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 پاسار فریم شیشه میرال یک ورقه فلزی از جنس آلومینیوم یا استیل بوده که از 
ضخامت 2 ســانتی متر شروع  شده و تا 15 الی 20 سانتی متر نیز می تواند ضخامت 
داشــته باشد. انواع پاسار شیشه سکوریت برای نگهداری شیشه استفاده می شوند و 
به صورت دوطرفه هســتند، یعنی شیشه را در داخل خود نگه  داشته و مانع از تکان 
خوردن شیشه و لرزش های مداوم می شوند. عملکرد دوم فریم شیشه نشکن مقاوم 
ســاختن شیشــه در برابر ضربه و فشار است؛ چراکه از ســه یا چهار طرف شیشه 
را محاصره کرده و اســتحکام شیشــه را تثبیت می کند. اگــر بخواهیم به صورت 
عامیانه توضیح دهیم، منظور از پاسار شیشه فریم شیشه سکوریت است که شیشه 
سکوریت در داخل آن قرار گرفته و البته مدل های متفاوتی دارد که بسته به نیاز و 

کاربرد آن می توانید از این پروفیل آلومینیوم پرکاربرد بهرمند شوید.
امروزه نماهای شیشه ای طرفداران بی شماری دارد. بشر سال هاست که با شیشه 
آشناســت و آن را می شناسد شیشه سکوریت تمامی خواص شیشه را داراست، این 
محصول فوق العاده شــفاف است ولی یک تفاوت مهم با شیشه های معمولی دارد؛ 
شیشــه های ســکوریت در برابر ضربه مقاومت و استحکام بسیار باالیی دارند و به 
راحتی شکسته نمی شوند. برای نگه داشتن شیشه ها در کنار هم به عنوان "در" به 

فریم بندی نیاز داریم.
در تمامی شیشــه ها، ابتدا فریم شیشه میرال را بر روی دیوار و زمین نصب کرده 
و ســپس جهت جلوگیری از لب پر شدن شیشــه و چفت شدن کامل شیشه درون 
پاسار، از یک نوار پالســتیکی تحت عنوان الستیک استفاده کرده و سپس شیشه 
را داخل پاســار شیشه میرال قرار می دهیم. برای نصب شیشه سکوریت روی ریل 
اصلی ابتدا می بایســت شیشه را فریم بندی کرد. مصرف پاسار آلومینیوم به مراتب 
بســیار باالتر از فلزهای دیگر مانند استیل است. فریم ها قابلیت رنگ شدن دارند و 
از رنگ پودری الکترواســتاتیک تا رنگ های آنادایز برای این امر استفاده می گردد. 

امروزه فریم شیشه سکوریت به منظور هماهنگی بیشتر با محیط پیرامون، در انواع 
مختلف استیل ضدزنگ و آلومینیومی روکش دار وجود دارد که به دلیل استحکام و 
مقاومت باالی آلومینیوم نوع آلومینیومی آن بیشتر رواج داشته و پرکاربردتر است .

بــه علت قرار گرفتن فریم در نواحی پیرامون شیشــه و در معرض دید بودن آن 
تنوع باالی رنگ و طرح این فریم ها می تواند پاســخگوی تمامی سلیقه ها باشد و 
از ترکیب طرح های مختلف آن با شیشــه می توان نماهای بدیع و منحصر به فردی 

را خلق کرد.
زهوار شیشه سکوریت شکل قدیمی فریم شیشه سکوریت است که یک پروفیل 
شیشه گیر دورتا دور شیشه و در جلو و عقب شیشه می چرخد. در استفاده از پروفیل 
شیشه ســکوریت، ابتدا یک زهوار 2در2 سانتی متر یا 4در4 سانتی متر، چهار طرف 
قاب می خورد و ســپس شیشه داخل یک نوار الستیک یک سانتی چفت شده و باز 

