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سمینار مهندسی 
نما و پوسته های نوین ساختمانی در شیراز

با همکاری ایستاوین، SIEGENIA و GlobAlum برگزار شد؛

سمینار تخصصی مهندسی نما و پوسته های نوین ساختمانی با مشارکت و همکاری 
شــرکت های ایســتاوین، SIEGENIA و GlobAlum از ســاعت 16 تا 22 روز 
یکشــنبه 28 مهرماه 1398 در ســالن همایش های مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه 
شــیراز برگزار شــد. مباحثی مانند نماهای کرتین وال، بازشوهای هوشمند، پنجره های 
استاندارد و پوشــش های ETFE ازجمله محورهای این سمینار بود که توسط مدیران 
و کارشناســان شرکت های ایستاوین، SIEGENIA و GlobAlum برای حاضرین 

ارائه شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی پنجره ایرانیان، در بخش ابتدایی سمینار و پس از پخش سرود 
ملی و صحبت های مجری، مهندس شریعت زاده، عضو هیات مدیره و مدیر فنی  مجموعه 

 ایستاوین برای عرض خیرمقدم و تشریح اهداف سمینار پشت تریبون قرار گرفت. 
مهندس شــریعت زاده پس از خوش آمد گویی به حضار با اشاره به بانیان و همکاران 
برگزارکننده سمینار گفت: این سمینار با همکاری شرکت های واالد با مدیریت مهندس 
فریــور و برند GlobAlum)GA(، شــرکت زرین نقش مهشــاد نماینده رســمی 
SIEGENIA آلمان در ایران با مدیریت مهندس جمشــیدی و مجموعه  ایســتاوین 
با مدیریت مهندس آزادی در راســتای معرفی نماها و پوســته های نوین ساختمانی و 

امکانات و مزایای این نماها برگزار شده است.
مدیرفروش ایســتاوین با اشاره به ضعف های عمده و ساختاری که مبحث مهندسی نما 
در مراجع آکادمیک و دانشــگاهی دارد عنوان کرد: بــه دلیل عدم توجه جدی به مباحث 
مهندسی نما و علم روز پوسته های نوین ساختمانی در دانشگاه ها و مراکز علمی، مجبوریم 

که بیشــتر دانش و تجربه خودمان را در این زمینه از جاهای دیگر و در بســتر کارهای 
اجرایی به دست بیاوریم. برگزاری چنین سمینارهایی نیز در همین راستا ارزیابی و اجرایی 

می شود تا بخش کوچکی از این کمبودها را به نوعی جبران کند.
شــریعت زاده به میزان رو به رشد استفاده معماران و طراحان از نماهای پوسته ای اشاره 
کرد و گفت: مباحث مربوط به نما شاید در نگاه اول تنها به بخش ظاهری و مبحث زیبایی 
ساختمان و بنا مرتبط باشد اما با نگاهی دقیق تر درمی یابیم که عدم توجه به اصول علمی 
و حرفه ای در اجرای اســتاندارد نما می تواند ضمن آسیب زدن به نمای ظاهری و زیبایی 

ساختمان خطرات و مشکالت ایمنی نیز برای ساختمان و حتی افراد ایجاد کند.
وی گفت: مجموعه  ایســتاوین همواره بر رعایت اصول استاندارد در اجرای کارها و 
پروژه ها تاکید داشــته و بر همین اســاس اولین آزمایشگاه مرجع تست نما و پنجره را 
راه اندازی کرده که تاکنون پروژه های مهمی را با همکاری شــما عزیزان در کشور به 

انجام رسانده است.
مدیر فروش ایســتاوین در پایان گفت: از تمامــی عزیزانی که ما را در برگزاری این 
ســمینار همراهی کردند ازجمله مهندس فریور، مهندس جمشیدی و مهندس بهزادی 
که از تهران تشریف آوردند صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم و امیدواریم این حرکت 

ادامه داشته باشد و به همین جا ختم نشود.
اصول مهندسی نما با محوریت جزئیات اجرایی

در ادامه برنامه مهندس وحید احمدســلطانی، عضو هیات  مدیره انجمن دروپنجره و 
نما به عنوان اولین سخنران، با موضوع اصول مهندسی نما با محوریت جزئیات اجرایی 
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کرتین وال و نماهای شیشه ای پشت تریبون قرار گرفت.
 SIEGENIA و GlobAlum ،مهندس ســلطانی از مجموعه هــای ایســتاوین
 Facade به واســطه برگزاری این سمینار تشــکر کرد و گفت: رشته مهندسی نما یا
engineering یک رشته علمی و کامال یونیک است که در دانشگاه های معتبر دنیا 
تدریس و آموزش داده می شود و الزم است که ما هم در داخل کشور به این مهم توجه 
کنیم که در اجرا و انجام کارهای نما از اصول علمی و حرفه ای این رشته تبعیت کنیم؛ 
یعنی همان طور که مهندســان معمار، عمران و سازه در بخش های مختلف ساختمان 
حضور دارند و فعالیت می کنند در بخش طراحی و اجرای نمای ساختمان هم باید یک 

