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Clean)تمیزاتاق Room)باهاییولهسدرمی تواندمساحتمربعمترهزارانباکارخانهیکتمامیاوقاتگاهیبطوریکهباشدبزرگیبسیارفضایمی تواند
اتاق،مارستانهابیبرایمعموالًتمیزاتاق های.باشدشدهساختههااتاقاینگونهمخصوصپوشکفباشدهپوشیدهزمین هایوتمیزاتاقشدهتعریففضای

بهنیازهاآنبهمربوطتولیداتکهدیگرزمینه هایوپزشکیتکنولوژیکلوازمتولیدبراییاوCDسیلیکون،،ژرمانیوممانندرسانانیمهموادتولیدوعملهای
یلترفوتصفیهمخصوصدستگاهتوسطتمیزاتاقهایداخلبهشدههدایتهوایجریان.دارندمحیطعادیهایآلودگیفاقدوپاکیزهبسیارمحیطی

یاو(HEPA)قویهوایذراتکنندهتمیزدستگاههایتوسطومی گیردقرارمجددتصفیهوچرخشدردائمبطورمحیطداخلهوایهمچنینومی شوند
(ULPA)ایدبهامحیطاینپزشکیوعملهایاتاقودرمانیمراکزمورددر.بروندبینازنیزتمیزاتاقمحیطدرشدهایجادذراتتامی شوندپردازش

،گالوانیزهسجنازقدیمیمعمولتکنولوژیباماژوالرتجهیزاتودیوارهاازاکنونهمخاطرهمینبهباشندنیزسازیسترونقابلراحتیبهواستریلکامال
.نمایندمیاستفادهخاصاستانداردهایرنگواستیلاستنلس

وماسکوکالهمانندپوشیدهومخصوصلباسهایازهموارهومی گذرندشدهتعبیهسالنبهورودمحلدرمخصوصیاتاقدرکههوادوشازکارکنان
ذراتتعدادترینکمتاشده اندطراحیشکلیبهنیزتمیزاتاقدرموجوددستگاههایوکاروسایلحتی.می کننداستفاده...وویژهکفشوروپوشودستکش

محیط،هوایردمعلقذراتشدهکنترلتعداددلیلبهالزاماًونیستاستریلمحیطتمیزاتاقکهتوجه استقابل.شودحاصلکارشاننتیجهازهوادرمعلق
.هستندگیریاندازهقابلذراتاینشمارندهدستگاهتوسطذراتاین.می شودنامیدهتمیزاتاق

اتاقمحیطازهوابیرون،هوایبهتمیزاتاقمحیطدرشیارودرزهرگونهوجودصورتدرمواردایندروهستندهوامثبتفشاردارایتمیزاتاقهایبرخی
بهنیزتمیزاتاقهایبرخی.می گیردصورتپیشگیریاتاقداخلبهشیارهااینازبیرونهوایورودازهوا،مثبتفشاراینباومی شودخارجتمیز

شایدایینپردهتمیزاتاقهای.دارندنگهپایینرامحیطرطوبتنیازموردموارددرتامی کنندتالشکههستندمجهزهوارطوبتکنترلویژهدستگاههای

.ورندآپدیدرادلخواهفضایروپوش،تعویضیاوآنهاکفش هایبویژهوکارکنانپوششرعایتباتنهاوباشندنداشتهموارداینتمامیبهنیازی

تکنولوژی معمول قدیمی -Clean Room-مقدمه-1



:درClean Roomاستفاده از 
بیمارستانها و مراکز درمانی-1
صنایع دارویی و مهندسی پزشکی-2
صنایع نظامی و هسته ای-3
صنایع میکرو مکانیک-4
صنایع الکترونیک-5
صنایع نوری-6
صنایع نیمه هادی-7
صنایع غذایی-8



عملاتاق محدوده هایمعرفی -1-1
.می باشدمشخصمنطقهسهدارایعملاتاقساختمان

.ی شودممجزااستریلمنطقهازقرمزخطبوسیله:آلودهیااستریلغیرمنطقه

.می شودمتصلعملاتاقبهراهروتوسطبخشاین:تمیزمنطقه

اتاقوصمخصلباسکهکسانیکلیهوعملاتاقپرسنلفقط:استریلمنطقه
حضورمکانایندرمی تواننددارند،دهانبرماسککهحالیدرودارندعمل

رددگتالشبایدومی گیردصورتجراحیاعمالمنطقهایندر.باشندداشته
.شودواردمکاناینبهآلودگیمیزانکمترینکه

:می باشدضروریزیراتاق هایوجودعملبخشبرای
دست هاشستنجهتمکانی-
مرکزیاستریلاتاق-
وردموسایلاورژانسیمواقعدروبودهعملاتاقبهنزدیک:ریکاوریاتاق-

داندهبازگرعملاتاقبهدوبارهبیماریامنتقلآنجابهعملاتاقازنیاز
.می شود

آموزشیاتاق-
بیهوشیاتاق-
اسکراباتاق-
جراحیتیمبرایرختکناتاق-



طراحی و ایمنی اتاق عملساختار -1-2
.باشداقچهطولبهفاقددیوارهااین.شودگرفتهنظردرشستشوقابلوروشنآبییاسبزرنگبهوماتنیمهبایدعملاتاقدیوار-

.باشدداشتهراشیمیاییموادبرابردرمقاومتوبودهشستشوقابلیتباوالکتریسیتهضدبایدعملاتاقکف-

قسمت هایسایرازمجزااضطراریژنراتوریاروشناییاورژانسسیستمبهعملاتاقمجموعهبرق،شدنقطعبامواجههجهت-
.باشدمجهزبیمارستانی

تجهیزات الکتریکی

وودشاستفادهایزوله اندترانسفورماتوروجانمحافظکلیدبهمجهزکه(شناورگرفتگیبرقضدسیستم)ITشبکه هایازباید
.باشندمضاعفبندیعایقدارایدستگاه هاهادیبدنه هایتمامیحتی المقدور

درها

یزیادشماردر،شدنبستهوبازهربا.گردندبستهوبازراحتیبهفشاراندکیکردنواردباتابودهتاب دارآننوعبهترین
راهعملموضعبهجراحیتجهیزاتووسایلولباس هاراهازاستممکنکهمی گرددجراحیموضعومحدودهواردمیکروارگانیسم

.یابند

سقف

.باشدتهداششستشوقابلیتوبوده(اصواتگیرنده)آکوستیکبایدسقفپوشش.می باشدمتر3عملاتاقسقفتاکفارتفاعحداقل



روشنایی

طبیعینور-

سیالیتیکچراغ-

.می باشدعملاتاقدرروشناییروشرایج ترینجراحی،موضعبرایسیالیتیکسقفیچراغ هایراهازنورتامین

ساعت

.گرددواقعمفیدعملاتاقدرمی توانددهد،نشانرازمانگذشتاثردردهندههشدارعالئمکهساعتیوجود

آتش سوزیخطر 

براییجراحتیم.شودجرقهباعثکهمکانیسمیواکسیژنمنبع،آتش زامنبع:می باشددلیلسهبهعملاتاقدرآتش سوزیخطر
.گرددکنترلمداوموبودهدرستبایدبیهوشیگازهایووسایلنگهداری.باشنددیدهراالزمهایآموزشبایدآتش،کنترل

.باشدحریقاطفاءسیستمبهمجهزبایدعملاتاق



عملنظافت اتاق روش های

کاملبطور-1

بعدیاعمالبرایآلودگیعدمازاطمینانجهتوعملدوبینسریعنظافت-2

.گیردانجامسریعبسیاربایدضرورت،صورتدرونمی باشدمجازجراحیهنگامعملاتاقنظافت:تذکر

نظافت اتاق عمل

خواهدخطردررازیادیبیمارانجانوداشتخواهددربرراناگواریعواقبشودانگاریسهلآننظافتمورددراگرکهاستجاییتنهاعملاتاق
گرددنظافتعملاتاقکفووسایلبایدروزهر.شودکاملدقتبایدآننظافتمورددربنابراینانداخت،

عملاتاقدرصوتیآلودگی

آالرمصدایهبنسبتانگاریسهلیاجراحیتیمارتباطیتداخلبهمی تواندرونداینادامه.باشدآزاردهندهجراحیتیموبیماربرایمی تواندصداوسر
فشارمیزانیاداروهاوازمشخصدوزنتواندحیاتی،شرایطدرجراحوکردهکمکمشابهصدایایجادبهمی تواندشدهتولیدصدایوسراین.شودمانیتور

.می کنندتأکیدبیمارجانسالمتجهتعملاتاقدرروشنوشفافارتباطبرایمحیطیایجادبرمحققان.کنددرکبدرستیرابیمارخون
وآنایاجزخوردنهمبهودستگاه هاخرابیازناشیصدایبزرگ،وصداوسرپرابزارآالتموزیک،،ساکشندستگاهشاملصوتیآلودگیاینمنابع

بودنتهبسازعمل،اتاقاستریلمحدودهازخارجمحیطازناشیصدایرفعجهتبایدنیزسیارپرستار.باشدجراحیتیماعضایبیناضافیمکالمات
کندحاصلاطمیناناتاقدرب های



(Dirty Cases)جراحی کثیفدرمواردنحوه عملکرد اتاق عمل دستورالعمل -1-3

یف،کثیاآلودهجراحیاعمالازبعدنیستزماللذا.رسدنمینظربهضروریدیگرکثیفهایجراحیبرایساعت48تا24مدتبهعملاتاقبستنامروزه
.گرددتعطیلعملاتاق

رویکنندهعفونیضدمادهریختنیاوکنندهضدعفونیمادهباکامالآغشتهشویزمینازاستفادهشاملمواردایندرنظافتمناسبهایتکنیک
.استمناسبمنظوراینبرایفنولیدترجنتکاربردیاوهیپوکلریتودترجنتازاستفاده.است(flooding)زمین

.شوندپاکبایدباشندشدهآلودهمستقیماًکهصورتیدرفقطدیوارها
.گرددضدعفونیوپاک%70الکلباتجهیزاتسطوحکلیه
.شونددادهقرارکیسهداخلدردقتبهبایدهازبالهوهاملحفهوسایل،ولوازمتمام
.بمانندباقیاتاقداخلدرومناسبظروفدربایداندگرفتهقراراستفادهموردجراحیحینوکارهنگامبهکههاییروکفشیوهاماسکها،گان

.کنندترکراعملاتاق،اندپوشیدهدستکشیاکالهگان،ماسک،کفش،کاورحالیکهدرنبایدپرسنل
.گیردقرار(عملآخرین)روزانهعمللیستانتهایدرdirtycaseکثیفجراحیمواردکهنیستالزمفوقمواردانجامصورتدر:توجه

برخی از شرایط بهداشتی اتاق عمل

:شرایط ویژه به شرح ذیل باشند بایستی دارای اتاق های عمل ضمن دارا بودن شرایط بهداشتی سایر اتاق ها -
یرقابل ونیز غپخش نگردد درفضاو آن به گونه ای باشد که ذرات از آن جدا و شکاف و جنس قسمتهای اتاق عمل باید سالم ، بدون درز در کلیه : کف-الف

.باشد بدون زاویه اتصال کف به دیوار و محل شستشو بوده و قابل نفوذ به آب 
.نده باشدکنوپاکبه مواد ضد عفونی کننده ومقاومخوردگی وترکوشکافدرز وبدونسالم تا سقف کاشی کاری به رنگ کامالً روشن بوده ، : دیوارها-ب 
.رنگ روشن و قابل شستشو باشد وبهترک خوردگی و و شکاف سالم ، بدون درز : سقف-ج
.باشد گرادسانتی درجه 20-24خشک بین ودمایدرصد 60تا 50بین و رطوبت نسبی آن هوا به طور مرتب با روش مناسب تهویه -د
.گردد ضد عفونی روش مناسب و به اتاق عمل بایستی بطور مرتب -ه 



