شماره سي ودوم

نمايشگاه صنعت ساختمان

خبرنامه ونوس شيشه

دهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان ،از تاريخ  21الي  21مرداد ماه در محل دائمي نمايشگاه بين
المللي تهران برگزار مي شود .از خوانندگان محترم دعوت به عمل مي آيد تا از غرفه ونوس شيشه واقع در
سالن ( 83آلمان) غرفه شماره  221ديدن فرمايند.

آيا مي دانيد كه ....

آلودگي صوتي در تهرران در حرد بحرانري قررار دارد .م راب برا
بررسررري هرررا  ،تهرررران يكررري از آلررروده تررررين شرررهرها صررروتي
دنياسررت .م رراب بررا اسررتانداردها زيسررت محي رري م رردار م رراز
صرررردا در منررررا مسرررركوني حررررداك ر  11دسرررريبل و در منررررا
مسكوني –ت ار حداك ر  06دسيبل است .اما اندازه گير ها
ان ام شده توس سازمان محي زيست ميزان آلودگي صروتي را
در حدود  90دسيبل و در برخي ن ا حتي باالتر اعالم كرده اند.
منرررررررا  3 ، 21، ،،28، 26،22،21، 0و  1بررررررره ترتيرررررررب
بيشترين آلودگي صوتي را در تهران دارند.
بررا اسررت اده از شيشرره هررا دو ررداره كرره در سرراختار آنهررا از شيشرره
لمينيررت اسررت اده شررده باشررد مرري ترروان تررا حرردود  38دسرريبل از ايررن
آلودگي را كاهش داد .در صورت اسرت اده از لر هرا Sound
Controlآلرودگي صروتي بره ميرزان  06دسريبل كراهش خواهرد
يافت .

معرفي پروژه
يكي از جديدترين پررژه اري ي كرن ژ رژش ي رن تريشين ي رن اريب ن را رن
عهد گرفتن است ،پررژه شركرز تيقيقريت شرري رات ايرران اسرت ي رن اريب
اين پرژه عظيم را ي ن ايب دژ جدار ، V-Coolت كيل شري دا رد ايرن
پرژه در ريي ين كيرگر شيلي قرار دارد
 U-Valueي ن ايب شي در اين پرژه

را ر ي  1/5 W/m².Kژ

 Shading Coefficientشعيدل ي  7 50شي ي د ضش ي اين ي ن اي
در را ر زلزلن ايشن گرديد ا د.

ي ن از ا تدا تي ك ژن (قسشت اژل )
م لبي كه در ذيل مي خوانيد تاريخچه پيدايش شيشه و تكامل تدري ي آن در ي تاريخ است .از آن ائي كه شيشه گر يكي از قديمي ترين مشاغل بشر است  ،تاريخچه آن نيز خود
ما رائي والني است كه در چند قسمت به خوانندگان محترم ارائه مي گردد.

ػیؼَ گزی یکی اس کِي تزیي حزفَ ُائی اطت کَ تؼز تذاى اػتغال داػتَ اطت .اطالعات دقیقی اس تاریخ طاخت ّ طاسًذٍ ًخظتیي ػیؼَ در دطتزص ًوی تاػذ .قذیوی ترزیي
قطعَ ػیؼَ یافت ػذٍ هزتْط تَ  0777طال پیغ اس هیالد هظیح اطت.

رٌعت اس

هصزیاى اّلیي طاسًذگاى اػیای ػیؼَ ای ترْدٍ اًرذ .ورزّ تذطرت مهرذٍ اس حرراری ُرای هصرز ًؼراى هری دُرذ کرَ ایري
حذّد  0777طال قثل اس هیالد هظیح در هصز ّجْد داػتَ اطت .ایي ٌُز در هصز درطال  0077ق.م .تَ تکاهل رطیذ.
در مى سهاى ٌعتگزاى قالثی را تَ یک هیلَ هتصل ًوْدٍ ّطپض در هخلْط هذاب ػیؼرَ فرزّ هری کزدًرذ .اّلریي ورزّ هجرْ
قاتل اطترادٍ تذیي ػیٍْ تْلیذ گزدیذ.
جرام ػررزاب تراتوْص طررْم رتشرگترزیي فزعررْى در حررذّد  0947ق  .م ترذیي ػرریٍْ طراختَ ػررذ .ایرري جرام ُررن اکٌرْى در هررْسٍ ٌُررز
ًیْیْرک ًگَ داری هی ػْد.
ریقل یافترَ طرطح تیزًّری

