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

با پیشرفت تکنولوژی مصالح قدیمی ساخت وساز جای خود را به مصالح تازه با فناوری جدید داده اند
تا افراد بتوانند با استفاده از آن ها در زمان کم اقدام به ساخت وساز کنند. در حال حاضر در این بین
ساندویچ اجرای  دیواری  پانل  ساندویچ  و  سقفی  پانل  ساندویچ  مانند  پانل ها  ساندویچ  نواع 
پانل هستند که توانسته اند به بسیاری از کسب وکارها راه پیدا کنند و مشکالت در حوزه ساخت وساز را
رفع کنند. در این مطلب قصد داریم به صورت اختصاصی به یکی از کاربردهای در سازه ها و به طور

اختصاصی به ساندویچ پانل برای اتاق حمل بار بپردازیم. همراه ما باشید.

همه چیز در مورد اتاق حمل بار با ساندویچ پانل
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در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

ساندویچ پانل چیست؟ 
اتاق حمل بار چیست؟ 

مزایای استفاده از ساندویچ پانل برای اتاق حمل بار 
مشخصات اتاق حمل بار ساخته شده از ساندویچ پانل 

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

ساندویچ پانل دیواری
برای اطالعات بیشتر در مورد ساندویچ پانل دیواری کلیک کنید

ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل چیست؟

مورد مصالح  ها  پانل  ساندویچ  و  شود  می  استفاده  بار”  حمل  اتاق  برای  پانل  “ساندویچ 

استفاده در ساختمان سازی هستند که عموما به عنوان یک ماده عایق شناخته می شوند که

بین دو روکش نازک مونتاژ شده اند. ساندویچ پانل ها به دلیل خواص عایق عالی و سهولت

در نصب معموال مورد استفاده قرار می گیرند. این محصول هم چنین با عایق قابل احتراق در

و آتش  بروز  در  جلوگیری  در  و  است  بوده  دخیل  جدی  سوزی  آتش  تلفات  از  تعدادی 

هم چنین جلوگیری از پخش شد آن بسیار تاثیر مثبتی گذاشته است. اجرای ساندویچ پانل

معموال به راحتی در محل انجام می شود. فرقی نمی کند که ساندویچ پانل دیواری باشد یا

استفاده مورد  مکان  و  متراژ  به  بسته  موارد  این  از  نوع  هر   . پا몭ن  متراژ  پانل  ساندویچ 

اجرای بسیار ساده ای دارند.
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ساندویچ پانل چیست؟ 

اتاق حمل بار چیست؟

معموال در منطقه فرودگاه، کارخانه یا مکان دیگری اتاقک هایی دیده می شوند که محموله بار
این به  می شود.  خارج  آن  از  یا  می شود  منتقل  نقلیه  وسیله  به  و  می شود  ذخیره  آن  در 
برای حمل ونقل بار گفته می شود. در حال حاضر معموال وانت هایی که  اتاق حمل  اتاقک ها، 
وسایل خریداری می شوند با نصب یک اتاق حمل بار بر روی قسمت پشتی آن ها، حمل ونقل
وسایل با امنیت بیشتری انجام می شود. امروزه تقریبا تمامی اتاق های حمل بار در هرجایی

که مشاهده می کنید  از ساندویچ پانل ها و ساندویچ پانل سقفی ساخته شده است.

ساخت اتاق حمل بار با استفاده از ساندویچ پانل ها

در وانت بارها، پانل های النه زنبوری را می توان به عنوان اتاق های حمل بار آیرودینامیک برای
ارتقای بهره وری از خودرو استفاده کرد. هم چنین استفاده از پانل های CFRT (ترموپالستیک)
FRP معموال 1.5 برابر قوی تر از CFRT .نیز در برخی مواقع ترجیح داده می شود FRP به جای
است. آنها به اندازه کافی سبک و قوی هستند تا در صورت تصادف از بروز مشکل در بارهایی
که در اتاق قرار دارند جلوگیری کنند. ورق های CFRT نیز بسیار انعطاف پذیر هستند. هسته

پانل های اتاق وانت بار می تواند النه زنبوری، PVC، تخته سه ال و MPP باشد. 
نیز می گویند، یخچال دار  کامیون های  آن  به  گاهی  که  اتاقک سرد  دارای  وانت های  مورد  در 
فوم PU در سانویچ پانل ها برای ساخت اتاقک استفاده می شود که بسیار نیز کاربردی است.
را در درجه تا دما  بار ویژه دارند  اتاق حمل  برای  پانل  ساندویچ  احتیاج  نقلیه  چنین وسایل 

مورد نیاز نگهدارد. 
استفاده آن ها  از  بار  اتاق  ساخت  برای  که  پانل هایی  ساندویچ  که ضخامت  می خواهید  اگر 
می شود تا حد زیادی در اجرای ساندویچ پانل کم باشد تا در کنار کارایی جذابیت خوبی را نیز
کنید. استفاده   MPP بار  حمل  اتاق  برای  پانل  ساندویچ  از  می توانید  بدهد،  شما  خودرو  با 
شکستگی، ترک و خورد شدن این ساندویج پانل کار آسانی نیز و هم چنین می تواند عملکرد را

در ضخامت کمتر از 25 میلی متر حفظ کند.