سقفدستورالعمل نظافت دیوارها و 

.باشدمیپایینبسیارعفونتخطراحتمال.باشندسالموصافخشک،تمیز،سطوحاینصورتیکهدر

بایستیوبمطلزمانیفاصلهاستذکربهالزم.پذیردانجاممنظمفواصلدربایستیظاهریوکثیفیازآلودگیجلوگیریجهتسقفودیوارهانظافت
.نمایدتجاوزعملاتاقهایبرایماه6ازومعمولیهایبخشجهتماه12تا6ازنبایستمعمولبطورفاصلهاینگردریزیبرنامهبخشمسئولتوسط

گرددپاکلهبالفاصبایستیآلودهموادسایریاخونشدنپاشیدهصورتدرباشدنمیالزمشدهشناختهآلودگیموارددرمگرضدعفونیموادازاستفاده
.شودخشکممکنحدتابایستیحتماًسطوحدیوارها،نظافتهنگام

.گردندصافوتعمیرسریعاًبایستیعفونتانتقالاحتمالافزایشدلیلبهعملاتاقهایدرخصوصاًدیوارخرابهایقسمت

(کف)نظافت زمین دستورالعمل 

تغییرشویندهوادمبجایکنندهضدعفونیموادازاستفادهبابیمارستانیعفونتهایمیزانباشدکهمیتوجهقابلنکتهاینزمیننظافتبارابطهدر*
.میرسدبنظرکافیبطورطبیعینظافتجهتمعمولیکنندهپاکموادازواستفادهکندنمیپیداتوجهقابل

بایستی(HBVیاHIVبهآلودهعفونیترشحاتآوریجمع)عفونتایجاداحتمالیاوشدهشناختهمواردجهتتنهاکنندهضدعفونیموادازاستفاده*
.گیردانجام

Room)تمیزاتاقهایبهمربوطموارددرفقطسطوحسایریاوزمیننمودنعفونیضد* Clean)ایمنطقههریاوایزولهاتاقهاییاوعملاتاقمانند
یاوزمینطریقازعفونتبهابتالءخطرکهاستالزمنکتهاینتاکیدهرحالبهولی.گیردانجامبایستیدادهتشخیصعفونتکنترلکمیتهتوسطکه

باشدمیکافیمعموالًتنهاییبهنظافتوبودهپایینشدهذکرمحیطیسایرموارد



، کالس بندی و استاندارد های آنماژوالراتاق -2
محیطاینردومی گیردصورتفعالیت هاییآندرصنعتیوعلمیتحقیقاتیاوتولیددرمان،جهتکهمی شودگفتهمحیطیبهاصوالً
. باشدبستهمحیطیکفضایمعمولحدازترپایینبسیارمحیطیزیستهایآالیندهمقدارباید

خاربوفضادرمعلقمیکروبهایغبار،وگرد:ازعبارتندمعمولآالینده های
واقارچهومیکروبهابهداشتیمراکزوعملهایاتاقبرایومحیطیمایعات

.ویروسها
ردمعلقذراتشدهکنترلآالیشبامحیطیتمیزاتاقتردقیقبطور

المثبطور.استموجودذرهمعینیتعدادآنمکعبمترهردرکهفضاست
میلیون35ازکمترتعدادتمیزاتاق هایبرایISOدرشدهتعریفساختاردر

.شده استتشریحمکعبمترهردرذره

اتاقبندیکالسواستانداردجداول
بهمربوطتمیزهایاتاقوماژوالرهای

درکشورچندوانگلستانوآمریکا
.استآمدهبعدصفحه



Class Particles n. 0.5 microns/ft3

1 1

10 10

100 100

1,000 1,000

10,000 10,000

100,000 100,000

1,000,000 1,000,000

طبقه بندی Clean Room ها بر اساس استاندارد 209B فدرال 

Class

0.5m 1 m 5 m 10 m 25 m

1 3,000

2 300,000 2,000 30

3 1,000,000 20,000 4,000 300

4 200,000 40,000 4,000

Particles/m3

ماکزیمم ذرات مجاز در یک متر مکعب

BS 5295 Definition

هاClean Roomجداول استانداردها برای 



فدرال209Dبر اساس استاندارد  Clean Roomجدول کاربری متفاوت بر حسب درجات مختلف 



اتاق عمل از دید  شماتیکنقشه 
استاندارد



ماژوالرپانلیساختار یک دیوار 





.  شوندنصب و احداث می ماژوالرهم اکنون هنوز به روش معمولی و قدیمی اتاق ها ی 
قدیمی وتکنولوژیفلزی معمولی ماژوالریک نوع دیوار فنی مشخصات -2-1

(SFT)هاورقپیچبدوناتصالتکنولوژی-1

مشتریسفارشوطرحبهتوجهباپارچه3وپارچه2یکپارچه،صورتبههاپنلساخت-2

مشتریسفارشطبقمیلیمتر1تا0.8ازدیوارهاضخامتپذیریانعطاف-3

(SFT)تکنولوژیازبرخورداریواسطهبهباالسرعتباآساننصبامکان-4

X-RAYهایاتاقبرایمناسبدیوارهاپشتسربنصبامکان-5

(دیوارهاسطحهمکامالً)تمیزهایاتاقبرایمناسبای،رسانهپخشهایسیستم،کابینت،مانیتوریکپارچهعملکرد-6

رطوبتوآتشبرابردرحفاظتو(بلدسی50تاصداعایق)صداضدساختاریخاصیت-7

ضربهبرابردرمقاوموذراتنفوذبرابردرمقاوم-8

جابجایییاوتعمیراتجهتهاورقبرچیدنسهولت-9

میکروبضدنشدهپنهانسطوح-10

Laminarسیستم،سقفیتهویههایسیستمشاملهواگردشوتهویههایسیستمازایگستردهطیفازاستفادهامکان-11 Flowو
HVACهایسیستم



ماژوالراستفاده از مواد شیشه ای در تکنولوژی جدید اتاق های -3

:شیشهتاریخچه-3-1
استفادهوناگونگموارددرآنهاازونمودهکشفراکوارتزوفولگوریتنظیرطبیعیشیشه هایبسازد،شیشهخوداینکهازپیشحتیانسان
.نیستمعلومنیزشیشهنخستینساختنتاریخ.نمی داندچیزیشیشه گرنخستینازکسی.استکرده

شیشه گرفینیقی های

درکهداردتیکشیکمسافرانبرروایت،داستان.ساخته اندراشیشهنخستین،تصادفبرحسبفینیقی ها،قدیمیداستانیکبنابر
بود،شوییرختپودرکهکشتیبارازقطعه هاییازبودند،نیافتهسنگیچون،اجاقکردندرستبرایآنها.بودندانداختهلنگرسوریه

بهودهشترکیبخوددورشنهایباسودقطعه های،اجاقحرارتاثردرکهکرده اندمشاهدهناگهانغذاپختنهنگام.بودندکردهاستفاده
.نداریمداستانایننادرستییادرستیبردلیلیماالبته.شده اندتبدیلشیشه

سیر تحولی و رشد

ولی.استدهشساختهابتداییشیشهنوعیکسوریه،یامصرکشوردرمسیحمیالدازپیشسال هزاردهاحتماال،کهمی خوانیمتاریخدر
کوچکهایکارگاهمصردرمیالد،ازپیشسال300درکهداریمیقینولینیست،دستدرموضوعاینصحتبردالمدارکی

موردملیتجاشیاءجزوشیشه ایوسایل،تاریخآندرگفتمی توان.می ساختندسودوماسهازراشیشهواستداشتهوجودشیشه گری
.استگرفتهقرارتوانگرانودرباریاناستفاده

دربعدها.استشدهپرداختهوساختهرمدرمیالدازپیشسال70کهدیدمی توانراشیشه ایظرفقدیمی ترین،بریتانیاموزهدراکنون
.کوشیده اندشیشه گریهنرتکمیلدرمسلمانان،میالدی12و11سده های



،یشه ایشوسیلهیک،زمانآندراما.کردنداستفادهکلیساهاتزئینجهت،آنازوساختندرارنگیشیشه،اروپائیان،میالدیسیزدهمسدهدر
بهازیشیشه سماشینکهاستنوزدهمسدهاوایلازتنها.داشتسرسام آوریقیمتدستیکاراینوبودهنرمندیککوششوتالشمدتهاحاصل
.گردیدمتداولشیشه ایارزان قیمتوگوناگونوسایلوشداختراعآنمذابمادهفشردنروش

.شدساختهپنجرهشیشهمیالدی،290سالدر

.بودشدهبدلشیشهصنعتانحصاریمرکزبهونیز،وسطیقرونطیدر

.گردیدعرضهنوفراوردهشکلبهفرانسهدرجامشیشه1688سالدر

.شد گذاریپایهشیشهصنعت،ویرجینیادر"جیمزتاون"در،متحدهایاالتدرمیالدی،1608سالدر

.آمدبوجودشیشهورقمداومکششبرایبلژیکدرفورکالتفرایند،1914سالدر

:ایراندرسازیشیشهتاریخ
برای،پیشقرن35هاعیالمیکهاستشدهگفته.میدهندنسبتعیالمیاقوامبهنیزراایرانیانتوسطشدهساختهایشیشهظروفواشیاءنخستین

شمالناحیهدرمیالدازپیشسال2250بهمتعلقرنگآبیهایمهرهباایشیشهبندگردنیککشف.اندجستهسودشیشهازهاروزنهازنورانتقال
نقاطازناسیباستانشهایکاوشدرشدهیافتایشیشهوسایل.استباستانجهانازمنطقهایندرگریشیشهپیشینهبردیگریدلیلایرانغربی

بههنروفناین.رسدمیسال3000ازبیشبهگاهوداردکهنبسیارتاریخیمامیهندرشیشهازاستفادهوساختکهدهدمینشانایرانمختلف
تکنولوژیبهیدستحرفهوهنریکازراخودتکاملیمسیرآنجادرعمدتاًو(اروپانقاطسایربهآنجاازوونیزابتدا)استشدهمنتقلاروپابهآسیاازتدریج
.نمودطیدقیقوپیشرفتهبسیار
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ترکیب شیشه-3-2

زارانهوجودبا.استکمنسبتاآندرموجودغیرشیشه ایمعلقموادمقدارکهاستفراورده ایکمدستیا«شدهشیشه ای»کامالمحصولی،شیشه
آهک،ازجهانشیشه هایتمامدرصد90،پیشسال2000مانندهنوزکهاستتوجهدرخورآمده،بوجودگذشتهسال30طیکهشیشهجدیدفرمول

بلکه.استنگرفتهتصورشیشهترکیبدرمهمیتحولهیچمدت،اینطیدرکهکرداستنتاجچنیننبایداما.یافته اندتشکیلسدیمکربناتوسیلیس
.استآمدهپدیدترکیب،فرعیاجزایدرمهمتغییراتوترکیباصلیاجزایدرجزئیتغییراتواقعدر

.سدیمکربناتوآهک،ماسه:ازعبارتنداصلیاجزای

گرانروی،شیشهساختدرعاملمهمترین.آیدبدستمهمینتایجآن،ازاستفادهاثربرکههرچند،می شودتلقیفرعیجزءدیگر،خاممادههر
.استشیشهترکیبوگرانرویاینمیانارتباطومذاباکسیدهای

مواد اولیه صنعت شیشه
:از مهم ترین مواد اولیه صنعت شیشه سازی می توان به موارد زیر اشاره کرد

