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 هاپانل یچساندو

 یچ، ساندویناز ا یشاند. پداشته یقابل توجه یشرفتسال گذشته پ 40پانل در  یچساخت ساندو یهاتکنیک

شدند. یدر نظر گرفته م یصنعت یهاو ساختمان یکاربرد یساخت و سازها یمناسب برا یمحصوالت ،هاپانل

منجر به استفاده  ،هاآن جذاب یو ظاهر بصر یفیت، کیریپذ یق، تطبیبندیقخوب عا یهایژگیحال، و ینبا ا

 در ساختار یدماده جد یکها شده است. به عنوان از ساختمانتعداد زیادی ها در روزافزون و گسترده از پانل

اورتان  یاز کاربران بوده است. صفحه سقف پل یاریبس یانتخاب برا ینتراورتان مناسب ی، پانل سقف پلمرکزی

 یمتقس اورتان یپل یتو چهار موج صفحه سقف کامپوز یورتان یپل یتکامپوز سقفبه دو نوع سه موج صفحه 

حرارت، ضد آب، ضد صدا  یقعا توان به مواردی مانندی میسقف هایساندویچ پانل یهاهایاز ویژگی .دنشویم

از مردم آن  یاریاست که بسموضوع  ینااصلی  یلدل ها،ی این پانلعملکرد عال ها اشاره کرد.آن و نصب آسان

 کنند.یسقف انتخاب م کفپوش را به عنوان

 
 هاپانل یچساندو کاربرد

 یها، سالنیسازیرهذخ یهاسالن ، به طوری که برای ساختگسترده است یاربس هاپانل یچدامنه کاربرد ساندو

 یها، ساختمانو استخرها یورزش یهامانند سالن یعموم یها، ساختمانکوچک و بزرگ یتجار کنا، امیدتول

 مواد یانبارها یها برا. آنروندو غیره به کار می پرورش قارچ انبارهای، های، مرغدارهااصطبلمانند  کشاورزی

 یورآفر یهاممکن است در کارخانه ینهمچن هاپانل یچمناسب هستند. ساندو یزرهاها و فر، سردخانهییغذا

و چه  بیرونی، چه هاساختمان یوارهایها ممکن است به عنوان دپانل یچد. ساندوناستفاده شو ییغذا مواد

توانند در ی، مبا پوشش مناسب هاپانل یچساندو. استفاده شودها کاذب سالن یهاها و سقف، سقفیداخل

داشته  وامد ،یتصنع یآلودگ یسطح باال در شرایط وجود یا( یشور )مانند مناطق ساحل یطبا شرا یمناطق

 باشند.

 ماندگاری

 یطیمح یطکار و شرا عد از پایانب ینگهدار مراحل این مدت به شده است. ینیبیشسال پ 30 یلعمر پروفا

 یشتریبا سرعت ب ،یساحل یا یصنعت آلوده یهوا یطدر شراداده شده،  پوششمعموال سطوح  .دارد یبستگ

شایان ذکر است  سال هم برسد. 20ها به توان در این قبیل شرایط عمر این پروفایلکه می شوندیم یبتخر

 بینند.آسیب می یبا سرعت کمتر ترروشن یهارنگ نسبت بهتر یرهت یهاپوشش که
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 مختلف یطها در شرانلاانتخاب مناسب پ

 ی وخوردگ یجادباعث ا غیرطبیعی،طبیعی و در معرض عوامل مختلف  هاپانل یچساندو قرار گرفتن پوشش

 یمیاییآب، رطوبت و مواد ش توانندطبیعی و غیرطبیعی دخیل در این مسئله می . عواملشودمیرنگ  ییرتغ

ت انجام یاشده در رابطه با عمل یدتول یمیاییممکن است مواد ش ینهمچن این عوامل. یط باشندآلوده کننده مح

که  یمواد ها یاکارواششنا و  ی، استخرهایبدنساز یهاوبت در سالنرطمعموال باشند.  خود سازهدر گرفته 

که در داخل ساختمان  یمیاییش یندهایفرآ یمحصوالت جانبیا ، یاکد، مانند آموننشویم یدتول یواناتتوسط ح

 یهاباال در کارخانه یبهداشت یحفظ استانداردها برایمورد استفاده  یکننده تهاجمیزمواد تم یاافتد یاتفاق م

 هابیرونی ساندویچ پانلظاهر  یبر رو یممکن است اثرات مخرب ،عالوه اشعه ماورا بنفشه ب یی،مواد غذا یفرآور

 یبرا هاروکش پانلانتخاب نوع مناسب  یشود. برا روی آن رنگ حتی و یرفتن براق ینداشته باشد و باعث از ب

تمام عوامل ذکر شده  یدها، کاربران باو بدون دردسر پانل یاز عملکرد طوالن ینانو اطم یطی موجودمح یطشرا

 شود. یم یینتع EN ISO 12944-2بر دوام پوشش توسط استاندارد  بیرونی یطشرا یرثا. تیرندرا در نظر بگ

 

 خارجی ثیرات محیطیاتجدول 

 شرح دسته بندی

C1 بسیار کم - 

C2 مناطق کشاورزی در محیطی با آلودگی کم کم 

C3  متوسط 
  کم نمک محتوای با ساحلی مناطق گوگرد اکسید دی آلودگی، سطح متوسط مناطق شهری و صنعتی

 دریا از کیلومتر 20 تا 10فاصله 

C4  دریا از کیلومتر 10 تا 3 فاصله ،مناطق صنعتی و سواحل با محتوای نمک متوسط  باال 

C5 I  های تهاجمیو محیطتی و ساحلی با رطوبت باال مناطق صنع بسیار زیاد 

C5 M  کیلومتر از دریا 3تا  1، بین مناطق ساحلی با سطح نمک باال بسیار زیاد 

 

 داخلی ثیرات محیطیاتجدول 

 شرح دسته بندی

C1 ها، مدارس و هتلهاهای گرم شده با هوای پاک به عنوان مثال دفاتر، مغازهساختمان بسیار کم 

C2 های ورزشیسالنو  های فروشگاهاتاق مانند پذیر استها تراکم امکانآنگرم که در های غیرساختمان کم 

C3 متوسط 
 به عنوان مثال صنایع غذایی، لباسشویی، .نسبتا زیاد یا رطوبت باال و آلودگی هواهای تولید باتاق

 صنایع لبنی و هاکارخانه

C4 ساحلیسازی و تاسیسات ، کشتیتاسیسات شیمیایی، استخرهای شنا باال 

C5 I ها یا مناطقی با تراکم ثابت و آلودگی زیاد هواساختمان بسیار زیاد 

C5 M ها یا مناطقی با تراکم ثابت و آلودگی زیاد هواساختمان بسیار زیاد 
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 هاسطوح پوشش پانل

 یهپوشانده شده است. حداقل ضخامت ال ینکآلوز یا ی، رویورق فوالد در هر دو طرف با پوشش محافظ معدن

است.  ینکمترمربع آلوزهر گرم در  150 یا یمترمربع روهر گرم در  225 یرونیب یکاربردها یبرا یآل یرغ

دهد. پوشش رنگ یبا جرم کمتر میه را که دارد، همان ضخامت ال یتراکم کمتر یلبه دل ینکپوشش آلوز

نیز روی ا یکرونم 25استر با ضخامت یپوشش پل همچنین یکرد، محافظ است. به صورت استاندا یهال ینآخر

مختلف و انواع مختلف  یها، ضخامتیطیاستاندارد محیرغ یطدر شرا ییکاربردها ی. براشودکار کشیده می

و بدون دردسر  یعملکرد طوالن محیطی، یطمتناسب با شرا نوع پانلشود. انتخاب یم یهپوشش رنگ توص

 در متریلیم 0.5و  داخلدر متر یلیم 0.4استاندارد، ضخامت پوشش  حالتکند. در یم ینها را تضمپانل

