تیغتن ؽواسٍ

خبرنامه ونوش شیشه

با سالم و تقدیم احترام ،
تَ هٌظْس زفع کیفیت ؽیؾَ ُای دّ
خذاسٍ اًدام تٌظین فؾاس ُْای تیي دّ
الیَ ؽیؾَ یا  Air Balanceتش سّی
ؽیؾَ ُایی کَ دس هٌاطقی تا اختالف
استفاع تیؼ اص  066هتش تا هسل
تْلیذ ًقة هی گشدًذ ،تْفیَ هی
ؽْد.

از توجه شما به خبرنامه ونوس شیشه سپاسگزاریم .
اثر اختالفات ارتفاع بر کیفیت شیشه دوجداره

عاختاس ؽیؾَ دّخذاسٍ تؾکیل ؽذٍ اعت اص دّالیَ ؽیؾَ کَ دس دّطشف یک فشین فلضی (اعپیغش) قشاس گشفتَ اًذ  .فضای
تیي دّؽیؾَ ُْا یا گاصی اعت کَ تَ طْس کاهل هسثْط ؽذٍ اعت ُّیچ استثاطی تا فضای خاسج ًذاسد (.تش ػکظ
تقْس غلطی کَ تیي دّالیَ ؽیؾَ خالء هی تاؽذ ).طثیؼی اعت کَ فؾاس ُْا یا گاص داخل ؽیؾَ دّخذاسٍ  ،تافشك ثاتت
تْدى دها ،دقیقا تشاتش اعت تا فؾاس ُْای هسیطی کَ ؽیؾَ دّخذاسٍ دس آًدا تْلیذ ؽذٍ اعت .زال اگش هسل ًقة ؽیؾَ
دّخذاسٍ هکاًی تاؽذ کَ تَ ػلت اختالف استفاع داسای فؾاس ُْای هتفاّتی تاؽذ  .هؾکالتی دس ظاُش ّاعتسکام ًِایی
هسقْل تْخْد هی آیذکَ دسریل تَ ػلت ً ،تایح ّسّػ هقاتلَ تا ایي هؾکالت پشداختَ هی ؽْد .

فشار جو:
خْ صهیي هخلْطی اص گاصُای هتفاّت تا ًغثتِای هختلف (ػوذتا ًیتشّژى ّاکغیژى )هی تاؽذ کَ گشداگرشد صهریي
سا فشا گشفتَ اعت  .دس زقیقت سّی ُش ًقطرَ اص صهریي عرتًْی اص ُرْا قرشاس گشفترَ اعرت کرَ ّصى خرْد سا ترَ آى
ًقطَ تسویل هی کٌذ  .دس یک فضای آصاد ًیشّی ّصى ایي عتْى ُْا سا تَ فؾاس خْ تؼثیش هی کٌین  .طثیؼی اعرت
کَ ُش چَ اص عطر صهیي تاالتش تشّین اص طْل ایي عتْى ُْا کاعتَ هی ؽرْد ّطثیؼترا ّصى ّفؾراس آى کراُؼ هری
یاتذ ّتش ػکظ ُش چَ استفاع هٌطقَ ای پائیي تش تاؽذ تا اعتذالل هؾاتَ هی تْاى اًتظاس فؾاس تیؾتش سا داؽت .
ترَ ػٌرْاى یرک ؽراخـ پایرَ ترشای فؾراس خرْ  ،عرطر آصاد دسیرا دس ػرشك خرشافیرایی  45دسخرَ ترَ ػٌرْاى هثٌرا
اًتخاب ؽذٍ اعت .دس ؽشایظ تؼشیف ؽذٍ ایي هقذاس فؾاس ُْا تقشیثرا تشاترش ترا  066هیلوترش خیرٍْ یرا  1اتوغرفش ّیرا
تقشیثا  1تاس هی تاؽذ.
تشای داًغتي هقذاس تضسگی ایي فؾاس کافیغت تذاًین ایري هقرذاس هؼرادل قرشاس دادى یرک ّصًرَ یرک کیلرْگشهی سّی
یک عطر یک عاًتیوتش هشتؼی یا قشاس دادى یک ّصًَ  16تٌی سّی عطسی تَ اًذاصٍ یک هتش هشتغ هی تاؽذ .
زال عْال ایي اعت کَ تست چٌیي فؾاسی چگًَْ خغوی ؽکٌٌذٍ هاًٌذ ؽیؾَ خشد ًوی ؽْد.
فؾاس خْ عاکي تَ ػلت عیال تْدى ُْا فؾاس ُیذسّاعتاتیک اعت  .تَ تؼثیش عادٍ تشفؾاس خْ فقظ دس خِت قائن ّ
اص تاال تَ پائیي ّاسد ًوی ؽْد تلکَ دس تواهی خِات تَ اخغام ًیشّ ّاسد هی کٌذ ّتشآیٌذ ایي ًیشُّا ففش اعت .