.تامین می شودسیلیسیمکه از کوارتز و ماسه یا ترکیبات غنی از اکسید سیلیسیماکسید -1

.تامین می شود Na2B4O7.5H2Oیا  Na2B4O7، بوریککه از اسید بورات-2

.تامین می شود Na2CO3اکسید سدیم که از -3

.شودمیتامینKNO3یاK2CO3ازکهپتاسیماکسید-4

.شودمیتامینفلدسپاتیادولومیتکلسیم،کربناتازکهکلسیماکسید-5

.شودمیتامینفلدسپاتیاAl2O3،Al2O3.3H2Oازکهآلومینیوماکسید-6





کاربردهای امروزی شیشه

لتشکیراماخوراکیظرفهای تنهانه،مادهاین.استانسانخدمتدرجاهمهشیشهامروزه،
پیشدررادیگرکره هایراهکهسفینه هاییتاگرفتههواپیماواتومبیلازبلکه،می دهند
بههکبودشیشههمینکهاینبویژه.دارندشیشهقطعبطور...بیمارستانها،می گیرند

له ایوسیصورتبهوکردبازآسمانهاسویبهراکنجکاوانسانچشموآمددرعدسیصورت
مورد،شیشه ایوسایلبیشمار،علمیآزمایشهایدرنیزامروزه.آمددرنادیدنی هادیدنبرای
استجهانپژوهشگراننیاز

سالدرایراندرسازیشیشهمجموعدر.استمتعددبسیارشیشهکاربردهایومصارف
ایاالتدروشودمیتولید...وسکوریتومعمولیهایشکلدرتنمیلیون2.5حدود

خودرو،شیشهمیان،آندرومی دهدتشکیلرادالریمیلیارد7صنعتیکساالنهمتحده،
.می دهداختصاصخودبهراتختشیشهتولیدمقدارازنیمیساالنه

رفمصبویژهوتجاریساختمانهایدرشیشهازاستفادهبهبیشتریگرایشمعماری،در
.استآمدهپدیدرنگی،شیشه های
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. که امروزه در صنعت شیشه توسعه یافتند به شرح زیر می باشندهاییبرخی از تکنولوژی 
.باشدنمیمادستدرآنکنترلوشوندنمیمحسوبهوشمند,شدهتیرهUVنوربرخوردبا:فتوکرومیکهایشیشه-1

،موکرومیکترهایشیشه.گرددمیتنظیمخاصدمائیمحدودهبرایوکندمیتغییرگرمابارنگشانکههائیشیشه:ترموکرومیکهایشیشه-2
باالدمایدروشدهادغامهمبهپائیندمایدرکهباشدمیخاصپلیمریموادحاویوشوندمیاستفادهUSERفرمانبدونوالکتریکیجریانبدون

گرددمینوربیشترپراکندگیباعثخوداینکهشوندمیپراکندهومنبسط

هاالیهبینوشدهاندودهآنهارویبرمعینیهایپوششکه(جدارهدوحداقل)جدارهچندهایشیشه:کرومیکگسهایشیشه-3

.استشدهاستفادهمختلفگازهایازباشدمیبرقرارزیرهایوضعیتآنمختلفهایالیهمیانازنورعبوربا:لیکوئیدیهایشیشه-4

:هایشیشه-5 SPD100حدودولتاژدرکهباشدمیصورتبدینآنعملکردمکانیزم Vآننمونه.شوندمیاستفادهاتومبیلسقفدروکنندمیکار
.استگرفتهقراراستفادهموردایکرههایشرکتدر

آنهابرایوسطیحالتودارندOFFیاONوضعیتفقط.نمایدمیتغییررنگشانالکتریکیجریانباکههاییشیشه:الکتروکرومیکهایشیشه-6
:بهتوانمیآنمزایایازکهداردوجودمیانیدلخواهحالتهاشیشهاینمورددراما.ماندنمیباقی

.کندتغییرآنرنگتاکشدمیطولروز2حدود,شودقطعبرقناگهانوآوریمدرآبیرنگبهراشیشهوقتیمثالً,آنهابودندارحافظه-الف

کنندمیایفاایویژهنقشالیههرکههستندایالیهچندهایشیشهاینها.باشدمیپایینآننیازموردمصرفیولتاژهای-ب

هر).باشدمیباالییبسیارآزمایشاتتولیدوقیمتدارایچون:مالیهزینه–1:داردوجودهاشیشهنوعاینشدنتجاریدرعمدهمشکل2اینجادر
HIGHT) پیچیدهوپیشرفتهبسیارآوریفنبودنداراعلتبه:تکنولوژیبحث–2(دالر1000مترمربع TECH)دشواربسیارآنگرفتنقراراختیاردر

.نمایدمی



:سربیشیشه-7

وباالشکستبضریازبرخورداریبدلیلشیشه هااین.می آیدبدستسربیشیشه،مذابشیشهدرکلسیماکسیدجایبهسرباکسیدشدنجانشینبا
.رسانده اندنیز92%بهراشیشهدرموجودسربمیزانتاکنون.برخوردارندبسزاییاهمیتازنوریکارهایدر،زیادنورپراکندگی

المپهای،برقالمپهایحبابساختبرایشیشهایناززیادیمقدار.استآنترکیبدرسربزیادمقداربدلیلخوبشدهدادهتراشبلوریکدرخشندگی
.استمفیدنیزاتمیپرتوهایبرابردرحفاظایجادبرایشیشهاین.می گیردقراراستفادهموردآنهاباالیالکتریکیمقاومتبدلیلرادیوترونهاونئون

:بوروسیلیکاتیشیشه-8

دارایشیشهنوعاین.استNa2Oدرصد10ازکمتروسیلیسدرصد85تا80حدود،B2O2درصد20تا10حدودحاویمعموال،بوروسیلیکاتیشیشه
.باالستالکتریکیمقاومتوشیمیاییموادبرابردرعالیپایداری،ضربهبرابردرزیادفوق العادهمقاومت،کمانبساطضریب

یشه ایشاجناسبرایپیرکسناماخیرسالهایدر،حالاینبا.می شودفروختهپیرکستجارتینامتحت،شیشهاینازشدهساختهآزمایشگاهیظروف
دیگرمصارف.می رودبکارنیز(پزوپختبرایمناسبشیشه ایظروفدرسیلیکات_آلومینشیشهمانند)دارنددیگریشیمیاییترکیبکهبسیاری

.تلسکوپهاعدسیولولهخطوط،قویفشارعایقهایوواشرهاازاستعبارتآزمایشگاهیظروفبرعالوهبوروسیلیکاتیشیشه های

:ویژهشیشه های-9

ترکیب.تندهسویژهشیشه هایهمه،شیشه ایسرامیکهایوفوتوکرومیکیشیشه،اپتیکیشیشه،ایمنی،شفاف،کدر،پوشش دارورنگیشیشه های
.می کندتغییرموردنظرنهاییمحصولمشخصاتطبقبرشیشه هااینتمامی

:شیشه ایالیاف-10

همهبهنسبتآنهاتامی شودسببالیافاینزیادبسیارسطح.می شوندساختههستند،مقاومجویشرایطبرابردرکهویژه ایترکیباتازشیشه ایالیاف
.استپایینشیشهایندرموجودقلیاییو(55%حدود)سیلیسمقدار.باشندپذیرآسیبهوادرموجودرطوبت



smart)شوندهماتهایشیشهیاهوشمندشیشه های-11 switchable glass):

کیتنهافشردنبامی توانکهاستگونه ایبهشیشه هااین.شددادهتوسعهوساختهآمریکاpolytronixشرکتتوسطباراولین
کردهظیمعتحولیدچارراساختمانمعماریوطراحیمی تواندشیشهاین.کنیدتبدیلبرعکسیاوماتبهشفافحالتازراآنکلید

.نمایدایجادتازهروندیخصوصیحریمایجادوانرژیمصرفسازیبهینهعرصهدرو

Back)پشتازتصویرپخشامکانشیشه،اینویژههایقابلیتجملهاز Projection)ویدئویکازمی توانکهمعنابدین.است
رویپشتازراویرتصتوانمیونبودهروبروازتصویرپخشبهنیازیدیگرکهتفاوتاینبانموداستفادهتصویرپخشبرایپروژکتور

ابلقمقداربهرانمایکتبلیغاتیقابلیت هایتواندمیموضوعاینکهکردایجاد(شفافحالتدرچهوماتحالتدرچه)شیشه
.دهدافزایشتوجهی

:مشخصات یک نوع از این شیشه
...، سبز مات، صورتی، آبی و توسیشفاف، برنز، : رنگ

...(و ( کریستال)، فوق شفاف تمپر، آنیل)انواع شیشه می تواند برای این محصول مورد استفاده قرار گیرد : نوع شیشه
(بسته به نوع شیشه انتخابی)میلیمتر 40میلیمتر تا 7: ضخامت

(متر)3با حداکثر طول 1,80و 1,50، 1,20عرض های: ابعاد
درجه سانتیگراد70تا -10: دمای کاری

%75: میزان شفافیت در حالت روشن
150درجه : زاویه دید

سال در صورت استفاده داخلی10بیش از : عمر مفید 
قابلیت پخش تصویر از پشت

بر متر مربعوات5: مصرف برق



(مات شونده)نحوه عملکرد شیشه های هوشمند 

رویکهساخته شدهPETپلیمریورق هایازرویینالیه های.استشدهتشکیلپیشرفتهموادچندالیهازشونده،مات-هوشمندفیلم
،پلیمریایورق هاینازالیهدوبین.استشدهپوشاندهاست،الکتریسیتهجریانهادیکهشفافمادهیکازنازکیبسیارالیهباآن

ورتبه صکههستندمایعکریستال هایحقیقتدرالیهاینتشکیل دهندهمواد.می شودنامیدهPDLCاختصاربهکهگرفتهقرارماده ای
عبوربا.می شودفیلمشدنماتونورپرتوهایشکستموجبنامنظمپخشاینوشده اندپخشپلیمریزمینهیکدرنامنظمکامال

به صورت،نامنظمکریستال هایمی گرددسببکهمی شودتشکیلالکتریکیمیدانیکالکتریسیته،هادیالیهدوازبرقجریان
دیدهفافششیشهترتیببدین.می سازدامکان پذیرمستقیمبه صورتوشکستبدونرانورپرتوهایعبورکهگیرندقرارهم جهت
.می شود



PDLCهوشمند کریستال مایعشیشه های 

Polymer)مایعکریستالهوشمندهایشیشه-1 Dispersed liquid Crystal)هایشیشهساختهایروشازیکی
درصد98تاونمودهپراکندهراخورشیدمستقیمنورشیشـههوشمند،شیشهنوعایندر.باشدمیمایعکریستالتکنولوژیهوشمند

ــکییالکترنیرویطریقازنورشدهکنتــــرلپخشاساسبرتکنـولوژیاین.نمایدمیحذفراقرمزمادونوبنفشماورایاشعه
هایکامپیوترهایمانیتـوروLEDهایتلویزیونتولیدتکنولوژیهمچونهوشمنـدهایشیشــهتولیدتکنولوژی.نمایدمیعمل

دوبیندهش،ساندویچپلیمریزمینهیکتوسطشدهاحاطهمایعکریستالازمتشکلــــدهوشمنهایشیشهاینوبودهشخصــــی
میندومروتصادفیوضعیتدارایمایعکریستالمولکولهاینداردوجودالکتریکینیرویکههنگامی.باشـــــدمیهادیالیهعدد

.گرددمیفافششیشهوشدهجهتهمهامولکولالکتریکیجریانبابرقراریوداردماتحالتشیشهنورپراکندگیبدلیلکهباشند

