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معرفي خدمات جديد
نماهاي دوپوسته  :طراحي و اجرا
پس از بحران انرژی در دهه  07ميالدي ايده تحول اساسی در ساختار نمای بيرون ساختمان مطرح شد  .فلسفه پيدايش اين ايده ،دستيابی به بهترين
سطح آرامش دمايی در شرايط گوناگون آب و هوايی توام با باالترين ميزان بهره مندی از نور طبيعی از يک طرف و مصرف بهينه انرژی از طرف ديگر
بود  .استفاده از شيشه های با عملکرد ويژه در برابر نور و انرژی خورشيد(شيشه هاي  ) V-Coolو نماهای دو پوسته حاصل اين ايده مي باشد .
مبحثي كه در ادامه مي خوانيد ،به معرفی انواع نماهای دوپوسته و ويژگی های آنها مي پردازد و در انتها يكي از روشهاي اقتصادي اجراي نماي پوسته
دوم با اتصاالت  Al-Wallمعرفي شده است. .
نمای دو پوسته ساختاری است متشکل از دو سطح (الزاما ً سطح بيرونی شفاف است ) که بواسطه يک فضای خالی از يکديگر جدا شده باشند .فضای
خالی به مانند کانال هوا عمل می کند  .اين كانال يا محفظه هوائي نقش موثري در عملكرد ايزوالسيون صوتي و حرارتي نماي دو پوسته دارد.
ويژگی ها و عملکرد نماهای دو پوسته
رواج و استفاده از اين نوع نماها به سرعت رو به افزايش است  .اصطالح نماهای دو پوسته به گروه بزرگی از سيستم ها اطالق می شود که در ظاهر
مشابه و در عمل بسيار متفاوت هستند .به منظور طبقه بندی کردن اين نوع سيستم ها ابتدا بايد به  3تفاوت عمده بين آنها توجه کنيم :
 -1سيستم هايی که در آنها فضای داخلی يا حفره کامالً بسته است  .اين حفره به عنوان يک سپر در برابر حرارت وصدا عمل می کند .
 -2سيستم هايی که در آنها در فضای داخلی يک سيستم تهويه مکانيکی قرار دارد  .در اين سيستم ها پوسته دوم عايق صداست و عملکرد عايق
حرارتی بسته به شرايط آب و هوايی پويا و قابل کنترل است .
 -3سيستم هايی که در آنها در فضاهای خالی باز است و جريان هوا به صورت سيستم تهويه طبيعی عمل می کند .فضای داخلی و پوسته دوم
عملکرد عايق حرارتی و صوتی دارد (.اثري مشابه بادگير در ساختمانهاي قديمي )
گزينه سوم جديد ترين نوآوری در زمينه نماهای دو پوسته محسوب می شود  .استفاده از تهويه طبيعی هوا  ،موجب کاهش استفاده از سيستم های
مکانيکی تهويه گرديده و آرامش دمايی بهتر ساکنين را با حداقل مصرف انرژی به همراه دارد  .طراحی فضای خالی ميانی در سيستم های با تهويه

طبيعی(نوع سوم) بر اساس عملکرد تهوية مورد نظر به  4دسته زير تقسيم می شود :
 -1نماهای پوسته دوم يکپارچه ( : ) multi – story facadeدر اين نوع نماها فضای داخلی يکپارچه وباال و پايين اين فضا باز است .مزيت باز
بودن نمای دوم عالوه بر تهويه طبيعی  ،نگهداری نما و نظافت نيز می باشد .

شيشه هاي نماي دو پوسته كلينيك نور توسط ونوس شيشه تامين شده است.

 -2نماهای پوسته دوم راهرويی ( : ) Corridor Facadeدر اين نوع نماها فضای ميانی در هر طبقه به صورت افقی بسته می شود .مزيت اين
نوع تقسيم بندی  ،امکان تهويه طبيعی بهتر است اما امکان انتقال صدا از فضاهای داخلی ( اتاق ها ) به يکديگر وجود دارد .

 -3نماهای پوسته دوم بسته (  :) Box- Window Facadeدر اين نماها فضای داخلی در اطراف پنجره به صورت افقی و عمودی بسته می شوند
 .مزيت مهم اين شيوه طراحی فضای ميانی  ،اجتناب از انتقال بو و صدا در فضای داخلی ( اتاقها ) است اما تهويه طبيعی به خوبی صورت نمی
پذيرد .

 -4نماهای پوسته دوم ستونی (  : ) Shaft- Box Windowدر آن فضای داخلی به صورت عمودی تقسيم بندی مي شود .اين نحوه تقسيم بندی
عملکرد عايق حرارتی و صوتی را بهبود بخشيده و به تعداد بازشوهای کمتری در نمای بيرونی نياز است .

