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ــام 1981م  ــاري بارســن ع ــوب باســمها التج ــة بارســن كســر جن تأسســت رشك

بإنتــاج مســتودعات التربيــد الصناعيــة الثابتــة واملحمولــة يف شــراز. لقــد 

تجــاوزت رشكــة بارســن العقبــات التــي تعــرض مــرسة تقدمهــا برسعــة وذلــك 

ــدأت  ــاً، وب ــربة ومترس ــرباء خ ــدراء والخ ــر امل ــات وأك ــدث التقني ــتعانة بأح باالس

مســرتها الجديــدة يف الصناعــة اإليرانيــة مســتعينة باللــه تعــاىل منذ عــام 1997م. 

إن جهــــود رشكـــة بارســـن يف إنتـــاج جيـــل جديـــد مـــن ألواح الساندوتش بانل 

باســتعامل فــوم البــويل يوريثــان، أدت إىل عــرض منتــج حديــث وبديــل للمــواد 

التقليديــة وخطــوة فعالــة يف مســرة التقــدم واالكتفــاء الــذايت الصناعــي يف إيــران 

يف هــذا املجــال.

ــة  ــتعينة بثق ــرب مس ــة أك ــة برسع ــرتها التنموي ــن مس ــة بارس ــت مجموع وتابع

ــل  ــن معم ــارة إىل تدش ــن اإلش ــا ميك ــرز مبادراته ــن أب ــدة، وم ــا املتزاي عمالئه

ــل  ــور ومتواص ــاج متط ــط إنت ــغيل خ ــرة وتش ــة الكب ــراز الصناعي ــة ش يف مدين

وإحــداث املعمـــل رقــم 2 فـــي مـديـــنة شــمس آبــاد الصناعيــة يف طهــران.

إن الركيــز املتزايــد عــى ترشــيد اســتهالك الطاقــة والحفاظ عــى املــوارد الطبيعية 

للبــالد يف الســنوات األخــرة، دفــع مبجموعــة بارســن لتوســيع أنشــطتها يف مجــال 

تصميــم وتطويــر وتصنيــع أنظمــة املبــاين الحديثــة باالســتعانة بأحــدث التقنيــات 

ــة ذات  ــد مــن األبني ــل الجدي ــاء الجي ــم خدمــات بن ــة إىل تقدي ــة باإلضاف العاملي
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إنتــاج جميــع أنــواع الســاندوتش بانــل للســقوف والجــدران بســامكة 

مــن 2 إىل 15 ســم

تـقديـــم االستشارات وتصميم وتنفيذ مستـــودعات التـــربيد وأنـــفاق 

التـــجميد الثابتــة واملحمولــة وفقــاً ملتطلبــات العمــالء

تقديــم االستشــارات وتصميــم وبناء الصــاالت الصناعية ومســتودعات 

تـخزيـن املواد الغـذائية

ــزولة  ملعـ ا ــربيد  لتـ ا ــرات  ــركيب حجـ وتـــ ء  ــنا وبــ ــميم  تصـــ

رات ــيا لسـ ا ــواع  ن أ ــع  لجمي

بـنـاء وتـركـيـب بـوابـات مـستودعـات التـبـريـد )املنـزلقة، املفصـلية(

تقديــم االستشــارات بشــأن اختيــار وتوريــد جميــع املعــدات والقطــع 

يف أنظمــة التربيــد

خدمـــات الـــعزل عـن طريـق رش الفـــوم باستعامل جـهاز محمول

ــع  ــع القط ــوفر جمي ــيع وتـ ــعد البـ ــا بـ ــات م ــديم خدمــ تقــ
ومعــدات التـربيـــد

تصميــم وتطويــر وبنــاء أنظمــة األبنيــة الحديثــة مباركــة الطاقــة + فيال 

)EPV(

والخدمات املنتجات 
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 البويل يوريثان 

تنتــج رشكــة بارســن الســاندوتش بانــل باســتعامل الجيــل الجديد من 
العــوازل الحراريــة البوليمريــة باســم بــويل يورثــان. وتســتخدم هــذه 
املــادة كعــازل حــراري مناســب جــداً منــذ عــام 1950م. تتمتــع مــواد 
البــويل يوريثــان بخصائــص العــزل الكبــر جــداً، وتســاعد عــى توفــر 
ــود  ــة. مبــا أن اســتخدام الوق ــف الطاق ــا يصــل إىل 60 ٪ مــن تكالي م
األحفــوري يســبب 80٪ مــن انبعاثــات ثاين أكســيد الكربــون يف العامل، 
فــإن اســتخدام البــويل يوريثــان يعــد وســيلة جيــدة لتقليــل اســتهالك 
الطاقــة وبالتــايل تقليــل انبعــاث ثــاين أكســيد الكربــون كواحــد مــن 

العوامــل الرئيســية لالحتبــاس الحــراري لكوكــب األرض.
باإلضافــة إىل ذلــك، يتميــز عــازل البــويل يوريثــان بكفــاءة عاليــة يف 
العــزل الحــراري، ولــه وزن منخفض جداً وســعر جيد مقارنــة بالعوازل 

الحراريــة التربيديــة األخرى.

بنية البويل يوريثان

البــويل يوريثــان يف الحقيقــة بوليمــر بالســتييك ينتــج عــن التفاعــل 
الكيــاموي للمــواد األوليــة التاليــة:

  بويل إل
 إيزوسيانات

)141b عامل تضخيم )بنتان و 
 محفز 1 و 2

 هواء
ــواع الفــوم هــو الــذي ينتــج عــن  إن أفضــل وأجــود نــوع مــن أن
ــيانات" و  ــوائل "إيزوس ــن الس ــن م ــزات واثن ــذه املحف ــل ه تفاع
"بــويل إل" ولهــام بنيــة خلويــة مضغوطــة. تعتمــد رسعــة تشــكيل 

الفــوم أيضــاً عــى العوامــل املحفــزة.
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يف رشكــة بارســن كســر جنــوب، ولتحقيــق فــوم بجــودة 
أعــى، يتــم اســتخدام جهــاز فــوم جــزيئ 5، حيــث ميكــن 
أفضــل.  فــوم  لتحقيــق  اإلنتــاج  أثنــاء  عنــر  كل  تعديــل 
ــن  ــن م ــكيل املالي ــم تش ــوم، يت ــالت الف ــل تفاع ــا تكتم عندم
ــم. ــل التضخي ــيء بعام ــا م ــف، كل منه ــرات والتجاوي الحج

بأعــى  يوريثــان  البــويل  فــوم  عــى  الحصــول  أجــل  مــن 
نســبة مــن العــزل الحــراري، ينبغــي أن يكــون للغــاز داخــل 

تســتخدم  منخفــض.  حــراري  توصيــل  معامــل  التجاويــف 
مــن  وهــو  الغــرض،  لهــذا  البنتــان  غــاز  بارســن  رشكــة 
لطبقــة  األرضار  يســبب  وال  للبيئــة  الصديقــة  الغــازات 

األوزون.

