شماره چهلم

خبرنامه ونوس شيشه

با آرزوي سالي مملو از شادي و سالمتي

زكوي يار مي آيد نسيم باد نوروزي
ز جام گل دگر بلبل چنان مست مي لعل است

از اين بار ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي
كه زد بر چرخ فيروزه صفير تخت فيروزي

به صحرا رو كه از دامن غبار غم بيفشاني

به گلزار آي كز بلبل غزل گفتن بياموزي

نسل جديد شيشه هاي ساختماني
انتخاب شيشه براي يك ساختمان مسووليت اجتماعي است  .مجموعه ونوس شيشه با اين شعار  ،توليد خود را در سال  3131شروع نمود و البته اين جمله
هيچگاه در حد شعار باقي نماند .در آن زمان كه هنوز استاندارد شيشه دو جداره اجباري نشده بود و يارانه ها ي انرژي نيز پا برجا بودند  ،ونوس شيشه
هدف اصلي خود را توليد و عرضه شيشه هاي  High Performanceبا رويكرد كاهش مصرف انرژي قرار داد .
در آن روزها معرفي و فروش اين شيشه ها به آساني امكان پذير نبود و نياز به فرهنگ سازي در اين زمينه به شدت احساس مي شد .به عنوان يك توليد
كننده بر اين باور بوديم و هستيم كه اين مسوليت اجتماعي تنها متوجه دست اندركاران صنعت ساختمان نيست و ما نيز سهمي داريم  .سهم ما كمك به
مهندسين مشاور و سازندگان در زمينه انتخاب شيشه مناسب است  .در اين راستا و به موازات فرهنگ سازي استفاده از اين شيشه ها  ،ارسال خبرنامه
هاي الكترونيكي و سپس دوره هاي بازديد از خط توليد را براي همكاران توليد كننده پنجره در دستور كار خود قرار داديم  .در بهمن ماه گذشته در مركز
همايشهاي بين المللي صدا و سيما  ،سميناري با عنوان " نسل جديد شيشه هاي ساختماني " برگزار كرديم .مخاطبين اين سمينار معماران و مهندسين
مشاور و تامين كنندگان نما و پنجره بودند كه استقبال گرمشان  ،مايه دلگرمي مان شد تا اين روند را ادامه دهيم.

خانم مهندس عارفي مدير فروش شركت ونوس شيشه به مهمانان خير مقدم گفت

عناوين ارائه شده در اين سمينار عبارت بودند از :
 پيشرفتها و قابليت هاي شيشه هاي High Performance
 شيشه در دكوراسيون داخلي
 شيشه و امنيت

مهندس جليل شهروزي عضو هيئت مديره در حال معرفي تكنولوژي شيشه هاي High Performance

در اين همايش  4ساعته كارشناسان ونوس شيشه به تفصيل در مورد تكنولوژي توليد شيشه هاي  High Performanceكه با برند  V-Coolبه بازار
عرضه مي شوند و كاركرد آنها جهت كنترل نور و انرژي سخن گفتند .
اين شيشه ها با همكاري كارخانه  Guardianتوليد مي شوند و به علت پوششهاي خاصي كه بر اين شيشه ها اعمال شده ،از هدر رفت انرژي از طريق

پنجره ها و شيشه ها جلوگيري مي كنند .در اين همايش پيرامون ويژگي اين شيشه ها ،شيوه هاي توليد و انبارش شيشه ها توضيحاتي ارائه شد .همچنين به
مشخصات فيزيكي اين شيشه ها و چگونگي انتخاب شيشه مناسب بسته به منطقه جغرافيايي و شرايط آب و هوائي نيز اشاره شد .مطابق با توضيحات ارائه
شده شيشه هائي با ضريب تبادل حرارتي (  )U-Valueپائين براي مناطق سردسير و شيشه هايي با ضريب سايه روشن (  )Shading Coefficientپايين
براي مناطق گرمسير مناسبند .اصوال با شرايط آب و هواي ايران  ،هزينه هاي سرمايش در فصل تابستان بيشتر هزينه هاي گرمايش در فصل زمستان است
 .و همواره در هنگام انتخاب شيشه بايستي به  Shading Coefficientتوجه نمود.

