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موضوع مقاومت نماهای بیرونی بناها در برابر آتش یکی از موضوعات موردتوجه صنعت 
ســاخت و اجرای پوسته های بیرونی بناها بوده است. به دلیل اینکه در مقررات فعلی میزان 
واضحی از سوی این صنعت مطرح نشده و نگهداری از محصوالت در این صنعت در برابر 
این موضوع بســیار حساس و پرهزینه است؛ می تواند از دالیل توجه ویژه امروزه به موضوع 

آتش و عملکرد نمای بیرونی بناها باشد.
البته در برخی از کشورها مقرراتی در این خصوص در سال های 2007 و 2009 منتشر شد 

ولی به اندازه کافی و دارای توضیحات مکفی نبود.
در کشــورهای مختلف موسسات و یا وزارتخانه های خاصی مســئولیت ارائه آیین نامه و 
مقررات مربوطه را به عهده دارند. در ایران مرکز تحقیقات راه و مســکن و شهرســازی در 
این خصوص مقررات و دستورالعمل هایی را منتشر کرده است که تحت عنوان دستورالعمل 
طراحی ســازه ای و الزامات عملکردی و اجرایی نمای خارجی ســاختمان ها منتشــر و در 
دســترس است. در فصل دوم الزامات اجرایی نما بخش الزامات آتش به مواردی اشاره شده 
است، لیکن با پیشرفت تکنولوژی های این صنعت به نظر می رسد این آیین نامه ها می بایست 
با آیین نامه های جدید بازنگری شوند. نکته مهم اینجاست که فعال آیین نامه های اروپایی در 
اکثر کشــورها در حال اجرا است اما باتوجه به شرایط آب و هوایی منطقه ایران تفاوت هایی 

در نوع طراحی آیین نامه ها وجود خواهد داشت.
طبیعتا قوانین و مقررات منتشرشــده توسط هر کشور باید به گونه ای باشد که پاسخگوی 

این تنوع و تفاوت ها باشند.
مقررات فعلی آتش نشانی از این نظر مهم است، البته در کشور ما ایران هم مقررات مربوط 
به آتش نشــانی وجود دارد که منحصر به شرایط و مقررات سازمان آتش نشانی و داده های 

مربوط به آن سازمان در زمان تهیه این مقررات بوده است.
امروزه در جهت بهبود بهتر این دســتورالعمل ها در حــوزه اتحادیه اروپا قوانین خاص و 

مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

رفتار سـازه ای نماهای شـیشه ای 
هنگام آتش سوزی و نحـوه اعمال 
شرایط عایق حرارتی در این سازه ها
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قابل توجه در حال اجرا و به روزآوری دائم است.
ازآنجاکــه موضوع این بحث محصوالت پوشــش نمای بیرونی بناهــا ازجمله نماهای 
شیشــه ای کرتین والی و واکنش آن ها در برابر آتش است ابتدا به برخی از الزامات مهم در 

خصوص این سازه ها اشاره می کنیم:
1- الزام استحکام و پایداری سازه ای

2- ایمنی در برابر آتش سوزی
3- بهداشت و سالمت محیط زیست

4- امنیت در هنگام بهره برداری از سازه های نما
5- عایق صوتی

6- صرفه جویی در مصرف انرژی )عایق حرارتی(
این الزامات بنیادین برای انواع محصوالت ساختمانی که در پوسته نمای بناها مورداستفاده 
قرار می گیرند معتبر و ضروری هســتند اما بســته به نوع مصالح محل استفاده و... برخی از 

آن ها نسبت به آیتم های دیگر برجسته تر خواهند بود.
این الزامات در خصوص نماهای بیرونی بناها )پوسته دوم(، به خصوص نماهای شیشه ای 

کرتین والی می تواند به ترتیب زیر باشد:
1- صرفه جویی در انرژی و عایق بندی حرارتی نما

2- امنیت در هنگام بهره برداری از سازه های نما
3- بهداشــت و سالمت و محیط زیست )در هنگام اســتفاده از این نوع سازه ها تهدیدی 

برای سالمت و محیط اطراف نباید ایجاد شود(
4- ایمنی در هنگام آتش سوزی )به منظور عدم تسریع گسترش آتش(

5- استحکام و پایداری سازه ای
6- عایق صوتی

البته الزم به ذکر است نسبت قیمت به عملکرد هم تاثیر زیادی بر وضعیت محصوالت در 
بازار دارد، اگر از یک منطق ســاده پیروی کنیم می توانیم بگوییم که محصوالت با رســانایی 
بــاال با توجه به عملکرد نامطلوب از قیمت پایین تر برخوردار هســتند و برعکس محصوالت 
با رســانایی پایین قیمت باالتری دارند. البته در کشــورهای اروپایی عملکرد محصول نقش 

بسزایی در انتخاب آن به عنوان پوشش بنا دارد و نیز از تقاضای بیشتری برخوردار است.
آن چنان که گفتیم نســبت قیمت به عملکرد، تاثیر بسزایی در جایگاه یک محصول در بازار 
دارد، بااین حال معادله به این ســادگی نیســت. ازآنجایی که سیستم های عایق حرارتی نمای 
خارجی محصوالتی هســتند که در این زمینه استفاده می شوند کیفیت باالی آن ها، کاربرد و 
تاثیر بسزایی در عملکرد سیستم نما، کیفیت و درنتیجه جایگاه سیستم نما در بازار دارد. البته 
محصوالتی که اجرای سخت و پیچیده دارند و گروه های اجرایی را با دشواری مواجه می کنند 

هرچند خوب و با قیمت پایین هم عرضه شوند به احتمال زیاد در بازار پذیرفته نمی شوند.
                                                                                          ادامه دارد...

با توجه به اینکه دســتورالعمل مربوط به مقاومت نماهای کرتین والی 
در برابر آتش در آیین نامه های اجرایی به طور کامل مشــخص نشده، 
عملکــرد این نوع محصــوالت در برابر آتش و آتش ســوزی یکی از 

موضوعات موردبحث در سال های اخیر بوده است.


