
 نمای کامپوزیت با طراحی مدرن و لوکس 

 و كاشي انواع تا گرفته بري آهك و بري گچ از تاريخ طول در و هستند ها ساختمان براي نماسازي امر در ديرينه اي ايرانيان داراي سابقه

 تر جدي صورتي به  متنوع و متفاوت اجرايي هاي شيوه و مصالح با نماهايي ايجاد امروزه اما. اند كرده استفاده نماسازي براي …و آجر

 ود. ش مي دنبال

 !کامپوزیت، پرطرفدارترین نمای ساختمان های مدرن نمای

با ظهور مدرنيسم در معماري و شروع عصر مدرن عالقه مندي وافر به ايجاد ساختمان هاي بلند مرتبه و ساخت و سازهاي  نماي خارجي:

مصالح پيشرفته بيش از ييش مورد توجه طراحان و مجريان ساختماني قرار گرفت و طي چند سال اخير، استفاده صنعتي، استفاده از 

امروزه به يکي از اصلي ترين به عنوان يکي از مصالح پيشرفته، آنچنان مورد استفاده قرار گرفته كه  ورق هاي كامپوزيت آلومينيومي از

 مصالح مورد استفاده در نماهاي ساختماني كشور مبدل شده است.

 نمای کامپوزیت چیست؟

حصوالت به عنوان يکي از مصالح مورد براي اولين بار در كشور آلمان ابداع گرديد و استقبال و كاربرد فراوان اين م ورق هاي كامپوزيت

استفاده در نماي ساختمان ها، بيانگر كيفيت مناسب و عدم وجود هر گونه محدوديت در طراحي و اجراي آن مي باشد. ورق آلومينيوم 

وم است. رنگ كامپوزيت در حقيقت تركيب اليه اي متريال هايي نظير پالستيك فشرده و يك اليه نازک چند ميليمتري از فلز آلوميني

ورق هاي آلومينيوم كامپوزيت عموما به صورت آزادانه اجرا مي شود و داراي طيف وسيعي از رنگ ها براي براورده كردن نياز مشتري 

 است.

 انواع کامپوزیت

دست مي آيد. دو آلومينيوم كامپوزيت پانل معمولي از تركيب چنداليه مختلف به همراه پوشش آلومينيوم به  آلومينيوم كامپوزيت پانل:

صفحه آلومينيوم روكش شده، سطح هسته پلياتيلني آن را پوشانده اند. چسباندن اين سطوح آلومينيومي به هسته، توسط فرايندهاي 

 شيميايي و مکانيکي صورت مي گيرد، به طوري كه در مقابل ورقه ورقه شدن به شدت مقاومت مي كند.

م كامپوزيت پانل نانو ضمن دارا بودن خواصي نظير ضد آاليندگي، مقاومت در برابر آتش، آلومينيو آلومينيوم كامپوزيت پانل نانو:

استحکام مناسب و غيره، به دليل بهره مندي از تکنولوژي برتر نانو از خصوصيات منحصر به فردي نظير خود تميزكني و مقاومت در برابر 

توجه به ويژگي هاي فوق، هنگام استفاده از ورق هاي نانو در مقايسه با ورق مواد اسيدي و قليايي نيز برخوردار مي باشد. بنابراين با 

 به خصوص در مورد ساختمان هاي بلند وجود ندارد. نماي كامپوزيت معمولي، ديگر نگراني در خصوص تميز نمودن سطوح PVDF هاي

آلومينيوم كامپوزيت پانل طيفي الهام گرفته از رنگ هاي موجود در طبيعت مثل رنگ هاي  كامپوزيت پانل طيفي )رنگي(:آلومينيوم 

رنگين كمان مي باشد. سطح بين ورق بوسيله رنگ براق خاصي پوشانده شده كه باعث ايجاد حس لطافت و رنگارنگي مي گردد. در واقع 

يه تابش نور، با رنگ هاي متفاوتي ديده شود. از اين ورق مي توان در اجراي دكوراسيون داخلي و اين نوع از كامپوزيت ها بسته به زاو

 خارجي در مکانهاي عمومي، فروشگاه هاي زنجيره اي، مراكز خريد، تبليغات نمايشگاهي و بسياري موارد ديگر استفاده نمود.

