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مهندس فرهنگ کوشا

يكي از خالهاي جدي صنعت در و پنجره در ايران به ويژه در و پنجرههاي يو.پي.وي.سي به مشكالت در زمينه آموزش برميگردد .از همين
رو نشريه پنجره ايرانيان در دو شماره پيشين ،اقدام به انتشار دستورالعمل نصب در و پنجرههاي يو.پي.وي.سي كرد كه اين دستورالعمل در
گروهي تخصصي مستقر در مركز تحقيقات راه ،مسكن و ساختمان وابسته به وزارت راه و شهرسازي تدوين شده است .آنچه در اين شماره
تقديم شما ميشود ،راهنماي نصب پنجر ه در ساختمانهاي نوساز و الزامات فني است .در اين راهنما به مواردي همچون نصب پنجرهها به
صورت توكار (يا تودلي) ،نصب پنجرهها به صورت روكار از طرف داخل ،اتصاالت مورد استفاده براي انواع مختلف ديوار ،التنهاي تثبيت كننده
بستر پنجره ،نصب پنجرهها در ديوارهاي با عايق حرارتي و نازككاري از داخل ،لوازم آببندي ،نازككاري تكميليپيرامون پنجره ،اتصاالت
مكانيكي براي ديوار بلوك سفالي ،اتصاالت مكانيكي براي ديوار دوجداره و يا با عايق حرارتي مياني اشاره شده است.

دونوع روش اصلي نصب پنجرهها بر روي س��فتكاري س��اختمان نوساز با مصالح
بنايي مطرح اس��ت .در بعضي موارد ،اقدامات نصب پنجره در طي مراحل سفتكاري
و م��وارد ديگ��ر ،نصب قبل از رن��گ كاري صورت ميگيرد .بديهي اس��ت در تمامي
موارد ،مس��ئوليت خرابيهاي ناش��ي از اقدامات پس از نصب پنجره بر عهده كارفرما
خواهد بود.
نصب پنجرهها به صورت روكار از طرف داخل

امروزه ،با توجه ب��ه عموميت يافتن عايقكاري حرارتي از داخل ،متداولترين روش
نص��ب پنجره به صورت روكار داخلي ديوار ،يا روي تكيهگاه داخل بيرون زده موجود

يا تكيهگاه داخلي برپا شده است .در صورتي كه آب چكان و تكيهگاه (توكار يا بيرون
زده) در نظر گرفته ش��ده از جنس ديوار يا به طور كلي از مصالح بنايي باش��د (شكل
 22و ش��كل  ،)23الزم اس��ت دس��تور كار الزم در اين خصوص ،در زمان مناسب به
عوامل اجرايي س��فتكاري س��اختمان داده ش��ود .در غير اين صورت ،بايد اقدامات
تكميليس��فتكاري گشودگي در ش��رح وظايف گروه نصب قيد گردد .در شكلهاي
صفحه بعد ،بسته به نوع گش��ودگي و وضعيت قرارگيري پنجره ،سطح تماس پنجره
با ديوار با رنگ نارنجي نشان داده شده است .در ادامه ،اقداماتي كه براي آمادهسازي
اين سطح ،براي اتصال مناسب پنجره به ديوار الزم تشريح ميگردد.

پنجره آموزش

شكل  22نمونه تكيهگاه روكار از داخل
روكار از داخل

شكل  23نمونه تكيهگاه
روكار از داخل(زير پنجره)بيرون زده(اجراي درجا)

نصب پنجرهها به صورت توكار (يا تودلي)

در اي��ن حال��ت ،پنجره با يك تكي��هگاه بدون بيرون زدگي اجرا ميش��ود .در اين
صورت ،الزم اس��ت در سفتكاري يك برجستگي نواري (با عرضي بيشتر از عرض
پروفيل) در نظر گرفته شود.

شكل  24نمونه تكيهگاه
(زير پنجره) (فلزي) تكميلي

شكل  25جانمايي محل نصب پنجره توكار (تودلي)

 1-3وضعيت موجود گشودگي محل نصب پنجره

در اينبخش ،كنترلهايي كه گروه نصب بازش��وها ،قبل از آغاز كار ،براي پذيرش
س��فتكاري بايد انجام دهد ،تشريح شده اس��ت .گروه نصب پنجره بايد قبل از آغاز
عمليات نصب مش��خصات ساختمان و ديوار را بررسي و از انطباق رواداريها موجود
ب��ا مقادير مجاز اطمينان حاصل نمايد .قبل از آغ��از عمليات نصب هر پنجره ،گروه
نصب بايد اقدامات اصالحي احتمالي الزم را به پيمانكار س��فت كار ساختمان اعالم
نماي��د .در غير اينصورت ،انجام اقدامات اصالحي ب��ر عهده گروه نصب خواهد بود.
اهم مواردي كه بايد توس��ط گروه نصب كنترل گردد يا در نظر گرفته ش��ود به شرح
زير است:
 انطباق مصالح به كار رفته براي س��اخت ديوار خارجي با مشخصات تعيين شدهدر طراحي
 درستي ابعاد و اندازهها ،تراز يا شاغول بودن وجوه گشودگي ،و گونيا بودن زاوايا انطباق جزئيات تكيهگاه پنجره با شيوۀ نصب در نظر گرفته شده هماهنگي روش پيش بيني شده براي اجراي درزبندي با وضعيت نازككاري يااندود كاري خارجي در نظر گرفته شدۀ در تماس با پنجره
 تعيين نقاط ضعف در برابر نفوذ رطوبت ،و در نظر گرفتن تمهيدات الزم ،متناسببا وضعيت اليههاي تش��كيل دهنده ديوار ،محل قرارگيري عايق حرارتي ،و پلهاي
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حرارتي احتمالي
 انطباق پروفيلهاي تقويت كننده ،نوع و نحوه درزبندي قسمتهاي بازشو پنجرهو همچنين ضخامت شيش��هها با نيروهاي خارجي و تغيير ش��كلهاي در نظر گرفته
شده براي ديوار
 وجود يا عدم وجود نقطه مبنا براي ارتفاع پنجره رعايت نكات ايمني مضاعف در زمان نصب پنجرهگ��روه نصب موظف اس��ت نصب پنجرهها را دقيق ًا مطابق روش مش��خص ش��ده
توس��ط طراح انجام دهد .بديهي اس��ت تغيير روش نصب تنها در صورتي قابل قبول
اس��ت كه با هماهنگي با طراح و ناظر يا ش��ركت كنترل صورت گيرد ،و مس��تندات
الزم جهت توجيه جوابگويي به انتظارات تعيين شده (در فاز طراحي) به مدارك فني
پيوست شود.
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شكل  26لزوم انطباق پنجره با ابعاد گشودگي ،موقعيت قرارگيري و روش نصب

بايد توجه داش��ت كه اگر گروه نصب اين كنترلها را انجام ندهد ،و كار را ش��روع
كند ،اين اقدام به منزله پذيرش كيفيت س��فتكاري است ،ودر اين صورت اعتراض
به نامطبق بودن كار با رواداريهاي در نظر گرفته شده منتفي است.
 1-1-3ابعاد و رواداريها

اندازهگيريها ،بس��ته به ش��رايط نصب در نظر گرفته شده در مدارك فني و اسناد،
بر روي س��فتكاري خام (قبل از اندود كاري) يا نازككاري ش��ده (با اندود) صورت
ميگيرد.
كنترل رواداريهاي ابعادي درگاهها ،بايد بر مبناي اندازههاي روي نقشه ،و پس از
كم كردن ضخامت پيش بيني شده براي اندود احتمالي صورت گيرد.

پنجره آموزش

 1-1-1-3انطباق با ابعاد اسمي

در ش��رايط معمول��ي و اصولي ،اندازه پنجره مطابق طراحي ،بر اس��اس مقررات ملي
ساختمان ،تعيين ميشود ،و گشودگي در هماهنگي با ابعاد پنجره در نظر گرفته ميشود.
در برخي موارد نيز ساخت پنجره متناسب با ابعاد گشودگي موجود صورت ميگيرد .اين
روش اجرا كه در بسياري از پروژههاي كوچك متداول است به هيچ وجه توصيه نميشود.
مقادير حداكثر انحراف از ابعاد اس��مي (ميليمتر) براي ابعاد مختلف گش��ودگي ،در
حالتي كه پنجره در داخل گشودگي قرار ميگيرد ،در جدول  3ارائه شده است.

