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در  آن هاي منحصر به فرد قابلیتبررسی و  ETFE پوشانه هاي تکنولوژي
 ارائه راهکارهاي همساز با معماري پایدار

  
   *1نیما خوش نژاد

   nima_khoshnejad@yahoo.com،  فناوري ، دانشگاه علم و صنعت ایران گرایش کارشناس ارشد مهندسی معماري با - 1
  
  

   چکیده
ده اي بسیار کهن است و کاربرد آن به تمدن هاي اولیه، پیش از آنکه حتی هیچ ماده شفافی ایده شفافیت در معماري، ای

در آغاز قرن بیستم و همگام با ظهور جنبش مدرنیسم در جهان، استفاده . در ساختمان ها به کار برده شود، باز می گردد
اي اخیر ایده شفافیت در ساختمان به از مصالح ترانسپرانت در ساختمان ها رشد وسیع تري پیدا کرد و در سال ه

امروزه مصالح شفاف، گستره وسیعی را از انواع شیشه هاي . بیشترین میزان محبوبیت خود در میان معماران دست یافت
با  گوناگونی تا انواع پالستیک هاي شفاف در بر می گیرند، و این متریال ها امکان ساخت بناهاي... کامپوزیت، لمینیت و 

از جمله مصالحی است که در چند دهه اخیر به عنوان جایگزین  ETFE [1].را امکان پذیر می سازندپایدار کیفیات 
ویژگی هاي منحصر . مناسبی براي شیشه در سطح جهانی مطرح گشته و استفاده از آن روز به روز در حال گسترش است

ر گذشته تنها به عنوان ایده هایی جاه طلبانه مطرح به فرد این ماده امکان ساخت پروژه هایی را بوجود آورده است که د
حال سوال اینجاست که دالیل استقبال از این ماده کدام است؟ هدف از ارائه این مقاله شناخت ویژگی هاي . بوده اند

، بررسی روش هاي مختلف ایجاد پیش کشیدگی در ماده، دسته بندي سیستم هاي  ETFEمنحصر به فرد پوشانه هاي 
پس از معرفی هر  همچنین. می باشدو بیان راهکارهاي مرتبط با معماري پایدار ساخت و برپاسازي این سازه ها مختلف 
در پایان . به بیان ویژگی هاي سازه اي و تاثیري که در خلق فضاهاي معماري داشته است، پرداخته می شود سیستم،

نترل عملکرد مناسب دستگاه ها مورد استفاده قرار می سیستم هاي کنترل و تجهیزات جانبی، که به منظور بازرسی و ک
   .گیرند، معرفی می گردند

  
  ، معماري پایدار ، تکنولوژي ساخت ، پوشانه هاي سبک ETFE، صفحات  ETFEبالشتک هاي  :کلیدي هاي واژه

  
   مقدمه -1

روند طراحی و اجراي بر  ETFEیافتن مصالحی که توانسته باشد پس از معرفی در صنعت ساختمان اثري همانند 
در طول قرن گذشته مثال هاي متعددي از مصالح و تکنولوژي هاي نوین وجود . ساختمان ها گذاشته باشد، بسیار نادر است

در بسیاري از موارد، استفاده از این مصالح براي دوره کوتاهی رواج . داشته است که بوسیله مهندسان خالق توسعه یافته اند
 1960آغاز شد و در دهه  1950ساخت پوسته هاي بتنی در دهه . به سطح پایین تري از مصرف افول کردند یافتند و پس از آن

اما پس از آن به دلیل تغییر وضعیت اقتصادي و تغییر سبک هاي طراحی، استفاده از آنها فروکش . به اوج شکوفایی خود رسید
با . تداول گشت اما پس از آن تا حدي به حاشیه رانده شدبه سرعت م 1990و 1980معماري پیش ساخته در دهه هاي . کرد

با استفاده از تکنیک هایی نظیر سخت . انقالبی در صنعت ساختمان به وقوع پیوست 1955ساخت جام هاي شیشه در سال 
یشه و سازي و لمینیت کردن، امکان ساخت پانل هاي بزرگتري فراهم گشت، اما به دلیل مشکالتی از قبیل وزن پانل هاي ش

 ETFEامروزه صفحات .  ترك هاي احتمالی، استفاده از یک سیستم ساخت چند الیه بر روي بام، هنوز گران و ریسک پذیر بود
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شفاف و مقاوم را پدید آورده و همین دلیل استقبال از این ماده و متنوع شدن  امکان بهره گیري از یک سیستم سبک،
 .محصوالت وابسته به آن می باشد