، ضخامت پوشش از هر دو MWF یها. در پانلباشدمی IPRو  EPS  ،PURهسته یدارا یهادر پانل ،خارج

داخل  ازمتر یلیم 0.5پانل ممکن است  روکشاستاندارد، ضخامت یرغ یهاحالتمتر است. در  یلیم 0.5طرف 

 یلم،ف یناند. امحافظ پوشانده شده یلمف یکها از هر دو طرف با پانل کلیه باشد. پانل خارج از متریلیم 0.6و 

هفته  3و حداکثر پس از  یدتول یخماه از تار 1کند. ظرف مدت یها محافظت میهو مونتاژ از ال لدر هنگام حم

  شود.برداشته میمحافظ  یلم، فیداز قرار گرفتن در معرض نور خورش

بر  یمرور ینجاشود. در ایها ساخته ماز آن یقصفحات عا یرونیوجود دارد که پوسته ب یماده اساس ینچند

 داریم.مواد این  یاتخصوص

 

 

 
 

 

 

 
 



  www.MianaWeb.ir                                                                           محتوانویس: فرهاد ناجی

4 

 

 استفاده مورد  مواد

 ورق فوالد
داشته و در برابر یی این ماده پایداری باالد. شوبندی استفاده میاغلب در تولید صفحات عایق فوالدورق 

 خوردگی مقاوم است

GRP 

GRP   ها قابل استفاده فقط برای قسمت زیرین پانل است. پالستیک تقویت شده با الیاف شیشهنوعی

برای جلوگیری از  ،هایی که با مواد شیمیایی یا نمک زیاد مواجه هستنداین ماده در اتاقباشد. می

 .ازه فلز در برابر شکستگی مقاوم نیستاندبه ه شود. این مادخوردگی استفاده می

 آلومینیوم

و  ین ماده به ویژه در برابر مواد شیمیایی. اشودپوسته پانل عایق از آلومینیوم ساخته میگاهی اوقات، 

توان به ز معایب آن می. اشودبنابراین به طور عمده در صنایع کشاورزی استفاده می ،نمک مقاوم است

 .تواند منجر به مشکالت ساختاری شودحرارتی زیاد اشاره کرد که میقیمت باال و انبساط 

 فوالد 

 زنگضد
 

زدگی و از بدون زنگ است که کامال زیت این ماده اینشود. مه میدرت پوسته از فوالد ضد زنگ ساختبه ن

 .، بسیار گران استآنیمت . قخطر استنظر غذایی بی

 

 هاپانل ساندویچ فنیمشخصات 

هم به  یراهستند، ز یچیدهها واقعا پآن یاما با توجه به مشخصات فن ،شوندینصب م یها به راحتپانل ساندویچ

 یچو آسان ساندو یعها. نصب سرآن ینب یچسبندگیا دارد و هم به انسجام  یبستگآن  مواد تشکیل دهنده

 یچساندوبه همین دلیل . شودمحصوب می یحل اقتصادراه یک ،سطوح بزرگ و همگنبا ساخته شده  یهاپانل

، ی، کشاورزیصنعت یهاو سقف در ساختمان یوارد برای روکش به منظور ساخت حلراه ینتربه گسترده هاپانل

 رود.به شمار می غیرهو  یتجار

 

 
 

 دو رو ورق های سقفیاستاندارد ساندویچ پنل مشخصات

 هایپانل با همپوشانی صورته ب آن متریسانت 7 که است متر 1.07 سقفی هایپنل ساندویچ استاندارد عرض

البته با توجه به نقشه پروژه و سفارش مشتری طول  .دهدرا پوشش می مفید کار مترحذف شده و یک  کناری
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تواند انواع ها با توجه به کاربردشان در سقف، میاین ورق تواند متغیر باشد.های سقفی میپنل این ساندویچ

 هاپنل ساندویچ اینداشته باشند.  ایذوزنقهطرح سفالی و  شادوالین، ،یا سینوسی ایکرکرهمختلفی همچون 

موجود هستند. همچنین انواع دیگری از  گالوانیزه آلومینیوم و آلوزینگ، از جنس ورق طرف دو هایروکش با

 های مختلف در بازار موجود است.ها به شکل تک رو با روکشآن

 و انبار ،هاسردخانه ،هاکانتینر صنعتی، هایساختماندر  سقف روکش عنوان به هاپنل این ازبا توجه به اینکه 

و نوع کاربردشان متفاوت  اقلیمی شرایط ، ضخامت مورد نیاز برای هر یک بر اساسشودمی استفاده سیلوها

هایی مثال پنلبه عنوان  سانتیمتر دارند 20الی  3های سقفی ضخامتی در حدود است. در مجموع ساندویچ پنل

 ضخامتهایی با شود و پنلاستفاده می هامرغداری و قارچ پرورش هایمتر برای ساختمانسانتی 5با ضخامت 

استفاده در روکش  جهت، باال به سانت 8 هایپانل ساندویچمعموال  .دنرومی کار به هاسردخانه برای باالتر

 12تا  2ها، طول ورق بین پنل شایان ذکر است که معموال در این ساندویچ .روندمی کار به هاسردخانه سقف

 باشد.متر در نوسان می

 
 دو رو ورق های سقفیساندویچ پنلمراحل نصب 

های سقفی را آغشته کنیم. سپس ساندویچ در ابتدای امر باید با چسب مخصوص محل قرارگیری ساندویچ پانل

ها را به اسکلت ساختمان متصل های مخصوص آنقرار دهیم. پس از این کار با بستها را در جای مربوطه پانل

پانل استفاده کنیم، باید محل چفت  کنیم. اگر سقف به شکلی است که مجبوریم از حداقل دو ساندویچمی

حل شدن دو ساندویچ پانل را نیز به چسب آغشته کرده تا به خوبی در هم چفت شوند. بعد از چسب کاری، م

 کنیم.متر یک پیچ نصب میسانتی 5های مخصوص، در هر اتصال را با پیچ

 های سقفی دو رو ورققیمت ساندویچ پنل

های دیواری در نظر گرفته ، پارامترهای مشابه در محاسبه پانلهای سقفیهنگام محاسبه هزینه ساندویچ پانل

. با رنگ و الک، حجم سفارش محصوالت و غیره نوع و ضخامت عایق، نوع. این پارامترها عبارتند از شودمی

 ها با مشاوران ما گفتگو کنید. توجه به متغیر بودن پارامترهای موجود، برای اطالع از قیمت
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 درباره ساندویچ پانل

تحمل باال  یتبا ظرف ییهاپانل یچتوان ساندوی، مباال یفیتو مواد با ک یددر حال توسعه تول یوراهمراه با فن

 یبستگ یزن ی، به سطوح فلزصفحه میانی عالوه بر تراکم و ضخامت ماده پرکننده تحمل یتکرد. ظرف یدتول

ها به عنوان ، آنیتقابل ین. با انندحمل کتتر از وزن خود را ینسنگ یتوانند بارهایها مپانل . در واقعدارد

مصالح  ینترآلیدها ین، اتتوان گفاصل میشوند. در یداده م یحساختمان ترج یوارهایپوشش سقف و د

، عالوهه استفاده شود. بی بتن یا ی، چوبیفلز یهاها با سازهتواند در تمام ساختمانیاست که م یساختمان

 کرد.  ییجوصرفه سازه زمان کل مونتاژ درو هم  یتوان هم از مصالح ساختمانیم

. با استفاده از یابدیمتر کاهش م 12 هردر  ،هادر ساختمان مونتاژ در هنگامتعداد نقاط مشترک همچنین 

در  یقهدق 10 در حدود یو سقف را در مدت زمان کوتاه یوارد مونتاژتوان ی، مهااین پانل حمل های نوینابزار