گشودگي) انجام گيرد.
اندازهگي��ري با ه��دف تعيين ابعاد قائم حداقل و حداكث��ر داخل درگاهها ،بين كف
پنجره و نعل درگاه ،صورت ميگيرد.
اين اندازهگيريها در مورد بازشوهاي پنجرهها ،زماني توجيه و مفهوم عملي مناسب
دارد كه تكيهگاههاي پنجرهها (زير پنجره ) قبل از نصب آنها ،اجرا شده باشد.

جدول  3مقادير حداكثر انحراف از ابعاد اسمي (ميليمتر) براي ابعاد مختلف گشودگي

ابعاد رسمي
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تا  3متر

بين  3تا  6متر

گشودگي با سطح ناتمام
(قبل از اصالح نازككاري يا اندود كاري)

 + -12ميليمتر

 +16ميليمتر
-

گشودگي با سطح تمام شده
(پس از اصالح نازككاري يا اندود كاري)

 +10ميليمتر
-

 +12ميليمتر
-

الزم به توضيح است كه در اندازهگيري و كنترلها بايد دقت و درستي تراز الكلي
مورد استفاده مد نظر قرار گيرد.
در مثال زير ،نحوه تعيين يكي از ابعاد پنجره تشريح ميشود:

شكل  28اندازهگيريهاي عرض گشودگي ديوار در سه وضعيت براي كنترل رواداري

مثال 1

در صورتي كه يكي از ابعاد اعالم ش��ده گش��ودگي پنجره  1620ميليمتر باشد ،با
توج��ه ب��ه رواداري  12ميليمتر (مطابق جدول  )3اندازه حداق��ل قابل قبول 1608
ميليمت��ر خواهد بود ،كه بايد در محل كنترل ش��ود .اگ��ر در هر طرف پنجره درزي
معادل  10ميليمتر با گش��ودگي ديوار در نظر گرفته ش��ود ،اندازه حداكثر قابل قبول
براي پنجره  1588ميليمتر خواهد بود .با توجه به رواداري ابعادي  4ميليمتر مطرح
در ساخت پنجره ،الزم است اندازه اسمي پنجره برابر با  1584ميليمتر باشد.
اندازهگيري ابعاد گشودگي ،در دو جهت ،بايد به شرح زير صورت گيرد:
ارتفاع گشودگي

اندازهگيري ارتفاع گش��ودگي بايد در حداقل س��ه وضعيت (س��مت راست ،وسط و
سمت چپ گشودگي) انجام گيرد.

شكل  29محلهاي اندازهگيري ابعاد گشودگي

بديهي اس��ت كوچكترين ابعاد اندازهگيري شده براي گشودگيها بايد در ساخت
پنجرهها مالك عمل قرار گيرد.
 2-1-1-3شاغول بودن كنارههاي درگاه ،و تراز بودن زيرپنجره ونعل درگاه

اين اندازهگيريها ،به وسيله تراز الكلي (حباب دار) و شاغول انجام ميشود.

شكل  27اندازهگيريهاي ارتفاع گشودگي ديوار در سه وضعيت براي كنترل رواداري

عرض گشودگي

اندازهگي��ري عرض گش��ودگي بايد در حداقل س��ه وضعيت (باال ،وس��ط و پايين

شكل  30اندازهگيريهاي الزم براي كنترل تراز و شاغول بودن كنارههاي گشودگي پنجره

پنجره آموزش

خطاي ناشاغولي و ناترازي بين مربوط به بيشترين و كمترين برآمدگي:

حداكثر  10ميليمتر
خطاي ناشاغولي:
حداكثر  8ميليمتر تكيهگاه (زير پنجره)
خطاي ناترازي:
حداكثر  10ميليمتر روي نعل درگاه
دق��ت اندازهگيري تراز بودن نعل درگاه و به ويژه تكيهگاه زير پنجره بس��يار حائز
اهميت است و تأثير چشمگيري بر روي كيفيت نصب ميگذارد.

استقرار پنجره بر روي سطح داخلي ديوار (اجرا روكار)

در اين حالت ،س��طح رو به داخل ،در محدودهاي از پيرامون گشودگي ديوار كه در
تماس با پنجره خواهد بود مورد بازرسي قرار ميگيرد.

 3-1-1-3راست بودن گوشههاي داخل گشودگي

راس��ت بودن گوشههاي داخل گشودگي نيز بايد كنترل شود ،اين كار با استفاده از
ت��راز يا با اندازهگيري قطرهاي داخلي گش��ودگي انجام ميگردد .اختالف بين اندازه
قطرها نبايد از مقادير اعالم شده در جدول  4بيشتر باشد.
جدول  4مقادير حداكثر تفاوت اندازه قطرهي گشودگي (ميليمتر) براي اندازههاي مختلف قطر

اندازه قطر
روداري تفاوت اندازه
قطرهاي گشودگي

تا  1متر

بين  1تا  3متر

بين  3و  6متر

 6ميليمتر

 8ميليمتر

 13ميليمتر

 4-1-1-3صاف بودن سطوح استقرار پنجرهها

استقرار پنجره بر روي سطوح درگاه (اجراي توكار)

در اين حالت ،س��طح پيراموني داخل گشودگي ديوار كه در تماس با پنجره خواهد
بود مورد بازرسي قرار ميگيرد.

صاف بودن كلي

براي پنجرههايي كه به صورت روكار داخل نصب ميشوند ،بايد در پيرامون درگاه
و روي نعل درگاهها ،فاصله بين برجس��تهترين و تو رفتهترين نقاط اندازهگيري شود.
در حالت اجراي توكار ،اندازهگيريهاي مشابهي بر روي سطوح داخلي درگاه و سطح
زير نعل درگاه بايد صورت گيرد.
اين نواقص ناهمواري با اس��تفاده از يك خط كش  2متري تعيين ميشود (مقادير
اندازهگيري شده بايد كمتر يا مساوي  10ميليمتر باشند).
صاف بودن موضعي

اندازهگيري ناصافي (ناهمواري) موجود مجاور س��طوح اس��تقرار بازش��و (درزهاي
عناصر و بين عناصر بنايي) با استفاده از يك خط كش  20سانتي متري اندازهگيري
ميشود و نبايد از  3ميليمتر بيشتر باشد.
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شكل  33سطح داخلي گشودگي در تماس با پنجره

به لحاظ نظري ،سطح نصب پنجره بايد يك سطح صاف باشد .در عمل ،در صورت
اجراي روكار يا توكار ،اين س��طح همان روي كار ديوار بنايي (آجر يا بلوك س��يماني
يا سفالي) خواهد بود.
زير پنجره

شكل  31رواداري مجاز صاف بودن موضعي

در ادامه ،براي دو حالت كلي مطرح ،س��طوحي كه بايد مورد بازرس��ي قرار گيرند
تشريح ميگردند:
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س��طح ديوار بنايي ،كه قرار اس��ت پنجره بر روي آن نصب شود ،بايد از نظر صاف
بودن به دقت بازرسي شود.
انتظارات در خصوص صاف بودن كلي و موضعي س��طحي نصب پنجرهها به شرح
زير است:

شكل  32سطح رو به داخل سفتكاري ديوار در تماس با پنجره

در مواردي كه پنجره روي س��طح داخلي نصب ميشود ،دو حالت ميتوان در نظر
گرفت:
 نصب پنجره روي زير پنجره سيماني نصب پنجره روي زير پنجره آمادهسازي شده با تكيهگاه نبشي فوالديدر حالتي كه از زير پنجره س��يماني ش��ود ،عرضهاي حداقل تكيهگاه زير پنجره
پيش ساخته و اجراي درجا به ترتيب  30و  40ميليمتر است.

پنجره آموزش
شكل36مثال آمادهسازي بتني محل نصب پنجره با تكيهگاه همباد

شكل  34زير پنجره اجرا شده همزمان با سفتكاري ديوار
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شكل 37مثال آمادهسازي سطوح نصب پنجره با تكيهگاههاي بتني توكار
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جدارهاي با آجرهاي نمايان (اكسپوز) باربر

در صورتي كه س��طح سفتكاري ناصاف باش��د ،الزم است اصالح سطوح استقرار
پنجره روكار يا توكار ،توسط عوامل اجرايي سفت كاري ،با مالت سيمان انجام گيرد.
ضخامت حداقل مالت بايد  5ميليمتر و عرض حداقل بخش تس��طيح شده آن 12
سانتيمتر يا به ميزاني باشد كه تا سطح خارجي چارچوب پنجره را پوشش دهد.