مقـــارنة نسبة الــعزل الحـــراري لفوم لبــويل يـــوريثان مع ســـائر مـــواد البـــناء:

خصائص البويل يوريثان

تختلــف خصائــص البــويل يوريثــان وفقــاً لكثافــة مــواده، وميكــن 
أخــذ  مــع  يوريثــان،  البــويل  مــن  بانــل  الســاندوتش  إنتــاج 
ــن 100-30  ــراوح ب ــة ت ــات مختلف ــار، بكثاف اســتخدامها يف االعتب
ــغ/ م  ــة 40 ك ــان بكثاف ــويل يوريث ــر أن الب ــب. يذك ــغ/ م مكع ك
مكعــب لــه أعــى نســبة مــن العــزل الحــراري. أمــا يف فــوم البــويل 
يوريثــان بكثافــة 40 كــغ/ م مكعــب، فــإن مــواد البــويل يوريثــان 
تشــكل فقــط 4.5٪ منــه، أمــا النســبة الباقيــة وهــي 95.5٪ فهــي 

ــة. ــازات املضخم ــواء والغ ــن اله ــون م تتك
يف ألــواح الســاندوتش بانــل املصنعــة مــن فــوم البــويل يوريثــان، 

تعتــرب املــؤرشات الثالثــة التاليــة مهمــة للغايــة:
  االلتصاق املناسب عى سطح املعدن املطي

 أعــى نســبة ملقاومــة الشــد والضغــط عنــد اســتخدامه لتغطيــة   
الســقف والجــدران

  أعى مقاومة لدرجة الحرارة 

يعتــرب الهيكل الخلوي للبــويل يوريثان مهــامً جداً أثنــاء اإلنتــاج، ألنه يؤثر 

أيضاً عى الكثـافة الخلـوية  و الـخصائص ا مليكانيكية   للبولي  يوريثـــان.

ويعتــرب فــوم البــويل يوريثــان عــازالً للرطوبــة. نظــراً للهيــكل الخلــوي 

املغلــق للبــويل يوريثــان الــذي تنتجــه رشكــة بارســن، فــال ميكــن انتقال 

الرطوبــة نتيجــة لألثــر الشــعري. فقــط يف حــاالت معينة حيــث يحدث 

تأثــر النقــل الجزيئــي ميكــن أن يكــون هنــاك تــرسب للميــاه. يف هــذه 

الحالــة، يتــم زيــادة وزن فــوم البــويل يوريثــان بنســبة 5 ٪ فقــط ويتــم 

زيــادة حجمــه بنســبة 0.15 ٪. يف هــذه الحالــة، فــإن الســطح املعــدين 

أللــواح الســاندوتش بانــل يحمــي البــويل يوريثــان مــن الرطوبــة، ومتنع 

مــادة البــويل يوريثــان الرطوبــة مــن االنتشــار وتأثرهــا عى نســبة عزل 

األلــواح، وذلــك بســبب خاصيــة الناقليــة الحراريــة العاليــة للــامء 

ــواح الســاندوتش  ــاج أل ــان هــو أفضــل مــادة إلنت ــويل يوريث الب
بانــل باســتمرار بســبب خصائصــه. يتميــز فــوم البــويل يوريثــان 
بعــزل حــراري أكــر مالءمــة مــن العــوازل الحراريــة األخــرى. إن 

أهــم نقطــة يف هــذه املــادة هــي املقاومــة امليكانيكيــة العاليــة، 
االلتصــاق العــايل، ســهولة املعالجــة واإلنتــاج والركيــب.
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ــن(. ــر كلف )0.06 واط / م
إن عــدم نفاذيــة ألــواح الســاندوتش بانــل لبخــار املــاء مهــم أيضــا 
ــوة  ــة رغ ــى كثاف ــزة ع ــذه املي ــد ه ــواح. وتعتم ــذه األل يف أداء ه
ــوح  ــوع الســطح املعــدين لل ــا ون ــة إنتاجه ــان وعملي ــويل يوريث الب
والتــي يتــم النظــر فيهــا بعنايــة يف إنتــاج هــذه األلــواح يف رشكــة 
بارســن باالعتــامد عــى أعــى املعايــر العامليــة. إن الثبــات يف منــع 
ــام  ــا ه ــم اختباره ــي يت ــواد الت ــامكة امل ــاء وس ــار امل ــرسب بخ ت
عامــالن مهــامن للغايــة. يف الجــدول أدنــاه، متــت دراســة مقاومــة 

انتشــار بخــار املــاء فيــام يتعلــق باســتقرار الهــواء )1(.

البــويل يوريثــن مقــاوم لعــدد كبــر مــن املــواد الكيميائيــة املختلفة 
ــي  ــك والت ــا إىل ذل ــام وم ــواد اللح ــالءات وم ــل والط ــل املحالي مث
ــان  ــويل يوريث ــاوم الب ــك، يق ــة إىل ذل ــها. باإلضاف ــن أن يالمس ميك
ــة ذات  ــات الصناعي ــة والبيئ ــازات القاتل ــة والغ ــوت املعدني الزي
الضغــط العــايل ودرجــات الحــرارة املرتفعــة واألوســاط الحمضيــة 
والقلويــة. كــام ال يســمح البــويل يوريثــن بنمــو وتكاثــر الحــرات 

ــا. والبكتري

عــى الرغــم مــن أن مقاومــة الصــوت يف البــويل يوريثــان ذي البنية 
ــان  ــويل يوريث ــة املغلقــة أقــل مــن مقاومــة الصــوت يف الب الخلوي
ذي البنيــة الخلويــة املفتوحــة، لكــن ميكــن اســتخدامه يف الحــاالت 
التــي تحتــاج إىل امتصــاص الصــوت )ليــس كثــراً(. ميكــن اســتخدام 
ــوت  ــاص الص ــب امتص ــي تتطل ــاالت الت ــرى يف الح ــول األخ الحل

بنســبة عاليــة.

ــن  ــة م ــل املصنع ــاندوتش بان ــواح الس ــة أل مقاوم
ــتعال: ــار واالش ــان للن ــويل يوريث الب

 يصنــف فــوم البــويل يوريثــان الصلــب املســتخدم يف ألــواح 
الســاندوتش بانــل وفقــاً ملعايــر مقاومــة اللهــب والحريــق يف ثــالث 
درجــات وهــي DIN( B3 & B2 ,B1 4102 درجــة B3 مــواد فــوم 
بــويل يوريثــان عاديــة قابلــة لالشــتعال، B2 مــواد فــوم بــويل يوريثان 
صلبــة بطئيــة االشــتعال و B1 مــواد فــوم بــويل يوريثــان مــن النــوع 
ــا  ــة بارســن باســتخدام التكنولوجي ــاوم لالشــتعال(. تفخــر رشك املق
الحديثــة لتعزيــز نســبة األمــان يف ألــواح الســاندوتش بانــل املصنعة 
مــن فــوم البــويل يوريثــان مــن النــوع B2 و B1 بجــودة عاليــة جــداً.

النــوع اآلخــر مــن فــوم البــويل يوريثــان يســمى فــوم البــويل 
ــاً  ــراق متام ــتعال واالح ــاوم لالش ــو مق ــيونورات PIR، وه إيزوس
ــان غــر القابــل لالحــراق.  ــه باســم فــوم البــويل يوريث ويشــار إلي
وفقــاً لفئــة ونــوع ســلوك مقاومــة اللهــب واشــتعال فــوم البــويل 
ــذا  ــن ه ــة م ــل املصنع ــتخدام الســاندوتش بان ــم اس ــان، يت يوريث