صورت2001الســازآنامروزیوتجاریکاربردوگرددمیباز1994-1990بهآنفیلمومایعکریستالهوشمندهایشیشهسابقه
زیادکاربردسبب(میلمیتردهم4-25ضخامتهای)هاشیشهنوعاینمناسبمحیطیقابلیتوصوتیعایقفیزیکی،مشخصات.پذیرفت

بینهایاتوبوسوسواریخودروهایدرهاشیشهاینازاستفادهشاهدامروزه.استگردیدهاجتماعاتوسالنهایساختمانیصنایعدر
وتزئینات،خانگیلوازم،بیمارستانــــی،ساختمانیصـنایعدرمتنوعیکاربرددارایهوشمندهایشیشهامروزه.هستیمنیزشهری

IR)خورشیدیهایاشعهکنندهمحدودهایشیشـــــهباآنرانبایدکهبودهودروخـــ Cut, UV Cut)کاراساس.گرفتاشتباه
PDLCمرئینورــورعبدارایدرصـد80تاکهباشــدمینورپراکندگیازــریجلوگیومایعهایکریستالسازیجهتازهماستفاده

حاضرحالدر.کردجوییصرفهفضاهاپردازینوروسرمایشوگرمایشدردالرهالیونمیـــتوانمیــمسیستبااین.باشنــدمی
کار،اینبرای؛می دهندکاهشراانرژیمصرفپنجره هااین.می شوندگرفتهکاربهساختمان هاازبسیاریدرهوشمندپنجره های

 هاموزهدرپنجره هااینمصرفمواردازیکی.می کنندکنترلراداخلبهورودینورمقداروکـردهحفظراخانهدرونسـرمایپنجره ها
.شودقیمتیاشیاءدیدنآسیبموجبمی تواندخورشیدنورحدازبـیشورودکهجاییاست؛

http://sharhoor.com/products/smart-glass/
http://sharhoor.com/products/smart-glass/
http://sharhoor.com/products/smart-glass/
http://sharhoor.com/products/smart-glass/
http://sharhoor.com/products/smart-glass/
http://sharhoor.com/products/smart-glass/






هالوگرافیکهای شیشه -12

خارجیوداخلینمایبهخاصیزیباییهولوگرافیکخاصهایطرحباشیشهنوعاین
ورکانتآشپزخانه،میزهایدرتوانمیشیشهنوعاینازاینبرعالوه.دهدمیساختمان

کهاستزیبورنگارنگطرح هایانواعدارایشیشهاین.کرداستفادهدکوراسیوناجزایسایر
.می کندخیرهخودبهراچشم هااولنگاهدر

:مشخصات

(...وتمپر،آنیل)گیردقراراستفادهموردمحصولاینبرایتواندمیشیشهانواع:شیشهنوع

%80باالی:شفافیت

(شدهاستفادهشیشهنوعبهبسته)مترمیلی40تامترمیلی7:ضخامت

متر4حداکثر:طول–متر1:عرض:ابعاد





های شب تابشیشه -13

تمانساخیاوتجاریمراکزدرراهنماتابلویعنوانبهبرق،قطعاضطراریشرایطدرتواندمیتاریکی،دردرخششباPolyGlowشیشه
ژهویخاصیتایناز.دهندمینشربازراآنتاریکیدروکردهجذبخودبهرانورروز،طولدرهاشیشهاین.گیردقراراستفادهموردها

.کرداستفادهنیزسینماوهاهتلدراضطراریخروجمسیرکردنمشخصهمچنینوساختماننمایپوششبرایمی توان

توجهجلبباشبدرتواندمیکهاستخریدمراکزکانترمیزهاییاوداخلیدکوراسیوندراستفادهمحصول،اینهایویژگیدیگراز
.سازدفراهمراویژه ایبسیارشرایطمشتریان،

:کاربردها

(...واظطراریپلهخروج،)ساختمانراهنمایهایتابلو

ساختماننمای

مشخصات

سال20باالی:عمرطول

متر4حداکثر:طول–متر1:عرض:ابعاد

شبرنگسبز:رنگ



polyliteهای شیشه -14

نورتواندمیکهشدهتشکیلLEDنوارهایوگالسپلکسییاایشیشهصفخاتتلفیقازواقعدرمحصولاین
دررایکدستنوربانورانیپنلیکواقعدروکردهپخشوسیعسطحیکدریکنواختکامالصورتبهرا

نآتنهاکهکردایجادطوریرانظرموردطرحیاولوگوصفحاتاینرویتوانمیهمچنین.دهدقراراختیار
مناسبیاربسیجایگزینمحصولاین.شوددیدهشفافصورتبهصفحهفضایباقیوشوددیدهنورانیبخش
نرژیامصرفکاهشبرعالوهکهچرابودهتبلیغاتیبوردهایبیلدررفتهکاربهLEDنوارهایوپرژکتوربرای
وشدهنصبیتبلیغاتصفحهپشتمخفیصورتبههمچنینوتاباندهنظرموردصفحهبهراترییکنواختنور

.ماندخواهدباقیتغییربدونآننمای

نمایمجازیهایآسمان،تبلیغاتیبنرهایاتوبوس،هایایستگاه،هافروشگاه،هافرودگاه:کاربردها
....وکف،ساختمان

:مشخصات

دلخواهرنگهریاشفاف:رنگ

میلیمتر20تا4:ضخامت

(متر)3طولحداکثربا60cmعرض :ابعاد

سانتیگراددرجه80تا-20:کاریدمای

داخلیاستفادهصورتدرسال10ازبیش:مفیدعمر

مربعمترهرازایبهوات20:برقمصرف



polydigitهای شیشه -15
ول این محصول تلفیقی از شیشه و نور را به همراه می آورد که از هر دو طرف قابل مشاهده است، با این تفاوت که در این محص،Polymagicهمانند محصول 

این . ود خواهد داشتمرکزی شیشه وصل میشود وجکنترلرامکان پخش تصاویر متحرک ، لوگو و یا هر تصویر از پیش تعریف شده دیگر که توسط کامپیوتر به 
.محصول در فرودگاه ها ، پله های برقی و آسانسورها قابلیت کاربرد وسیع دارد

d&iشایان ذکر است، این محصول جایزه ویژه بخش طراحی و تولید مسابقات  Computex به خود اختصاص داد2015را در سال.

....تبلیغاتی ، آسمان های مجازی و بنرهایفرودگاه ها ، ایستگاه های اتوبوس، : کاربردها

:ویژگی ها

شفاف و خیلی شفاف: رنگ

...(و ( کریستال)، بدون آهن تمپر، آنیل)انواع شیشه می تواند برای این محصول مورد استفاده قرار گیرد : نوع شیشه

(بسته به نوع شیشه انتخابی)میلیمتر 40میلیمتر تا 5/8: ضخامت

(متر)3با حداکثر طول 20/1عرض  : ابعاد

درجه سانتیگراد80تا -20: دمای کاری

%75: میزان شفافیت در حالت روشن

سال در صورت استفاده داخلی10بیش از : درجه ، عمر مفید 160: زاویه دید

LEDهر ازایبه وات20: ، مصرف برقUVقابلیت جلوگیری از اشعه % 99



LEDحاوی polymagicهای شیشه -16

تواندمیکهکردهایجادشیشهدروندرراکوچکبسیارLEDهایالمپنصبقابلیتخود،انحصاریتکنولوژیازبکارگیریبامحصولاین
LEDباشد،برقیهایسیمازاثریاینکهبدونهاشیشهایندرون.آوردارمغانبهشیشهانواعدرونرامختلفهایلوگووهاطرحانواع
.کندایجادراایکنندهخیرهروشناییخم،هایشیشهدرهموتختهایشیشهدرهمتواندمیکهشدهطراحیباالخروجیباهای

.دهدارائهخاصکاربرانبرایرابفردیمنحصرفضایخالقانه،هایطرحارائهباتاکندمیکمکداخلیطراحانبهمحصولاین

:داردرازیرهایقابلیتتکنولوژیاین

شیشه،انواعباارائهقابلیتها،المپشدنروشننحوهتنظیمبرایکنترلدستگاهبهاتصالقابلیت*

هستند،رؤیتقابلشیشهطرفدوهرازکهقویهایLEDباطرحانواعارائهقابلیت*

،%99.8تابنفشماورااشعهازمحافظت*

گرادسانتیدرجه80تا20-دمایدراستفادهقابلیت*

سال10باالیعمرطول*



Polyflushهای رنگین کمان شیشه -17

هاشیشهاینرسدمینظربهاگرچه.شدخواهددیدهمختلفهایرنگبهشود،نگاهمختلفزوایایازوقتیاستثناییمحصولاینبه
.استشدهاستفادهشیشهاینساختدرخاصبسیارورقالیهیکازتنهاولیاست،کوچکیبسیارفلزیذراتحاوی

عنوانبهتواندمیدرصد،99تافرابنفشاشعهازمحافظتقابلیتباوخوردگیمشکالتازنگرانیبدون،نوازچشموجذابشیشهاین
.گیردقراراستفادهموردبفردمنحصرمحصولیکعنوانبهوخارجیوداخلیهایطراحیکیفیسطحارتقا

رنگیکتنهاداخلازحالیکهدر،می شوددیدهمختلفهایرنگبهشیشهاینمختلف،زوایایازخورشیدنوربازتابباروز،طولدر
.شدخواهددیدهشیشهدرکمرنگآبی

:کاربردها

ازهاییبخشوهمایشسالن هایتجاری،مراکزمدرن،معماریباخانه هایدوش،کابین هایکنفرانس،سالنادارات،ویال،،هتل ها
...وکمد،کابینتمانندمانندساختمانداخلیمعماری

:مشخصات

(...وتمپر،آنیل)گیردقراراستفادهموردمحصولاینبرایتواندمیشیشهانواع:شیشهنوع

(شدهاستفادهشیشهنوعبهبسته)مترمیلی40تامترمیلی7:ضخامت

متر4حداکثر:طول–متر1/3:عرض:ابعاد



ثـلمفافمادّه شــاز یک ــدی بلنباریک و رشـتهتار نوری یا فیبر نوری 
آن  بـهـرشسنوری را که از یک می تواندیا پالستیک است که ( سیلیکا)شیشه

.  وارد شده، از سر دیگر خارج کند
، با فیبر ــدمی باشمعمولی کابل هاینوری داری پهنای باند بسیار باالتر از فیبر 

ـایپهنبا راحتـیرا به دیگـرداده هـایتصویر، صوت و داده هایمی تواننوری 
.دادبر ثانیه و باالتر انتقال گیگابیت10باند باال تا 

کابل با ـهمقایسدر وسیع تر دلیل پهنای باند نوری، به فیبر امروزه در مخابرات 
زار ابترین مهـماز ماهـواره ایمسی، و تأخیر کمتر در مقایسه با مخابرات های 

.می شودانتقال اطالعات محسوب 
فیبـربه نامباریکـینهـایـتهای بی لولــه داخـلدر توانـدمذاب می شیشه 

وشه های یک پرتو نور به لوله منعکس می شود و حتی به گ. نوری کشیده شود
.  ـوندشاستفاده می تلفـنهای کابـلفیبرهای نوری در . لوله نیز خم می شود

مـیقلمنتــرا العـاتــاطو کننـدلوله حرکت می پاییـنهای نور به پالس 
.  کنند

بـهو د گیــرنمی رارقــنوری همچنین در آندوسکوپی مورد استفاده فیبرهای 
.پزشکان اجازه می دهند داخل بدن را ببینند

