
مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

ادامه پاسخ به سوال پنجم: از انواع پنجره های آلومینیومی چه می دانید؟
در ادامــه مباحث بخش اول و بررســی انواع پنجره های آلومینیومــی باید به برخی نکات 

توجه داشت:
ـ شــرکت تولیدکننده پنجره ها می بایست دارای ماشین آالت حرفه ای و اطالعات الزم در 
این خصوص باشــد و بهتر است از مابین شرکت هایی که عضو سندیکای آلومینیوم یا دارای 

پروانه بهره برداری یا جواز کسب معتبر هستند، انتخاب شوند.
ـ شرکت تولیدی پنجره می بایســت در هنگام تولید پنجره از اتصاالت گوشه آلومینیومی 
اســتفاده کند و جهت این امر می بایســت دســتگاه مخصوص پرس آلومینیوم داشته باشد. 

استفاده از گوشه های فلزی آهنی توصیه نمی گردد.
ـ بهتر است در هنگام تولید پنجره ها و اتصال گوشه های 45 درجه از چسب های مخصوص 

گوشه استفاده کرد.
ـ تعبیه راه آب در دروپنجره ها ضروری است.

ـ در هنــگام نصب پنجره ها فاصله مابین کادر کاذب آهنی و پنجره را حتما می بایســت با 
چسب های ماستیک یا سیلیکون مناسب پوشانید.

ـ اســتفاده از واشــرهای EPDM در تمامی سیستم های دروپنجره و نما ضروری است و 
واشرها باید به طور کامل تمامی سطوح را پوشش دهند.

ـ در پروفیل های دروپنجره مابین لنگه و چهارچوب اســتفاده از 2 و یا 3 واشــر آب بندی 
و هوابندی توصیه می گردد. وظایف این واشــرها ممانعــت از ورود و خروج هوا، گردوغبار و 

آب است.
ـ پنجره های تولیدی در کارخانه، هنگام ارسال می بایست بسته بندی شوند تا از خط و خش 

و ضربه و درنتیجه خرابی پنجره جلوگیری گردد.
ـ در هنگام نصب شیشــه ها در پنجره ها حتما می بایســت از تاکوزهای ویژه پالستیکی و 

جهت عدم افتادگی لنگه های درها یا پنجره ها از تاکوزهای ویژه قابل تنظیم استفاده کرد.
ـ در درهای ورودی و یا پر رفت و آمد عالوه بر اســتفاده از پروفیل های ویژه می بایست از 

 پرسش های متداول در صنعت نما )بخش دوم(

همواره ســوال های متداولی در خصوص نما، آلومینیوم و پنجره 
مطرح اســت که در این قســمت ســعی داریم این سواالت را 
به صورت بسیار ساده ای پاسخ گوییم. این پرسش ها شامل موارد 

زیر 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؟
5. از سقف های شیشه ای چه می دانید؟
6. از انواع ورق کامپوزیت چه می دانید؟

7. از مزایای کرتین وال چه می دانید؟
از موارد فوق، پنج سوال در بخش اول این مقاله )منتشر شده در 
شماره 152-151( پاســخ داده شد و ادامه مطلب در این بخش 

تقدیم شما عزیزان می شود.

اشـاره

لوالهای دربی پرتردد با حداقل طول 10 سانتی متر استفاده کرد.
ـ به دروپنجره ها یا نمای نصب و تکمیل شــده نباید مصالحی از جمله ســیمان، گچ و ... 
تماس پیدا کند بهتر اســت مرحله نصب این محصوالت پس از پایان این موارد در ساختمان 
انجام گیرد یا از برچســب های محافظ روی پروفیل ها اســتفاده شــود تا پــس از اتمام کار 

برچسب ها از پروفیل ها )در، پنجره یا نما( جدا شوند.
آنچه مبرهن اســت، ماشــین آالت حرفه ای و تجربه کاری مناسب در تولید یک محصول 
دروپنجــره آلومینیومی الزم و ملزوم یکدیگر هســتند، همچنین اســتفاده از سیســتم های 
محاسبه شده با پروفیل و یراق آالت دقیق که توسط کارخانه های معتبر تولید می شوند و دارای 
اطالعات الزم در خصوص عایق های حرارتی، هوابندی، آب بندی، مقاومت فشار باد و حدود 
تراز مجاز فشار صوت هستند در ارائه یک محصول استاندارد و قابل قبول ضروری خواهد بود.

