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بخش اول

مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

بر اســاس این تحقیقات در 95 درصد سیســتم های دوجداره )دوپوسته( به صورت 
طبیعی امکان چرخش هوا وجود دارد و به دلیل شــفاف بودن این نوع نماها امکان 
ارتبــاط بصری با فضای بیرونی بنــا نیز از جمله درصدهای بــاالی این تحقیقات 
را شــامل می گردد. همچنین این سیســتم ها به نحو مطلوبی عایق صوتی و حرارتی 
هســتند، به صورتی که هم امکان ورود انرژی گرمایی خورشید را فراهم می کنند و 
هم با استفاده از سیســتم های کرکره ای )لوور( از تابش مستقیم آفتاب به داخل بنا، 
در نتیجه از مضرات ناشی از تابش آفتاب مستقیم، به مقدار قابل توجهی می کاهند.

البته از جمله نکات قابل توجه به عنوان نقطه ضعف این نوع سیستم ها که 72 درصد 
این تحقیقات را شــامل می گردد، هوای محبوس مابین دوپوســته نماست که بسیار 
گرم می شود. از دیگر نقاط ضعف این سیستم ها می توان به هزینه کنترل و نگهداری، 

آتش سوزی و کنترل عایق صوتی بودن اشاره کرد.
در کشــور ما برای اســتفاده از این نوع نماها و جهــت جلوگیری از اتالف انرژی 
حرارتی و نیز حذف انرژی گرمایی مابین دوجداره، می بایست در طراحی های معماری 
مربوط به نماها مطالعات آکادمیک بیشــتری انجام پذیرد. در اوایل قرن 21 با گرم 
شــدن زمین و تغییرات و مشکالت اقلیمی، لزوم استفاده درست از انرژی مورد توجه 
قرار گرفت. این تغییرات اقلیمی در صنعت ساخت وســاز به صورت بسیار جدی موثر 
بوده است، چراکه صنعت ساخت وساز در صرفه جویی انرژی سهم قابل توجهی دارد.

به عنوان مثــال در کشــور ترکیه حمل ونقــل 20 درصد، کارخانه هــا 43 درصد و 
ساختمان ها 37 درصد این انرژی را مصرف می کنند.

از طــرف دیگر، با افزایش مصرف انرژی های فســیلی، منابع این انرژی ها نیز در 
حال کم شدن است. بر این اســاس طراحان ساختمان ها با طراحی های ساختمانی 
جدید از جمله ساختمان های سازگار با محیط زیست، ساختمان های با مصرف انرژی 
کم و ســاختمان های زیست محیطی کمک بسیار شــایانی در صرفه جویی مصرف 

انرژی می کنند.
سیستم های نما در ساختمان ها از جمله موارد قابل توجه در طراحی ساختمان هایی 

تحقیقاتی در خصوص نماهای دوپوسته )دوجداره(

با مشــخصات فوق هستند. سیستم نما اولین بخش از یک سازه ساختمانی در برابر 
این شرایط جوی و محیطی است که داخل بنا را از مشکالت بیرونی حفظ می کند.

لذا طراحی و اجرای سیستم های نمای با مصرف انرژی کم و صرفه جویی در هدر 
رفتن انرژی در طراحی و ســاخت یک ساختمان )بنا( بسیار مهم است. بر این اساس 
و جهت کاهش مصرف انرژی، تحقیقات گســترده ای که در خصوص پوســته های 
نما صورت گرفته، مورد توجه محافل علمی و آکادمیک و اجرایی قرار گرفته است.

