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 ETFE (Ethylene Tetrafluoroethylene)معرفي 
 

ETFE  ،پليمري با پايه فلوئوروكربن بسيار با دوام و انطباق پذير با قابليت هاي فوق العاده است. اين پليمر شگفت انگيز 

ظاهري شبيه به پالستيك شفاف تفلوني دارد كه جايگزين شيشه و پالستيك هاي معمولي در بسياري از ساختمان ها شده 

 است تا جائيكه از آن به عنوان مصالح ساختماني آينده نام برده مي شود.

 و در پي 1970هر چند اين متريال با كارهاي معماري شگفت انگيز به جهانيان معرفي شده است اما اين پليمر در دهه ي 

 سال 20 از حدود ETFE اختراع شد. Dupont توسط (NASA)مسابقه ي سفر به فضا به سفارش شركت فضايي ناسا 

 پيش مورد توجه معماران قرار گرفت و هم اكنون بناهاي بسياري در سرتاسر جهان با استفاده از آن ساخته مي شوند.

 در مصارف گوناگوني چون الكتريسيته، هوانوردي، فضانوردي، سلول هاي ETFE تاكنون، از 1975از زمان ساخت آن در سال 

 ، عايق كاري صوتي و حرارتي و گلخانه ها بهره گرفته شده است.(Photovoltaic)فتوولتائيك 

 در پوشش هاي معماري كاربرد فراواني يافته و از بالشتك (Fluorocarbon – Polymer)امروزه اين پليمر فلوئوروكربني 

 كه توسط جريان هوا با فشار پايين باد مي گردد، در بناهاي متفاوتي استفاده شده است. همچنين مي توان آن را ETFEهاي 

 به صورت ورقه هاي نازكي تهيه نمود.

 آن است كه مي توان آن را با رنگ ها و طرح هاي متفاوتي تهيه كرد و به وسيله ي نورافكن يا ETFEيكي ديگر از مزاياي 

  در پشت آن ها، نورپردازي زيبايي را ايجاد نمود.LEDجايگذاري المپ هاي 

از ديگر ويژگي هاي آن مقاومت بسيار باال در برابر عوامل شيميايي، باد، باران و نور خورشيد و وزن سبكتر آن نسبت به شيشه و 

 پالستيك مي باشد كه از نظر مقاومت در برابر زلزله بسيار حائز اهميت مي باشد.

ETFE در مقايسه با شيشه، امتيازات فوق العاده اي دارد كه از آن جمله مي توان به وزن بسيار كم آن اشاره كرد، به گونه اي 

كه با دارا بودن يك درصد وزن، هم نور بيشتري را از خود عبور مي دهد و هم عايق بهتري محسوب مي شود. از لحاظ هزينه 

 درصد صرفه اقتصادي دارد. از ديگر ويژگي هاي آن مي توان به حالت ارتجاعي فوق العاده آن اشاره 70 تا 24هاي نصب، بين 

 برابر وزن خودش را تحمل كند. اين متريال به خاطر سطوح كربني لغزنده خود مي تواند بطور 400كرد كه مي تواند تا 

 خودكار، گرد و غبار و آلودگي هاي مختلف را پاك نمايد، همچنين ضمن داشتن عمر طوالني از قابليت بازيافت برخوردار است.

 در سوئيس، ورزشگاه آليانز Basel در انگلستان، استاديوم Eden مي توان به پروژه ETFEاز جمله نمونه هاي استفاده 

Allianz Arenaاستاديوم ملي بيژينگ، آشيانه پرنده ، در آلمان (Beijing National Stadium, Bird’s Nest) و 

 در قزاقستان، اشاره Khan Shatyry مركز تفريحي ، در چين(National Aquatic Center)مركز ملي آبي در بيژينگ 

 كرد كه در ذيل توضيحاتي ارائه مي شود:

 است. اين بنا گلخانه بزرگي ETFEاين پروژه عظيم ترين بناي ساخته شده با استفاده از  در انگلستان: Edenپروژه  •

است با گنبدهاي ژئودزيك كه قابليت پرورش انواع گونه هاي گياهي اقليم هاي مختلف دنيا را دارد. تمام اين ويژگي ها از 

 نظير انعطاف پذيري، سبكي، دوام و ... مي باشد كه معمار پروژه نيكوالس ETFEخصوصيات و قابليت هاي فوق العاده 

  ميالدي در انگلستان، از آن بهره الزم را برده است.2001گريمشاو در طراحي و اجراي اين پروژه در سال 
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  و جيكس Pierre de Meuronاين پروژه توسط معماران معروف، پير دمورن  در سوئيس: Baselاستاديوم ورزشي  •

 ميالدي در سوئيس به اجرا در آمده است. نماي بيروني اين 2001 طراحي و در سال Jacques Herzogهرتزوگ 

 به صورت پانل هاي باد كرده اي است كه براي ايجاد چنين پانل هايي، هواي خشك با فشار ETFEاستاديوم از ورق هاي 

 كه از تمام جهات به يكديگر جوش داده شده اند، دميده مي شود. در نماي اين استاديوم نام ETFEبه داخل دو ورق 