متخصص و مهندس نما حضور داشته باشد.
سلطانی در خصوص تعریف مهندسی نما گفت: مهندسی نما مجموعه ای از هنر، علم 
و تکنیک اســت که حل مسائل و مشکالت مربوط به زیبایی محیطی و سازه ای نمای 
ساختمان را برای رسیدن به یک پوشش ارزشمند و پایدار بررسی می کند. حیطه وظایف 
مهندسی نمای ساختمان که شاید کمتر موردتوجه قرار می گیرد ازجمله بخش های مهم 
ساختمان است که دارای نکات فنی و اجرایی بسیار ریز و حساسی است که باید با دقت 

و وسواس فراوان موشکافی شود.
وی افزود: مهندس نما کســی است که با داشتن یک پیشینه علمی، تجربی و کامال 
صنعتی به امر مهندســی نمای ســاختمان مبادرت می ورزد. روی بحث صنعتی تاکید 
ویژه دارم چــون در کنار نگاه ویژه هنری و زیبایی شناســی که یک مهندس نما باید 
داشــته باشد احاطه بر مباحث ســاخت و تولید صنعتی در امر مهندسی نما بسیار حائز 

اهمیت است.
عضو هیات  مدیره انجمن دروپنجره و نما گفت: متاسفانه یکی از مواردی که همیشه 
در تیم طراحی و اجرای یک پروژه ســاختمانی جایش خالی اســت مهندس نماست که 
به همین دلیل در مراحل آخر کار و اجرای نمای ساختمان که اولین چیزی است که در 
یک ساختمان به چشم می آید به مشکل برمی خوریم و نتیجه خوبی نمی گیریم. بسیاری 
از مشکالتی که یک پروژه ساختمانی در پایان کار با شهرداری و سایر مراجع به جهت 

رعایت مقررات پیدا می کند به جهت نبود مهندس نما در تیم کاری آن پروژه است.
ســلطانی با اشــاره به مهم ترین مباحثی که در مهندســی نما باید به آنها پرداخت، 
اظهار داشــت: اقلیم و آب وهوا، رفتار ســازه ای، تعامالت با سازه های اطراف، دریافت 
و هدررفت حرارتی، آسایش حرارتی ســاکنان و بهره وری انرژی، سایه اندازی، میعان، 
تهویه، ماندگاری و دوام نما، پایداری نما، بهره وری از نور حقیقی، حریق، آکوســتیک، 
ایمنی و امکان سرویس و نظافت، امنیت، نگهداری و قابلیت ساخت ازجمله مهم ترین 

مباحثی است که یک مهندس نما باید در کارش به آن ها توجه جدی داشته باشد.
وی گفت: همه آنچه ساختمان را در برمی گیرد نمای ساختمان است و تفکیک نمای 
داخلی و نمای خارجی صحیح نیســت. نما پوســته بیرونی ساختمان و آن چیزی است 
که دیده می شود. نما یک جزء تفکیک شده در روند طراحی نیست و همراه و پیوسته با 

کلیت ساختمان باید طراحی شود.
ســلطانی بار دیگر به اهمیت ایجاد رشته مهندسی نما در محیط های آکادمیک اشاره 
کرد و افزود: باوجوداینکه در کشــور ما به دنبال تاســیس رشته های جدید هستند اما 
متاسفانه رشته مهندســی نما که در تمام دنیا به عنوان یک رشته مجزا و شناخته شده 
اســت که دوره های لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هم دارد در ایران و دانشگاه های ما 

هنوز ایجاد و تاسیس نشده است.
سلطانی در بخش پایانی صحبت هایش با پخش تصاویر اسالیدی به معرفی چندین 
متریال جدید در بخش پوسته های نوین نما پرداخت و به صورت مفصل تر در خصوص 

نماهای شیشه ای، کرتین وال و اسپایدر نکات مهمی را گوشزد کرد.
یراق آالت SIEGENIA و بازشوهای هوشمند

مهندس طباطبایی از مجموعه زگینیا (SIEGENIA( ارائه دهنده بعدی ســمینار 
بود که مطالبی پیرامون یراق آالت زگینیا و بازشوهای هوشمند بیان کرد.