از این پوســته های نما یا به عبارت دیگر سیستم های نما در آمریکا و شمال اروپا 
با تاکید بر کاربرد انرژی آفتاب بســیار استفاده شــده است. این سیستم ها به فاصله 
20 تا 200 ســانتی متری از هم اجرا و امکان سیرکوالســیون هوا را مابین دوجداره 
فراهم می آورند و در بیشتر موارد به صورت تمام شیشه ای در دو پوسته ساخته و اجرا 
می شوند. هوای مابین دوجداره مانند یک عایق عمل می کند و به این صورت داخل 
بنــا و خارج بنا در مقابل تغییرات فصلی و اقلیمی بــا کمترین تاثیرات منفی مواجه 
می گردند. بررســی اهمیت صرفه جویی در انرژی در سیستم های دوپوسته و نیز در 
شیشــه های دوجداره نمای شیشه ای در سطح جهانی مورد بررسی قرار گرفته اند که 
البته امیدواریم این تحقیقات به صورت آکادمیک در داخل کشور ما نیز انجام پذیرد.

مطالبی که در ادامه ذکر خواهد شد تحقیقات آکادمیک را که در نقاط دیگر جهان 
انجام گرفته مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیقات روی سیستم های دوجداره بوده 
که در 10 سال اخیر مطالعه شده اند، نتایج حاصل به صورت نقاط ضعف و نقاط قوت 

در جداول و نمودارها جهت دسترسی آسان تر ذکر گردیده است.
مواردی که در نماهــای دوجداره روی آنها مطالعه صورت گرفته شــامل: تهویه 
طبیعی، عایق صوتی، عایق حرارتی، حفاظت در مقابل آتش ســوزی و شفافیت این 

نوع نماهاست.
سیستم های دوجداره نما

در کل به انواع سیستم های نماهای شیشه ای یا نماهای فعال، نماهای کاهش دهنده 
مصرف انرژی و نماهای تهویه شونده گفته می شود. این پوسته ها غالبا به صورت تمام 
شیشه ای مقابل نمای اصلی سازه اجرا می شوند. پوسته بیرونی بیشتر به صورت شیشه 
تک جداره بوده و پوسته داخلی به صورت دوجداره است و در اکثر موارد از شیشه های 

Low – e یا کنترل کننده نور خورشید استفاده می شود.
 

)شکل شماره 1(

این تحقیق آکادمیک در اصل مطالعات و یافته های 10 سال اخیر 
را در خصوص سیستم های نماهای دوپوسته به صورت موشکافانه 
در جــداول و نمودارهایی، چه از لحاظ نقــاط قوت و چه از لحاظ 
نقاط ضعف مورد بررسی قرارداده است که در چند بخش به تفصیل 

مطرح خواهد شد.

اشاره
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در مواقعی که تابش نور خورشــید با شــدت بیشتری اســت )تابستان ها( جهت 
جلوگیری از گرم شــدن هوای بین دو جداره نمــا، تهویه صحیح هوای بین این دو 
پوسته بســیار مهم اســت؛ هوای بین این دوجداره درصورتی که صحیح عمل کند 

می تواند به عنوان یک عایق عمل کند.
جهت تامین تهویه مناسب بین دوجداره روش های مختلفی وجود دارد که در شکل 

شماره 2 به برخی از آنها که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند، اشاره شده است.
 

)شکل شماره 2( 

در نماهای دوپوســته فاصله بین دوجدار از 20 ســانتی متر تا 2 متر است و فضای 
مابیــن این دوجداره به صورت کانال تهویه هوا عمل می کند، به این فضا به طورکلی 

کوریدور هوا و یا کانال هوا گفته می شود.
ایــن فضا می تواند در تمام نما به صورت یکپارچه باشــد یا در هر طبقه اجرا گردد. 
نماهای دوجداره ای که مابین طبقات اجرا می شوند به طورکلی به سه بخش پنجره های 

قوطی شکل و نماهای محوری و نماهای کوریدوری شکل  تقسیم می شوند.
نماهــای دوجداره ای که در تمام ارتفاع بنا اجرا می شــوند بــه دو بخش نماهای 
دوجداره با طبقات زیاد و نماهای دوجداره با طبقات زیاد کرکره ای تقســیم می شوند 

که در شکل شماره 3 موارد فوق نشان داده شده اند.
 

)شکل شماره 3(
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