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مالحظات کلی قبل از عملیات نصب پنجره
منبع :سایت انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.سی – بخش دوم

اشـاره:
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مشاور :دکتر محمد جواد ثقفی

آموزش حلقه گمشده صنعت در و پنجره يو.پي.وي.سي ايران است؛ چه اينكه بنابر باور فعاالن صنعت ،ضعف آموزش و به روز نبودن مهارتها
باعث شده در فرايند توليد و نصب در و پنجرههاي يو.پي.وي.سي مشكالتي به وجود آيد كه باعث ضربه ديدن كل صنعت شود .توليد و نصب
در و پنجرههاي يو.پي.وي.س�ي ايران براي حركت همگاني به س�مت توليد باكيفيت و اس�تاندارد نيازمند يادگيري است و به همين سبب در
اين شماره از نشريه پنجره ايرانيان ،بخش ويژهاي با عنوان «آموزش پنجره» گشودهايم و محتواي پيشروي شما برگرفته از جزوه آموزشي
توليد و نصب در و پنجرههاي يو.پي.وي.سي است كه توسط مركز تحقيقات راه ،ساختمان و مسكن وابسته به وزارت راه و شهرسازي تهيه
شده و روي وبسايت رسمي انجمن توليدكنندگان در و پنجره يو.پي.وي.سي ايران قرار گرفتهاست .به يقين تبادل نظر و طرح ديدگاهها و
مشاركت شركتها و كارشناسان در اين زمينه بسيار ضروري است تا بتوان شاهد رفع مشكالت توليد و نصب در و پنجرههاي يو.پي.وي.سي
ايران باشيم .با كسب اجازه از مركز تحقيقات راه ،ساختمان و مسكن و انجمن توليدكنندگان در و پنجره يو.پي.وي.سي ايران در اين شماره
بخش دوم اين جزوه آموزش�ي تقديم ميگردد با اين اميد كه ش�ركتها و فعاالن صنعت هم با نقد و نظر خويش به ارتقاي س�طح آموزشي
صنعت كمك كنند – .تحریریه نشريه پنجره ايرانيان

گواهی نامه فنی پنجره و شیشه

پنجره و شیشه دوجداره مورد استفاده باید دارای گواهی نامه فنی معتبر باشد.

محصوالت و قطعات جانبی مورد نیاز برای نصب پنجره

محصوالت درزبندی پنجره ها

در تمامی ش��رایط ،الزم اس��ت درزبندی ،بی��ن دیواره درگاه پنج��ره دیوار بنایی و
چارچ��وب پنج��ره های یو پی وی س��ی ،به ص��ورت پیرامونی انجام ش��ود ،تا از آب

بندی و هوابندی پیرامون چارچوب اطمینان حاصل ش��ود (باید توجه خاصی معطوف
زوایای خود چارچوب ش��ود) .نصب پنجره های یو پی وی س��ی باید با مواد درزبندی
مخصوص انجام گیرد و نباید برای این منظور از گچ و س��یمان اس��تفاده ش��ود .برای
نصب پنجره های یو پی وی سی فقط از دو نوع ماده درزبندی استفاده می شود:
بتانه سیلیکونی برای تزریق با پمپً
 -نوارهای اسفنجی فشرده و آغشته که معموال به شکل توپی(رولی) عرضه می شود.
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و سفت کاری ساختمان دارد.
نوارهای اسفنجی

شکل  7انواع مختلف مواد درزبندی

گ��روه نصب پنجره های یو پی وی س��ی باید اطمین��ان حاصل کند که بتانه ها یا
نوارهای اس��فنجی مورد استفاده دارای استاندارد و تاریخ مصرف قابل قبول هستند.
در ضمن ،نوارهای اس��فنجی آغشته ،بسته به مواد به کار رفته ،باید از نوع مرغوب و
دارای مشخصات ابعادی تعیین شده در جدول  2باشند:

مواد به کار رفته

بازه کاربرد پیش بینی شده برای نوار اسفنجی انتخاب شده ،باید این امکان
را فراهم سازد تا بزرگ ترین درز به وجود آمده بین پنجره و بدنه ساختمان،
که ناشی از رواداری ها است ،به نحو مناسبی پر و کیپ شود.