اتاق حمل بار چیست؟ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/آیرودینامیک


اتاق حمل بار چیست؟ 

مزایای استفاده از ساندویچ پانل برای اتاق حمل بار

حال در این قسمت به سراغ مزایایی می رویم که ساندویچ پانل برای اتاق حمل بار به ما ارائه
می دهد و باعث بهبود فعالیت می شود.

صرفه جویی در انرژی به دلیل رسانایی حرارتی پا몭ن

پانل های PUF عایق های حرارتی خوبی هستند بنابراین می توانند محیط داخلی را از گرمای
محیط و نور خورشید محافظت کنند و می توانند فضای داخلی را خنک نگه دارند. این بدان
معناست که انرژی کمتری برای خنک نگه داشتن محوطه داخل اتاق حمل بار مصرف می شود

که می تواند در هزینه های خنک سازی داخلی در طول هوای گرم صرفه جویی کند.

اثر آلودگی صوتی را کاهش می دهد

بار، آن ها به عنوان سپرهای صوتی خوبی اتاق حمل  به دلیل ساختار ساندویچی پانل  برای 
بیرونی محافظت نویزهای  برابر  در  از محیط داخلی  آن ها می توانند  بنابراین،  عمل می کنند. 
کنند. این در سازه هایی که نزدیک تر به جاده های شلوغ، بزرگراه ها یا محل های ساخت وساز
که آلودگی صوتی در آن ها زیاد است، بسیار سودمند است و برای جابه جایی اجسام خاص

مانند مجسمه ها و یا دیگر موارد بسیار مفید هستند.

مقاوم در برابر بارندگی

و هستند  مقاوم  برف  یا  بارندگی  باد،  مانند  شدید  هوای  و  آب  برابر  در  ها  پانل  ساندویچ 
می توانند فضای داخلی را از اثرات محیطی محافظت کنند. آن ها هم چنین در برابر خوردگی
مقاوم هستند، بنابراین این نوع ساختار به نگهداری کمتری نیاز دارد زیرا می تواند در برابر آب
و هوای نامساعد مقاومت کند. این امر استفاده از آنها را در سازه های ساخته شده در هر نوع

موقعیت جغرافیایی آسان می کند.
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مشخصات اتاق حمل بار ساخته شده از ساندویچ پانل

به می شود.  استفاده  پا몭ن  متراژ  پانل  ساندویچ  از  بار  حمل  اتاق های  ساخت  برای  معموال 
صورت کلی در سراسر جهان یک مشخصه کلی برای ساخت اتاق حمل بار وجود دارد تا افراد
بتوانند به راحتی و به طور کامال قانونی در شهر به همراه اتاق حمل بار خود حرکت کنند.  

در واقع طول اتاق حمل بار باید بین 146 تا 149 سانتی باشد و هم چنین عرض اتاق نیز بین
را بار استاندارد  اتاق حمل  با توجه به این موارد می توان یک  156 تا 167 سانتی متر است. 
برای وانت بارها طراحی کرد که هم دارای کارایی بسیار هستند و هم قانونی در شهر حضور
ناگفته نماند که این مقدار البته  افراد به وجود نمی آورند.  برای دیگر  را  پیدا کرده و مشکلی 
از اتاق هایی کوچک تر  نیاز  زمینه است. یعنی شما می توانید در صورت  این  در  متراژ حداکثر 

این متراژ را نیز به راحتی داشته باشید، اما بیشتر از آن را خیر.

سخن پایانی

این ساخت  حوزه  در  پیشنهادات  بهترین  از  یکی  بار  حمل  اتاق  برای  پانل  ساندویچ  ارائه 
کاهش بسیار  را  بارها  اتاق  هزینه ساخت  پانل می تواند  از ساندویج  استفاده  بود.  محصول 
دهد و مزایای بسیاری را با خود به همراه داشته باشد. به هنگام استفاده از ساندویچ  پانل ها
برای اتاق حمل بار دیگر خبری از زنگ زدگی اتاق، شکستگی، خرابی و بسیاری از موارد دیگر
که برای اتاق های معمولی به وجود می آید نیست. با توجه به متراژی که در داخل متن برای
را به همراه ساندویچ پانل طراحی و عرضه بار  اتاق حمل  اتاق ها اشاره شد، بهترین  ساخت 

کنید.

https://mjsazeh.com/


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

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
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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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