شماره سي وچهارم

خبرنامه ونوس شيشه

آنچه در اين شماره مي خوانيد
 در هنگام حريق خونسرد باشيد
بررسي خواص و طبقه بندي شيشه هاي ضد حريق

 جديدترين دستاورد صنعت شيشه
معرفي بزرگترين شيشه لمينيتي كه تا كنون ساخته شده است.

 معرفي پروژه جديد
 آيا ميدانيد كه
معرفي هيجان بر انگيزترين سازه هاي شيشه و فلز دنيا

در هنگام حريق خونسرد باشيد
يکي از اولين استانداردهاي ايمني که در مورد ساختمانها تدوين گرديده است مربوط به حريق و جلوگيري از گسترش آن است  .حدود  04سال پيش
دانشمندان سراسر جهان مطالعات خود را بر روي مواد ساختماني ايمن در برابر حريق آغاز نموده اند  .با کمک نتايج آن تحقيقات  ،امروزه مي توان
سرعت پخش آتش را تخمين زد.
يکي از مهمترين مصالح ساختماني که بايستي ايمني آن در برابر حريق مورد توجه قرار گيرد  ،شيشه است  .براي پي بردن به علت اهميت شيشه و
نقش آن در توزيع حريق بايستي به رفتار آتش و مهندسي ايمني آتش سوزي توجه نمود .رفتار آتش در يک فضاي بسته و به طور مشخص تر مثالً يک
اتاق به ورودي هاي منتهي به آن اتاق وابسته است  .يک آتش حتي با حجم کم  ،براي گسترش به ميزان اکسيژن بااليي نياز دارد .
پنجره و در تنها مبادي ورودي اکسيژن از بيرون به فضاي داخلي هستند ( تا زمانيکه سقف و ديوارها فرو نريخته اند ) .اگر در ساختار پنجره از شيشه
معمولي استفاده شود به محض افزايش درجه حرارت تا  044يا  024درجه سانتيگراد شيشه مي شکند  .در اين حالت  ،آتش سوزي بدون تاخير
گسترش مي يابد  .شيشه معمولي که سکوريت شود نيز از لحاظ عملکرد تفاوت چنداني با شيشه معمولي ندارد فقط در اثر شکست به قطعات ريز و غير
برنده خرد مي شود .
زماني که درجه حرارت آتش به  044تا  044درجه سانتيگراد برسد کل فضاي داخلي در زمان بسيار کوتاه مي سوزد ( به مانند انفجار ) و اين امر
موجب سقوط باقيمانده قطعات شکسته شيشه از پنجره مي گردد واکسيژن به آتش مي رسد  .در اين زمان سرعت رشد حريق به مساحت پنجره و حجم
آتش بستگي دارد  .اگر مساحت پنجره نسبت به ميزان آتش کم باشد  ،هوارساني به آن محدود مي شود  ،زمانيکه هوارساني آتش کافي نباشد  ،سرعت
رشد آن پايين است .البته اين به معناي خ طر کمتر و يا کنترل آسانتر آتش نيست  .برعکس حرارت فضاي داخلي درگير حريق  ،باعث تجزيه شيميايي
اجسام موجود در آن فضا مي شود  .در اثر تجزيه  ،گازهاي احتراق پذير آزاد شده و فضاي موجود را پر مي کنند .اما به علت کمبود اکسيژن اين گازها

نمي سوزند  ،با افزايش حجم گا زهاي داغ ،فشار گاز در داخل اتاق باالرفته و از طريق پنجره هاي شکسته به بيرون فوران مي کند  .به محض فوران
اين گازها به محيط پر از اکسيژن  ،سوختن آنها آغاز شده و در نتيجه شعله از طريق پنجره به بيرون لهيب ( زبانه ) مي کشد و آتش سرايت مي کند .
در شرايطي که مشکل کمبود اکسيژن وجود ندارد  ،گازهاي قابل اشتعال همراه با تمام اجسامي که در داخل اتاق موجودند ،مي سوزند .در اين وضعيت
شعله ها زبانه نمي کشند اما دود منتشر مي شود.
فراموش نکنيم که خسارات و تلفات جاني در آتش سوزيها تنها از طريق سوختگي نيست  .بلکه درجه حرارت باال و خفگي نيز در افزايش آمار تلفات
نقش بسزايي دارند .
توضيحات فوق بيانگر نقش مهم شيشه در گسترش آتش است  .ايمن سازي شيشه ها  ،نه تنها به جلوگيري از پيشرفت آتش کمک مي کند  ،بلکه
فرصت فرار ساکنين و حتي جمع آوري وسائل گرانبها را نيز مهيا مي نمايد .
کارايي شيش ه هاي ضد حريق در درجه اول به حفظ يکپارچگي شيشه ها در هنگام آتش سوزي مرتبط است  .مالک ارزيابي اين کارايي بر اساس سه
معيار زير مي باشد :
-