ــة.  ــاالت مختلف ــان يف مج ــويل يوريث ــن الب ــوع م الن

الخواص الفیزیائتة للبولی یوریثان

4   الکثافة 0 ±  2  kg/m3 

max. 0.024 W/mKنقل الحرارة

)168Hours    ٪volume(      2امتصاص املاء%

Din 4102 االشتعال B1,B2

)Fcv( 95انضغاط الخالیا%

)G(  100 - 30مقاومة انتشار البخار

min.  0.11  MPaمقاومة القص لنواة املواد

min.  2  MPaقوة قص نواة املواد

مقاومة القص بعد االستعامل لفرة طویلة
)Fcv -lang-term(

t: 1000 hours min. %35
t: 2000 hours min. %30

t: 100000 hours min. %7 

min.  0.095  MPaمقاومة الضغط

min.  0.018  MPaمقاومة الشد

) 0 C(مقاومة الحرارة
-200 / +110   0 C 

الكمية mمقاومة انتشــار املاء

1الهواء

40الخشب

eps20 - 100

1الصوف املعدين

100 - 30البويل يوريثان

pvc10000 - 80000

100000فويل بويل إيثيلن

النهايةاملعادن
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املنتجات



8

ألواح الساندوتش بانل 

وهــي ذات هيــكل خفيــف ومركــب يتألــف مــن طبقتــن خارجيتــن وطبقــة عازلــة )فوم(. 
ــك  ــبائك الزن ــة وس ــة املجلفن ــح املعدني ــة بالصفائ ــواح مغلف ــذه األل ــون ه ــا تك ــادة م ع
واأللومنيــوم أو رقائــق األلومنيــوم أو النايلــون أو ورق الكرافــت وغرهــا. وميكــن أيضــا أن 
تكــون النــواة العازلــة مصنوعــة مــن البــويل يوريثــان، البــويل ســتايرن، الصــوف الصخــري، 

الصــوف الزجاجــي وغرهــا.

مواصفات ألواح الساندوتش بانل التي تنتجهعا رشكة بارسن

   النواة
 B2 ــان الصلــب بكثافــة 40±2 كــغ/م مربــع بدرجــة مقاومــة وتصنــع مــن البــويل يوريث

ــة لالحــراق(. ــة االحــراق( و B1 )مقاوم )بطئي

   الغطاء الخارجي
ويصنع من مواد مختلفة حسب االستعامل:

ــوم  ــواح األملني ــة بأل ــة أو املغلف ــة واملطلي ــان املجلفن ــويل يوريث ــواح الب ــم اســتخدام أل يت
بشــكل عــام للتغطيــة الخارجيــة للمناطــق املعرضــة للرطوبــة والتــآكل. يف حــن تســتعمل 
ألــواح الســاندوتش بانــل املغلفــة بــورق األلومنيــوم والنايلــون والبــويل إيثيلــن والــورق 
ــد )تحــت طبقــة الخرســانة(،  ــة مثــل عــزل أرضيــات مســتودعات التربي لألغــراض املنزلي

أرضيــة املنشــآت البحريــة وغرهــا.

   مغطى من الجانبن بصفائح
  مغطــى مــن جانــب واحــد بالصفائــح 

ومــن الجانــب اآلخــر بالنايلــون
  مغطى من جانـــب واحد بـــالصفائح ومـن 
الجانــب اآلخــر بـورق   األملنـيــوم املـسـلح

  مغطــى مــن جانــب واحــد بالصفائــح    
الكرافــت بــورق  اآلخــر  الجانــب  ومــن 

  مغطى من الجانبن بالنايلون
  مغطى من الجانبن بورق الكرافت
  مغطى من الجانبن بورق األملنيوم
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   الغرف املعزولة
   املستشفیات املتنقلة والعيادات

   أنواع جدران التقسيم الصناعية واإلدارية
   حاويات نقل املواد الغذائية

   املآوي املتنقلة واملنازل مسبقة الصن
   املداجن والبيوت الزجاجية وصاالت إنتاج الفطر

   أنواع مستودعات التربيد الصناعية والتجارية واملطاعم
   املباين الصناعية والتجارية واإلدارية والشخصية

   املجمعات الرياضية واملسابح املسقوفة
   األنواع املختلفة من املآوي املتنقلة للحاالت الخاصة

   املالجئ العسكرية واملختربات املتنقلة

   خفيفة الوزن

    )هذه الخاصية توفر يف كلفة هيكل املبنى  وبالتايل توفر   يف تكالملبنى اإلجاملية(. 
   املوصلية الحرارية املنخفضة

)B1 و B2( فئة مقاومة الحريق   
   تكلفة تركيب منخفضة

   عزل الرطوبة
   عزل الصوت

   الخصائص امليكانيكية املناسبة املقاومة لقوى القص والشد والضغط 
   توفر الطاقة )تكاليف التربيد والتدفئة(

  املقاومة العالية للتلوث امليكرويب والبيولوجي
  جامل املنتج وتنوع األلوان

استعامالت ألواح الساندوتش بانل

مزايا استعامل ألواح الساندوتش بانل
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ألــواح الســاندوتش بانــل التــي تنتجهــا رشكة بارســن 
مــن البــويل يوريثان

   ألواح الساندوتش بانل الجدارية
   ألواح الساندوتش بانل السقفية

ــوم- ــة وســبائك األملني ــة واألملنيومي ــح املجلفن ــاج الصفائ ــم إنت يت
ــن  ــة بارس ــا رشك ــي تنتجه ــل الت ــاندوتش بان ــواح الس ــك يف أل الزن
وذلــك حســب التصاميــم بســامكات تــراوح بــن 0.4 إىل 0.7 ملــم.

ــوان، وهــي  ــح مبجموعــة متنوعــة مــن األل ــع الصفائ ــز جمي تتمي

مطليــة بطــالء بــرن مــن نــوع ســوبر بوليســر حــراري بســامكة 25 
ميكــرون، ويف مــكان اتصــال الصفائــح بالفــوم مطليــة بطــالء برامير 
حــراري بســامكة 7 ميكــرون ألجــل التصــاق أقــوى. تتميــز صفائــح 
كل نــوع مــن ألــواح الســاندوتش بانــل الســقفية والجداريــة 
بهياكلهــا الخاصــة ذات النتــوءات والتجاويــف، لســهولة الركيــب 

واالســتعامل واالتصــال باملنشــأة بإحــكام.

السامکة الواح الساندوتش بانل الجداریة املصنعة فی رشکة بارسین و معامل املوصلیة الحراریة لها

السامکة15012010080705040
)mm(

0.1340.1670.1990.2470.2790.3980.501
معامل املواصلیة الحراریة

)W/m 2  k (
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العرض 
غر املفيد 

)ملم(

العرض 
املفيد 
)ملم(

مواصفات ألواح الساندوتش بانل الجدارية املصنعة يف 
مجموعة بارسن من حيث الوصالت

ألواح جدارية ذات وصالت مرئية مع إمكانية 10201000
الركيب عى الجدران بشكل عمودي أو أفقي

12001180

10201000
ألواح جدارية ذات وصالت غر مرئية مع إمكانية 

الركيب عى الجدران بشكل عمودي أو أفقي 12001180

أنواع الساندوتش بانل

   ألواح الساندوتش بانل الجدارية
تعتــرب ألــواح الســاندوتش بانــل الجداريــة التــي تنتجهــا مجموعــة بارســن عازالً جيــداً ضد 
الحــرارة والرطوبــة والصــوت، ومــع وجــود خــط اإلنتــاج املســتمر يف هــذه املجموعــة، يتم 
تصنيــع املنتجــات بأطــوال مختلفــة )القيــد الوحيــد املفــروض عــى إنتــاج هــذه األلــواح 
هــو التنفيــذ وكذلــك مشــاكل النقــل. تــراوح ســامكة ألــواح الســاندوتش بانــل الجداريــة 

مــن 2 ســم إىل 15 ســم.

