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مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

1. تفاوت نمای کرتین وال و فریم لس چیست؟
بارزترین تفاوت سازه های کرتین والی با سازه های فریم لسی، سیستم نگهداری قاب های 

حامل شیشه و محاسبات ایستایی سازه است.
در سیستم کرتین وال ســازه اصلی با المان هایی از جنس آلومینیوم و با ابعاد متنوع است 
که بر اســاس محاسبات مهندسی بر پایه بار زلزله و باد ساخته می شوند و مقاومت سازه ای 
بســیار باالیی دارند، درحالی که در سیستم فریم لس، سازه اصلی از قوطی آهنی ساخته شده 
و این سازه آهنی به صورت صلب به سازه اصلی متصل می شود؛ که در برابر بارهای ناگهانی 

حاصل از عملکرد زلزله و فشار باد به مراتب رفتار ضعیف تری از سازه کرتین والی دارد.
همچنین تقسیم بندی مدول های شیشه در سیستم نمای فریم لس محدود )کوچک( بوده 

درحالی که در سیستم کرتین وال تنوع ابعاد بسیار زیاد و قابل توجه است.
2. روش های اجرای نمای کرتین وال چیست؟

نماهای کرتین وال ازآنجاکه دارای محاســبات مهندسی هستند می بایست به سازه اصلی 
بنا، به صورت مهندســی متصل شوند. عمده نوع اتصال سازه های کرتین والی به سازه اصلی 
بنا، به صورت مفصلی یا گیردار اســت که این وظیفه توســط قطعاتــی به نام براکت انجام 
می شــود. ابتدا المان های عمودی توســط براکت ها به ســازه اصلی متصل می شوند و بعد 
المان های افقی به المان های عمودی اتصال داده می شوند، بار اصلی سازه توسط المان های 
عمودی منتقل می شــود و المان های افقی با تحمل وزن شیشــه ها، بارهــای وارده را به 

المان های عمودی منتقل می کنند.
3. از نماهای شیشه ای مدرن چه می دانید؟

سیستم های نماهای شیشــه ای دارای راه حل های اجرایی متنوعی هستند و اگر دقیق و 
صحیح طراحی شــوند عالوه بر زیبایی بیرونی )ظاهری( و امنیت مناسب، شرایط خوبی نیز 

در داخل بنا به وجود آورده و بسیار مناسب خواهند بود.
نکته ای که باید بیشــتر بدان توجه داشت این است که هرچند سیستم انتخابی، طراحی و 
محاسبه بسیار مناسب  باشد،اگر اجرای دقیق و استانداردی را تجربه نکند می تواند خطرات 

جانی و مشکالت مالی را سبب شود.

پرسش های متداول در صنعت نما )بخش اول(

همواره ســوال های متداولی در خصوص نما، آلومینیوم و 
پنجره مطرح است که در این قســمت سعی داریم در دو 
بخش این سواالت را به صورت بسیار ساده ای پاسخ گوییم. 

این سواالت شامل موارد ذیل هستند:
1. تفاوت نمای کرتین وال و فریم لس چیست؟
2. روش های اجرای نمای کرتین وال چیست؟

3. از نماهای شیشه ای مدرن چه می دانید؟
4. از انواع سرامیک خشک چه می دانید؟

5. از انواع پنجره های آلومینیومی چه می دانید؟
6. از سقف های شیشه ای چه می دانید؟
7. از انواع ورق کامپوزیت چه می دانید؟

8. از مزایای کرتین وال چه می دانید؟

اشـاره

از جمله این مشکالت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1.  عدم توجه به حرکات ساختمان ها

2.  عدم اتصال مناسب نما به سازه اصلی
3.  عدم اتصال قطعات نما )سیستم(

4.  اشتباهات در ساخت نما
ـ تمامی موارد فوق تاثیر مستقیم بر روی کیفیت نهایی ساختمان خواهند داشت.