شكل  35زير پنجره پيش ساخته

در صورتي كه در ابعاد اندازهگيري شده سفتكاري ساختمان عدم انطباق با الزامات
تعيين شده وجود داشته باشد ،موارد بايد به مجري پروژه اطالع داده شود ،تا اقدامات
اصالحي ،توسط عوامل اجرايي سفت كاري ،بر روي سطوح مورد نظر انجام شود.
 2-1-3آمادهسازي سطوح اتصال به سفت كاري
 1-2-1-3گشودگيهاي فاقد پيش قاب

شكل 38مثال آمادهسازي سطوح محل نصب پنجره روكار

با زيرپنجره همباد در يك ديوار آجر نمايان

نصب پنجرهها بايد زماني صورت گيرد كه عمليات س��فتكاري تمام ش��ده ،يا به
حدي پيش��رفت كرده باش��د كه خطر آس��يب ديدگي يا جابجايي پنجره نصب شده
وجود نداش��ته باشد .س��طوح گشودگي محل نصب پنجره باش��د تميز شوند .بديهي
است تمامي اقدامات آمادهسازي سطوح (اصالح نازككاري يا اندود كاري) بايد قبل
از نصب پنجره صورت گيرد.
سفتكاري بتني

در صورتي كه س��طح سفتكاري ناصاف باش��د ،الزم است اصالح سطوح استقرار
پنجره روكار يا توكار ،توسط عوامل اجرايي سفت كاري ،با مالت سيمان انجام گيرد.
ضخامت حداقل مالت  5ميليمتر و عرض حداقل آن12سانتيمتر يا به ميزاني است
كه خارجي چارچوب پنجره را پوشش دهد.

شكل 39مثال آمادهسازي محل نصب پنجره با

تكيهگاههاي بتني توكار د يك ديوار آجر نمايان

پنجره آموزش

در صورتي كه وضعيت صاف بودن زير كار نامناس��ب باشد ،تسطيح داخلي سطوح
بايد توسط عوامل اجرايي سفتكاري با مالت سيمان ،به ضخامت حداقل  5ميليمتر
صورت گيرد .عرض بخش تسطيح شده بايد حداقل  12سانتيمتر يا به ميزاني باشد
كه تا سطح خارجي چارچوب پنجره را پوشش دهد.
در صورتي كه وضعيت تخت بودن سطوح منطبق با ضوابط باشد ،عمليات ميتواند
به پر كردن درزها و تورفتگيهاي بندهاي بين آجرها محدود شود.
جدارهاي با بلوك يا آجر سوراخدار

در صورتي كه وضعيت تخت بودن س��طوح نصب پنجرهها نامناس��ب باش��د ،الزم
اس��ت آمادهسازي سطوح با اندود س��يمان انجام شود .ضخامت اندود بايد بيش از 5
ميليمتر و عرض آن  12س��انتيمتر يا به ميزاني باشد كه تا سطح خارجي چارچوب
پنجره را پوشش دهد.
در صورتي كه وضعيت تخت بودن سطوح منطبق با ضوابط باشد ،عمليات ميتواند
به پر كردن تو رفتگيهاي بندهاي بين بلوكها محدود شود .بخش پر شده ،در محل
پيش بيني شده براي اجراي آببندي ،بايد عرضي بيش از  3سانتيمتر داشته باشد.
در صورت��ي ك��ه عرض درگاه با ابعاد تمام ش��ده انطباق نداش��ته باش��د ،عمليات
آمادهس��ازي باي��د با در نظر گرفت��ن ضخامت اندودي كه در ادامه اجرا خواهد ش��د
صورت گيرد.

پي��ش قابها فوالدي هس��تند ،ولي با توجه به ضريب هدايت بس��يار باالي فوالد،
كاربرد اين نوع پيش قابها به هيچ وجه توصيه نميشود ،زيرا در اكثر موارد پلهاي
حرارتي قابل توجهي ايجاد مينمايند .براي كاهش پلهاي حرارتي ،ميتوان از پيش
قابهاي چوبي اس��تفاده كرد .بديهي اس��ت كه در اين ص��ورت بايد چوبها از نوع
عمل آوري شده باشند تا در برابر رطونت نفوذي احتمالي به ديوار محافظت شوند.
در اين روش نصب نيز الزم است تمامي انتظارات تعيين شده در بخش 1-2-1-3
بر روي قسمتي كه كه پيش قاب نصب شده است ت ًامين گردد.

شكل  42آمادهسازي سطوح يك درگاه ساخته شده در حالت نصب توكار همراه با پيش قاب

در اين بخش ،اصولي كه بايد در روشهاي مختلف نصب مدنظر قرار گيرد تشريح ميشود.

 1-2-3نصب پنجره روكار از داخل

شكل40آمادهسازي سطوح يك درگاه ساخته شده از بلوك
يا آجر سوراخدار با تكيهگاه پيش ساخته در حالت نصب روكار

امروز ،در بسياري از كشورهاي اروپايي ،نصب پنجره روكار از داخل بسيار متداول
ش��ده است ،زيرا عالوه بر ساده سازي عمليات نصب ،امكان اجراي عايق حرارتي از
داخل و همباد با پنجره را فراهم ميسازد.
در روش عايق��كاري حرارتي از داخل ،ه��ر چند پلهاي حرارتي متعددي در محل
تقاطع ديوار با كفهاي تيغههاي داخلي ساختمان به وجود ميآيد ،ولي در عين حال،
پلهاي حرارتي محل اتصال پنجره به ديوار نيز به حداقل ميرسد .از نظر اجرايي و
اقتصادي مزاياي قابل توجهي براي اين روش وجود دارد .از ديگر مزاياي اين روش
ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه امكان نصب پنجره كامل در اين حالت وجود دارد.
اين امر باعث ميشود كه زمان نصب كوتاهتر شود و كيفيت اجرا به طور چشمگيري
بهبود يابد ،و نياز به رگالژ پنجره به حداقل برسد.
ً
از آنجا كه در اين ش��يوه ،غالب�� ًا عايقكاري و نازككاري داخل��ي و احتماال نصب
تاسيس��ات پس از نصب پنجره انجام ميشود و با توجه به وضعيت متداول ساخت و
س��از در ايران ،ممكن است پنجرۀ نصب شده و يا شيشۀ آن آسيب ببيند ،الزم است
ترجيح ًا از شيوههاي صنعتي خش��ك براي عايقكاري و الينينگ ديوار استفاده شود
و گروههاي اجرايي ت ًاسيس��ات و نازككاري ديوار آموزش الزم را براي جلوگيري از
آسيب به پنجره ديده باشند.
 1-1-2-3اقدامات اوليه

شكل41آمادهسازي سطوح يك درگاه ساخته شده از بلوك
يا آجر سوراخدار با تكيهگاه پيش ساخته در حالت نصب توكار

 2-2-1-3گشودگيهاي با پيش قاب

در بس��ياري از پروژههاي ساختماني ،براي اين كه اقدامات نصب پنجره با سهولت
بيش��تري انجام ش��ود ،پيش قابي در داخل ديوار كار گذاشته ميشود .در اكثر موارد،

نصب احتمالي نبشي سرتاسر (تكيهگاه بازسازي شده)
در صورتي كه درگاه فاقد تكيهگاه با مصالح بنايي باش��د و فاصله بين قاب پنجره
و س��فتكاري بيش از مقادير تعيين شده باشد ،نصب نبشي سراسر زير سري توسط
گروه نصب پنجره الزامي اس��ت ،بديهي اس��ت بايد ضخامت ورق نبشي متناسب با
وزن و خ��روج از محور پنجره باش��د ،و در صورت نياز از نبش��يهاي خم دار تقويت
كمك گرفته ش��ود ،طول ورق نبش��ي سراس��ري بايد حداقل برابر با عرض خالص
پنجره باشد.
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پنجره آموزش
شكل 43طول ورق نبشي سراسر حداقل برابر با عرض خالص پنجره

شيب حداقل  35درصد براي زير پنجره غير آلومينيوم

اتصاالت مورد استفاده براي انواع مختلف ديوار

در صورتي كه ديوار با قطعات بتن س��بك س��اخته ش��ده باش��د ،بايد بررسيهاي
الزم ص��ورت گيرد تا از مناس��ب بودن نوع و تعداد اتصاالت اطمينان حاصل ش��ود.
الزم به ذكر اس��ت رول پالگها و ديگر تجهيزات الزم براي اتصال بلوكهاي بتن
تفاوتهايي با ادوات مورد استفاده براي بتن معمولي درجا دارند (شكل .)44