استعامالت ألواح الساندوتش بانل الجدارية
يعتــرب اســتخدام ألــواح الســاندوتش بانــل الجداريــة حــالً مثاليــاً لتغطيــة الواجهــة 

املســتخدمة يف جــدران التقســيم الداخليــة وكذلــك تغطيــة األرضيــة والســقف يف 
املنشــآت مختلفــة. كــام ميكــن اســتخدام ألــواح الســاندوتش بانــل كجــدران 

ــد. ــاق التجمي ــد وأنف ــتودعات التربي ــقوف ملس وس
   مختلف أنواع مستودعات التربيد وأنفاق التجميد

   الصاالت صناعية 
   الصاالت الرياضية والرفيهية 

   املباين السكنية 
   املنازل مسبقة الصنع

   إلخ ....
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   ألواح الساندوتش بانل السقفية

مــن خــالل إنتــاج ألــواح الســاندوتش بانــل الســقفية، تقــدم مجموعــة بارســن الحلــول 
ــبة لتلبيــة جميــع متطلبــات تغطيــة الســقوف يف جميــع املشــاريع الصناعيــة  املناس
ــدرة  ــرف وق ــبه منح ــكل ش ــقفية بهي ــل الس ــاندوتش بان ــواح الس ــز أل ــائية. تتمي واإلنش
عــزل مناســبة ضــد الحــرارة والرطوبــة والصــوت. يــراوح ســمك ألــواح الســاندوتش بانــل 

ــا مــن 2 ســم إىل 10 ســم. ــا مجموعتن ــي تنتجه الســقفية الت

مواصفات ألواح الساندوتش بانل العرض املفيد )ملم(العرض غر املفيد )ملم(
الجدارية املصنعة يف مجموعة 

بارسن من حيث الوصالت

10701000 

استعامالت ألواح الساندوتش بانل السقفية
ــدران يف  ــقوف والج ــة الس ــقفية لتغطي ــل الس ــاندوتش بان ــواح الس ــتخدام أل ــن اس ميك

ــة: ــاالت التالي الح
   الصاالت الصناعية 

   الصاالت الرياضة والرفيهية  
   أنواع املباين السكنية

   مواقف السيارات
   إلخ ...
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األلواح الجداریة

األلواح السقفیة

األلواح ذات الوصالت املخفیة
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وأنفــاق  التربيــد  مســتودعات 
واملتنقلــة الثابتــة  التجميــد 

تتميــز رشكــة بارســن بتاريــخ حافــل وخــربة 
عميقــة يف مجــال إنشــاء وتركيــب وتشــغيل 
مجموعــة واســعة مــن مســتودعات التربيــد 
فــوق الصفــر وتحــت الصفــر وحجــرات 
التربيــد وأنفــاق التجميــد، وذلك باالســتعانة 
باملــوارد البريــة املتمرســة والخبــرة وفقــاً 

الحتياجــات عمالئهــا.

مستودعات التربيد وأنفاق التجميد

تقســم مســتودعات التربيــد وأنفــاق التجميــد التــي تنتجهــا مجموعــة بارســن إىل نوعــن: 
ثابتــة ومتنقلــة )محمولــة( عــى النحــو التــايل:

    مستودعات التربيد وأنفاق التجميد الثابتة
ــد يف مــكان مســقوف، حيــث يتكــون  ــع هــذا النــوع مــن مســتودعات التربي ــم تصني يت
ــن  ــح م ــة بالصفائ ــة املغلف ــل الجداري ــاندوتش بان ــواح الس ــن أل ــقف م ــدن وس ــن ب م
الجانبن)ســامكة 7 و 8 ســم لالســتعامل يف درجــات حــرارة فــوق الصفــر، وســامكة 10 و 
12 و 15 ســم لالســتعامل يف درجــات حــرارة تحــت الصفــر( وتصنــع األرضيــة مــن ألــواح 
الســاندوتش بانــل املغلفــة عــى الجانبــن بالنايلــون، وذلــك وفقــا لطلــب الزبــون ونــوع 
االســتعامل. مــن أهــم ميــزات مســتودعات التربيــد املصنعــة يف مجموعــة بارســن ميكــن 
ــويل  ــوم الب ــة لف ــة املثالي ــة والكثاف ــاظ عــى الطاق ــة يف الحف ــاءة العالي أن نشــر إىل الكف
ــة والصــدأ ومقاومــة  ــة للرطوب ــص العازل ــان )40 ± 2 كــغ/ مــر مكعــب( والخصائ يوريث
الصدمــات والصــوت، والخصائــص املضــادة للجراثيــم بســبب الغــالف املعــدين وإمكانيــة 

ــك يف أي مــكان. الركيــب والتفكي

    مستودعات التربيد وأنفاق التجميد املحمولة
تصنع مســتودعات التربيد وأنفاق التجميد يف مجموعة بارســن بأبعاد 20 و 40 قدم وحســب 
الطلــب بحيــث ميكــن نقلهــا بســهولة إىل أي مــكان وتتكــون مــن بــدن وأرضيــة وســقف مــن 
ألــواح الســاندوتش بانــل باإلضافــة إىل إطــار أو هيــكل رئيــي. مــن أهــم ميــزات مســتودعات 
التربيــد املحمولــة املصنعــة يف مجموعة بارســن ميكن أن نشــر إىل الكفــاءة العاليــة يف الحفاظ 
عــى الطاقــة والكثافــة املثاليــة لفــوم البــويل يوريثــان )40 ± 2 كــغ/ مــر مكعــب( والخصائــص 
العازلــة للرطوبــة والصــدأ ومقاومــة الصدمــات والصــوت، والخصائــص  املضــادة  للجراثيــم 
بســبب الغــالف املعــدين ووجــود هيــكل لوضــع الضاغــط واألســالك ومنظومــة التربيــد. 
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العوامــل املؤثــرة يف تصنيــع وتركيــب مســتودعات 
ــد التربي

ــع  ــل املســتعملة يف تصني ــواح الســاندوتش بان ــار ســامكة أل الختي
مســتودعات التربيــد، يجــب أخــذ العوامــل التاليــة بعــن االعتبــار:

   اســتعامل مســتودع التربيــد )نــوع البضائــع التــي ســتخزن فيــه 
وكيفيــة ترتيبهــا(

   كلفة استهالك الطاقة
   كلفة التصنيع

   املنطقــة الجغرافيــة والظــروف املحيطــة للمنطقــة التي ســتصنع 
فيهــا )اختــالف درجــة الحــرارة بــن الداخــل والخارج(

   تصميم أنظمة التربيد

ــازل  ــامكة الع ــاب س ــة حس ــتخدام معادل ــب اس ــك يج ــد ذل بع
ــواح  ــار أل ــل اختي ــاه ألج ــود أدن ــدول املوج ــى الج ــامد ع باالعت
ــر  ــوب. جدي ــد املطل ــتودع التربي ــة ملس ــل الالزم ــاندوتش بان الس
بالذكــر أن العــدد W/m2 10 ميثــل أعــى نســبة موصليــة حراريــة 

                                                                                                               :Q للمعامل

S = سامكة العازل )مر(
) W/ m 2  k(  معامل املوصلية الحرارية للنواة = λ

T∆ =  االختالف يف درجة الحرارة بن الداخل والخارج )درجة مئوية(
)W/m 2( التدفق الحراري = Q

∆T                                    

s
PUR

)mm(

  
Panel

W/m2k

1015202530354045505560657080

800.2742.53.74.96.27.48.69.910W/m2<

1000.19992.03.04.05.06.07.08.09.010W/m2<

1200.1671.72.53.34.25.05.86.77.58.39.210W/m2<

1500.1341.32.02.73.44.04.75.46.06.77.48.18.79.410W/m2<
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بوابات مستودعات التربيد:

يتــم تصنيــع هــذه البوابــات يف مجموعتنــا يف نوعــن: منزلقــة ومفصليــة باســتخدام آالت 
ــات  ــذه البواب ــع ه ــم وتصني ــم تصمي ــل. يت ــكل متكام ــة بش ــة وحديث ــات متقدم وتقني
بحيــث متنــع تــرسب الهــواء عنــد إغالقهــا وتحــول بالتــايل دون هــدر الطاقــة. بنــاًء عــى 
ــات يف أحجــام  ــع هــذه البواب ــم تصني املــكان وأبعــاد املداخــل واحتياجــات العمــالء، يت

