
س��ازه های قوس��ی بدون اسکلت با سیس��تم یو.بی.ام



گ��روه صنعت��ی غ��رب اس��تیل - ماژین صنعت متش��کل از ش��رکت های 
زیرگ��روه خود ب��ه نام های غرب اس��تیل، ماژین صنعت، ماژین اس��تیل، 
ماژی��ن ی��دک و ب��ا تجربه ای 32 س��اله در صنع��ت کش��ور در زمینه های 
 ،Sheet Metal ،فرم ده��ی فل��زات، ریخته گ��ری آه��ن و آلومینی��وم
فرم دهی آهن در س��ازه های ریل آهن از جمله متروهای ش��هری، تولید 
انواع قطعات دایکس��ت و آیرون کس��ت و تأمی��ن و تولید قطعات خودرو 

فعالیت دارد.

واح��د UBM گروه صنعتی غرب اس��تیل با دراختیار داش��تن مجموعه ای 
 MIC Industries کمپان��ی  س��اخت   ،UBM آالت  ماش��ین  از  کام��ل 
ایاالت متحده آمریکا توانس��ته نس��ل جدیدی از س��ازه های قوسی فاقد 

اسکلت را به بازار داخل کشور معرفی نماید.

س��ازه هایی که با سیستم UBM تولید و نصب می ش��وند، دارای مزایای 
بس��یاری از جمله مقرون به صرفه بودن، قابلیت احداث س��ریع، تنوع و 
ش��کیل بودن نوع سازه اس��ت؛ همچنین این نوع سازه ها مقاومت باالیی 

در برابر زلزله، فشار باد و فشار برف را بر روی سازه دارا می باشند.

معرفی گروه صنعتی غرب استیل



5

UBM چیست ؟
UBM سیستمی است که جهت احداث سازه های ساختمانی فاقد اسکت 
طراحی ش��ده اس��ت. این سیس��تم در واقع کارخانه ای بر روی چهارچرخ 
اس��ت که قابلیت برنامه ریزی، طراحی، تولید و نصب این نوع سازه ها را 

در هر نقطه ای امکان پذیر می سازد.

مجموعه سیس��تم UBM از پنج قسمت کلی تشکیل شده که در طراحی، 
س��اخت و احداث س��ازه نقش دارند و باعث می شوند س��ازه ای با هزینه  

پایین، طراحی آسان، سرعت باال و بهینه ساخته شود.

UBM دستگاه های تولید سازه n
)MIC 240( دستگاه تولید قوس بزرگ -

)MIC 120( دستگاه تولید قوس کوچک -
- دستگاه تولید پنل دیواری

)MIC Prosoft( برنامه نرم افزاری آنالیز کننده n
n نیروی انسانی

n عایق کاری
- دستگاه عایق کاری پاششی پلی یورتان

- دستگاه عایق کاری پاششی مواد ضدحریق
n دستگاه های دوخت و مونتاژ

What is UBM? انس��ان هم��واره در انتخاب ه��ای خ��ود در پ��ی رس��یدن
ب��ه کیفی��ت و زیبای��ی باالت��ر بوده اس��ت. از نظ��ر علمی 
س��وله ب��ا قاب ه��ای قوس��ی دارای مقاوم��ت و زیبای��ی 
باالت��ری نس��بت ب��ه س��وله هایی با قاب هش��تی اس��ت.
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UBM تاریخچه

نسل اول دستگاه UBM به نام ABM ابتدا در سال 1981 توسط شرکت 
 MIC اخت��راع ش��د و بع��د از تحقیق و توس��عه روی دس��تگاه و افزودن

 MIC بر روی دستگاه در سال 1994 شرکت Microprocessor Control
نس��ل پیش��رفته ی دس��تگاه ABM را به بازار ارائه کرد که بانام تجاری 

UBM شناخته می شود.