حفظ يکپارچگي ( ) E

-

حفظ يکپارچگي و محدود کردن انتشار گازهاي داغ ( )EW

-

حفظ يکپارچگي و عايق حرارتي () EI

اين معيارها با حروف اختصاري که در مقابل آنها قيد شده بيان مي گردند  .مدت زماني که شيشه ها يکپارچگي و عملکرد خود را حفظ مي کنند به
صورت عدد درکنار اين حروف بيان مي شود مثالً  EW 60يعني شيشه ضد حريق که به مدت  04دقيقه يکپارچگي خود را حفظ نموده و در طي اين
زمان سرعت انتقال گازهاي داغ را کاهش مي دهد و عمالً به ساکنين  04دقيقه زمان فرار مي دهد .

حفظ يکپارچگي () E

اين معيار بيانگر قابليت شيشه در جلوگيري از عبور شعله و دود است
.

حفظ يکپارچگي و کنترل سرعت انتشار گازهاي داغ ( ) EW

دراين وضعيت زمان بيشتري توام با ايمني باالتر براي فرار ساکنين ايجاد
مي شود  .در عين حفظ يکپارچگي شيشه گازهاي داغ با سرعت کمتري
از سطح شيشه عبور نموده و دماي فضاي مجاور با سرعت کمتري
افزايش مي يابد .

حفظ يکپارچگي و عايق حرارتي ( ) EI

بهترين عملکرد در شيشه هاي ضد حريق که مي تواند فضاي مجاور را
براي مدت زمان معيني ايمن و سرد نگاه دارد.در اين وضعيت شيشه ها تا
مدت زمان كافي نه تنها يكپارچگي خود را حفظ مي كنند ،بلكه از انتشار
گازهاي داغ و حرارت جلوگيري مي كنند.

شيشه هاي سيمي و شيشه هاي بورسيليکاني که سکوريت شده باشند در گروه اول يا  Eقرار دارند  .شيشه هاي سيمي يا شيشه هاي مات هستند که
صرفا ً جنبه انتقال نور دارند اما شيشه هاي بور و سيليکات مانند شيشه هاي معمولي کامالً شفاف هستند .
شيشه هايي که با طلقهاي خاص آماس کرده (  ) intumescentلمينيت شوند در دسته دوم و سوم قرار دارند  .اين شيشه ها در حالت عادي شفافند و
با ديگر شيشه هاي لمينيت تفاوت چنداني ندارند اما در اثر مجاورت با آتش  ،اين طلقها منبسط شده و به يک محافظ مات و سخت تبديل مي شوند  .اين
ويژگي منجر به کاهش انتقال حرارت از طريق شيشه گرديده و امکان تخليه با آرامش و زمان بيشتري را موجب مي شود .

زماني که يک اليه طلق  intumescentبا دواليه شيشه لمينيت شود  ،اين شيشه در گروه دوم قرار مي گيرد اما وقتيکه دو يا چند اليه طلق بين سه يا
چند اليه شيشه قرار گيرند ،شيشه لمينيت شده در گروه سوم قرار مي گيرد  .اين شيشه ها بسته به تعداد اليه ها مي توانند بين  04 ، 04 ، 04و
024دقيقه زمان فرار را ايجاد کنند .