(Fibreoptic)نوری الیاف -18



از جمله شیمیایی خاص آن،ساختار دلیل در انتقال امواج الکترومغناطیسی بهالیاف نوری شیشه ای های ضعفبه دنبال مشخص شدن •
برای انتقال دانشمندان با توجه به توسعه و رشد شگرف پلیمرها به فکر استفاده از الیاف پلیمری،ناحیه محدود قابل استفاده از این امواج

. نوری پیلمری در صنایع می گذردامواج الکترومغناطیسی برآمدند و اکنون نزدیک به یک دهه از کاربرد الیاف

ی از الیاف نوری پلیمری با توجه به تنوع آنها می توان در نواح. آورده اندنوری پلیمری تحولی عمیق در طیف سنجی بوجودالیاف •
اه دور طیف سنجی زیر قرمز نزدیک از رامروزه، یکی از جدیدترین روشهای تجزیه. امواج نوری به ویژه ناحیه مرئی استفاده کردمختلف

نج صدها شیمیایی و طیف سهای واکنشاز الیاف نوری پلیمری می توان میان محل وقوع با استفاده. استفاده از الیاف نوری پلیمری است
.  تسمی از راه دور میسر شده اسخطرناک شیمیایی از قبیل واکنشهایهای واکنشبه این ترتیب، کنترل . فاصله ایجاد کردمتر

و طول یتقطباین الیاف بر اساس چهار پارامتر شدت، فاز، . می شودعرض یک فیبر نوری به اندازه یک تار مو است و از جنس شیشه ساخته •
که ی شودماین امر باعث . می کنددر هنگام کشیده شدن فیبر نوری یا تغییر دمای محیط تغییر پارامترهااین . می دهندموج نور را انتقال 

شخیص دهد؛ موجود در یک ساختار را شناسایی کند یا تغییرات دمای محیط را تشکاف هایعمل کند و بتواند سنسورفیبر نوری مانند یک 
که باعث دمی شاما تا به امروز غیرممکن بود که دریابیم در اطراف فیبر نوری چه اتفاقی در حال افتادن است؛ مگر این که نور از فیبر خارج 

.می شدایجاد اختالل 

ه طور منظم از این موج صوتی فرکانس باالیی دارد که ب. می شودکه داخل فیبر تولید می کننداز امواج صوتی استفاده هم اکنون دانشمندان •
تولید یاکویدر نتیجه این کار . می شودبازتاب مجدداًو می کند، به محیط و مواد اطراف برخورد می شودفیبر به بیرون فرستاده دیواره های

ست، اثری روی نور دارد که قابل خواندن ااکواین . مختلف و بسته به ماده اطراف فیبر نوری، متفاوت خواهد بودمکان هایکه در می شود
.از محیط اطراف فیبر نوری به دست آوردنقشه ایمی توانبدین ترتیب



تاریخچه الیاف نوری

ارغفتیندالجاننامبهانگلیسیدانشمندیک،1870سال هایدر
نحنیمجریانازاستفادهباکهدادنشانماربورگدانشگاهالتحصیل

.کردهدایترانورمی تواننورانیمخزنیکازآب
آزمایشدنبالبهزیادیآزمایشات1930و1900سال هایبین

نازک هایمیلهکهآمددستبهنتیجهاینوشدانجامتیندال
ازتفادهاسبابلکه،می کنندمنتقلرانورتنهانهشده،خمشیشه ای

ینورفیبرهایبعدهاکهطورهمانیا)شیشه ایمیله یدستهیک
.شودمنتقلمی تواندنیزکاملتصویر(،شدندنامیده

زتاببابود،بازتابماجرا،اینبرحاکمپدیده یتنهایافته هاایندر
اعثبومی کردعملآینهمانندنازک،لیفدیواره یعنیکلی،داخلی

.می شدلیفطولدربرخوردینوررفتنعقبوجلو



درمثالً.می بینیدرانورکلیداخلیبازتابایناززیادیبسیارنمونه هایروزمره،زندگیدر
ینهآیجادهسطحکهانگاردید،جادهآسفالترویرانورانعکاسمی توانگرم،وآفتابیروزهای

باورناگر:می شودداخلیانعکاسایجادباعثکهاستخاصیتیازناشیاینخوب،.استشده
نعکاسااین.می گرددبرفقطوکندنفوذسطحدرتواندنمیکند،برخوردسطحبهکمیزاویه
ضریبهوا،استهواوشیشهشکستضریبتفاوتدلیلبه،می شودبیاناِسنِلقانونباکهنور،

شکس

کرفبهدانشمندانکهزمانییعنینشد،درککامالًنوریهدایتفایده 1950سالتاحالهربه
.افتادندپدیدهاینبالقوه یکاربردهایازاستفاده

دهگستربسیارکاربردهااینمحدوده یشدندمتوجهکهبودندباهوشقدرآندانشمندانآن
تا،انسانبدنازدسترسیقابلغیرقسمت هایمشاهده یامکانکردنفراهمپزشکی،از:است

.داردشیشهازکمتریفلزیتسیم هایجایبهارتباطی،شبکه های



ازروشاینابشدهمنتقلتصاویروشودمنتقلدورخیلیفاصله هایبهتوانستنمینوراینکهمثالًداشت،وجودمشکالتیکار،ابتدایدراما
دلیل،همینبه.دهدافزایشراآنشکستضریبدراختالفتانداشتندپوششیهیچالیافکهبوددلیلبدیناین.بودندبرخوردارضعیفیکیفیت

.می کردتغییرداخل،درنوربازتابچگونگیوماندنمیباقیثابتهواوشیشهمشترکسطح،می شدندخیسالیافایناگرمثالً

کمتریشکستضریبدارایومی پوشاندرالیفاطرافکهکردطراحیشیشهجنسازالیه ایآلمانی،هیلوَنآبراهام،50دهه یاواسطدر
.گرفتنمیقرارتأثیرتحتآلودگی هاسایروغباروگردآب،توسطکلیانعکاسترتیب،اینبه.بودداخلیشیشه بهنسبت

.نمایدآسان ترراآنباکاروکندمحافظتاحتمالیصدماتبرابردرراشیشه ایلیفتاشداضافههمسومیالیهیک،نهایتاً

.ساخت(POF«پالستیکینوریفیبرهای»)پلیمرازفقطیاپلیمرهمراهشیشهشیشه،ازتوانمیتنهاراالیافاینکهشودمیمعلوم

:هستندزیرقسمت هایشاملنوریالیافساده ترین

.هستهنامبهباالشکستضریبباداخلیاستوانه-

.روکشنامبهکمترشکستضریببامیانیاستوانه-

.ژاکتنامبه(سیویپییایورتانپلیجنسازمعموالً)پلیمریمحافظوخارجیالیه ی-

یالیهضخامتومیکرون630تا125ضخامتدارایمیانیالیه.استمیکرون600تا100بینهستهقطرای،شیشهنوریفیبرهایبرای
.استمیکرون2000تا750محدودهبینقطرهاتمامیها،POFبرای.کندمیتغییرمیکرون1024تا250بینخارجیمحافظ

بادنکرکارعلتهمینبه.آنهاستقطردرپالستیکی،وایشیشهنوریفیبرهایدراصلیهایتفاوتازیکیشودمیدیدهکهطورهمان
POFاستترآسانها.



.استدواینترکیبیاپالستیک،(SiO2)خالصشیشهشامل(میانییالیهوهسته)فعلیتجاریالیافدرشدهاستفادهمواد

بهنسبت(POF)پالستیکینوریفیبرهای.دارداقتصادیمالحظاتومحصولمطلوبکیفیتمانندعواملیبهبستگیمواداینازکدامهرازاستفادهمیزان
.کنندکارمرئیطیفناحیهدرتوانندمیوشوندمیساختهتریارزانموادازکهبرخوردارندمزیتاینازایشیشهفیبرهای

درهاPOFامر،اینرغمعلی.کرداستفادهآنهاازتوانمیکوتاههایمسافتدرتنهادلیلهمینبهودهندمینشانزیادیاتالفالیافاینحال،اینبا
،اتومبیلدرهادادهانتقالبرایPOFتوسطمسیهایسیمجایگزینیزمینهدرتحقیقاتیودارندایگستردهکاربردداروییوصنعتیتجهیزاتووسائل

.دهدعبورهستهولطدراتالفکمترینبارانوربتواندتاباشدخالصبسیاربایدمادهاینکنید،استفادهسیلیکاشیشهازهستهدراگر.استانجامحالدر

؟می شوندساختهشنازشیشه هااکثرکهحالیدرآورددستبهخالصبسیارشیشهمی توانچگونه

شروعگازیO2وSiCl4باشما.شوداستفادهشیشهتولیدبرایشنذوبجایبهتواندمیکهداردوجودشیمیاییواکنشیکسؤال،اینبهپاسخبرای
:نماییدمیاستفادهواکنشانجامبرایکاتالیستیاحرارتازوکنیدمی

SiCl4 + O2 ----------> SiO2 + 2 Cl2

؟بگیریمراعملکردبهترینتادهیمتغییرنحویبهرامیانیالیه یوهستهشکستضریبمی توانیمچگونه

بهاضافیمادهیککردناضافهبامعموالً.باشدمیانیالیهازباالترباید(هسته)داخلیالیهشیشهشکستضریبکهمی دانیمسؤال،اینبهپاسخبرای
.شویمآنهاخواصبهبودباعثمی توانیمداریمکهموادی

ازبیشترالکترون18داشتنباژرمانیوم.می کنیماضافهخالصسیلیکایشیشه یبه(ژرمانیومتتراکلریدگازصورتبه)ژرمانیومکمیمقدارماموردایندر
به.گیردنمیقرارأثیرتتحتفیبرمیراییکهچندهر،می یابدافزایشهستهشیشه یشکستضریبنتیجه،در.می کندعملکنندهدوپهعنوانبهسیلیکون

ضریبالفاختافزایشباعثدوهرعملدواین.دادکاهشرامیانیالیهشکستضریبفلوئوریابورکمیمقدارکردناضافهبامی توانیدترتیب،همین
.استنورمناسبانتقالملزوماتازاینومی شودشکست



بازارفیبرهای نوری در 

ع عبور نور و چگونگی توزیحالت هایمختلفی از فیبرها بر اساس انواع 
وری  مهم است که بدانید طراحی یک فیبر ناما . ضریب شکست وجود دارند

انند پارامترهای کلیدی م. است که ما از آن انتظار داریمخواصیوابسته به 
رار ، پهنای باند، پخش نور و مقاومت کششی بیشتر مورد توجه قمیرایی

.می گیرند

هم چنین محافظت از فیبرها در برابر عوامل خارجی مانند رطوبت، گرما،
الفی از به همین دلیل الیاف با غ. در نظر گرفته شودمی بایستسرما و آب، 

ر یا دسته یک تک فیبسازنده یکل مواد . می شوندجنس پالستیک استفاده 
.می خوانندرا با نام کابل فیبری ژاکت هاو پوشش هافیبرها، 

برابر باید از انعطاف پذیری باال، مقاومت باال درکابل هاواضح است که این 
.تاب برداشتن و شکستن و وزن پایین برخوردار باشند

د و به چه میزان در تولیپلیمرهاییاگر عالقه دارید بدانید که چه نوع 
:را نگاه کنیدمقابل مثال هایلیفی کاربر دارند، کابل های

1شکل

2شکل



.استشدههپوشیدگیرضربهلولهیکبااولمرحلهدرفیبرکهداریمراالیهچندسیستمیکماباال،1شکلدر
هیچواستنرم ترخارجی،الیه یازواستاپوکسیرزینیاسیلیکونجنسازمعموالًگیر،ضربهلوله یاین

