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مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

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

سیســتم های جدید نمای شیشــه ای قبل از عرضه به بازار کار توســط کارخانه 
تولیدکننده سیستم نمای شیشه ای در مقدار و حجم کوچکی در کارخانه و یا کارگاهی 
که جهت همین منظور آماده شــده است، اجرا شده و تســت های اولیه بر روی آن 
انجام می شود. اولین نکته مهم در نماهای شیشه ای کرتین وال، پروفیل های عمودی 

و افقی و نحوه اتصال آنها به هم است.
امروزه با توجه بــه تکنولوژی های موجود، نمونه های پالســتیکی این پروفیل ها 
ساخته شــده و ازلحاظ فیزیکی موردبررسی قرار می گیرند و پس از تاییدیه های اولیه، 
نمونه آلومینیومی آن ها ســاخته می شــود. )البته این نمونه های اولیه توسط دستگاه 

اکسترود تولید و مانند نمونه های اصلی هستند.(
پس ازاینکه ظاهر فیزیکی و شکل پروفیل ها در نمونه آلومینیومی هم مورد تائید 
قرار گرفت، قالب های اصلی آماده می شــوند تا تولید انبوه به صورت اکســترودی 

انجام گیرد.
از ایــن پروفیل ها نمونه های mock-op تولید شــده و در پروژه های موردنیاز، 

جهت اعمال تست های ضروری مورداستفاده قرار می گیرند.
 TSEN13830 تست ،TSEN12153 اولین تست مورداستفاده قبل از تست
اســت. همچنین با توجه به حجم پروژه تســت TSEN12153 نیز جهت تست 

هوابندی ضروری است.
TSEN12155 نیز از تســت های مهم نمای شیشــه ای کرتین وال است که در 

خصوص نحوه اتصال سازه نما به سازه اصلی مورداستفاده قرار می گیرد.

 )بخش ششم(

TSEN12154 هم از تســت های رایج در خصوص آب بندی سیستم های نمای 
شیشه ای کرتین وال است.

این تست ها دارای طبقه بندی هایی هـستند که بر اسـاس منـطـقه و ارتفـاع بنا و 
بر اسـاس اسـتانـدارد Eurocode 1ts1991-1 که مربوط به نیروهای وارده 

ناشی از باد است مورداستفاده قرار می گیرند.
سیســتم هایی که توسط کارخانه های تولیدی عرضه می شــوند، بسته به منطقه، 
ارتفاع و مقدار نمای مورداســتفاده می توانند دارای تاییدیــه از تمامی و یا برخی از 

تست ها باشند.
عالوه بر تست های عنوان شده در باال، تســت های مقاومت در برابر آتش سوزی، 
مقاومت فشــاری و کششی سیستم ها نیز وجود دارند که در بخش های قبلی به آنها 

اشاره شده است.
پس ازآنکه سیســتم های طراحی شــده و نمونه های تولیدشده از تست های مذکور 
عبور کردند، نمونه طراحی شــده قابل عرضه شــدن به بازار به عنوان سیستم نمای 

شیشه ای کرتین وال خواهد بود.

انواع متداول نمای شیشه ای کرتین وال
تولید چند نوع سیستم نمای شیشه ای کرتین وال که درنهایت به بازار جهت فروش 
عرضه می شود می بایست از ســوی کارخانه تولیدکننده ازلحاظ اقتصادی و ریسک 

رقابتی موردبررسی دقیق قرار گیرند.
 stick از انواع اصلی و متداول نمای شیشــه ای کرتین وال می توان به دو سیستم

و untized اشاره کرد.
در نوع stick بخشــی از عملیــات تولید در کارخانه و بیشــتر عملیات مونتاژ و 
نصب در کارگاه پروژه ســاختمانی انجام می گیرد. این سیستم از قطعات و اتصاالت 

ساده تری نیز بهره مند  است.
در نــوع untized تقریبا تمام عملیات تولیــد در کارخانه صورت گرفته و فقط 

نصب قطعات و پانل های آماده شده در کارگاه پروژه ساختمانی انجام می شود.
انتخاب طراحی و تولید و سرمایه گزاری بر روی یک و یا هر دو سیستم به عهده 

سرمایه گذاران و صاحبان کارخانه های تولید پروفیل آلومینیوم است.

مجری شرکت آلوکد
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stick بررسی دقیق تر سیستم
به طور عمده در سیســتم نماهای شیشه ای از نوع stick سازه اصلی نما از سازه 
باربر نما آویزان شده و بار خود را مستقیما به کف هر طبقه منتقل می کند. براکت ها 
در هر طبقه به سازه اصلی متصل شده و پروفیل های عمودی به براکت ها و درنهایت 

بار سازه نما در هر طبقه به کف طبقه انتقال داده می شود.
سیستم stick یکی از پرکاربردترین نماهای شیشه ای کرتین وال در دنیا است.

مزایای این نوع سازه به طور خالصه عبارت است از:
1- ازآنجایی که تمامی قطعات و اتصاالت در کارگاه محل پروژه مونتاژ می شــود 

امکان تغییرات در ابعاد و اندازه ها و بازشوها وجود دارد.
2- در ساختمان های کوچک و یا ارتفاع کم ولی عریض پرکاربردتر است.

3- حمل ونقل بسیار کمی دارد و به راحتی قابل انتقال است.
4- تمامی تدارکات الزم جهت مونتاژ و نصب در کارگاه صورت می پذیرد.
5- امکان رفع خطا و اشتباه وجود دارد و هزینه کمتری را شامل می شود.

معایب این نوع سازه عبارت اند از:
1- کنترل کیفیت در کارگاه سخت است.

2- تعداد نیروی اجرایی و کنترل امنیت آن ها در کارگاه سخت است.
3- عوامل اجرایی عالوه بر مهارت در مونتاژ ســازه کرتین وال می بایست ترس از 

ارتفاع نداشته و کار در شرایط سخت را نیز تجربه کرده باشند.
4- مدیریت نصب دقیق قطعات و اتصاالت در کارگاه نیز سخت است.

5- زمان نصب و مونتاژ سیستم در کارگاه طوالنی خواهد بود.
ـ نصب ســازه آهنی )براکت ها(، نصب واشرهای آب بندی و هوابندی، آب بندی و 

هوابندی سیستم در انتها؛
ـ نصب پروفیل های عمودی، نصب شیشه ها؛

ـ نصب پروفیل های افقی، نصب واشر شیشه ها؛
ـ نصب قطعات و اتصاالت، نصب شیشه گیرها و درپوش ها؛
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