نماینده شــرکت زرین نقش مهشاد پس از معرفی مختصری از مجموعه زگینیا و 
پیشــینه احداث و راه اندازی این کارخانه با اشــاره به اهمیت یراق آالت و دروپنجره 
در بخــش نما، گفت: دروپنجره و یراق آالت ازجمله بخش های مهم در مبحث نمای 
ساختمان اســت که باید به آن توجه ویژه ای داشت. مجموعه زگینیا در زمینه تولید 
و عرضه انواع یراق آالت دروپنجره در کشــور آلمان فعالیت می کند که از بهترین و 

باکیفیت ترین یراق آالت موجود در بازار است.
مهنــدس طباطبایی گفت: نکته مهمی که در انتخاب یــراق آالت پنجره باید به آن 
توجه داشت میزان بار و فشاری است که بر آن وارد می شود. یراق آالت زگینیا با توجه 
به ابعادی که در استاندارد IFT آمده است برای اندازه های مختلف پنجره و بازشوها با 
محاســبه میزان وزن و بار واردشده عرضه می شوند. نکته دیگری که در این یراق آالت 
در نظر گرفته شــده نحوه باز شدن پنجره به صورت راست بازشو یا چپ بازشو است. به 
این صورت که با توجه به طراحی معماری ســاختمان و محل قرارگیری پنجره بدون 
نیاز به تعویض یراق امکان اســتفاده از هر دو حالت )راســت بازشــو یا چپ بازشو( در 

پنجره ها وجود دارد.
مدیر فنی شــرکت زیگینیا در ایران افزود: اســتفاده از قفل کن مخفی پشت لنگه و 
بین دو لوال در سیستم های دوحالته که بار بیشتری را متحمل می شوند یا مکش ایجاد 

می شود یکی دیگر از امکانات مهمی است که در یراق آالت زگینیا وجود دارد.
طباطبایی در ادامه به لوالهای مختلفی که برای وزن های مختلف وجود دارد اشــاره 
کــرد و در خصوص لوالهــای دوحالته گفت: تمامی لوالهــای دوحالته زگینیا امکان 
تبدیل شدن به تک حالته را دارند. این امکان به ما کمک می کند تا در درهای بالکنی و 
پنجره های فرانسوی که نیاز به این دو عملکرد )تک حالته و دوحالته( در کنار هم دارند 

از دید و نمای یکسانی در لنگه های با عملکرد مختلف برخوردار باشند.
وی گفت: یراق آالت سیستم های کشویی یا پورتال، لیفت اند اسالید و فولکس واگنی 
از دیگر سیستم های کاملی هستند که در سبد محصوالت زگینیا به صورت کامل وجود 
دارد. اکو اسالید نسل جدیدی از سیستم های بازشو که ترکیبی از پنجره های لوالیی و 

کشویی است از دیگر یراق آالتی است که در سبد کاالیی زگینیا وجود دارد.
مهندس طباطبایی افزود: سیســتم های لیفت اند اســالید به دلیل مزایای خاصی که 
دارند از اســتقبال بیشتری برخوردار هستند. عایق بندی مناسب، امکان ساخت پنجره با 
ابعاد بزرگ تر، عدم جاگیری و مزاحمت برای اشــیاء اطراف، امنیت و ایمنی بیشتر و... 

ازجمله مزایای سیستم لیفت اند اسالید است.
نماینده شــرکت زرین نقش مهشــاد در پایان گفت: سیســتم های هوشمند از دیگر 
سیستم های زگینیا است که با استفاده از قطعات و اجزای الکترونیکی امکانات جدیدی 
جهت سهولت بازوبسته کردن، تهویه مناسب تر، ایمنی بیشتر و امنیت باالتر پنجره به 
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مصرف کننده ارائه می دهند.
تست ها و استانداردهای پنجره و کرتین وال

ســخنران بعدی سمینار مهندس بهراد آزادی، مدیرعامل ایستاوین بود که مطالبی با 
موضوع تست ها و استانداردهای پنجره و کرتین وال ارائه کرد.