هم یک زهوار شیشه سکوریت پشت شیشه قرار می گیرد.
شیشــه ها عناصری بسیار زیبا هستند و اگر در طراحی داخلی ساختمان به عنوان 
المان، قرار بگیرند زیبایی دوچندانی به فضا می بخشــند. بنابراین امروزه در طراحی 
داخلی، از شیشــه اســتفاده زیادی می شــود. کاربرد شیشــه فقط در پنجره های 
ساختمان نیســت بلکه امروزه از شیشــه برای مصارف مختلفی همچون، درهای 
شیشه ای، شیشه بالکن ها، پارتیشن و … نیز استفاده می شود. یکی از جدیدترین و 
خالقانه ترین موارد استفاده  شیشه، فریم شیشه سکوریت است که  خود، کاربردها، 
انواع مختلف و ویژگی های منحصربه فردی دارد؛ در واقع پاسار، ریل و فریم شیشه 
سکوریت مقاطع آلومینیومی است که جهت هماهنگی و زیبایی شیشه ها با محیط 
پیرامــون در رنگ ها و مدل های مختلف مورد اســتفاده قرار می گیرد. انواع مقاطع 

آلومینیومی پاسار به شرح زیر است:
• پاسار 3 ، 5 و 7 سانتی متری شیشه سکوریت

• پاسار کتابی 5 سانتی متری شیشه سکوریت
• پاسار ترک 5 و 7 سانتی متری شیشه سکوریت

• پاسار یو 3 و 4 سانتی متری شیشه سکوریت

بخش تحقیق و توسعه شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان

پاسار 
چـیـســـت؟
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• پاسار 2 سانتی متری شیشه سکوریت
• فریم 3.5 سانتی متری شیشه سکوریت

• فریم 6 سانتی متری شیشه سکوریت
• فریم 8 سانتی متری شیشه سکوریت

• ریل پشت دار شیشه سکوریت
• ریل بدون پشت شیشه سکوریت

هر کدام از این مقاطع آلومینیومی پاســار بنا به مشخصاتی که دارند کاربردهای 
متفاوتی داشته و می توان به عنوان یک نمای زیبا در ساختمان از آن استفاده کرد.
از ویژگی های پاسار یا فریم شیشه سکوریت می توان به موارد زیر اشاره کرد :

• فریم شیشه سکوریت به عنوان پروفیل شیشه گیر و نگهدارنده شیشه سکوریت 
محســوب می شــود که در صورت نصب پاسار شیشه ســکوریت از کار محکمی 

برخوردار خواهید شد.
• فریم شیشه سکوریت در انواع مختلف موجود بوده که پرکاربردترین آن پاسار 

U و پاسار  M است که در انواع رنگ های دلخواه در دسترس است.
• فریم شیشه سکوریت با این که دارای ظاهری ساده است، به عنوان جزء اصلی 

در نصب شیشه سکوریت به شمار می رود.
• فریم شیشــه سکوریت را می توان در ضخامت های متفاوت انتخاب و استفاده 

کرد که البته ضخامت مورد نظر را می توان بر پایه ضخامت شیشه انتخاب کرد.
• فریم مانند یک عایق و حصار، تمام لبه های شیشــه ســکوریت را به صورت 

کامل می پوشاند.
• داخل فریم نوارهای الســتیکی نرمی وجود دارد که از برخورد لبه های شیشه 
با قســمت بیرونی فریم که از جنس فلز اســت جلوگیری می کند و بدین ترتیب از 

ساییدگی و آسیب رساندن به شیشه جلوگیری می کنند.
• بســته به نوع کاربرد، این نوارهای الستیکی نیاز به بازدیدهای دوره ای دارند 
و در صورت نیاز باید تعویض شــوند؛ ولی خود فریم فلزی اگر از جنس مرغوب و 

باکیفیتی باشد تا سال های سال می تواند از شیشه شما محافظت کند.

131

15
ه 7

ـار
شم

   
99

ن 
  آبا

م 
ده

هار
ل چ

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

ـه
قال

م