ETFE (Ethylene Tetra Fluoro Ethylene) فوق العاده  هايیک پلیمر پایه فلوئوروکربن بسیار بادوام و با قابلیت
این پلیمر شگفت انگیز یک پالستیک شفاف  )1شکل ( .شودساختمانی آینده نام برده می مصالحکه از آن به عنوان  ،است

با کارهاي  مادههر چند این  .ها شده است یاري از ساختمانهاي معمولی در بستفلونی است که جایگزین شیشه و پالستیک
این  [2].گرددمیازبسال پیش  70معماري شگفت انگیز به جهانیان معرفی شده است اما در حقیقت تاریخچه اختراع آن به 

. خته شده استواگذار شد، شنا  1، زمانی که حق ثبت اختراع آن به یک شرکت آمریکایی به نام دوپانت 1938ماده از سال 
ETFE  بر خالف ماده تفلونی هم خانواده خود(PTFE)  که به صورت اتفاقی کشف شد، در طی یک سري تحقیقات برنامه ،

این تحقیقات که به منظور تولید ماده اي عایق و مقاوم در برابر سایش، . ریزي شده توسط شرکت دوپانت ابداع گردید
 1970تولید انبوه این ماده در سال . اشینی انجام شد، تا چندین سال ادامه یافتتشعشعات و نوسانات گرمایی در صنایع م

در آلمان به منظور مصرف در صنایع هسته اي، پترو شیمی و هوا فضا صورت  2توسط دو شرکت دوپانت در آمریکا و هوخت
ه اولین افزایش قیمت جهانی ،ک 1974و  1973در صنعت ساختمان  به سالهاي  ETFEاولین جرقه هاي استفاده از . گرفت

در این زمان کشورهاي اروپایی بیشتر بر روي استفاده از انرژي خورشیدي به جاي سوخت هاي . نفت  اتفاق افتاد، باز می گردد
گل خانه ها، باغ وحش ها،استخرهاي شنا و نمایشگاه ها از اولین مراکزي بودند که استفاده از این ماده در .فسیلی تمرکز کردند

در سال هاي اخیر، بهره گیري از این تکنولوژي به عنوان پوشش نهایی در ساختمان هاي معمولی بیشتري از . نها رایج گردیدآ
بسیاري در سرتاسر جهان با استفاده از مدرن هم اکنون بناهاي . جمله فروشگاه ها، مراکز خرید و آتریوم ها متداول گشته است

  [3] .شوندساخته می این تکنولوژي
  

 
   ETFEمعرفی مشخصات عمومی متریال  -2
  عایق گرمایی -2-1

پاسکال متورم شوند که در این حالت بیشترین توان و مقاومت  220می توانند با فشاري معادل  ETFEبالشتک هاي 
ی به میزان  ضریب هدایت گرمای ETFEهنگامی که تنها یک الیه از پوسته . کششی و نیز عایق پذیري در آنها ایجاد می شود

5.6 w/m²°K  ،1.96یک بالشتک استاندارد سه الیه ضریب هدایت گرمایی به میزان   ) 2شکل (داشته باشد w/m²°K دارد .
این سیستم در مقایسه با یک شیشه سه الیه که به صورت افقی مورد استفاده قرار گیرد، از خاصیت عایق بندي بهتري 

                                                
1  - DuPont 
2  - Hoechst 

 ETFEیه تک ال هاي پوشانه: 2شکل  ETFE بالشتک هاي چند الیه : 1شکل 
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را با اضافه کردن الیه هاي بیشتر و پوششش هاي  ETFEعایق بندي بالشتک هاي  همچنین می توان کیفیت. برخوردار است
  [4]  .ویژه، بهبود بخشید

  
   شفافیت -2-2

ETFE از کل طیف نوري  % 85تقریبا  (ماده بسیار شفافی است و تمام طیف نوري قابل تشخیص با چشم انسان
nm780-380(  از این الیه ها در محدوده فرابنفشهمچنین انتقال نور . را از خود عبور می دهد  nm)780-380(  نیز بسیار

. و به همین دلیل، امکان رشد پوشش گیاهی در زیر این پوشش ها به خوبی میسر است )88- 83%در حدود  (مناسب است
 ،می کنند همچنین ذکر این نکته الزامیست که این الیه ها نسبت باالیی از طیف نوري مادون قرمز عبوري را جذب) 3شکل (

  [5] .این ویژگی می تواند در کاهش میزان مصرف انرژي در ساختمان ها مورد استفاده قرار گیرد
 

