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ضرورت استفاده از پنجره هاي یو.پی.وی.سی  
در بحث بهينه ســازي مصرف سوخت، پنجره به عنوان يكي از آيتم هاي موثر در ساختمان، 
ازجنبه هاي مختلف كســب نور، حرارت، زيبايي و مانعي در برابــر باد، باران و گرد و غبار و 
آلودگي هاي صوتي به شمار مي رود. از اين رو نوع پنجره و انتخاب صحيح و بجاي آن مي تواند 

در ميزان مصرف حامل هاي انرژي در سطح كالن نقش مهمي را ايفا كند.
بــا توجه به اينكه حدود 25 تا 30 درصد از اتالف انرژي صورت گرفته در ســاختمان ها از 
طريق پنجره ها مي باشــد، دوجداره كردن پنجره ها و كاهش اتالف انرژي ناشي از آن تا 50 

درصد، مي تواند يكي از راهبردهاي جدي و مهم باشد.
پنجره اي كه در دهه هاي اخير در سراســر جهان مورد تاييد قرار گرفته و به طور گســترده 

كاربرد داشته است، پنجره هاي يو.پی.وی.سی با شيشه هاي دو يا سه جداره است.
پر واضح اســت، اگر بخواهيم پنجره اي با كيفيت و ويژگي ها و عملكردهاي مثبتي كه در 
باال به آن اشــاره شد داشته باشيم، مي بايســت در تمامي مراحل و پروسه ساخت، از تامين 
مواد اوليه گرفته تا نصب پنجره ها، كليه استانداردها و قواعد و اصول فني آن را رعايت كرده 

و به كار ببنديم.
بدين منظور ضمن برشــمردن  مراحل مختلف كار، به بحث پيرامون آنها پرداخته و دانش 

فني الزم را در اختيار شما عزيزان قرار مي دهيم.
سرفصل مطالب

1. مواد اولیه
2. انبارش مواد اولیه

3. ابعاد برداري
4. طراحي مهندسي و محاسبات استاتیكي

5. تولید
6. نگهداري و تعمیرات ماشین آالت

7. كنترل كیفیت
8. انبارش و ارسال محصول

9. نصب
10. توصیه هاي نگهداري از محصوالت

1- مواد اولیه
مواد اوليه توليد در و پنجره يو.پی.وی.سی را مي توان به سه گروه اصلي تقسيم كرد:

)uPVC Profile( پروفيل يو.پی.وی.سی )1-1 
)Metal Reinforcement( پروفيل تقويت كننده فلزي )1-2 

)Hard Ware( يراقآالت )1-3 
1-1 ( پروفیل یو.پی.وی.سی  

پروفيل هاي يو.پی.وی.سی به دو دسته تقسيم مي شوند:

پیشگفتار
بشر در طول ادوار گذشــته همواره سعي در باال بردن سطح كيفيت زندگي 
خويش داشــته است. شــكل گرفتن صنايع مختلف و پيشرفت و توسعه آنها 

دستاورد همين موضوع مي باشد.
واضح و مبرهن اســت كــه در اين ميان برخي كشــورها، در برخي صنايع 

پيشگام بوده و از صاحبان دانش فني و تكنولوژي آن محسوب مي شوند.
از اين رو طبيعي است هر جامعه اي تالش دارد تا با ورود تكنولوژي و استفاده 

از علم روز دنيا از قافله عقب نمانده و خود را در سطح قابل قبولي نگهدارد.
كشــور ما نيز از اين قائده مســتثني نبوده و مســئوالن آن همواره تالش 
داشــته اند با توجه به پتانســيلي كه از نظر نيروي جوان و تحصيل كرده و نيز 
ذخائــر معادن و منابع طبيعي وجود دارد، ضمن ورود تكنولوژي روز دنيا، باعث 

رشد صنايع و ارتقاء سطح كيفي آن گردند.
در اين ميان صنايع كوچك ســهم چشمگيري در اين زمينه داشته اند. يكي 
از صنايع نوپا كه تقريبا عمري 20 ســاله در ايران دارد و حاصل تالش صنايع 

كوچك مي باشد، صنعت توليد پروفيل و در و پنجره يو.پی.وی.سی است.
 قدمت اين صنعت در اروپا حدود 70 ســال اســت و هنــوز هم با توجه به 
ويژگي هايــي كه در اين محصول وجود دارد، بــه عنوان انتخاب اول مصرف 

كننده ها به شمار مي رود.
اما ســئوال اينجاست كه چرا در ايران، اين صنعت نوپا قبل از اينكه به بلوغ 

برسد در حال زوال و نابودي است؟
همه ما مي دانيم خواســته هر مصرف كننده، محقق شــدن تمامي ويژگي ها 
و مزيت هايي اســت كه در هنگام فروش برآنها تاكيد مي كنيم. پس مي توان 

پاسخ سئوال را درهمين موضوع يافت.
آري، محقــق نشــدن وعده هاي داده شــده به مشــتريان توســط برخي 
توليدكننــدگان كه همانا عدم برخورداري محصــول از كيفيت الزم و برآورده 
نكــردن كارايي و مزيــت قابل انتظار از اين پنجره هاســت، باعث بروز چنين 

مشكلي شده و اين صنعت را در لبه پرتگاه قرار داده است.
اما علت چيست؟

متاســفانه در هنگام ورود اين صنعت و تكنولوژي به كشــورمان، به جز چند 
شــركت، هيچيك دانش فني توليد آن را به كشور وارد نكرده يا به كار نبستند. 
در واقــع در صنايع كوچك براي اين مقوله فكري نشــده و هيچ ســازمان يا 
پژوهشــكده اي متولي انجام اين امر نمي باشد ، ضمنا هيچ منعي براي فعاليت 