جدول  2مشخصات ابعادی نوارهای اسفنجی آغشته
االستومری

نوارهای اس��فنجی پیش فشرده یا غیر فشرده ،آغش��ته به بوتیل یا اکریلیک ،باید
دارای اس��تاندارد معتبر ملی یا جهانی باش��ند .باید توجه داشت که نوارهای قیراندود
برای این کاربرد مناس��ب نیس��تند .ضخامت این نوارها توسط گروه نصب به نحوی
تعیین می شود که پس از انبساط تمامی خلل و فرج ها ،و فرورفتگی ها را پر نماید،
تا آب بندی و هوابندی تأمین شود.
امروز نوارهای پیش فشرده کاربرد فراوانی دارند :ضخامت اولیه این نوارها محدود
اس��ت ،ولی بعد از نصب در محل ،طبق ضریب انبس��اط تعیین ش��ده افزایش حجم
می دهند و عمل درزبندی را انجام می دهند .بازه کاربرد پیش بینی ش��ده برای نوار
اس��فنجی انتخاب ش��ده ،باید این امکان را فراهم س��ازد تا بزرگ ترین درز به وجود
آمده بین پنجره و بدنه س��اختمان ،که ناش��ی از رواداری ها است ،به نحو مناسبی پر
و کیپ شود.

پالستیکی

ابعاد حداکثر (میلی متر)

10×20

10×20

شکل  10نمونه روش مناسب (تغییر ضخامت درزبند) و نامناسب (ضخامت ثابت و ناکافی درزبند)

بتانه های کارتریجی (فشنگی) و نوارهای اسفنجی توپی (رولی) باید در دمای بین
 10و  25درجه سلس��یوس نگهداری شوند ،ودر دمایی بین  5تا  25درجه سلسیوس
مورد اس��تفاده قرار گیرند .الزم است در زمان اجرا ،سطحی که بتانه روی آن اعمال
می ش��ود تمیز و خشک باش��د و در معرض بارندگی قرار نگیرد (به سفارشات تولید
کننده رجوع شود).
اسفنج تزریقی

شکل  8کاربرد ته بند درز (اسفنج آغشته) برای تنظیم ابعاد بتانه تزریقی

:Pعمقدرزبند

 :Lعرض درزبند

شکل  9جزییات قرارگیری ته بند درز (اسفنج آغشته) برای تنظیم ابعان بتانه تزریقی

اص��ل س��ادهP < : 2/Lب��ا رعایت حداقل عم��ق  5میلی مت��ر در خصوص مواد
االستومری و  8میلی متر در خصوص مواد پالستیکی باید در نظر گرفته شود.
در عمل ،این عمق بس��تگی به موقعیت گودی درزبند کارگذاشته شده بین پنجره

بس��یاری از گ��روه های نصب ،به جای اس��فنج ه��ای پیش فش��رده ارتجاعی از
اسفنج های پلی یورتان تزریقی استفاده می کنند که پس از تزریق تا حدود  40برابر
افزایش حجم دارد .کاربرد این نوع اس��فنج ه��ا برای درزبندی به دالیل زیر به هیچ
وجه توصیه نمی شود:
پس از افزایش حجم ،اسفنج ایجاد شده ماهیتی خشک می یابد ،و به هیج وجهخاصیت ارتجاعی که برای درزبند مورد انتظار است را ندارد.
 در زمان افزایش حجم ،در بخش هایی که به دلیل بس��ته بودن درزها ،امکانافزایش حجم اس��فنج محدود اس��ت ،افزایش فش��اری ایجاد می شود که می تواند
باعث تغییر شکل قاب شود ،و عملکرد مناسب بازشو را تحت الشعاع قرار دهد.
 اس��فنج تولید ش��ده در برابر رطوبت دوام مناس��بی ن��دارد ،و در صورتی که درمج��اورت پنجره ،ب��ه دلیل درزبندی نامناس��ب یا بروز میع��ان ،رطوبت به صورت
طوالنی مدت وجود داشته باشد ،تخریب اسفنج غیر قابل اجتناب خواهد بود.
التن ها و مهره های تثبیت کننده

