تیظت و دوم ػماره

خبروامً َوُش شیشً

با سالم و تقدیم احترام ،

برج میالد وماد ارادي مٍىذسان َ
متخصصان داخلی َ سمبل تٍران
بسرگ ٌ،مسمان با عیذ سعیذ فطر
بً بٍري برداری میرسذ  .شرکت
َوُش شیشً بً عىُان تامیه
کىىذي شیشً ٌای برج میالد افتتاح
ایه پرَژي بسرگ ملی را بً ٌم
میٍىان عسیس تبریک می گُیذ.

مطالببة واببشده ػببذه دس ا ببة یک بی دس مظببشو ه تداببذ ای به ػببدزددری تدببزده دریک بی دس رطببا ه
ها تحت واشده " ماهای ػیؼه دی  ،تؼذیذ کااذه گزما " تدا ه دی ػذ تا در دین ػماره خثز امبه
ته تاثیز ػیؼه تز محیط سیظت تپزددسیم.
دین مظشول تداذ ایه تز دین وقیذه دطت که تاستاب شر خشرػیذ در ماهای ػیؼبه دی طباخمما دا
در تدزده مش ة تؼذیذ گزما و دفشدیغ دما در دیبن کبنه ػبدز مبی ػبشد .وی در تخبغ دیگبزی
دس تیا ات خشد دػاره مشد که تبه کبارگیزی ػیؼبه در مبای طباخمماه مش بة هبذرروی د بز ی
مبی گبزدد .همنابین در صبشرت وبذم روایبت تکایبک هبا و مقبزردت خباؽ مبزتثط تبه ماهبای
ػیؼه دی  ،هاگام تبزوس وبشددثی چبشه وزیبق  ،سلشلبه و مشدعبب تحزد بی دیبن ماهبا مؼبکس طباس
خشدهاذ ػذ .دما آیا تزرطی های ودمی و مایج واصس دس آه ،دین طخااه رد تائیذ می کاذ؟

شیشً َ محیط زیست
مجمُعً تُلیذی َوُش شیشً

در اوایل دهه  08میالدی کارشناسان بر این عقیده بودند که استفاده از شیشه در صنعت
ساختمان موجب اتالف انرژی می گردد .یکی از مهمترین عوامل در مورد گرم شدن سطح
کره زمین  ،مصرف انرژی است .میزان مصرف انرژی در بخش ساختمان به قدری قابل
تامل است که باید هنگام بررسی به جزئی ترین نکات مربوط به ساختمان از جمله مصرف
انرژی در هنگام تولید مواد اولیه و ساخت و تخریب احتمالی و نیز بازیافت آن به چرخه
طبیعت نیز توجه شود.
مدممزین وامس در مشرد گزم ػذه کبزه سمبین ؼبزگاس  CO 2یبا دی دکظبیذ کبزتن ( یکبی دس
مشدد تؼکیس دهاذه گاسهای گدخا ه دی ) دطت که دس طشخمن طشخمدای فظیدی اػی می ػشد.
گاسهای گدخا ه دی که تاوث دفشدیغ دمبای کبزه سمبین مبی گزد بذ  ،ومبذتا دس دی دکظبذ کبزتن (
واصس دس طشخمن طشخمدای فظیدی )  ،مماه ( ومذتا در فعالیمدای کؼاورسی تشلیذ می ػبشد ) ،
کدزوفدشروکزتادا ( مشرد دطمفاده در دطبپزی هبا  ،تهدیبشدت خابک کاابذه و تزخبی وبایق هبا ) و
دکظیذ های یمزو ه ( ومذتا دس طشخت مشتشرها و تشیدزها اػی می ػشد ) تؼبکیس مبی ػبش ذ.
 CO 2ته واشده مدممزین ماده تؼکیس دهاذه گاسهای گدخا ه دی مظمقیما دس دفشدیغ ططح رفباه
س بذگی در امعبه مبذره دمبزوسی اػبی مبی ػببشد .در همباه سمباه آمارهبا ؼباه میبذدد کببه در
کؼشر های صاعمی میشده تشلیذ  CO 2در تخغ طاخمماه ( فبار دس هبز بش کبارتزی ) تبیغ
دس تخغ صاعت و تزدتزی دطت [ .هم دکاشه در ػبزدیط کابش ی کؼبشر مبا یبش مصبز طبشخت
در تخغ خا گی تیغ دس صاعت و تزدتزی دطت ].دس دین رو در آه طالدا تشلیذ کااذگاه تبا تاکیبذ
و تقاضای فزدوده تزدی تشلیذ مصالح طاخمما ی شین ـــ که تاوث کاهغ مصز د بز ی گبزدد
ـــ مشد ه ػذ ذ.
کاهغ مصز د ز ی ه تادا در تغییز در دلگشی مصز در ظز گزفمه ػبذ تدکبه در ازدوبی
لشدسم دلکمزیکی و طزمایؼی و گزمایؼی تا مصز ائین تز یش لحاظ گزدیذ .