6. از سقف های شیشه ای چه می دانید؟
در معماری مدرن، اهمیت متریال شیشــه در اصول معماران از جمله لوکور بوزیه به روشنی 
بیان شــده است. قرارگیری این متریال شاخص )سقف شیشه ای( در مقاطع آلومینیومی و باال 

نشستن آن بر سقف، نمایی حیرت آور خلق خواهد کرد.
 با توجه به پـــیشرفت روزافزون صـنعت آلومینـیوم و تلفـیق مهندسی سازه و این صنعت 
و دســتاوردهای جدید فناورانه تولید اقالم و اتصــاالت، محصول آلومینیومی )دروپنجره نما( 
بــا ضریب اطمینان قابل قبولی در اختیار مصرف کننــدگان، کارفرمایان و معماران بناها قرار 

گرفته است.
 اجرای جداره های نورگذر در سقف ها و تلفیق این نوع فضاها با سازه های اصلی بنا امروزه 
در دســتورکار معماران باتجربه و معماران جوان قرار گرفته است. در این گفتار سعی خواهیم 

کرد اشاره ای به این مبحث داشته باشیم.
 امروزه و به صورت مستـمر اخـبار متعـددی در خصـوص تولیـد شیشه هایی با قابلیت های 
 LR ،UV ،HGC ،SC :فـــنی باال در اختیار ما قرار می گیرد. بهبود مولفه هایــی از جمله
U-VALUE و امکان تولید شیشه های لمینت، نشکن و مقاوم در برابر ضربه، امکان استفاده 
وســیع شیشه را به راحتی فراهم ساخته است، حتی در سقف  بناها؛ لیکن جهت نگهداری این 
شیشه ها مطمئنا به محصول دیگری نیز نیاز داریم که تمـــام وظایـــف یک سقف استاندارد 
را نیز داشته باشــد. Sky light های آلومینیومی در این خصوص راهگشای بسیار مناسبی 

هستند.
ـ در فضـاهایی که جـهت پوشـانیدن سقـــف از سـازه فضـایی استـفاده می شود. جهت 

پوشانیدن این گونه فضاها نیز از سازه های Sky light استفاده می گردد.
ـ در فضاهایــی مانند گنبدها و طاق ها نیز می توان از سیســتم های Sky light به راحتی 

بهره گرفت.
ـ بــا کمتر شــدن فضاهای ســبز در شــهرها، ســاخت ســاختمان های اکولوژیکی، در 
ساخت وســازهای شهری نمود بیشتری پیدا کرده است. با افزایش ارتفاع و دوری از فضاهای 
ســبز برای واحدهایی که در این ارتفاع قرار می گیرنــد ایجاد تراس هایی که بتوان در آنها از 
فضای سبز اســـتفاده کرد، امـری الزم به نظر می رسد. Sky light ها در ایـن خـصـوص 
 Sky نیـــز به کمـک تکنـولوژی آمـــده و تراس هایی با این ویـژگـی را می توان با کمک
lightها ایجاد کرد. البته این ســازه ها به جز ایجاد فضاهایــی دلپذیر در داخل بناها، زیبایی 

دوچندانی نیز از لحاظ اسـتاتیـکی به سـازه بنـا می بخشد.
در طراحی سقف ها )این گونه پوشش ها( عواملی موثر هستند از جمله:

1. فاکتورهای بیرونی
2. فاکتور معماری و فرهنگ بومی

3. نوع سازه و کاربری بنا
4. نوع معماری بنا یا نوع جریان روح معماری بنا

5. امکان استفاده از مصالح مطابق استاندارد )سقف های شیشه ای محاسبه شده و استاندارد(
6. رعایت مقررات ملی ساختمان
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 مجری شرکت آلوکد