با در نظر گرفتن نکات زير می توان عملکرد پوسته دوم را ارتقا بخشيد :
 انتخاب صحيح نوع شيشه در هر دو نما درصد سطوح شفاف و کدر استفاده از سطوح آفتاب گير (لوور) عمق فضای ميانی نوع و موقعيت دريچه هاي ورود و خروج هوا استفاده از دستگاههای مکش هوا ( تهويه مکانيکی ) استفاده از سيستم هاي مناسب جهت تبادل هواي محفظه با درون اتاقدر ساختمانهای بلند مرتبه به ويژه در شرايطی که طبقات باال در معرض فشار باد و آلودگی صوتی قرار دارند  ،استفاده از نماهای دو پوسته با استفاده
از تهويه طبيعی بسيار کارآمد و موثر است  .عواملی مانند ايزوالسيون صوتي مورد نياز  ،سرعت جريان هوا در فضای ميانی  ،شرايط محيط بيرونی
ساختمان  ،ن وع  ،تعداد و موقعيت بازشو ها درهر دواليه بيرونی و درونی  ،بر طراحی اين نوع نماها تاثير مستقيم دارند .
در هنگام طراحی و ارزيابی نمای دو پوسته تنها به فاکتور اقتصادی نبايد توجه کرد .مسائل ديگری مانند آرامش دمايی ساکنين و زيبايی را نيز بايد به
همان اندازه در نظر داشت  .به ويژه زمانی که پوسته دوم جهت بازسازی يک ساختمان قديمی طراحی می شود  .چرا که عالوه بر بهبود عملکرد نمای
بيرونی  ،چشم اندازه تازه ای از ساختمان ارائه می گردد .
سيستم Al-Wall
شرکت ونوس شيشه با همکاری شرکت  Langle Glasاتريش طراحی و اجرای پوسته دوم نما را در دستور کار خود دارد  .اين سيستم يکی از ساده
ترين ،کارآمد ترين و اقتصادي ترين روش های نصب شيشه در پوسته بيرونی نماست .
چيدمان شيشه ها به صورت فلسی شکل وهم پوشان با استفاده از اتصاالت گيره اي شکل می باشد .چيدمان فلسی شکل شيشه ها می تواند هم به صورت
افقی و هم به صورت عمودی باشد .اين چيدمان باعث ايجاد فاصله هوائي بين هر اليه شيشه با شيشه هاي مجاور مي گردد .از طريق اين فاصله ها
جريان هوا به شكل مطلوبي در فضاي داخلي جريان مي يابد.

طراحی نمای داخلی می تواند گوناگون باشد وهر يک از چهار مدل نمای دو پوسته با تهويه طبيعی را پوشش دهد  .طراحي  ،برداشت ابعاد و انتخاب
نوع شيشه مناسب از لحاظ عملكرد ايمني و ايزوالسيون صوتي و حرارتي وتامين شيشه ها بر عهده شرکت ونوس شيشه مي باشد .باانتخاب درست نوع
شيشه و انجام عمليات ايمن سازی برای آنها و با در نظر گرفتن جهت باد و مطابق با آن جهت چيدمان شيشه می توان نمای دو پوسته با باالترين
عملکرد را طراحی و اجرا نمود.

معرفي پروژه جديد

تامين شيشه و اجراي دو هزار متر نرده هاي تمام شيشه اي ساختمان مكعبي
شكل ورزشگاه جانبازان يكي از افتخارات شركت ونوس شيشه در سال
جاري محسوب مي شود .شيشه هاي به كار رفته در نماي اين ساختمان
شيشه هاي  V-Coolسكوريت شده اي هستند كه عالوه بر ويژگي
ايزوالسيون حرارتي از ايمني باالئي در هنگام ضربه و زلزله
برخوردارند.تمام شيشه اي بودن نما باعث ورود نور خورشيد به ميزان
باالئي گرديده كه باعث افزايش نشاط در ورزشكاران خواهد شد.
نرده هاي تمام شيشه اي كه به عنوان حفاظ رمپ ها تعبيه و اجرا شده ،
سهولت تردد را براي ورزشكاران معلول و جانباز فراهم مي آورد.

اين خبرنامه برای افرادی که در خبرنامه اينترنتی ونوس شيشه ثبت نام کرده اند  ،ماهيانه به صورت رايگان ارسال ميشود.
برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به سايت شرکت ونوس شيشه  www.venusglass.netمراجعه کرده يا با دفتر خدمات مهندسی فروش تماس
حاصل فرمائيد.
در صورت عدم تمايل به دريافت شماره های بعدی خبرنامه ونوس شيشه لطفا با آدرس  newsletter@venusglass.netتماس حاصل فرماييد.

