش می گردد و در نتیجه باعث گسترش آتش نمی گردد.

 پس از تماس با شعله مستقیم با تاخیر بسیاری مشتعل می گردد در حالی که پلی استایرن EPS یا سایر عایق های 
آلی بسیار زودتر مشتعل می شوند.

شركت دنياي ماموت مفتخر است كه ضمن توليد ساندويچ پانلهاي PUR ، اولين توليد كننده ساندويچ پانل 
هاي ساخته شده از جنس پلي اورتان PIR  با كالس حريق B2 در كشور عزيزمان است.
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آزمايشگاه

در راستاي  ارتقاء کیفي محصوالت تولیدي شرکت دنیاي ماموت و دستیابي به جایگاه حرف اول کیفیت 
در کشور، ایجاد یک مرکز فوق تخصصي آزمایشگاهي با بهره گیري از نیروهاي دانشگاهي و کارآزموده در 
دستور کار شرکت دنیاي ماموت قرار گرفت و در این راستا نسبت به خریداري و راه اندازي پیشرفته ترین و 
به روزترین دستگاه های تست فوم پلی اورتان و همچنین دستگاه هاي تست هاي انواع ورق ها، اقدامات الزم 

انجام و واحدهاي آزمایشگاهي مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی شروع به فعالیت نمودند.

آزمون هاي مورد نياز بر روي محصوالت ساندويچ پانل

هدايت  ضريب  گيري  اندازه  آزمون 
حرارتي فوم پلي اورتان 

ASTM C518 مطابق با استاندارد

آزمون رفتار در برابر شعله فوم 
پلي اورتان مطابق

 DIN 4102 با استاندارد 

شرح آزمون: جهت بررسی و تعیین مقدار 
ضریب هدایت گرمایی نمونه فوم ساندویج پانل 
در دماي ثابت و مشخص مطابق با استاندارد 
به منظور محاسبه انتقال حرارت در ساندویچ 

پانل 

شرح آزمون: واکنش کند سوز و یا تند سوز 
برابر  در  پانل  ساندویج  فوم  شدن  ور  شعله 
گسترش  میزان  ارزیابي  و  مستقیم  شعله 
در  مقاومت  کالس  تعیین  منظور  به  حریق 

برابر حریق فوم 

آزمون اندازه گيري استحكام  
چسبندگي ورق به فوم 

ASTM D1621 مطابق با استاندارد

الیه  جدایش  عدم  ارزیابي   : آزمون  شرح 
از روي فوم در محصول ساندویچ  هاي ورق 
و  کشش  تست  دستگاه  از  استفاده  با  پانل 
مشخص شدن مقدار استحكام چسبندگي بر 

حسب مقدار کیلو پاسكال.   
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آزمون هاي مورد نياز بر روي محصوالت ساندويچ پانل

جهت   MEK RUB TESTآزمون
مواد  مقابل  در  پوشش  مقاومت 
 ASTM شيميايي بر اساس استاندارد

D5402

برابر  در  رنگ  فیلم  مقاومت  آزمون:  شرح 
مطابق   )Methyl Ethyl Ketone( حالل 

ASTM D5402 با استاندارد

آزمون مقاومت در برابر رطوبت بر 
 ASTM D2247 اساس استاندارد

شرح آزمون: تعیین میزان مقاومت به رطوبت  
100 درصد با قراردادن نمونه ورق در دستگاه  
استاندارد  با  مطابق  ساعت   1000 مدت  به 
محصور  محفظه  یک  در   ASTM D2247
حاوی مخلوط گرم شده  و اشباع شده از هوا و 
بخار آب انجام می شود. دمای محفظه معموالً

 در 100 درجه فارنهایت )38 درجه سانتیگراد( 
حفظ می شود.

کنـترل براقـيت بر اسـاس اسـتاندارد 
ASTM D523

شرح آزمون:  تعیین  میزان براقیت پوشش 
با استفاده از دستگاه  براقیت سنج مطابق با 

ASTM D523 استاندراد

آزمون اندازه گيري پايداري ابعادي 
ساندويچ پانل درشرايط محيطي 

مختلف ازنظردما و رطوبت 
ASTM D2126 مطابق با استاندارد

 )آزمون پيرسازي (

سازي  شبیه  و  سي  برر  آزمون:  شرح   
مدت  طوالني  در  پانل  ساندویج  عملكردي 
ارزیابي طول عمر و عدم مشاهده  به منظور 
شرایط  در  پانل  ساندویچ  ابعادي  تغییرات 
مختلف از نظر دما و رطوبت نسبي محیط.  
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آزمون هاي مورد نياز بر روي محصوالت ساندويچ پانل