توليدي شركت هاي فاقد اين دانش وجود ندارد.
واضح اســت كه در چنين شرايطي شركت هايي بدون داشتن پايه علمي، پا 
بــه عرصه مي گذارند و با توليدات بي كيفيت، در طول عمر كوتاه خود به دليل 
داشــتن قيمت هاي پايين تر از شــركت هاي  معتبر، بازار رقابت را ربوده و اين 
صنعت را به نابودي مي كشانند. به بيان ديگر عرضه محصوالت بي كيفيت به 
بازار توسط اين شركت ها باعث رو گرداندن مشتريان از اين نوع محصول شده 
و ســبب مي شود معدود شركت هاي معتبري كه تاكنون توانسته اند دراين بازار 
آشفته مقاومت كنند، به دليل عدم اعتماد مشتريان به اين محصول، يكي پس 

از ديگري از عرصه توليد حذف شوند.
در اينجا شــركت هورامكو قصد دارد با به اشــتراك گذاري دانش فني اين 

صنعت، گامي مهم در جهت نجات اين صنعت بردارد.

چگونه یک پنجـره 
 استـاندارد بسـازیم؟

بخش نخست/
مهندس علی شریف زاده، مدیر فنی شركت هورامكو
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)Main Profile( پروفيل هاي اصلي )1-1-1
 )Additional Profile( پروفيل هاي مكمل )1-1-2

)Main Profile( پروفیل هاي اصلي )1-1-1
1-1-1-1( فريم )Frame(: عبارت است از پروفيلي كه به منظور چارچوب بيروني در يا 

پنجره مورد استفاده قرار مي گيرد.
 

1-1-1-2( ســش )Sash(:  عبارت است از پروفيلي كه به منظور بازشوي در يا پنجره مورد 
اســتفاده قرار مي گيرد. ســش ها همچنين در دو نوع بيرون بازشو و داخل بازشو وجود دارند. نوع 
بيرون بازشو به گونه اي طراحي شده است كه زهوار شيشه در سمت داخل ساختمان قرار مي گيرد.

 

1-1-1-3( موليون يا ترانســوم )Mullion/Transom(: عبارت اســت از پروفيلي 
كه به منظور شــبكه بندي و ايجاد تقســيمات در چارچوب هاي فريم يا بازشو مورد استفاده 

قرار مي گيرد.
 

قابل توجه اينكه، موليون و ترانســوم از نظر نوع پروفيل تفاوتي با يكديگر ندارند. هنگامي 
كه اين پروفيل به صورت عمودي در پنجره نصب گردد به آن موليون و هنگامي كه به صورت 

افقي در پنجره نصب گردد به آن ترانسوم گفته مي شود.  
)Additional Profile( پروفیل هاي مكمل )1-1-2

1-2-1-1( كوپلينگ )Coupling(: عبارت است از پروفيل هايي كه به منظور اتصال دو 
چارچوب فريم به يكديگر مورد استفاده قرار مي گيرد. 

  كوپلينگ ها انواع مختلفي دارند كه اتصال دو فريم را در زواياي مختلف نسبت به يكديگر 
امكانپذير مي سازند.كوپلينگ ها همچنين باعث افزايش ممان خمشي در اضالع متصل به آن 

مي گردند. به اين موضوع در مبحث طراحي و محاسبات استاتيكي بيشتر خواهيم پرداخت.
 
 

1-1-2-2( اكستنش )Extension(: عبارت است از پروفيل هايي كه به منظور افزايش 
پهناي پروفيل مورد اســتفاده قرار مي گيرد. اين پروفيل ها معموال در پهناهاي مختلف وجود 

دارد. كاربرد اين پروفيل در برخي مواقع در جاهايي است كه مانعي بر سر راه بازشو وجود دارد 
مانند آرك ها يا ســقف هاي كاذبي كه جلوي پنجره واقع شــده است. همچنين در محل هاي 

نصبي كه به صورت دوپله مي باشد، اين پروفيل بسيار كاربردي است.

 
1-1-2-3(پروفيــل تقويت كننــده )Reinforcing Plan-on Profile(: عبارت 
اســت از پروفيل هايي كه به منظور افزايش ممان خمشــي برخي المان ها مانند موليون ها يا 

كوپلينگ ها، بر روي آنها بسته مي شود.

پروفيل ها داراي مشــخصه هاي فني مختلفي از نظر مواد و شكل هندسي هستند. برخي از 
اين مشخصه ها عبارتند از: 

- چگالي
- عرض پروفيل )فاصله مابين فضاي داخل و بيرون(

- تعداد محفظه يا حفره )واقع در عرض پروفيل(
- پهناي پروفيل

 

- طول بال پروفيل
)Position Of euro groove( اكس پروفيل -

- همپوشاني پروفيل سش و فريم
 

در شــكل فوق طول بال پروفيل 20ميليمتر، اكس پروفيل 13ميليمتر و همپوشاني پروفيل 
سش و فريم 8 ميليمتر است.

توجه به مشــخصات فني پروفيلي كه با آن كار مي كنيم، بسيار حائز اهميت است. به عنوان 
مثال با دانســتن اكس پروفيل )9mm يا 13mm( مي توانيم نوع لوال و نيز استرايكرهاي 
درستي مطابق با پروفيل انتخاب كنيم. همچنين با دانستن اكس و طول بال پروفيل مي توانيم 

محل دقيق نصب لوال را معين كنيم.
 بديهي است عدم توجه به اين مشخصه ها و انتخاب غلط يراق آالت مي تواند عملكرد كيفي 

پنجره را دچار مشكل كند.
اين مبحث در شماره های بعدی نشريه پنجره ايرانيان ادامه خواهد داشت.
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