شيب حداقل  10درصد براي زير پنجره آلومينيوم
شكل  46نصب پنجره برروي تكيهگاه (التن) تثبيت كننده و لوازم جانبي آببندي
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التنهاي تثبيت كننده بستر پنجره

شكل 44كاربرد رول پالگهاي مخصوص بتن سبك

در مورد ديوار س��فالي يا بلوك س��يماني نيز اتصاالت ميتوانند به صورت مستقيم
يا غير مستقيم توسط پيچ و رول پالگ صورت گيرد .توصيه ميشود در صورت ترد
بودن بدنه بلوك ،س��وراخ كاري با متههاي مخصوص س��الم و اتصال توسط پيچ و
رول پالگ صورت گيرد .وجه تمايزي كه با حالت قبلي وجود دارد ،لزوم درگير شدن
اتصاالت با حداقل دو بدنه بلوك س��فالي مورد اس��تفاده است (شكل  .)45در نتيجه،
عمق اتصال بايد از حالت قبلي بيشتر باشد (حداقل  9سانتيمتر).
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شكل  45لزوم درگير شدن رول پالگ با حداقل دو بدنه بلوك سفالي

باي��د بر روي تكيهگاه با مصالح بنايي يا مش��ابه آن ،التنهايي با ضخامت حداقل
 5ميليمتر در نظر گرفته ش��ود .التنها ميتوانند چوبي يا پالس��تيكي باشند .كاربرد
التنه��اي مخصوص با ضخامت قابل تنظيم ميتواند س��رعت وس��هولت نصب را
بهبود بخشد .نصب اين التنها به يكي از راههاي زير صورت ميگيرد:
 همزمان با كار گذاش��تن نوار اس��فنجي يا قيطان بتانه آببندي ،قبل از استقرارچارچوب بر روي س��فتكاري ساختمان ،معمو ً
ال ،از اين روش براي آببندي قسمت
زيرپنجره اس��تفاده ميش��ود ،ولي اجراي آن براي كنارهها و بخ��ش زير نعل درگاه
تقريب ًا غير عملي است.
 قبل از اجراي آببندي ،اين روش كاربرد بيش��تري دارد .در اين حالت ،اس��تقرارالتنها بايد به گونهاي باشد كه اجراي نوار آببندي به صورت يكسره انجام گيرد.
نصب التنها بايد با دقت و با رعايت متعادل بودن بخشهاي نمايان قاب صورت
گيرد ،به گونهاي كه در هر طرف يك درز حداقل  5ميليمتري وجود داشته باشد .در
عمل ،در اكثر موارد ،عرض درز را در حدود  10ميليمتر در نظر ميگيرند.
در اين روش تثبيت ،دو هدف را دنبال ميشود:
 در نظر گرفتن ضخامتهاي حداقل الزم بتانه و قيطان ،براي تضمين آببندي، تأمين وضعيت افقي مناس��ب پنج��ره ،و اصالح معايب نات��رازي قابل احتماليتكيهگاههاي مصالح بنايي.
التنهاي بس��تر بايد در نزديكي انتهاي كنارههاي چارچوب پنجره ،و همچنين در
نزديكي وادارهاي مياني چارچوب كار گذاشته شود.

زير پنجره (آب چكان)

در حالت پنجره پنجره از داخل ،ش��يب قس��مت آب چكان پنجره بايد حداقل 35
درصد باش��د (ش��كل  .)46در صورتي كه آب چكاني آلومينيوم��ي با عمقي بيش از
ضخامت كل ديوار مورد استفاده قرار گيرد ،شيب زير كار پنجره را ميتوان برابر صفر
در نظر گرفت .در حالتهاي ديگر ،قرنيز كف پنجره آلومينيومي بايد ش��يبي برابر يا
بيش از  10درصد داشته باشد (شكل .)46
بديهي است كه در تمامي حاالت ،بايد تمهيدات الزم براي كاهش يا جلوگيري از
شر ّه كردن آب بارندگي روي نما در نظر گرفته شود.

شكل  47جانمايي التنهاي بستر چارچوب

پنجره آموزش

 2-1-2-3نصب اتصاالت مكانيكي انتظار به جدار يا به پنجره

نصب نبشيهاي نگهدارنده روي كنارهها يا كلههاي چارچوب پنجره

شكل  50حالت  :1اتصال با پيچ سرمته اي

سيستم اتصال با تسمههاي پيچ دار

سيستم اتصال با تسمههاي مهره دار كشويي

شكل  48كاربرد نبشيهاي نگهدارنده در نزديكي اجزاي لواليي و نقاط تثبيت چارچوب

نبش��يهاي تثبيت كنن��ده بايد حتي االمكان در مج��اورت اجزاي لواليي چرخش
بازش��و قرار گيرند .همان گونه كه قب ً
ال نيز مطرح شد ،در تمامي موارد ،فاصله محور
به محور نبشيهاي اتصال در پيرامون چارچوب نبايد بيشتر از  80سانتيمتر باشد.
فاصله بين محور نبشيهاي تثبيت كننده در مجاورت گوشهها يا پيشاني و زيرسري
چارچوب ،با لبه داخلي چارچوب ،بايد بين  5و  10سانتيمتر باشد (شكل )49

شكل  49رعايت حداقل فاصله بين نبشيهاي اتصال پنجره به ديوار

سيستم اتصال تركيبي
(با تسمههاي پيچ دار و پيچ و مهره ساده)
شكل  51گونههاي مختلف اتصال پيچ و مهرهاي پنجره به نبشي

در مورد پنجره مجهز به پيش��اني تكميلي ،نبشي بر روي قاب اصلي پنجره نصب
ميشود ،ولي ميتواند مضاف ًا ،بر روي پيشاني تكميلينيز نصب گردد.
براي پنجرههاي كش��ويي ،اتصاالت بايد لزوم ًا در راس��تاي تكيهگاهها و التنهاي
روي و ادارهاي جانبي و به صورت توزيع ش��ده و غير متمركز در پيرامون چارچوب
پنجره نصب شوند.
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نقش نبش��يهاي نگهداره پنجره ،انتقال نيروهاي وارد ش��ده به پنجره ،ناش��ي از
اثرات باد ،باز و بسته كردن لنگهها و ديگر نيروهاي ناشي از بهره برداري از پنجره،
به سفتكاري است.
اتصال به س��فت كاري ،عموم ًا براي پنجرههاي نصب ش��ده ب��ه صورت روكار ،از
طريق نبش��يهاي فوالدي (موضعي يا سراسري) انجام ميشود .بديهي است كه در
اي��ن روش نصب ،كار گذاش��تن و تثبيت پنجرهها بايد قب��ل از عايقكاري حرارتي و
نازككاري صورت گيرد.
بسته به موقعيت محل نصب ،الزم است حداكثر فشارهاي ناشي از باد تعيين گردد
و مشخصات حداقل الزم براي پنجره محاسبه شود.
انتخاب نبشيهاي فوالدي توسط گروه نصب ،بر حسب بارهاي وارد شده و تعداد
تكيهگاههاي در نظر گرفته شده براي پنجره انجام ميگيرد.
در مواردي متداول اجرا ،كار گذاش��تن پاش��نههاي نبشي ش��كل ،با ورق فوالدي
گالواني��زه ،ب��ه ضخامت  2تا  3ميليمت��ر ،در نزديكي اجزاي لوالي��ي و نقاط تثبيت
چارچوب ،يك راه حل كافي و مناس��ب تلقي ميشود .به منظور حفظ فاصله حداكثر
 80س��انتيمتر بي��ن اتصاالت مكانيكي پنج��ره به س��فت كاري ،تثبيت كنندههاي
ديگري نيز در پيرامون به چارچوب اضافه ميشوند .ولي براي مكانهاي در معرض
بادهاي شديد و پنجرههاي با ابعاد بزرگ ،محاسبات بايد در تمامي موارد انجام گيرد،
و اتصاالت مناسب براي هر مورد طراحي گردد.
همان گونه كه قب ً
ال نيز مطرح ش��د ،در زمان نصب ،معمو ً
ال پنجره با شيش��هها و
لنگههاي بازش��و كارگذاشته ميشود ،تا از تغيير شكل پنجره جلوگيري شود و نيازي
به جداكردن لنگهها و در آوردن شيش��هها نباشد.چارچوب توسط التنهايي در جاي
خود تثبيت ميگردد .اتصال بين نبش��يها و پنجره توس��ط پيچهايي كه مستقيم ًا به
چارچوب پيچ ميش��وند صورت ميگيرد .براي سهولت كار ،از نبشيهاي مخصوص
آماده ،با سوراخهاي گرد يا لوبيايي تعبيه شده استفاده ميشود.
الزم به توضيح اس��ت با توجه به اين نكته كه در اين حالت نصب پنجره از پش��ت
آن صورت ميگيرد ،تعويض پنجره پس از اتمام اقدامات نازككاري بس��يار پيچيده
خواهد بود.