تست جامی شدن بر اساس 
EN ISO 1520 استاندارد

در   ، پوشش  مقاومت  ارزیابی  آزمون:  شرح 
یک  از  شدن  جدا  یا  و  خوردگی  ترك  برابر 
تدریجی  شكل  تغییر  صورت  در  فلزی  بستر 
 EN استاندارد  با  مطابق  فرورفتگی  توسط 

ISO1520

آزمون اندازه گيري مقاومت در برابر 
فشـردگي فـوم بر اساس اسـتاندارد    

ASTM D1621

فوم  فشاری  خواص  تعیین  آزمون:  شرح 
 .  ASTM D1621 استاندارد  با  مطابق   ،
محاسباتی که می توان از این روش استخراج 
فشاری،  کرنش  فشاری،  مقاومت  شامل  کرد 

تنش فشاری و مدول االستیسیته می باشد.

کنترل سختی رنگ بر اساس 
ASTM D3363 استاندارد

شرح آزمون :  تعیین  میزان سختی رنگ با 
استفاده از سختی سنج مدادی جهت اطمینان 
از میـزان سـختی رنگ و مقــاومت و انعطاف 
پذیری رنگ در برابر خراش، پرداخت، مالـش 
و ســـایر نیروهای ساینده خـارجی مطابق با

ASTM D3363 استاندارد

آزمـون خمش بر اسـاس اسـتاندارد 
ASTM D522

پوشش  مقــاومت  ارزیابی  آزمون:  شرح   
با  مطابق  شدن  خم  از  پس  ترك  مقابل  در 

ASTM D522 استاندارد
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آزمون هاي مورد نياز بر روي محصوالت ساندويچ پانل

آزمـون تعيين ضخامت رنگ بوسـيله 
دستگاه ضخامت سنج رنگ  بر اساس 

SSPC PA2 استاندارد

آزمـون چسـبندگي رنگ بر اسـاس 
ASTM D3359 استاندارد

آزمون سالت اسپري جهت تعيين 
مقاومت رنگ در برابر خوردگي بر 
ASTM B117 اساس استاندارد

 شرح آزمون: تعیین ضخامت فیلم خشک رنگ 
اعمالی بر روی ورق های گالوانیزه، آلوزینک و 
آلومینیوم رنگی با استفاده از دستگاه ضخامت 

SSPA PA2 سنج مطابق با استاندارد

فیلم  میزان چسبندگی  تعیین  شرح آزمون: 
رنگ با استفاده از ابزارآالت و تجهیزات تست 
 )CROSS CUT TEST( چسندگی 

ASTM D3359 مطابق با استاندارد

به  مقاومت  میزان  تعیین  آزمون:  شرح   
دستگاه  در  ورق  نمونه  قراردادن  با  خوردگی 
سالت اسپری به مدت 1000 ساعت مطابق با 

ASTM B117 استاندارد

UV بر  آزمون مقاومت در برابر اشعه 
ASTM D4587-11 اساس استاندارد

 شرح آزمون: تعیین میزان مقاومت به اشعه 
ماوراء بنفش با قراردادن نمونه ورق در دستگاه 
UV  بمدت 1000 ساعت مطابق با استاندارد 

