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صنعت ســاختمان، بازار مهمی برای آلومینیوم است که در آن آلومینیوم و آلیاژهای 
آن مورد اســتفاده قرار می گیرند. آلومینیــوم به علت ویژگی های منحصر به فرد خود، 
استفاده های بسیار مختلفی در صنعت دارد که از آن جمله می توان به کاربرد آلومینیوم 
در صنعت ساختمان سازی. اشاره کرد. سهم آلومینیوم در صنایع مختلف بسیار متفاوت 
است اما بیشترین ســهم آن در ساختمان سازی و خودروسازی است که در این مقاله 

تصمیم داریم از کاربرد آلومینیوم در صنعت ساختمان سازی صحبت کنیم. 
هــر نوع فلز یا به طــور کلی تر هر ماده ای با توجه به خــواص و ویژگی های خاص 
خــود در صنایع مختلف کاربرد متفاوتی دارد. آلومینیوم نیز باتوجه به خواص ویژه خود 
در صنایع بســیار گوناگونی استفاده شده است. اما آنچه به کاربرد آلومینیوم در صنایع 
مختلف اهمیت می بخشــد خواص منحصر به فرد این فلز ارزشمند است. آلومینیوم با 
توجه به داشتن خواص ویژه و متفاوت خود، در صنایع مختلفی همچون هوافضا، حمل 
و نقل، خودروسازی، صنایع بسته بندی، صنایع الکتریکی، صنایع ساختمانی و بسیاری 
از صنایــع دیگر کاربرد فراوانی دارد و به عنوان یکــی از اقالم مصرفی این صنایع به 
شمار می آید. چه از نظر کیفیت و چه از نظر ارزش، آلومینیوم کاربردی ترین فلز بعد از 
آهن است و تقریبا در تمامی بخش های صنعت دارای اهمیت است. آلومینیوم خالص، 
نرم و ضعیف اســت، اما می تواند آلیاژهایی را با مقادیر کمی از مس، منیزیوم، منگنز، 
سیلیکون و دیگر عناصر به وجود آورد که ویژگی های مفید گوناگونی دارند .این آلیاژها 

حتی اجزای مهم هواپیماها و راکت ها را نیز می سازند.
 بخش زیــادی از آلومینیومی که توســط کارخانه های مختلف تولید می شــود در 
صنعت ســاختمان مورد استفاده قرار گرفته و برای ســازه ها کاربرد دارند؛ یعنی برای 
دروپنجره ها، ســقف ها، داخل و خارج ساختمان و قســمت های مختلف ساختمان از 
ورق های آلومینیومی اســتفاده می شــود. مزیتی که ورق ها و روکش های آلومینیومی 
دارند این اســت که برای مرمت ســاختمان های بتنی که عمر زیادی از آنها گذشته 
اســت می توان از این ورقه ها اســتفاده کرد تا از تخریب بیشتر آنها جلوگیری شود و 
ضمن اینکه باعث صرفه جویی در مصرف انرژی هم می شــود؛ زیرا آلومینیوم خاصیت 

عایق بندی دارد.
از جمله مزایای آلومینیوم وزن سبک آن است که باعث شده در مهندسی ساختمان 
کاربردهای زیادی داشته باشد. شکل پذیری خوب آلومینیوم در کنار وزن کم آن، باعث 
شده در ســاخت دروپنجره ها و تجهیزات مختلف ساختمانی بتوان از آن استفاده کرد. 
در کنار این دو خصوصیت بسیار مهم، طول عمر آلومینیوم هم باالست و نیازی نیست 

که مدام از آن نگهداری و مراقبت شود.
 همان طور که گفته شد وزن آلومینیوم خیلی کم است و فشار کمی را بر واحد سطح 
وارد می کند به همین علت نیازی نیســت که مصالح خیلی زیادی در ساختمان به کار 
ببریم تا بتواند وزن ســقف را تحمل کند. پس در واقع هزینه ها با استفاده از آلومینیوم 
به طرز چشمگیری کاهش پیدا می کند و فشار کمتری هم به ساختمان وارد می شود.

