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استفاده  یو.پی.وی.سی در شــرایط  پنجره دو جداره  مقایســه عملکرد 

از پروفیل ســری 60 )ســه محفظه( و پروفیل ســری 70 )پنج محفظه( 

در آزمون نفــوذ آب، نفوذپذیری هــوا و مقاومت در برابر فشــار باد

معرفی
صرفه جویــی در مصرف انرژی به کمــک دروپنجره های دوجداره یو.پی. وی. ســی نقش 
بســزایی در جلوگیری از اتالف انرژی دارد. با توجه به اعالم تحقیقات ســازمان بهینه سازی 
مصرف ســوخت در ایران در حدود %۴۵ از اتالف انرژی از طریق پنجره ها صورت می گیرد. 
درصورتی که در زمســتان به قاب پنجره و شیشه آن دست بزنید خواهید دید که سرد است و 

این دلیل تبادل حرارتی بین قاب پنجره و شیشه با فضای بیرون است.
 با اســتفاده از پنجره و شیشــه دوجداره تبادل حرارتی از طریــق پنجره به حداقل ممکن 

خواهد رسید.
 تعداد جداره های شیشــه، وجود گاز خنثی در جدار میانی آنها و نحوه مونتاژ شیشه و پنجره 
دوجداره در میزان عایق حرارتی آن موثر اســت. میزان آلودگی صوتی در شهرهای بزرگ در 

چکیده
هدف از این مقاله بررسی رفتار پنجره ها با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی خاص و ابعاد بزرگ تر از حد معمول بوده و همان گونه 
که می دانیم در طراحی پنجره ها می بایســت به نکاتی از جمله سرعت باد در مناطق بادگیر و ساختمان های بلندمرتبه توجه کرد. اگر 
استحکام پنجره ها با ســرعت باد منطقه تطابق نداشته باشد، احتمال خارج شدن پنجره از آب بندی و هوابندی و در موارد شدیدتر 
شکســت شیشه را به همراه دارد. مورد دیگر لرزش دروپنجره ها با ابعاد بزرگ است که با استفاده از پروفیل با سطح مقطع باالتر تا 

حد زیادی از بین می رود.
دروپنجره دوجداره تولیدشــده با این پروفیل همچنین قابلیت نصب در ارتفاعاتی را که فشــار باد بسیار و یا از لحاظ ابعاد پنجره 
بزرگ اســت، داراســت و ظاهری زیبا به نمای ســاختمان و پنجره های آن می دهد. در این مقاله به بررسی مقایسه عملکرد پنجره 
دوجداره یو.پی.وی.ســی در شرایط استفاده از پروفیل سری 70 و استفاده از سری 60 در آزمون های آب بندی، هوابندی و فشار باد 

پرداخته و نتایج با هم مقایسه خواهد شد.
آزمایش های فوق در آزمایشــگاه             ایستاتســت، وابســته به گروه صنعتی طرح و                      ساخت ایستا انجام پذیرفته 
کــه در زمینه انجام آزمون های در، پنجره، نما و آموزش کنترل کیفیت واحدهای تولیدی به عنوان یکی از مراکز فعال در امر تحقیق و 
توسعه حوزه در، پنجره، نما و افزون بر آن آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه انجام آزمون های در، پنجره، نما 

بر مبنای استاندارهای ملی ایران از سال 1392 مشغول به فعالیت است.

مهندس امیر آزادی: 

مدیر کارخانه و سرپرست فنی

مهندس امین مؤیدفر: 

مدیر بازرگانی و کارشناس ارشد فنی

مهندس بهراد آزادی: 

رییس هیات مدیره و مدیر آزمایشگاه
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حدود 80-7۵ دســی بل و در شــهرهای کوچک ۵۵ دسی بل است. وجود کانال های خالی در 
میان پروفیل های یو.پی.وی.سی عالوه بر سبک تر کردن وزن باعث می گردد پروفیل پنجره 

عایق بهتری باشد و از انتقال صداهای محیط خارج به فضای داخلی جلوگیری کند.
 با استفاده از شیشه های دوجداره در پنجره های یو.پی.وی.سی و استفاده از چندین درزگیر 
الســتیکی در ساختار پیچیده پروفیل، پنجره های مزبور عالوه بر عایق حرارتی، عایق صوتی 
بســیار خوبی نیز می شوند و مانع از تبادل صوتی محیط داخل به بیرون و انتقال آلودگی های 
صوتی محیط بیرون به داخل خواهند شد. لذا دراین بین با توجه به شرایط اقلیمی منطقه تحت 
نظر، ابعاد پنجره و طبقات مورد اســتفاده شرایط ساختاری پنجره و عملکرد آن با تغییراتی در 

اقالم مورد استفاده، بهبود خواهد یافت.
 یکی از شــاخصه هایی که در تقویت پنجره ها مورد استفاده قرار می گیرد، ابعاد سطح مقطع 
پروفیل بوده که با افزایش این پارامتر، پنجره مســتحکم تر و همچنین با افزایش قطر شیشه 

از نظر ایجاد عایق صوتی شرایط بهتری حاصل می گردد.