 یچکه ساندو این در حالی است .تخمین زد ،هاسقف یمکعب برادر متر یقهدق 8و  یوارهاد یمکعب برامترهر 

 با نوعمت یهابا استفاده از رنگ هاو سقف یوارهاد ندارند.ارتفاع ساختمان  یا هساز حجممحدودیتی در  هاپانل

 کنند. یم یداپ خاصی یبصر زیبایی، داریهزاو و ی، افقیعمود یهایتپوشش صفحات در موقع

 .گذارنددست طراحان را برای بهبود طراحی باز می، یداخل یهامنظوره در قسمتچند یهاکمک پانل هب یحت

مونتاژ  درآنچه شوند. به وسیله فرمت خاصی به هم متصل می ،دهندیرا انجام م بندییقعا یفکه وظا ،اتصاالت

 یتقابل که دهدنتایج تحقیقات نشان میاست.  ایرادبدون  یکدیگر، نشست کامل عناصر به است یازآسان مورد ن

 متداول است. یهابرابر بهتر از پنجره 100ها نلاپ ساندویچ یریهواگ

 
 

 های سقفیمزایای استفاده از ساندویچ پانل

 مناسب یحرارت یقعا     
 یپل و فوم یهسته پل یدارا یهاپانل یحرارت یتهدارود. به عنوان عایق حرارتی بسیار مناسب به شمار می

 است. W/mK 0.020 یزوسیانوراتا
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 پایداری باال     
ها، از دیگر مزایای ساندویچ ساندویچ پانل حفظ خواص و ظاهر یی وآب و هوا یطمحافظت در برابر شراپایداری و 

دهد که نوع ساندویچ پانل را با توجه به شرایط جغرافیایی محلی باشد. این مسئله هنگامی رخ میها میپانل

 ها به خوبی حفظ شود. مشخص کنید تا پایداری آن برای سال

 بودن آب ضد     
در صورت  ها است.از مزایای استفاده از ساندویچ پانل ری از نفوذ رطوبت و اثرات برفجلوگیآب بودن،  ضد

سال  ینچند یبرا هاساندویچ پانل آب بودن کامل ، از ضدو درزگیری درست نصب یاستانداردها یترعا

 د.یکنیحاصل م یناناطم

 عایق صوتی     
به  یخوب یاربس یصوت یقعا توانندیم باشند، اب شدهانتخ یبه درست های ساندویچ پانلمواد اصلدر صورتی که 

به خارج از ساختمان  یصنعت ی، کاهش انتشار سروصدابیرونی یبودن صدا یقبه عا یاز. در صورت نشمار آیند

 ها استفاده کنید.توانید از ساندویچ پانلمیکاهش سروصدا در داخل ساختمان،  یا

 در برابر آتش مقاوم     
به کالس مقاومت در برابر  یدنتواند رسیمی(، پشم معدنها )مرکزی ساندویچ پانل مناسب هستهنوع انتخاب 

از  ینشانآتش یهامحفظه یفرار و جداساز یرهایمحافظت از مس ،امکان ینکند. ا ینتضم  EI120تا  را آتش

 .کندیرا فراهم م یکدیگر

 بودن به صرفه مقرون     
توان به طور کل می. ها استهای مهم ساندویچ پانل، از قابلیتساخت ینههزکاهش  یع وآسان و سر نصب

در  IPR-PIRها است. ضخامت پانل ساختمان وسازها در ساختیر روشکمتر از سا یاتی،عمل یهاینههزگفت، 

ه شد یکاش یوار سفالیدیک متر، یسانت 75به ضخامت  یبتون یوارد یکبرابر با  آن، انتقال حرارت یبضربرابر 

 است.متر یسانت 190ضخامت به  یآجر یوارد یک یامتر یسانت 60به ضخامت 

 های یک رو فویل یک رو کاغذنلاساندویچ پ

 یرو درو  یورق با پوشش فلز رو یک در ،کاغذ یا آلومینیومی یلفو رو یکورق  رو یک هایپانلدر ساندویچ 

مورد  ییهادر مکانبیشتر  هاپانل یچنوع ساندو ینا گیرد.میقرار استفاده مورد کاغذ  یا آلومینیومی یلفو یگرد

 مانند وجود داشته باشد، در آنجا به سقف کاذب نیازها، پانل یچکه پس از نصب ساندو دنیرگیاستفاده قرار م

رود، چون هزینه یک روی ساندویچ تر شدن سازه به کار می. این کار بیشتر به دلیل با صرفهانبار یهاسالن

 شود.جویی میتر شده و در مقیاس بزرگ، هزینه بسیاری صرفهها ارزانپنل

 همپوشانی های مجاورآن با پانل متریسانت 7که  ،متر است 1.08 یسقفهای پانل یچعرض استاندارد ساندو

صورت  ها بهپانل یچساندو ینا یهاورق در نظر گرفت. برای آن یدمتر کار مف 1.01 توان، در نتیجه میدارند

 شوند.یم یدتول یو سفال یا، طرح ذوزنقهین، شادولینوسیس یهاطرح

 یداراما پا ،تر استتر و ارزانمختلف مواد موجود است. مواد نازک سبک یهاها در ضخامتپانل پوسته ساندویچ

 یبرا متداول یرقدم زد. مقاد روی آن ،پانل یرساندن بر رو یبتوان بدون آسیتر، میم. در مورد مواد ضخیستن

 متر است. یلیم 0.6و  0.4 هاروی ساندویچ پانل ضخامت ورق فوالد
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 هاپانل یچگام ساندوبهدستورالعمل نصب گام

 کرد.  بندییمتوان به چند مرحله تقسیپانل را م یچساندو نصب

 یهها به محل ساخت و تخل. حمل و نقل پانل1     
شود از یم یهکرد. توص یهتخل یفتراکبا ل یا یتوان به صورت دستیمرا متر  6با طول حداکثر  ییهابسته

متر  2 یدحداقل فاصله چنگال باالزم به ذکر است که  شود.چنگال استفاده  یمبا عرض قابل تنظ ییهایفتراکل

 متر باشد.یلیم 150با عرض 

مشخص  یلند شوند. فاصله کمربندهانقاله ب یهابا استفاده از تسمه یدبا، متر 6از  یشبا طول ب ییهابسته برای

متر، فاصله  12از  یشترب یهابسته یمتر است. برا 4-2 ،متر 12متر تا  6 یی به طولهابسته یشده برا

 متر است. 4.5-3.5حمل و نقل  یکمربندها

 شده یلسازه تکم یفیت. کنترل ک2     
شوند، یآن ثابت م یها بر روپانل یچکه ساندو یساختار یاآ ید،کن یها، الزم است که بررساز نصب پانل قبل

ها شود، که پانل یندر اتصاالت ب یتواند منجر به نشتیانحراف در اجرا م ینترکوچک ی. حتیرخ یااست  تراز

 .کندیم یجادرا ا «اثر موج»اصطالحا 

 محافظ یلم. برداشتن ف3     
 شود.ینم یهپس از نصب پانل توص یل. حذف فویدرا بردار یلماست قبل از انتقال پانل به محل نصب، ف بهتر

 ی. آب بند4     
که با پوشش  ییهاقرار است در مکاناین نوارها . یدرا وصل کن PES یبندآب یپانل، نوارها تکمیلاز  قبل

ور از مهروموم به ط الزم به ذکر است که استفاده شود. متصلبه سازه  ،پانل در تماس است یچساندو یداخل

 کند.یم یریپوشش جلوگ یکیمکان یبموثر از آس

 پانل یچ. نصب ساندو5     
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 ها است.حمل و نقل پانل یبرا خال یاستفاده از باالبرها ،حل مونتاژراه ینترشدهیهو توص ینترمطمئن

 یرپنجره و نورگ ر ود یل. نصب پروف6     
دقت فراوانی دارد، زیرا باید درزی در محل اتصاالت به  یازنغیره  و نورگیر پنجره، یلپروف ،در یلپروف نصب