ایي تذاى هؼٌی اعت کَ ًیشّیی کَ تَ ػلت فؾراس خرْ ترَ عرطسی هاًٌرذ ؽیؾرَ ّاسد هری ؽرْد اص تراال ّپرائیي هقرذاس
تشاتش داسد ّایي دّ ًیشّ اثش یکذیگش ساخٌثی هی کٌٌذ.

تٌاتش ایي زتی خغوی هاًٌذ ؽیؾَ کَ اًؼطاف پزیشی خوؾی صیادی داسد  ،دس ؽشایظ ػادی کراهال تخرت تراقی هری
هاًذ.
دس فشآیٌذ دّخذاسٍ کشدى ؽیؾَ ُا ُْ ،ای هسثْط داخل ؽیؾَ تَ طْس طثیؼی فؾاسی تشاتش فؾاس هسیظ تْلیرذ سا
داسد .تَ طْس هثال فرشك کٌرین فؾراس هطلرم هسریظ تشاتشترا  1اتوغرفش یرا  1تراس هری تاؽرذ  .دس ایري فرْست فؾراس
ُْای داخل ؽیؾَ دّ خذاسٍ ُن  1تاس خْاُذ تْد ّچْى ؽیؾرَ ترَ طرْس کاهرل آب تٌرذی ؽرذٍ اعرت ترا فرشك ثاترت
تْدى دها فؾاس ُْای داخل تشای ُویؾَ  1تاس تاقی خْاُذ هاًذ  .دس ؽشایظ تْلیرذ ّهسرل کاسخاًرَ ایري ؽیؾرَ ایرذٍ
آل اعت ّعطر آى کاهال تخت ّهْاصی خْاُذ تْد.

زررال تای رذ دی رذ اگررش ای ري ؽیؾررَ دس هسل ری تررا اخررتالف استفرراع  + 1666هتررش ًغررثت تررَ استفرراع کاسخاًررَ هسررل
تْلیذ ًقة ؽْد  ،چَ هؾکالتی تْخْد هی آیذ.
ُوچٌاًکَ پیؾتش ػٌْاى ؽذ تا افضایؼ استفاع  ،فؾاس خْ کاُؼ هی یاتذ  .هساعثات ًؾاى هری دٌُرذ کرَ ترَ اصاء
ُش  166هتش اختالف استفاع  ،تقشیثا  1/2کیلرْ پاعرکال یرا تقشیثرا  Kg .f / m²126اص فؾراس خرْ کاعرتَ
هی ؽْد.
تَ ػثاست دیگش تقْس یک ّصًَ  16تٌی سّی عطر یک هتش هشتؼی دس عطر دسیا سا تایذ ترا تقرْس یرک ّصًرَ

 0886کیلْگشهی دس استفاع  166هتشی یا یک ّصًَ  8866کیلْگشهی دس استفاع  1666هتشی ػْك کٌین .
پظ دس استفاع  1666هتشی ّضؼیت ؽیؾَ هفشّك ها تَ ؽکل صیش خْاُذ تْد .

صیشا ُواًگًَْ کَ تْضیر دادین فؾاس داخل ؽیؾَ تشاتش فؾاس خْ هسل تْلیذ ؽیؾَ تاقی خْاُرذ هاًرذ .چٌریي ؽیؾرَ
ای سا ؽیؾَ دّ خذاسٍ فؾاس هثثت هی گْیٌذ .ؽیؾَ ُای فؾاس هثثت سّ تَ خاسج هتْسم هری ؽرًْذ ّعرطْذ ؽیؾرَ
ای دیگش تخت ًیغتٌذ ّ هسذب هی ؽًْذ  .هیضاى ًرییش ؽکل ؽیؾَ ػالٍّ تش اخرتالف فؾراس فضرای داخرل ترا فؾراس
خْ تَ اتؼاد  ،ضخاهت ّؽکل ٌُذعی ؽیؾَ ًیض ّاتغتَ اعت .
ُش چَ اتؼاد ؽیؾَ تضسگتش تاؽذ ایي ترییش ؽکل تضسگتش هی ؽْد .
ُوچٌیي ؽیؾَ ُای ًاصکتش دس ؽشایظ هؾاتَ دس هقایغَ تا ؽیؾَ ُای ضرخین ترش هغرتؼذ ترییرش ؽرکلِای تضسگترشی
ُغتٌذ .

هسررذب ؽررذى عررطْذ ؽیؾررَ اثررش هغررتقین فؾرراس تیؾررتشگاصهسثْط دس دسّى ؽیؾررَ دّخررذاسٍ ًغررثت تررَ فؾرراس هسریظ
هیثاؽذ .اثشات هسذب تْدى ؽیؾَ ُا ػثاستٌذ اص :
 -1چٌ ریي ؽیؾررَ ای ظرراُشی ًرراهطلْب ّهْخررذاس خْاُررذ داؽررت .تخقررْؿ اص تی رشّى عرراختواى ًرراظشاى،
تقاّیش فضای سّتشّ دس ؽیؾَ ُا سا هْخذاس ً،اپیْعتَ ّدس اتؼاد غیش ّاقؼی خْاٌُذ دیذ.
 -2الیَ ُای چٌیي ؽیؾَ ای ُویؾَ تست تٌؼ هری تاؽرٌذ ترَ ُوریي دلیرل هقاّهرت هکراًیکی کوترشی ًغرثت ترَ
یک ؽیؾَ تخت هؾاتَ داسًذ ّتش اثش افاتت ضرشتَ یرا ترٌؼ زشاستری ًغرثت ترَ یرک ؽیؾرَ تخرت هؾراتَ