سایربافیزیکیتماسازناشیکهمیکرومقیاسدرشدن هایخمازرافیبرلوله،این.نداردنوریفعالعامل
.می کندمحافظتاستکابلاجزاء

یارشتهلشکبهموادازبسیاری.دارندنیازمکانیکیکردنتقویتبهنیزالیافشکننده،نسبتاًموادمانند
ازدسته ایما1شکلایندر.استفایبرگالسمواداینازیکی.کنندبازیرانقشاینمی توانند،فیالمنت

کهیجایآنازالبته.گرفته اندبردردورتادورراگیرضربهلوله یکهمی بینیمرافایبرگالسرشته های
آنشدنرمنباعثتامی شوداضافهآنبهیورتانپلیازدیگرالیه ییکاست،سختنسبتاًماده ایفایبرگالس

.شود

کوالرالیافازیهالیکمی تواندارد،نیازنیزباالکششیمقاومتبهبودنالکتریکیعایقبرعالوهلیفیکابلاگر
.می یابدآرایشکابل هانوعایندرفیالمنتشکلبهکوالرمعموالً.دادقرارآنروی

ارجیخالیهیکبنابراین.زیرزمینیاآبدرهوا،در:رودکاربهمختلفیمحیط هایدراستممکنکابلنهایتاً
.هستندمنظوراینبرایموادکاربردترینپریورتانپلیوپی وی سی.استالزامینیزمحافظ



ش یک کابل فیبری خارجی با ژاکت ضربه گیر داریم که از دو پوش، ما 2شکلدر 
یکون که روی سیلهایترلیکی از جنس سیلیکون و دیگری از : ساخته شده است

یک  )استر–از جنس پلی اتر قطعه ایکوپلیمریک هایترل. شده استاکسترود
دارد و توسط شرکتبهینه ایاست که در برابر آب مقاومت ( گرمانرماالستومر
. می رسدبه فروش دوپونت

ن  ای. می شود، یک ماده مقاوم در برابر رطوبت قرار داده کوالردو الیه از الیاف بین 
یا ( ومینیومبه ویژه آل)، فلز (اتیلناغلب پلی )از پالستیک می تواندمانع رطوبت ماده ی

مفید بودن این کابل را در هوای  ،PVCدر نهایت، یک پوشش . از هر دو ساخته شود
.آزاد تضمین می کند



ه کمی شودفقط در این جا، کابلی نشان داده . با کمی اصالحاتاست 2شکلهمان ، 3در شکل 
در رقوی تاز آن جایی که این کابل به محافظت . از آن استفاده کنیممی خواهیمدر زیر زمین 

برابر یک الیه مقاوم در: اندقرار داده شده کوالرالیه هایبرابر رطوبت نیاز دارد، دو غالف، بین 
.رطوبت و دیگری یک پوشش فلزی

3شکل

بدیلت(نوریانرژییا)نوربهالکتریکیانرژیآنتوسطکهاستعلمیک(FO)اپتیکفایبر
هبدوبارهآخردرومی شودمنتقلدیگرجاهایبهنوریفیبرهایطریقازنوراین؛می شود

.می شودتبدیلالکتریکیانرژی
منتقلنوریشکلبهتلویزیونکابلیاتلفنخطوططریقازامواجکهمی رسدنظربهجالب

قابلمزایای.می گیردقرارمرئینورفرکانسطیفمحدوده یدراوقاتازبسیاریکهمی شوند
همالانتقیافلزیسیم هایبامقایسهدرنوریفیبرهایوسیله یبهدورراهازارتباطتوجه
:شودخالصهزیرشرحبهمی تواندمحور

.کابلاندازه یازمستقلکامالًبزرگ،باندپهنای-
.می رسدحداقلبهنوریاتالفیعنیکم،میرایی-
.زیادحدتامتقابلمکالمه یوشده،القاصدای،الکترومغناطیسیالقاءکاهش-
.کموزنباطوالنیکابل هایداشتنامکان-
.نگهداریونصبپایینهزینه ی-



میودوجبهمختلفهایرنگفلزیمختلفترکیبات.شوندمیدرستمذابماسهدرفلزیترکیباتکردنحلازرنگیهایشیشه
میاستفادهتیرهبزسرنگبهشیشهتولیدبرایکرومفلزترکیباتوآهنازوقرمزشیشهتولیدبرایسلنیومسولفیداز:مثالبرای.آورند
.شود

شیشه رنگی-19

ریفلکسشیشه -20
ازحاصلیروشنایوآفتابنورازبهترچههراستفادهجهتدرکهگرفتنظردررنگیشیشهنوعیتوانمیواقعدررارفلکسشیشه

درکهیباالیرنگیتنوعخاطربهرفلکسشیشه.می گیردقراراستفادهموردمختلف(ساختماننمایوپنجره ها)ساختمان هایدرآن
اختمانسمعماریبهخاصیزیباییمی تواندساختماننمایدررفلکسشیشهبردنبکار.داردراخودخاصوویژهطرفداراندارد،بازار

بدهد

درحتیکهمعنیبدین.کندمشاهدهراساختمانداخلنیستقادرمنزلازخارجناظر،کههستاینرفلکسشیشه ویژگیاولین.1
ایستیبحتماًپرده هاوبودهمعکوسمسئلهاینشبدرچندهر)ببیندراافرادوداخلفضاینمی تواندکسیپردهزدنکنارصورت
.می شودمربوطخارجوداخلنورمیزانتفاوتبهامراین.(شوندکشیده

مختلفاهدافباومکان هادررفلکسشیشهکاربردمواردوویژگیها



.دارندمتنوعیرنگ بندیکهاینبهتوجهبا،برشمردرفلکسشیشه هایخصوصیتدومینمی توانراساختمانبرایزیباظاهرایجاد.2

داخلیفضایبهورودیگرمایمیزانازکاستنوآفتابمستقیمنوربازتاب،استمشخصهمآننامازکههمان طوررفلکسشیشهدیگرویژگی.3
مکانیکایبرنیازموردانرژیونورمیزاندرطریقاینازومی کنندبازتابشرانورازمختلفیطیف هایشیشه هانوعاین.استتابستاندرساختمان ها

از.بیندبآسانیبهرابیرونفردکهمی شودباعثمی کندعبورشیشهازکهنورازبخشی.می کنندعملآینههمچونواقعدر،می گذارندتأثیرخاص
داخلمی تواندنهستبیروندرکهفردیبرسدپنجرهازبیرونبهمی تواندکمیبسیارنورواستکم تربسیارخارجنوربهنسبتداخلنورچونطرفی

.ببیندراساختمان

میداراهکمناسبیدماییکنترلوتنظیمویژگیباشیشه هانوعاین.می دهندکاهشراحرارتورادیواکتیواشعهورودمیزانرفلکسشیشه های.4
.مناسب اندبسیارآفتاببهرواتاق هایبرایواقعدر.می کنندبیشترراکولروبخاریتأثیرباشند

افراددیدادندتغییردیگریوشیشه هااینرنگبهتوجهباداخلمحیطبهورودینورکاهشیکیآن هامهم ترینکهدارندهمایراداتیرفلکسشیشه های

می کندگوشزدراهاآپارتمانومنازلبرایراشیشه هانوعاینانتخابدردقتضرورتایراداتاین.می باشد(View)بیرونبهنسبتساختمانداخل

رنگیشیشهو رفلکسشیشهتشابه هایتفاوت و 
رنگ هایدرودارند4+6و4+4انواعرنگیشیشه هایهمانندرفلکسشیشه های.کردمقایسهرنگیشیشه هایبامی توانرارفلکسشیشه هایویژگی های

درتفاوتونورسرفلکمیزانبهرنگیشیشه هایباشیشه هااینتفاوت.می شوندعرضهبازاردروتولیدطالئیونقره ای،برنزی،آبیسبز،ازاعممختلف
.می شودمربوطشبوروزطولدرساختمانداخلمحیطداشتندید

بودنمناسببههمشخصاین.داردمنحصربه فردیمشخصهکهمی باشدموجود(نقره ایرنگفقط)سوپرسیلوررفلکسشیشهنامبارفلکسشیشهازنوعی
داخلبهنورکهاینازومی کندهدایتداخلفضایبهدرصد100میزانتاراخورشیدنورشیشهنوعاینچون.می شودمربوطکم نورفضاهایبرایآن

.می کندجلوگیرینرسدمنزل



سکوریتشیشه -21

ازاستفادهرونایازباشد،خطرناکمیتواندخنجرهمچونشکندمیوقتیفلوت.میشودتولیدفلوتشیشهابتدامحصول،اینساختهنگام
نوعهر.وندشدادهبرشدلخواههایاندازهبهبایدشوندمقاومومحکمقطعاتاینکهازقبل.باشدخطرآفرینمیتواندمواردازبسیاریدرآن

.گیردصورتتولیدازقبلبایدجاسازی

تجربهراسانتیگراددرجه600ازبیشدماییامااستمتفاوتسطوحدمایمعموال.میشودگرمکورهداخلسطوحشدن،سختفرآینددر
خنکایثانیه10الی3زمانییمحدودهطیدرسردهوایانفجاریکتوسطسرعتبهسپساست،داغکامالحالتایندر.کردخواهد

کخنبهشروعدرونیبخشحالتایندر.گرددمیسطحدرهاییتنشایجادسببوگرددمیخنکآنسطوححالتایندر.شودمی
.کندمیشدن

خودسویبهسطحازراتاسرمامیکنندسعیسطحی،فشارهایتنشایجادباداخلیسطوحواندشدهسفتمختلفسطوحمرحلهایندر
بهبودباعثداخلیهایتنشاین.گیردبرمیدررامقطعسطحمساحتازدرصد60حدودتاهستهدرتنشمنطقه.شوندخنکوبکشند
.شودمیآنمقاومتوقدرت

یافتههبودببسیارکششیاستحکاملحاظازوخمشیاثراتحرارتی،شوکوهاتنشبرابردرآمدهدستبهمحصول,تولیدفرآیندازپس
انبساطریب،ضوزنشیمیایی،خواصترکیب،ووضوحرنگ،:قبیلازماندمیباقیتغییربدونآنهایویژگیازبسیاریوجوداینبا.است

.آنمحکمجنسوگرماییرساناییخورشید،نورانتقالگرمایی،

.گرددمیتریقونتیجهدرویافتهافزایشباقیماندههایتنشسطحباشد،ترپایینآنگرماییرساناییوگرماییانبساطضریبهرچه
.نموداستفادهکهاعینازبسیاریبرایآنازتوانمیوگیردمیصورتکوتاهزمانیدرشدنسفتعملیات



(Laminated Glass)شدهلمینیتشیشه -22

ودرشتقطعاتبهاثرشکستدرمعمولیشیشه.استبرخورداربیشتریایمنیضریبازمعمولیشیشه هایبهنسبتلمینیتشیشه
وضعیتیمعمولشیشه هایبامقایسهدرسکوریتشیشه های.گرددعظیممالیوجانیخساراتبهمنجرمی توانندکهشدهخردبرنده

شیشهالحهربهاماندارندجانیخطرگونههیچکهمی شوندخردبرندهغیروریزقطعاتبهشکستاثردرشیشه هااین.دارندبهتری
میانشیشه،الیهندچیادومیانلمینیتفراینددر.بودشیشهمشکلایننمودنمرتفعلمینیتشیشه هایپیدایشفلسفه.می ریزدفرو

 هایشیشهمشخصهمهم ترین.می گردندیکپارچهدائمیصورتبهوحرارتفشارتحتمجموعهکلوگرفتهقرارپلیمریالیه های
راخودکپارچگییشیشهوچسبیدهالیهمیانبهشکستهتکه هایامامی شکننداثرضربهدرشیشه ها.آنهاستشکستالگویلمینیت

می نمایدحفظ



شیشهتئوری و تکنولوژی 
زاواستشکلبییاآمورفایکس،پرتوپراشآزمایشتحتکهاستایماده(Glass)شیشه

فازیککهاسترفتاریپدیدهاین.دهدمیبروزراایشیشهحالتبهانتقالویژهرفتارخود
یبرخناگهانیبیشوکمتغییراتآندروگذاشتهنمایشبهدادنحرارتهنگامجامدآمورف
قادیرمبهبلوریجامداتخاصمقادیراز(حرارتیانبساطضریبوگرماییظرفیتمانند)خواص

Tgایشیشهبهانتقالدمایبهناگهانیتغییراتایندمای.شودمیدیدهمایعاتبهمخصوص
مهمکهشودمییافتطبیعتدرمورفپلییاشکلچندبهبلورینآزادسیلیس.استموسوم

کریستوبالیتو(Tridymite)تریدیمیت(Quartz)کوارتز:ازعبارتندهاآنترین
(Cristobalite).است2.32کریستوبالیتو2.28تریدیمیت،3.65کوارتزمخصوصوزن.

