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خبرنامه ونىس شیشه

با سالم و تقدیم احترام ،

شیشه های زنگ زده
شرکت ونوس شیشه با همکاری
شرکت  Q-railngآلمان خانواده
جدیدی از محصوالت خود راکه
متشکل از سازه های پیشرفته فلز و
شیشه می باشند  ،تحت نام V-
 Systemsبه بازار عرضه می
نماید.
استفاده از ترکیب شیشه و فلزدر
محصوالت  V-Systemsدر
قالب نرده های پلکان و جان پناه
سرفصل تازه ای در طراحی های

ؽیؾَ دس هقایغهَ تها دیگهش هاها خ عهاانواًی تهَ وهْسا تعهن ٌایی ّ تهی ًظیهشی دس تشتتهش ههْتد
اْسًذٍ ّ ؽیویائی هقاّم تعت .تغیاسی تصهْتدی کَ تش کیفیت دیگش هاا خ عهاانواًی تثهش عهْ
دتسًذ تشّی ؽیؾَ تی تاثیشًذ .تَ علت تیي ّیژگی  ،دس دهیي عهاات ّ عهاص تهشتی تًثهاسػ ؽیؾهَ
ؽشتیط هٌاعثی دس ًظش گشفنَ ًوی ؽْد .غافل تصآًکَ دس وْسا عهذم ؽهشتیط هٌاعهة ًگِهذتسی
 ،پذیذٍ صًگ صدگی دسعطخ ؽیؾَ سر هی دُذ  .تص تیي سّ دس ًظهش گهشفني تیهي ًکنهَ کهَ ؽیؾهَ
ُا کجا ّ چگًَْ ًگِذتسی ؽًْذ تغیاس دائض تُویت تعت .
زنگ زدگی بر سطح شیشه چگىنه رخ می دهد؟
ؽیؾههَ دس تشتتههش تغ هیاسی تص تع هیذُا ّ گغههنشٍ ّع هیعی تص هههْتد ؽ هیویائی هقههاّم تعههت .تٌِهها تع هیذ
فغفشیک ّ تعیذ فلْئْسیذسیک تا ؽیؾَ ّتکٌؼ هی دٌُذ .تیهي دّ تعهیذ تها غلظهت تهاا تاعهر کهذس

بدیع و گوناگون معماری مدرن به
وجود آورده است.
شماره بعدی این خبر نامه به طور
مفصل به این سیستم ها می پردازد.