 ASTM D4587-11
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ایرانسل

همراه اول

رایتل

ایران خودرو

 بهمن موتور

سایپا

کروز

شهاب خودرو

پرشیا خودرو

ایران خودرو دیزل

تیوان موتور

 زامیاد

سازه گستر سایپا

رامان خودرو

صنایع خودروسازی کرمان

سپهر خودرو اصفهان

شرکت معدني و صنعتي چادر ملو 

 صنایع و قطعات ایران

پارت صنعت پایا آذر

ماشین سازي دقایق اراك

تولیدي قطعات خودرو ساالر گستر 

گروه صنعتي برنز

فراوري و ساخت قطعات خودرو ایران

 فوالد مبارکه 

فوالدسازه نگین اصفهان

نورد آریان فوالد-تیغه تانكر

صفا فوالد سپاهان 

فوالد صنعت دارا 

فوالد کویر دامغان 

فوالد خمش 

مجتمع فوالدی روی اندود کاوه

آذر فوالد امین

نورد کاران فوالد غرب

صنایع مس قائم

فوالد ظفر بناب

فوالد جهان آرا 

فوالد پایه پارس 

فوالد سدید ماهان 

فوالد سیرجان ایرانیان 

شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

فوالد سفید دشت چهار محال

نورد فوالد صنعتی و ساختمانی

قطعات فوالدی پارت 

شرکت ملي مس ایران

مس سرچشمه

گهر همكار

صنایع مس ایران

آهن آجین واحد مس سنگ

صنایع مس طارم

صنایع معدنی فرآوری مس امید سبزوران

گزيده اي از اهم مشتريان

معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان

زغال سنگ پرورده طبس

فرآوري ذغال سنگ پرورده طبس

پتروشیمی تخت جمشید

 پتروشیمي آالي مهستان

پتروشیمی خارك 

پتروشیمی مروارید 

پتروشیمی بوشهر 

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

پتروشیمی مهر 

پتروشیمی الله 

پتروشیمی گچساران 

پتروشیمی رامیكو 

پتروشیمی کارون 

پتروشیمی فن آوران 

پتروشیمی رازی 

پتروشیمی کاویان  

 پتروشیمی پارس 

نفت و گاز مسجد سلیمان 

انرژی گستر نصیر

خدمات صنعت پتروشیمی البرز

پژوهشگاه صنعت نفت

مناطق نفت خیز جنوب 

پاالیش نفت جی هرمز

مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان

نفت فالت ایران 

نفت انرژی ارژن 

خدمات چاههای نفت ایران

نفت ستاره خلیج فارس 

نفت پارس 

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

پاالیش نفت تهران  

صنایع نفت و انرژی قشم 

ره گستر نفت 

نفت پاسارگاد 

پتروشیمی آالی مهستان 

پاالیش و نفت گاز پیروزی 

 بهره برداری نفت و گاز کارون 

 نفت و گاز مسجد سلیمان 

نفت و گاز گچساران

پاالیش نفت بندر عباس  

اریس اکسین

کیمیدارو 

البرز دارو

کارخانجات دارو پخش

داروسازی اکسیر

داروگستر مایسا

درمان یاب دارو

داروسازی آفا شیمی

داروسازی پارس حیان

داروسازی آینده سامان

 داروسازی شهید قاضی 

داروسازی خوارزمی

یاس پردیس دارو

دارویی باریج اسانس

بهرسان دارو

ایران دارو

داروسازی تهران شیمی

هنار دارو

البراتوارهای داروسازی رازك

داروسازی الحاوی

شرکت شیمی دارویی دارو پخش

داروسازی اکسیر

داروسازی جابرابن حیان

 داروسازی پورسینا

داروسازی تهران دارو

مهرداور

روناك دارو

داروسازی جالینوس

فراورده های پویش داروداروسازی سپیداج

مرهم دارو

الیت دارو

دانشكده داروسازی دانشگاه تهران

داروگستر نخبگان

فناوران دارویی پارسیان

درسا دارو

داروسازی بهسا

مهرسام دارو

مهبان دارو

نو آوران صنعت دارو باران

شفا آراد
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گزيده اي از اهم مشتريان

دارویی زردبند

 دارویی برکت

دانش پژوهان آریا دارو

داروسازی ماد

زیست دارو دانش

پخش افق دارو پارس

رویان دارو

به پخش داروی بهشهر

 فرآورده های تزریقی و دارویی

توزیع دارو پخش

ابیان دارو

توسعه دارویی رسا

البراتور داروسازی و بهداشتی شفا

پخش دارویی ممتاز

فن آوریهای نوین دارویی آتیه

مدوك زیست دارو

  دارویی نیكو

مواد اولیه دارویی تهران شیمی 

تعاونی داروسازان استان زنجان

داروسازی ارس باران

امید مكمل سالمت 

گیاهان معطر پرند

فرآورده هاي پردازشي داده کاوي حیات

تولیدي لوازم طبي ایران

نوآوران صنعت دارو باران 

داوریي شافي دارو 

پالسما درمان فارمد 

تحقیقاتي و تولیدي سیناژن 

تحقیقاتي و تولیدي واریان فارمد 

هگمتان داروی غرب 

ایده داروی پارس

داروسازی فارابی

داروسازی دی میبد

شیمی دارویی میخک سینا

داروسازی ثامن

سجاد دارو شرق

داروسازی شافی دارو

تیكاب تجهیز

گروه مپنا

شرکت توسعه پروژه های ویژه مپنا

 نصب نیرو

مهندسي و ساختماني جهانپارس

تناوب

نصب سازه مقاوم

 نصب سازه مقاوم کرج

عمران سریر

سپاسد

شن زار

 لورچ

ویما

آرتا صنعت گاتا

 نگین عسل هرند

شرکت تولیدی فارسان

شرکت راه و ساختمان 115

 مهندسین مشاور کاژه مهراز پارس

 مهندسي آب یاران پهن دشت

 فني و مهندسي جنوب تاسیسات

پرهوم طرح 

شرکت مهندسي پیشتازان بردین

ساختماني گسترش و نوسازي صنایع ایران

 مهندسي پیشتازان بردین

  انهار

توسعه ابنیه فني

عمران توسعه شهري اترك 

مدیریت هیربدان

 المان سازه قومس

ایستا بناي بندر

شرکت خرم راه ماهان

شرکت آبسال 

توسن محرکه شرق

شنزار

ایران تابلو

تخته فشرده پاك چوب

شرکت گیل راد

نجم تابان ارم-لوتوس

سورنا سلولز )گروه گلرنگ( 

پدیده شیمي قرن )گروه گلرنگ(

پدیده شیمي جم )گروه گلرنگ(

 فن آوران پرتو الوند

 فرمهای تجارتی ایران

کیان الماس الموت

شرکت ماه سان صنعت

کاج نما چوب .