تا چزخاًذى هیلَ درهخلْط هذاب ،ػیؼَ هرذاب ترَ قالرة هری چظرثیذ ّ ترا نلتاًرذى مى ترز رّی طرٌگِای
ػیؼَ را ا هی کزدًذ  .جِت طِْلت در اطترادٍ تَ تذریج دُاًَ ّحلقَ ًیش تز وزّ اضافَ گزدیذ.
تا افشّدى تزکیثات هض ّ کثالت تَ هخلْط هذاب  ،اّلیي ػیؼَ ُای رًگی ترَ دطرت مهرذ .ػیؼرَ تذطرت مهرذٍ رًرت متری هتوایرل ترَ
سرد داػت.
اژلين قطعن ي ن ييفت د

اّلیي ًظخَ هکتْب فزهْالطیْى ػیؼَ هزتْط تَ طالِای  664-626ق  .م هی تاػذ .فزهْل تْلیذ ػیؼَ تزرّی لْحَ ُای گلی ّتَ خط هیخی ًْػتَ ػرذٍ اطرت  .ایري لْحرَ
ُا اس تقایای کتاتخاًَ پادػاُاى مػْری رمػْر تٌی پال یافت ػذٍ اطت .در طال  07ق  .م .فٌیقی ُا رّع تْلیذ ػیؼَ تَ ّطیلَ دهغ تاد را اتذاع کزدًرذ .ترا اترذاع ایري رّع
اهکاى تْلیذ اًْاع وزّ ػیؼَ ای فزاُن گزدیذ.پض اس اتذاع ایي ػیٍْ ػیؼَ گزی تَ رم تاطتاى راٍ یافت.
هزاکش ػیؼَ گزی مى سهاى رم ،هصز ّفٌیقیَ تْدًذ .تعذاس طقْط اهپزاتْری رمٌُ ،ز ػیؼرَ گرزی در رم رّترَ افرْل ًِراد .در عرْ ایري ٌُرز درتیرشاًض  ،یًْراى ّطرْریَ
رًّق یافت.
در طالِای اّلیَ تعذاس هیالد هظیح ٌُز تْلیذ ػیؼَ ُای رًگی ػکْفا ػذ .در قزّى اّلیَ تعذاس هیالد هظیح ،فٌیقی ُا میٌَ را اختزاع کزدًرذ .اهرا ترَ علرت ایٌکرَ طرطح ػیؼرَ
ا ًثْد میٌَ ُا کارتزد سیٌتی داػتٌذ .تا ایٌکَ در قزى طریش دُن هریالدی ملواًیِرا میٌرَ را ترا اطرترادٍ اس پْػؼرِای طرزتی طراختٌذ .تعرذُا ٌُزهٌرذاى ًّیرشی میٌرَ را ترَ طرثک
اهزّسی طاختٌذ.
در مناس قزى  00هیالدی هزاکش جذیذ ػیؼَ گزی در ارّپا واُز ػرذ .در تُْویرا رهٌطقرَ ای درکؼرْر چرک اس خاکظرتز چرْب ر ترَ علرت دارا ترْدى تزکیثرات پتاطرین ترَ
عٌْاى هادٍ اّلیَ درطراخت ػیؼرَ اطرترادٍ هری ػرذ .هِوترزیي هزکرش تْلیرذ ػیؼرَ در ًّیرش تاطریض ػرذًّ .یشیِرا تزکیثرات جذیرذ ػیؼرَ ،رًرت ،تکٌیکِرای ػرکل دُری را تِثرْد
تخؼیذًذ .اّج ػکْفایی ٌُز ػیؼَ گزی در ًّیش هزتْط تَ قزّى  00 ّ 09هیالدی اطتٌُ .ز ػیؼَ طاسی در ًّیش تَ ػذت تحت تاثیز ٌُز اطالهی قزار داػت.
درطال  0600تا افشّدى طزب تَ تزکیثات ػیؼَ ّاطترادٍ اس دیگز تزکیثات ػیؼَ تا درجَ خلْؽ تراالتز ،ػیؼرَ کزیظرتال اترذاع گزدیرذ .ػیؼرَ ُرای کزیظرتال در هقایظرَ ترا
ػیؼَ ُای هعوْلی ػرا تز ُظتٌذ.
تا تْلیذ ػیؼَ گزد ) (Crown glassاطترادٍ اس ػیؼَ تَ عٌْاى پٌجزٍ تَ تذریج هتذاّل گزدیذ.
(ادامه دارد)
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