ؽذى عطخ ؽیؾَ هی گشدًذ.
هْتد قلیایی تهَ هیهضتى هنفهاّا تهش عهطخ ؽیؾهَ تهاثیش ههی گزتسًهذ  .دس ؽهشتیطی کهَ غلظهت ههْتد
قلیائی تغیاس تاا تاؽذ  ،صًگ صدگی عهطخ ؽیؾهَ ایلهی عهشیع ،دنهی طهی چٌهذ عهاعت تتفها ههی
تفنذ .هْتد قلیایی سقیق عوذتا ً تَ عٌْتى پاک کٌٌذٍ عطْح ؽیؾَ تی تَ کهاس ههی سًّهذ ّ تهَ ههشّس
صهاى تاعر صًگ صدگی عطخ ؽیؾَ ًیهض ههی گشدًهذ  .تگهش چهَ غلظهت ههْتد قلیهایی دس تیهي پهاک
کٌٌذٍ ُا تغیاس پائیي تعت تها تْویَ هی ؽْد کَ تالفاولَ تعذ تص تویض کشدى ؽیؾهَ عهطخ آى ست
تا آب تویض ًوایٌذ .
صًگ صدگی ؽیؾَ ُا دس صهاى تًثاسػ یا دول ّ ًقل عوذتاً تَ علهت ّوهْد ههْتد قلیهایی دهل ؽهذٍ
دس آب تعت.
.دس تثش تواط آب تَ هذا طْاًی تا عطخ ؽیؾَ تیي تشکیثاا ؽیؾَ هاًٌهذ دی تکغهیذ عیلیغهین ّ
تکغ هیذ آ ْهیٌی هْم ّتکههٌؼ ؽ هیویائی وههْسا ه هی گیشدٌُ.گاهیکههَ هقههذتس آب کههن تاؽههذ تی هي ّتکههٌؼ
هٌجش تَ قلیایی ؽذى آب هی ؽْد .دس وْستیکَ آب تص عطخ ؽیؾَ صدّدٍ ًؾْد پظ تص هذتی آب
قلیائی ؽذٍ تاعر صًگ صدگی (اْسدگی )عطخ ؽیؾَ هی گشدد .
دس هْتسدی کَ ؽیؾَ ُا تغیاس ًضدیک تَ ُن تش سّی سک ُای هخاْؿ تغنَ تٌذی هی ؽهًْذ
آب دس تیي ایَ ُای ؽیؾَ ًفْر هی ًوایذ .دس هْسد ؽیؾَ ُای عاانواًی دایل ًفْر آب کهاهالً تها
ُن تفاّا دتسًذ  .آب هی تْتًذ تص طشیق ًؾنی دس ْ َ ُا یا عهق دس هذیطِهای تغهنَ یها دس تثهش
تاسػ تاستى دس ٌُگام تًثاسػ دس هذیط تیشّى دس تهیي ایهَ ُهای ؽیؾهَ ًفهْر ًوایهذ.تها دس تغلهة
هْتقع ًفْر آب دس تثش هیعاى سطْتت ُْت تش عطخ ؽیؾَ ُاعت تیي ؽشتیط دس دا نی پذیهذتس ههی
ؽْد کَ دسوَ دشتسا عطخ ؽیؾَ کونش تص ًقطَ ؽثٌن (دسوَ دشتستی کَ دس آى سطْتت ُْت تَ
وْسا ؽثٌن ظاُش هی ؽْد ) دس هذیط تیشّى تاؽذ  .تیي تهشدس هْسد ؽیؾَ ُایی کَ دس هذهیط
تیشّى یا دس تًثاسُای فاقذ عیغنن گشهایؾی ًگِذتسی هی ؽًْذ تغلة سر هی دُذ .
تغییش دسوَ دشتسا دس ؽیؾَ ًغثت تَ ُْت کٌذتش وْسا هی گیشد  .صههاًی کهَ ؽیؾهَ دس توهام
طْل ؽة دسهذیط تیشّى قشتس تگیشد ،دس عپیذٍ دم دههای عهطخ ؽیؾهَ تها دسوهَ دهشتسا ُهْتی
تی هشّى تقشیث ها ً یکغههاى ه هی ؽههْد .پههظ تص طلههْ اْسؽ هیذ دسوههَ دههشتسا ُههْت تههَ عههشعت سّ تههَ
تفضتیؼ هی یاتذ .تها ؽیؾَ تهشتی چٌهذیي عهاعت دس ُوهاى دهها تهاقی ههی هاًهذ .دس چٌهیي ؽهشتیطی
هیعاى سطْتت ُْت تش عطخ ؽیؾَ ُا سر هی دُذ  .تیي آب دس تیي ایَ ُهای ؽیؾهَ تهَ دتم تفنهادٍ
ّ تهههَ ستدنهههی اؾهههک ًوهههی ؽهههْد  .تثخیهههش تیهههي آب تهههَ کٌهههذی وهههْسا گشفنهههَ ّ غا ثهههاً عهههاعاا
هنوادی طْل هی کؾذ  .دس وْستی کَ ؽیؾَ ُا تشتی هذا صهاى طْاًی ( چٌهذیي سّص هنهْت ی
) دس هذهیط تیهشّى تهاقی تواًٌههذ تیهي چشاههَ دهههایی وهْسا گشفنههَ ّ ف های تهیي ؽیؾهَ ُهها تههشتی

سّصُا ّ ُفنَ ُا هشطْب ّ ایظ تاقی هی هاًذ .دس ؽهشتیطی کهَ تخؾهی تص سطْتهت تثخیهش ههی
ؽْد غلظت هْتد قلیایی هْوْد دس آب تفضتیؼ هی یاتذ  .هیضتى غلظت هْتد قلیایی دس تیي ؽشتیط
دس دذی تعت کَ هی تْتًذ تاعر اْسدٍ ؽذى عطخ ؽیؾَ یا صًگ صدگی گشدد .

زنگ زدگی در سطح شیشه در سه مرحله رخ می دهد :
دس تّ یي هشدلَ صًگ صدگی کهَ ُهای عهفیذ سًهگ ؽهفاب تهش عهطخ ؽیؾهَ تؾهکیل ههی ؽهْد .دس
ؽشتیط ااؿ ًْسی  ،تیي کَ ُا قاتل سّینٌذ .

