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مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

همه چیز درباره نمای شیشه ای کرتین وال .......

معیارهای هدایت کننده در طراحی
نماهای شیشه ای کرتین وال، نقش جداکننده فضای بیرونی در طبیعت را از فضای 

داخلی بناها به عهده دارند.
نماهای شیشه ای تمام شــرایط استحکام، آرامش و راحتی در داخل بنا را در برابر 

شرایط اقلیمی و جوی طبیعی در بیرون از ساختمان دارا هستند.
در طراحی سیستم های نمای شیشه ای، امنیت سازه ای بسیار بااهمیت است.

معماری
همان گونه که در بخش قبلی قســمت طراحی سیستم مطرح شد، اولین سازه های 
شیشه ای در گلخانه ها )Greenhouse( مورد استفاده قرار گرفته است، سازه هایی 
که ایستایی آنها را آهن و فضاهای خالی را با شیشه تامین می کردند؛ در این سازه ها 

هم فقط کارایی مطرح نبوده، طراحی استاتیکی و زیبا نیز مطرح بوده است.
بر این اســاس امروزه در ســاختمان هایی که ارزش تجاری باالیی دارند و انتظار 
عمر طوالنی از بناها مطرح است از جمله هتل ها، آپارتمان ها، دفاتر کار و... معماری 
زیبا، نمود بیشــتری پیدا کرده است خصوصا در نمای بناها که در نگاه اول به چشم 

می خورند.
بر اساس همین موضوع نماهای شیشه ای کرتین وال که موضوع مقاالت ما هستند 
می بایســت تمام شــرایط الزم از جمله امنیت، زیبایی و آرامش را در اختیار معماران 
و طراحان بناها قرار دهند. لذا شــکل ظاهری پروفیل ها هم در این خصوص اهمیت 

خواهند داشت.
درپوش های نمای شیشــه ای که از بیرون بنا دیده می شــوند به عرض های 50 و 

 )بخش چهارم(

تا 80 میلی متر در حال تولید هســتند، البته معماران و طراحان در شرایط استثنایی و 
پروژه های بزرگ از درپوش هایی با شــکل و ابعاد دیگر نیز می توانند بهره مند شوند؛ 

از جمله به صورت صاف، نیم دایره، دوکی شکل.
همین طور در داخل بنا نیز پروفیل های نمای شیشه ای طرح ها و ابعاد متنوعی دارند. 
  Lدر کنار پروفیل هایی با شــکل مقطع مستطیلی که بسیار رایج هستند پروفیل های
شکل و دوکی شــکل هم می تواند مورد استفاده قرار گیرند البته با توجه به پیشرفت 
چشم گیر تکنولوژی تولید شیشه های خاص و چسب مخصوص نگهدارنده شیشه ها، 
سیســتم های نمای شیشــه ای کرتین وال فول فریم لس و یا شیشه به شیشه مورد 

استفاده بیشتر قرار گرفته اند.
عایق )گرما و سرما، صدا، نور(

در طراحی سیســتم ها به صورت منفرد اول عایق بودن پروفیل ها و درنهایت عایق 
بودن سیستم حتما می بایست بررسی گردد.

در محاســباتی که برای صحیح بودن سیستم طراحی شده انجام می شود، رعایت 
اســتانداردهایی که در بخش های قبل ذکر شد می بایست حتما در نظر گرفته شوند. 
با توجه به اینکه برای استفاده از نمای شیشه ای در بنا از قطعات و اتصاالت مختلف 
اســتفاده می شود و محاسبات مربوط به عایق بودن قطعات به تنهایی و پس از نصب 

آنها بر روی سازه اصلی به طور حتم می بایست بررسی و تایید گردند.
عایق حرارتی

نماهای شیشه ای کرتین وال می بایست استانداردهای الزم در خصوص عایق بودن 
حرارتی را دارا باشــند لذا برای اقلیم های مختلف و شــرایط جــوی متفاوت و نوع 

ساختمان می بایست بهترین نوع سیستم انتخاب گردد.
همان گونه که می دانیم انتقال حرارت در فلز آلومینیوم باالســت و آلومینیوم دارای 
رســانایی حرارتی قابل توجهی اســت. جهت کاهش این خصیصه فلز آلومینیوم، از 

روش ها و قطعات خاصی در سیستم های نمای شیشه ای استفاده می شود.
این قطعات و اتصاالت شــامل پلــی آمیدهای مابین پروفیــل آلومینیوم و انواع 

واشرهای از نوع EPDM هستند.
اختالف درجه حرارت مابین داخل و بیرون نمای شیشه ای و نم ایجاد شده از این 
حالت می تواند به قطعات و اتصاالت سازه نفوذ کرده و در اثر گذشت زمان خساراتی 

مجری شرکت آلوکد مجری شرکت آلوکد
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را وارد کنند. لذا استفاده از سیستم های گردش هوا در داخل بنا ضروری است.

  
 

عایق صوتی
صدا از حرکت اجسامی مانند وسایل نقلیه و یا برخورد جسم و یا... با فرکانس های 

متفاوتی ایجاد می شود و شدت های مختلفی دارد.
صداها در برخورد با اجســام یا منعکس می شوند و یا جذب می شوند. شدت صدا را 

با دسی بل )DB( می سنجند.
در طراحی نماهای شیشــه ای کرتین وال دقت به صدای بیرون و جلوگیری از نفوذ 
آن به داخل نما و بنا از جمله موارد مهم در طراحی، محاســبه و اجرای ســازه های 

کرتین والی است.
با توجه به اینکه حجم زیادی از سیســتم نمای شیشــه ای را شیشــه تشکیل 

می دهد ابتدا می بایست شیشه ها را به صورت صحیح و استاندارد عایق کرد.
در ادامه نیز توســط واشــرهای خاص از ورود ســروصدا به داخل ســازه و بنا 

جلوگیری کرد.
نور خورشید )حرارت(

از جمله مواردی که در ســازه های نمای شیشــه ای کرتین وال حائز اهمیت است، 
کنترل نور خورشــید است. این کنترل در ابتدا توســط شیشه ها و بعد توسط لوورها 
و ســایبان ها حاصل می گردد. البته می بایســت به این نکته دقــت کرد که هنگام 
جلوگیــری از تابش زیاد نور خورشــید در فصل های گرم و تابســتان، از ورود نور و 

گرمای حاصله از آن در فصل های سرد و زمستان جلوگیری نکنیم.
آب وهوا

در ســازه های نمای شیشــه ای تدابیر الزم جهت ورود هــوا، آب، گرما و دود در 
قسمت های اتصال سازه به هم )مفاصل( باید انجام شود.

نفوذ آب وهوا، گرما و دود در اتصاالت مابین سازه و نمای شیشه ای بر اثر فشار باد، 
انرژی جنبشــی در سازه، انبساط و انقباض سازه، نیروی جاذبه و ترک های مویرگی 

می تواند اتفاق بیافتد.
جهت جلوگیری این موارد از درزگیرها، واشــرها و چســب های آب بندی مناسب 
استفاده می گردد. در طراحی سیستم های نمای شیشه ای این موارد باید در پروفیل ها 

تعبیه شده تا در هنگام نصب سازه در جاهای مناسب خود قرار گیرند.
تمامی موارد ذکر شــده در موارد باال ابتدا توســط طراحان، طراحی شده و توسط 
مهندســان محاسب کنترل گردیده و کفایت سیستم با انجام تست های ذکر شده به 

اثبات رسیده و در نهایت مورد بهره برداری قرار می گیرند.
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