التن ها :التن ها ،ضمن تنظیم وضعیت اس��تقرار چارچوب پنجره در گشودگی،
باید به گونه ای باش��ند که برای اجرای اصولی بتانه ،فاصلۀ چارچوب پنجره تا سفت
کاری (بدنۀ درگاه) در هیچ نقطه ای از  5میلی متر کمتر نباشد .این التن ها از چوب
و یا از مواد پالس��تیکی ،و به ضخامت حداقل  5میلی متر حدودی  20میلی متر در
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ابعاد حداقل (میلی متر)

5×5

5×8
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نظر گرفته می شوند.
مه�ره ه�ای تثبیت کنن�ده :مهره های تثبی��ت کننده ،اجرای نصب ش��ده روی
چارچوب پنجره ،برای تثبیت پنجره در س��فت کاری ،ی��ا قاب موجود پنجره قدیمی
هستند .مهره ها امکان عبور پیچ ،و حصول اطمینان از تثبیت شدن پنجره را فراهم
می کنند .مزیت این نوع اتصال در این اس��ت که نیروی ایجاد ش��ده در زمان نصب
پیچ همزمان به بدنه داخلی و خارجی پروفیل اعمال می شود.
مهره های تثبیت کننده ،اجزای نصب هستند ،که در زمان ساخت پنجره در داخل
پروفیل های آن کار گذاش��ته می شوند .کارگذاشتن مهره های تثبیت کننده در پای
کار توسط گروه نصب غیر قابل قبول است.

شکل  11جزییات قرارگیری مهره تثبیت کننده در پروفیل
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لوازم جانبی نصب پنجره ها

بست ها و نبشی های گوشه :بست ها باید از فوالد نرم گالوانیزه ()275g/m2
باشند .استحکام بست ها باید به اندازه ای باشد که در مقابل حداکثر بار وارد شده در
حین اجرا و در دوره بهره برداری مقاومت کند .بسته به مکان نصب پنجره ،فشارهای
حداکثر اعمال ش��ده در حین کار و مش��خصات حداقل الزم ب��رای پنجره ها(از نظر
هوابندی و مقاومت در برابر باد) تغییر می کند و باید توس��ط گروه طراح مش��خص
شده باشد .انتخاب بست های تثبیت کننده پنجره ها با مسئولیت گروه نصب است ،و
متناسب با نوع پنجره یو پی وی سی ،نحوه نصب و خصوص ًا مقاومت های مکانیکی
مورد انتظار تعیین می شود.
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وی سی می گردند و با آن درگیر می شوند .در صورت کاربرد این روش اتصال ،الزم
اس��ت گیره مخصوص کارگذاشتن قطعه اتصال توسط تولید کننده ارائه شود .بدیهی
اس��ت درگیر ش��دن قطعه اتصال با پروفیل باید به گونه ای باش��د که تحت بارهای
اعمال ش��ده در زمان نصب و دوره بهره برادری ،به هیچ وجه احتمال جابجا ش��دن
و بیرون آمدن قطعه اتصال وجود نداش��ته باش��د .لوازم اتصال بست ها و نبشی های
گوشه به پنجره ها می تواند شامل یکی از موارد زیر باشد:
پیچ های س��رمته ای ،برای نصب بس��ت برروی پنجره و درگیرش��دن با تقویتکننده های فلزی تعبیه شده در نیمرخ های چارچوب.
 پیچ های عادی (خودکار) ،زمانی که با توجه به وضعیت س��وراخ ،و ابعاد محدودپیچ و س��اختار داخلی نیمرخ یو پی وی س��ی چارچوب ،امکان درگیر شدن با پروفیل
تقویت��ی فوالدی وجود ندارد .در ای��ن حالت ،پیچ باید لزوم ًا حداقل از دو جدار نیمرخ
عبور کند.
ً
قطع�ات اتصال به س�فت کاری (بدنه دیوار) :نصب بس��ت ها عموما به روش
های متعارف با پیچ و رول پالگ یا پیچ تنها یا رول بلت انجام می شود .انواع قطعات
مورد استفاده برای نصب به شرح زیر است:
رول پالگ های پالس�تیکی :این نوع رول پالگ دارای یک قسمت تقریب ًا صاف
و ی��ک بخش دندانه و چاک دار اس��ت ،که پس از نصب پیچ باز می ش��ود و باعث
کیپ ش��دن و درگیری مناسب پیچ در دیوار می ش��ود .انواع ساده آن (شکل  )13را
برای دیواره های بتنی ،و انواع مخصوص آن (شکل  )14را می توان در بلوک های
س��فالی و سیمانی نیز اس��تفاده کرد .در انواع مخصوص ،معمو ً
ال شیارهای طولی در
رول پالگ در نظر گرفته می ش��ود ،تا امکان بازشدن رول پالگ در جهات مختلف
و تا حد ممکن فراهم آید.