ــة بســامكات 7 و 10 و 12 و 15 ســم. ــاد متنوع وأبع

تتميــز البوابــات املنزلقــة واملفصليــة )بقاعــدة وبــدون قاعــدة( 
التاليــة: الفنيــة  باملواصفــات 

  صفائــح تغطيــة البوابــة مجلفنــة مطليــة مســبقاً ذات أغلفــة بألــوان مختلفــة، ألوزينــك 

ــاف زجاجية. وألي

   عازل من فوم البويل يوريثان بكثافة )40 ± 2 كغ/ م مكعب(

   جوانات خاصة مقاومة للصقيع والحرارة

   عنارص حرارية مانعة لتجمد الجوانات حول البوابة

   فوم من الفئة املقاومة لالحراق B 2 )بطيئة االشتعال(

   إطارات قوية ومقاومة للرطوبة والصدمات

   إطارات من األلومنيوم الخاضع لألنودة أو إطارات UPVC خاصة

   تجهيــزات وأدوات مصنعــة مــن أفضــل املــواد تشــمل البــويل أميــد الــذي يحتــوي عــى 

أليــاف، الفــوالذ املقــاوم للصــدأ وغرهــا

   مختلف أنواع أقفال األبواب من داخل مستودع التربيد

   القــدرة عــى تثبيــت فتحــة فحــص بأبعــاد وأشــكال مختلفــة يف بوابــة الثالجــة املنزلقــة

   أمتتــة البوابــات املنزلقــة

   كفالة ملدة سنة واحدة وخدمات ما بعد البيع لألدوات واملنتجات
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إنتــاج الحاويــات العازلــة املــربدة 
ملختلــف أنــواع املركبــات

تقــوم رشكــة بارســن كســر جنــوب بتصنيــع 
حاويــات التربيــد التــي تتــامىش مــع جميــع 
أنــواع املركبــات املوجــودة يف الســوق، وهــي 
اإليرانيــن.  املصنعــن  جمعيــة  يف  عضــو 
تعتمد بارســن عــى فريقها الهنــديس واملواد 
الخــام واملــواد االســتهالكية ذات الجــودة 
ــة وأحــدث املعــدات واآلالت، وتقــوم  العالي
بالتقيــد مبتطلبــات ومعايــر البنــاء والركيب 
وفقــاً ملعايــر ISIRI 11889، وتقــوم بإنتــاج 
هــذه الحاويات باملقاومــة العالية للصدمات 
ولهــا مجموعــة متنوعة من التطبيقــات دون 
ــات  ــاً الحتياج ــر ووفق ــوق الصف ــر وف الصف

العمــالء.

11889 ISIRI يتوافق الهيكل املعدين املستخدم مع معاير    
   جــدران جانبيــة وأماميــة وســقف مــن ألــواح الســاندوتش بانــل املكونــة مــن قطعــة 
ــة مســبقاً  ــة املجلفــن املطلي ــح املجلفن واحــدة مــع طــالء داخــي وخارجــي مــن الصفائ
بســامكة 0.6 و 0.8 مــم بألــوان مختلفــة. الطــالء عبــارة عــن نــوع مــن الســوبر بوليســر 
ــزء  ــر يف الج ــر برامي ــي و 7 ميكروم ــزء الخارج ــر يف الج ــامكة 25 ميكروم ــراري بس الح

الداخي يف مكان االتصال. 
    عــزل البــدن والســقف باســتعامل فــوم البــويل يوريثــان املحقونــة بكثافــة 40 ± 2 كــغ/ 

م مكعــب  )كثافــة 45 تجعــل الحجــرة أكــر اســتقراراً وأكــر متانــة(
ــن  ــدأ املجلف ــاوم للص ــوالذ املق ــكيك والف ــوم الس ــن األلومني ــة م ــة مصنوع    األرضي

ــب( ــب الطل ــواد حس ــر امل ــن تغي ــزن )ميك املحل
    لفائــف محيطــة بالحجــرة بزاويــة مــن األملنيــوم املطي مســبقاً بشــكل حــراري )مقاطع 

أملنيــوم مطليــة خارجيــاً( موصولــة باأللواح مبســامر من الصلــب واألملنيوم
ــواب  ــر عــدد وحجــم األب ــان باســتعامل PVC )ميكــن تغي ــان معزولت ــان خلفيت    بوابت

ــون(. ــب الزب حســب طل
ــارة     تركيــب املعــدات الجانبيــة مبــا يف ذلــك الســلم، الــدرع، الرفــراف، املصــدات، اإلن
ــاوم  ــوالذ املق ــن الف ــل واملفاصــل مصنوعــة م ــواء. القف ــة، فوهــة اله ــة والخارجي الداخلي

للصــدأ.
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حجرات التربيد الخاصة باملركبات

إن أنظمــة التربيد التي تنتجها بارســن مناســبة ملجموعــة متنوعة من 
االســتعامالت يف درجــات حــرارة تحــت الصفــر وفــوق الصفــر. يعتمد 
خرباءونــا عــى ظروف تشــغيل الجهاز ونوع االســتخدام ونوع الســيارة 
والنطــاق الجغــرايف يف تقديــم املشــورة وتوفر املعلومــات التقنية التي 
تناســب عمالئنــا التخــاذ القــرار الصحيــح. وفقا لذلك، تشــمل حجرات 

التربيد الخاصة بالســيارات املجموعــات التالية:

   الوحدات ذات النظام املفرد )طاقة محرك السيارة(.
   الوحــدات ذات النظامــن )طاقــة محــرك الســيارة – قــوة محركــة 

مــن محــرك كهربايئ ثــاليث األطــوار(
   وحدات  ذات  قوة محركة مستقلة )تعمل عى البنزين أو الديزل(

  وحــدات مدمجــة )الضاغط واملحرك الكهربايئ متحدان(

استعامالت حجرات التربيد املخصصة للمركبات:

 404 a حجــرات تربيــد تحــت الصفــر باســتعامل مــربد فريــوين هــو
R  وهــي مصممــة خصيصــا لنقــل وتوزيــع األغذيــة املجمــدة )0- 
ــاج  ــراء، الدج ــدة الحم ــوم املجم ــر( اللح ــت الصف ــة تح 18 درج
ــان، الهامربغــر املجمــد، جــن  املجمــد، األســامك املجمــدة والروبي
ــاج  ــي يحت ــة الت ــم، الكرميــة املجمــدة، األدوي ــس كري ــزا، اآلي البيت
حفظهــا لدرجــات حــرارة منخفضــة، البالزمــا وغرهــا. وميكــن نقــل 
األطعمــة غــر املجمــدة )0-4 درجــات فــوق الصفــر( يف ظــروف 

خاصــة.
 134 a حجــرات تربيــد تحــت الصفــر باســتعامل مــربد فريــوين هــو
R  و تصنــع يف نوعــن: نــوع يحتــوي عــى منظومــة ديفراســت و 
ــوي عليهــا وتســتعمل لنقــل املــواد غــر املجمــدة يف  آخــر ال يحت
درجــات حــرارة 0-15 درجــة فــوق الصفــر(. يســتعمل النــوع األول 
يف الحــاالت التــي يفتــح فيهــا بــاب الثالجــة ويغلــق مــرارا وتكــرارا 
ــل  ــب أو لنق ــاخ الرط ــق ذات املن ــعري( ويف املناط ــع الش )التوزي
ــة. تســتعمل  املــواد الغذائيــة التــي تحتــوي عــى البخــار والرطوب
املجمــدة  الحمــراء  األلبــان واللحــوم  لنقــل  الحجــرات  هــذه 
واللحــوم الطازجــة واألســامك الطازجــة والنقانــق والبســطرما 
والفواكــه واألدويــة التقليديــة يف درجــة حــرارة فــوق الصفــر 
وغرهــا. يســتعمل هــذا النــوع كذلــك لنقــل املــواد غــر املجمــدة 