سیلیسفازیتحوالت

.هستندتعادلشرایطدرسیلیسپایدارفازچهارمایعسیلیسوکریستوبالیت،تریدیمیتکوارتز،
سانتیدرجه870حرارتدرجهتاکوارتزفاز.استمحیطمعمولیشرایطدرپایدارفازکوارتز

میبدیلتتریدیمیتبهتعادلیمنحنیطبقسپسوماندهباقیپایدارصورتبهچنانهمگراد
گرادسانتیدرجه1470تا870هایحرارتدرجهبینپایدارصورتبهنیزتریدیمیت.شود

نهایتدروآیدمیوجودبه1470حرارتدرجهدرکریستوبالیتآنازپسوداشتهوجود
.شودمیایجادمایعسیلیسفازوشدهذوبگرادسانتیدرجه1713درکریستوبالیت



شیشهانتقال به 
کردنسرداب.دادنشاننموداریکوسیلهبهتوانمیراشیشهومایعبلور،بینارتباط

کاهشABخطامتداددریکنواختوتدریجیصورتبهحجم،Aاولیهحالتازمایع
میصورتتبلورTfانجماددمایدرباشد،آهستهکردنسردسرعتاگر.یابدمی

پس.یابدمیکاهشCتاBنقطهازناگهانیصورتبهمعموالحجمدماایندر.گیرد
سردسرعتاگر.یافتخواهدکاهشCDخطامتداددرحجمدما،کاهشباآناز

حالتایندرشد،نخواهدانجامTfدمایدرتبلورعملباشد،باالکافیاندازهبهکردن
خودکاهشبهABخطادامهدرBEخطامتداددرویافتهسرمایشابرمایعحجم
ولیهرسیدانجماددمایزیربهکهاستمایعییافته،سرمایشابرمایع.دهدمیادامه
در.داردقرارفراپایدارحالتدرترمودینامیکینظرازنتیجهدرونشدهمنجمدهنوز
محسوسصورتیبهدما–حجممنحنیشودمیدادهنشانTgباکهمعینیدمای
ادامهاست،بلوریجامداتبهمربوطکهCDخطموازاتبهتقریباودادهشیبتغییر

ازالتیحشیشهواقعدر.استموسومشیشهبهانتقالیااستحالهدمایبهTg.یابدمی
کهحالیدرشودمیحفظمایعحالتاتمیآرایشوحجمانرژی،آندرکهاستماده
.استجامداتمشابهفشار،ودماباآنحجموانرژیتغییراتنرخ

Glass(Tg)شیشهبهانتقالدمای transition temperatureهباالستیکحالتازشیشهرفتارکردن،گرمهنگامآندرکهاستدمایی
.می شودمشخصمادهحرارتیانبساطضریبدرناگهانیتغییربادمااین.می شودتبدیلویسکواالستیکحالت

نظرموردیمرپلتهیهباکهنساجیوپلیمریصنایعجملهازمی شودبررسیزیادیبسیارمواددرونیستشیشهبهمنحصرفقطدمااین
.کردتهیهنیزرانظرموردالیافمی توان



کردنخنک 
شدهرلکنتشرایطتحتودقیقآهستگی،بهتاگیرندمیقرارحرکتحالدرتسمهیکرویگرمهایشیشه
.شودمینشکستهشیشهوشودنمیواردآنهادرغباریوگردکهشودمیتضمینشرایطاینبا.شوندخنک

هاهدیواربههاشیشهتاشودمیدمیدهشیشهبهفشردههوای.شوندمیریختهبطریهایقالبدرهالقمه
عیبتادشونمیگرمکمیدوبارهوشوندمیبرداشتههاقالبازهابطریبعد.آینددرقالبشکلبهوبرسند

.شودبرطرفنیزهایشان

شکل دادن

1500حدوددمایباکورهدرآهکسنگو(سودا)سدیمکربنات،(شیشهخرده)شکستههایشیشه،ماسه
بعدآیددرمی(مایعحالت)مذابشیشهشکلبهوشودمیذوبمخلوطاین.شوندمیگرمگرادسانتیدرجه

.شودمیبریده(gobs)لقمهنامبهشیشهازهاییگلولهشکلبه

شیشه مذاب

محصول شیشه یساخت نمونه ای از مراحل 



تکنولوژی شیشه
میارقراستفادهموردشیشهبههاآنتبدیلواولیهموادذوببرایشیشهذوبهایکوره

.شودمیاستفادهمتفاوتیهایکورهازشیشهمختلفانواعتهیهبرای.گیرند

.کردیبندتقسیماحتراقیوالکتریکیهایکورهبهتوانمیراشیشهذوبهایکوره

قرارادهاستفموردفایبرگالسوکوچک،صنایعدرگستردهطوربهالکتریکیهایکوره
.دهدمینشانراشیشهذوبکورهیکازنماییروبروشکل.گیردمی

آنازبرخیادامهدرکهداردوجودشیشهمختلفانواعدهیشکلبرایمتفاوتیهایروش
.شدخواهدمعرفیها

:فلوتروش-1
کورهداخلبهپیوستهصورتبهاولیه،موادابتدادر.شدمعرفی1950سالدرروشاین.شوندمیتهیهفلوتروشبهتختهایشیشهامروزه

.یرندگمیقرارتصفیهعملیاتتحتهاحبابحذفبرایوشدهیکنواختهاآنترکیبشوند،میریختهگرادسانتیدرجه1500دمایدر
.کندمیتولیدشیشهتن500ساعت،هردرواستمذابشیشهتن2000حاویکورهمعموال

یشهشضخامتشرایطایندر.شودمیشناورمذابقلعحمامرویبرنیتروژناتمسفرتحتوگرادسانتیدرجه1100دمایدرویسکوزمذاب
.شودمیاستفادهغلتکازترضخیمیاترنازکهایشیشهتهیهبرای.استمترمیلی6تقریباآمدهبدست



سازیشیشه سینتیکیتئوری 
درمایعتبلورعدمیابلورتکهکندمیاشارهنکتهاینبهسازیشیشهسینتیکیتئوری.استگرفتهقرارتوجهموردبیشترسازیشیشهسینتیکیتئوریامروزه
تگیبسسیستمازحرارتیانرژیکردنخارجسرعتورشدوزنیجوانهسرعتبهکهاستسینتیکیمسئلهیکTgدمایبهرسیدنازپیششدنسردهنگام

یتقابلباموادیهیدروژنیوواندوالسفلزی،،یونی،کوواالنسیازاعممواد،ازایدستههردرتوانمیکهکندمیاشارهخودمشهورمقالهدرتورنبال.دارد
.یافتسازیشیشه

وموثرعواملعنوانبهغیرهوذوب{انتروپی}مایع،-بلورمشترکسطحسطحیکششمانندمادهخواصازبرخیوهاجوانهتمرکزمیزانکردن،سردسرعت
بابایدایعمیککهشودمیمطرحپرسشایننظریهایندرواقعدر.دهندمیقرارتاثیرتحتسازیشیشهنظرازرامختلفمایعاتتواناییکههستندمهمی

باکهاینشرطهبشودشیشهبهتبدیلتواندمیایمادههرسازی،شیشهسینتیکیتئورینظرازنتیجه،در.شودشیشهبهتبدیلتاشودسردسرعتیچه
.گرددسردکافیسرعت

کهباشدپایینقدریبههاجوانهتشکیلسرعتبایدنشود،منظمدیگرعبارتبهیانیایددربلوریجامدصورتبهمایعشحالتدمایزیردرمایعیکهاینبرای
موادبرایتبلورهایسرعتزیرجدولدرشد،معطوف{رشد}سرعتبهمحققانتوجهابتدا.نشوددادهمادهبهتبلوریاشدنمنظمفرصتشدهدادهزماندر

درتوجهقابلمواردازیکی.باشدداشتهراممکنمقدارترینپایینبایدشوند،میایشیشهآسانیبهکهموادیبرایسرعتاین.استشدهدادهنشانمختلف
تسرعدارد،باالییگرانرویذوبنقطهدرکهمایعیدر،گرانرویورشدسرعتمورددرموجودروابطاساسبر.استذوبنقطهدرگرانرویمیزانجدولاین

باعملدرندتوانمیهاآنوباالستحدازبیشزیر،جدولموادکردنسردسرعت.آیدمیدرشیشهصورتبهبیشتریسهولتبامادهاینوبودهکمبلوررشد
شیشهبهدورهرشدیا{زنیجوانه}بودنآهستهبنابراین.استاندکمواداینزنیجوانهسرعتزیراآیند،درشیشهصورتبهکمتریبسیارکردنسردسرعت
.کنندمیکمکسازی

اییشهشورقهپاییندلیلهمینبهوشودنمیسختکاملطوربهکهاستغلیظیمایعشیشه
وذوبابلیتقاستحکام،شفافیت،دلیلبهشیشه.استشانباالیازترضخیمقدیمیهایپنجره

.گیردمیقراراستفادهموردایگستردهطوربههمهنوزمجدد،بازیافت
حمسطهایورقهشکلبهمثالعنوانبهدادشکلزیادیهایروشبهتوانمیرامذابشیشه
شرفتپیحدیبهشیشهفناوری.درآوردنوریالیافبرایایرشتهشکلبهیاوهاپنجرهبرای
.شوندساخته....نشکنونسوزشکلبهتوانندمیهاشیشهکهکرده



و شرح آن  شیشه فلوت فرآیند 
ودورانیحرکاتدلیلهمینبه.کنندمیذوبهاوسداگبدونگرادسانتیدرجه1550دمایدروذوبهایکورهدرراشیشهابتدافرآیندایندر

.شودمیفلوتهایشیشهنوریخواصبودنمطلوبعامل،موضوعهمین.دهدنمیرخشیشهنوارگردابیهمچنین

.گرددمینترلکاستعمودیکه،آجریبلوکیبوسیلهریزشمیزانمرحلهایندر.ریزندمیفلوتقسمتبهرامذابیشیشه،کانالییبوسیلهسپس
باوریزدمیشدهذوبقلعحمامرویبه،استفیوزکستآنیلبهجنسکهسنگیرویازگرادسانتییدرجه1050حدوددردماییداشتنباشیشه