شکل  13نمونه رول پالگ پالستیکی معمولی

شکل  14نمونه رول پالگ پالستیکی مخصوص قابل استفاده در دیوارهای بلوک سفالی و سیمانی

الف  -نوع دو خم (یخ دار)

ب -نوع یک خم یا معمولی

پیچ های فوالدی عادی ضدزنگ س�رپهن یا با یک واش�ر زیر س�ری :این
نوع پیچ های نوک تیز همراه با رول پالگ های پالس��تیکی یا به صورت مس��تقل،
برای اتصال مس��تقیم قاب پنجره یا نبش��ی های نگهدارنده به دیوار ،مورد استفاده
قرار می گیرند.

شکل  12بست ها و نبشی های گوشه برای اتصال پنجره ها

از پیچ های فوالدی س��ر تیز برای اتصال بس��ت نبشی ش��کل به گوشه چارچوب
اس��تفاده می شود .برای این منظور ،توصیه می شود بست های نبشی شکل از پیش
آماده شده به کار برده شود ،که دارای ضخامت و شکل مناسب و با سوراخ های گرد
یا لوبیایی تعبیه شده هستند .پیچ نیز باید به همراه یک واشر نصب شود.
نصب بس��ت و نبشی به پنجره می تواند بدون پیچ نیز انجام شود .در این صورت،
لبه های قطعه اتصال با اعمال فش��ار توسط گیره داخل زبانه های زیر نیمرخ یو پی

شکل  15نمونه پیچ فوالدی عادی ضد زنگ

رول پالگ های پالس�تیکی و پیچ های س�ر تخت از قبل س�ر هم شده :این
قطعات عموم ًا در پروژه های بهسازی استفاده می شود .در این حالت ،رول پالگ و
پیچ آن به وس��یله چکش از س��وراخ موجود در چارچوب به داخل سوراخ سفت کاری
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کوبیده می ش��ود .کاربرد این نوع اتصاالت بیش��تر برای دیواره های بتنی است .در
صورتی که دیوار با بلوک س��فالی یا س��یمانی یا بتن س��بک ساخته شده باشد ،الزم
اس��ت از رول پالگ های مخصوص هر نوع بلوک اس��تفاده شود .در اکثر موارد ،پیچ
باید دارای یک واشر متناسب با اندازه پیچ و نوع کاربرد باشد.

شکل  16نمونه رول پالگ های پالستیکی و پیچ های سر تخت از قبل سر هم شده

رول بلت های مجهز به مخروط های فوالدی انبساط :این قطعات اتصال باید
صرف ًا برای زیر کار بتنی توپر ،و همراه چارچوب های یو پی وی سی از پیش سوراخ
شده استفاده شود.