  
  کنترل انرژي خورشیدي  -2-3

از یک پلیمر شفاف تشکیل شده ، اما راه هاي بسیاري وجود دارد    ETFEبا وجود اینکه اساس و پایه مواد تشکیل دهنده 
این روش ها . بتوان میزان انعکاس و یا میزان دریافت اشعه هاي تابیده شده بر روي آن را تغییر داد که با تغییر این خاصیت

  :شامل موارد زیر می باشند 
در این روش سطح روي صفحات با بافت هاي مختلف چاپی پوشیده شده، تا از میزان انرژي  : 3بافت هاي چاپی -2-3-1

میزان درصد این بافت هاي پوشاننده و همچنین تغییر میزان چگالی مرکب مصرفی،  با تغییر. خورشیدي دریافتی کاسته شود
  . مقدار انرژي عبوري قابل تغییر است

روش دیگر ، تولید این صفحات به صورت نیمه شفاف با ته رنگ زمینه  : 4تولید صفحات با ته زمینه رنگی -2-3-2
ی شوند که با استفاده از آنها در کنار صفحات شفاف معمولی، امکان امروزه طیف وسیعی از صفحات رنگی تولید م. سفید است

همچنین با استفاده از الیه هاي مات با ته رنگ هاي . ایجاد تصاویر گرافیکی در ابعاد بزرگ بر روي جداره ها امکان پذیر است
  .  بوري را تعدیل کردمختلف در کنار الیه هاي شفاف در سیستم بالشتکی چندالیه می توان میزان نور خورشید ع

با افزایش و یا کاهش تعداد صفحات در سیستم بالشتکی می توان درجه شفافیت و  :افزایش تعداد الیه ها  -2-3-3
  )4شکل (. نیز میزان انرژي گرمایی دریافتی را تنظیم نمود

و سایه اندازي این نوع از  از روش هاي دیگر تنظیم میزان انعکاس :تغییر در میزان فشار هواي بین الیه ها  -2-3-4
این امر موجب کدر شدن الیه هاي میانی . پوشش ، تغییر در میزان فشار هواي دمیده شده در بین محفظه بالشتک ها می باشد

                                                
3  - Printing Texture  
4  - Tinting 

 ETFEسیستم چند الیه بالشتک هاي : 4شکل 

  انتقال نور و امکان رشد پوشش گیاهی :3شکل 
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این امر بدین معناست که با استفاده از این روش می توان پوسته اي . و در نتیجه تغییر میزان انعکاس درکل سطح می گردد
ضریب  .ي ساختمان طراحی کرد، که نسبت به تغییرات آب و هوایی محیط اطراف خود واکنش نشان می دهدهوشمند برا

می  0.35و براي یک سیستم بالشتکی سه الیه در حدود  0.48جذب انرژي براي سیستم یک الیه از این متریال در حدود 
   [6].است 0.88حدودا  باشد، که در مقام مقایسه این ضریب براي یک شیشه استاندارد معمولی

 
  دوام و طول عمر  -2-4

در . تحت تاثیر اشعه ماوراء بنفش ، آلودگی هوا و یا سایر عوامل فرسایشی محیطی قرار نمی گیرند ETFEورقه هاي 
ش آزمایشهاي انجام گرفته در آزمایشگاه و یا آزمون هاي میدانی هیچگونه فساد ، تحلیل رفتگی ، تجزیه و یا کاهش میزان کش

سال عمر مفید داشته  50می شود این مصالح بدون هیچگونه شکنندگی و یا تغییر رنگ تا    پیش بینی. مشاهده نشده است
  .باشد

  
  پاك سازي  -2-5

از موادي فشرده، بدون بافت و کشیده شده تشکیل شده است که سطح نهایی آن را بسیار  ETFEبر خالف مصالح سنتی، 
ن خاصیت موجب شده است که سطح خارجی این مصالح هیچگونه آلودگی به خود جذب ننماید و ای. صاف و هموار می گرداند

به همین دلیل نماي خارجی ساختمان . هرگونه آلودگی مانند فضوالت پرندگان نیز به هنگام بارندگی از سطح نما شسته شود
سال بسته به میزان  10تا  5ضاي داخلی نیز هر استفاده می نمایند هیچگاه نیاز به پاك سازي ندارند و ف ETFEهایی که از 

به همین دلیل نیاز به تجهیزات گرانقیمت و پیشرفته جهت نگهداري و نظافت . آلودگی فضاي داخلی می بایست تمیز گردند
  . پوسته داخلی و خارجی ساختمان نمی باشد