در صنعت ساختمان سازی مصالح فلزی فراوانی استفاده می شوند که هرکدام از آنها 

بخش تحقیق و توسعه شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان

نقـش و جایگاه آلومینیوم 
در صنعت ساختمان سازی

مدل ها و انواع گوناگون و کاربری مناسب خود را دارند. پروفیل به طور کلی در دو نوع 
ســاختمانی و صنعتی وجود دارد، پروفیل های ساختمانی به آن دسته از پروفیل هایی 
اطالق می شــود که کاربرد آنها در صنعت ساختمان سازی است؛ مانند دروپنجره های 
آلومینیومی و غیره در حالی که پروفیل های صنعتی محصوالتی هســتند که در صنایع 
گوناگون همچون خودروســازی، نظامی و غیره به عنــوان قطعات و متعلقات صنعتی 
کاربرد دارنــد. در مقاطع صنعتی به ویژگی های مکانیکــی و الکتریکی پروفیل مورد 
اســتفاده توجه ویژه ای می کنند بنابراین دانــش و علم فنی و تجربه کاری و امکانات 
تولیــدی در جایگاه ویژه ای قرار می گیرند، به طوری که امکان فرآوری قطعات خاص 
با ویژگی های مشــخص برای هر تولیدکننده پروفیل  ساختمانی وجود نخواهد داشت. 
اما پروفیل ساختمانی هم انواع گوناگونی دارد؛ گونه نخست پروفیل نورد گرم است که 
از نورد گرم شــمش فوالدی ساخته می شود و قوطی شکل است. دومین نوع پروفیل 
نورد ســرد است که از شکل دادن ورق های فوالدی از طریق خم کردن و پرس تولید 
می شــود و ناودانی شکل است و ســومین نوع پروفیل مرکب است که از اتصال چند 
پروفیل ســرد و گرم تشکیل می شــود. پروفیل های نورد سرد فقط در کارهای سبک 
ســاختمانی کاربرد دارند مشابه ناودانی ها، تیرهای تکیه گاهی سقف کاذب و چارچوب 

درهای ساختمان.
ترکیب منحصر به فرد و خواص عالی آلومینیم باعث شــده اســت این فلز یکی از 
مهمترین مواد مهندسی و ساخت مصالح ساختمانی به شمار آید. جرم سبک، استحکام 
و مقاومــت باال در مقابل خوردگی و زنگ زدگــی، آلومینیم را تبدیل به یک فلز عالی 
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کرده است. آلومینیم قابل بازیافت است و با محیط زیست سازگار است. آلومینیم بادوام 
اســت و سال ها بدون پوســیدگی کار می کند. همه این ویژگی ها، آلومینیوم را به یک 

گزینه مناسب جهت کاربرد در شرایط خاص تبدیل کرده است .
میل ذاتی انســان ها به سمت زیبایی است و همیشه ظاهر زیبا در هر زمینه می تواند 
آنها را جذب کند و ســاختمان ها و نمایی که آنها دارند اهمیت بسیار زیادی برای بشر 
دارد و ســعی می کنند تا آنجا که می شود برای ساختن ظاهر زیبا و جذاب تالش کنند 
تا ظاهر شــهر هم زیباتر شــود. به همین علت وجود نماهای آلومینیومی باعث شده 
که در زمینه معماری و ســاختمان سازی تحول چشــمگیری ایجاد شود؛ زیرا قابلیت 
شــکل پذیری آلومینیوم خیلی زیاد است و شــما هر طرح و نقشی که در ذهن داشته 

باشید می توانید روی آن پیاده کنید و نمای ساختمانتان را جذاب کنید.
در آخر باید گفت نما جز الینفکی از ســاختمان اســت که عالوه بر اینکه به سازه 
زیبایی خاصی می بخشــد، ظاهر شهر را نیز زیباتر می کند. ویژگی های منحصر به فرد 
آلومینیوم، انقالب جدیدی را در مهندســی معماری و ســاختمان به راه انداخته است. 
نماهای آلومینیومی با قابلیت شــکل پذیری باال، زیبایی چشمگیر و خارق العاده، تنوع، 
طراحی و اتصال آســان، امروزه طرفداران بســیاری پیدا کرده است. با انتخاب نمای 
مناسب برای ســاختمان می توان سازه های زیبایی ساخت که در هنگام حوادثی مانند 
زلزله ایمن بوده و خطرآفرین نباشند. نماهای آلومینیومی در مقایسه با سایر نماها برای 

این منظور مناسب ترند.
 در نماهای سنگی خطر سقوط ســنگ وجود دارد که بسیار خطرناک است. عالوه 

بر آن چون زیرســازی نماهای سنگی، سیمانی، آجری و غیره روی دیوارهای خارجی 
ساختمان است و دیوارهای خارجی به دلیل اتصال نداشتن به سازه در هنگام زلزله به 
ســرعت فرو می ریزند، بنابراین اجزای این گونه نماها چندان ایمن نیستند. اما نماهای 
آلومینیومی به دلیل داشتن اتصال مناسب به وسیله پلیت و نبشی به اسکلت ساختمان، 
دارای مقاومت باالیی در مقابل زلزله و حوادث دیگر بوده و تنها اشکال آنها فروریختن 
شیشه هاست که این مشکل نیز با استفاده از شیشه های جدید که ایمن هستند یا ورق 

های پلی کربنات حل شده است.