مهندس آزادی ضمن خوش آمد گویی به حضار و تشکر از همکارانی که در برگزاری 
این سمینار مشارکت داشتند، گفت: خوشبختانه امروزه بحث استانداردسازی و گریدبندی 
پنجره ها نسبت به ســال های قبل جدی تر گرفته می شود و قدم های مثبتی دراین باره 
برداشته شده است. حلقه گمشده ما در پروژه های ساختمانی عدم توجه به کالس بندی 
و استانداردسازی پنجره ها و کرتین وال هاست و بیشتر به مباحث زیبایی شناسی و ظاهر 

موضوع توجه می شود.
مدیرعامل ایســتاوین با اشــاره به راه اندازی آزمایشگاه تســت پنجره و نما در این 
مجموعه گفت: ما در مجموعه  ایستاوین از سال 90 گام هایی در راستای توجه به بحث 
کیفی پنجره ها و استانداردسازی برداشــتیم که تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه کنترل 
کیفی ایستاتست در همین راستا صورت گرفت. ما در این آزمایشگاه توانستیم دستگاه ها 
و تکنولوژی از کشور آلمان خریداری کنیم و به عنوان اولین آزمایشگاه مرجع و همکار 

استاندارد ایران شروع به کار کردیم.
وی افــزود: تســت های مختلفی در این آزمایشــگاه انجام می شــود اما مهم ترین 
تست هایی که در استنادهای فنی باید وجود داشته باشد شامل آزمون هوابندی، آزمون 
آب بندی و آزمون فشــار باد است. محاسبات و مدل سازی های ما در نرم افزار اورگادیتا 

(Orgadata( صورت می گیرد.
ETFE پوشش های نوین ساختمانی

مهندس بهزادی، مدیرعامل شرکت دیبا آخرین سخنران این سمینار بود که پیرامون 
پوشش های ETFE مطالبی را بیان کردند.

مهندس بهزادی با اشــاره به تخصص شــرکت دیبا گفت: مجموعــه دیبا در زمینه 
پوشــش های پارچه ای فعالیت می کند و تاکنون پروژه های متعددی در داخل کشــور 
اجرا کرده است. پوشش های ســبک ETFE محصول جدیدی که مدت 3 سال است 
پروژه هایی را با این متریال در داخل کشور اجرا کرده ایم. این محصول در سال 1960 

در آمریکا تولید و تاکنون پروژه های بزرگی در سراسر دنیا با آن اجرا شده است.
وی گفــت: فویل یا پارچه ETFE را به صورت بالشــتک های تک الیه تا 5 الیه که 
به وسیله باد پر می شوند می توان استفاده کرد. خواص این متریال به گونه ای است که به 
دلیل سبکی و مقاومت باال برای سقف ها و دهانه های با ابعاد زیاد بسیار مناسب است. 
قابلیــت تعمیر و تعویض یکی از مهم ترین مزایای این محصول اســت. این محصول 

استانداردهای مربوط به آتش و ایمنی را پاس کرده و از این نظر هیچ مشکلی ندارد.
بهزادی افزود: آکوســتیک و جذب صوت باال یکی دیگــر از نکات مثبت محصول 
ETFE اســت. عالوه بر صدای داخل ســاختمان، اســتفاده از این محصول در نمای 
ســاختمان ها می تواند در کاهش ســروصدای محیط های شــهری به ما کمک کند. 
عایق بودن و آب بندی با توجه به این که این محصول بر روی یک پایه یا اســتراکچر 
آلومینیومی نصب می شود در سطح باالیی است. دستگاهی که باد بالشتک ها را تنظیم 

می کند در مقابل فشار و دمای هوا به صورت هوشمند عمل می کند.
مدیرعامل شرکت دیبا در پایان گفت: باغ ایرانی در مجتمع ایران مال یکی از آخرین 

پروژه هایی است که در تهران با این متریال اجرا شده است. 
جلسه پرسش و پاسخ و بازدید نمایشگاه

پس از ایراد ســخنرانی ها، جلســه پرسش و پاســخی با حضور جمعی از مدیران و 
کارشناسان مجری سمینار برگزار و به سواالت شرکت کنندگان پاسخ داده شد. مهندس 
فریور، مهندس ســلطانی، مهندس طباطبایی، مهندس بهراد آزادی، مهندس بهزادی، 
مهندس شریعت زاده و مهندس امیر آزادی با حضور در پنل پرسش و پاسخ به سواالت 

حضار پاسخ گفتند.
بازدید از نمایشگاه جانبی ســمینار که از محصوالت مختلف شرکت های ایستاوین، 
GlobAlum و SIEGENIA تشــکیل شده بود پایان بخش سمینار مهندسی نما و 

پوسته های نوین ساختمانی در شیراز بود.