تثبيت بال تكيهگاه نبش��ي در گوش��هها و ديگر قس��متهاي چارچوب پنجره ،از
طريق سوراخهاي از قبل تعبيه شده گرد يا لوبيايي داخل نبشي ،و به وسيله پيچهاي
فوالدي سرتخت صورت ميگيرد.
پيچهاي س��رتخت بايد با واش��رهاي حلقوي اس��تفاده ش��وند .اتصال نبشيها به
چارچوب پنجره به دو روش صورت ميگيرد:
 با پيچ نوك متهاي و با درگير شدن با پروفيل تقويتي فوالدي. با پيچ و مهره براي اين كار ،الزم اس��ت در زمان س��اخت پنجره ،تسمههاي لبهدار در زبانههاي زير پروفيل كار گذاش��ته شود .نبشيهاي لبه دار بايد توسط سازنده
پروفيل ارائه ش��ود ،زيرا الزم اس��ت هماهنگي كامل با هندس��ه پروفيل ،و خصوص ًا
زبانههاي س��طح زيرس��ري پروفيل داشته باشد .اين تس��مهها به گونهاي طراحي و
ساخته ميشوند كه امكان اتصال پيچ و مهرهاي نبشي اتصال را فراهم كند.
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اتصال نبشيهاي اتصال در و پنجره به عرض بيش از  1/40متر

اصول نصب نبشيهاي اتصال برروي پيشاني و زيرسري چارچوب به شرح زير است:
ب��راي پنجرهه��اي مجهز به يراق آالت ضامن دار در پيرامون قس��مت بازش��و،
همراه با مكانيس��م زانويي گوش��ه ،بايد يك اتصال در نزديكي قيدهاي پنجره در
نظر گرفته شود.
نصب پنجرهها در ديوارهاي با عايق حرارتي و نازككاري از داخل

اتصال بايد صرف ًا بر روي ديوار اصلي و مستقل از نازككاري صورت گيرد.
ب��ه دليل نصب پنجرهها همباد با س��طح داخلي ديوار ،اكث��را ً قطعه زير پنجره  ،در
مقايسه با تكيهگاه با مصالح بنايي ،به صورت كنسول قرار ميگيرد.
از اين رو ،بايد قطعات اتصال و اتكايي مناس��ب ،جهت تثبيت پنجره (با تسمه يا با
نبش��ي) ،پيش بيني كرد كه قادر به تحمل يك بار متمركز ثابت (اس��تاتيك) به وزن
 100كيلوگرم (يا دكانيوتن) باشند ،بدون آن كه خرابي در پنجره يا نازككاري ديوار
به وجود آيد.
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شكل  52لزوم طراحي و اجراي براي تحمل بار حداقل موضعي (نقطه اي) 100كياوگرمي

شكل  55اتصال پنجره به نعل درگاه توسط نبشي (روي التن تنظيم و تثبيت كننده)

قب��ل از تثبي��ت و نصب پنجره بر روي س��فت كاري ،بايد كنترل ش��ود كه فاصله
بين قاب پنجره و ديوار بنايي (س��فت كاري) كافي اس��ت (حداقل  5ميليمتر و حتي
االمكان  10ميليمتر) و امكان نصب تهبند درز را فراهم ميس��ازد .در صورت لزوم،
بايد التنهايي بين تسمهها (نبشيها) و سفتكاري جاسازي شوند.
زمان��ي كه پنجره بر روي تكيهگاه از مصالح بنايي نصب ميش��ود ،ابتدا پنجره به
وسيله يك تسمه در قسمت فوقاني بازشو تثبيت ميشود ،و ايستايي پنجره در زمان
نصب تأمين ميگردد.
س��پس ،التنهاي كناري و التنهاي انتهايي نعل درگاه بين قاب پنجره و س��فت
كاري ،و در مجاورت اجزاي در نظر گرفته ش��ده براي دوران و چفت كردن بازشوها
كار گذاش��ته ميشوند .در پايان ،كنترل مجدد براي حصول اطمينان از افقي بودن و
شاغول بودن قسمتهاي مختلف چارچوب پنجره انجام ميگيرد.
آخرين امكان تنظيم ،پس و پيش نمودن التنهاي مستقر بر روي بستر زير پنجره
اس��ت .كنترل هم راستا بودن لنگهها (براي پنجرههاي با دولنگه بازشو) گواه تنظيم
بودن مجموعه پنجره ميباشد.

شكل  56جانمايي اولين اتصال مكانيكي و الگوي سوراخ كاري بستهاي اتصال پنجره
شكل  53در و پنجره دولنگه (دو چفت ،دو تثبيت كننده)

براي پنجرههاي مجهز به يراق آالت با قفل لواليي ساده داراي تسمهها و قيدهاي
چف��ت ش��ونده ،بايد اتصاالت مكانيك��ي پنجره به دي��وار در نزديكي محل چفت به
صورت دوتايي (دو رديف تسمه يا نبشي) مورد استفاده قرار گيرد.

براي نصب نبش��يها ،سوراخهايي همراستا با س��وراخهاي موجود در نبشيها ،به
وسيله متههاي متناسب با نوع مصالح به كار رفته در سفتكاري ديوار ،ايجاد ميشود.
س��پس نصب پنج��ره ،با محكم كردن پيچه��ا بر روي مجموعه تس��مهها ،انجام
ميگيرد .اتصال با پيچهاي حداقل  6ميليمتري انجام ميش��ود .پيچها بايد سر پهن
داشته باشند يا با واشر مورد استفاده قرار گيرند.
در ديگر قسمتهاي پنجره ،براي اتصال نبشيها به سفتكاري بتني يا بنايي توپر،
سوراخ كاري بايد در فاصله حداقل  60ميليمتري گوشهها انجام گيرد.

شكل  54استفاده از نبشيهاي اتصال مضاعف

اتصال نبشيها روي پنجره داراي كركره رولي بيروني

در مورد خاص جعبه كركره رولي با پيش آمدگي ،اتصالي همتراز با آن ميتواند در
نظر گرفته شود .اتصال در دو انتهاي نعل درگاهي بايد با دو رديف نبشي انجام گيرد.

شكل  57فاصله حداقل پيچ اتصال از گوشه جدار بتني يا بنايي توپر
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در مجاورت كف پنجره ،بسته به اين كه كف پنجره بتني از نوع ريخته شده درجا يا
پيش ساخته باشد ،اين مقادير ميتوانند به ترتيب به  35و  40ميليمتر كاهش يابند.

شكل  60لزوم حصول اطمينان از تساوي قطرها (براي كنترل گونيا بودن پنجره)

 5-1-2-3درزبندي محل اتصال پنجره به سفت كاري

شكل 58فاصله حداقل  40ميليمتر نقاط اتصال نبشي
از لبه فوقاني در مجاورت زير پنجره ريخته شده درجا

درزبندي محل تكيهگاه

همان طور كه قب ً
ال نيز مطرح ش��د ،كيپ كردن در محل تكيهگاه ،معمو ً
ال قبل از
نصب پنجره ،به وس��يله يك نوار اسفنجي آغش��ته از قبل كار گذاشته شده يا بتانه،
انجام ميگيرد.
درزبندي به وسيله يك قيطان بتانه

شكل  59فاصله حداقل  35ميليمتر نقاط اتصال نبشي
از لبه فوقاني در مجاورت زيرپنجره پيش ساخته

الزم به ذكر است كه در اين روش ،استفاده از رول بلتهاي فلزي منبسط شونده،
به دليل وجود خطر پكيدن (متالشي شدن) ديوار بنايي ،امكان ندارد.
 3-1-2-3استقرار پنجره