ــة. ــروف خاص ــر( يف ظ ــوق الصف ــة ف ــات مئوي )0-4 درج

1.60˟ 1.70 ˟ 2.5سایبا تعمل بالبنزین و الغاز1
1.60 ˟ 1.70 ˟ 2.5سایبا دیزل2
2.20 ˟ 2 .2 ˟ 4.20فوتون3
2.20 ˟ 2 ˟ 4.40هیوندا4
2 ˟ 1.90 ˟ 3.20الوند 4/5 طن5
2.20 ˟ 2.10 ˟ 5الوند 6/5 طن6
2.20 ˟ 2.10˟ 5.10الوند 8/4 تن7
2 ˟ 1.90 ˟ 3.20کاویان 8105
2.20 ˟ 2.10 ˟ 4.80کاویان 9106
2.20 ˟ 2.10 ˟ 5.10کاویان 10109
2.40 ˟ 2.40 ˟ 6.10کاویان 11112
12EM6 2.20 ˟ 2.05 ˟ 3.75آمیکو
13M 5/2 2 ˟ 1.90 ˟ 3.30آمیکو
2 ˟ 1.90 ˟ 3.20ایسوزو NKR77 )5/2 طن(14
2.20 ˟ 2.20 ˟ 4.85ایسوزو NPR 75 K )6 طن(15
2.20 ˟ 2.20 ˟ 4.85ایسوزو NPR 75 M )8 طن(16
2.50 ˟ 2.50 ˟ 6ایسوزو FVR )18 طن(17
2.20 ˟ 2.10 ˟ 5جک N 56 )5/6 طن(18
2.60 ˟ 2.50 ˟ 6.45رنو میدالم19
2.30 ˟ 2.20 ˟ 5بادسان20
خاور21

4.20 ˟ 2.20 ˟ 2.20
فاوFAW )6تن(22

5.20 ˟ 2.05 ˟ 2.20

بالنظــر إىل الخــواص واملواصفــات املذكــورة، تقــوم مجموعتنا بتصنيع 
حجــرات التربيد املناســبة للمركبــات التالية:
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   الضواغط
ــد ويلعــب دور تكثيــف  ــة منظومــة تربي ــرب الضاغــط قلــب أي يعت
الغــاز املــربد وأثنــاء ذلــك ترتفــع درجة الحــرارة والضغــط كثــراً جداً.

   واحدات التكثيف
يدخــل الغــاز الســاخن بضغــط مرتفــع ودرجــة حــرارة عاليــة إىل 
ــده  ــم تربي ــف، يت ــات املكث ــب ملف ــول أنابي ــد دخ ــف وبع املكث
بواســطة مروحــة املكثــف ومــرور الهــواء فــوق امللفــات فيتحــول 
ــة  ــالف كثاف ــف باخت ــدات التكثي ــعة وح ــف س ــائل. تختل إىل س
الهــواء القياســية )االرتفــاع فــوق مســتوى ســطح البحــر( يف 
مــدن مختلفــة، ولكــن هنــاك عوامــل أخــرى مثــل درجــة الحــرارة 
املحيطــة الجافــة يف الصيــف واختــالف درجــة حــرارة الهــواء الجاف 
الداخــل عــن درجــة حــرارة الغــاز املــربد املقطــر تؤثــر أيضــاً عــى 
الســعة. يقــوم مهندســو بارســن االستشــاريون بتقديــم املعلومــات 
الالزمــة للزبائــن الكــرام التخــاذ القــرار الصحيــح يف اختيــار هــذه 

األجهــزة يف مــدن مختلفــة.

   صامم التمدد
يتحكــم صــامم التمــدد يف تدفــق ســائل التربيد الــذي يدخــل املبخر. 
يتــم تقليــل ضغــط ودرجــة حــرارة مــادة التربيــد بعــد املــرور عــرب 
صــامم متــدد املبخــر وتبــدأ مــادة التربيــد يف التبخــر عنــد الضغــط 

املنخفــض ودرجــة الحــرارة املنخفضــة.

   املبخر
يعتــرب املبخــر أحــد املعــدات الرئيســية لنظــام التربيــد، حيــث يتــم 
تحويــل الســائل املــربد إىل البخــار عــن طريق تلقــي الحــرارة )حرارة 
ــد، ويتــم  ــل مــن درجــة حــرارة مســتودع التربي ــة(، مــام يقل البيئ
إنتــاج املبخــرات بأنــواع ســقفية وجداريــة مختلفــة. يتــم اللجــوء 
ــة الطبقــة الكلســية  إىل منظومــة ديفراســت الغــاز الســاخن إلزال

املتشــكلة يف األنابيــب داخــل مــدار الغــاز.

أنظمة التربيد الفريونية:
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فالشينغ

فتلعــب هــذه املعــدات دوراً هامــاً يف اســتمرار الواجهــة الخارجيــة للمبنــى وتصنــع مــن املــواد نفســها التــي تصنــع منهــا أغلفــة األلــواح 
وتســتعمل ملنــع تــرسب امليــاه يف الواجهــة وتغطيــة الزوايــا يف الســقوف املائلــة واملســطحة واملجاري املائيــة واملزاريــب والدريئــة وغرها. 
تصنــع هــذه املــواد حســب نــوع االســتعامل واملــروع ومــكان االســتعامل مــن الصفائــح املجلفنــة واألملنيــوم وPVC بأبعــاد وســامكات 

مختلفــة حســب طلــب الزبون.

أنواع الفالشينغ التي تنتجها مجموعة بارسن:

    علوية )تاج(

    سفلية )تحت التاج(

   فالشنيغ مزاريب

   فالشنيغ نهاية الجدار

   فالشنيغ سقف مسطح

   فالشنيغ U جداري
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داكت بانل )ألواح الداكت(:

نظــراً لخصائــص فــوم البــويل يوريثــان كعــازل للحــرارة والرطوبــة مرغــوب فيــه، تعــد ألواح 

الداكــت اليــوم تطــوراً هائــالً يف صناعــة أنظمــة التهويــة والتأسيســات ذات الصلــة. وبنــاًء 

عــى ذلــك، تعمــل رشكــة بارســن كســر جنــوب عــى إنتــاج هــذا املنتــج وتلبيــة احتياجات 

عمالئهــا مــن خــالل توظيــف أحــدث اآلالت واملعــدات.

