
در ساختمان ها از مصالحی از جمله آلومینیوم، چوب، آهن و غیره در ساخت پنجره ها و 
درها و نماهای شیشه ای استفاده می شود.

البته در بین این مصالح آلومینیوم از درجه اهمیت و کیفیت بسیار باالتری برخوردار است. 
از جمله مشخصات بسیار بارز جهت انتخاب آلومینیوم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ عمر طوالنی آلومینیوم: این فلز ویژه و خاص در تمام شرایط جوی از مقاومت باالیی 
برخوردار بوده و از چوب 43 برابر مقاوم تر است.

ـ رطوبت: تاثیری در آلومینیوم ندارد، تبله نمی کند و خراب نمی شــود و ترک نمی خورد 
در برابر نورهای مضر آفتاب نیازی به مقاوم ســازی ندارد و از شــرایط نگهداری خاصی 

برخوردار نیست.
همان گونه که می دانیم چوب ها برای محیط های بارانی و درصد رطوبت باال مناســب 
نبوده و نیز مصالح دیگر نیز برای محیط هایی با اختالف زمانی زیاد مابین روز و شــب و 
دمای باال مناســب نیستند. این در حالی اســت که آلومینیوم برای تمامی فضاها مناسب 

بوده و قابل استفاده است.
ـ فلز آلومینیوم بســیار قابل شــکل گیری اســت و امکان طراحی های متنوع را فراهم 
می ســازد و عالوه بر ساختمان در بسیاری از محصوالت ســاخت بشر نیز قابل استفاده 
اســت؛ مانند صنایع برودتی، حرارتی، خودرو، انواع مبلمان، صنایع الکترونیک و کامپیوتر 
و... این در حالی است که در عین نرمی این فلز می تواند با اندک فرایندی به فلزی بسیار 
سخت و مقاوم تبدیل گردد؛ و از همه مهم تر می تواند به انواع رنگ های با کیفیت فراوان 

و ماندگار نیز رنگ آمیزی شود.
ـ چوب ها عالوه بر اینکه به رســیدگی مداوم و فراوان نیاز دارند، به طبیعت و جنگل ها 
زیان هــای جبران ناپذیری را وارد می کنند. برخی مصالح دیگر نیز با توجه به اســتفاده از 
مواد شــیمیایی مضر در تولید آنها باعث آلودگی محیط زیســت هستند؛ و در برابر تابش 
آفتاب و عوارض ناشی از آن از مقاومت پایینی برخوردارند و در درازمدت اقتصادی نیستند 
این در حالی است که آلومینیوم از عمر بسیار طوالنی برخوردار بوده و در درازمدت بسیار 

اقتصادی است.
ـ آلومینیــوم برعکس چوب در هنگام آتش ســوزی به افزایــش گازهای مضر در حین 
آتش ســوزی کمک نمی کند. آلومینیوم را می توان از جمله مواد دوســتدار محیط زیست 
خواند؛ زیرا به راحتی بازیافت شــده و در طبیعت به عنوان مواد اضافی و تجزیه ناپذیر باقی 

نمی ماند.
فلز آلومینیوم به هر شــکل توجه معماران و طراحان را به خود جلب کرده، زیرا می توان 

از آن در انواع سیستم های مختلف استفاده کرد.

مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

دالیل ترجیح استفاده از 
سیستم های آلومینیوم به زبان ساده

 مجری شرکت آلوکد

اله
مق

14
ه 7

ـار
شم

   
98

ی 
  د

م 
ده

سیز
ل 

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

164



165

14
ه 7

ـار
شم

   
98

ی 
  د

م 
ده

سیز
ل 

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

مقاومــت حرارتی مصالح مختلف و آلومینیوم ترمال بریک بســیار باهم متفاوت اســت 
لیکن به دلیل ویژگی خاص آلومینیوم می توان انواع پروفیل های مورد اســتفاده در صنعت 

ساختمان و جداره های نورگذر را تولید کرد.
ایــن پروفیل ها با توجه بــه ویژگی های خاص آنها مانند ســازه های کرتین وال که در 
نماهای شیشــه ای مورد اســتفاده قرار می گیرند در نهایت اکونومــی بوده و به معماران، 
طراحــان و تولیدکنندگان ســاختمان ها این امــکان را می دهد که در عین اســتفاده از 
طراحی های جسورانه و خاص بتوانند به تمام خواسته های فنی از جمله آب بندی، هوابندی 

و مقاومت باال و ... دست یابند. 
در ادامه در جداولی به مقایسه متر یال های مورد استفاده در صنعت ساختمان می پردازیم، 
این جداول مقایسه ای بر اساس مصالح: چوب، آهن، آلومینیوم،گالوانیزه تنظیم شده است.

جدول 1: مقایسه بر اساس تنوع محصوالت در و پنجره ونمای شیشه ای

جدول 2: مقایسه سیستم های پنجره بر اساس استانداردهای هوابندی 
و آب بندی و...

جدول 3: مقایسه بر اساس )تنوع محصوالت(

آنچه مسلم است صنعت آلومینیوم و مصنوعات تولیدی این صنعت در بخش ساختمان 
یکــی از پرحجم ترین تولیدات آلومینیوم را در جهان شــامل می گــردد. به دلیل قابلیت 
شــکل پذیری مناسب این محصول و مقاومت مناسب آن در شرایط آب وهوایی متفاوت و 
امکان تولید محصوالت جدید با تکنولوژی های نوین اقبال بسیاری به سوی این محصول 
بوده اســت. همچنین دست اندرکاران صنعت ساختمان به واســطه نیاز مشتریان خود در 
راستای مقاوم ســازی و همگام با تکنولوژی روز مصالحی مورد استفاده قرار می دهند که 
عالوه بر سبک ســازی، کیفیت باال و طول عمر زیاد، زیبایی خاصی را در ساختمان ها نیز 

به همراه داشته باشند.
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