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ش شه به عنوا ماده ان در صنعت در حا پ شدفت  ،هدروز قابل ت هان جدیدن می یابید .صید سیا پی

دائم ی نمایش ی اههان ب ی

طدح بد پایه یک آسما

المللییی تهیییدا بد ییی ار

پ وست کمتدکس حدس م زد که سا ت آسما

اجیدان

داش تمام ش شه ان ب شتد به رویا م نمود .حت ن م قد بعید کیه ایی روییا بیه واقع یت
داشهان بلوری م تواند چه سنت بدیع در معمارن از ود بیه

م شود .بدی وس له از شما جان ب ذارد.
دعوت م نمائ م تا از غدفیه امکا ایجیاد یکنیوا ت در نمیا ،سیدعت بیاخن سیا ت ،وز کیم و حیداکدد اسیتفاده از نیور ورشی د از م اییان ایی
شدکت ونوس ش شه واقی
آسمانخداشهان بلوری است.
در سال ل ج فارس (مبنا) در طداح نماهان ش شه ان همواره راهکارهان مختلف مانند جلو دن از پدت حدارت و اجتناب از کسب حدارت زیاد
دید فدمائ د.

از طدیق تاب

ورش د مدنظد بوده است .ستده استفاده از راهکارها  ،اب ارها و تدک بات ای ط ف وسی

در طبقه بندن هان معدودن تقس م بندن کدد .نخست

را م تیوا

مع ار تقس م کننده در نماهان ش شیه ان تعیداد پوسیته هیان

ش شه ان است که در نما به کار دفته شده است .بنابدای ای نماها را م توا به تیک پوسیته و چنید پوسیته تقسی م
کدد.
نماهان چند پوسته در حا حاضد به یک تکنولوژن مدسوم تبدی شده است و در دهه ا ید بیه سیدعت در معمیارن
اروپا فدا د شده است.
طداحا ومعمارا بد م ایان ای تکنولوژن در زم نه کاه
درفص هان دم و همچن

کنتد آلود

مصدف اندژن در فص هان سدد و کیاه

بیار سیدمای

صوت و امکا تهویه طب ع تاک د دارند.

یک نمان چند پوسته سا تارن است متشک از دو سطح شفاف که به واسطه یک سطح ال از یکدی د جدا شده باشیند
و آ فضان ال مانند یک کانا هوا عم م کند .با توجه به ای تعدیف  ،ای نما ها شیام ییک نمیان یارج  ،ییک
فضان م ان و یک نمان دا ل م باشند.
خیه ارج که از نوع ش شه سکوریت یا لم ن ت است  ،وظ فه حفاظت در بدابد هوا را دارد  .و همچن

به عنیوا ییک

عایق صوت عم م کند .خیه ارج معموخ داران بازشوهای بدان تهویه فضاهان م ان و اتاق هان دا ل م باشد
 .جدیا هوا در فضان م ان به وس له جدیا همدفت یا مک

فعا تهویه م شود .در نمان دا ل از ش شه دو جداره

استفاده م شود تا مان از هدر رفت اندژن دمای در زمستا شود.
در سالهان ا د که مباحث مدبوط به راندما اندژن مورد توجه قدار دفته و همچن ن مباحیث مدبیوط بیه محیدود
بود مناب طب ع بد سد زبانهاست  ،سا تمانهان دو پوسته به علت ویژ

تدک ب تهویه طب ع

مورد توجه معمارا

و طداحا قدار دفته است.
نمان دو پوسته ب شتد بدان مکا های مناسب است که سا تما در بدابد آلود

صیوت و بیاد شیدید قیدار دفتیه

باشند .ا د بخواه م درب شتد طو سا سا تمانها به طور طب ع ازطدیق پنجده تهویه شوند  ،سا تار دو خییه درعمی
نتایج قطع و آشکارن دارد .
کاربدد دی د ای س ستم در سا تمانهای است که م

واهند نوسازن شوند .به صوص در جائ که امکیا دسیت زد

به نمان اصل وجود نداشته باشد .در ای موارد ایده استفاده از پوسته دوم که نقی

آ محافظیت نمیان اول یه در

بدابد مشکالت باشد و بتواند امکا بهده مندن سا تما قدیم از امکانات نوی را فداهم آورد  ،مطدح م شود.
باید اذعا نمود که سا ت نمان دوم  ،درهد صورت ق مت و ه ینه هان ودش را به بنا اضافه م کند  .اما به طور
قط چن ن ه ینه اضافه شده ان (در مقایسه با ه ینه محدود نمان یک خیه ) به واسطه تغ دات عملکددن و کارآئ
بهتد س ستم هان تهویه و  ....در یک بازه زمان مشخص  ،به سدعت جبدا م شود .مقایسه م ا سدمایه ذارن و
م ا سود نشا م دهد که تدک ب هم ما دو خیه از نما همداه با به کار دن س ستم تهویه کمک ،بهتد و اقتصادن
تد از وجود تنها یک خیه نمان ش شه ان همداه با س ستم تهویه مطبوع مجه است.

