خبرنامه ونوس شیشه

شماره شانزدهم
با سالم و تقدیم احترام ،از فدجه شما به خبرنامه وندس شیشه سپاسگزاریم

درشممماره همما آین م ه
در مممدرد ویژگمم همما

شیشه مناسب برای نماهای تمام شیشه ای

شیشه لمینیت بمه فصیمی
سخن خداهیم گصت.

در هنگام انتخاب شیشه مناسب برا نما فمام شیشه ا در یک ساختمان (اعم از مسکدن یا فجار ) عدام متع د نظیر عایق
حرارف  ،عایق صدف  ،کنترل طیف خدرشی

،رنگ و ایمن بای در نظر گرفته شدن  .مهمترین عدام در انتخاب شیشه مناسب

عبارفن از:
 -1ضخامت :با انجام محاسبات دقیق مکانیک ح اق ضخامت شیشه که برا فحم انداع نیرو ها وارد بر سطح شیشه الزم است
 ،فعیین م شدد.
 -2ایزوالسیون صوتی :میزان ایزوالسیدن صدف شیشه نیز از عدام مهم درانتخاب شیشه مناسب است .میزان باالفر ایزوالسیدن
صدف

در ضخامتها با الفر و به دنبال آن وزن بیشتر شیشه کسب م شدد .در مناطق آلدده صدف فنها شیشه ها لمینیت م

فدانن عملکرد مناسب داشته باشن .
 -3ایزوالسیون حرارتی :در اکثر کشدر ها دنیا استصاده از شیشه ها دو ج اره و به ویژه استصاده از شیشه  Low-Eدر ساختار
آن برا کاهش میرف سدخت اجبار ش ه است .با استص ه ازاین شیشه ها ضریب فبادل حرارف شیشه ها از  8.5 w/m2 .kبه
کمتر از  w/m2.k1.5میرس  .ضریب فبادل حرارف معیار نشان هن ه میزان عایق حرارف است و هرچه این ضریب پایینتر باش
کیصیت ایزوالسیدن حرارف شیشه باالفر خداه بدد.

شیشه ای که در نمای کلینیک نور به کار رفته دارای ویژگی های عایق حرارتی و عایق صوتی و ضد زلزله می باشد.

 -4زیبائی و رنگ :مهمترین فاکتدر در انتخاب شیشه مناسب زیبائ
مسکدن

از رنگها

خنث

و ظاهر شیشه است .فدصیه م

که باالفرین میزان عبدر ندر را دارن  ،استصاده شدد .اما در ساختمانها

فجار

شدد که در ساختمانها
و ادار

شیشه های

با

رنگها بیشتر و در ص بازفابش ندر باالفر مناسب فرن  .با استصاده از شیشه ها نمدنه و  mock upکه در مح نیب م گردد،
انتخاب شیشه مناسب با سهدلت بیشتر انجام م پذیرد .در نماها فمام شیشه ا که از شیشه اسپن رال استصاده میشدد اهمیت
استصاده از  mock upنمدد بیشتر م یاب فا هنگام انتخاب شیشه  ،هماهنگ یا فضاد که در نما ساختمان مدرد نظر است  ،با
باالفرین میزان دقت وکمترین خطا کسب شدد.
در صدرت استصاده از شیشه ها پدشش دار در نماها شیشه ا ،طراح بای شدکها حرارف و شکستها ناش از آن را در نظر
داشته باش  .برا پرهیز از این مسئله  ،این شیشه ها بای یه صدرت سکدریت یا نیمه سکدریت به کار گرفته شدن .

شیشه های  High Performanceکه در نمای منحصر به فرد و زیبای دفتر مرکزی ونوس شیشه به کار رفته از میزان ایزوالسیون حرارتی بسیار
باالئی برخوردارند .عالوه بر این قابلیت های عایق صوتی  ،ضد سرقت وضدزلزله را نیز دارا می باشند.

 -5ایمنی  :مالحظات ایمن

مانن خطر ناش

از جراحت  ،جلدگیر از سقدط افراد  ،محافظت در برابر سرقت  ،گلدله و انصجار

بسته به ندع و کاربر ساختمان همداره بایست لحاظ شدد .سطدح مختلف ایمن در شیشه ها بسته به ندع فرآین

است که بر

آنها اعمال م شدد .استان اردها دو ندع شیشه را به عندان شیشه ایمن معرف م کنن  :شیشه ها سکدریت و شیشه ها لمینیت
 .رفتاراین شیشه ها بع

از شکست به گدنه ا

است که خطر ناش

از فکه ها

شکسته شیشه به ح اق

میرس  .شیشه ها

سکدریت بع از شکست به قطعات ریز و غیر برن ه ا خرد م شدن و در شیشه ها لمینیت به علت وجدد طلق  P.V.Bکه در
ساختار این شیشه ها به کار رفته  ،فکه ها شکسته شیشه بع از شکست در قالب فریم باق م مان .ندع شیشه و ضخامت آن و
فع اد الیه ها شیشه ا

که در ساختار شیشه لمینیت به کار رفته درجه ایمن شیشه را فغییر می ه .

بسته به مدقعیت که شیشه ها بایست نیب شدن ،استان ارد درجات مختلف ایمن را برا شیشه ها فعریف نمدده است .به طدر
مثال :
  برا

شیشه ها

سقف حتما بای از شیشه ها

لمینیت استصاده شدد فا خطر ناش

از سقدط فکه ها

شکسته شیشه به

ح اق برس .
 برا شیشه های که به عندان کف و پله استصاده م شدد در صدرت شکستن خطر فرو رفتن افراد در شیشه وجدد دارد.
فنها گزینه مناسب استصاده از شیشه ها لمینیت است که نحده شکست آن به گدنه ا است که مانع از فرو رفتن افراد در
شیشه م گردد.
 برا ویترین فروشگاه ها بسته به ارزش و حجم کا الها داخ ویترین بای از شیشه ها لمینیت با درجه ایمن مناسب
استصاده نمدد  .در صدرت وجدد کاال با ارزش استصاده از شیشه ها ض سرقت فدصیه م شدد.
  برا مناطق زلزله خیز جهت کاهش ریسک آسیب ها ناش از سقدط فکه ها برن ه شیشه ،استان ارد استصاده از شیشه
ها سکدریت و لمینیت را اجبار نمدده است.
ویژگ ها گدناگدن مانن عایق حرارف و صدف  ،زیبائ  ،کنترل طیف خدرشی و ایمن را در صدرت انتخاب شیشه درست م

فدان فنها از یک شیشه طلب نمدد.