سیستم انحصاری UBM، توسط شرکت آمریکایی MIC اختراع و ثبت شده 
 )State of the art technology(است و مطابق آخرین پیشرفت های علمی
و بهره مندی از مدار یکپارچه )Integrated Microproccess( ، سازه هایی 
 ب��ا فرم های خ��اص و طراحی های متفاوت مانند س��ازه های زمین به زمین

)Ground to Ground( ب��دون اس��تفاده از س��تون، خ��ر پ��ا، تیرآه��ن، 
جوش��کاری، پی��چ و مه��ره، میخ، بس��ت، درزگی��ر و یا هرگونه چس��ب یا 

بتونه کاری احداث می کند.

در حال حاضر 70 کش��ور از سراس��ر دنیا با دس��تگاه UBM س��ازه هایی 
در زمینه های صنعتی، کش��اورزی، نظامی، کمک های انس��ان دوس��تانه و 

تفریحی احداث می نمایند.

در ای��ران، تنها دارنده این ماش��ین آالت آمریکایی، گ��روه صنعتی غرب 
اس��تیل می باش��د که طی س��ال های اخی��ر پروژه های بس��یاری در بخش 

صنعتی، ورزشی، کشاورزی و کاربردی را احداث و اجرا نموده است.

www.micindustries.com
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UBM مجموعه تشکیل دهنده سیستم

UBM دستگاه تولید سازه

دس��تگاه تولید س��ازه UBM ملقب به Construction Support Unit( CSU(، یک تریلی چندمنظوره 
بوده که ابزار تولید، کامپیوتر کنترل کننده و موتور فرم دهنده نصب ش��ده بر روی آن، جهت تولید 

و فرم دهی پنل های UBM می باشد. 
ای��ن دس��تگاه با بهره گیری از تکنول��وژی Computer Numeric Control( CNC( س��ازه ای بادوام از 
جنس ورق گالوانیزه را در مدت زمان کوتاه ایجاد می کند ومی توان این تریلی چندمنظوره را از طریق 
یدک کشیدن توسط کامیون و یا سوار کردن بر هواپیما مستقیمًا به محل سایت پروژه انتقال داد. 

MIC ProSoft برنامه نرم افزاری

 )MIC شرکت ،UBM نرم افزار انحصاری سازنده( Prosoft با بهره گیری از برنامه نرم افزاری
می توان به آسانی نسبت به طراحی و برآورد هزینه سازه اقدام نمود.

این برنامه نرم افزاری مقدار ورق گالوانیزه مورد نیاز را مشخص می نماید. مقادیر داده های ورودی 
به نرم افزار، شامل: طول و عرض سازه، ارتفاع جانبی، ارتفاع وسط و همچنین میزان بارهای ورودی 

به سازه از قبیل بار زنده، بار مرده، سرعت وزش باد و بار برف می باشد.
این برنامه نرم افزاری درواقع به عنوان یک تیم مهندسی عمل می نماید که خود به تنهایی با دیتاهای 
ورودی از طری��ق کارب��ر، نوع فونداس��یون، مقاومت دربراب��ر بارندگی برف، ش��رایط آب و هوایی و 
س��رعت باد، میزان قوس س��قف و ... را محاسبه نموده و س��ازه UBM را طراحی می کند. سپس این 
داده ها به دس��تگاه UBM وارد شده و دستگاه ش��روع به تولید و فرم دهی پنل ها می کند. همچنین 

این نرم افزار قابلیت محاسبه و برآورد قیمت سازه را دارد.
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نیروی انسانی

یک گروه کوچک کارگر متش��کل از 10 تا 12 نفر به همراه 1 نفر تکنیس��ین، می توانند به راحتی 
1000 مترمربع سازه را در یک روز تولید و در دوهفته نصب  نمایند.

دستگاه های دوخت و مونتاژ

دستگاه دوخت، ساخت شرکت MIC جهت اتصال پنل های ساخته شده UBM به یکدیگر می باشد. 
همچنین این دستگاه قابلیت فرم دهی و اتصال کامل پنل های UBM را دارا می باشد. در قسمت 
اتص��االت، جه��ت اتصال پنل ها به یکدیگر هیچ گونه جوش یا پیچ و مهره ای اس��تفاده نمی گردد.