ها طراحی هایی مخصوص این ساندویچ پنلهای مرتبط در و پنجرهوجود نداشته باشد. بدین منظور شرکت

 کند.تر میها کار را برای مجریان پروژه بسیار آساناند، که استفاده از آنکرده

برقی، به راحتی برش داد. البته توان با ابزارهایی مثل ارها میها رشایان ذکر است که تمامی ساندویچ پانل

ها آسیب استفاده از ابزارهای برش در دمای باال برای این کار مجاز نیست، چون به پوشش ساندویچ پانل

 رساند.می

 یبعد یها. مونتاژ پانل7     
حداکثر سفت بودن از  ینانبه منظور اطم ،هاپانل یحاز فشار صح ینان، اطمیبعد یهاپانل ساندویچ نصب هنگام

 ، مانندهابدون اتصال دهنده ،اتصال صفحات الزم به ذکر است که محل مهم است. یارها، بساتصال دهنده

 شود.مهروموم شده  یدصفحه سقف، با یکو  یواریصفحه د یک یناتصال ب

 هانصب پوشاننده. 8     
 و غیره.ها یها، بادبندها، برجستگمفاصل، گوشه پوشاندن ان مثالبه عنو ،است هامرحله نصب پوشاننده آخرین

 ناصر. نحوه اتصال ع9     
به  یازرا بدون ن نظارت یستمس یا یی، عناصر روشناآرم شرکتمانند  کوچک یامکان نصب اجزاها این پنل

بار اعمال شده توسط عناصر بسته  باید توجه داشت که حداکثرحال،  ینکند. با ایفراهم م یاضاف یرسازیز

 نباشد. مربع رمتهر در  یلوگرمک 10 بیشتر از شده
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 یست؟چ یبندیقعا یهاپانلساندویچ 

 یمعموال دو ورق پوشش که اندشده یلتشک یهال ینها از چندپانلساندویچ ، یدا استکه از نام آن پ همان طور

 یوقتاما است!  یچها با ساندوتنها شباهت آن ینهسته وجود دارد. ا یک ینب ینو در ا در دو طرف داشته نازک

 یهایهال ، زیراجلوتر هستند یارخود بس یها از اسم خوراکپانل یچرسد، ساندویم و استقامت نوبت به دوام

 شود.یفته مگ یت نیزکامپوز یهاها پانلاغلب به آن . به همین دلیلمحکم دارند یوندپ یکدیگرجداگانه با 

 یشترشوند. در بیه میارا یمتنوع یهاها در طرحپانل یچساندو یا یتکامپوز یهاشده، پانل یبندیقعا یهاپانل

، یزهتواند از ورق فوالد گالوانیم یشده است. پوسته داخل یلتشک یزهورق فوالد گالوان یکاز  یرونیموارد، پوسته ب

 یشترساخته شود. هسته آن ب یشهش یافشده با ال یتتقو یکپالست یا، فوالد ضد زنگ ینیومنازک آلوم یهاورق

یزوسیانورات ا یپل یا (PUR) اورتان یو پل یپشم معدن( و EPS) منبسط شده یرناستا یمانند پل یقاز مواد عا

((PIR کندیمواد استفاده شده کمک م یاتخصوص یببه ترک یو داخل یرونیب یهایه. اتصال الشودتشکیل می. 

، که این مورد از محاسن محافظتی این شودیدشوار م سخت آن، شکستن سطح به لطف هسته یاخم شدن 

 ها است.پانل

 
  شده یبندیقعا یهاپانل کاربرد ساندویچ

 . یرندگیده قرار موساز مورد استفامانند هوا فضا، خودرو و ساخت یعاز صنا یاریشده در بس یبندیقعا یهاپانل

، یدکنیم ییجوشما در وقت صرفه . با این کاربخش ساختمان است یشده مناسب برا یبند یقعا یهاپانل

در  ید.و سقف استفاده کن یوارها به عنوان داز آن یدتوانیو م کنیدکم میو وزن را  یددهیها را کاهش مینههز

 .کرد تبدیل بندی شدهبا استحکام و عایق سازه یکها را به توان آنیم یک چشم به هم زدن

 یهاساخت سالن یبه خصوص برا ی شدهبندیقعا یهاپانل ساندویچ ، امروزهبیان شده یاتخصوص یلدل به
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شوند. خاصیت ی به عنوان سقف استفاده میمسکون یهاساختمان یبرا . همچنینمحبوب هستند یارسبک بس

ها در کنار هم باعث شده است که از این راهمیت است. همه این ویژگیضد صدا و ضد حریق آن نیز بسیار پ

  های زیادی شود.وسازهای ساختمان به خصوص در سقف استفادهها در ساختساندویچ پانل

  شده یبندیقعا یهاپانل ساندویچ انواع

 شده یبندیقسقف عا یهاپانل ساندویچ    
. گیرندمورد استفاده قرار می سقف دیگری خود سقف و یقبه عنوان عا .سقف دو کاربرد دارند یهاساندویچ پانل

وزن خود را  یدها نه تنها باآن یراز، است یضرور ، در این مسئلهسقف یهادر مورد پانل یژهبه و خوب یداریپا

 . داشته باشندمقاومت  یزباد ن یابرف  یاحتمال یدر برابر بارها یدبا تحمل کنند، بلکه

 ECOسقف  یهاپانلساندویچ      
و نه فوالد پوشانده  ینیومورق آلوم از هاآن یهستند. رو ECOاز صفحات سقف، صفحات سقف  یخاص نوع

کند. یمحافظت م هایاک از پانلمانند آمون یدر برابر محصوالت قبولیبه طور قابل  ینیومآلوم یل. فواست شده

، مانند اصطبل و انبار مناسب یکشاورز یهااستفاده در ساختمان یبرا یژهبه و ECOسقف  یها، پانلیجهدر نت

 هستند.

 شده یبندیقعا یوارید یهاپانل ساندویچ     
 یشتریب یشوند، که برجستگیمتصل م یکدیگربه  یارو ش هها با استفاده از اتصال زبانپانل یواری،د یهادر پانل

 که از خارج مخصوص دهندهاتصال یهایچتوان از پیمیاری به صورت اختالبته سقف دارد.  یهانسبت به پانل

 ، استفاده کرد.یستندن یتقابل رو کار

 بیرونی ینما در شده یبندیقصفحات عا یبترک

 یطیمح یراتثادر برابر ت پانلشده است که از  یلمختلف تشک یهال یناز چند یقصفحه عا یک یرونیب پوسته

ه ایرا ار یرونیاز ساختار پوسته ب یکامل ینما یرز شکلکند. یمحافظت م یمانند اشعه ماورا بنفش و خوردگ

 .دهدیم

 
 یهاپانل ید ساندویچمهم است که قبل از خر دارند، یخاص یعملکردها جزا،م یهایهآنجا که تمام ال از

پس از انجام . یدکن یلو تحل یهرا تجز یرندگیها در معرض آن قرار مکه پانل یطی، عوامل محی شدهبندیقعا

صفحات  یو داخل یخارج هایمتتوان مواد و پوشش مناسب را انتخاب کرد. از آنجا که قسیکار، م ینا
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که مورد استفاده قرار  یها و مواد، الکگیرندمیقرار  یمتفاوت یاربس یطشده اغلب در معرض شرا یبندیقعا

در برابر  شده محافظت یهال یک یحاو یشهمه یدبا یرونیمتفاوت است. به عنوان مثال، پوسته ب یرند،گیم

در برابر  مناسب از محافظ یدشنا، با یمرطوب مانند استخرها یداخل یاشعه ماورا بنفش باشد و در فضاها