ماثب تشلیذ گاس  CO2در طال  9110در کؼشر د گدظماه
طبباسماه تحقیقببات مظببکن د گدبیض در طببال  9110دوببنم کببزد کببه دطببمفاده دس مصببالح طبباخمما ی
وایق و روایت دطبما ذدردهای مبزتثط تبه تادبائی  %52ؼبز گباس  CO2رد کباهغ میذهابذ  .در
صبببشرتیکه دیگبببز روع هبببای دثثبببات ػبببذه  %90دس دیبببن وهبببم رد کببباهغ مبببی دهابببذ .د بببز ی
دلکمزیظیمه یش دگزچه تبه وابشده یبک طبشخت بام مطبز مبی ػبشد دمبا تبزدی تشلیبذ آه تایبذ دس
طشخت فظیدی دطمفاده کزد.
اهزه ته واشده تادا ماثب تشلیذ شر و گزمای اثیعی در طاخمماه قغ تظبیار مدمبی رد دیفبا مبی

کاذ .دطمفاده دس ػیؼه های دو ذدره و ػیؼه های  Low-Eدر طباخمار آه میبشده وبایق تبشده
اهزه رد دفشدیغ ددده و میبشده مصبز د بز ی تبه ماظبشر طبزمایغ و گزمبایغ رد کباهغ مبی
دهذ.
در طببال  92 ، 9110میدیبشه خا ببه در د گدبیض دس ػیؼببه هببای تببک ببذدره دطببمفاده مبی کزد ببذ.
طاسماه تحقیقات مظکن د گدیض دونم کزد که دگز آه  92میدیشه خا ه دس اهزه هبای دو بذدره
و ػیؼه های  Low-Eدطمفاده کااذ میشده گاس  CO2مامؼز ػذه در هشد  %6و تبه وثبارت
دیگز  90میدیشه تن در طال کاهغ می یاتذ .مطالعات مؼباته در کؼبشر آلمباه یبش مبایج تبا رد
تائیذ مشد .دطبمفاده دس اهبزه هبای دو بذدره همبزده تبا ػیؼبه هبای  Low-Eیبش در آه کؼبشر
تاوث کاهغ  %90گاس  CO2آسدد ػذه در دتمظفز گزدیذ.
کمببه عاتببس تش ببه دیاهاطببت کببه در هببز ػببزدیط دعدیمبی تببه ماظببشر رطبیذه تببه آطببایغ دمببائی تایبذ
د ز ی مصز مشد.ػزدیط دعدیمی در دیبزده تبه گش به دی دطبت کبه در تاتظبما دا  ،گزمبا ااعبت
فزطا و در تزخی دس طالدا ما اذ طال گذػمه سمظماه تظیار طزد دطت .آردمبغ دمبائی در کؼبشر
مبا  52˚ Cتعزیبف ػبذه در والیکبه دیبن در به وبزدرت در تزخبی دس کؼبشرهای درو بائی تبه C
˚ 96میزطذ.
تااتزدین دطمفاده دس ػیؼه های دو بذدره تبه ویبژه سمبا ی کبه در طباخمار آه دس ػیؼبه Low-E
دطمفاده ػذه تاػذ تز خن گفمه های آه مقام محمزم ه تادا مش ة تؼذیذ گزمبا مبی ػبشد تدکبه
ته ودت ؼز کممز گاس  CO2دثز معکشص یش ددرد.