حمل 
ماشین آالت 
UBM به محل

پروژه
تولید و مونتاژ 
 UBM پنل های

نصب

 تحویل سازه
به مشتری

سفارش مشتری

امکان سنجی 
نیاز مشتری

طراحی و
محاسبات

توسط نرم افزار 

 ProSoft

چرخه احداث 
UBM سازه

â

â

â

â

â

â
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روش های عایق کاری

سازه های UBM به چهار روش عایق بندی می شوند:
1- سیستم موبایل عایق کاری پاششی پلی یورتان

2- عایق کاری دو جداره پلی استایرین
3- عایق کاری دو جداره پشم شیشه / سنگ

4- عایق کاری دو جداره پلی یورتان

با بهره گیری از سیس��تم پاشش��ی موبایل س��لولز و اورتان )پلی یورتان(، داخل 
س��ازه UBM عایق بندی ش��ده و به عنوان عایق برودتی، حرارت��ی و رطوبتی عمل 
می نماید. پس از آن می توان با قراردادن سیستم های خنک کننده یا سیستم های 

گرمایش��ی در داخل س��ازه، با کمترین میزان مصرف ان��رژی در آن اقدام به 

تهویه داخل س��ازه نمود. با سیس��تم عایق کاری UBM میزان اتالف انرژی 
بسیار پایین می باشد.

سیس��تم عایق بندی س��لولز و اورتان )پلی یورتان(، برای س��ازه های مس��کونی و 
تجاری بهینه می باشد.این نوع عایق بندی آکوستیک نیز می باشد، و همچنین این 
عایق برودتی، حرارتی و رطوبتی برای مصارف کش��اورزی و س��ردخانه ها بس��یار 

حائز اهمیت است. 

پنل دیواری

واحد UBM ش��رکت غرب اس��تیل با در اختیار داش��تن دس��تگاه های پیشرفته 
تولی��د پنل دیواری کمپانی MIC، اقدام به تولید پنل های دیواری از جنس ورق 

گالوانیزه می نماید.
پنل های دیواری تولیدی ش��رکت غرب استیل در رنگ ها و ضخامت های  متنوعی 
براس��اس درخواس��ت مش��تری تولید و قابل نصب به عنوان دیوارهای جانبی یا 

دیوارهای جلو و عقب سازه UBM می باشد.  

دستگاه UBM، قابل حمل در هر نقطه
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آستر به کوره می رود و پس از خروج از کوره ورق سرد شده و رنگ نهایی 
پاش��یده ش��ده و ورق نهایی جهت پخت مجدد داخل کوره قرار می گیرد. 
ای��ن فراین��د در کارخانه ه��ای تولی��د ورق گالوانیزه انجام م��ی پذیرد. 
دارای   می گردن��د  تولی��د   )coil coating( روش  ب��ه  ک��ه  ورق های��ی 
مقاوم��ت مکانیکی ب��اال بوده و به راحت��ی قابل خ��م کاری و قوس پذیری 
و ش��کل گیری می باش��ند ب��دون اینک��ه رن��گ ورق دچار صدم��ه گردد.

سازه ی UBM را می توان براس��اس سلیقه مشتری با استفاده ورق های 
پیش رنگ شده گالوانیزه در رنگ های که در ذیل آمده  احداث نمود.

ورق های گالوانیزه
ورق های گالوانیزه مورد اس��تفاده در سازه های UBM از نوع ورق هایی 
اس��ت که طی یک فرایند پیوسته و طبق اس��تاندارد  EN10142  تولید 
گردیده اند. با پوشش 100 الی 275 گرم درمترمربع ورق های گالوانیزه 

درمقابل خورندگی بسیار مقاوم هستند.