  
  پایداري و همسازي با محیط زیست  - 2-6

درجه بندي می  2ورد استفاده قرار می گیرد، بر اساس توافق نامه مونترال در کالسم ETFEماده خامی که براي تولید 
. این بدان معناست که کلیه موادي که در پروسه تولید مصرف می شوند، تاثیري بر تخریب الیه اوزون نخواهند داشت. شود

این فرآیند کامال . پلیمرازیسیون می باشددر طی فرآیند  ETFEبه پلیمر  TFEپروسه تولید این ورقه ها شامل تبدیل مونومر 
سپس این ماده با استفاده از دستگاه هاي اکستروژن . بر پایه آب بوده و هیچ گونه حالل صنعتی دیگري را شامل نمی شود

ین برپاسازي ا. کل این پروسه نیاز به مصرف انرژي بسیار ناچیزي دارد. کشیده شده تا در ضخامت هاي مورد نیاز تولید گردد
به یکدیگر داشته که این امر نیز به راحتی و با مصرف انرژي بسیار کم  ETFEبالشتک ها نیز تنها نیاز به جوش دادن صفحات 

این ماده به راحتی قابل بازیافت می باشد، اگرچه به دلیل پایداري این ماده در برابر شرایط محیطی و داشتن  .میسر می گردد
مقدار انرژي مورد نیاز براي تولید فریم هاي . نیاز به پروسه بازیافت بسیار کم است  )سال 100تا  50(طول عمر باال

آلومینیمومی، که به عنوان زیرسازي در این سیستم مصرف می شوند، نسبتا زیاد است اما آنها نیز از عمر مفید باالیی برخوردار 
  . بوده و در نهایت قابل بازیافت می باشند

  
  ر آتش مقاومت در براب - 2-7

و جزء مواد خود خاموش شونده دسته بندي می ) کلوین 200دماي ذوب (قابلیت اشتعال پایینی داشته  ETFEصفحات 
در صورت وقوع آتش سوزي در داخل ساختمان، دودهاي داغ سطح صفحات را نرم کرده و این سطوح نرم شده در خود . شوند

می شوند، امکان خروج دود و بخارات سمی ناشی از احتراق را به بیرون فضاهاي خالی که از این طریق ایجاد . جمع می شوند
در چنین شرایطی مقدار ماده مورد مصرف در سطوح جداره ها و سقف چندان مهم نمی باشد، زیرا صفحات . فراهم می کنند

ETFE وان ضمانت کرد تا در شرایط خاصی که نمی ت .نرم شده هیچگونه دود یا قطعات ذوب شده از خود تولید نمی کنند
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دودهاي ناشی از آتش سوزي به آن میزان از درجه حرارت برسند که بتوانند صفحات را نرم کنند، می توان از یک سیستم 
بدین منظور با استفاده از سیم کشی به صورت سري در نقاط مختلف . استفاده کرد 5کمکی به نام سیستم سیم کشی داغ
ی توان با فشار یک کلید صفحات مشخصی را که در قسمت حادثه دیده قرار دارند به سطوح، در صورت بروز آتش سوزي، م
همچنین این صفحات توسط مراکز معتبر مورد آزمایش قرار گرفته که برخی از نتایج آن . صورت اتوماتیک نرم کرد و از بین برد

   )1جدول . (مطابق جدول زیر می باشند
 [5] ختلفاستاندارد م وسساتیج آزمایش مقاومت در برابر آتش توسط منتا: 1جدول 

Class B1              DIN 4102           
Class B-s1, d0  EN 13501-1  

M2                       NFP 92-505  
Pass                   NFPA 701          

  
  آکوستیک  -1-8

به . تري را از خود عبور داده و عایق صوتی ضعیف تري محسوب می شوندنسبت به شیشه صداي بیش ETFE صفحات 
اگرچه در . همین دلیل جهت استفاده از آن در بناهایی که به صدابندي بیشتري احتیاج دارند ، محدودیت هایی وجود دارد

رد، اما پیشنهاد می شود شرایط خاص با استفاده از پوشش هاي ویژه امکان بهبود بخشیدن خواص آکوستیکی تا حدي وجود دا
تا در هر پروژه خاص با توجه به نوع کاربري به این ویژگی به عنوان یکی از معایب این سیستم توجه شده و سپس به انتخاب 

  .آن اقدام گردد
  

   ETFEمعرفی مشخصات سازه اي متریال  -3
  وزن و کشش سطحی  -3-1

وزن یک پانل شیشه معمولی را دارا می  100/1م مقایسه تنها بسیار سبک وزن بوده ، به طوریکه در مقا ETFEصفحات 
برابر وزن خود  400گرم در متر مربع وزن دارند ولی با این وجود قادر به تحمل بار تا  350تا  100این صفحات تنها . باشند

