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آلومینیوم 
به عنوان پروفیل

 صنعتی و ساختمانی

در ابتدای این مقاله باید به این مورد اشــاره کرد کــه در صنعت امروزی، فلزات 
بســیاری وجود دارند و هر یک از آن ها دارای خواص مکانیکی و ترکیبات شیمیایی 
ویژه ای هستند. هر نوع فلز یا به طورکلی تر هر ماده ای با توجه به خواص و ویژگی های 
خــاص خود در صنایع مختلف کاربرد متفاوتــی دارد و البته فلزاتی همچون فوالد و 
آلومینیوم به عنوان یکی از شناخته شده ترین انواع فلزات در صنایع مدرن هستند و در 
بازار کنونی، آلومینیوم به دلیل خواص ویژه ای که دارد فلزی پرکاربرد بوده که اغلب 

به صورت پروفیل آلومینیوم استفاده می شود.
پروفیــل به طورکلــی در دو نوع ســاختمانی و صنعتی وجــود دارد، پروفیل های 
ساختمانی به آن دسته از پروفیل هایی اطالق می شود که در صنعت ساختمان سازی 
کاربرد دارند مانند دروپنجره های آلومینیومی و... . درحالی که پروفیل های صنعتی به 
آن دسته از محصوالتی اطالق می شود که در صنایع مختلف همچون خودروسازی، 
نظامی و... به عنوان قطعات و متعلقات صنعتی مورداستفاده قرار می گیرند. در مقاطع 
صنعتــی توجه به ویژگی های مکانیکی و الکتریکی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده 
و در این راســتا دانش فنی و تجربه کاری و امکانات تولیدی در جایگاه ویژه ای قرار 
می گیرند به طوری که امکان تولید قطعات خاص با ویژگی های مشــخص برای هر 

تولیدکننده پروفیل  ساختمانی وجود نخواهد داشت.
اما به طور دقیق تر در صنعت ساختمان سازی فلزات بسیاری به کار می روند و یکی 
از پراســتفاده ترین و کاربردی ترین نوع فلزات، آلومینیوم بوده که البته در این صنعت 
بســیار محبوب و مطرح هســتند. می توان گفت آلومینیوم دومین فلز پرمصرف دنیا 
بوده و مهم ترین ویژگی اش، ســبک وزنی اســت که همراه با استحکام باال، ویژگی 
منحصربه فرد آن محســوب می شود. از پروفیل آلومینیوم در صنایع مختلفی استفاده 
می شــود اما مهم ترین و شناخته شــده ترین صنعتی که از پروفیل آلومینیوم استفاده 
می کند، صنعت ساختمان ســازی بوده و بازار مهمی برای آلومینیوم به حساب می آید 
و در این میان کشورهای بزرگی مانند آمریکا بزرگ ترین مصرف کننده آلومینیوم در 
جهان است؛ بنابراین یکی از پرفروش ترین و پرکاربردترین مقاطع پروفیلی در صنعت 
ســاختمان مربوط به پروفیل آلومینیوم است و این پروفیل ها با سطح مقطع، شکل 

و ســایز مختلف و ویژگی های خاص فلز آلومینیوم در این صنعت به وفور اســتفاده 
می شوند. این در حالی است که اســتفاده از این فلز در صنعت ساختمان سازی روند 

رو به رشدی داشته است.
پروفیــل آلومینیوم در صنعت دروپنجره جزو پروفیل های اصلی به حســاب می آید 
و رقابت تنگاتنگی با یوپی وی ســی دارد. این فلز یکی از اجزای مهم ساختمان های 
ســبز نیز در نظر گرفته شــده چراکه به آســانی بازیافت می شــود و در طول فرآیند 
بازیافت هیچ یک از خواص خود را از دســت نمی دهد. عالوه بر این، فرآیند بازیافت 
انرژی مصرفی را در مقایســه با انــرژی موردنیاز برای تولید پروفیــل آلومینیوم تا 
بیش از ٩0درصد کاهش می دهد. در ســال های اخیر استفاده از پروفیل آلومینیوم در 
پروژه های ساختمانی باعث شده تا تحت استانداردهای طراحی محیطی واجد شرایط 

وضعیت ساختمان سبز باشند.
همان طور که گفته شــد، امروزه درصد باالیی از آلومینیــوم تولیدی در جهان در 
صنایع ساختمانی مصرف دارد. آلومینیوم در ساختمان ها و سازه ها در طیف وسیعی از 
کاربرد های متفاوت مورداستفاده قرار می گیرد که از آن جمله می توان به دروپنجره، 
سقف های آلومینیومی داخل و خارج ســاختمان ها، ورق های روکش دار پیش ساخته 
آلومینیومی برای نمای ساختمان های عظیم، ویترین مغازه ها، سایه بان ها، تجهیزات 

و وسایل معماری و تجهیزات هدایت آب باران اشاره کرد.
سبکی و وزن کم تجهیزات آلومینیومی فاکتور بسیار مهمی در کاربردهای مهندسی 
ساختمان محسوب می شود. این ســبکی وزن و همچنین قابلیت شکل پذیری باال، 
آلومینیوم را به فلزی ناب جهت ساخت دروپنجره تبدیل کرده است. مواد آلومینیومی 
مصرفی در ســاختمان طول عمر باالیی داشــته و به تعمیر و نگهداری نیاز ندارند. 
همچنین اســتفاده از آلومینیوم موجب می شود بار اســتاتیکی وارد بر ساختمان کم 
شود و درنتیجه مصالح موردنیاز نیز کاهش یابد و فشار کمتری به پی ساختمان وارد 
شود؛ بنابراین می توان فونداسیون ساختمان را با مقدار مصالح کمتری طراحی کرد.

امروزه سهم بســیار بزرگی از بازار جهان در اختیار آلومینیوم بوده و به عنوان یک 
پروفیل ســاختمانی و صنعتی جایگاه خود را به خوبی حفظ کرده اســت. استفاده از 
آلومینیوم در ســاختمان ها باعث مقاومت بیشــتر بنا در برابر زلزله و آتش ســوزی 
می شــود. همچنین برای بسیاری از مناطق ایران که دارای رطوبت باالیی هستند و 
فلزات دیگر در آنجا دچار زنگ زدگی یا پوســیدگی و خوردگی می شــوند، استفاده از 

آلومینیوم مناسب تر است.
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