صّدتش خْاٌُذ ؽکغت  .زتی دسفْستی کَ هقذاس اختالف فؾاس خیلی تضسگ ؽْد اهکاى ؽکغت ؽیؾَ
تذّى ُیچ ػاهل خاسخی دیگشی هِیاعت ّدس هْاسد صیادی ؽکغت ؽیؾَ ُرا فقرظ ّفقرظ ترَ ػلرت اًتقرال
تَ هٌاطم دیگش تا اختالف استفاع صیاد دیذٍ ؽذٍ اعت .
 -3دس فْستی کَ هقذاسترییش ؽکل ؽیؾَ ُا صیاد تاؽٌذ اهکاى آعیة دیذى چغثِائی کَ ترشای اتقرال ؽیؾرَ
ُا تَ اعپیغش اعتفادٍ ؽذٍ اًذ ّخْد داسد.

ػکظ قضیَ ًیض کاهال فسیر اعت  .یؼٌی اگش فشك کٌین هسرل تْلیرذ ؽیؾرَ دّ خرذاسٍ دس استفراع  1666هترشی
تاؽذ ّفؾاس خْ تشاترش  Kg .f / m²8866تاؽرذ ّؽیؾرَ دس هسلری ُوغرطر دسیرا ّترا فؾراس خرْ یرک اتوغرفش یرا
ً Kg .f / m² 16666قة ؽْد .ؽیؾَ دّخذاسٍ ؽشایطی هاًٌذ ؽکل صیش سا پیذا هری کٌرذ کرَ آًرشا ؽیؾرَ فؾراس
هٌفی هی ًاهین .

ؽیؾَ ُای فؾاس هٌفی ػیٌا"توام هؾکالت ؽیؾَ فؾاس هثثت سا داسًذ تا ایي تفاّت کَ ؽیؾَ ُا هقؼش هی ؽرًْذ .ترَ
ُش فْست چٌیي ؽیؾَ ای ظاُشی ًاصیثا ّهْخذاس  ،اص ًظرش هکراًیکی ضرؼیف ّچغرثٌذگی ازتوراال ًاکرافی (تریي

ؽیؾَ ّاعپیغش ) خْاُذ داؽت .
راه حل برخورد با این پدیده فیسیکی چیست وچگونه باید از مشکالت آن پرهیس کرد ؟
دساغلة اّقات عادٍ تشیي ساٍ زل ُا تِتشیي ُغتٌذ ّعرادٍ ترشیي ساٍ زرل ترشای ایري هؾرکل ایري اعرت کرَ اخرتالف
فؾاس داخل ؽیؾَ ّفؾاس خْ هسل ًقة ززف ؽرْد  .ترذیي هٌظرْس تایرذ ٌُگرام تْلیرذ ؽیؾرَ دّخرذاسٍ توِیرذاتی دس
ًظش گشفتَ ؽْد تا دس هسل ًقة فؾاس داخلی ؽیؾَ دّخذاسٍ تا فضای آصاد تَ تؼرادل تشعرذ  .تؼرذ اص ایٌکرَ ؽیؾرَ
ُا هدذدا کاهال تخت ؽرذًذ هدرذدا فضرای داخلری آب تٌرذی ؽرْد .ترَ ایري ػورل تٌظرین فؾراس یرا  Airbalanceگفترَ
هیؾْد کَ ایي ؽشکت تشای هسقْالت خْد کَ قشاساعت دس هسلِایی تا اختالف استفاع تریؼ اص  666هترش ًغرثت
تَ هسل کاسخاًَ( کاسخاًَ ًّْط ؽیؾَ دس عطر  009هتش تراالتش اص عرطر دسیرا قرشاسداسد) ًقرة گرشدد  ،اًدرام
ایي ػول ساتْفیَ هی ًوایذ.

ایي خثشًاهَ تشای افشادی کَ دس خثشًاهَ ایٌتشًتی ًّْط ؽیؾَ ثثت ًام کشدٍ اًذ  ،هاُیاًَ تَ فْست سایگاى اسعال هیؾْد.
تشای کغة اطالػات تیؾتش هیتْاًیذ تَ عایت ؽشکت ًّْط ؽیؾَ  www.venusglass.netهشاخؼَ کشدٍ یا تا دفتش خذهات
هٌِذعی فشّػ تواط زافل فشهائیذ.
دس فْست ػذم توایل تَ دسیافت ؽواسٍ ُای تؼذی خثشًاهَ ًّْط ؽیؾَ لطفا تا آدسط  newsletter@venusglass.netتواط
زافل فشهاییذ.

