
 

 

 و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي
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 پروفيل های فوالدی

 ويژگيها -پروفيل های تو خالی مخصوص در و پنجره
 

 

اول چاپ  

 



ميگيرد. سعي بر اين است كه  صورتواقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع 

توجه به شرايط توليدي،  وباها و مصالح ملي  استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت

و نفع شامل:  حقفني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 

و  نهادهاتوليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 

سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع 

واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات  ذينفع

در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان  وپيشنهادهـا

 ملي )رسمي( چاپ و منتشر مي شود. استاندارد

استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با  نويس پيش

شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي  تعيينيت ضوابط رعا

به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين  تصويب،مربوط و در صورت 

مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي  تلقيترتيب استانداردهايي ملي 

سط مؤسسه تشكيل ميگردد به مربوط كه تو ملي(( تدوين و در كميته 5شماره ))

 تصويب رسيده باشد.

و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي  استاندارد مؤسسه

كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي  ميباشداستاندارد 

از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و  كشور،ونيازمنديهاي خاص 

 مي نمايد. استفـادهردهـاي بين المـللي استاندا

و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني  استاندارد مؤسسه

منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي  بهشده در قانون 

محصوالت و مالحظات زيست محيطي و  كيفيتوعمومي، حصول اطمينان از 

شوراي عالي استاندارد اجباري  تصويبضي از استانداردها را با اقتصادي، اجراي بع

المللي براي محصوالت كشور،  بيننمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي 

 نمايد. اجبارياجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 

ت سازمانها و اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدما بمنظـور همچـنين

زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان  درمؤسسات فعال 



زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان  ومديريتسيستم هاي مديريت كيفيت 

سازمانها و مؤسسات را بر اساس  اينگونهوسايل سنجش، مؤسسه استاندارد 

داده و در صورت احراز  قرارابي ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزي

بر عملكرد آنها نظارت  وشرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده 

سنجش تعيين عيار  وسايلمي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون 

ملي از  استانداردهايفلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح 

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
 

 کميسيون استاندارد

پروفيل های توخالی مخصوص در  -پروفيل های فوالدی» 

