
اله
مق

11
ه 8

ـار
شم

  
96

اد 
رد

  م
هم 

ل د
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ

242
در دو بخش پیشــین ایــن مقاله، مبحث مواد اولیه ســاخت در و 
پنجره مورد بررســی قرار گرفــت و توضیحاتی در خصوص پروفیل 
یو.پی. وی. ســی، پروفیل های تقویت کننده و و یراق آالت ارائه شد. 
موضوع بخش ســوم این مقاله انبارش مواد اولیه می باشــد، که در 

ادامه با هم می خوانیم:

2- انبارش مواد اولیه
انبــارش و جابجایي صحيح مواد اوليه به خصوص پروفيل هاي یو.پی.وی.ســی از 
مهمترین نكاتي اســت كه در حفظ كيفيت آنهــا و درنتيجه كيفيت نهایي محصول 

تاثير مستقيم دارد.
پروفيل هاي یو.پی.وی.ســی بسيار آسيب پذیرند و مي بایست از آنها دربرابر ضربه، 
حرارت، اشعه ماوراء بنفش و مواد شيميایي محافظت كرد. این حساسيت مي بایست 
از مبــداء )كارخانه توليد پروفيل( تا مقصد )محل مصرف پروفيل( اعم از بارگيري در 
كارخانه توليدكننــده پروفيل، حمل و تخليه و كليه جابجایي هاي داخلي در كارخانه 

توليد در وپنجره رعایت شود.
یكي دیگر از مواردي كه مي تواند باعث تخریب پروفيل هاي یو.پی.وی.سی گردد، 

انحناء پيدا كردن آنها در اثر وزن پروفيل مي باشــد. چنانچه پروفيل یو.پی. وی. سی 
مدت زماني در این وضعيت بماند، دفرمگي در آن ماندگار شده و مشكالت عدیده اي 
را در توليــد و همچنين عملكرد محصول نهایي به دنبال خواهد داشــت. از این رو 
بهتر است كه تمام ســطح زیرین پروفيل روي تكيه گاه قرارگيرد و حتي االمكان از 
نگهداري پروفيل روي تعداد محدودي خرك اجتناب كرد. درصورت استفاده از خرك 
بــراي نگهداري پروفيل ها توجه به این نكته الزم اســت كه فاصله بازوهاي خرك 

نمي بایست از 75 سانتيمتر بيشتر باشد.
پروفيل هاي یو.پی.وی.ســی را مي بایســت در فضایي بســته و به دور از حرارت 
مســتقيم و همچنين نورخورشــيد نگهداري كرد. چيدمان این پروفيل ها مي بایست 
به صورت افقي باشــد. در هنگام انبارش پروفيل ها، باید بســته بندي سر و ته كليه 
پروفيل ها را باز كرد تا هوا به راحتي بتواند از داخل آنها عبور كرده، مانع تشكيل آب 

در داخل آنها گردد.
 حداقل دماي انبار پروفيل مي بایســت 17 + درجه ســانتيگراد باشــد. در صورتي 
كه فراهم كردن چنين شــرایطي براي انبار امكان پذیر نباشــد، الزم است پيش از 
مصرف پروفيل ها ، آنها را حداقل به مدت 10 ساعت در سالن توليد در چنين دمایي 

نگهداري كرد.
از آنجا كه این پروفيل ها درمقابل ضربه بســيار حســاس و آسيب پذیرند، ممكن 

مهندس علی شریف زاده
مدیر فنی شرکت هورامکو

چگونه یک پنجـره استـاندارد  بسـازیم؟
بخش سوم/



243

11
ه 8

ـار
شم

  
96

اد 
رد

  م
هم 

ل د
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ
اله

مق

است به هنگام برداشتن و گذاشــتن پروفيل ها روي یكدیگر، خراشيدگي بر سطوح 
آن ایجاد شــود. لذا توصيه مي شود ارتفاع چيدمان پروفيل ها برروي یكدیگر از یك 