مهندس بهرام نوروزي مدير واحد مهندسي سخنران موضوع شيشه و امنيت

همچنين در مورد شيوه هاي جديد مقاوم سازي در برابر ضربه  ،زلزله  ،سرقت وانفجار و شيشه هاي عايق صوتي به تفصيل بحث و گفتگو شد  .به

منظور افزايش ضريب ايمني شيشه ها  ،شيشه ها به صورت سكوريت يا لمينيت در ساختار پنجره استفاده مي شوند .سكوريت و لمنيت نمودن شيشه ها بر
الگوي شكست شيشه ها تاثيرمي گذارد .سكوريت كردن مقاومت مكانيكي شيشه را به ميزان  5تا  6برابر افزايش داده و در اثر شكست ،شيشه به قطعات
ريز و غير برنده خرد مي شود .لمينيت كردن شيشه بر مقاومت آن تاثيري ندارد اما در صورت شكست ،تكه هاي شكسته شيشه به طلق ميان اليه چسبيده و
شيشه يكپارچگي خود را حفظ مي نمايد  .اين مزيت شيشه لمينيت  ،فرصت تعويض شيشه را براي استفاده كننده فراهم مي آورد .
موضوع بحث پاياني ،سازه هاي مدرن شيشه و فلز و نقش شيشه در دكوراسيون داخلي بود  .ضمن ارائه اين بحث نمونه هاي اجرا شده از لحاظ جزئيات
اجرائي و سختي كار نيز در اختيار تماشاگران محترم قرار گرفت .

مهندس نويد شهروزي مدير سازه هاي پيشرفته فلز و شيشه ارائه عنوان شيشه در دكوراسيون داخلي را بر عهده داشت .

در اين بخش ضمن بررسي موردي كاربرد شيشه در طراحي فضاي فروشگاههاي موسوم به  ، Apple Storeبه اهميت شيشه به عنوان عنصر سازه اي و
باربر پرداخته شد .استفاده از تيغه هاي تمام شيشه اي ) (Glass – Finبه عنوان تير ها و ستون ها  ،شيشه هاي چند اليه در كف معابر و در نهايت تركيب
آنها در پلكانها و پل هاي تمام شيشه اي معرفي گرديد و در نهايت توانمندي هاي بخش  V-Systemشركت ونوس شيشه در طراحي و اجراي سازه هاي
تمام شيشه اي ارائه گرديد  .يكي از ميهمانان سواالتي را در مورد شيشه هاي مناسب براي گلخانه ها را مطرح نمود .
در پايان سواالتي از طرف شركت كنندگان مطرح شد كه در اينجا به برخي از آنها پاسخ ميدهيم.
 -3چه نوع شيشه هائي براي گلخانه ها مناسب ترند ؟ بيشتر فرآيند های فتو شيميائی که در گياه اتفاق می افتد از طول موج های آبی و قرمز استفاده
می شود .نور قرمز موجب افزايش رشد برگ وساقه گياه می شود ونور آبی آزاد سازی آنزيمها و تنفس گياه را منظم می کند.گياهان در پشت پنجره
هائی بهتر رشد ميکنند که شيشه های آنها بی رنگ باشد .اشعه ( UVماورا بنفش)برای جوانه ها و گياهان کوچکتر آپارتمانی بسيار مضر است.
شيشه هائی که اشعه  UVکمتری از خود عبور می دهند برای استفاده در گلخانه ها بسيار مناسب ترند .در اين زمينه شيشه هاي V-Coolعملكرد
بسيار مناسبي دارند.
بهترين درجه حرارت برای رشد گياهان بين  81تا  42درجه سانتيگراد است .شيشه هاي  V-Coolبه علت ويژگي هايي كه دارند قادرند دماي محيط را در
تمام قسمتهاي فضاي داخلي اعم از نزديك شيشه ها يا دورتر در طی شبهای سرد زمستان و روزهاي گرم تابستان به طور يكسان حفظ نمايند .پائين بودن
ضريب تبادل حرارتی در اين شيش ه ها موجب می شود که در فصل زمستان رطوبت فضای داخلی گلخانه که برای نمو گياه بسيار ضروری است بر روی
سطح داخلی شيشه عرق نکند.
 -4آيا شركت ونوس شيشه امكان قرار دادن قطعات و اتصاالت فلزي را در داخل شيشه  -مشابه پلكان شيشه اي كه در فروشگاه Apple
 Storeاجرا شده – را دارد؟
مونتاژ قطعات فلزي درون شيشه هاي لمينيت چند اليه نيازمند رعايت دقتهاي بسيار باال از نظر ابعاد و آلياژ قطعات مي باشد كه در صورت احراز ،امكان
قرار گيري در تركيب شيشه اي را با تكنولوژي موجود در شركت ونوس شيشه و استفاده از طلق هاي ميان اليه خاص ميسر مي كند.

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.