 «ويژگيها  -و پنجره 

 
 سمت يا نمايندگی  رئيس

)دکتييی     عليي  -مزروعيي 

 سازه (

         میکز تحقيقات ساختمان و مسکن

و عضو هيئت علم  د نشگاه آز د 

  سالم  تهی ن

  اعضاء

  ييی) )قييو   - سييکو   

 ليسانس ر ه و ساختمان(

نما نده سند کا  شیکت هيا  

 ساختمان 

پیو يييز  - ختيار ليييد ن 

 )ليسانس مهندس  صنا ع (

 گیوه صنعت  سپاهان 

عبد لیضييا  -آر ييان پييور 

 )ليسانس مهندس  صنا ع(

مييد ی کنتييیف کيشيييت شييیکت 

 سپنتا

انس  حمد)ليسيي –بیومنييد 

 مهندس  مکانيک( 

ميييد ی کارخانيييي پیوقيييي  

 سپاقي  

 صغی )ليسيانس  -بینجيان 

 مهندس  متالورژ (

پشتيبان  قني  شيیکت قيو د 

 مبارکي 

 –پورمسيييييييييييييتد   

شاهیخ)ليسيييانس مهندسييي  

 متالورژ ( 

پشتيبان  قني  شيیکت قيو د 

 مبارکي

)ليسيانس  حسين –پور مقد  

 مهندس  بی (

مد ی  مور کنتييیف تولييد و 

مييو د شييیکت نييورد و لولييي 

  هو ز

عليیضييييا  -پيیمحمييييد  

)ليسيييييانس مهندسييييي  

 متالورژ (

مد یعام  شیکت نورد و لولي 

 صشا 

مشاور مد ی عام  شیکت لولي سيييد  - حسييين  مهیبييان



 بی هيم)ليسييانس مهندسيي  

 صنا ع(

 و تجهيز ت سد د

کيان)ليسيييانس  –حقيقييي  

 مهندس  متالورژ (

ميييد ی کارخانيييي لوليييي و 

 پیوقي   ار ن

هما ون)دکتی    –د نشيار 

 مهندس  مکانيک(

 ج ستاد د نشگاه کمبی 

محسن)ليسيانس  –د ورپناه 

 علو  نظام  (

دبيی سند کا  توليدکنندگان 

 لولي وپیوقي  قو د 

محمود)قيييو   –رحيمييييان 

 ليسانس مهندس  عمی ن (

کارشيينام میکييز تحقيقييات 

 ساختمان ومسکن

مسييعود )ليسييانس  –رز ز 

 هندس  مکانيک(م

مد ی کارخاني نورد و لوليي 

 سمنان

سييدعل )قو   –قاض  عسگی 

 ليسانس مهندس  صنا ع( 

مييد ی عاميي  شييیکت پیوقييي  

 آسيا

سييد عل )ليسيانس  -موسو 

 مهندس  مکانيک( 

مييد یعام  شييیکت تعيياون  

 پیوقي  ر ز لولي 

عبييام ) قييو   -محمييود  

 ليسانس مهندس  مکانيک(           

مييد ی گييیوه قلييز ت وز رت 

 صنا ع و معادن 

محمييييد)قو   –نييييور ن  

 ليسانس مهندس  متالورژ (

کارشييينام وز رت صييينا ع و 

 معادن 

  دبير

نيیه)ليسيانس  –پيیوزبخت 

 مهندس  متالورژ ( 

مييد ی کيي  مکانيييک و قلييز 

شناس  مؤسسيي  سيتاند رد و 

 تحقيقات صنعت    ی ن

 بهنييا  )قييو  –بيياقوت 

 ليسانس مهندس  متالورژ (

کارشييينام  رشيييد مؤسسيييي 

 ستاند رد و تحقيقات صنعت  

   ی ن 

 پيشگفتار

 

 

پروفيل های تو خالی مخصوص  -پروفيل های فوالدی " ستاند رد

میبوطي تهيي  قن توسط كميسيون  كي" ويژگيها -در و پنجره 

كميتي مل   جلسة  کصدوهشتاد و پنجمين تدو ن شده و در و

 تأ يدمورد   23/12/82 مورخ مکانيک وقلزشناس  ستاند رد 

قانون  3  نك بي  ستناد بند  ك ماده  گیقتي  ست،قی ر 

 ستاند رد و تحقيقات صنعت   مؤسسي صالح قو نين و مقیر ت 

 ستاند رد رسم   عنو ني ب 1371   ی ن مصوب بهمن ماه

 شود.  ی ن منتشی م 

 وحشظ همگام  و هماهنگ  با تحو ت و پيشیقت هاي مل   بی ي

 ستاند ردهاي مل   ات،علو  و خدم جهان  در زميني صنا ع،

شد و هیگوني پيشنهادي كي  خو هددر مو قع لزو  تجد د نظی 



در  بی ي  صالح  ا تكمي    ن  ستاند ردها  ر ئي شود،

تجد دنظی در كميسيون قن  میبوط مورد توجي قی ر  هنگا 

بي  ستاند ردهاي  می جعيخو هد گیقت. بنابی  ن بی ي 

 نظی آنها  ستشاده كید.د  ی ن با د همو ره  ز آخی ن تجد 

تهيي و تدو ن   ن  ستاند رد سع  شده  ست كي ضمن توجي  در

 شی  ط موجود و نيازهاي جامعي، بي

 مكان بين   ن  ستاند رد و  ستاند رد مل  كشورهاي  حد در

 و پيشیقتي هماهنگ    جاد شود. صنعت 

 

 پروفيل های فوالدی

 يژگيهاو –پروفيل های توخالی مخصوص در و پنجره 

 

 
 هدف و دامنه كاربرد      1

هاي پیوقي  ها  يهدف  ز تدو ن   ن  ستاند رد ، تعيين و ژگ

 قو د  ساختمان  مخصوص در و پنجیه م  باشد .

از اين پس به جهت سهولت امرر از پپروفيرل هرای  -يادآوری 

فقط با عنوان پ پروفيل پ ياد   توخالی  مخصوص در و پنجرهپ

 می شود.

 

 راجع الزاميم     2

مد رك  لز م  ز يی حياوي مقیر تي   سيت كيي در ميتن   ن 

 ستاند رد بي آنها  رجاع د ده شده  ست . بيد ن تیتييآ آن 

مقیر ت جز    ز   ن  ستاند رد محسيوب مي  شييود. در ميورد 

می جع د ر ي تار خ چاپ و/  ا تجد د نظيی ،  صيالحيي هيا و 

ست. با   ن وجود تجد د نظیهاي بعدي   ن مد رك مورد نظی ني

بهتی  ست كاربی ن ذ نشع   ن  سيتاند رد ،  مكيان كياربید 

آخی ن  صالحيي ها و تجد د نظی هاي ميد رك  لز مي  ز يی ر  

مورد بیرس  قی ر دهند. در مورد می جع بدون تار خ چياپ و/ 

 ا تجد د نظی ، آخی ن چياپ و/  يا تجد يد نظيی آن ميد رك 

  ست .  لز م   رجاع د ده شده مورد نظی 

م    ستشاده  ز می جع ز ی بی ي كاربید   ن  ستاند رد  لز 

  ست : 

