پٌجن تیظت ّ ػوارٍ

خبرًاهَ ًّْس شیشَ

با سالم و تقدیم احترام ،

شیشَ ُای هقاّم در برابر اًفجار
شرکت تْلیذی ًّْس شیشَ هفتخر
است بَ اطالع برساًذ هْفق بَ تْلیذ
شیشَ ضذ گلْلَ ّ هقاّم در برابر
اًفجار تحت ًام تجاریV- +
Gaurdگردیذٍ است .ایي شرکت اّلیي
ّتٌِا دارًذٍ ایراًی گْاُیٌاهَ کیفیت
جِت هحصْالت  V-Gaurd +از
شرکت  ULMآلواى هی باشذ.
V-Gaurd +در ساختواًِای هتعذدی
از جولَ در سفارت ُلٌذ در ایراى بَ
کار رفتَ است.

در  51سّئي طال 5991پلیض اًگلظتاى گشارػی هثٌی تز یک توة گذاری در هزکش ػِز هٌچظتز را
دریافت ًوْدً .یزُّای ّیژٍ پض اس حضْر در هحل ّ کؼف توة یک هحْطَ قزًطیٌَ را ایجاد ًوْدًذ.
هتاطفاًَ توة هٌفجز ػذ ّ تیغ اس ً 022فز هجزّح تز جای گذاػتً .کتَ جالة در ایي اطت کَ اکثز
هجزّحاى  ،هزدهی تْدًذ کَ در خارج اس هحْطَ قزًطیٌَ ّ فاصلَ ای حذّد  022هتز اس هحل اًفجار
ّتحت حفاظت پلیض قزار داػتٌذ .هٌاتغ رطوی در اًگلیض اػالم کزدًذ کَ ػاهل اصلی جزاحت اًفجار توة
ًثْد  ،تلکَ قطؼات ػکظتَ ػیؼَ تْدٍ کَ پض اس اًفجار تَ ُز طْ پزتاب ػذٍ تْدًذ.
در دّ دَُ گذػتَ تحقیقات تزای طزاحی پٌجزٍ ُائی کَ در هقاتل اًفجار هقاّهت ًوْدٍ ّ تتْاًٌذ اس طاکٌیي
در تزاتز خطزات ًاػی اس اًفجار هحافظت کٌٌذ ّدر ػیي حال تزای رُگذراى ًیش تی خطز تاػٌذ  ،تَ

صْرت جذی ّ تظیار هِن پیگیزی هی ػْد.
آهارُا ًؼاى هیذٌُذ کَ اّلیي ػاهل تخزیة  ،هزگ ّ جزاحت ًاػی اس هْج اًفجار ّ دّهیي ػاهل ،اجظاهی
ُظتٌذ کَ تا طزػت ّ در تواهی جِات پزتاب هیؼًْذ .ایي اجظام هی تْاًٌذ تکَ ُائی اس هادٍ هٌفجزٍ یا
تخؼِائی اس اجظام تخزیة ػذٍ هاًٌذ طٌگ  ،آجز ،تکَ ُای آُي ّ تاالخص تکَ ُای ػکظتَ ػیؼَ تاػٌذ .
هْج اًفجار هوکي اطت کَ تاػث جزاحت تزای افزادی کَ در طاختواًِای هجاّر ُظتٌذ ً ،گزدد اها ایي
هیشاى اًزژی ،تظتَ تَ فاصلَ اس هحل اًفجار  ،هقذار ًّْع هادٍ هٌفجزٍ  ،هٌجز تَ ػکظت ػیؼَ ُای
طاختواى ُا هی ػْد .ایي تکَ ُای ػکظتَ ػیؼَ ػاهل هِوی درهزگ اًظاًِا ّ ایجاد جزاحت ُظتٌذ.

سهاًی کَ یک اًفجار رخ هی دُذ حجن ػظیوی اس اًزژی آساد هی گزدد .یک گْی آتؼیي اس گاسُای داؽ

تَ صْرت کزّی در ُوَ جِات هٌتؼز هی گزدد .تؼذ اس اًفجار طی سهاًی تظیار کْتاٍ ( چٌذ هیلی ثاًیَ)
افشایغ چؼوگیزی در فؼار رخ هیذُذ ّ طپض یک فؼار هٌفی تزای هذتی طْالًی تز ایجاد هی ػْد.