به مي باشد. اين نوع  iBond ضدباكتري يکي از محصوالت انحصاري آلومينيوم كامپوزيت پانل آلومينيوم كامپوزيت پانل ضدباكتري:

آلومينيوم، از هسته پلياتيلن با وزن مخصوص كم و ضدآالينده، بين دو ورق آلومينيومي با تکنولوژي پيشرفته ساخته شده است. برروي 
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ده است و همچنين خصوصيات ضد باكتري سطوح اين ورق، رنگ ضدباكتري بکار رفته كه در اثر آن، ظاهري زيبا و مطلوب ايجاد ش

 موجود در رنگ، سبب محافظت محيط هاي خاص نظير اتاق هاي عمل، مراكز توليد و نگهداري دارو، آزمايشگاه ها و غيره مي گردد .

آلومينيومي تشکيل شده كه اين نوع ورق از هسته پالستيکي نسوز به همراه دو اليه ورق  آلومينيوم كامپوزيت پانل مقاوم در برابر آتش:

نمونه جديدي از ورقهاي كامپوزيت آلومينيومي است. در واقع هسته پالستيکي شامل عنصر ضدآتش بوده كه سبب مي گردد اين تركيب 

به سختي آتش گيرد، همچنين اين قابليت توسط استانداردهاي خاص، آزمايش شده و گواهي كيفيت درجه يك را دريافت نموده است. 

 اين ماده نسوز داراي ويژگي مناسبي بوده كه در هنگام آتش سوزي هيچ گونه گاز مضري از خود متصاعد نمي نمايد. ضمنا

اين نوع ورق گونه ديگري از كامپوزيت است كه همانند طرح فلز هم در داخل و هم در خارج كاربرد وسيعي  نماي كامپوزيت طرح چوب:

 لمينيت شده استدارد. رويه اين ورق ها از يك اليه 

 روش اجرای نمای کامپوزیت:

 هنگ سيستم. ۲ فيکس سيستم .۱به دو صورت مي باشد:  روش اجراي نماي كامپوزيت

 اجرای نمای کامپوزیت با سیستم فیکس

پس از برش و شيار به صورت ثابت، با پيچ يا پرچ بر روي زيرسازي آلومينيومي يا آهني متصل شده  نماي كامپوزيت در اين روش اجراي

زيباتر و ضد آب شدن نماي كه مراحل نصب آن از سرعت بااليي برحوردار است. در بين فاصله ورق هاي نصب شده جهت ايجاد نمايي 

ساختمان، از تسمه اي به جنس ورق يا چسب هاي پلي اورتان يا چسب و الستيك سيليکوني استفاده مي شود. در روش فيکس مي توان 

 از دو نوع زيرسازي آلومينيومي و آهني بهره گرفت.

 اجرای نمای آلومینیوم کامپوزیت با سیستم هنگ

ه از شيار هاي چکمه اي تعبيه شده، به صورت ريلي روي پروفيل هاي مخصوص آلومينيومي نصب مي در اين روش، ورق ها با استفاد

شوند. پس از اجراي كمربندي هاي آهني زيرسازي، با هدف رفع خطاهاي احتمالي سازه، نبشي هاي آهني با شيارهاي لوبيايي روي 

، نصب مي گردند. در مرحله بعد، ريل هاي آلومينيومي با مقطع كمربندي هاي مطابق با آكس بندي ارائه شده در نقشه هاي اجرايي

مشخص در آكس نبشي هاي آهني بوسيله براكت هاي آلومينيومي با دو سوراخ لوبيايي به زيرسازي متصل مي شوند. در اين روش جهت 

آلومينيومي و نبشي آهني استفاده جلوگيري از خوردگي بين آهن و آلومينيوم، از الستيك هاي دي الکتريکال پي وي سي بين براكت 

شکل )موسوم به بچه ناوداني( كه در داخل المل هاي  U مي گردد. نهايتا ورق هاي آلومينيوم كامپوزيت بوسيله اتصاالتي آلومينيومي

 آلومينيومي قرار مي گيرند، بر روي المل ها نصب مي گردند.
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 مزایا و معایب استفاده از نمای کامپوزیت

 استفاده از نمای کامپوزیت:مزایای 

 داشتن نسبت استحکام به وزن و نسبت سفتي به وزن باال 

 غير خورنده، غير مغناطيسي بودن 

 داراي خاصيت جذب انرژي مناسب 

 داراي عمر خستگي باال  

 )توانايي قرار دادن سنسور درون مواد جهت كنترل كاركرد درست يا نادرست كامپوزيت )كامپوزيت هاي هوشمند 

 سهولت در ساخت ساختار هاي با اشکال پيچيده 

 معایب استفاده از نمای کامپوزیت:

 قيمت باالي مواد خام و فرآيند ساخت 

 تافنس )مقاومت در برابر ضربه( پايين 

 آاليندگي محيط زيست مخصوصا در مورد كامپوزيت هاي زمينه پليمري 
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