ور  هاي   -1375: ساف  3694 ستاند رد مل    ی ن بي شماره 

و ژگيهيا و  -قو دي گيی  نورد يده بيا كيشييت سياختمان   

 روشهاي آزمون

ور  هياي  -1381: ساف  5722 ستاند رد مل    ی ن بي شماره 

و ژگيهيا و  -ده بيا كيشييت سياختمان   قو دي سيید نورد ي

 روشهاي آزمون

 

 

 هايويژگ 3

 های ورق مورد مصرف جهت ساخت پروفيليويژگ 3-1



 در صد عناصر شيميايي  3-1-1

در صد عناصی شيميا   ور  مورد مصیف جهت ساخت پیوقي  با د 

ملي    يی ن  هايمندر) در  ستاند ردمشخصات مطابق با حدود 

و ت عنو ن " ور  ها  قيو د  گيی  تح 5722و  3694بي شماره 

 باشد. نورد ده با کيشيت ساختمان "سید 

 
 خواص مکانيکی  3-1-2

مقاومت کشش ، تنش تسليم، درصد  زد اد طوف نسب  و مشخصيات 

خمش ور  مورد مصيیف جهيت سياخت پیوقيي  با ييد مطيابق بيا 

 باشد . 1-1-3مندر) در بند  هاي ستاند رد

 
 ی ضخامت ورق رروادا  3-1-3

رو د ر  ضخامت ور  مورد مصیف جهت ساخت پیوقي  با د مطابق 

 باشد. 1-1-3بنددر مندر)  هايبا  ستاند رد
 

 ويژگيهای پروفيل 3-2
 ه بندی وگر 3-2-1

پیوقي  ها  مورد نظی   ن  ستاند رد بي هشيت گيیوه تقسييم 

شده  ند کي در گیوه ها  جد گانيي هميی ه بيا شيماره قني  

مشيخ    8 تيا 1ید در شک  ها  شماره پیوقي ،  بعاد و کارب

 شده  ند.

ت گاني مورد شمشخ  شده در گیوه ها  ه  گی بي غيی  ز مو رد

د گی  درخو ست شد ، مشخصات آن با د با  ستاند رد کارخاني 

و مورد تو قق خی يد ر و  و نقشي ها  آن مطابقت د شتي باشد

  توليد كننده قی ر گيید.

 
 شناسه   3-2-2

مورد نظی   ن  ستاند رد با شناسي شماره  پیوقي  هاي 

( و نوع Tضخامت ور  ) (،L)( ، طوف پیوقي  .PR. NOپیوقي )

 قو د مشخ  م  شوند.  

 8/1ضخامت  و6000بي طوف  4591مثاف : پیوقي  با شماره 

آ  -2-235ميل  متی كي  ز ور  قو دي گی  نورد ده با جنس 

تهيي شده  3694ه مطابق با  ستاند رد مل    ی ن بي شمار

 شود :  ست بي صورت ز ی نشان د ده م 

  8/16000  9154  -آ  -523-2

 

 

 

 



 
 

 (1شكل شماره )



 
 

 (2شكل شماره )



 
 

 (3شكل شماره )



 
 

 (4شكل شماره )

 



 
 

 (5شكل شماره )

 



 

 
 

شكل 

شماره 

(6) 

 
شكل 

شماره 

(7) 



 
  

 (8ل شماره )شك

 
 طول و رواداري آن  3-2-3

بي جز در مو ردي كيي تو قيق متی و  6طوف شاخي هاي پیوقي  

 د گیي بين خی د ر و قیوشنده  نجا  گیقتيي باشيد، رو د ري

ميل  متی در نظی گیقتي م  شيود، تحيت  50هی شاخي (L)طوف 

 ز وزني   درصد 7ی  ن شی  ط هیتوليد كننده مجاز  ست حد كث



m6Lmر  بي شیط  كيبستي هی  باشد بي خی د ر تحو ي   >3   ≥

 نما د. 

 
 شعاع خمش گوشه ها    3-2-4

مي   T 2( حد کثی بي مييز ن  9)شک  شماره 2rو  1rشعاع خمش 

 باشد .