ابر طول اولیه خود همچنین این صفحات می توانند، بدون اینکه حالت االستیک خود را از دست بدهند، تا سه بر. هستند
   [6] .کشیده شوند

  
   6مقاومت متریال -3-2 

ارائه ) DINآئین نامه (با ضخامت هاي گوناگون که توسط موسسه استاندارد آلمان  ETFEاطالعات مربوط به صفحات 
  )2جدول ( .شده است

                                                
5  - Hot Wire 
6  - Material Strength 

   [5]در ضخامت هاي مختلف ETFEمشخصات مکانیکی متریال : 2جدول 
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   معرفی انواع سیستم هاي ساخت -4
این .هستند ETFEاز جنس  7ار میی گیرد، غشاهاي نازکیمحصول شاخصی که در صنعت ساختمان مورد استفاده قر

صفحات نازك می توانند تحت عنوان یک سیستم تک الیه، که صفحات بین دو عنصر سازه اي نگهدارنده کشیده می شوند، 
همچنین می توانند تحت عنوان یک سیستم بالشتکی چند الیه، که بین الیه هاي مختلف این صفحات با هوا  .استفاده گردند

در هر دو صورت، این غشاهاي نازك باید تحت سیستمی پیش کشیده شوند تا . پر شده است، مورد بهره برداري قرار گیرند
ون هیچ گونه خمیدگی به سازه آلومینیمی نگهدارنده منتقل بتوانند نیروهاي وارده بر سطح خود را تنها از طریق کشش و بد

در سیستم تک الیه بر خالف سیستم بالشتکی، که از فشار هواي بین الیه ها براي ایجاد پیش کشیدگی استفاده می . کنند
   [7].شود، تنها از پیش کشیدگی مکانیکی براي انتقال نیروها به سازه ثانویه استفاده می گردد

  
  در سیستم تک الیه 8کشیدگی مکانیکی پیش -4-1

توسط یک سازه ثانویه آلومینیومی، که غالبا به سازه فلزي یا بتنی متصل  ETFEدر سیستم ساخت تک الیه صفحات 
، که به دو ETFEسایز پانل ها با توجه به قابلیت باربري صفحات  ) 5شکل ( .است، حمایت و در جاي خود ثابت می شوند

در سیستم تک الیه، کناره صفحات کشیده شده و به لبه سازه . احت بستگی دارند، تعیین می شوندعامل ضخامت و مس
با این کار میزان پیش کشیدگی الزم براي انتقال نیروها به صورت مکانیکی در سطح صفحات بوجود . نگهدارنده متصل می شود

. متر و به طول دلخواه می باشد 1.5ت تقریبا به عرضماکزیمم مساحتی که توسط سیستم تک الیه قابل پوشاندن اس. می آید
پانل هاي پیش کشیده شده به صورت مکانیکی، به دلیل اینکه بارها را تنها از طریق مقاومت کششی سطح متریال منتقل می 

پوشش بام یا لذا از سیستم تک الیه عمدتا در پروژهاي کوچک و به عنوان . کنند، بسیار کوچکتر از پانل هاي بالشتکی هستند
  )6شکل (. جداره هاي خاص استفاده می گردد

  

  
  در سیستم بالشتکی چند الیه  9پیش کشیدگی از طریق باد کردن -4-2

از این سیستم اکثرا در پروژه هاي با مقیاس بزرگ نظیر استخر هاي شنا، گلخانه ها، بیمارستان ها و فضاهاي ورزشی 
که لبه هاي آنها در طول محیطشان به یکدیگر جوش شده  ETFEه دو یا چند صفحه این سیستم از مجموع. استفاده می شود

هواي فشرده دمیده شده به داخل بالشتک ها آنها را پایدار ساخته و با کشیدن . و بینشان با هوا پر شده، تشکیل شده است
 400تا  250ر حالت مینیمم بین فشار هواي داخل بالشتک ها د. سطوح صفحات باعث ایجاد پیش کشیدگی در آنها می شود

تا  10این فشار باعث می شود تا سطح بالشتک ها به اندازه . پاسکال می باشد 1000تا  800پاسکال و در حالت ماکزیمم بین 
                                                