اصول كلي در خصوص نحوه اس��تقرار اصولي پنجره در تمامي روشها يكس��ان
اس��ت ،و نكات مشترك در بخش  3-2-2-3تشريح شده است .در نتيجه ،در اينجا
صرف ًا به تشريح نكات خاص مربوط به روش نصب روكار از داخل پرداخته ميشود.
 در اين روش نصب ،با توجه به اين نكته كه امكان اصالح عدم دقتهاي موجوددر سفت كاري ،با تنظيم درز محل قرارگيري نبشيهاي زيركار فراهم است ،معمو ً
ال
سعي ميشود تنظيم نبشيهاي زيرين و كناري به گونهاي باشد كه نياز به التنهاي
تنظيم به حداقل ممكن كاهش يابد.
 براي به حداقل رس��انيدن پلهاي حرارتي ناش��ي از نبش��يهاي اتصال ،عرضمح��دودي براي آنها در نظر گرفته ميش��ود ،و با ايجاد خمهاي��ي در جهت طولي،
مقاومت خمشي آن افزايش داده ميشود.
بديهي است طراحي شكل اين قطعات ،نوع پيچهاي اتصال و تعيين تعداد آنها بايد
ب��ا در نظ��ر گرفتن نوع مصالح به كار رفته در ديوار صورت گيرد ،به گونهاي كه قادر
به تحمل وزن پنجره و بارهاي وارد شده بر آن باشند.
 4-1-2-3اتصال نهايي پنجره به جدار

قبل از اجراي اتصاالت پنجره يو پي وي سي در درگاهي ،بايد از تساوي قطرههاي
آن ،و تراز و قائم بودن پنجره تثبيت شده اطمينان حاصل شود (شكل .)60
پس از انجام اين كنترلها ،اتصال نهايي پنجره به جدار امكان پذير خواهد بود.

شكل  61درزبندي زير پنجره از طرف داخل

اي��ن عمليات ميتوان��د از طرف داخل نيز صورت گيرد .در اين حالت ،اس��تفاده از
نبش��ي دو خم دار (ش��كل  )62اين مكان را فراهم ميكند كه اجراي بتانه كاري و
صيقلي كردن آن در بهترين شرايط صورت گيرد.

شكل 62درزبندي زير پنجره از طرف داخل در صورت استفاده از نبشي دو خم دار

در ه��ر دو حالت درزبندي از طرف داخل يا از طرف خارج ،تهبند درز اس��فنجي با
مقطع مناس��ب ،به صورت پيراموني بين س��فتكاري و پنجره يو پي وي س��ي كار
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التنهاي به ضخامت حداقل  5ميليمتر كه جاگذاري شده اند نبايد مانع از نصب
تهبند درز ،و اجراي بتانه شوند.
چنانچه شكل نيم رخ قسمت آب چكان كف پنجره امكان دسترسي نوك دستگاه
تزريق بتانه را فراهم سازد (امري كه در تمامي موارد صادق نيست) ،آببندي معمو ً
ال
از طرف خارج انجام ميشود.
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گذاش��ته ميشود .س��پس بتانه االستومري يا پالستيكي از نوع درجه  1و يا درجه ،2
تزريق ميگردد و به وسيله يك ماله صاف ميشود تا از نظر يكنواختي و چسبندگي
به حالت مطلوب برسد.
درزبندي پيراموني يك زير پنجره از مصالح بنايي

اين راه حل تنها براي در و پنجرههايي كه در معرض كج باران نيستند و در ارتفاع
كمتر از  6متر نصب ميشوند كاربرد دارد.

بتانه اكسترود (روزن راني) شده

بتانه اكس��ترود (روزن راني) ش��ده از نوع درجه يك ،بر روي قيطان تهبند چس��ب
دار و در گودي درز ،كه توس��ط التنهايي با ضخامت حداقل  5ميليمتر تنظيم شده
اند ،اجرا ميشود.
ضخامت بتانه تزريق ش��ده باي��د حداقل  13ميليمتر باش��د .ضخامت اليه بتانه،
كه پس از نصب پنجره لهيده ميش��ود ،بايد با توج��ه به ضخامت التنها حداقل 5
ميليمتر باشد.
امروزه ،راه حل درزبندي با بتانه قبل از نصب پنجره ،با توجه به اين نكته كه دقت
خاص��ي را ،در زمان اس��تقرار پنجره روي بتانه ميطلب��د ،كاربرد كمي دارد و توصيه
نميگ��ردد .الزم به توضيح اس��ت كه در اين روش اجرا ،پنجره بايد دقيق ًا در وس��ط
درگاه ق��رار گيرد ،و هيچگونه جابجايي بعدي امكان پذير نخواهد بود ،زيرا منجر به
ورود شدن صدمه به آببندي ميشود.
درزبندي كناري و فوقاني پنجرهها

شكل  63درزبندي پيراموني يك زيرپنجره از مصالح بنايي

اج��راي آبچ��كان ب��ه روش بنايي بايد با دق��ت كافي انجام گي��رد .در اين حالت،
درزبن��دي زماني مطلوب خواهد بود كه قس��مت تحتاني پنجره ب��ه خوبي با مالت
سيمان پر شده باشد.

اين اقدامات صرف ًا با بتانههاي االس��تومري و پالستيكي مرغوب صورت ميگيرد.
بتانه كاري عموم ًا از طرف خارج پنجره و پس از نصب و تثبيت پنجره انجام ميگيرد.
اين عمل به وس��يله تزريق بتانه درزبندي (به عرض حداقل  5ميليمتر) در فضاي
باز بين پنجره و س��فتكاري س��اختمان ،كه قب ً
ال در آن يك تهبند درز كار گذاش��ته
شده است .انجام ميگيرد.
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لوازم آببندي

آببندي ميتواند به وسيله يك بتانه اكسترود شده (خمير سيليكون يا مشابه آن)،
يا توسط يك نوار اسفنجي صورت گيرد.
نوار اسفنجي

روش اجرايي كه بيش��تر متداول است و توصيه ميشود كاربرد نوار اسفنجي پيش
فش��رده يا غير فشرده ،آغش��ته به بوتيل يا اكريليك ،با التنهاي بستر به ضخامت
حداقل  5ميليمتر ميباشد.
اين روش براي تأمين و حفظ آببندي و هوابندي در طوالني مدت كارآيي خوبي دارد.

شكل  66درزبندي پروفيل تحتاني از طرف خارج

درزبن��دي تزريق��ي ميتواند از طرف داخل پنجره نيز انجام ش��ود .در اين صورت،
اس��تفاده از تسمههاي نبشي شكل دو خم دار بهترين شرايط را براي تزريق و صاف
كردن بتانه فراهم ميسازد .از طرف ديگر ،در اين حالت ،يكپارچگي بتانه با درزبندي
موجود بر روي تكيهگاه نيز تضمين ميشود.
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شكل  64درزبندي با نوار اسفنجي با باال آمدگي حداقل  100ميليمتر

برگش��ت (ادام��ه) اين نوار ،بر روي كن��اره درگاه ،تا ارتف��اع تقريبي  100ميليمتر
الزامي است.

شكل  67درزبندي پروفيل كناري و فوقاني از طرف داخل

اتصال درزبنديها به يكديگر

شكل  65اجراي درزبند خميري پس از نصب تهبند

اتصال بتانهها به يكديگر كه به وس��يله نوار اس��فنجي آغشته در زير سري پنجره
صورت گرفته اس��ت ،بايد در برگشتهاي كناري همپوشاني داشته باشند تا آببندي
در اين مقاطع قابل قبول باشد.
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شكل  68نصب اسفنج در تهبندي درز در حالت روكار قائم در تداوم با اسفنج آغشته

درزبندي جعبه كركرههاي گردان پنجرهها

بتان��ه كاري بي��ن البرز (حاش��يه قاب) جعب��ه كركره گردان پنجره و س��فتكاري
ساختمان ،بايد ترجيح ًا در قسمت فوقاني آن انجام گيرد ،تا مانع از تغيير شكل دالبر
(لبه برگردان) شود ،و منجر به تحت الشعاع قرار گرفتن عملكرد آن نگردد.