          T 2 ≤ 1r 
          T 2 ≤ 2r 

 

T   ضخامت ور = 

1r 2وr  شعاع قوم مطابق شک = 

 
 (9) شکل شماره

 رواداری ابعاد مقاطع        3-2-5

   ن رو د ر  بي شیح ز ی  ست:

شک  شيماره در   Cو  B لف _ بی    بعاد جانب   عن   ضالع  

 ميليمتی  5/0 تا حد کثی 10

شيک  در  Dو Aب _ بی    بعاد با    و پا ين   عن   ضيالع 

 ميليمتی  1تا حد کثی 10شماره 

 

 
    

 (10) شکل شماره

 

 

 



 رواداری زوايا          3-2-6

شيخ  شيده  نيد م 12کي در شک  شماره  ورو د ر  زو  ا  

 درجي م  باشد .  5/1حد کثی 

α =β =90 ○ ±1/5○ 

 

 

 

 

 

  (12 ) شکل شماره     

 

 
 در طولپيچيدگی  رواداری     3-2-7

ميليمتيی  1( حيد کثی Bميز ن مجاز پيچيدگ  در طوف شاخي )

 تعيين ميگیدد. 13متی طوف مطابق شک  شماره  1در هی

 
 

 (13)ره شکل شما    
 ولي رواداری خمش ط        3-2-8

( در هی جهت   ز پیوقي  حد کثی qميز ن مجاز خمش طول  )

ميل  متی در طوف  ك متی ميتو ند باشد )شك  شيماره  5/2

، بيد ن  ( . همچنين پیوقي  با د عار   ز مو) باشييد 14

 معن  کي خمش آن تنها در  ک جهت باشد.

 



 
 ( 14)شکل شماره     

 
 رواداری انحنای سطوح      3-2-9

بيي مييز ن   با د ( Fبیآمدگ   ا قیورقتگ  کليي سطوح )

1 6/0      ز  بعاد میبوطي باشد بي شیط  کي  ميليمتی

 (  15تجاوز نکند .) شک  شماره 

 

 
 

 (15 ) شکل شماره    

 
 رواداری ضخامت    4-2-10

 ر  ضخامت پیوقي  با د مطابق رو د ر  ضخامت ور  رو د

 باشد. 

 
 مشخصات جوش       3-2-11

ح مسييتطي  پیوقيي  وسيط ك   ز  متد د خط جوش با د در وسط 

ميليمتی  ز هی  8باشد . نحی ف   ن  متد د بي ميز ن حد ق  

 گوشي مجاز  ست .

بي روش مناسب  پليسي گيیي شود، بنحوي سطح خارج  جوش با د 

  كنو خت شود.كي صاف و 

 
 رواداري  وزن          3-2-12

كيلو  600رو د ري وزن بی ي تك شاخي و محمولي سبكتی  ز 

10  600درصد و بی ي محمولي ها   كي محدوده وزن  آنها 

و بی ي محمولي هاي  درصد 5/7تن م  باشد،  2كيلو تا 

 درصد در نظی گیقتي م  شود. 5 ،  تن 2تی  ز سنگين 



 

 روش نمونه برداري براي انجام آزمون   5

مالك  رز اب  محصو ت , چي بی سام سشارش و چي غيی آن مبن  

 جدوف هاي بید شت  طبقبی نتا ج حاص   ز آزمون نموني

 باشد .م  2شماره 

 

 

در و پروفيل هاي  رداری ازروش نمونه ب:  2جدول شماره 

 پنجره

 تعداد نمونه نوع آزمون              
حداقل طول 

 نمونه

تعيين درصد عناصی 

 شيميا  ،

 کشش وخمش 

 ک نموني بي  ز   

توليد ت حاص   ز  ک 

 کالف )کو  ( 

 ميل  متی 600

 مشخصات  بعاد 

 و وزن   
 ک نموني بي  ز    ک 

 بستي )بند  (
 ميل  متی 300

 

يي که اتوليد کننده مي تواند از مجموعه کويل ه -دآوری يا

 .از يک شماره ذوب مي باشند يک نمونه انتخاب نمايد

 

بي هی حاف توليدكننده با د سيستم كنتیف كيشيت و   

هاي خود ر  بي نحوي  عماف نما د كي ضمن تضمين بازرس 

مشخصات مندر) در گو هينامي صادره، حصوف نتا ج مورد قبوف 

 هاي بید شت  بی سام جدوف قو  ر  نيز تضمين نما د .ونينم

 