شرکت رکورد ابزار

ماشین سازي دقایق اراك

شرکت رکورد ابزار

فراسان فارس

شهدینه آران هشت بهشت

گروه میهن

گروه خوشگوار

گروه کاله

گروه دومینو

گروه شیرین عسل

گروه صنعتي لینا

گروه پگاه

گروه زر

فرآورده های گوشتی کاله آمل

مهرام 

سن ایچ 

آناتا

مزمز

شونیز )داداش برادر(

تک ماکارون

سه نان

فرمند )شكالت پرند(

ساوین 

سالمین

طبیعت

زرکام

زرنام

آرد زر

زر ماکارون

دام و طیور کوروش )گلرنگ(

سپهر پالستیک )گلرنگ(

صنایع غذایي دشت مشكات 

صنایع غذایي مهرشهر مهران )سرد و تازه (

صنایع غذایي گلستان 

شرکت سوربن )کاله(

صنایع گوشت پویا پروتئین

شیرین فاخر الهیج 

فرآورده هاي لبني پادراتوس

شیرین نخل پویا

شرکت صنایع غذایي عال

نگین صنعتي جنوب منطقه آزاد چابهار

لبنیات و بستني دومینو

شرکت امید پروتئین سالمت

شرکت مرغ گوشتي تک مرغ گیتي صحرا

کشت و صنعت قارچ رامند مجار

مزرعه کشت و صنعت پایدار

شرکت تولیدي نادریان فرد

پخش سایه سمن

شرکت فراورده هاي گوشتي کاله آمل

شرکت مرغ گوشتي تک مرغ گیتي صحرا

شرکت مهرام

مرغ مادر عرفان گنبد

شرکت صنایع غذایي پالودپارسیان

شرکت روئین طالي زنجان

درخت الماس سبز

 سیب نوش 

شانا

 صنایع غذایي نو افرین

 نسیم سحر پاك مهر خلیج فارس

 قارچ مالرد

راشا کاسپین

خوراك سالم

مزرعه خوراك آریایي

مز

زرماکیان مزرعه سبز

دیلي مارکت

پلیمر پاك آریان

پاندا

سرزمین خرید

کهن شیمي آریا 

پلي پک

مكنزي

خوشبخت
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گزيده اي از اهم مشتريان

کار پیرا کندري استیل

افتا دشت پارت

آذرسان

کارتن انصار3

فرآوري

سپهر آذربایجان

کشت و صنعت آذربایجان

دامپروري مغان

شهد سهند

عسل سبالن

آسیا پک آذر

تجارت ایكاد

پخش سراسري

قند آذربایجان

پلیمر پالستیک سبز

آیدین پالستیک آرین

 فرادید هنر

گروه تولیدی ساوانا طیور پارس

کشت و صنعت طالچین 

پردیس اطالع رسان سپهر

فناوران نانو مواد تسنیم

حمل ونقل ریلي سپهرزاوه طوس 

دژکوب راه 

بازرگاني اشجع باتري

مانا انرژي پاك 

توسعه انرژي عمران ایده 

شرکت هژیر صنعت

مهام گستر فیدار پدیده

شرکت توسعه صنعت رخشان سهند

کاشي گلدیس یزد

هواپیمایي کارون 

گودرز گرگان

شرکت مروارید نقش طوس

شرکت پوشش صنعت الوان

شرکت بهین فوالد آتي گستر

یاس پالست شمال

راهبران برق رفسنجان

شرکت پنجاه رنگ ابریشم

شرکت کبریت ستاره ممتاز

 مانا صنعت کاویان

صنعت غذایي آرمان

کیسان فیلم آرماني

بسته بندي نقش آرماني

بسته بندي کارتن آرماني

کشت و صنعت دشت سبز آرماني

پالستیک آرتمن

کشت و صنعت مزرعه پایدار

کیسان پاك

دنیــای مامــوت دنیایــی وســیع از رویاهــای صنعتــی اســت کــه بــه 
واقعیــت پیوســته و همچنــان بــا چشــم انــدازی روشــن چشــم بــه 

آینــده ای درخشــان تر از حــال دوختــه اســت.

دنيای ماموت، تجربه بهترين ها
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