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)Metal Reinforcement( پروفیل تقویت كننده فلزي )2-1
شاخص ترين ويژگي يو.پی.وی.ســی عايق بودن و مقاوم بودن آن دربرابر خوردگي است، 
از اين روســت كه اين مــاده در صنعت تولید در و پنجره وارد شــده و داراي اهمیت فراواني 
مي باشــد. بدين منظور شايسته است كه نقاط ضعف آن را برطرف كرد. اين كار توسط عوامل 
مختلفي صورت مي گیرد كه يكي از آنها استفاده از پروفیل هاي تقويت كننده فلزي مي باشد.

نقش پروفیل هاي تقویت كننده فلزي
الف( افزایش ممان خمشي

پروفیل هاي يو.پی.وی.ســی ذاتا داراي استحكام مكانیكي بااليي نبوده و صلبیت الزم را 
ندارند. البته اين نقیصه با طراحي سطح مقطع پروفیل به صورت مشبك و ايجاد محفظه هاي 

متعدد، بهبود قابل مالحظه اي مي يابد.
پروفیل هاي تقويتي كه بر اســاس هندسه سطح مقطع پروفیل هاي يو.پی.وی.سی طراحي 

مي شوند، باعث افزايش ممان خمشي پروفیل هاي يو.پی.وی.سی مي گردند.
در واقع اين پروفیل ها باعث تقويت اســتحكام خمشي اعضاء پنجره شده و مقاومت آن 
را در برابر نیروي باد، وزن پنجره و نیروهاي دينامیكي ناشــي از باز وبســته كردن پنجره 

افزايش مي دهد.
نكته قابل توجه اين است كه ضخامت پروفیل هاي تقويتي و همچنین هندسه سطح مقطع 
آن از عوامل بســیار مهم و تاثیرگذار در عملكرد نهايي پنجره اســت. اين عوامل مســتقیما 

درممان خمشي پروفیل تاثیر مي گذارد. 
درشــكل زير چند نمونه پروفیل تقويتي را با ممان هاي خمشــي متفاوت كه براي دو نوع  

پروفیل  يو.پی.وی.سی طراحي شده اند مالحظه مي كنید.

  

ب( محدود كردن انبساط طولي
پروفیل هاي يو.پی.وی.ســی همچنین داراي ضريب انبساط طولي بااليي )نسبت به آهن( 
هستند. استفاده از پروفیل تقويتي، میزان انبساط طولي پروفیل يو.پی.وی.سی را محدود كرده 

و از تغییرات ابعادي پنجره در اثر افزايش دما مي كاهد.
ج( تقویت اتصاالت

از ديگركارايي هاي اين پروفیل ها اين اســت كه باعث قوي تر شدن اتصال قطعات الحاقي 
نظیر: لوالها، ريل ها و ساير متعلقات به پروفیل يو.پی.وی.سی مي گردد. همچنین با توجه به 
اينكه قســمتي از نصب اين نوع پنجره ها توســط پیچ صورت مي گیرد، باعث محكم تر شدن 

اتصال پنجره به ديواره ها مي گردد. 
شايان ذكر است، لقي مجاز پروفیل تقويت كننده فلزي در پروفیل يو.پی.وی.سی حدود 0.7 
میلي متر اســت كه در طراحي اين پروفیل ها مي بايست به آن توجه كرد، در غیر اين صورت 

اثرات مثبتي را كه از آن انتظار داريم برآورده نخواهد كرد. 
پروفیل هاي تقويتي مي بايست در برابر خوردگي و زنگ زدگي كامال مقاوم باشند. از آنجاكه 
اين پروفیل ها قرار است به صورت دائم در فضايي محبوس قرارگیرند، رطوبت موجود در اين 
فضا مي تواند اثرات بسیار مخربي روي اين پروفیل ها داشته و در درازمدت آنها را از بین ببرد.

از اين رو در تولید اين پروفیل ها از ورق هاي گالوانیزه استفاده مي گردد.
)Hard Ware( یراق آالت )3-1

به مجموعه مكانیزمي كه نوع و حركت بازشــوي پنجــره را تعیین مي كند، يراق 
گفته مي شود.

در ذيل برخي از انواع سیســتم يراق آالت كه بیشــتر در كشــورمان مورد اســتفاده  قرار 
مي گیرند، آمده است:

)Tilt & Turn( ـ دو حالت بازشو
)Turn Only( ـ تك حالت بازشو از بغل

)Tilt Only( ـ تك حالت بازشو از باال
)French System( ـ سیستم فرانسوي

)Simple Sliding( ـ كشویي ساده
 )Tilt & Sliding( ـ فولكس واگني

)Folding( ـ آكاردئوني
 )Lift & Sliding( ـ كشویي ابعاد بزرگ

يراق آالت همچنین بر اساس میزان تحمل وزن داراي تقسیم بندي هستند. به عبارت ديگر 
در هنگام انتخاب نوع سیستم، مي بايست به وزن لنگه پنجره نیز توجه كرد.