ـ سیستم های نمای شیشــه ای، در پوسته خارجی نماها در برابر شرایط محیطی یکی از 
بهترین انتخاب هاســت. این نوع سیســتم ها  تمامی پوسته خارجی بنا در کف ها و سقف ها 
و قســمت های اسپندرال در بنا را پوشــش می دهند. البته این امکان نیز وجود دارد که در 
قســمت های اســپندرال از مصالح دیگری نیز زیر نمای شیشه ای استفاده شود و در نهایت 
نمایی که با شیشــه و آلومینیوم یا مصالح سبک دیگر )ســرامیک خشک، کامپوزیت و...( 
پوشــانیده شده مقاومت خوبی در برابر نیروی باد، زلزله و شرایط جوی خواهد داشت. حتی 

امروزه این نماها برابر آتش سوزی و صدا نیز در حال طراحی و اجرا هستند.
ـ عدم نفوذ آب: تمامی قطعات و اتصاالت مورد اســتفاده در نمای شیشــه ای می بایست 
در برابر نفوذ آب دارای مقاومت الزم باشــند. طراحی و اجرای نما می بایست در درجه اول 
به هر ترتیب جلوی نفوذ آب باران را بگیرد. مصالح به کار رفته در نمای شیشــه ای از جمله 
شیشه، آلومینیوم، واشرها و ایزوالتورها به تنهایی در برابر آب و صدا و پرت انرژی مقاومت 
الزم را دارند اما وقتی تمامی این مصالح در کنار هم که قرار گیرند می بایســت این خواص 

را حفظ کنند.
مهم ترین اصل در طراحی و اجرای نماهای شیشــه ای، امکان انجام یک نمای شیشه ای 
مقاوم در برابر نفوذ آب وهوا است و از جمله کارهایی که می شود کرد، ابتدا استفاده از قطعات 

و اتصاالت مقاوم و به حداقل رسانیدن نقاط نفوذ آب وهواست.
4. از انواع سرامیک خشک چه می دانید؟

با توجه به قیمت باالی سنگ و باری که به ساختمان تحمیل می کند، استفاده از سرامیک 
به عنوان نمای ســاختمان رواج قابل مالحظه ای پیدا کرده است، نمای سرامیک در مقایسه 

با سنگ وزن کمتری دارد.
نماهای سرامیک به دو دسته تقسیم می شوند:

الف( نمای سرامیکی مهارشده یا خشک
نصب خشک سرامیک

یک روش نصب سرامیک های مورد استفاده در نما روش نصب خشک است. مشخصات 
و الزامات ســرامیک های پورسالن یا سرامیک های تهویه شــونده )Terra Cotta( در 

استاندارد ملی ISIRI 25 آورده شده است.
1.  ریل های قائم آلومینیومی با درزبند که به دیوار پشتیبان به وسیله براکت ها و بسته ای 

مورد نیاز متصل شده است.
2.  بست های آلومینیومی با واشرهای عایق که بست ها به نحو مناسبی به ریل ها متصل 

 مجری شرکت آلوکد

سرامیک خشک/ لوور / پنجره / کرتین وال / کامپوزیت
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 مجری شرکت آلوکد

 مجری شرکت آلوکد

 مجری شرکت آلوکد مجری شرکت آلوکد

می شوند و واشرها مانع ایجاد صدای لرزش حاصل از باد می شوند.
3.  پانل های سرامیکی با ابعاد استاندارد که توسط بست ها مهار می شوند.

بســت های آلومینیومی در حفره های قطعات قائم آلومینیومی کار گذاشــته می شود و از 
درزبند برای جلوگیری نفوذ هوا به پشت سرامیک ها استفاده می شود.

اجزای سیستم اتصال خشک
دیوار پشتیبان

زیرسازی
براکت ها

پروفیل های قائم
اتصاالت

ب( نمای سرامیکی چسبانده شده
نصب سرامیک با چسب های طبیعی یا چسب اپوکسی نصب سرامیک: اگرچه چسب های 
طبیعی و چســب های اپوکسی به صورت مشــابه نصب می گردند، اما کارکرد و مشخصات 
فیزیکی آنها متفاوت اســت. به عنوان مثال اپوکسی باید مخلوط گردد درحالی که چسب های 
طبیعی بدون مخلوط کردن مســتقیما مورد اســتفاده قرار می گیرند؛ بنابراین برای نصب با 