سرامیک خشک/ لوور / پنجره / کرتین وال / کامپوزیت

 ســقف ها یکی از قسمت های جدانشــدنی یک ساختمان است، چه از لحاظ سازه ای چه از 
لحاظ زیبایی. ایســتایی، آب بندی و هوابندی، مقاومت حرارتی و...، البته از لحاظ ســازه ای و 

محاسبات مهندسی نیز بسیار حساس و مهم هستند.
 با اســتفاده از سازه های Sky light در بناهایی که در حال ساخت هستند البته با رعایت 
اصول معماری، بومی و فرهنگی، سازه ای، منطقه ای سقف هایی زیـبا و امن را می توان ایجـاد 
کرد. و در بناهـــایی از جمله مـــراکز تجاری، علمی و آموزشی، مسکونی، اداری و صنعتی 
وتجاری می توان ازاین گونه ســازه ها جهت هدایت بیشتر نور به داخل فضا و زیبایی معماری 

بنا بهره مند گردید.
 رعایت ســرفصل های مهم ازجمله، محاســبات زلزله، باد، برف و وزن شیشــه ها همانند 

سیستم های رایج کرتین وال امری ضروری است.
7. از انواع ورق کامپوزیت چه می دانید؟

پانل کامپوزیت شــامل ترکیبی از الیه های فلز به هم چســبیده است که به ایجاد سازه و 
ساختاری صلب منجر می گردد. شــکل اصلی و اساسی پانل کامپوزیت شامل دو ورق نازک 
اســت که به یک مغزه سبک متصل شده و توسط آن از یکدیگر جدا شده اند. فاصله دو ورق 
تعیین کننده صلبیت کامپوزیت نهایی اســت و هرچه فاصله بیشــتر باشــد، توانایی و کارایی 

پوششی محصول نهایی باالتر خواهد بود.
پانل هــای کامپوزیت با توجه به ضخامت و نوع آلیاژ آلومینیوم، الیه ها، نوع رنگ به کاررفته 
در پوســته بیرونی و نوع و ضخامت مواد به کاررفته در الیه میانی و پوشــش سطح آلومینیوم 

انواع مختلفی داشته و هرکدام کیفیت و کاربرد معینی دارند.
پانل کامپوزیتی آلومینیومی متشکل از سه قسمت عمده است: دوالیه آلومینیوم به ضخامت 
0/3 تا 0/5 میلی متر، یک هسته از جنس پلیمر ترموپالستیک )معموال پلی اتیلن( یا یک ماده 
معدنی پرکننده به ضخامت 3 تا 5 میلی متر که در بین این دو الیه قرار می گیرد و الیه خارجی 
که دارای یک پوشــش آستر از رزین اپوکسی و یک الیه پلی وینیلیدن فلوراید )PVDF( یا 
پلی اســتر )PE( جهت تثبیت رنگ است. روی ســطح پانل کامپوزیت آلومینیوم با یک الیه 

فیلم پلیمری محافظت می شود.
انواع پانل کامپوزیت

تقسیم بندی از لحاظ نوع الیه میانی
الیه میانی پانل کامپوزیتی آلومینیومی از مواد مختلفی می تواند تشکیل شود:

1( پلی اتیلن
B1 2( الیه میانی ضد حریق

3( الیه میانی ضد حریق A2 که معموال از هیدروکســید آلومینیوم و یا دیگر مواد معدنی 
ساخته می شود. پلی اتیلن استفاده شــده در الیه میانی این پانل ها الزم است غیرقابل اشتعال 
باشــد اما برحسب حساسیت و وجود مواد اشــتعال زا در نزدیکی این پانل ها، از الیه میانی با 

خاصیت حریق B1 و A2 نیز می توان استفاده کرد.
تقسیم بندی از لحاظ نوع پوشش

بر اساس نوع روکش سطح، پانل ها به سه دسته تقسیم می شوند:
الف( پوشــش پلی استر )PE(: این پوشش تا حدی مقاوم در مقابل اشعه ماوراءبنفش است. 
برحســب میزان درخشش آن، پوشــش به دو گروه مات و براق طبقه بندی می شود. ساختار 
فشرده مولکول ها رنگ سطح را صاف و درخشنده می کند. توصیه می شود کاربرد این پوشش 