ورق گالوانیزه رنگی
ب��رای زیبایی س��ازه ه��ای UBM می ت��وان از ورق های پیش رنگ ش��ده 
 )PPG( گالوانی��زه نیز اس��تفاده کرد. ورق گالوانیزه از پیش رنگ ش��ده
)coil coating(  ورقی اس��ت که طی یک فرایند پیوسته اتوماتیک به نام

رنگ ش��ده اس��ت. درطی این فرایند ابتدا ورق شس��ته شده و پیش از 
رنگ یک الیه آس��تر به ورق پاش��یده می شود و س��پس ورق جهت پخت 

آبی قرمز سفید سبز سیلور

 UBM مدل های سازه

 )C( مدل قوسی n 
 اح�����داث س�����ازه ب���ه ص���ورت زمی��ن به زمی��ن 

)Ground to Ground( - دهانه از 10 متر تا 34 متر

)Q( مدل قوسی n 
احداث سازه بر روی تیروستون بتنی / تیروستون 

آهنی - دهانه از 10 متر تا 34 متر

)R( 2RADIUS مدل دوشعاع n 
سقف و دیوارهای جانبی بصورت یکپارچه تولید و 

احداث می گردد. دهانه از 16 متر تا 25  متر 

)T( مدل نیم قوسی n 
سازه به صورت نیم قوس از یک طرف  برروی تیر و 

ستون بتنی / تیروستون آهنی و  از طرف دیگر روی 
زمین متصل می شود

۱۳

۱۲

۱۱

۱۰

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

۰
۲۵۲۴۲۳۲۲۲۱۲۰۱۹۱۸۱۷۱۶۱۵۱۴۱۳۱۲۱۱۱۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰

ارتفاع (متر)

طول دهانه (متر)

model
C

model
Q

model
R

model
T

Articles &  its 
thickness

Local coating
) مینیمم(

Mean coating
) مینیمم(

g/m2µmg/m2µm
5057061085گالوانیزه  < 6 میلیمتر

3955550570گالوانیزه  < 3 تا  ≥ 6 میلیمتر

3254539555گالوانیزه  < 1/5 تا  ≥ 3 میلیمتر

2503532545گالوانیزه > 1/5 میلیمتر

5057057580گالوانیزه ≤ 6 میلیمتر

4306050570گالوانیزه > 6 میلیمتر
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UBM کاربری های

سازه های UBM را می توان برای کاربری های متنوعی استفاده نمود از جمله:

n غذایی و کش��اورزی: کش��تارگاه، س��ردخانه ها، دامداری ها، 
مرغداری ه��ا، اصطب��ل، کارخانج��ات لبنی��ات، تعاونی های کش��اورزی، 
انبارکاالی کش��اورزی، سیلوی ذخیره گندم، انبار مواد غذایی، گلخانه، 

گرمخانه

n ورزشی: سالنهای چندمنظوره، سالن بدنسازی، والیبال، بسکتبال، 
فوتسال، کشتی، زمین تنیس، استخر سرپوشیده

n تجاری:فروشگاه کوچک و بزرگ، نمایشگاه اتومبیل، پمپ بنزین ها،  
جای��گاه های عرض��ه گاز CNG و پمپ های گاز، موزه، س��وپرمارکت ها، 
خرده فروش��ی، تعمی��رگاه و تجهی��زات خ��ودرو، نمایندگ��ی خ��ودرو و 

انبارهای قطعات یدکی، بازارهای میوه و تره بار

n مسکونی: خانه های ویالیی و مسکونی

n صنعتی: کارخانجات صنعتی، آزمایش��گاه صنعتی، پوش��ش ش��بکه 
فاضالب

n بیمارستانی: مراکز درمانی و بیمارستان ها، آزمایشگاه ، البراتوار، 
درمانگاه، ستاد عملیات امدادرسانی و مدیریت بحران، پناهگاه 

n ارتش و نهادهای نظامی: کمپ های نظامی، آشیانه هواپیما، 
آش��یانه هل��ی کوپت��ر، ف��رودگاه نظام��ی، س��ربازخانه ها و خوابگاه ها، 