بنية ألواح الداكت :

تتكــون هــذه األلــواح مــن هيــكل مركــب مكــون مــن ثالثــة مكونــات. تتكــون الطبقــة 

املتوســطة مــن فــوم البــويل يوريثــان )PU( أو فــوم البــويل إيزوســيانورات )PIR(، وهــذه 

الطبقــة هــي عــازل حــراري، وطبقتــان عــى جانبــي الطبقــة متوســطة تعمــالن كغــالف 

وتصنعــان مــن ورق األلومنيــوم املســلح أو العــادي.
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مزايا استخدام ألواح الداكت:
   تجنب هدر الطاقة والتهوية يف قنوات تكييف الهواء والتأسيسات ذات الصلة

   التثبيت الرسيع أثناء البناء، وبالتايل سيتم توفر تكلفة التصنيع

   عزل الحرارة والرطوبة )مناسبة جداً ألنظمة التهوية ذات الضغط العايل(

   العزل الصويت )بسبب خصائص فوم البويل يوريثان، ميكن استخدامها للحد من صوت قنوات التهوية واملرافق ذات الصلة

   وزن منخفض جدا

   مقاومة لالحراق

   مانعة لترسب الهواء متاماً ومقاومة للامء

   صحية بسبب السطح األملس واملصقول وعدم إمكانية تجمع البكتريا  األبعاد 

العرض: من مر واحد إىل 1.2 م

السمك: 20 مم إىل 150 ملم

الطول: حسب الطلب )وفقا ملتطلبات العمالء ورشوط الشحن(
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املآوي واملنازل مسبقة الصنع:

التقنيــات  أحــدث  إىل  تلجــأ مجموعتنــا 

ــم  ــام يف تصمي ــواد الخ ــود امل واآلالت وأج

وتصنيــع هــذه املنتجــات يف األنــواع التالية:

   األنواع املحمولة )قابلة للنقل(
)مــع  املطلــوب  املــكان  يف  مصنعــة   
إمكانيــة الركيــب والتفكيــك لالســتعامل يف 

مــكان آخــر(
مــن  متنوعــة  مجموعــة  للــآوي 
املكاتــب  ذلــك  يف  مبــا  االســتخدامات، 
األزمــات  ظــروف  يف  واإلقامــة  اإلداريــة 
ــامت  ــوارئ واملخي ــالج والط ــات الع وخدم
العســكرية وتجهيز ورشــات العمل وغرها. 
املختلفــة  االســتخدامات  إىل  وبالنظــر 
ــد قامــت  ــوع اســتخدامها، فق ــآوي وتن لل
رشكــة بارســن بتصميــم وتصنيــع مجموعــة 
متنوعــة منهــا باألبعــاد املناســبة للعمــالء.

يف هذا الصدد ، تكون األقسام الرئيسية للآوي ماميي: 
1- أطر أو هياكل معدنية رئيسية

2- ألــواح ســاندوتش بانــل ذات نــواة مــن فــوم البــويل يوريثــان )يف الســقف 

والجــدران(

3- أرضية بغالف من الخشب والسراميك واملعادن وغرها

 UPVC 4-أبواب ونوافذ من األلومنيوم بجدار واحد أو جدارين من مادة

5- أنظمة الكهربائية وإضاءة

6- املعدات التي تضاف حسب الطلب للآوي الثابتة:
    دورات مياه من األلياف الزجاجية أو األلواح

    سخان املاء
    فوهة مكيف
    خزائن املطبخ
    جدران تقسيم

    أغطية األرضيات من األلومنيوم أو الصلب املحلزن
   بالوعة مغسلة

مزايا املآوي واملنازل مسبقة الصنع:

    رسعة التصنيع والركيب
   العزل املناسب ضد الحرارة والربودة وانخفاض كبر يف استهالك الطاقة

    عزل الرطوبة والصوت
    تقليل تكاليف التصنيع وتكاليف الصيانة
    الوزن املنخفض لهذا النوع من املنشآت

    قابلية االستخدام ملختلف املجاالت
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الخدمات
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بخاخ الفوم
پــايف الهيــاكل مســبقة البنــاء، يتــم اســتخدام األقســام ذات 
األشــكال املعقــدة واألبعــاد غــر الهندســية، وألجــل عــزل البطانــة 
يف الديكــورات الداخليــة والخارجيــة للمبــاين يتــم اســتخدام بخــاخ 
ــواد  ــم امل ــوم، تتضخ ــم رش الف ــا يت ــان. عندم ــويل يوريث ــوم الب ف
الكيميائيــة والراتنــج عــى شــكل رغــوة وتتصلب يف مكانهــا. يعتمد 
ســمك وكثافــة فــوم البــويل يوريثــان عــى التطبيــق املتوقــع لهــذه 
ــن  ــال ميك ــان، ف ــويل يوريث ــوم الب ــوة ف ــة عب ــرا لطبيع ــادة. نظ امل

للحــرات والبكتريــا أن تعيــش وتنمــو داخلهــا. وتشــمل امليــزات 
األخــرى لهــذه الرغــوة الــوزن املنخفــض جــداً وإمكانية االســتخدام 

ــة املنخفضــة. عــى األســطح ذات املقاوم
 

االستعامالت :
الصناعيــة  الصــاالت  يف  واألرضيــات  والجــدران  الســقوف    

والرياضيــة
البــاردة  املناطــق  يف  الواقعــة  واإلداريــة  الســكنية  املبــاين    

واالســتوائية

    املداجن والبيوت الزجاجية
    عربات القطارات والسفن والقوارب

    األنابيب وجميع أنواع الخزانات واملستودعات

حقن الفوم:

 تســتخدم هــذه الطريقــة لعــزل األســطح الكبــرة واملعقــدة أو 
املســاحات املغلقــة التــي يصعــب الوصول إليهــا أو يســتحيل الوصول 
ــة يف  ــادة الرغوي ــط امل ــن خلي ــم حق ــة ، يت ــذه الطريق ــا. يف ه إليه
األخاديــد واأللــواح التــي يتــم تركيبهــا مســبقاً بعــد مغــادرة الخــزان، 
ومــن ثــم تتــم زيــادة الحجــم مــام يــؤدي إىل انســداد أماكــن االتصــال 
والشــقوق. تســتخدم هــذه الطريقــة لســد حــواف النوافــذ واألبــواب 

والشــقوق بــن األلــواح العازلــة للحــرارة والرطوبــة والصــوت.  

حقن الفوم
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االستشارات والتصميم والتنفيذ:

ذي  الهنــديس  بفريقهــا  جنــوب  كســر  بارســن  تســتعن رشكــة 
الخــربة العميقــة، يف تقديــم معلومــات مفيــدة لعمالئهــا مــن خــالل 
الخدمــات االستشــارية يف مجــال تقديــر تكلفــة املروع، الحســابات، 
ــن  ــة بارس ــوم رشك ــك. تق ــا إىل ذل ــذ، وم ــاء، التنفي ــم، اإلنش التصمي
بتنفيــذ مشــاريع تســليم املفتــاح بشــكل أســايس مبــا يف ذلــك جميــع 
أنشــطة املــروع مثــل تصميــم وتوريــد املــواد والركيــب والتشــغيل 
يف الوقــت املناســب متامــاً. ويف الوقــت نفســه، يلعــب صاحــب 
العمــل دور الرقابــة واإلرشاف يف املــروع مــن خــالل تســهيل عملــه 

ــاول. ــع األعــامل إىل املق ــض جمي وتفوي

• مستودعات التربيد فوق الصفر وتحت الصفر
• أنفاق التجميد

•الصاالت الصناعية والرياضية
• أنظمة التربيد و غرها
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تركيب ألواح الساندوتش بانل

رشعــت رشكــة بارســن كســر جنــوب يف تركيــب ألــواح الســاندوتش 
بانــل إلرضــاء عمالئهــا بهــدف تقديــم خدمــات متميــزة ومتكاملــة 
ــة يف  ــا ذوي الخــربة. إن قســم الهندســة والتقني باالســتعانة مبوظفيه

مجموعــة بارســن جاهــز لخدمــة العمــالء األعــزاء مــن خالل حســاب 

وتحليــل املنطقــة املطلوبــة واســتخدام العديــد مــن عــامل الركيــب 
ذوي الخــربة واملتمرسن.مشــریان خــود مــی باشــد.
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خدمات ما بعد البيع

نحــن نعتقــد أنــه يف عــامل األعــامل التنافســية اليــوم، يســتحق 
العميــل االحــرام واألهميــة التــي تــوىل لــه بعــد الــراء. تم إنشــاء 