استفاده از چسب اپوکسی به مهارت بیشتری نیاز است.
5. از انواع پنجره های آلومینیومی چه می دانید؟

کیفیت پروفیل ها
پروفیل هــای تولیدی در کارخانه های معتبر بر اســاس اســتاندارد اروپا از بیلت های 
T5-6060 و بر اســاس اســتاندارد آمریکا از بیلت های T5-6063 تولید می گردند 
)EN12020-1(. کارخانه هــای تولیدکننــده بیلــت این گواهینامه هــا را در اختیار 

کارخانه های تولید پروفیل قرار می دهند.
از جمله خواص بیلت های فوق می توان به قابلیت جوشکاری خوب، مقاومت به خوردگی 

و جلوه آنودایز بسیار خوب و قابلیت ماشین کاری آنها اشاره کرد.
خواص فیزیکی آلیاژ 6063 در ذیل ذکر شده است:

سرامیک/خشک/پنجره

سقف اسکای الیت

کرتین وال کرتین وال

در تولید پروفیل های اکســترود شده نیز رعایت استاندارد EN755-1 جهت دستیابی به 
پروفیل هایی با کیفیت باال توصیه می گردد.

جهــت مقاومت پروفیل ها در برابر بارهای ناشــی از باد و بار ســازه به غیر از زهوارها و 
درپوش های سیستم کرتین وال، ضخامت پروفیل ها می بایست از 1/8 میلی متر بیشتر باشد 
و در  مقاطع بزرگ تر با احتمال تحمل بارهای بیشــتر این رقم از 2 میلی متر کمتر نیســت 
حتی در صورتی که محاسبات اجازه استفاده از ضخامت های کمتر از 1/8 میلی متر را بدهد 
بهتر است از پروفیل های با ضخامت مطرح شده استفاده گردد خصوصا در مباحث مربوط به 

نما و سیستم های کرتین وال.
پروفیل های ترمال بریک: 

جهت تولید پروفیل های ترمال بریک به طور حتم می بایست از دو پل حرارتی استفاده کرد 
و فاصله بین دو پل حرارتی از 15 میلی متر کمتر نباشد و نیز استفاده از پلی آمیدهایی که از 
الیاف شیشه جهت تقویت و افزایش مقاومت حرارتی تولید می شوند در این خصوص نسبت 

به استفاده از پی وی سی های سخت بسیار مناسب تر هستند.
در  یک پنجره سطح شیشه 85 درصد از حجم کل پنجره را شامل می گردد.

ضریــب انتقال حرارت در شیشــه 4 + 12 + 4 برابر  با K W/M 2   اســت و 
همچنیــن ضریب انتقال حرارت پنجره که طی فرمولی ویژه به دســت می آید بر اســاس 
اطالعات ضریب انتقال حرارت شیشــه و ضریب انتقال حرارت آلومینیوم محاسبه می شود 
)در شماره 120 پنجره ایرانیان، مهرماه 96، به طور کامل در این خصوص اطالعات ارائه شده 
اســت(  بنابراین: ضریب انتقال حرارت پنجره بر اساس استاندارد DIN4108 )بند 2/2( 

می بایست مابین K W/M 2  تا  باشد.
سطح پروفیل 

پروفیل های آلومینیومی دروپنجره و نما و پروفیل های مورد استفاده در ساختمان ها به دو 
نوع آنودایز یا رنگ پودری الکترواستاتیک مورد استفاده قرار می گیرند. این رنگ ها بر اساس 
اســتاندارد TS4922  انجام می پذیرند. )حداقل ضخامت رنگ پودری الکترواستاتیک 60 

میکرون و ضخامت رنگ آنودایز 10 تا 14 میکرون است(.
قطعات و اتصاالت

دستگیره ها، لوالها، گوشه های آلومینیومی )پانچی و یا دگمه ای(، واشرها و تمام اتصاالت 
می بایست بر اســاس کاتالوگ های تولیدی شرکت های تولید دروپنجره به طور کامل روی 

پنجره ها نصب گردند.
                                                                                   )ادامه دارد...(