 استفاده شود. ی،خوردگ

 یلفو یک روورق  یک رو سقفی پانل ساندویچ

خواهید از مصالح سبک اگر به دنبال روشی مقرون به صرفه برای ساختن سقف ساختمان خود هستید و می

از  یکی یک رو فویل ورق رو یک یهاپانلکمک بگیرید. ساندویچ  هاپانل یچساندوتوانید از استفاده کنید، می

ها پانل ساندویچ یناما تنها تفاوت ا باشند.می یاصل یهکه شامل سه ال ،هستند یسقف یهاپانل یچانواع ساندو

آن  یجا به غیرهو  کاغذ یل،مانند فو یگرید جنسها و استفاده از از ورق یکیحذف  ،یر همنوعان خودبا سا

 .شوندیشناخته م غیرهو  یلفو رو یکورق  رو یک، کاغذ رو یکورق  رو یکپانل  یچکه با عنوان ساندو ،است

 یفلز یهاطرف از ورق یکدر  بیرونی خود، یهایهال، در یلفو رو یکورق  رو یک سقفی پانل یچساندو

ها هسته داخلی آن .شودیاستفاده م ینیومیآلوم یلاز فو یگرو در طرف د یزهگالوان یاو  ینکآلوز ینیومی،آلوم

 شوند. ها در سازه، انتخاب میهای یاد شده و بر اساس نوع کاربرد آننیز با توجه به ویژگی

 
 یلفو رو یکورق  رو یکپانل  یچساندو ه استانداردانداز

 و متریلیم 50یال 20ضخامت  با ینیوسبه روش کانت ،یلفو رو یکورق  رو یک سقفی پانل یچساندومعموال 

ها دارای تنوع رنگی الزم به ذکر است که این پانل. شوندیم یدتول ،متر 15تا  2متر و طول  1 یدمف پهنای

کنند. الزم به ذکر است با توجه به تر میکنندگان راحتبسیار زیادی هستند و کار را برای طراحان و استفاده

 . رودیکار مه ب متریلیم 0.5و  0.4 گام با ضخامت 5 ینشادوال یهاورقها، نوع سقفی بودن این پانل

 

 یلفو رو یکورق  رو یکپانل  یچساندو مزایای

پانل استفاده  ساندویچ ینا یرونیکه در قسمت ب یزهو گالوان ینکآلوز یهاهدر ورقبه کار رفته  یرو پوشش

 یلاز قب بیرونیدر برابر عوامل  یلرو فو یکورق  رو یکپنل  یچمقاومت ساندو یشمنجر به افزا ،شودیم
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 شده است. یزدگزنگ یدگی وپوس ی،خوردگ

شمار ه پانل نسوز ب یچبه عنوان ساندوها، توجه به استفاده بیشتر از پلی یورتان در هسته این ساندویچ پانل با

کنند، در نتیجه ایجاد نمی سوزی، مواد به کار رفته شعلهعلت این مسئله این است که در هنگام آتش .دنرویم

که پس از  شوندیی استفاده میهادر مکان معموال هاپانل یچساندو شود. اینجلوی پیشروی آتش گرفته می

 3 های مختلفی ازضخامتدر  هاپانل یچساندو وجود داشته باشد. اینبه سقف کاذب  یازن ،پانل ساندویچ نصب

 یدمفعرض متر حدود یک که است متر  08/1 نیز هاپانل ینا متر در بازار موجود است. عرضیسانت 20 تا

 15تا  2تواند متغیر بوده و از . اما طول آن با توجه به نیاز مشتری و سفارش او میشودبرای آن محسوب می

 متر باشد.

 یلفو رو یکورق  رو یکپانل  یچساندو کاربرد

های صنعتی و غیره استفاده ها، یخچالها به عنوان عایق در سردخانهها از آنبا توجه به مکانیزم این پانل

شود. شایان ذکر است که معموال بیشترین مناسبی برای سقف انبارها محسوب میشود. همچنین گزینه می

 کنند.های کاذب استفاد میهایی است که از سقفها در مکانکاربرد این پانل

 یلفو رو یکورق  رو یکپانل  یچساندو یمتق

ی دارد، ولی در هر صورت ها، نوع نقشه و پیاده سازی آن بستگها به تعداد ساندویچ پانلقیمت ساندویچ پانل

با توجه به نصب سریع و آسان آن نسبت به سایر ابزارهای مشابه، امروزه مورد استقبال زیادی قرار گرفته است. 

توان گفت ها بسیار مقرون به صرفه بوده و از نظر قیمت تمام شده پروژه و کیفیت باالی اجرایی، میاین پانل

های دو ها و روکشپانلبه مواد به کار رفته در هسته مرکزی ساندویچ منحصر به فرد است. معموال با توجه

ها، قیمت نوع دیواری و سقفی آن یکی است. شیان ذکر است که برای کمتر شدن قیمت تمام طرف این پانل

شود. برای اطالعات بیشتر از قیمت و ها به صورت دسته دوم نیز استفاده میپانلشده گاهی از این ساندویچ 

 برای پروژه خود، با کارشناسان ما در تماس باشید. مشاوره رایگان جهت انتخاب نوع و اندازه ساندویچ پانل
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 هاپانل در مورد ساندویچ یاطالعات کل

 یزاتتجه ی برایساختمان یهامحفظه، هاو سقف ساختمان یوارهاساخت د یها ممکن است براپانل ساندویچ

چند  پانل یچساندو یک یی. محصول نهایرندمورد استفاده قرار گ یرهمطبوع و غ یهتهو یهادستگاه ی وصنعت

 .دشویمحافظت م ی که دارد از ساندویچ پانلپوشش فلز با برف یامانند باران  هواییآب و  یطشرا . دراست الیه

خوردگی در برابر  ینها همچنلپان ین. اشناسی نیز دارای عملکرد بسیار خوبی استاز نظر زیبایی ینهمچن

 یمیاییخود را در معرض رطوبت، بخار، برف، مواد ش حالت پایداریها مقاوم هستند. آن طبیعی و غیرطبیعی

 ی، فوم پلPURاورتان  یاز فوم پل ها معموالآن دارند. هسته ساخته شدهینگه م ، ثابتدشوار یطشرا یرسا یا

 یحرارت یقعاباشد، که می، MWF یپشم معدن و EPSمنبسط شده  یرناستا یپل یها، تختهIPR یزوسیانوراتا

 در برابر آتش، ی، به سد محافظاین مواد هنگامی که روکش شوند. شودبسیار مناسبی محسوب می یو صوت

 د.نشویم یلعوامل تبد یربرف، باد، دما و سا

 
 

 های دیواری کوچکپانل یچساندو یایمزا

 و آسان یعسر . نصب1     

 کنترل ایندهایو فر یبا مهندسیوسته پبه صورت ساخته شده  یهاپانل یچ، ساندویسنت یهایستمس برخالف

بر  یاز،مورد ن یهاو رنگ یق، انواع عامختلف قطعات در ابعاد مونتاژ به وسیله و ی باالسازگار شده طراحی و با

 .شوندیم یهته مورد نظر یساتسااساس ساختار ت

حمل  یشرفتهپ دانشآسان است. با استفاده از  یاردر سطوح گسترده بس ،اندک یپانل با درزها یچساندو نصب

، در نتیجهشود. یم کم یریطور چشمگه ب هانصب آنو  انتقال زمان ، مدتیکیباالبر مکان یزاتو نقل و تجه

 جویی شود.زمان صرفهشود که در داده میامکان این و  یلکوتاه تحو یبازه زمان یکدر مورد نظر پروژه 

 کامل یحرارت . عایق2     
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 یسازخنک یو در تابستان برا کردنگرم  یمصرف شده در زمستان برا یکاهش انرژ یبه معنا یحرارت عایق

به عنوان  ،(PUR  ،PIR ،EPS & Mineral Woolیقمواد عاها با توجه به ساختار هسته آن )پانل یچاست. ساندو

