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3D)پانل هاي سه بعدي  Panel)

باربر •

غير باربر•
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3Dساختمان پانل 

(Expanded Poly Styrene)هسته عايق 

شبكه مفتول هاي گالوانيزه

(Cross Wires)ميلگردهاي خرپايي يا برشگيرها 

(Shotcrete)بتن پاشيده شده روي پانل 

اين پانل ها به دو نوع باربر•
.و غيرباربر تقسيم مي شوند
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3Dساندويچي باربراليه تكپانل هاي 
ميل گردهاي ســاده به قطر اجزاى پانل شــامل يك شبكه خرپايي فضايي از•

.است ،يك اليه ورق پلى اســتايرن و دو اليه بتن پوششى(ميليمتر5/3-4مدور)كوچك
ه شــده و ابتدا شبكه جوش شده اليه تحتاني به وســيله جوش نقطه اتوماتيك ســاخت•

سانتي متر در بين دو 9الي 4استايرن به ضخامت ســپس ورقه ساخته شــده از ماده پلي
.  شبكه جوش شده فوالدي قرارمي گيرد

اســتايرن عبــور مى دهددر اين مرحله دســتگاه، فوالدهاي مورب را از داخل ورقه پلي•
انتهاي ايــن فوالدها به شبكه اليه تحتاني جوش مي شودو

اليه فوقاني روي مجموعه قرار مىگيرد و به انتهاي ديگر قطعات فوالدي مورب جوش•
شــود؛مي

وتي را به استايرن عالوه بر نقش پركنندگي، وظيفه عايق حرارتي، برودتي و صورق پلي•
.عهــده دارد

دو ميل گردهاي مورب شــبكه خرپايي كه از داخل ورق پلي استايرن عبور مي كنند،•
. دهند پا ميكنند و تشكيل خرشبكه فوالدي را در جهت طولي پانل به يكديگر متصل مى

ســانتي متر7الي4اي، به ضخامتســپس در دو سمت ورق پلي استايرن، بتن ريزدانه•
 .شودپاشيده مي
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3Dغيرباربرپانل هاي 

، تنها به عنوان ديوارهاي جدا كننده مورد اســتفاده قرار3Dپانل هاي غيرباربر•
اين پانل هــا، در قطعاتى با عرض يك و طول ســه متر در . مى گيــرد 

.كارخانه توليد مى شود 

اين قطعــات در محل كارگاه، در  موقعيــت خود قرار داده مى شــوند و به •
رح پيش يكديگر و به ســازه متصل ميگردند و عمليات پاشش بتن مطابق ش

.گفته درباره ديوارهاي باربر انجام مي شود
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مزاياي سيستم

سبكي 

( كاهش تبادل انرژي حرارتي و صوتي )عايق بودن 

صرفه جوئي در مصرف فوالد

عدم نياز به نيروي متخصص

امكان تهيه مواد اوليه در داخل كشور 

افزايش زيربنا

اقتصادي بودن

مقاوم در برابر زلزله

اجراي راحت تاسيسات مكانيكي و برقي
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معايب سيستم

معمارينظرازمحدوديت

سيستماينباسازوساختفرهنگعدم

اصليمادهعنوانبهسيمانبهاتكا

بتنويبراسيونامكانعدم

جوندهحيوانات

(انبساطدرز)همسايهجنبديوارهايدركاملاجرايعدم
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شکل گیری ووموقعیت وعملکرد شرکت

پوالدمشبک ایستا

ران این شرکت اولین تولید کننده پانلهای ساختمانی سه بعدی باعایق پلی استایرن درای
بامعرفی پانل 1376می باشد که پس ازطی مراحل تولیدآزمایشی درمهرماه سال 

.به صنعت ساختمان کشور،تولیدانبوه خودراآغازنمود“پوما”ساختمانی 

اولین پروژه انبوه سازی مسکن درمنطقه زلزله زده جنوب خراسان ودرروستای مرزی 
ودورافتاده گزخت ،توسط این شرکت به اجرا درآمدودرپی ساخت وسازهای دیگری 

.انجام شد
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مشخصات پانلهای پیش ساخته پوما

وسقف5cm*5هایچشمهبامفتولیمشبکسطحدوپوما،ازپانل–

یا5لهفاصبهمشبکصفحهدواینکهاستشدهتشکیلیکنواخت

ازبیشهایدهانهدردرسقف)یکدیگراز10ویا7.5

ابتثمفتولهاهمینبوسیله(استسانتیمتر20پانلمترضخامت3.5

پانلنایدرکاررفتهبهمفتولهایقطر.اندشدهجوشیکدیگربهو

مفتولهایکششیمقاومت).میباشدمیلیمتر6یا4و2.5بعدیسه

باانلهاپ.(میباشدمربعسانتیمتربرکیلوگرم4000حداقلمصرفی

هبنیازدرصورتومیگرددتولیدمتر3طولو110ثابتعرض

گریکدیبهشبکهنوارکمکبهاجرامحلدرپانلهابلندترطول

.میشونددوخته
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:عایق داخل پانل پوما