 بازرسي       6

،  (ها ، وزن و شك  ظاهیيمشخصات قيز ك )  بعاد،  ند زه 

خو ص مكانيك ) تنش تسليم، مقاومت  و درصد عناصی متشكلي

كشش  ،  زد اد طوف نسب  و خمش(، با د با توجي بي 

 باشد . 3مندرجات بند

 

مكانيكي  خواصانجام آزمونهاي  جهتورتی که درص -يادآوری 

نمونه برداري از محلهايي از محصول نمونه برداری گردد ، 

شكل دهي  فرآيندتاثير پذيري از  انجام ميگيرد كه حداقل

 را داشته باشد.

در صورت عد  تطابق هی ك  ز مو رد قو  , با د بي نحو  

 گيیي و  ا  قد   نمود :ز ی تصميم

 ت فيزيكيالف ر مشخصا 

وزن نموني مورد آزمون و  آزمون  بعاد  در صورت  كي نتا ج

با مندرجات جدوف شماره  ك مطابقت ند شتي باشد ، بازرس  

 گيید . نجا  م  1-7 مجدد بی سام بند 

 ب ر عناصر متشكله



نما د عد  تطبيق عناصی متشكلي محصوف ر  غيیقاب  مصیف م  

با حدود مجاز كي در   ن  ، مگی در حالت  ختالف معقوف علم 

صورت نيز گیچي قاب  مصیف  ست، ول  بي هی حاف خار)  ز 

 گیدد . ستاند رد محسوب م 

 ر خواص مكانيكي پ 

با شی  ط  پیوقي در صورت  كي نتا ج آزمون مكانيك   

مندر) در   ن  ستاند رد مطابقت كام  ند شتي باشد ، 

 د .گيی نجا  م  2-7بازرس  مجدد بی سام بند 

 

 مجدد بازرسي        7 
 بازرسي مجدد ابعاد و وزن       7-1

وزن آزموني با مندرجات جدوف   بعاد و در صورت  كي نتا ج 

شماره  ك مطابقت ند شتي باشد، با د دو آزموني  ز 

درصورت تطابق گیدد .  آزمون هاي د گی بید شتي و شاخي

 آزمونتيجي   ن دو آزموني مالك  رز اب  بوده و ن نتا ج ،

 گيید . وليي مدنظی قی ر نم 

 
 بازرسي و آزمون مجدد خواص مكانيكي    7-2

در صورت  كي نتا ج آزمون مكانيك  با شی  ط مندر) در  

هاي   ن  ستاند رد مطابقت ند شتي باشد، با ست  نموني

مجدد و مضاعف بي تعد د دو بی بی مورد نياز  ز محصوف 

ر  تكی ر نمود . چنانچي نتا ج  بید شتي و آزما شها   ز 

آزمون  خيی با شی  ط   ن  ستاند رد مطابقت د شتي باشد، 

گيید و در غيی   ن نتا ج آزمون  وليي مدنظی قی ر نم 

 باشد .صورت محصوف خار)  ز  ستاند رد م 

به جز مواردذکر شده در پيش در موارد زير  -يادآوری 

 شود :آزمون تكرار مي

 د خطا در مراحل انجام آزمايشر احتمال وجو 

 ر وجود عيوب ظاهري در سطح نمونه 

 

 گذاري  نشانه  8
 نشانه گذاري شاخه      8-1

با ست  روي هی  ك  ز شاخي هاي پیوقي  در و پنجیه ، 

 نشاني هاي ز ی بطور مشخ  نشاني گذ ري شود:

 نا   ا نشان تجارت  توليد كننده -

 (2-2-3شناسي پیوقي  )مطابق بند  -

 
 نشانه گذاري بسته )بنديل(     8-2

مقاو  و بستي هاي شاخي با ست  د ر ي حد ق  دو پالك 

باشند كي نشاني هاي ز ی بطور مشخ  بی روي آن ها  بادو  

 حك شده  ا نوشتي شده باشد :

 شماره بستي  -

 شناسي پیوقي   -

 وزن بستي بی حسآ كيلوگی  -



 نشان تا يد كنتیف كيشيت  -

   توليد كنندهنا   ا نشان تجارت -

 
 بسته بندي   9

گوني  بيتسمي هاي قو دي با د  با  ستشاده  ز بندي بستي

 نجا  گيید كي در شی  ط متعارف حم  و نق  تا مح   ي 

 تحو   بي خی د ر  ز هم گسيختي نشود.
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