 كه داراي رنگ قرمز ثابتي هستند حك شده است و در ساير قسمت ها، نما بصورت ETFEشهر باسل توسط ورق هاي 

 نيمه شفاف همانند پرده سينما است كه با جلوه هايي از طريق پروژكتورها روشن مي شوند.
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اين استاديوم فوتبال در مونيخ، ابتكار ديگري از هرتزوگ و دمورن مي  در آلمان: Alianz-Arenaاستاديوم ورزشي  •

 پانل پف كرده منحصر 2800 ميالدي در آلمان ساخته شده است. نماي خارجي اين استاديوم از 2005باشد كه در سال 

 پوشانده شده كه به همين منظور به آن لقب قايق بادي داده اند. پوسته استاديوم آليانز همانند استاديوم ETFEبه فرد 

)، Bayern Munchenباسل، شب هنگام روشن مي شود و بسته به تيمي كه در آن ميزبان است به رنگ هاي قرمز (تيم

  (تيم ملي آلمان) در مي آيد. ، يا سفيدMunchen (TSV 1860آبي (تيم 

 

 
 پكن بوده 2008 اين ساختمان ملقب به مكعب آبي است و ميزبان بازي هاي آبي المپيك مركز بازي هاي آبي پكن: •

 در جداره ها و سقف استفاده شده است تا جلوه اي حباب مانند ETFE پانل 4000است. در طراحي و ساخت اين بنا، از 

 صندلي براي 17000 استخر جهت شنا، شيرجه و واترپلو و 5در داخل و خارج آن ايجاد شود. اين مركز آبي داراي 

تماشاگران است. همچنين اين ساختمان از معدود بناهاي ساخته شده در دنياست كه باالترين بهره وري انرژي خورشيدي 

 درصد 90را داراست. اليه هاي حبابي آبي رنگ در نما، اين قابليت را بوجود آورده تا ساختمان همانند يك گلخانه، تا 

 انرژي تابشي خورشيد را در خود حبس كرده و از آن براي گرمايش داخلي و گرمايش استخر ها استفاده شود.
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  Bird’s  متر از مركز بازي هاي آبي، محل استقرار استاديوم ملي بيژينگ،500 به فاصله استاديوم ورزشي ملي پكن: •

Nest يا Beijing National Stadium   است كه كاري ديگر از معماران، هرتزوك و دمورن مي باشد. اين پروژه

 كه با هم تركيب شده اند و در واقع از اليه ETFEتضادي است از يك اسكلت فوالدي به هم تنيده صلب و اليه هاي نرم 

  براي پوشش فضاهاي ميان استراكچر فوالدي استفاده شده است.ETFEهاي 

 پر شده است. در قسمت نما ETFEفضاهاي موجود در بنا به وسيله ي غشاء هاي نيمه شفاف و بالشتك مانندي به نام 

 در اليه داخلي استاديوم و در قسمت هايي كه مورد نياز بوده (براي مثال جهت محافظت از وزش باد) ETFEنيز از 

 استفاده گرديده است.

 در اليه ي بيروني سقف و غشاء ETFEسقف استاديوم بوسيله ي غشاء دو اليه اي پوشيده شده است. غشاء نيمه شفاف 

 در اليه ي داخلي سقف كه به عنوان اليه ي آكوستيك عمل مي نمايد. PTFE (Polytetra Fluoroethylene)كدر 

اين دواليه ميزان كافي از نور خورشيد جهت رشد چمن استاديوم را عبور مي دهند و در عين حال از تماشاگران در برابر 

  محافظت مي نمايند و هم چنين در برابر باران و باد نيز مقاوم مي باشند.UVنور شديد و اشعه هاي مضر چون 
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 اين پروژه كه توسط دفتر معماري نورمن فاستر طراحي شده، يك  در قزاقستان:Khan Shatyryمركز تفريحي  •

مركز بزرگ تفريحي و فرهنگي است كه در آستانه، پايتخت كشور قزاقستان واقع شده است. اين مركز شامل گستره اي از 

فروشگاه ها، كافه ها، تئاترهاي نمايش، و... مي باشد. سازه اين بنا به يك چادر غول پيكر بر فراز يك كوهستان شباهت 

 نقش يك ستاره را درساخت اين بنا بازي مي كند و غشاء عظيم خارجي آن را تشكيل مي دهد. ETFEدارد. در حقيقت 

در نتيجه اين امكان فراهم مي شود كه در عين عبور نور به فضاهاي داخلي، مردم در مقابل اثرات نامطلوب آب و هواي 

 ناماليم، محافظت شوند و كل مجموعه در سرتاسر سال قابل استفاده گردد.

 
  طراحي و ساخته شدند مي توان به موارد زير اشاره نمود:ETFEاز ديگر پروژه هايي كه با استفاده از تكنولوژي  •

- Art Center College of Design, South Campus, 2004 

- Duisburg Meiderich Theater, 2005 

- Arts Center at Rensselaer Polytechnic in Troy, New York, 2008 

- Lemay Museum, 2009 

- Earth Park Project in Pella, 2010 

 