7  - ETFE Film 
8  - Mechanical Prestressing 
9 - Pneumatically Prestressing  

 ستم تک الیهپیش کشیدگی مکانیکی در سی: 6شکل   به سازه ثانویه ساپورت کننده ETFEاتصال صفحات : 5شکل 
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تا  100با ضخامت بین  ETFEالیه صفحات  5تا  2براي ساخت بالشتک ها از . درصد عرض دهانه پوشیده شده باال بیاید 15
به دلیل سبکی زیاد این بالشتک ها نسبت به یک نماي شیشه اي معمولی، وزن سازه  )7شکل (. ن استفاده می شودمیکرو 200

  )8شکل (. درصد از هزینه هاي نصب کاسته می شود 70تا  24ساپورت کننده آلومینیومی نیز بسیار کمتر بوده و حدودا بین 
  

  
  سایز بالشتک ها  -4-2-1

تنها عوامل تاثیر گذار بر سایز این . توانند در هر سایز و شکلی توسط کارخانه سازنده تولید شوندمی  ETFEبالشتک هاي 
اما بر اساس یک دستور . باد، نیروي ثقلی برف و جهت گیري عمودي یا افقی جداره ها می باشد 10قطعات نیروي بلند کننده

براي دهانه هاي مثلثی . متر و طول دلخواه را بپوشانند 3.5 العمل کلی، بالشتک هاي مستطیلی می توانند دهانه هایی تا عرض
ماکزیمم ) دایره، مربع، چند ضلعی( به طور کلی براي بالشتک هایی با اشکال محدود . ابعاد می تواند اندکی بزرگتر از این باشند

ن دهانه هاي بزرگتر باشد، می توان با اگر با توجه به طرح معماري نیاز به پوشاند. متر پیشنهاد می شود 7.5دهانه پوشاننده تا 
همچنین در صورت . مقاوم سازي صفحات داخلی و خارجی توسط شبکه اي از کابل هاي پیش کشیده این امکان را فراهم نمود

 باریدن برف و یا وزش باد هاي شدید با افزایش میزان فشار هواي داخل بالشتک ها می توان توانایی باربري آنها را براي تحمل
  . شرایط جدید، بیشتر کرد

  
   ١١یونیت دمنده هوا -4-2-2

سیستم بالشتکی متداوال توسط دستگاه هاي دمنده هوا که در نزدیکی این سطوح قرار دارند، کنترل شده و با فشار مناسب 
نیازي به تولید جریان به دلیل اینکه بالشتک ها تنها نیاز به نگهداري فشار هواي محبوس شده داشته و  )9شکل ( .باد می شوند

تمامی سطوح و جداره هاي بنا که با . مقدار انرژي مصرفی توسط این یونیت ها بسیار ناچیز است .هواي دائمی نمی باشد
استفاده از این سیستم ساخته شده اند تنها با دو یا چند فن هواکش، که انرژي خود را از یونیت هاي دمنده می گیرند، هوادهی 

. ین سیستم، در هر زمان مشخص تنها یک فن هواکش فعال بوده که متناوبا با فن هاي بعدي تعویض می شونددر ا. می شوند
در صورت بروز هر گونه اشکال در . مقدار انرژي مصرفی هر یک از این فن ها تنها به اندازه یک المپ حبابی معمولی می باشد

  .ري فشار داخلی، فعال می گردندهر یک از بالشتک ها، همه فن ها به منظور تامین پایدا

                                                
10  - Uplift 
11  - Inflation Units 

 کاهش وزن سیستم ثانویه ساپورت کننده: 8شکل  سیستم بالشتکی چند الیه: 7شکل 

 تصاویر داخلی و خارجی یک یونیت دمنده هوا: 9شکل 
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داشته و در نزدیکی پوشش جداره ساخته شده از  m1.2m x1.2m x0.9یک یونیت دمنده هواي معمولی ابعادي برابر با 
ETFE آمپر  13ولت و  220این سیستم به یک منبع تولید انرژي با دو اتصال . در داخل یا خارج ساختمان قرار می گیرد

، یک سیستم دائما فعال می باشد، بالشتک ها به طور پشت سر هم به ETFEجا که سیستم بالشتک هاي از آن. احتیاج دارد
در داخل یونیت هاي . یونیت دمنده متصل می شوند تا از میزان فشار هواي نگهداري شده در داخل آنها اطمینان حاصل شود

  .ه به محفظه ها کامال خشک باشددمنده معموال یک فیلتر رطوبت گیر وجود دارد تا هواي فرستاده شد
   ١٢سیستم کنترل کننده -4-2-3