پست های مرزی، پناهگاه های زیرزمینی، ذخیره سازی مهمات 

n حمل و نقل: ایس��تگاه های اتوبوس و قطار، پوشش سقف تونل، 
فرودگاه

n عمومی: پوشش زیرساخت های ارتباط دور، کمک های بشردوستانه، 
مدارس و مهدکودک ها 



19

انعطاف در طراحی

n توانایی ساخت سازه مورد نظر بدون هیچ گونه محدودیتی برای فرم و طراحی سازه 
n قابل اجرا بدون س��تون در دهانه های کوچک و بزرگ )Clear Span( با عرض 10 تا 34 متر، ارتفاع 5 تا 

12 متر و ضخامت 0/6 تا 1/5 میلیمتر
n قابلیت افزایش طول سازه در آینده بدون هیچ محدودیتی

n تولید و احداث پنل با شعاع های متفاوت )3،2،1 شعاع( با کمک سیستم کامپیوتری و دقت باالی آن
n ایجاد نمایی متفاوت با بهره گیری از ورق های گالوانیزه رنگی مصرفی در ساخت سازه

سازه ای مقاوم

n این س��ازه در برابر آب وهوای بد و ناپایدار، طوفان های ش��دید با س��رعت 
250 کیلومتر درساعت، برف و زلزله تا هفت ریشتر مقاوم می باشد. 

سازگار با محیط زیست

UBM n س��ازگار با محیط زیس��ت اس��ت زیرا اس��تفاده از ورق های گالوانیزه 
کمترین مشکل را در چرخه محیط زیست ایجاد می کند. 

مقرون به صرفه و با هزینه نگهداری پایین

علت  به  سنتی  های  سازه  به  نسبت  سازه  احداث  و  ساخت  پایین  هزینه   n
حذف کلیه تیرهای سقف و ستون ها

n هزینه س��اخت یک س��ازه UBM نسبت به سازه های س��نتی و پیش ساز که 
نیروی کارگر بیشتری نیاز دارد، 20 تا 40 درصد کمتر است. 

UBM n س��ازه ای بادوام و با هزینه نگهداری بس��یار پایی��ن احداث می کند. 
چون این سازه ضدآب، ضدزنگ و ضد آتش می باشد.

n قابلیت شستشوی آسان نمای سازه

احداث سریع سازه

n  ای��ن سیس��تم می تواند به ص��ورت یدک، به هر کامیونی متصل ش��ود و یا 
ب��ا هواپیم��ا بارگیری و در هر نقط��ه ای برود تا س��ازه UBM را احداث کند.

n ب��ا بهره گی��ری از این دس��تگاه انحصاری، تنه��ا با 10 تا 12 نف��ر،  پنل ها با 
کمترین خطا در مدت زمان کوتاه، تولید می شوند. 

زمان نصب بس��یار سریع می باشد زیرا سیس��تم UBM از پیچ و مهره و بست 
و جوش اس��تفاده نمی کند و از هیچ گونه س��تون، تیرآهن، خرپا و چس��ب نیز 

استفاده نمی شود.

استاندارد بین المللی

 )European CE Compliance(دارای گواهینامه اروپای��ی UBM سیس��تم n
می باشد. 

UBM مزایای استفاده از سیستم
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س��وله های مرسوم، سازه ای فلزی، با سقف ش��یبدار است که بر اساس 
محاس��بات فنی خاصی طراحی و س��اخته می ش��ود. از این نوع س��ازه در 
کارخانه ه��ا، انباره��ا، مرغداری ه��ا، آش��یانه های هواپیم��ا، تعمیرگاه ها، 
فروش��گاه ها و س��الن های ورزش��ی که با قالب هایی با دهان��ه بزرگ نیاز 

اس��ت، استفاده می شود. به دلیل بزرگ بودن ابعاد تیرها و ستون ها 

باید از تیرورق در پروفیل های سوله استفاده کرد.

سوله های اچ.اس.اس

بعد از س��وله های مرسوم، س��وله های اچ.اس.اس با کاهش کاستی های 
لوله فوالدی از جمله کاهش حجم جوش توانست به عنوان گزینه مطلوب 
سوله سازی مدرن، وارد صنعت شود. در این شیوه از مقاطع ساختمانی 
اچ.اس.اس به عنوان ستون استفاده شده که عالوه بر افزایش مقاومت 
پیچش��ی سازه و حذف مشکل معماری ناش��ی از بیرون زدگی ماهیچه های 
ستون، هزینه س��اخت را نیز به طور قابل مالحظه ای نسبت به سازه های 

مرسوم قدیمی کاهش می دهد. 