شیشَ ُای ایوي :
تَ هٌظْر رطیذى تَ ػیؼَ ایوي در هقاتل اًفجار  ،ػولکزد آًِا در ٌُگام اًفجار تزرطی ّ ً 3کتَ سیز در
ًظز گزفتَ هی ػْد:
 -5ػکظت یا خزد ػذى ػیؼَ
 -0در صْرت ػکظت  ،هیشاى ػیؼَ ُای ػکظتَ کَ در فزین تاقی هاًذٍ
 -3اتؼاد ّ هْقؼیت تکَ ُای ػکظتَ َ ػیؼَ در قالة پٌجزٍ
در تزرطی اّلیي ًکتَ تایذ هقاّهت ًظثی ػیؼَ در تزاتز اًفجار طٌجیذٍ ػْد .ػیؼَ ای کَ ػکظتَ ًؼْد
تاالتزیي حذ اهٌیت را تزای افزادی کَ در پؼت پٌجزٍ قزار دارًذ  ،فزاُن هیٌوایذ.
ػیؼَ ای کَ ػکظتَ ػْد ّلی در قالة فزین تاقی تواًذ ًیش اس ُواى درجَ اهٌیت تزخْردار اطت .تا ایي
تفاّت کَ در ًِایت ػیؼَ تایظتی تؼْیض گزدد.
یکی اس هِوتزیي ػْاهلی کَ تزای تؼییي ضزیة ایوٌی ػیؼَ در ٌُگام اًفجار هذ ًظز قزار هیگیزد هیشاى
هاًذگاری ػیؼَ در قالة پٌجزٍ اطت .ایي فاکتْر کَ تا  RETتیاى هی ػْد تا هیشاى ػیؼَ تاقی هاًذٍ در
فزین ًظثت تَ کل ػیؼَ اًذاسٍ گیزی هی ػْد RET .تزاتز تا یک یؼٌی تاالتزیي حذ ایوٌی ّ ُز چَ ایي
ػذد اس یک کْچکتز ػْد ضزیة ایوٌی ػیؼَ کوتز اطت.

ػزکت ًّْص ػیؼـَ گزٍّ جذیـذی اس هحصْالت خْد را تحت ًام  V-Guard +تْلیــذ ًوْدٍ کَ
ّیژگـی ضذ گلْلَ ّ هقاّم در برابر اًفجار را دارا هی تاػٌذ .طلق ُای خاصی کَ در طاختارایي
ػیؼَ تَ کار رفتَ هقاّهت ػیؼَ را در تزاتز اًفجار افشایغ هی دُذ .ایي هجوْػَ درحیي تْلیذ ػیؼَ ُای
 V-Guard +تَ طْر داّطلثاًَ اسالشاهات هزتْط تَ اطتاًذارد  EN-13541پیزّی هی ًوایذ .شیشَ
ُای  V-Guard +دربرابر اًفجار هقاّهت ًوْدٍ ّ در صْرت شکست در قالب فرین باقی هاًذٍ ّ
یکپارچگی خْد را حفظ هی ًوایذ .در ایي صْرت ًَ تٌِا خطر ًاشی از تکَ ُای شکستَ شیشَ بَ حذاقل
هی رسذ بلکَ هاًع از ّرّد قطعات اجسام هتالشی شذٍ بَ فضای داخل هی گردد.

ػولکزد ػیؼَ  V-Guard +در تزاتز اًفجار

ایي خثزًاهَ تزای افزادی کَ در خثزًاهَ ایٌتزًتی ًّْص ػیؼَ ثثت ًام کزدٍ اًذ  ،هاُیاًَ تَ صْرت رایگاى ارطال
هیؼْد.
تزای کظة اطالػات تیؼتز هیتْاًیذ تَ طایت ػزکت ًّْص ػیؼَ  www.venusglass.netهزاجؼَ کزدٍ یا تا دفتز
خذهات هٌِذطی فزّع تواص حاصل فزهائیذ.
در صْرت ػذم توایل تَ دریافت ػوارٍ ُای تؼذی خثزًاهَ ًّْص ػیؼَ لطفا تا آدرص newsletter@venusglass.net
تواص حاصل فزهاییذ.

