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دروپنجره یکی از مهم ترین بخش های یک ســاختمان است که عالوه بر زیبایی 
که به ســاختمان می دهد در مصرف انــرژی نیز نقش به ســزایی دارد، هم از نظر 
مصرف برق به منظور تامین روشــنایی و سرمایش هم از نظر گاز طبیعی به منظور 
تامین گرمایش؛ و همچنین در کنترل ورود آلودگی های صوتی به داخل ســاختمان 
نقش حائز اهمیتی دارد. از این رو مهندســان زیــادی در زمینه دروپنجره تحقیقات 
گســترده ای انجام داده انــد. دروپنجره ها از نظر طراحی شــکل ظاهری و جنس تا 
نوع شیشــه و غیره مورد ارزیابی قرار گرفته اند. جنــس دروپنجره ها معموال چوبی، 
فلزی، آلومینیومی و یوپی وی ســی هستند. امروزه دروپنجره های آلومینیومی یکی از 
پرکاربردترین جنس های استفاده شــده در دروپنجره هستند. در این مقاله به بررسی 

ویژگی های دروپنجره آلومینیومی می پردازیم.
آلومینیوم یکی متریال رایج در ســاخت پروفیل های دروپنجره است و از گذشته تا 
به امروز در صنعت ساخت وساز مورد استفاده قرار گرفته است. آلومینیوم وزن سبکی 
دارد و در مقایســه با آهن برای تولید دروپنجره مناســب تر است. پنجره آلومینیومی 
دارای تنوع فریم، رنگ، یراق آالت و بازشــو اســت که می توانــد نیازهای صنعت 

ساختمان را برآورده سازد.
 از جمله مزایای پروفیل های آلومینیومی ســختی آن اســت. به طورکلی ســختی 
آلومینیــوم حــدود 27 برابر متریال های دیگر اســت. ســختی دروپنجره ها یکی از 
خصوصیاتی است که از جنبه های مختلف اهمیت پیدا می کند، برای مثال در مناطق 

زلزله خیز این امر از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
استحکام و قدرت خمش باال یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت در ساخت دروپنجره 
محســوب می شود. ازآنجایی که پنجره های امروزی ابعاد بزرگی دارند و همگی برای 
مطابقت با قوانین ملی ساختمان از شیشــه های دوجداره بهره می برند، وزن زیادی 
دارند اینجاســت که اســتحکام و قدرت خمشــی فریم یا پروفیلی که فرم پنجره از 
آن ساخته شده اســت، بســیار اهمیت دارد. پروفیل های آلومینیومی از آلیاژ 6063 
ســاخته می شــوند و از این نظر اســتحکام باالیی دارند. قدرت خمشی و استحکام 

پروفیل های آلومینیوم چند برابر متریال های مشــابه است. بنابراین، اگر پنجره های 
بزرگ با ابعاد شیشــه بزرگ دارید، به منظور مسائل ایمنی و زیبایی یک منظره یک 

تکه، از پروفیل های آلومینیومی استفاده کنید.
زیبایی شناســی دروپنجره نیز از جمله مواردی بوده که در سال های اخیر همواره 
مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دالیل افزایش محبوبیت پنجره های آلومینیومی 
در سال های اخیر، ســطح صاف و صیقلی است که این نوع پنجره ها ارائه می کنند. 
فریم های پنجره آلومینیوم می توانند بسیار باریک تر باشند. این خاصیت به آنها جلوه 
زیبایی می بخشــد که باعث می شــود اســتفاده از آن در خانه های مدرن شایسته تر 
باشــد. مزیت دیگر پنجره های باریک این است که زاویه دید پنجره را بهتر می کند. 
بنابراین اگر بخواهید که خانه شــما از نمای بیرون، بهتر و زیباتر دیده شود استفاده 
از پنجره های آلومینیومی توصیه می شــود. همچنین شــایان ذکر است که با وجود 
فریم های باریک آلومینیومی، این پنجره ها به اندازه کافی قوی هستند که شیشه های 

بزرگ را با اطمینان نگه دارند.
از دیگر ویژگی های پروفیل های آلومینیومی بحث عایق بودن آن است؛ بدین معنی 
که با اضافه کردن تیغه های پلی آمید امکان عایق کردن پروفیل های آلومینیومی نیز 
وجود دارد. این پروفیل های آلومینیومی به پروفیل های ترمال بریک شــهرت دارند و 

عایق خوبی برای گرما و سرما هستند.
از دیگر ویژگی های پنجره های آلومینیومــی می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
• وزن این گونه پنجره ها نســبت به پنجره های آهنی کمتر بوده ولی با این وجود 

از استحکام خوبی برخوردار هستند.
• با توجه به وزن کم این گونه پنجره ها، نصب آنها نیز آسان است.

• نگهداری از پنجره های آلومینیوم آســان بوده و برای پاک کردن آن می توان از 
یک اسفنج مرطوب استفاده کرد.

• پنجره هــای آلومینیومی می توانند تا 60 درصد عمل جــذب یا دفع حرارتی را 
بهبود بخشند.

• این پنجره ها قیمت مناسبی داشته و مقرون به صرفه هستند.
• این ماده بیشترین سرعت بازیافت را در میان فلزها دارد.

بخش تحقیق و توسعه شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان

مزایای پنجره های آلومینیومی 