 پانل از بروز مشکالت یچبا ساندو یحرارت یقعا ی هستند.مناسب یاربس یحرارت یبندیقعای، مصالح ساختمان یک

پانل با توجه  یچدر ساندو یقمواد عا تکند. ضخامیرا مقاوم و با دوام م هاو ساختمان کرده یریجلوگ متعددی

 متفاوت است. ی،حرارت یقعامواد ساختمان و مقدار  در، هدف استفاده یامنطقه یطتحمل بار، شرا یتبه ظرف

 اقتصادی یگذاریهسرما. 3     

 ،توان هم در ساختمان و هم در زمان نصبیپانل مناسب م یچها، با انتخاب ساندواز انواع ساختمان یاریبس در

 ،روزمره یوقفه در کارها یجادرا بدون ا یساختمان یتوان کارهایم ،نصب آسان یژگی. به لطف وردک ییجوصرفه

توان یم یراز ،هستند مناسب ی برای استفاده آتی نیزاقتصاد ظرها از ن، پانلین. عالوه بر اداددر ساختمان انجام 

تا هزینه حمل و نقل کاهش دهد یم را امکاناین ها پانل یچبودن ساندو سبک آنها را جدا و دوباره استفاده کرد.

 باشد. یینپا نیز هاآن ینگهدار یهاهین، هزآن ساختار بادوام یل، به دلینهمچن یافته و

 هاساختمان زیباسازی. 4    

 یبرا یدیجد یهایدها ههر روز یلدل یناست. به هم فرد یاهایرو ای ازینهمانند آ یقاانداز ساختمان دقچشم

های عمودی، افقی و و در انواع حالت مختلف یهاها در رنگپانل یچ. ساندوشودمطرح میها ساختمان یباییز

 ها اعمال کنند.  توانند ظاهری زیبا به نمای داخلی و خارجی ساختمانای میزاویه

 در برابر آتش باال . مقاومت5     

سرعت گسترش  یدتوانی، میدانتخاب کن را پانل متناسب با ساختمان خود یچساندو ،آتش یبندیقاز نظر عا اگر

هنگام  ایمن شوید. درساختمان  یو مال یجانخطرات اختمان و اطراف آن را کاهش داده و از آتش در داخل س

مانند مقاومت در برابر آتش و مدت زمان آن و  ییفاکتورها یدآتش، با یبندیقعا یپانل برا یچانتخاب ساندو

 PIR یا PIR Mineral یهاها را با هستهپانل یچو ساندو یریداندازه و ارتفاع ساختمان را در نظر بگ ینهمچن

 انتخاب کنید.

 و جریان هوا جلوگیری از نشت آب. 6     

در کنند. یم یریجلوگ و جریان هوا از نشت آب ،که دارند ساختار داخلی و خارجیها به لطف پانل ساندویچ

ها پانل شود. ساندویچجویی میدر مصرف انرژی صرفهو  شدهدر ساختمان کنترل  یشو سرما یش، گرمانتیجه

همچنین  هستند. باران و مانند برف یعیطب یطدر برابر شرا بسیار مناسبی یرطوبت یقضد آب، عا یبا ساختار

کرده را در ساختمان فراهم  یسالم و راحت یط، محدر نتیجهکنند. یم یریرطوبت و کپک زدن جلوگ از ایجاد

 کنند.یتر متر و با دواممستحکمرا  انساختمو 

 صدا و بدون سر های. ساختمان7     

ناخواسته و کاهش  یانسان، کنار گذاشتن صداها یبر رو آنمضر  یراتثابه حداقل رساندن ت یبرا صوتی عایق

با هسته  یوارهامورد استفاده در سقف و د یصوت یهاپانل ساندویچ است. یضرور ،صدا از مناطق پر سر و صدا

 یشباعث افزا ،از سر و صدا یسالم و راحت و عار یفضاها یجاددار، با اوراخو سطح ورق فلز س یپشم معدن یقعا

 .شوندیم بازدهی



  www.MianaWeb.ir                                                                           محتوانویس: فرهاد ناجی

16 

 

 
 داخلی به عنوان دیوار ی کوچکهانلاساندویچ پ

طبقه و چند طبقه  یک یهاساختمان یبرا یبه عنوان روکش خارج یابه طور گسترده هاپانل امروزه ساندویچ

، اتاق ساختمان ، انبارهایموقت یهاهای کوچک مانند ساختمانساختمان انواع یرند.گیمورد استفاده قرار م

 یداراهای نگهبانی، کانتینر خوابگاهی و اسکان و غیره ی، کانکسکشاورز هایاستریل، اتاق سرما، ساختمان

ا آسان سازه ها امکان باز کردن و جابجایی نسبت. یکی از دالیل استفاده از ساندویچ پانلپانل هستند یچساندو

ها برای های مختلف از آن استفاده کرد. به همین دلیل استفاده از آنتوان در مکاندرست شده است که می

صرفه باشد، چون در کمترین زمان مونتاژ  تواند بسیار مفید و مقرون بهها میهای موقت و انباریساختمان

 شوند. می

 

 
 EPS یواریپانل د یچساندو

 
 پشم سنگ یواریپانل د یچساندو
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 PU یواریپانل د یچساندو

 

 ی دیواری کوچکهامزایای بهداشتی و ایمنی استفاده از ساندویچ پانل

را با توجه  یقعامورد استفاده برای مواد  ،است. سازندگان یاصل یتدر صنعت ساختمان اولو یمنیبهداشت و ا

 یقات،اساس تحق بر کنند.یم یابیارز یمنیو ا یتو الزامات بهداش یطیمح یستز یراتثاتی، به مشخصات فن

 ی، خطریردگیمورد استفاده قرار م یاردر صنعت ساختمان بس یقمنبسط شده که به عنوان عا یرناستا یپل

 EPS، استفاده از یافتتا حمل و باز یدتول از ندارد. یو نوساز یبدر هنگام ساخت، تخر یمنیو ا یسالمت یبرا

به شمار ساختمان  یطدر مح یبندیقعا یآل برایدها یاینهو گز است یمندر تمام مراحل چرخه عمر خود ا

در مرحله ساخت  یاد شده ساختمان وجود دارد، اما همه مواد یبندیقعا یبرا یگری نیزد موادگرچه ا. رودمی

 شوند.مین یو سالمت یمنیباعث ا

تواند منجر یممکن است مضر باشد. اره و برش م و مصالح ساختمانیاد ، دست زدن به مووسازمرحله ساخت در

اثر  یچ، هEPS هایاستفاده از پنل خوشبختانه با شود. یمشکالت تنفس ینچشم و همچن ،پوست یکاتبه تحر

، خطرات مربوط به EPSتر مانند یمنا یقانتخاب مواد عا در نتیجه، وجود ندارد. یبر سالمت مخربو  یسم

 دهد.یکاهش م افرادی که با آن سر و کار دارند، یرا برا و ایمنی یسالمت

 کوچک دیواری هایساندویچ پانل مشخصات

با  هامناسب هستند. این پانل هادر پروژه داخلیهای بیشتر برای دیوارها و پارتیشن هااین نوع ساندویچ پانل

، دو دارای دو رو ورق آلوزینگ معموال هاین پانل. ادنباشمی متغیر مترسانتی 6الی  4 های مختلفی ازضخامت

 یدعرض مفباشند. معموال موجود میرو گالوانیزه و یا یک رو آلوزینگ از بیرون و یک رو گالوانیزه از داخل 

از نوع  ها معموالشود. جنس ورقشروع می متر 2 از طول و متر 1٫16 هاآن یدمفیرمتر و عرض غ 1.14 هاآن

 شایان ذکر است د.نشویم یدورق تول رو یک و صورت دو رو ورقه که ب هستند، ینگو آلوز ینیومآلوم، یزهگالوان