بر روی بخش آلومینیومی داخلی پانل یا برای دکوراسیون داخلی باشد.
ب( پوشــش پلی وینیلیدن فلوراید )PVDF(: پوشش PVDF به دو گروه پوشش معمولی 

PVDF و پوشش نانویی PVDF تقسیم بندی می گردد.
ـ پوشش معمولی PVDF، قابلیت ضد اسیدی، ضد قلیایی و بادوام در محیط و شرایط آب 
و هوایی خشــن داشــته و برای روکش دیوارهای خارجی کاربرد دارد. رنگ رویه این پانل ها 
بخش عمده نور خورشــید را بازتاب داده و در نتیجه انرژی تابشــی ورودی به ســاختمان را 

کاهش می دهد.
ـ پوشش نانویی PVDF، به عنوان پوششی روشن محسوب می گردد. شامل موادی با ابعاد 
نانومتر بوده که پانل را از آلودگی محافظت می کند. همچنین خاصیت »خودتمیزی« داشته و 

در نتیجه به راحتی از آب و گردوغبار و آلودگی پاک می گردد.
ج( پوشــش فلوئورواتیلن وینیل اتر )FEVE(: پوشش رویه پلیمرـ  فلوئور مقاومت مناسبی 

در برابر شــرایط آب و هوایی دارد. در مقایسه با PVDF، رنگ های زنده تر و تازه تری ضمن 
حفظ درخشندگی باال ارائه می کند.

د( پانل هــای مقاوم در برابر آتش: هســته مرکــزی این پانل ها از ترکیبــات پلی الفینی 
غیرهالوژنی و پرکننده های معدنی کندکننده ســرعت سرایت شعله به سایر نقاط و مواد ضد 
حریق در اندازه های نانومتری در مرکز کامپوزیت اســت. درواقع هسته ترموپالستیکی شامل 
عنصر ضد آتش و تاخیراندازی شــعله هستند که ســبب می گردد این ترکیب آتش نگرفته و 
هنگام آتش سوزی از خود گاز مضری متصاعد نکند. این مواد دارای خاصیت پایداری در برابر 

شرایط آب وهوایی هستند.
8. از مزایای کرتین وال چه می دانید؟

نمای شیشــه ای کرتین وال اغلب از به هم متصل شدن پروفایل های اختصاصی که به این 
منظور طراحی شده اند و اتصال آنها به سازه اصلی نما توسط براکت، جهت پوشانیدن اطراف 

یک حجم مورد استفاده قرار می گیرند.
نحوه عملکرد این سازه به صورت مستقل یا با حرکات ساختمان همراه می گردد. به گونه ای 
که هیچ باری به ســاختمان وارد نمی آورد و این عمل توسط پروفیل های عمودی و افقی که 

کار می شوند انجام می گیرد.
 در نمای شیشه ای کرتـــین وال، با توجه به اخـــتالف درجه حرارت بیرون و داخـــل بنا، 
فـــشار باد، باران، تابش خورشـید، زلـــزله، آتش سوزی،  مباحث آب بندی و هوابندی، جذب 
حداکثر انرژی های طبیعی سیرکوالسیون طبیعی و معماری داخلی، مباحثی هستند که بسیار 

مورد توجه قرار می گیرد.
نماهای شیشه ای کرتین وال بر اساس نحوه نصب و اجرا به دودسته تقسیم می شوند:

1- سیستم استیک
2- سیستم یونی تایز

در جدول زیر به طورکلی تفاوت های فی مابین در سیستم ها را مالحظه می کنیم:

همان گونه که در جدول فوق مالحظه شــد جهت اجرای سیســتم یونی تایز شرایط پروژه 
می بایســت خاص باشد، پروژه های بزرگ با ســطح یکنواخت و ابعاد تیپ و نیز اجرای سازه 
فــوالدی یا بتنی بســیار دقیق در بنــا از موقعیت بهتری جهت انتخاب این نوع ســازه های 

کرتین والی برخوردار هستند.