شكل  70نصب بستهاي فوالدي مخصوص به زير پنجره در روش اتصال خارج از محور
در روش دوم ،تمامي قس��متهاي بازشو و همچنين شيشههاي قسمتهاي ثابت
پنجره باز ميشوند تا امكان انجام اتصاالت مكانيكي فراهم آيد (شكل .)71

 2-2-2-3نصب اتصاالت مكانيكي انتظار به جدار يا به پنجره

شكل  69درزبندي كناري پنجره و جعبه كركره

 6-1-2-3نازككاري تكميليپيرامون پنجره

در مرحله نازككاري تكميلي ،معمو ً
ال اندودكاري پس از اجراي بتانه كاري صورت
ميگيرد و آن را پوش��ش ميدهد .در صورتي كه بتانه كاري به روش تزريقي انجام
ش��ده باش��د ،الزم اس��ت اندودكاري چند روز پس از بتانه كاري صورت گيرد ،تا از
گيرش بتانه اطمينان حاصل شود.
اگر اندودكاري قبل از بتانه كاري صورت گرفته باشد ،بين اندود و پنجره بايد درزي
تعبيه شده باشد و با بتانه پر شود.

اتصاالت مكانيكي ساده براي ديوارهاي داراي پيش قاب
همان گونه كه قب ً
ال نيز مطرح ش��د ،در روشهاي اجرايي متداول ،در بس��ياري از
موارد ،پيش قابي براي س��اده سازي اقدامات نصب پنجره در نظر گرفته ميشود .در
چنين ش��رايطي ،توصيه ميگردد از پيش قابهاي چوبي (با چوب عمل آوري شده)
استفاده شود (شكل  )72تا پلهاي حرارتي پيرامون پنجره تا حد امكان كاهش يابد.
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 2-2-3نصب پنجره به صورت توكار (تودلي)

اقدام��ات الزم براي نصب به روش توكار تا حد زيادي مش��ابه روش نصب روكار
اس��ت .در اين روش اج��را ،پلهاي حرارتي محل اتصال پنجره ب��ه ديوار در تمامي
حاالت از پلهاي حرارتي در حالت اجراي روكار داخل بيش��تر اس��ت ،زيرا از طرفي،
در اكثر موارد ،عايق حرارتي همباد پنجره نيست ،و از طرف ديگر ،در صورت تمايل
به ادامه عايق حرارتي تا قاب پنجره ،الزم خواهد بود در اغلب اوقات ضخامت عايق
حرارتي به طور محسوسي در مجاورت پنجره كاهش يابد.
در ادام��ه ،اطالعات فني در خصوص اين روش نصب ،و همچنين تفاوتهايي كه
با روش قبلي وجود دارد تشريح ميگردد.

شكل  72كاربرد پيش قاب چوبي در روش نصب توكار

در اين روش نصب ،پنجره را ميتوان مستقيم ًا به پيش قاب چوبي پيچ كرد.

 1-2-2-3اقدامات اوليه

نص��ب پنج��ره به دو روش صورت ميگي��رد .در حالت اول ،پنج��ره كامل (همراه با
شيش��ه) نصب ميگردد .در اي��ن حالت ،روش اتصال به صورت خ��ارج از محور انجام
ميش��ود ،و الزم است قبل از استقرار پنجره ،بستهاي فوالدي مخصوصي به زير آن
نصب شود (شكل .)70
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شكل  71باز كردن قسمتهاي بازشو براي نصب قاب پنجره

شكل  73جزييات اتصال توكار پنجره در روش نصب با پيش قاب چوبي

پنجره آموزش

اتص�االت مكانيكي براي ديوارهاي توپر بنايي يا ديوارههاي بتني س�اده يا

دو طرف عايف ()ICF

اتصال پنجره به ديوار توپر بنايي يا ديوار بتني ميتواند توسط رول بلت (شكل )74
يا پيچ و رول پالگ (شكل  )75صورت گيرد .همان گونه كه قب ً
ال نيز مطرح شد ،اين
اتصاالت در بعضي موارد مستقيم ًا پروفيل قاب را به ديوار درگير ميكند (شكل ،)74
و در موارد ديگر ،بس��ت واس��طي را كه قب ً
ال به كف پروفيل قاب متصل ش��ده است
(شكل  .)75بديهي است در حالت اول ،الزم است قاب بدون شيشه نصب شود ،و در
حالت دوم ،امكان نصب پنجره كامل با شيشه فراهم ميباشد.
عم��ق اتصال رول بلت يا پي��چ و رول پالگ در ديوار توپر بنايي يا ديوار بتني بايد
حداقل  5سانتيمتر باشد.

رول پالگ از پروفيل و رسيدن به سوراخ تعبيه شده در ديوار فراهم گردد.
الزم به توضيح اس��ت در شكلهاي مربوط به انجام عمليات سوراخ كاري (شكل
 76و شكل  ،)77براي وضوح بيشتر تصوير ،پروفيل پنجره نشان داده نشده است.
ب��راي اينكه نصب پنج��ره بدون نياز به قطعات نبش��ي ف��والدي كمكي صورت
گيرد ،الزم اس��ت كه در كنارههاي گشودگي محل نصب پنجره ،تمامي يا بخشي از
بلوكهاي س��فالي با چرخش  90درجه و با حفرههاي قائم كار گذاش��ته شده باشند
(شكل .)76

شكل  76جزييات اجرايي آمادهسازي اتصال در صورت اجراي بلوكهاي كناري با حفرههاي قائم

شكل  74نصب مستقيم پنجره به ديوار توپر بنايي يا بتني توسط رول بلت
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در صورتي كه اين روش نصب در نظر گرفته نشود ،دو روش اجرا قابل طرح است:
 كار گذاشتن تهبند در بخشي از حفرههاي بلوكهاي سفالي كه در مجاورت نقاطاتصال هستند .تهبندها بايد به گونهاي باشند كه امكان پر كردن حفرهها با مالت با
عمقي بيش از  15سانتيمتر فراهم آيد.
 كار گذاش��تن نبش��يهاي فوالدي مقاوم (در محل گش��ودگي) ،به طوري كه بامالت ديوار درگير شود و اتصال پنجره به ديوار توسط آن محقق گردد (شكل .)77

شكل  75نصب غير مستقيم پنجره به ديوار توپر بنايي يا بتني توسط بست و رول پالگ

در صورتي كه ديوار با قطعات بتن س��بك س��اخته ش��ده باش��د ،بايد بررسي الزم
صورت گيرد تا از مناس��ب بودن نوع تعداد اتصاالت اطمينان حاصل ش��ود .الزم به
ذكر اس��ت رول پالگها و ديگر تجهيزات الزم براي اتصال بلوكهاي بتن س��بك
تفاوتهايي با ادوات مورد استفاده براي بتن معمولي درجا دارند (شكل .)44
اتصاالت مكانيكي براي ديوار بلوك سفالي
در اين حالت نيز اتصاالت ميتوانند به صورت مس��تقيم يا غير مستقيم توسط پيچ
و رول پ�لاگ صورت گيرند .وجه تمايزي كه ب��ا حالت قبلي وجود دارد ،لزوم درگير
ش��دن اتصاالت با حداقل دو بدنه بلوك سفالي مورد اس��تفاده است (شكل  .)45در
نتيج��ه ،عم��ق اتصال (وطول رول پالگ) بايد از حالت نصب در بلوك بتني بيش��تر
باشد (حداقل  9سانتيمتر).
در زمان انجام سوراخ كاريهاي الزم بر روي قاب پنجره و سفتكاري ساختمان،
پنجره بايد در وضعيت نصب نهايي قرار داشته باشد ،تا از همراستايي سوراخ در قاب
پنجره و سفتكاري ساختمان اطمينان حاصل شود .در صورتي كه سوراخ در پروفيل
و در ديوار هم قطر باش��ند ،در اكثر موارد الزم خواهد بود براي نصب رول پالگها،
پنجره موقت ًا از جاي خود برداشته شود ،تا امكان كار گذاشتن رول پالگ فراهم آيد.
در صورتي كه برداش��تن و اس��تقرار مجدد پنجره در وضعيت قبلي مشكل دار باشد،
ميتوان قطر س��وراخ در پروفيل را با يك مته قطورتر افزايش داد ،تا امكان گذاشتن

شكل  77جزييات اجرايي آمادهسازي اتصال در صورت اجراي بلوكهاي كناري با حفرههاي افقي

همان گونه كه در بخشهاي قبلي نيز مطرح شد ،الزم است عمليات سوراخ كاري
قاب پنجره و ديوار پس از اس��تقرار و تنظيم موقعيت پنجره با اس��تفاده از التنها و
ديگر قطعات تنظيم انجام شود (شكل .)78

ش�كل  78لزوم انجام س�وراخ كاريهاي اتصاالت پنجره پس از اس�تقرار و تنظيم پنجره با
استفاده از التنها

