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آموزش تولید ساندویچ پانل در تمام روش ها

روش هرکدام  2 این  که  گرفت  نظر  در  به 2 صورت  را می توان  پانل  ساندویچ  تولید  آموزش  درواقع 

و دیواری  پانل  ساندویچ  که  بدانید  است  بهتر  بین،  این  در  می کنند.  دنبال  را  خود  متفاوت  ساختار 

ساندویچ پانل سقفی با توجه به کاربرد خود می تواند یکی از محصوالت بسیار کاربردی به شمار آید که

انتظار می توان  را  مفیدتری  عمر  قطعًا  پذیرد،  انجام  باالتری  کیفیت  با  هرچقدر  تولید  بین،  این  در 

داشت.
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دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

ساندویچ پانل چیست
آموزش تولید ساندویچ پانل به صورت پیوسته

مشخصات ساندویچ پانل صنعتی

ساندویچ پانل دیواری
برای اطالعات بیشتر و خرید ساندویچ پانل دیواری کلیک کنید

اطالعات بیشتر

ساندویچ پانل چیست؟

ساندویچ پانل از جمله سازه های پیش ساخته ای است که امروزه به خاطر وزن بسیار سبکی که

دارد، مورد استفاده و کاربرد قرار می گیرد. توجه داشته باشید که روش تولید پیوسته و ناپیوسته

https://mjsazeh.com/sandwich-panel-installation/
https://mjsazeh.com/low-meterage-sandwich-panel/
https://mjsazeh.com/wp-content/uploads/2022/07/بررسی-مشخصات-ساندویچ-پانل-صنعتی-مزایا-و-کاربرد-آن-1.pdf
https://mjsazeh.com/ساندویچ-پانل-دیواری/


برای اجرای ساندویچ پانل سقفی و دیواری مورد بررسی قرار می گیرد اما در این بین، بهتر است

خود به  پانل  ساندویچ  که  باالیی  دوام  و  مقاومت  همچون  ویژگی های  خاطر  به  که  بدانید 

اختصاص می دهد در شرایط مختلف محیطی می توان از آن استفاده کرد. معموًال در ساخت و

آلومینیوم، ورق های  از  معموًال  دارد.  گفتن  برای  زیادی  حرف های  پانل  ساندویچ  امروزه  ساز 

آلوزینک یا گالوانیزه برای ساخت ساندویچ پانل استفاده می کنند که هرکدام قابلیت های متفاوت

خود را به نمایش می گذارند.

مزایای ساندویچ پانل صنعتی

آموزش تولید ساندویچ پانل به صورت پیوسته

کاربرد مورد  می توان  پانل  ساندویچ  تولید  برای  که  است  روش هایی  از  یکی  پیوسته  روش 
گوناگون اجزای  معموًال  و  می شود  گفته  هم  کانتینیوز  روش  پیوسته  روش  به  که  قرارداد 
برش آماده  محصول  اینکه  از  بعد  و  می کنند  دستگاه  وارد  جهت  یک  از  را  پانل  ساندویچ 

می شود در اندازه دلخواه می توان از آن استفاده کرد.
از جمله اورتان، پلی استایرن و چسب  ورق گالوانیزه، فوم پلی یورتان یا حتی به جای پلی 
مواد اولیه برای تولید ساندویچ پانل به شمار می آیند که معموًال در این روش از دستگاه های

کانتینیوز پلی یورتان و دستگاه کانتینیوزپلی استایرن استفاده می کنند.

دستگاه کانتینیوز

کشور وارد  که  برد  نام  این حوزه  در  دستگاه  اولین  می توان  را  یورتان  پلی  کانتینیوز  دستگاه 
شده که با 2 یا 4 رول گیر توانسته کارایی خود را به نمایش می گذارد. عمدتًا یک ردیف رول گیر
را می توان به ساخت ساندویچ پانل متراژ پا몭ن  اختصاص داد و یک ردیف را برای قسمت

زیرین ساندویچ پانل پلی یورتان مورد استفاده قرار می دهند.
 در ابتدا دستگاه را باز می کنند. رول ورق گالوانیزه را وارد دستگاه می کنند و بعد از آماده شدن
ورق آن را برای اینکه طرح های گوناگونی بتوان به دست آورد را روی قطعه های گوناگون قرار

https://mjsazeh.com/اجرای-ساندویچ-پانل-ساندویچ-پانل/


 در ابتدا دستگاه را باز می کنند. رول ورق گالوانیزه را وارد دستگاه می کنند و بعد از آماده شدن
ورق آن را برای اینکه طرح های گوناگونی بتوان به دست آورد را روی قطعه های گوناگون قرار
می دهند و حال نوبت آن است که فرم عایق را به ورق موردنظر تزریق کنند که می توان گفت

با ترکیب فوم پلی یورتان می توان فوم قابل قبولی را تزریق کرد.
دستگاه از  استفاده  مورد  در  و  می شود  منبسط  خود  تزریق  از  بعد  یورتان  پلی  فوم   معموًال 
کانتینیوز پلی استایرن نیز شما می توانید روند آن را همانند دستگاه کانتینیوز پلی یورتان در
داشته توجه  می کنند.  استفاده  فرمینگ  رول  دستگاه  و  غلطک  دو  از  معموًال  که  بگیرید  نظر 
باشید که تزریق فوم به این شکل است که شیت های 2 الی سه متری پلی استایرن را باید
برای فرم دهی بین 2 الیه ورق قرار دهند، تا بعد از چسب کاری بتوان به برش آن اقدام کرد.