تعاریف :
اســپانیولت: قطعــه اي از يراق آالت كه داراي گیربكس بوده و دســتگیره روي آن 

نصب مي شود.

مهندس علی شریف زاده،
مدیر فنی شركت هورامكو

چگونه یک پنجـره 
استـاندارد  بسـازیم؟

بخش دوم/
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گیربكس:  قسمتي از اسپانیولت كه حركت را از دستگیره به تسمه شانه اي انتقال مي دهد.

بكست )Back Set(: به فاصله سطح يراق تا اكس محل شفت دستگیره گفته مي شود.
كرنر: قطعه اي از يراق كه در گوشه هاي كمربند يراق بسته مي شود.

دنباله يراق: به قطعاتي از يراق كه در ادامه يراق پشــت يا كف اضافه شــده و قفل هايي را 
در نقاط دورتر به ما مي دهند گفته مي شــود. اين قطعات در يك سر دندانه دار )مادگي(  و در 
ســر آزاد آن ساده و بدون دندانه هســتند. قابل توجه اينكه طبق استاندارد مي بايست حداقل 
در هر 80 ســانتي متر يك قفل داشته باشیم. اين قطعات به منظور فراهم كردن اين موضوع 

طراحي شده اند.
اكستنشــن: به قطعاتي از يراق كه به منظور افزودن طول يراق ديگر )در ارتفاع يا عرض( 
به كار مي روند، گفته مي شــود. اين يراق آالت به دلیل اينكه از دو طرف با قطعه يراق ديگري 

در ارتباط هستند، در دوسر دندانه دار مي باشند )يك سر نري و سر ديگر مادگي(.
ســش لیفتر: به قطعه اي گفته مي شــود كه به منظور بلند كردن سش در حالتي كه پنجره 
بســته است به كار مي رود. هدف اصلي در اين كار اين است كه زماني كه پنجره بسته است، 
وزن بازشــو از روي لوال برداشته شــده و روي فريم كه به استراكچر ساختمان متصل است 

انتقال يابد. اين كار باعث افزايش طول عمر لوال مي گردد.
قفل امنیتي دســتگیره: قطعه اي اســت كه روي اسپانیولت سیســتم دوحالته سوار شده و 
دستگیره را هنگامي كه بازشو در حالت Turn قرارگرفته قفل كرده و اجازه Tilt شدن تواما 
به آن نمي دهد. حالت مذكور بسیار خطرناك بوده و بازشوهاي دارای ابعاد بزرگ درصورتي كه 

دراين موقعیت قرار گیرند، احتمال سقوط بسیار زيادي خواهند داشت.
كیپر)استرايكر(: قطعاتي هستند كه مقابل قفل يراق و روي فريم نصب مي شوند.

نكات مهم در انتخاب یراق آالت
در هنگام خريد يراق آالت مي بايست به اين نكته توجه داشت كه يراق مورد نظر با هندسه 

سطح مقطع پروفیل كامال مطابقت داشته باشد.
كیپرها )اســترايكر ها( تابع پروفیل يو.پی.وی.سی مي باشند. بدين صورت كه ماشین كاري 
كف كیپرها مي بايست بر اســاس نشیمنگاه آن روي پروفیل انجام شده باشد. از طرف ديگر 

قسمت فوقاني كیپرها مي بايست با اكس پروفیل )9 يا 13 میلیمتر( همخواني داشته باشد. 
دو پارامتري كه قبال در مبحث پروفیل يو.پی.وی.ســی به آن اشــاره داشتیم يعني اكس 
پروفیل)Position Of euro groove( و طول بال پروفیل، از جمله فاكتورهاي تعیین 

كننده در انتخاب لوالها هستند.
همچنین عمق نشــیمنگاه گیربكس اســپانیولت در پروفیل يو.پی.وی.ســی مي بايست با 

بكست اسپانیولت مورد نظر همخواني داشته باشد.
به شكل زير توجه كنید:

 

چارت هايي از برخي سیستم يراق آالت در زير آمده است. با استفاده از اين چارت ها مي توان 
نحــوه چیدمان يراق ها را ديد، همچنین با توجه به محــدوده كاربردي طول هر يراق، يراق 

مورد نظر را انتخاب كرد. 

 