پوشش می شود همواره از یک سیستم مانیتورینگ کنترل کننده بهره می برد که  ETFEهر پروژه اي که با صفحات 
سیستم این . جاي گرفته و با یونیت هاي دمنده هوا در ارتباط می باشد) سیستم مدیریت ساختمان( ١٣BMSمعموال در اتاق 

به طور متناوب اطالعات تازه اي از میزان فشار هواي داخل بالشتک ها، شرایط آب و هوایی محل، دما و میزان دماي هواي 
نشان می  LCDجریان یافته در داخل سیستم و همچنین هر گونه تغییر احتمالی در عملکرد سیستم را بر روي یک مونیتور 

دارد تا در صورت بروز مشکل، دسترسی به سیستم کنترل از راه دور و توسط  همچنین این امکان وجود) 10شکل . (دهد
  .شرکت سازنده امکان پذیر باشد

  

  
براي مثال . در صورت بروز اشکال در مجموعه، سیستم کنترل تالش می کند تا به صورت اتوماتیک مشکل را برطرف سازد

یستم کنترل به صورت خودکار میزان جریان هواي دمیده شده به زمانی که افت فشار در داخل محفظه ها اتفاق می افتد، س
به عالوه مشکل حادث شده در داخل سیستم ثبت می شود و بر اساس میزان پیچیدگی آن . بالشتک ها را افزایش می دهد

ودکار براي یکی از چراغ هاي هشدار قرمز یا زرد بر روي سیستم کنترل روشن شده و یک پیغام هشداردهنده نیز به صورت خ
  .صداي هشداردهنده این پیغام تا زمانی که به آن رسیدگی شود مرتبا افزایش می یابد. متخصص مربوطه ارسال می گردد

                                                
12  - Control System 
13 Building Management System- 

  [5]صفحه مانیتورینگ یک سیستم کنترل کننده مربوط به شرکت آرشیتن لندرل: 10شکل 
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سیستم مونیتورینگ دائمی به مجموعه این امکان را می دهد تا به صورت اتوماتیک خود را براي حل مشکالت احتمالی 
هواي موجود در مجموعه از مقدار معین شده تجاوز کند، سیستم به صورت خودکار براي مثال اگر میزان رطوبت . تطبیق دهد

سیستم همچنین می تواند تا در صورت ایجاد سوراخ هاي ریز . فیلتر هاي رطوبت گیر را فعال کرده تا هواي عبوري خشک شود
را با آن تطبیق داده و در صورت نیاز  بر روي سطح بالشتک ها و یا بروز شرایط آب و هوایی نامناسب، به طور اتوماتیک خود

همچنین وضعیت کاري دستگاه هاي دمنده توسط چراغ هاي هشداري که بر روي بدنه آن وجود .متخصص مربوطه را آگاه سازد
  : وضعیت کاري دستگاه ها به شرح زیر می باشند. دارند، توسط متخصص مربوطه قابل بازرسی هستند

  کاري مناسب قرار داردسیستم در وضعیت  -چراغ سبز -1
براي مثال ممکن است فیلتر هاي هوا در بخشی از سیستم مسدود  (مشکالت کوچک، احتیاج به توجه دارد  -چراغ زرد -2

  )شده باشد
  نیاز به توجه و بازرسی فوري وجود دارد -چراغ قرمز -3

تا نوع مشکل را از راه دور پیش بینی  زمانی که مشکلی در عملکرد سیستم کنترل بروز کند، شرکت سازنده تالش می کند
  :پس از تشخیص نوع مشکل، از دو راه امکان تعمیر وجود دارد . کند

 )مشکالت نرم افزاري(تعمیر از راه دور  -1
در صورت نیاز به چنین اصالحاتی، تنها با دسترسی به اتاقک سیستم کنترل امکان ) مشکالت سخت افزاري(تعمیر در محل  -2

  [5]. جود داردتعمیر آن و
  
   ١٤قطع جریان برق -4-2-4

 6تا  3می توانند فشار هواي درون خود را به مدت  ETFEدر صورت قطع برق در شرایط احتمالی،  سیستم بالشتک هاي 
البته این مقدار ساعت به ویژگی هاي دستگاه هاي دمنده . ساعت قبل از تخلیه، بسته به شرایط آب و هوایی، حفظ کنند

بعد از گذشت این زمان، امکان آن وجود دارد که بالشتک ها بر اثر تخلیه کامل هواي درون . ولیدي نیز بستگی داردکارخانه ت
آنها تا حدودي آسیب ببینند، لذا هواره الزم است تا یک ژنراتور کمکی به سیستم متصل باشد تا در چنین شرایطی با تزریق 