فزدمببشع کا بیم کببه دفببشدیغ طببطح اهببزه هببا تببه معاببای دفببشدیغ تیؼببمز ببشر در ف ببای ددخببس و
دطمفاده کممز دس یزوی دلکمزیظیمه تزدی روػاائی دطت که هم تشلیبذ آه تاوبث مصبز طبشخت
فظیدی می گزدد و هم دین مااتب روػاائی  ،ضمن تشلیذ شر گزما یش تشلیذ می کااذ.
د ببز ی هینگبباه دس تبین مبی رود تدکببه دس صببشرتی تببه صببشرت دیگببز تثببذیس مبی ػببشد .دگببز در
طاخمما دای ػیؼه دی  ،ػیؼبه هبا بشر خشرػبیذ رد مباعکض مبی کاابذ در طباخمما دای معمبشلی
دیشدرهای آ زی دین د ز ی رد ذب مشده و ته صبشرت گزمبا تبه محبیط ددخبس و خبارم مامقبس
می کااذ .دما در طاخمما دای ػیؼه دی که دس ػیؼه دو ذدره همبزده تبا ػیؼبه  Low-Eدطبمفاده
ػذه ظبثت تبه طباخمما دای وبادی تظبمه تبه فصبشل طبال  ،گزمبا و طبزمای کممبزی ودرد ف بای
ددخبس ػبذه و تبزدی رطبیذه تبه بشر و در ببه وبزدرت مطدبشب تایبذ دس تهدیبشدت دلکمزیکبی و یبا
طشخمدای فظیدی کممزی دطمفاده کزد.

در ایاه تایذ تبه دیبن ویژگبی ػیؼبه یشدػباره ػبشد کبه ػیؼبه هبا مبی تشد ابذ تبه گش به دی تشلیبذ و
دطمفاده ػش ذ که ضمن وفع ویژگی های شر و د بز ی  ،مقاومبت آ دبا در تزدتبز تنیبای اثیعبی
ما اذ سلشله و اشفاه دفشدیغ یافمه و دیمای طاکااه و رهگذرده ت مین گزدد .در مقایظه تا یبک
طاخمماه معمشلی  ،طزوت طاخت در طاخمما دای ػیؼه دی تا تز و هشیاه های طباخت و وسه
طاخمماه کممز دطت.
ثایذ فزدمشع کزد که در صشرت وذم روایت تکایک ها و مقزردت خاؽ مبزتثط تبا هبز بش
مائی دوم دس طاگ  ،آ ز یا ػیؼه هاگام تزوس وشددث تا مؼکس مشد ه خشدهیم ػذ .سلشله تم و
رودتببار و ی بش تزآوردهببای طبباسماه وببشددث ی بز ممزعثببه دس سلشلببه دوممببالی تدببزده مشی بذ دی بن
ددواطت .

دین خثز امه تزدی دفزددی که در خثز امه دیامز می و شص ػیؼه ثثت ام کزده د ذ  ،ماهیا ه ته صشرت ردیگاه
درطال میؼشد.
تزدی کظة دانوات تیؼمز میمشد یذ ته طایت ػزکت و شص ػیؼه  www.venusglass.netمزد عه کزده یا تا
دفمز خذمات مداذطی فزوع تماص واصس فزمائیذ.
در صشرت وذم تمایس ته دریافت ػماره های تعذی خثز امه و شص ػیؼه لطفا تا آدرص
 newsletter@venusglass.netتماص واصس فزماییذ.