اتصاالت مكانيكي براي ديوار دوجداره و يا با عايق حرارتي مياني

در اين حالت ،پنجره ميتواند همراستا با عايق حرارتي مياني يا هوا باشد ،يا اين كه روي

پنجره آموزش

اليه داخلي يا خارجي ديوار مس��تقر ش��ود .حالت اول از نظر حرارتي بهترين حالت است،
زي��را در چنين وضعيتي پلهاي حرارتي به حداقل كاهش مييابد .نحوه تثبيت پنجره هم
ميتواند تا حد زيادي مشابه حالت نصب پنجره به صورت روكار باشد .البته ،بديهي است
در اي��ن حالت ،نص��ب پنجره بايد پس از اجراي اليه خارجي ديوار انجام ش��ود ،و اجراي
عايق��كاري حرارت��ي اليه مياني و اجراي اليه داخلي ديوار در ادامه صورت گيرد .روش��ن
است كه در چنين شرايطي ،بسياري از نقاط قوت اجراي روكار ،نظير امكان نصب پنجره
پس از اتمام عمليات س��فتكاري از بين ميرود .روش ديگر اين اس��ت كه پس از اجراي
ديوار دوجداره ،قابي چوبي يا مش��ابه ،به عنوان پيش قاب داخل گش��ودگي نصب شود ،تا
امكان نصب پنجره در راس��تاي عايق حرارتي فراهم آيد .در چنين شرايطي ،روش نصب
همان روش نصب توكار خواهد بود ،با اين تفاوت كه نصب در پيش قاب چوبي اتصاالت
پيچي مخصوصي ميطلبد و كاربرد پيچ و رول پالگ منتفي ميشود (شكل .)79

در حال��ت دوم ،ب��ا توجه به فاصله بين پنجره و عايق ،پ��ل حرارتي به وجود ميآيد .اين
حالت نيز از لحاظ اجرا مشابه روش نصب توكار است كه در همين بخش تشريح شده است
 3-2-2-3استقرار پنجره

تكيهگاهي كه پنجره روي آن كار گذاشته ميشود بايد داراي يكي از شرايط زير باشد:
 تمام ش��ده باش��د و درزبند الزم بين پنجره و تكيهگاه كار گذاش��ته ش��ود ،يا پيشبينيهاي الزم براي درزبندي پس از استقرار پنجره صورت گيرد.
 در صورت ناتمام بودن ،تكيهگاه موقتي در نظر گرفته ش��ده باش��د ،تا امكان اتماماجراي زيرپنجره پس از نصب پنجره تأمين شود.
ابتدا پنجره بر روي تكيهگاه (موقت يا دائمي) گذاش��ته ميش��ود ،و با دوران به طرف
باال ،به كناره يا بخش زيرين نعل درگاه يا تير فوقاني اتكا ميكند.
در اين ش��رايط ،تمامي بار مرده پنجره ،توس��ط التنهاي تحتاني ،كه قب ً
ال در مجاورت
وادارها جاگذاري شده اند ،به سفتكاري ساختمان منتقل ميشود .همان گونه كه قب ً
ال نيز
مطرح شد ،اين اقدام در دو حالت اجراي همزمان يا غير همزمان آببندي صورت ميگيرد.
پس از اس��تقرار و تنظيم تراز و ش��اغول بودن ،الزم اس��ت پنجره با اس��تفاده از گيره
مخص��وص يا ديگ��ر تجهيزات الزم ،به ط��ور موقت در موقعيت مورد نظر تثبيت ش��ود.
اقدامات اجرايي بعدي بايد به گونهاي انجام گيرد كه باعث به هم خوردن تنظمات صورت
گرفته نشود .استفاده از مالت گچ براي تثبيت موقت پنجره به هيچ وجه مجاز نيست.

 4-2-2-3اتصال نهايي پنجره به جدار

قبل از اجراي اتصاالت پنجره يو پي وي سي در درگاهي ،بايد از تساوي قطرهاي آن،
و تراز و قائم بودن پنجره تثبيت شده اطمينان حاصل شود.
بعد از تمامي اين كنترلها ،اتصال نهايي پنجره به جدار امكان پذير خواهد بود.
 5-2-2-3اتصال نهايي پنجره به جدار

استقرار پنجرهها در گشودگي در وضعيت پس از سفتكاري يا آمادهسازي شده (پس
از نازككاري) بر روي التنهاي بستر آن انجام ميشود .در صورتي كه قرار باشد نصب
پنجره با شيشه صورت گيرد .تسمههاي تثبيت كننده بر روي زير پنجره نصب ميشوند
(اين اتصاالت معمو ًال ريلهايي هستند كه بر روي قسمت فوقاني زيرپنجره ،و با استفاده
از مصالح بنايي نصب ميشوند).
التن گذاري كناري در قس��مت فوقاني به روش متداول ،به وس��يله التنهاي چوبي
يا پي وي س��ي جاسازي ش��ده در مجاورت اجزاي دوران و قفل پنجره ،بين سفتكاري
ساختمان و چارچوب پنجره ،انجام ميگيرد.
در محل س��تونها و پيش��اني چارچوب (نعل درگاهي) ،تثبيت پروفيلهاي پنجرهها با
پيچهاي عبوري مخص��وص ،يا پيچهاي متداول همراه با رول پالگها ،همراه يا بدون
واش��رهاي فنري صورت ميگيرد .اتصال پروفيل به ديوار ميتواند به صورت مس��تقيم
(پروفيل باال در ش��كل  )81يا با استفاده از يك نبش��ي فوالدي كمكي (پروفيل زيرين
در شكل  )81انجام شود.

شكل  81اجزاي تشكيل دهنده پنجره در حالت نصب توكار (تودلي)

 6-2-2-3درزبندي محل اتصال پنجره به سفت كاري

درزبنديها عموم ًا از طرف خارج ،به وسيله يك بتانه تزريقي بر روي پيرامون چارچوب
يو پي وي س��ي و سفتكاري س��اختمان صورت ميگيرد .قبل از انجام اين اقدام ،الزم
است تهبندي درز با مادهاي ارتجاعي يه ضخامت حداقل  5ميليمتر در نظر گرفته شود.
در اين روش اجرا ،آب چكان الحاقي معمو ًال پس از بتانه كاري س��وار ميش��ود .اين
درزبندي بايد با احتس��اب انقباضهاي احتمالي پنجره ،در حد  1ميليمتر به ازاي هر 1
متر ،نس��بت به اندازههاي اسمي ارائه شده از طرف توليدكنندگان پنجرههاي يو پي وي
س��ي با رنگ روش��ن طراحي گردد .در صورتي كه پنجرهها با پروفيلهاي رنگي ساخته
ش��ده باش��ند .الزم خواهد بود  2ميليمتر به ازاي هر  1متر ،نسبت به اندازههاي اسمي،
در نظر گرفته شود.
 7-2-2-3نازككاري تكميليپيرامون پنجره

شكل  80روش استقرار پنجره در موقعيت در نظر گرفته شده

در اي��ن حالت ،معم��و ًال عمل قرار گرفت��ن پنجره در درگاهي موجب فش��ردگي نوار
درزبندي بين پنجره و آبچكان ميشود.

ن��ازككاري تكميل پيرامون پنجره ميتواند به صورتتر يا خش��ك انجام ش��ود .در
صورتي كه روشتر مدنظر باش��د ،توصيه ميش��ود درز بين پنجرههاي با ابعاد بزرگ و
قطعات نازككاري مجاور پنجره با يك درزبند انعطاف پذير پر شود تا از ايجاد ترك در
فصل مشترك پنجره و نازككاري جلوگيري شود.
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ش�كل  79كارب�رد پيش قاب چوبي يا مش�ابه براي نصب پنجره همراس�تا ب�ا عايق حرارتي
ديوار دوجداره

در برخ��ي موارد ،الزم اس��ت براي جوابگوي��ي به انتظارات در خص��وص آببندي و
هوابندي ،قبل از اتصال پنجره ،با استفاده از التنهاي سر تيز و يا كيپ كنندههاي درز،
يك نيروي مضاعف بر روي آن اعمال شود.
در ضمن ،بايد كنترل ش��ود كه نيروي اعمال ش��ده براي فشردگي نوارهاي آببندي،
تغييرات بيش از  2ميليمتر در وسط زيرسري پنجره و همچنين ايجاد خرابي در عملكرد
آن را به دنبال نداشته باشد.
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