متر تجاوز نكند.
3- ابعاد برداري

ابعادبــرداري نهایي زماني صورت مي گيرد كه محــل نصب پنجره ها آماده بوده 
و دیگر هيچگونه تغييرات ابعادي در آنها نداشــته باشــيم. توجه داشته باشيد كه 
در برخي مواقع نصب فالشــينگ ها توســط كارفرما در مراحل ابتدایي كار صورت 
نمي گيرد. از این رو فرد اندازه گير مي بایســت اطالعات الزم را در این خصوص از 

مدیر پروژه كسب كند.
در هنگام ابعادبــرداري و اندازه گيري محل هاي مذكور، فرد اندازه گير باید به همه 

جوانب كار توجه ویژه داشته باشد. در ذیل به برخي از آنها اشاره مي شود:
الف( چارچوبي كه قرار اســت پنجــره درون آن نصب شــود از چه نوع مصالح 
ساختماني مي باشد. در واقع جنس مصالح ساختماني به كار رفته، تعيين كننده روش 

نصب و مواد مورد نياز براي نصب مي باشد.
ب( آیا سطحي كه قرار اســت پنجره روي آن بنشيند و نصب شود، داراي شكل 
هندســي خاص ) مانند فریم پنجره هاي قدیمي( یا ســطحي صاف است. به عبارت 
دیگر شــكل سطح نشيمنگاه پنجره، درمرحله طراحي براي انتخاب نوع فریم پنجره 

)معمولي یا بازسازي یا ... ( بسيار تعيين كننده است.
ج( چه موانعي مزاحم باز و بسته شدن پنجره به داخل یا خارج است. این موضوع 
در طراحي پنجره بســيار حائز اهميت اســت. به عنوان مثال دربرخي از ساختمان ها، 
وجود ســقف كاذب یكي از موانع براي باز شدن پنجره ها به داخل محسوب مي شود 
كه الزم اســت در طراحــي پنجره ها با در نظــر گرفتن كتيبه یا افــزودن پروفيل 

اكستنشن، این مشكل را حل كرد.
د( جهت بازشــو و نيز نوع بازشوي پنجره مشــخص گردد. این مورد نيز یكي از 
مواردي است كه با توجه به فضاي ساختمان و نوع كاربري آن و نيز محل قرارگيري 

دیوارهاي مجاور تعيين مي شود.
ه( مشــخص كردن موقعيت قرارگيري پنجره در ســاختمان از نظر اینكه در چه 
ارتفاعي از ســاختمان قرار گرفته و آیا در مقابل وزش بــاد و باران قرار دارد یاخير. 
دانســتن این نكات درهنگام طراحي مهندســي و محاسبات استاتيكي بسيار الزم و 

ضروري است.
و( مشــخص كــردن پنجره هایي كه دریــك نما و یك وجه از ســاختمان دیده 
مي شوند. این موضوع نيز در هنگام طراحي پنجره ها بسيار حائز اهميت است چراكه 
مي بایســت پنجره هاي یك نما با یكدیگر از نظر ارتفاع كتيبه ها، تقارن اشــكال و 

به طور كلي رعایت اصول معماري و زیبایي ساختمان همخواني داشته باشند.
بــا در نظر گرفتن كليه نكات ذكرشــده، فرد اندازه گير مي بایســت طول و عرض 
محل نصب پنجره را در3 نقطه كناره ها و وسط اندازه گيري كرده و كمترین اندازه را 

به عنوان مالك طول یا عرض ثبت كند.

 

توجه كنيد كه فقط اندازه گيري در نقاط گفته شده كافي نيست. به منظور مشخص 
شــدن وضعيت چارچوب نصب پنجره، الزم است از تراز بودن چهار ضلع چارچوب 

اطمينان حاصل گردد. براي این منظور از ترازهایي با طول بلند استفاده مي شود.
شكل زیر ابعاد برداري اصولي از یك چارچوب نصب پنجره را نمایش مي دهد.

 

دقت در اندازه گيري بســيار مهم است و به همين دليل، نيمي از كيفيت نصب در 
گرو اندازه گيري صحيح مي باشد. در این مرحله ابعاد به دست آمده پس از كسر بادخور 

مناسب جهت توليد به كارخانه ارسال می گردد.
 این بادخور به منظور تزریق مواد درزبندی از قبيل فوم و سيليكون مي باشد. 

به شكل زیر توجه كنيد.
          


