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مطالبی که در پیش رو داریم، توسط وزارت آموزش عالی ترکیه 
جهت تدریس در هنرســتان های فنی و حرفه ای تهیه شده است 
و دانــش آموزان به صورت علمی و عملی در این خصوص آموزش 
می بینند، خالصه ای از این جزوه آموزشــی در چند بخش تقدیم 
همکاران و خوانندگان عزیز می گردد. امیدوارم در کشور عزیزمان 
ایران نیز این گونه مشاغل علمی و جدید در هنرستان ها و مدارس 
فنی و حرفه ای آموزش داده شــده و افــراد متخصص )نه فقط 

تجربی( آموزش داده شود.

اشاره

مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

تکنولوژی ساختمان

کنترل ساخت نماهای شیشه ای ........................... )بخش دوم(

بخش دوم: نمای شیشه ای کرتین وال
نمای شیشه ای کرتین وال سیستمی است که با ترکیب معماری مدرن با آلومینیوم و شیشه 

سرفصل جدیدی را در نماها ایجاد کرده است.
نمای شیشــه ای کرتین وال سیستمی اســت که معماران و مهندسان سازنده بناهای بلند، 
مدرن و بااهمیت، با استفاده از توانمندی های این سیستم پوشش مناسب و مهندسی را برای 

نمای ساختمان ها ایجاد می کنند.
 

پروژه ها بر اساس درخواست مشتریان ابتدا به صورت سه بعدی طراحی شده و سپس 
به صورت دوبعدی )نقشــه های اجرایی( آماده اجرا می شوند که این روند شامل مراحل 

زیر است:
1- طراحی پوسته نما

2- آماده کردن دتایل اجرایی
3- تولید پروفیل ها و شیشه ها

4- نصب و اجرا
چرا نمای شیشه ای کرتین وال؟

سازه نمای شیشه ای کرتین وال که توســط المان های عمودی و افقی آلومینیومی ساخته 
و نصب می شــوند، نیروهای حاصل از باد و زلزله را طی محاســباتی به راحتی تحمل کرده 

و بار ناشــی از این نیروها را به ســاختمان )ســازه اصلی( منتقل نمی کند و پس از اجرای 
ســازه آلومینیومی شبکه ای ایجاد شده توسط شیشــه، ورق کامپوزیت، ورق آلومینیومی و یا 
فایبرسمنت ها پر می شوند و نتیجه کار، پوسته ای زیبا و استاتیکی مقاوم و بسیار سبک است.

 

مزایای نمای شیشه ای کرتین وال:
1- کمک به ورود نور مفید خورشید به داخل بنا؛

2- از نفوذ هوا، آب و صدا به داخل ساختمان جلوگیری می کند؛
3- با امکان هوابندی و آب بندی مناســب از اتالف انرژی سرمایشــی و گرمایشــی 

جلوگیری می کند؛
4- ناشاقولی سازه اصلی را برطرف می کند؛

5- هزینه نگهداری و تعمیراتی کمتر دارد؛ و
6- زیبا و استاتیکی بوده و بسیار سبک است )در برابر سنگ و مصالح سنگین(.

 

انواع نماهای بناها
بر اساس وزن سازه نما

بر طبق این تقسیم بندی نماهای بناها به دودسته کلی تقسیم می شوند:
نماهای ســنگین: به نماهایی که وزن هر مترمربع آنها بیش از 100 کیلوگرم است اطالق 

می گردند.
نماهای ســبک: به نماهایی که وزن هر مترمربع آنها کمتر از 100 کیلوگرم است اطالق 

می گردند.
GFRC نماهای سنگین اساسا ترکیبات بتنی را شامل می شوند از جمله نماهایی از خانواده

ها و قطعات پیش ساخته بتنی. در این سازه ها بارهای دینامیکی و استاتیکی به سازه اصلی بنا 
توسط اتصاالت آهنی منتقل می شوند.

ازآنجاکه ضریب انتقال حرارت در بتن باالســت، جهت اجــرای این گونه نماها حتما باید 
تمهیدات عایق مابین نما و بنا را رعایت کرد.

با توجه به شرایط سخت اجرای این نوع نماها، استفاده از آنها در تمام دنیا از درصد باالیی 
برخوردار نیست.

نماهای ســبک بر اساس اجرای ســازه آلومینیومی و جهت نگهداری شیشه و... طراحی 
و اجرا می گردند. از مشهورترین این سیســتم های اجرای سازه آلومینیومی، نمای شیشه ای 
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کرتین وال کالسیک )فیس کپ دار( است. در این روش شیشه ها داخل شبکه ایجاد شده قرار 
می گیرند و توسط درپوش های آلومینیومی به سازه نمای شیشه ای متصل می شوند و ایستایی 

شیشه ها و آب بندی و هوابندی شیشه ها به این صورت تامین می گردد.
در نماهای ســبک قســمت های Spandral نما به دو روش اجرا می شــوند. یا توسط 
 vision و در امتداد Spandral Glass مصالح بنایی پوشــانیده می شوند و یا توســط

glass اجرا می گردند.
 