اصول کلی حمل ،جابجایی و انبارداری در پای کار

پنجره ها باید در موقع حمل به خوبی تثبیت ش��وند ،تا در زمان جابجایی محفوظ
بمانند .الزم اس��ت در زمان حمل ،پنجره ها با اجزایی مانند تس��مه ،حفاظ و بس��ت
گوش��ه و التن در برابر ضربه و تکانه های احتمالی زمان حمل و جابجایی محافظت
ش��وند ،و برای بخش های برجسته آن پوش��ش های ضربه گیر در نظر گرفته شود.
درضم��ن ،تولیدکننده باید تمهیدات ضروری را در نظر گیرد ،تا پنجره در زمان حمل
دچار جابجایی و تغییر شکل نشود .الزم است بین قاب و لنگه های بازشو ،قیدهایی
کار گذاش��ته شود تا لنگه ها در وضعیت درس��ت باقی بمانند .توصیه می شود برای
س��هولت حمل ،دس��تگیره های موقتی برای پنجره های بزرگ در نظر گرفته شود.
خالی کردن پنجره ها (از وسیله نقلیه) باید به گونه ای انجام شود که موجب خرابی
آنها نشود .نگهداری پنجره باید به گونه ای باشد که انتظارات زیر محقق شود:
جلوگیری ار اعوجاج و بروز تغییر شکل های ماندگار جلوگیری ار تخریب ،شکستن ،و تغییر هندسه و خصوصیات ظاهری پنجره ایجاد تهویه از البه الی پنجرها، محافظت در برابر شرایط نامساعد جوی، محافظت در برابر اتفاقات حین اجرا (پاشیده شدن سیمان ،گچ ،رنگ).اس��تفاده از پوش��ش های محافظ باید به گونه ای صورت گیرد که مانع از تهویه
قس��مت زیرین نش��ود .انبارکردن به پهلو ،به صورت اریب ،باید به  10پنجره محدود
شود .انبارکردن پنجره ها به هیچ وجه نباید به صورت تخت صورت گیرد.

پی�چ های دو اندازه ای :پیچ ه��ای فوالدی مخصوص (ویژه) که در دوطرف آن
ها گام دنده های متفاوتی وجود دارد ،تا در پروژه های بهس��ازی ،بتوان فاصله بین
چارچوب موجود (قدیمی) و قاب پنجره جدید را تنظیم نمود.

شکل  20روش های درست و نادرست انبار کردن پنجره ها
شکل  18نمونه پیچ دو اندازه ای

پی�چ ه�ای بدون نیاز ب�ه رول پالگ :پیچ های س��رتیز دنده ری��ز ،برای اتصال
به س��فت کاری س��اختمان ،بدون نیاز به رول پالگ ،در س��وراخ ایجاد ش��ده با مته
مخصوص ،مطابق مش��خصات تعیین ش��ده توس��ط تولید کننده مورد استفاده قرار
می گیرد.

از جابجایی و تغییر مکان انبار پنجره در کارگاه باید حتی االمکان خوداری ش��ود.
در صورت��ی که انبار کردن چارچوب ها و لنگه بازش��وها به صورت جداگانه صورت
گیرد ،قطعات چارچوب و لنگه بازش��وها ،باید عالمت گذاری شوند تا در زمان نصب
جابجا نصب نشوند.

شکل  19نمونه پیچ بدون نیاز به رول پالگ برای درگیری حداقل  40میلی متر در داخل بتن

باید به خاطر داشت که این نوع پیچ ها باید الزام ًا توسط یک مرجع معتبر به تأیید
رسیده باشند.

شکل  21لزوم عالمت گذاری قطعات چارچوب و لنگه باز شوها در صورت انبار کردن جداگانه
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شکل  17نمونه رول بلت
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