آزمون های انجام پذیرفته در آزمایشگاه ایستاتست به شرح ذیل است:
آزمون مقاومت در برابر نفوذ آب

در این آزمون رفتار نمونه، در برابر بارش باران همراه با فشــار باد مورد بررسی قرار گرفته 
و درجه مقاومت نمونه مورد آزمون مورد بررسی قرار می گیرد. این آزمون بر اساس استاندارد 

isiri 7821 انجام و بر اساس استاندارد isiri 11864 رده بندی می گردد.

آزمون نفوذپذیری هوا
در این آزمون رفتار نمونه، در برابر فشار باد مثبت و منفی مورد بررسی قرار گرفته و میزان 
 isiri 7822 نفوذ هوا به درون ساختمان اندازه گیری می شود. این آزمون بر اساس استاندارد

انجام و بر اساس استاندارد isiri 11093 رده بندی می گردد.

آزمون مقاومت در برابر فشار باد
در این آزمون رفتار نمونه، در برابر فشار باد )طوفان( مورد بررسی قرار گرفته و میزان خمش 

 isiri اجزاء عمودی نمونه مورد آزمون اندازه گیری می گردد. این آزمون بر اســاس استاندارد
11421 انجام و بر اساس استاندارد isiri 11420 رده بندی می گردد.

نمونه ها با پروفیل داخلی سری 60 )با مشخصات ذیل( و بر اساس دفترچه فنی آن شرکت 
مطابق با استانداردهای تولید ساخته شده و از نمونه 1 با مولیون عادی دو نمونه و از نمونه 2 

با مولیون استاتیکی نیز دو نمونه با ابعاد و مشخصات ثابت مطابق طرح روبرو تولید گردید.

مشخصات پروفیل استفاده شده در تولید نمونه ساخته شده:
 مقاومت در برابر ضربه ناشی از سقوط وزنه در دمای پایین: کالس II )حداکثر ارتفاع(

ضخامت دیواره های خارجی: کالس A )ضخامت بیش از 2/8 میلی متر(
نوع ماده اولیه: کالس VM )استفاده از ماده دست اول(

و دارنده گواهینامه رال آلمان
 

 مقایســه رفتار آزمون مربوط به پنجره ساخته شده با پروفیل سری 60 و 
پروفیل سری 70

 بر اســاس مقایسه رفتار آزمونه ها در آزمون آب بندی، پنجره هایی که با استفاده از پروفیل 
ســری 70 ســاخته شــده اند حائز یک رتبه باالتر )7A( در حفظ آب بندی نسبت به پنجره 

تولیدشده با پروفیل سری 6A( 60( شده اند.
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بر اســاس مقایســه رفتاری Q600 آزمونه ها در آزمون هوابندی اول، نمونه تولیدشده با 
پروفیل ســری 70 با نشت هوا  2۴/۴0  نسبت به نمونه تولیدشده با پروفیل سری 
60 و مولیون عادی با نشــت هوا  ۴6/8۴ ، نمونه ســری 70 به میزان %92 بهبود 

عملکرد نسبت به نمونه سری 60 و مولیون عادی است.

 
 بر اســاس داده های استخراج شــده از آزمون فشار باد در مقایســه پارامترهای مربوط به 
تغییر فرم آزمونه در مواجه با فشــار ۴00 پاسکال، نمونه تولیدشده سری 70 نسبت به نمونه 
تولیدشده سری 60، رفتاری به مراتب باثبات تر )%93( داشته و تغییر فرم کمتری 

نشان می دهد.
    

هر دو آزمونه فارغ از تغییر فرمی که در فشــار ۴00 پاســکال از خود نشان می دهند پارامتر 
دیگری در فشــار صفر پاسکال در انتهای آزمون دارند که تحت عنوان تغییر فرم ماندگار 

ثبت می گردد.
 با بررســی پاســخ های هر دو آزمونه مشخص شــد در تغییر فرم ماندگار نمونه مربوط به 
پروفیل ســری 60 با مولیون عــادی %97 از تغییر فرم ماندگار نمونه پروفیل ســری 70 با 

مولیون استاتیکی بیشتر است.

در بحث هوابندی، نمونه تولید شده با پروفیل سری 70 دارای %92 بهبود عمکرد نسبت به 
نمونه سری 60 بوده و در مبحث هوابندی دارای یک رتبه باالتر است. 

با توجه به کلیه موارد فوق پنجره ساخته شده با پروفیل سری 70 از عملکرد به مراتب بهتری 
نســبت به پنجره ساخته شده با پروفیل ســری 60 برخوردار بوده و جهت استفاده در طبقات 
باالتر از ۴، مناطق بادخیز، ابعاد بزرگ تر از حد نرمال و همچنین نیاز به عملکرد مناسب تر در 

خصوص عایق صوتی توصیه می گردد.

 مراجع:
ـ استانداردهای ملی به شماره های 8۵10،7822، 11093، 7821، 118۴6، 11۴20 

و 11۴21.