در صــورت اجرای نمای ســبک به روش Spandral با مصالــح بناییـ  فاصله مابین 
طبقات ازلحاظ هوابندی و   عایق بندی صدا راحت تر اجرا می شوند.

 

انواع روش های اجرای نما های سبک:
1- نمای کرتین وال درپوش دار

1-1- روش کالسیک
1-2- روش نیمه درپوش دار

2- نمای کرتین وال فول فریم لس
3- نمای کرتین وال یونی تایز

4- نمای کرتین وال تقویت شده با آهن
5- نمای کامپوزیت پانل

Terra cotta 6- نمای سرامیک خشک و
7- نمای فایبر سمنت برد

نماهای شیشه ای کرتین وال کالسیک )درپوش دار(
در قســمت بیرونی نمای شیشه ای پس از قرارگیری شیشــه ها بر روی دماغه های افقی 
و عمودی المل های آلومینیومی درپوش های 5 ســانتی متری قرار می گیرند که با فشــاری 
که بر روی شیشــه ایجاد می کنند عالوه براینکه شیشــه را محکم در سازه آلومینیومی نگه 
می دارند آب بندی و هوابندی سیستم را نیز به خوبی انجام می دهند و برای زیباتر دیده شدن 
این بخش درپوش رنگ شــده ای از نوع آلومینیوم که بعد زیبایی و معماری خاصی نیز به بنا 

می دهد نصب می شود.

 
قبل از نصب شیشــه روی پروفیل های عمودی و افقی واشر مخصوص از داخل و پس از 
نصب شیشــه واشر مخصوص زیر درپوش قرار می گیرد که وظیفه آب بندی و هوابندی را بر 
عهده دارند، در صورت تمایل جهت ایجاد نمای خاص می توان المان های عمودی یا افقی را 

درپوش زد و به صورت برعکس برای المان های عمودی یا افقی از واشــر مخصوص استفاده 
کرد که خطوط عمودی یا افقی در نما بیشتر پدیدار گردند.

 
 

در اقلیم های بســیار گرم یا بسیار ســرد می توان از سیستم کرتین وال با ایزوالتور استفاده 
کرد )ترمال بریک(. هرچند سیســتم کرتین وال به خودی خود ترمال بریک است، با این حال 
در شــرایط آب وهوایی خاص می توان با نصب تیغه پلی آمید روی دماغه المل ها فاصله بین 

دماغه و درپوش را بیشتر کرد و آن فاصله را توسط عایق حرارتی پر کرد.
در این نوع نمای شیشــه ای می توانیم از بازشــوهای مخفی در نما اســتفاده کنیم. بدین 
ترتیب که در هنگام بسته بودن بازشو )پنجره( تفاوتی در تقسیم بندی و خطوط نما مالحظه 

نمی شود. این بازشوها از باال به طرف بیرون باز می شوند.
 

نمای شیشه ای فول فریم لیس )بدون درپوش(
در این روش پس از نصب شیشــه ها بر روی سازه آلومینیومی کرتین وال پروفیل های 
درپوش کار نمی شــوند و در فاصله مابین شیشــه ها به عــرض 17 میلی متر و عمق 15 
میلی متر شــکافی وجود دارد، ایستایی این شیشه ها توســط اسپیسر ویژه ای که در حین 
دوجداره کردن شیشــه مابین دو شیشــه قــرار می گیرند، تامین می گــردد پس از نصب 
شیشــه ها مابین پروفیل های عمودی و افقی جهت نگهداری شیشه ها در عرض و ارتفاع 
قطعه خاصی که جهت این منظور طراحی شــده داخل شــکاف اسپیسر شیشه دوجداره 
قرارگرفته و به دماغه ســازه آلومینیومی در افق و عمودی پیچ می شوند. )فواصل پیچ ها و 

تمامی این موارد محاسبه می شوند.(
 

 
البته نکته بســیار حائز اهمیت این اســت که جهت انجام پروسه تولید شیشه های خاص 
در این روش از چســب های رایج در سیســتم دوجداره کردن استفاده نمی گردد و جهت این 
کار از چســب های ویژه استراکچرال می بایست استفاده کرد. پس از نصب شیشه و اتصاالت 
مربوطه مابین شیشــه ها از واشر مخصوص جهت آب بندی و هوابندی استفاده می گردد. در 

این سیستم از ابتدا از ایزوالتور جهت عایق بندی استفاده می گردد.
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