 زیاد کرد. باالییاستحکام فشاری را تا حد توان میها روی آنبر که با ایجاد شیار 

 کوچک دیواری هایساندویچ پانل قیمت

 یاکننده  یداز تول یماخود را مستق یهاپانل یچبهتر است ساندوبرای آنکه به قیمت مناسبی دست پیدا کنید، 

که  یدبخواه ما یافروش منطقه یندگاناز نما یدتوانی. شما میدها سفارش دهآن نمایندگی مستقیم یقاز طر

مواد مورد نیاز برای پروژه شما و قیمت تمام شده کار، به و  یندهافرآ یندر مورد بهتر یامشاوره حرفه یبرا

کرده و برای فراهم  را ، به سرعت سفارش شماشما یازهاین یپس از بررسکارشناسان ما . دشما مشاوره دهن

  کنند.شما ارسال می
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 یست؟پانل چ ساندویچ

شود. هر صفحه شامل یها استفاده مو سقف ساختمان یوارهاروکش د یاست که برا یمحصول ،پانل ساندویچ

سازه توسط چهارچوب  ساختارشده است.  پوشیدهکه از دو طرف با ورق فلز  ،است یحرارت یقاز مواد عا یاهسته

 شوند.یم ایجاداند، ها به آن متصل شدهپانل یچحامل که ساندو هایقاب یگرد یا الدیفو

پانل  یچساندو شوند.بندی میتشکیل دهنده، دسته یحرارت یقمواد عانظر  از یپانل به طور کل یچساندو انواع

 یو پل یپشم معدن( و EPS) منبسط شده یرناستا یپلها، به دو دسته آن تشکیل دهنده هستهبه نوع توجه با 

در  عموما هاالزم به ذکر است که این پانل شوند.بندی میتقسیم PIR))یزوسیانورات ا یپل یا (PUR) اورتان

 صدا، واکنش به آتش و وزن متفاوت هستند. یق، عملکرد عایحرارت یقعملکرد عا

 ((EPSمنبسط شده  یرناستا پلی     

های یرن را با روشاستا یاز مشتقات نفت است. پل یکی یک وماده ترموپالست یکمنبسط شده  یرناستا پلی

هوا  گزینی، گاز پنتان جاایندفر ینا یانپا در .کنندیآماده استفاده م ،با برش ورق کرده و سپسمنبسط  ویژه

را قادر  EPS یهاکرده است، ورق یرحرکت و خشک که در منافذ بسته و کوچک گیب یهوا ینشود. ایم

 .فراهم کند هاساختمان مناسب را برای یحرارت یقعا تا سازدیم

 یمعدن پشم     

دست ه باال ب یدر دما ی کهآل یرغ یدهایاکس یرو سا یآل یرغ یهاحاصل از ذوب سنگ یافالبه  یمعدن پشم

صدا و مقاومت در برابر  یق، از نظر عای مه داردو سلول باز یبریبا ساختار ف ی. پشم معدنشودید، گفته میآیم

 بخشدر  هایچ پانلموجود در ساندو یمعدن پشم. شودمحسوب می هاساختمان یبرا یمناسب ینهآتش، گز

، مقاومت پانل در برابر با این کارشود. یآن استفاده م یافاز ال سپس شده و تکه تکه یکاتوماتبه صورت  ید،تول

به  یپشم معدن یقاز مواد عا دهندمی یحترجمعموال  .یابدیآن بهبود م یکیو ارزش مکان یافته یشفشار افزا

 ی هستند استفاده نمود یاسوزدر معرض خطر آتش یا نیاز دارند یصوت یقکه به عا ییهاساختمان یبرا یژهو

 به کار گرفت.شده است،  یرهها ذخکه مواد قابل اشتعال در آن یاختمانهر س یبرا

 (PUR)اورتان  یپل     

تحت  یزگر،با مواد کاتال یزوسیاناتو ا یولپل یاصل یکه از مخلوط اجزا دارد یسفت و سخت سطحاورتان  پلی

 توسط ساختار ویژه خود که یحرارت یقاز عا یناناورتان با اطم پلی شود.یم یدخاص تول یطشرابا فشار باال و 

است  یباکترهمچنین ضد کند. یبرخوردار است و آب را جذب نم ییباال یداری، از پاشودایجاد می بسته سلول

 باال است. یارآن بس یکیعملکرد مکان و

 ((PIR یزوسیانوراتا پلی     

تفاوت در ساختار  یلکه به دل ،اورتان است یاز پل یانسخه یزوسیانورات، در حقیقتا یسفت و سخت پل سطح

با  یسهدود در مقا ایجاد، یسوزاست. در صورت آتش بیشترآتش  برابر قدرتدر  تعملکرد مقاوم یآن، دارا

 است. ترکم یاراورتان بس یپل
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 پانل استفاده کرد؟ یچاز ساندو یدچرا با

مورد استقبال گسترده  ،است ینه اجراییهزکاهش که عمدتا مربوط به  یادیز یایمزا یلپانل به دل ساندویچ

ساختمان بر  یسنت یهایوراو فن یچساندو یهاشده با پانل یدهپوش یهاقاب یورافن یسه. مقایردگیقرار م

 دهد:ینشان م ی،اصل ینهپانل را در سه زم یچساندو یایمزای و آجری، سنگ یوارهایاساس د

 ینه. هز1

، یمصالح ساختمان یهاینهشامل هزها یه دارد، این هزینهبه سرما یازن یاورساختمان در هر دو فن یک ساخت

 تر خواهد بود.نل این موارد باصرفهامسلما در روش ساندویچ پ باشد کهمیکار و حمل و نقل  یروین

 . زمان ساخت2

ساختمان  یک ولی ساخت ماه طول بکشد 7تا  6ممکن است  یسنت ایندفر یکبر  یساختمان مبتن یک ساخت

برای سازنده و ساخت  زمان مطمئنا کشد.یماه طول م 1فقط  ساندویچ پانل،با استفاده از  و با همان حجم

 یهبرسد، بازگشت سرما یبردارزودتر به بهره یدیانبار تول یاساختمان  قدرهر چ ، زیرامهم است یاربسمشتری 

بدین  ،شوندیمونتاژ م ،نلاساندویچ پ هایانالزم به ذکر است که در حقیقت ساختم شود.یحاصل م یعترسر

 ی،بازاسباب یآجرها با یارسند و سپس مانند خانهیبه محل م آن یو اجزا یقطعات ساختارشکل که کلیه 

 شود. یجمع مکار 

 سازوساخت یندهای. فرا3

مهم باشد. ساخت  یاربس یپروژه ساختمان یک یتواند برایساز موصنعت، الزامات ساخت یهااز بخش یبعض در

فقط به  ،خشک یندفرا یکندارد.  نیازبه آب آن  یمواد ساختمان یبرا خشک است و ایندفر یک ساندویچ پانل

ساختن  یبرا چون ،شودیمرطوب استفاده م یندهایاز فرا یساز سنتودر ساخت از دارد.ین یچ،مونتاژ ساختار با پ

 دارد. یازآب ن یگچ به مقدار قابل توجه ومالت، بتن 

 ساندویچ پانل چقدر هزینه دارد؟

 EPSهای هزینه ساندویچ پنل، به ضخامت و نوع هسته عایق حرارتی آن بستگی دارد. استفاده از ساندویچ پانل

تر است. با این حال، برای عملکرد بهتر و طوالنی مدت و مقرون به صرفه بودن با دید از لحاظ هزینه ارزان
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گزینه بهتری محسوب PIR های ساندویچ پانل ی با ضریب هدایت حرارتی بیشتر مانندهاینگری، پانلآینده

 .شوندمی

ها سفارش دهید. شما های خود را مستقیما از تولید کننده یا از طریق زنجیره توزیع آنپانلبهتر است ساندویچ