در این روش به جای استفاده از ستون های با مقاطع متغیر، ستون از مقاطع 
ساختمانی اچ. اس.اس انتخاب می شود و در دو سمت سازه توسط براکت های 
تقویت��ی، با افزای��ش مقطع لنگرگاه، قاب کنترل می گردد.اما در س��اخت 
اتوماس��یون س��وله های UBM، هم محدودیت های معماری در سوله های 
مرسوم و هم نیاز به مقاطع ساختمان و ستون به طور کامل از بین می رود.

در روش UBM به علت اس��تفاده از ورق های یکسان استاندارد و بدون 
نی��از به ب��رش کاری، پرت ناش��ی از برش کاری قوس��ی از بی��ن می رود. 
همچنی��ن بدلی��ل اس��تفاده از ورق  گالوانی��زه )بدون نیاز به س��ازه های 
ف��والدی و آهنی( وزن، کاهش یافته و درنهایت هزینه تمام ش��ده نهایی 

به صرفه تر از دو روش قبلی می باشد.
واحد UBM گروه صنعتی غرب استیل قادر است تا سوله ای با استحکام 

را در کمترین زمان برای شما احداث نماید.
ب��ا توجه ب��ه مراح��ل اتوماتیک اجرا ب��ا دس��تگاه های پیش��رفته و عدم 
وج��ود خطای نیروی انس��انی از مرحله محاس��بات مهندس��ی ت��ا اجرا این 
حساس��یت های با ریس��ک ب��اال را به ص��ورت کامل پوش��ش داده و عامل 
نیروی انس��انی فقط در مرحله مونتاژ و به عنوان بازوی کمکی در مراحل 

اتوماتیک در نظر گرفته می شود.

 UBM مقای���������سه کارای�����ی بهین������ه سازی سول��������ه های
با سوله های مرسوم و سوله های اچ.اس.اس از طراحی تا اجرا:

اچ.اس.اس

UBM

سنتی )مرسوم(

UBMسوله های مرسوم - سوله های اچ اس اس

انعطاف در طراحی و اجراهزینه ساخت و اجرای باال

مقرون به صرفه بودناستفاده از جوشکاری جهت اتصال سازه

تنوع مدل و شکل سازهاستفاده از تیر و ستون آهنی – فوالدی

تولید و نصب و احداث سریع سازهاستفاده از تعداد باالی نیروی انسانی در ساخت سازه

قابلیت احداث سازه بدون ستون در دهانه های بزرگ و کوچک
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مدل های تقلبی، مشابه و بی کیفیت