قســم خدمــات مــا بعــد البيــع يف مجموعتنــا لكســب رضــا العمــالء 
ومســاعدتهم مــن أجــل زيــادة فوائــد املنتجــات والخدمــات املشــراة يف 

املجــاالت التشــغيلية التاليــة:

الدعم الفني والتدريب

ــاء مــن  ــدأ خــرباء مجموعــة بارســن أنشــطتهم بعــد االنته ب
ــم  ــع وه ــد البي ــا بع ــات م ــم خدم ــة لتقدي ــدورات التدريبي ال

ــاكل  ــن للمش ــل ممك ــل ح ــم أفض ــاص لتقدي ــكل خ ــعون بش يس
ــن.  ــا الزبائ ــي يواجهه ــة الت ــات الفني ــة والصعوب التقني

الــــــقــــطــــع

تســعى رشكــة بارســن دامئــاً للحصــول عــى رضــا عمالئهــا خــالل 
فــرة الكفالــة وملــدة 10 ســنوات بعــد البيــع عــن طريــق توفــر قطع 

الغيــار الالزمــة يف أنظمــة التربيــد )مســتودعات التربيــد الثابتــة واملتحركة/
حجــرات التربيد الخاصــة باملركبات(.

الــــكفـــالــــــة

القطع مكفولة ملدة سنة كاملة للتبديل والتصليح.



ذات  األبنيــة  مــن  الجديــد  الجيــل 
الـعالـيـــة الـطاقـيـــة  الــــكفاءة 
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ــاع  ــب يف قط ــادة الطل ــد وزي ــكاين املتزاي ــو الس ــر إىل النم بالنظ
اإلســكان وعــدم كفايــة النظــم التقليديــة لإلنتــاج الضخــم، يبــدو 
أن االتجــاه يســر نحــو اإلنتــاج الصناعــي للمبــاين، وبالتــايل فــإن 
تقليــل وقــت التشــييد ووقــت عــودة رأس املــال أمــران رضوريان. 
يف حالــة توفــر رأس املــال ومــواد البنــاء والقــوة العاملــة الكافيــة، 
ال ميكــن حــل مشــكلة اإلســكان مــن خــالل أســاليب البنــاء 
القدميــة الرائجــة والتــي غالبــاً مــا تكــون قدميــة؛ وبعبــارة أخــرى، 
يتمثــل الحــل املنطقــي يف اســتخدام الطــرق الرسيعــة لبنــاء 

وتشــييد املبــاين مســبقة الصنــع.
بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة، متكنــت الــدول الغربيــة مــن حــل 
مشــاكلها الخاصــة عــن طريــق اخــراع أســاليب وتقنيــات األبنيــة 
مســبقة الصنــع. إذا كانــت تكنولوجيــا البنــاء تعنــي إدخــال 

ــا  ــذه التكنولوجي ــت ه ــد دخل ــييد، فق ــال التش ــة يف مج الصناع
ــاء  ــدأ بن ــا ب ــذروة عندم ــت ال ــام 1330م وكان ــذ ع ــران من إىل إي
ــييد  ــا تش ــربى. تكنولوجي ــدن الك ــض امل ــكنية يف بع ــاء الس األحي
املبــاين مســبقة الصنــع باســتعامل ألــواح الســاندوتش بانــل هــي 
واحــدة مــن هــذه التقنيــات الحديثــة. يف العقــود القليلــة املاضيــة، 
خرجــت صناعــة البنــاء والتشــييد يف البلــدان املتقدمــة مــن املرحلة 

ــة. ــة الصناعي ــة لتدخــل إىل املرحل التقليدي
 

وتشــمل مزايــا هــذا التطــور الكبر خفة الــوزن واملقاومــة والتكامل 
والعــزل ورسعــة الركيــب وســهولة التنفيــذ وغرها، وهــذه العوامل 
تكمــل عمليــة اإلنتــاج القياســية واآلمنــة. تحتــاج إيــران الشاســعة 
ذات الظــروف املناخيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة 
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الخاصــة بهــا إىل هــذا التطويــر ، وال ســيام األجــزاء الكبــرة منهــا 
الواقعــة عــى خــط الــزالزل العاملــي وذلــك بســبب نقص املســاكن 
ــن أجــل اســتخدام  ــك م ــالد، وذل ــد يف الب ــو الســكاين املتزاي والنم
املــواد ذات الجــودة العاليــة وأنظمــة اإلنتــاج الصناعــي لإلســكان. 

إن الركيــز املتزايــد عــى ترشــيد اســتهالك الطاقــة والحفــاظ عــى 
ــة  ــع مبجموع ــرة، دف ــنوات األخ ــالد يف الس ــة للب ــوارد الطبيعي امل
ــع  ــر وتصني ــم وتطوي بارســن لتوســيع أنشــطتها يف مجــال تصمي
ــة  ــات العاملي ــة باالســتعانة بأحــدث التقني ــاين الحديث أنظمــة املب
تقديــم  إىل  باإلضافــة  الخــربة  املتمرســن عميقــي  واملوظفــن 
خدمــات بنــاء الجيــل الجديــد مــن األبنيــة ذات الكفــاءة العاليــة 
مباركــة الطاقــة + فيــال )EPV( عــى أســاس الخــربات والتقنيــات 

ــة. الحديث
يعتمــد أســاس نظــام البنــاء هذا عــى اســتخدام ألواح الســاندوتش 
بانــل الســقفية والجداريــة بــدالً مــن املــواد التقليديــة مثــل الفخار 
ــن  ــد م ــواح بالعدي ــع هــذه األل ــث تتمت ــان والطــوب، حي والخف
ــييد  ــة التش ــل رسع ــة مث ــاء التقليدي ــة البن ــة بأنظم ــا مقارن املزاي

امللحوظــة وانخفــاض كلفــة اإلنشــاء.
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   تنفيذ الواجهة الجافة باستعمال المواد المتنوعة    تركيب ألواح الساندوتش بانل   تنفيذ الهيكل واألساسات

افياميــي أهــم مزايــا هــذا النوع مــن األبنيــة مقارنة 

باملنشــآت القدمية:

  انخفاض استهالك الطاقة )العزل الحراري(

  العزل الصويت

  خفض التكاليف وزيادة رسعة البناء

  الحل األمثل يف املناطق املعرضة للزالزل

  تقليل وزن البناء بسبب تقليل وزن الحموالت امليتة له

يف نظــام البنــاء هــذا، تكــون األلــواح العازلــة غــر معرضــة 
للحمــوالت وتكــون املبــاين ذات هيــكل معــدين )براغــي وعزقــات(. 
تتمثــل عمليــة تنفيــذ مشــاريع EPV يف البدايــة يف تنفيــذ األســاس 
يف املوقــع، ويف الوقــت نفســه يتــم تصنيــع الهيــكل املعــدين وفقــاً 
للمخططــات يف املصنــع ومبجــرد اكتــامل األساســات يف املوقــع يتــم 

تركيــب الهيــكل.  
ألــواح  تنقــل  للمبنــى،  املعــدين  الهيــكل  االنتهــاء مــن  بعــد 
الســاندوتش بانــل إىل موقــع املــروع ويتــم تركيبهــا. وبهــذه 
ــت  ــى يف وق ــييد للمبن ــة تش ــن مرحل ــاء م ــم االنته ــة، يت الطريق

قصــر، ويدخــل املــروع مرحلــة التلييــس.

یمکن متثيل عملية تنفيذ مشاريع EPV يف املخطط التايل:
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بعـــض الزبــائن الذين تفخر رشكة 

بــارســيـــن بـالــتـــعامل مـعـهـم
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الشهادات
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