ترین نتخاب بهترین و مناسبای در مورد اتوانید از نمایندگان فروش ما بخواهید که برای مشاوره حرفهمی

ها، با توجه به کاربردتان، شما را راهنمایی کنند. پس از بررسی نیازهای شما، نمایندگان فروش ساندویچ پنل

 تواند به سرعت سفارش شما را ثبت کنند. ما می

 
 بزرگ دیواری پانل یچساندو یهایهال

باشند، گزینه نیز می و آتش ضد آبالبته و  ی هستندو صوت یحرارت یقعاها با توجه به اینکه ساندویچ پانل

ها را در شوند. برای رسیدن به این اهداف، ساندویچ پانلهای شما محسوب میبسیار مناسبی برای ساختمان

 یق.و هسته عا ی، ورق خارجیورق داخلسازند. این سه الیه عبارتند از: سه الیه می

 بزرگ دیواری هایساندویچ پانل مشخصات

های بزرگ استفاده های دیواری بزرگ برای ساخت سوله، انبار و ساختمانبا توجه به اینکه ساندویچ پانل

تری به اتمام تر پیش رفته و پروژه در زمان کوتاههای مورد استفاده بزرگ باشد، تا کار سریعشود، باید پانلمی

 یدعرض مفاگون ساخته شده است. معموال های مختلفی برای کاربردهای گونها با ضخامتبرسد. این پانل

، یزهاز نوع گالوان ها بیشتررسد. جنس ورقمتر می 13شروع شده و تا  متر 2 از هاآن طول و بودهمتر  14/1ها آن

های مختلف فلزی، نایلونی و با روکش ورق رو یک و صورت دو رو ورقه که ب هستند، ینیومآلومو  ینگآلوز

  د.نشویم یدتول کاغذی

 بزرگ مراحل نصب ساندویچ پانل دیواری

های ساندویچ، اجزای زیر قاب و لوازم جانبی از جمله بست، . تحویل مصالح ساختمانی مرتبط، شامل پانل1

 باشد. واشر و غیره می

 شوند.ها نصب میها مونتاژ شده و با تیرها و ستون. زیر فریم2

 شود.ها برداشته می. محافظ ساندویچ پانل3
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 شوند.های مختلف سازه بسته میهای مناسب به بخشدهندهها با استفاده از اتصال. ساندویچ پانل4

 شود.ها مهروموم می. اتصاالت بین ساندویچ پانل5

 
 بزرگ کاربردهای ساندویچ پانل دیواری

های انبار، مراکز ساختمانها در ساخت های بزرگ، ساندویچ پانلبا توجه به زمان نصب کوتاه و پوشش سازه

های اداری بسیار محبوب هستند. ها و ساختمانامنیتی، اماکن ورزشی، سردخانه، مراکز خرید، ساخت ساختمان

ها یک گزینه محبوب های ساختاری ترکیب کرد. معموال ساندویچ پانلحلتوان با سایر راهساندویچ پانل را می

 شوند.ی مراکز خرید محسوب میبه عنوان روکش بیرونی دیوارهای خارج

، باال یقعا بودن، مقادیر به صرفه مقرون هایی همچونیوار با دارا بودن ویژگید یشده برا یبندیقعا یهاپانل

از  ی،ساختمان یهامحبوب در پروژه یاینهگزتواند ، میو آسان یعسر ، نصبدر برابر آتش و صدا محافظت

 یاختصاص یهاپروژه همچنین ومتوسط و کوچک  یدیتا مناطق تول گرفتهی صنعت ی وبزرگ تجار یانبارها

 ، به شمار آید. ساخت خانه

 ینها تضمانواع ساختمان یبادوام، ضد باد و کم مصرف را براپکیج  یک یخارج یوارهاید یها براپانل یچساندو

مهم  ید.محل کار خود انتخاب کن یبرا راه حل را ینبهتر یدتوانیها شما ماز پانل یاگسترده یفکنند. از طیم

 همراه ما یهاپانل یچباشد. ساندو یمرکز تجار یا، دفتر یدانبار، مرکز تدارکات، کارخانه تول یک ینکه ا یستن

 کنند. یم یرپذو آسان را امکان یع، سریمنهستند و نصب ا شما همراه یاز،مورد ن یلوازم جانب یبا تمام

 هابزرگ در سردخانه دیواری هایساندویچ پانل کاربرد

کنند. مصرف ها برای این کار استفاده میبرای محافظت از محصوالت در طوالنی مدت، معموال از سردخانه

ها های مناسب دیوار و سقف برای سردخانهانرژی در دماهای پایین بسیار زیاد است، بنابراین استفاده از عایق

 هایپانل یچساندوباشد. بدین منظور معموال از صرف انرژی این اماکن میها برای بهبود در ماز مهمترین عامل

های کناری کنند. در این شیوه با توجه به حالت همپوشانی بسیار مناسب در پنلیورتان استفاده می یپل

یورتان دارای  یپلها، دارای کمترین اتالف انرژی در بخش برودتی هستند. یکدیگر و چفت و بست شدن آن

ها، به عنوان هسته مرکزی دیوارهای بزرگ پانلاص مکانیکی بسیار مناسبی برای استفاده در ساندویچ خو
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 متر نیزیسانت 20شده و به  آغاز متریسانت 8ها از پانل یچساندو ینضخامت اشود. ها محسوب میسردخانه

یلون برای این کار استفاده های فوم با پوشش دو طرف ناد. الزم به ذکر است که معموال از روکشرسیم

 شود. می

 های تمیزبزرگ در اتاق دیواری هایساندویچ پانل کاربرد

 یدبا چنین اماکنیورود به  یبراباشند، به طوری که های خاصی مییژگیو یدارایز اتاق تم هایساندویچ پانل

های تولید مواد غذایی استفاده کارگاهها و ها معموال در آزمایشگاهدر نظر گرفت. این اتاقرا  یخاص یطشرا

 ها، امکان ورود و خروج هوا باید به حداقل ممکن برسد. این مسئله با وجود ساندویچشوند. در این اتاقمی

 یزاتاق تم هایپانل باشند. ساندویچهای بزرگ با همپوشانی بسیار مناسب، بهترین گزینه برای این امر میپانل

 شوند.یاردار استفاده میش رویکصاف  رویک یارو صاف  دوهای اغلب اوقات از پانلو هستند  مسطح بیشتر

ها شود. شایان ذکر است، این گونه پنلاین مسئله به خاطر عدم نشست گرد و غبار بر روی دیوارها لحاظ می

 .ددارن هایکروبمو  هایباکتریدگی، پوس ی،در برابر خوردگ ییمقاومت باال

روکش این ضخامت  باشد.می مترسانتی 6 تا 4 بیشتر اوقات ینکرو صاف آلوز دو یهاپانل ضخامت ساندویچ

ها معموال دارای عرضی ثابت در پنلاین ساندویچ است.متر میلی 7/0یا  6/0 ها چیزی حدودساندویچ پانل

 باشد.نیز قابل تهیه می های درخواستی توسط مشتریمتر را دارند. البته اندازه 13و طولی متغیر تا  16/1حدود 

 بزرگ دیواری هایساندویچ پانل قیمت

شود. ها مشخص میها و هسته مرکزی این پنلها با توجه به اندازه و مواد تشکیل دهنده روکشقیمت این پنل

توانند میاند، کارشناسان زبده ما ها برای کاربردهای متفاوتی تولید شدهبا توجه به اینکه هر مدل از این پنل

های شما را در امر انتخاب نوع ساندویچ پنل مناسب برای کاربرد مدنظرتان و اندازه و ضخامت الزم برای پنل

های تخصصی را های الزم و مشاورهانتخابی، بر اساس پروژه در دست اقدام، کمک کرده و به شما راهنمایی

 م نمایند.بدهند و سپس نسبت به برآورد هزینه کل اجرای پروژه اقدا

 

 

 
 