در سازه های مشابه  سازه UBM، کل سازه توسط دستگاه UBM تولید نمی گردد. پنل هایی 
به طول نهایتًا 2 متر بصورت پرسی و پانچ تولید می گردد و برای اتصال هر قطعه از پنل به 
پنل بعدی نیاز به قرار گرفتن دوسطح ورق روی یکدیگر و اتصال به وسیله تعداد زیادی پیچ 
و مهره می باش��د. در این حالت میزان ورق گالوانیزه مصرفی به دلیل overlap )قرارگیری 
 UBM هر دو پنل روی هم( به طور چشم گیری زیادتر از سازه هایی است که با ماشین آالت
تولید ش��ده اند. به دلیل اس��تفاده زیاد از پیچ و مهره و س��وراخ کاری ورق گالوانیزه، سازه 
در مرور زمان آس��یب پذیر می ش��ود. تمامی سوراخ ها نیازمند واشر و آب بندی است. ولی 
در روش تولید و نصب س��ازه با ماش��ین آالت UBM به دلیل استفاده نکردن از پیچ و مهره  
در پروس��ه نصب، اجزای س��ازه )پنل ها( به صورت نرومادگی داخل هم جفت شده و نیازی 
به س��وراخ کاری و پیچ و مهره نیس��ت. همچنین در روش تولید و نصب سازه با ماشین آالت 
UBM  کل طول پنل به صورت یکس��ان قوس می گیرد که متاس��فانه در س��ازه های مش��ابه 
این گونه نیست. هرگونه سوراخ کاری بر روی ورق گالوانیزه باعث آسیب پذیری آن دربرابر 
رطوبت می ش��ود و پروسه اکسیده ش��دن و خورندگی دقیقا ازمحل های سوراخ کاری شده 
آغاز می گردد. در س��ازه های مشابه به دلیل س��وراخ کاری فراوان روی پنل های گالوانیزه به 
مرور زمان س��ازه از قس��مت هایی که به یکدیگرمتصل ش��ده اند دچار پوسیدگی می گردد. 
در مناط��ق آب و هوای��ی ک��ه دارای  رطوب��ت باالیی اس��ت مانند ش��مال و یا جنوب کش��ور، 
پوس��یدگی سازه بسیار سریع تر از حدانتظار می باشد. اما در روش تولید و نصب UBM به 
دلیل عدم س��وراخ کاری و اس��تفاده از پنل هایی غیر متقاطع امکان پوسیدگی وجود ندارد.

دستگاه های تقلبی

درس��ال های اخیر برخی از شرکت های آسیایی شروع به س��اخت و کپی کاری از روی ماشین 
آالت UBM نموده ان��د که کیفیت بس��یار پایین پنل های تولیدی )قوس غیر متناس��ب، عدم 
ف��رم پذی��ری کامل پنل ه��ا و محدودیت  در تولید س��ازه ب��ا دهانه های متوس��ط و بزرگ( را 

می توان از عمده اشکاالت این دستگاه های تقلبی ذکر کرد.

عدم فرم پذیری مناسب پنل ها

پنل ها بصورت قطعات کوچک نهایتا به طول 2 متر

نمونه دستگاه تقلبی و بی کیفیت

قرارگیری دوپنل روی یکدیگر

سوراخ کاری فراوان جهت اتصال پنل ها

عدم قوس گیری کل پنل ها
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UBM 240UBM 120

Coil Stock Width

Panel Profile

Maximum Span

Minimum Span

حداقل دهانه

حداکثر دهانه

عرض ورق گالوانیزه 
ورودی به دستگاه

جدول مقایسه ای 

UBM 240 سازه احداثی با دستگاه

UBM 120 سازه احداثی با دستگاه

مشخصات پنل



برخی از پروژه های انجام شده توسط 
واح��د UBM شرکت غ��رب استیل:

مترمربع   2500 n پروژه سیلوهای ذخیره گندم – استان گلستان    

n پروژه انب���ار صنعت���ی است���ان سمن������ان    800    مترمرب��ع

n پروژه سالن ورزشی امانی – استان کرمان    1200   مترمرب��ع

n پروژه سالن ورزشی چندمنظوره دارستان – استان کرمان   1260   مترمرب��ع

n پروژه سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان –استان کرمان  1200   مترمرب��ع

n پروژه سالن ورزشی چندمنظوره امیرآباد – استان کرمان   1008   مترمرب��ع

n پروژه سالن ورزشی چندمنظوره حجت آباد – استان کرمان   1008   مترمرب��ع

n پروژه سالن ورزشی چندمنظوره خسروی– استان کرمان   1008   مترمرب��ع 

n پروژه سالن ورزشی چندمنظوره پارک فدک ساوه – استان مرکزی  1000   مترمرب��ع

سیلوی ذخیره گندم - استان گلستان

سالن ورزشی چندمنظوره دارستان - استان کرمان 

سالن ورزشی چندمنظوره پارک فدک ساوه

انبار صنعتی - استان سمنان

سالن ورزشی چندمنظوره حجت آباد - استان کرمان

سالن ورزشی چندمنظوره امانی - استان کرمان

سالن ورزشی چندمنظوره - استان کرمان سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان

سالن ورزشی چندمنظوره امیرآباد- استان کرمان
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