همچنین به منظور جلوگیري از هرگونه اشکال احتمالی بهتر است . افظت نمایدانرژي به مجموعه از آسیب دیدن بالشتک ها مح
  .تا عملکرد تمامی سیستم دائما توسط مونیتور کنترل شود

  
  تعمیر و جایگزینی -4-3

نسبت به سایر پوشش هاي مشابه نظیر پلیسترها، این است که در برابر پارگی و فشار  ETFEیکی از ویژگی هاي برجسته 
هر گونه . ترك ها و شکاف ها مقاومت باالیی داشته و امکان استفاده از آن را در تمام جداره ها امکان پذیر می کند ناشی از

خراش و پارگی در صورت بروز در سطح الیه ها، ابتداً گسترده شده اما سپس متریال به سرعت کشیده شده و در دایره اي به 
ث می شود تا وارد شدن نیرو به شکاف موجود متوقف شده و از گسترش آن این عمل باع. قطر شکاف موجود سخت می گردد

  .جلوگیري شود
نوك زدن هاي مداوم پرندگان، باعث . رایج ترین تهدید مربوط به پارگی سطوح غالبا از سوي پرندگان مطرح می شود

تنها . زه اي مجموعه نخواهند داشتایجاد سوراخ هاي ریزي در سطح بالشتک ها می شود که در مجموع تاثیري بر پایداري سا
ایجاد حفره هاي بزرگ بر کاهش میزان فشار داخل بالشتک ها تاثیر می گذارد، که در صورت بروز چنین مشکلی نیز سیستم 

خاص آسیب ببیند، به راحتی و با کمتریت میزان آسیب  ETFEاگر یک بالشتک  .مونیتورینگ فعال آن را گزارش می دهد
در جداره خارجی توسط کارگران  ETFEدسترسی به بالشتک هاي . آلمینیومی، جدا و جایگزین می گرددرسانی به سازه 

                                                
14  - Power Failure 
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. متخصص و با استفاده از یک طناب متصل شده به سازه فلزي اصلی ساختمان و با تکنیک هاي خاص امکان پذیر است
در این . وتاهی در محل انجام می گیردهمچنین تعمیرات جزئی نظیر  وصله کردن سوراخ هاي ریز سطحی با صرف زمان ک

اضافه شده از لحاظ بافت و رنگ با صفحات اصلی ساختمان مطابقت داشته   ETFEمورد تنها باید دقت شود که وصله هاي
  .باشند، تا بر جنبه زیبایی شناسانه سازه تاثیر منفی نگذارد

  
  نتیجه گیري  -5

در . د و خالقانه می باشد که مصالح و ابزارهاي خاص خود را می طلبددنیاي تکنولوژي هاي پیشرفته، عصر ایده هاي جدی
سال هاي اخیر با افزایش شتاب صنعتی شدن کشورها، کاهش منابع سوختی و بروز مشکالت زیست محیطی تقاضا براي 

تالش هاي از جمله  ETFE. معماري همساز با اقلیم و مصالح سازگار با محیط زیست در سطح جهانی افزایش یافته است
  . مهندسان براي پاسخ به این نیاز می باشد
 از این متریال، نیاز است تا نخست عواملی را که آینده پیشرفت هاي معماريپایدار به منظور پیش بینی آینده استفاده 

از بنا، مسلما کاهش هزینه هاي ساخت و نگهداري، افزایش مدت زمان بهره برداري . را شکل می دهند، شناسایی کنیم سبز
بهبود ایجاد شرایط آسایش، مصرف کمتر انرژي و قابلیت بازیافت از جمله فاکتورهاي اساسی در پیشرفت یک تکنولوژي در این 

عالوه بر تامین تمامی خواسته هاي مطرح شده در باال، گاهی بیشتر از آن را نیز  ETEFاستفاده از . دوره محسوب می شوند
هاي فراوان این متریال، استفاده از آن را به یکی از راه حل هاي کلیدي جهت ساخت پروژه هاي  قابلیت. براي ما مهیا می کند

گواه این مساله ساخت پروژه هاي متنوع و مطرح در نقاط مختلف جهان با استفاده از . نوین و خالقانه تبدیل کرده استپایدار 
در عرصه معماري نهاده و  پایدارتاثیر فراوانی در خلق کیفیات ویژگی هاي منحصر به فرد این ماده، . می باشداین تکنولوژي 

 .قابلیت هاي فراوانی را در اختیار طراحان قرار می دهد، تا به ارائه طرح هاي بدیع و نو همت گمارند
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