و یا بین دو سطح مشبک ماده عایقی از جنس پلی استالین•

ایقها عایقهای شناخته شده دیگر قرار دارد که کاربرد این ع

در جلوگیری از تبادل حرارت،برودت و صدا به تناسب

آزمایشات انجام .موقعیت ساختمان عملکرد مطلوبی دارد

خت شده بر روی یک قطعه پانل پوما که شرایط مناسب سا

که ونصب وبتن پاشی را گذرانیده باشند نشان داده است

با عایق 7.5شبکه )سانتیمتری در پوما10دیوار 

60عادل سانتیمتری پلی استایرن و اندود سیمانی طرفین م6
.سانتیمتردیوار آجری خاصیت عایق بودن داراست
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:تیپ بندی پانلهای پوما

سانتیمتر شبکه 2.5پانلهای دیواری پوما با مفتول :الف•

:سانتیمتر طرفین در سه تیپ5*5جوشی 

سانتیمتر عایق 3ساتیمتربا 5به ضخامت (: 1تیپ )1_الف•

پلی استایرن

سانتیمتر 4سانتیمتر با 7.5به ضخامت (:2تیپ )2_الف•

عایق پلی استایرن

سانتیمتر 6سانتیمتر با 10به ضخامت (3تیپ )3_الف•

عایق پلی استایرن
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سانتیمتر از 5*5پانلهای سقفی پوما با شبکه جوشی _ب•

10*10میلیمتری یک طرف و شبکه جوشی 2.5مفتول 

:تیپ2میلیمتر طرف دیگر در 4سانتیمتر با مفتول 

سانتیمتر 6سانتیمتر با 10به ضخامت (:1تیپ )1_ب•

(متر3.5دهانه )عایق پلی استایرن

سانتیمتر عایق 6سانتیمتر با 20به ضخامت (2تیپ )2_ب•

(متر3.5دهانه )پلی استایرن

سانتیمتر 15سانتیمتر با 20به ضخامت (2تیپ )2_ب•

(متر3.5دهانه بیش از )عایق پلی استایرن
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5*5شبکه های اتصال نواری و گونیا با شبکه جوشی_ج•

:سانتیمتری2.5از مفتول 

سانتیمتر20شبکه اتصال با عرض (:1تیپ )1_ج•

سانتیمتر25شبکه اتصال با عرض (:2تیپ )2_ج•

سانتیمتر33شبکه اتصال با عرض (:3تیپ )3_ج•

شبکه اتصال گونیا(:4تیپ )4_ج•

Uشبکه اتصال (:5تیپ )5_ج•

منظور از ضخامت پانل پومافاصله عرض بین دو:نکته•
.یباشدضخامت عایق پلی استایرن م+ شبکه جوشی طرفین 
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: توضیح

کته در برآورد مقدار پانل و اتصاالت موردنیاز ،به این ن-1•
ه توجه شود که در مرحله اجرا هر متر مربع پانل حداقل ب

مترطول شبکه نیاز دارد2

در هر قسمت از ساختمان که دیوارها عمود بر یکدیگر-2•
ستحکم قرار میگیرند،طرفین تمامی کنجها با شبکه گونیا م

.شده و سپس مالت پاشی انجام میشود

ب با پانلهای سقفی پوما به همراه تیرچه سقفی ،متناس-3•
ر وضعیت جغرافیایی منطقه برابر آیین نامه های معتب
فی محاسبه و تولید میگردد که جهت ارائه قیمت پانل سق

.آگاهی از وضعیت اقلیمی منتقه اجرا ضروری میباشد
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:کاربرد پوما در ساختمان•

پانل پوما را میتوان جهت دیوارهای خارجی و تیغه بندی•
رد این بیشترین کارب.های داخلی ساختمان ها به کار گرفت

زیرا در طراحی و.محصول در ساختمانهای مرتفع میباشد
ساخت چنین ساختمانهایی کاهش منطقی وزن 

مدنظر میباشد که با استفاده از این (بارمرده)مصالح
ک زیرا وزن ی.محصول دستیابی به این مهم مقدور میگردد

سانتیمتر با مالت ماسه سیمان 22متر مربع دیوار آجری 
کیلوگرم میباشد وطبعا به کار500اندود طرفین بیش از 

ه گیری پوما کاهش بار مرده ساختمانهای بلند مرتبه را ب
.طرز حیرت آوری موجب میگردد
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ی حت)با پانلهای پوما میتوان ساختمانهای یک یا دو طبقه•

تنی بدون استفاده از اسکلت فلزی یا ب(طبقه4تا 3ارتفاع 

بنا کرد و به عنوان دیوارهای باربری تقسیم کننده و

کاربرد دیگر این.همینطور در سقف از آن بهره گرفت

.پانلها در برج سازی و طرحهای خاص معماری میباشد

د پانل پوما به جهت خود ایستا بودن در اجرای دیوار بلن•

وثر سالنهای سوله و سیلو ها و آشیانه های هواپیما کاربرد م

.و مطمئن است
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و کاربرد پوما در صنایع نفت وپتروشیمی و آب