بنابراين ساکنين مي توانند در نهايت آرامش و خونسردي حتي وسائل گرانبها را جمع آوري نموده و سپس محل را تخليه کنند .اين شيشه ها مي توانند
در ساختار پنجره ،در،سقف و پارتيشن استفاده شوند .
اين نوع شيشه هاي لمينيت بسته به نوع شيشه اي که در ساختار آنها بکار رود  ،ويژگي هاي زير را نيز دارند :
-

مقاوم در برابر حرارت

-

عايق صدا

-

مقاوم در برابر ضربه  ،حمله و دزدي

-

Solar control

-

مقاوم در برابر پرتاب قطعه هاي شکسته شيشه

جديدترين دستاوردهاي صنعت شيشه در بيست و يكمين نمايشگاه glasstec

يكي از جذابترين غرفه هاي نمايشگاه  glasstecغرفه  glass technology liveاست .در اين
غرفه آخرين دستاوردهاي صنعت شيشه از سراسردنيا به نمايش گذاشته مي شود .نكته مهمي كه در
انتخاب اين محصوالت مدنظر قرار مي گيرد مصرف بهينه انرژي در طي مراحل ساخت و بسته به
نوع كاربري پس از استفاده از شيشه مي باشد .در هنگام انتخاب اين دسته ازمحصوالت  ،طراحي و
زيبائي از ديگر نكات كليدي است كه مد نظر قرار دارد .همزمان با ارائه محصوالت  ،سمينارهاي
آموزشي نيز برگزار مي شود .دانشگاه اشتوتگارت مسئول برنامه ريزي و برگزاري اين
سمينارهاست.
بزرگترين شيشه لمينيتي كه تا كنون توليد شده يكي از دستاوردهائي بودكه در اين غرفه جذاب
خودنمائي مي كرد.مشخصات اين شيشه عبارت است از :
طول =  20متر
عرض = 2/0متر

ضخامت =  02سانتي متر
وزن =  00444كيلوگرم
اين شيشه توسط گروه توليدي Glas Troschتوليد شده است.شركت Glas Troschيكي از
بزرگترين توليد كنندگان شيشه در اروپاست كه درسال  0040تاسيس شده است.

معرفي پروژه جديد
پروژه نگين شرق با كاربري تجاري يكي از جديدترين پروژه هائي است كه
ونوس شيشه تامين شيشه هاي آن را به عهده دارد  .در نماي بيروني اين
پروژه بزرگ حدود  0444مترمربع شيشه هاي دوجدارهV-Coolو شيشه
هاي ،V-Guardبا طيف رنگي خاكستري به كار خواهند رفت.

آيا مي دانيد كه ...

پل معلق نعلي شكل شيشه اي گراند كانيون بدون شك يكي از غير معمول ترين ودر عين حال
هيجان برانگيزترين سازه هاي فلز و شيشه است.اين پل معلق بر روي رود كلرادو و در ميان
دره هاي عميق اين منطقه موسوم به Grand Canyonدر ايالت كالفرنياي آمريكا ساخته شده
است.
با گام نهادن بر روي اين پل شگفت انگيز  ،مي توان منظره اي مهيج از گراند كانيون و رود
كلرادو و همچنين حس تعليق را بر فراز دره اي باشكوه تجربه كرد .تنها حايل ميان بازديد
كنندگان و سقوط آزاد  ،قطعات شيشه اي و استيل تقويت شده است .ارتفاع اين پل حدود 0224
متر و طول آن  20متر مي باشد .اين پل قادر است تا وزن  04تن معادل وزن  044انسان
سنگين وزن را تحمل نمايد و البته ظرفيت آن  024نفر است .توليد شيشه هاي اين پل بي نظير
بر عهده شركت  Saint Gobainفرانسه بوده است .اين پل در تاريخ  20مارس سال 2440
بر روي مردم گشوده شد .تا كنون بيش از يك ميليون نفر بر روي اين پل قدم زده اند.

اين خبرنامه برای افرادی که در خبرنامه اينترنتی ونوس شيشه ثبت نام کرده اند  ،ماهيانه به صورت رايگان ارسال ميشود.
برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به سايت شرکت ونوس شيشه  www.venusglass.netمراجعه کرده يا با دفتر خدمات مهندسی فروش
تماس حاصل فرمائيد.
در صورت عدم تمايل به دريافت شماره های بعدی خبرنامه ونوس شيشه لطفا با آدرس  newsletter@venusglass.netتماس حاصل
فرماييد.