بعد از تعویض شیشه ها

شیشه های زنگ زده

دس هشدلَ دّم کَ ُایی تا تؽکال تهی قاعهذٍ سًگهیي کوهاًی ّ هاًٌهذ کهَ سّغهي تهَ وهْسا چٌهذ
سًگ تش عطخ ؽیؾَ پذیذتس هی ؽًْذ  .تیي کَ ُا تَ عادگی قاتل سّینٌذ .

دس هشدلَ عْم کَ ُای عفیذ سًگ هاا تا تؽکال تی قاعذٍ تش عهطخ ؽیؾهَ ًوهْدتس ههی گشدًهذ.
دس تیي دا هت ؽیؾهَ ؽهفافیت اهْد ست تص دعهت ههی دُهذ ّ توغهام تهَ ستدنهی تص هیهاى ؽیؾهَ قاتهل
سّیت ًیغنٌذ .دس تیي هشدلَ هوکي تعت ایَ ُای ؽیؾَ تهَ یکهذیگش چغهثیذٍ ّ تهَ ستدنهی تص ُهن
وذت ًؾًْذ .

راههای پیشگیری از زنگ زدگی :
ؽشتیط ًگِذتسی ؽیؾَ عاهل تعییي کٌٌذٍ دس تشّص تیي پذیذٍ تعت  .ؽیؾَ ُا ًثایذ دس ف های آصتد
ّ دس دسوَ دهشتسا پهائیي ّ دس هعهش تهاستى ّ تهشب ًگِهذتسی ؽهًْذ  .تهَ ّیهژٍ صهاًیکهَ تهیي
ؽیؾَ ُا ُیچ فاولَ تی ًیغت .ؽیؾَ ُا تایغهنی دس ف های تغهنَ ّ دس دسوهَ دشتستهی تهااتش تص
دسوَ دشتسا هذیط تیشّى ًگِذتسی ؽًْذ ّ تَ هٌظهْس ولهْگیشی تص تعشیهق یها هیعهاى سطْتهت
ُْت  ،تایغنی ؽیؾَ دس دسوَ دشتسا تااتش تص ًقطَ ؽثٌن ًگِذتسی ؽْد.
قشتسدتدى سک ُای هخاْؿ دول ؽیؾَ دس هعش تهاتؼ آفنهاب هوکهي تعهت هٌجهش تهَ تیجهاد
ؽهْکِای دشتستهی دس عهطخ ؽیؾهَ ّ دس ًِایهت ؽکغهت آًِها ههی گهشدد  .دس وهْسا تعههنفادٍ تص
پْؽؼ تشتی سکِای ؽیؾَ تایغنی ًذٍْ قشتسگیشی پْؽؼ ّ یا وٌظ آى تهَ گًْهَ تی تاؽهذ کهَ تص
ًفْر وشیاى ُْت ولْگیشی ًکٌذ .
تشای هْتد ؽیویائی هوکهي تعهت کهَ تنْتًٌهذ کهَ ُهای ًاؽهی تص صًهگ صدگهی ست تص عهطخ ؽیؾهَ
پاک ًوایٌذ .تغنَ تَ تیي کَ ؽیؾَ ُا دس چَ هشدلَ تی تص صًهگ صدگهی قشتسدتؽهنَ تاؽهٌذ تص ههْتد
هنفاّتی تا دسوَ پاک کٌٌذگی هنفهاّا تعهنفادٍ ههی ؽهْد .هنهذتّ نشیي آًِها تکغهیذ عهشین ههی تاؽهذ.
صهاًیکَ هْتد ؽیویایی قادس تَ صدّدى کَ ُا ًثاؽٌذ تٌِا چاسٍ تعْیض ؽیؾَ ُاعت .

تیي اثشًاهَ تشتی تفشتدی کَ دس اثشًاهَ تیٌنشًنی ًّْط ؽیؾَ ثثت ًام کشدٍ تًذ  ،هاُیاًَ تَ وْسا ستیگاى
تسعال هیؾْد.
تشتی کغة تطالعاا تیؾنش هینْتًیذ تَ عایت ؽشکت ًّْط ؽیؾَ  www.venusglass.netهشتوعَ کشدٍ یا تا
دفنش اذهاا هٌِذعی فشّػ تواط داول فشهائیذ.
دس وْسا عذم توایل تَ دسیافت ؽواسٍ ُای تعذی اثشًاهَ ًّْط ؽیؾَ طفا تا آدسط
 newsletter@venusglass.netتواط داول فشهاییذ.