:  فاضالب
ایجاد حفاظ بتنی مسلح عایق دار بر روی جداره خارجی•

زی و مخازن فلزی مواد نفتی و آمونیاک و همچنین منابع فل

منحصر یا بتنی آب و فاضالب نیز یکی دیگر از ویژگیهای

ساخت مخازن هوایی آب مصرفی .به فرد پوما می باشد

ا شهرها و روستاها در نقاط گرمسیر و یا سردسیر کور ب

پانلهای پوما موجب صرفه جویی در مصرف آب و انرژی

.خواهد بود
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:3dروش نصب پانل 

عالمت  زدن محل دیوارها روی زمین-1•
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• اتصال میلگرد انتظار به ستونها وپانلهای ساختمان_2
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• قرار دادن پانلها در محل مورد نظر -3
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• شاغول کردن دیوارهای پانل-4
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• اتصال به وسیله سیم زدن بین میل گرد انتظار -5

میلگردشبکه پانل 
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عالمت زدن محل بازشوها -6•

رشبرش بازشوها و قطع کردن سیمهای شبکه به محل ب-7•
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رشبازشوها و قطع کردن سیمهای شبکه به محل ببرش -7•
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• حرارت دادن الیه پلی استایرن  در محل عبور لوله های -8
تاسیساتی و انجام کارهای تاسیسات برق برقی و مکانیکی
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شمشه پاشیدن سیمان یا بتن توسط دستگاه شاتگریت و-9•

.گیری آنها
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به کاربردن مصالح نازک کازی بر روی شبکه-10•

ل نوع نسوز و نوعی که در مقاب:نوع میباشد2پلی استایرن •

.حرارت میسوزد

پاشیدن سیمان یا بتن توسط دستگاه شاگریت-9•

ود که در این پانلها از نوع پلی استایرن نسوز استفاده میش•

له فقط در مقابل حرارت جمع میشود و جا را برای عبور لو
.های تاسیساتی باز میگذارد
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:مزایای استفاده از پانل پوما

متر 100در هر )سبکی دیوارها وسقف در نتیجه کاهش اسکلت و وزن بار مرده ساختمان•
(تن کاهش10مربع زیر بنا حداقل 

15تا 10)رفتار مناسب در برابر نیروهای زلزله به علت یکنواختی المانهای سازه ای•
(درصد افزایش مقاومت سازه

100کیلوگرم آهن در 25حد اکثر )طبقه بدون اسکلت4ساخت ویالها و ساختمانهایی تا •
یعنی این سازه در دیوارهابه عنوان (درصد کاهش هزینه ساخت20متر مربع ساختمان و 

.دیوار برشی و در سقف به صورت دال  دو طرفه عمل میکند

را دارا میباشدR=5)پانل رفتار سازه ای )حذف یا کاهش بادبندها در ساختمان•

(سال افزایش عمر مفید20حد اقل )افزایش عمر مفید ساختمان•

(متر مربع فضای مفید بیشتر2متر مربع زیربنا حداقل 100هر )افزلیش فضای مفید•

(عایق% 100-90)عایق مناسب در مقابل حرارت و برودت ،صدا و رطوبت•

(متر مربعدر یک روز برای یک اکیپ80حد اقل )سرعت قابل مالحظه در ساخت و ساز•
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(کاهش هزینه% 30حد اقل )کاهش هزینه های اجرایی تاسیسات پروژه •

در سادگی اجرای ساختمان در نتیجه کنترل مهندسی بهتر و آزادی عمل•
اجرای طرحهای متنوع به علت انعطاف پذیری این قطعات

و .سهولت در حمل و نقل و انعطاف پذیری  در اجرای طرحهای متنوع•
سهولت باال کشیدن پانلها در ارتفاع

حداقل نمودن بتن و فوالد مصرفی در سازه و حفظ سرمایه ملی •

متری پانل12-3قابلیت یکپارچه سازی دیوار ها با توجه به طولهای •

(کاهش در زمان اجرا  % 40)حداقل نمودن هزینه های اجرای پروژه•

امکان تولید انبوه در مدت زمان کم•

د اقل در صورت انجام محاسبات سازه با لحاظ نمودن این سیستم میتوان ح•
.                                                                     لایر کاهش هزینه نمود60000در هر متر مربع 
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فین مقاومت دربرابر آتش سوزی به علت وجود قشر های بتنی طر•

پانل

نفوذ ناپذیری ساختمان در برابر حشرات•

ان امکان به کارگیری در مناطق صعب العبور جهت احداث ساختم•

بدون نیاز به کارگران متخصص

ز عبور دادن لوله های آب و فاضالب و برق و تلفن به سادگی ا•

ساختمان زیر شبکه پانل قبل از بتن  پاشی و کال اجرای تاسیسات

با کمترین هزینه
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• پروژه ساختمان ساپکو
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•
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اجرای ساختمان و جزئیات اجراییروش اهی ساخت ، فناوری اهی نوین

با تشكر از توجه شما 