آموزش تولید ساندویچ پانل به صورت ناپیوسته

روش دیگری به نام روش دیسکانتینیوز  به عنوان روش غیر پیوسته یا غیر ممتد برای تولید
ساندویچ پانل دیواری و سقفی مورد استفاده قرار می گیرد که این روش را می توان مرحله به
به بلکه  نمی شود،  دستگاه  وارد  یک سمت  از  اجزا  و  مواد  کلیه  یعنی  گرفت.  نظر  در  مرحله 
صورت مرحله به مرحله و جداگانه می توان این کار را انجام داد و خط تولید این روش نیز

کامًال مستقل و مجزا است.
تولید فرایند  در  که  است  این  پیوسته  و  پیوسته  غیر  روش  بین  اصلی  تفاوت های  از  یکی 
پیوسته انسان نقش آن چنان پررنگی ندارد و بیشتر دستگاه های مکانیزه تولید ساندویچ پانل
اما در روش غیر پیوسته، معموًال در هر مرحله و ایستگاه انسان می تواند انجام می دهند  را 

نقش خود را به نحو احسن به نمایش بگذارد.
 دستگاه دیسکانتینیوز پلی یورتان در ابتدا ورق را در دستگاه رول قرار می دهند و باید توجه
داشته باشید که ورق میانی را می توان با گرم کردن و خنک کردن به راحتی خشک کرد و آن

را از قالب خارج کرده و پانل بعدی را نیز وارد کار کنند.
تولید مرحله  به  مرحله  تقریبًا  نیز  استایرن  پلی  مانند  دیسکانتینیوز  دستگاه  خصوص   در 
ساندویچ پانل انجام می شود که ورق گالوانیزه در دستگاه های رول فرمینگ برش خورده و به
از برش در البته بعد  صورت جداگانه در ضخامت های متفاوت مورد کاربرد قرار می گیرند که 
ضخامت های متفاوت چسب مخصوص برای چسبندگی ورق های پانل به کار می آید و بعد از

پرس عملیات خشک شدگی و محصول نهایی را برای تولید می توان در نظر گرفت.

کاربرد ساندویچ پانل

برای ساختن انواع کانکس سقفی و دیواری،  سوله اتاق نگهبانی، سالن های ورزشی، اتاق های
از موارد انواع سردخانه های ثابت،خانه های پیش ساخته، جایگاه سوخت و بسیاری  ایزوله، 
این چنینی دیگر می توان به کاربرد ساندویچ پانل اعتماد کرد و همچنین این نکته را به خاطر



از موارد انواع سردخانه های ثابت،خانه های پیش ساخته، جایگاه سوخت و بسیاری  ایزوله، 
این چنینی دیگر می توان به کاربرد ساندویچ پانل اعتماد کرد و همچنین این نکته را به خاطر
داشته باشید که به خاطر مقاومت باال در برابر زلزله و همچنین سرعتی که در نصب و اجرای
پانل به نمایش می گذارد می توان گفت این سازه پیش ساخته قطعًا یک انتخاب ساندویچ 
کاربرد شما نظر  از  به شمار می آید. معموًال  ناپیوسته  و  پیوسته  کاربردی در دو روش  و  عالی 
در مواد  کیفیت  اما  کنید،  استفاده  پانل  ساندویچ  از  دیواری  و  مدل سقفی  دو  در  می توانید 

ساخت می تواند به طول عمر و ماندگاری آن در طوالنی مدت کمک کند.  

سخن پایانی

 هر آنچه برای آموزش تولید ساندویچ پانل الزم و ضروری بود را بیان کرده ایم. توجه داشته
در قرارگرفته است.  استقبال  نوع سازه پیش ساخته بسیار مورد  این  امروزه خرید  که  باشید 
این میان دو روش پیوسته و ناپیوسته را نمی توان نادیده گرفت که هرکدام فرایند متفاوت
خود را طی می کند. برای کسب اطالعات بیشتر با مشاورین ما در این مجموعه یعنی ام جی

سازه در ارتباط باشید.

امتیازدهی

گروه صنعتی ام جی سازه با اتکا به تجربه و استفاده از مهندسین و متخصصین مجرب و متعهد یکی از قویترین

و بهترین مجموعه های اجرای سازهای پانلی در کشور را داراست.

دسترسی سریع

خدمات مانمونه کارها

https://mjsazeh.com/
https://mjsazeh.com/خدمات-ما/
https://mjsazeh.com/نمونه-کار/


درباره مابالگ

تماس با ما

اطالعات تماس

۳ تهران، کن، خیابان دره زرنوجنوبی انتهای کوچه درویش کوچه میان دزک پالک

02144450682

info@mjsazeh.com



آخرین اخبار

ساندویچ پانل برای اتاق حمل بار+مشخصات کلی اتاق حمل بار

13 فوریه 2023 

آموزش تولید ساندویچ پانل در تمام روش ها

1 فوریه 2023 

 از تیم طراحی سایت و سئو سایت تابان شهر انرژی گرفته با 
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