1050ازرامواداین،دماکنترلبا.میرسدمتر3ازبیشبههاآنعرضوشوندمیگستردهطولیجهتدرمواداین.شودمیگستردهثابتضخامتی
میوندباشمیالزمپیوستگیهمچنینوسفتیدارایایشیشههاینواردماایندرحال.کنندمیسردورسانندمیگرادسانتیدرجه600به،درجه
میرخشیشهشدنسختوزداییتنشعملکهکورهمسیرمتری150طولدر.کردمنتقلزداییتنشکانالبهوآوردبیرونقلعحمامازراهاآنتوان
هایرنوا،زداییتنشیکورهازخروجازپس.آیدبعملجلوگیریماندهباقیهایتنشایجادازتاشوندمیسردکنترلباایشیشههاینوار،دهد

.زنندمیبرشارهاشیشهنهایتدروشودشناساییوبررسیهاشیشهمعایبوکیفیتتاگذرندمیپیوستهصورتبهاپتیکیبازرسیازایشیشه

تاریخچه ی ساخت شیشه فلوت  
آهستگیهبفلوتفرآیندحالبهتازمانآناز.گرفتنام"فلوتشیشه"کهنمودمعرفیراشیشهازنوعیپیلکینگتوننامبهفردی1959سالدر

.شدتختشیشهفرآیندجایگزینوشدگسترده

تولیدکلاز%35حدودیعنیآمارایناستموجودسالدرتنمیلیون40حدودتولیدی،هایظرفیتبافلوت،ازطرح180حدوددرچیزیامروزه
!.استجهاندرسکوریتشیشه

معرفی شیشه فلوت و چگونگی ساخت آن
.باشندمیبهتروباالترکیفیتبااماتخت،هایشیشهبهشبیهفلوتهایشیشه



سایدپورتشیشه -نمونه ای نحوه سوخت و احتراق در کوره شیشه فلوت



مزایای شیشه های فلوت 

مزیتدارایهگذشتهایتختشیشهبهنسبتآید،میدستبهفلوتفرآیندازاستفادهباکهتختییشیشه
:ازعبارتندهامزیتاین.باشدمی

.باشدداشتهگذشتههایفرآیندخالفبرراباالییتولیدظرفیتتواندمیفرآینداین-

.نمایدتولیدمیلیمتر25تا0.5ضخامتباباالکیفیتباراتختهایشیشهتواندمیفلوتشیشهفرآیند-
.باشدمیمتر3ازبیشترهاشیشهایننواریعرض

.کندمیممکنزیادیحدتارااتوماسیونامکانواستپیوستهصورتبهفلوتفرآیند-

قابلری،نوکیفیتلحاظازشده،پولیشخوردهسایشپلیتشیشهبامقایسهدرفلوت،هایشیشهسطح-
.باشدمیبهترومقایسه

اینلذا.استهیافتبهبودبیشترروزبهروزوداشتهبسیاریهایپیشرفتفلوتفرآیند،گذشتهسال35ایندر
شناختهشیشهتولیددرفرآیندنوعترینایمنودردسرترینبیازیکی،فراوانهایپیشرفتاینوجودبافرآیند

.استشده



؟مشکالت ساختن شیشه فلوت چه بوده 

مذابمواددرونمعلق،دیواریلبهکهکرداشارهمورداینبهتوانمی،روشاینمشکالتاز
ابمشکلاین.گرددمیمذابآلودگیوناخالصیشدنپیداباعثامرهمینوگیردمیقرار

موادازرابهلتوانستند،پالتینیوسیلهبهمعلقدیواریلبهپوشاندنبا.شدحلزمانگذشت
یپیچیدهروش،آنهابزرگمشکالتازدیگریکیزمانآندرهمچنین.نمایندخارجمذاب
.بودنازکهایشیشهتولید



سکوریتفرایند تولید شیشه 

ی ندارند و هستند، فرایند تولید راحتخوردارکه در برابر حرارت و ضربه از مقاومت زیادی بر مستحکمیو یا شیشه های سکوریتشیشه های
.اشدتا از استاندارد کافی برخوردار ببگذراند کردن را سکوریتیک شیشه معمولی باید طبق اصول و حتی زمان بندی دقیق فرایند 

چگونه است ؟  سکوریتتولید شیشه فرایند 

ازملیاتعگونههرانجامکهاستاینامرایندلیلواستسکوریتشیشهساختبراینظرمدابعادانتخابفراینداینشروعدرقدماولین
زدهدیاموندسنگنظر،موردشیشهلبه4بهبرشازپس.میشودشیشهشکستنوافتادنخطربهباعث...وکردنسوراخدادن،برشقبیل

.میشونددادهحرارتدرجه625دمایبامخصوصایکورهدرهاشیشهدیاموندسنگزدنوبرشازپسبعدمرحلهدرومیشود

سکوریتمراحل تولید شیشه 

فرایندیطیکهمیشوندشدنخنکجهتمخصوصیبخشواردشدهدادهحرارتهایشیشه،سکوریتشیشهتولیدبعدیمرحلهدر
ودهدرخشیکشتنششیشهمرکزیبخشدروفشاریتنششیشهسطحدرمیشودباعثکهمیشوندسردسریعخیلیشیشه هابخصوص

.میشودسکوریتنیمههایشیشهتولیدباعثبگیردصورتآرامشدنسردفراینداگرکهشودذکربایدالبته

خطرنسبتاینافزایشطورهمینوهستندMpa50حدودکششیتنش هایوMpa100سطحیتنش هایاینکهگفتبایدادامهدر
وبرفنیسنگیباد،حرارت،مکانیکی،بارهایبرابردرمیشوندمقاومراهاینازکهشیشه هاییهمچنینودارددنبالبهراشیشهشکستن

یمیائی،شترکیبرنگ،مانندمشخصاتباقیولیهستندمقاومترضخامتوابعادهمانبا  معمولیشیشه هایازبرابر5تا4گوناگونضربه های
نمیکنندتغییری...وانبساطضریبوذوبنقطهفیزیکی،خصوصیات،درصدعبورنور



نشکنفرآیندهای ساخت شیشه 
برسرعتبهبایدهوااطفا.استاهمیتحائزبسیارکورهازخروجازپسهواسریعاطفامیبیند،زیادیگرمایکهآنجاازحرارتی،عملیاتدر

.گیردصورتآنسطوحروی

وجودبا.شودخوردنتابوپیچباعثاستممکنصورتاینغیردرشود،اعمالسطوحتمامرویبریکنواختبصورتبایدهواجریاناین
.استگرمهمچنانهسته,سطوحدرهوااطفا

.میشودنزدیکخودپایدارحالتبهمیابد،کاهشفارنهایتدرجه600الی400دمایتاکهزمانی

کورهدرمودیعبصورتانبرکازاستفادهباراآنآنکهیادادقرارکورهدرافقیبصورتمیتوان.نمودگرمروشدوبهمیتوانرانشکنشیشه
.نظربرسدمورددمایبهتادادقرار

ساختاستحکام باال پس از ایجاد 
درجه300الی200دمایاختالفبرابردرهمچنینو.میباشدمعمولیشیشهازمحکمتربرابرچهارحدودباد،فشارتحتشدهتولیدمحصول
.میباشدمقاومتبهقادرفارنهایت



کردن سکوریتحرارتی برای عملیات 

.  می باشد( گراددرجه سانتی 700باالی )حرارتی از گرم کردن یکنواخت جام شیشه تا دمای نرمی شیشه عملیات 
.  می گرددشیشه گرم شده بوسیله دمیدن هوای سرد به هر دو سطح شیشه سریعاً سرد 

حرارت داده، سپس سریعاً به دو سمت گراددرجه سانتی 700این فرایند شیشه را تا مرحله نرم شدن در باالی در 
.می شودوزیدهشیشه هوای بسیار خنک 

جبموامراینکهمی گردندخنکداخلیالیه هایازترسریعآنبیرونیالیه هایشیشه،سازیسردمرحلهدر
ادایجموجبکهشدهسردآنمرکزازترسریعشیشهسطوحشدن،سردخاللدر.می گرددشیشهاستحکام
.می گرددشیشهاستحکامنتیجهدرودائمیتنش های

.  می باشندElementalو Convectionحرارتی نیز به دو صورت کوره های

.  می گرددبه شیشه القا المنتهستند که گرما با کوره هایالمنتالکوره های
کورهدرونیهواگرمایوسیلهبهگرماالقایدلیلبهولیبودهالمنتالازگرانترنسبتبهکانوکشنکوره های
.آمدخواهددستبهبهتریویکدست ترسکوریت



سکوریتمزایای استفاده از شیشه 

بهدارد،ریبیشتمقاومتشکستگیمقابلدرسکوریتشیشهیکسان،ضخامت هایباخامشیشهبامقایسهدر
.می گرددبرابر5ازبیشآنمکانیکیمقاومتگفتمی توانکهصورتی

برشدرتقکهمی شودتبدیلصیقلیلبه هایباکوچکقطعاتبهسکوریتشیشهشیشه،شکستصورتدر
.می دهدکاهشراصدمهخطرامراین.ندارند

موارد استفاده 
.ی باشدماستفادهقابلباشدنظرموردایمنیوحرارتمقابلدرمقاومتاستحکام،کهجائیدرسکوریتشیشه
هشیشازبزرگقطعاتبهشیشهشدنخردازمقابلهبرایسازیخودروصنعتدرسکوریتشیشهعموماً

.می گردداستفادهخودروعقبوسمت هادرسکوریت

.نمی شکندضربههنگامدرکهچرامی گردداستفادهلمینیتشیشهازجلودر

اوم سازیمقشیشه،می کندپیدامالحظهقابلاهمیتایمنیومکانیکیمقاومتنظیرپارامترهاییکههنگامی
شکست،زاپسکهخاطربدینشیشهایناستفادهموردمعمولترین.می گیردقراراستفادهمورد(سکوریت)شده

برای)یردمی گقراراستفادهموردعقبوجانبیشیشه هایبرایاتومبیلصنعتدرمی آیددرریزقطعاتبصورت
(می گردداستفادهنمی شودجداشکستهنگامکهلمینیتشیشهازعوضدرجلوشیشه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88


Waterدستگاهای–اتوماتتمامبرش هایوهاCNCهمچونآالتیماشینازاستفادهباخانگیلوازمدر jet-دستگاهای
می تواندغیرهو–Convectionنوعازکوره هایی–اتوماتیکتمامچاپدستگاهای-برداشتنوعهرتنظیمقابلیتباتراش
–هشیشرویبرشدهکارطرح هایباشیشه ایسینک های–بدنهوپنلازاعمبرشنوعهربادارطرحهودشیشه هایانواع
.نمودتولیدراتزیینیشیشه های–یخچالوتوکارفرورومیزیگازاجاق

راانانسبهزدنصدمهاحتمالکهمکانیهریاورودیدرمانندقاببدونسازه هایبرایسکوریتشیشهساختمان سازیدر
.استاستفادهقابلباشدداشته

مدرن هایسیستمدراینکهدلیلبهاداراتدراصوالً.کرداشارهاداراتدرسکوریتشیشهازاستفادهبهمی توانموارددیگراز
معمولیشیشهکهاینجاستنکتهاما.شدهرایجشیشهازاستفادهباشند،داشتهدیدیکدیگربهفضاهاکهمی شوددادهترجیح
حدتاراخطراینسکوریتشیشهاما.داردزیادیجانیخطرببیند،آسیبیکهصورتیدرواستزیادیبسیارخطراتدارای
.ندارندجانیخطرکهمی شودتبدیلریزیبسیارقطعاتبهشکستن،صورتدروکردهرفعزیادی

تولیدمشخصات جدول 
3200mm* 8400بیشترین سایز واحد •

120mm* 300کمترین سایز واحد •

19mmبیشترین ضخامت واحد •

4mmکمترین ضخامت واحد •



:تهیه ظروف شیشه ایروش 
ده، که در جدول زیر بیان شهاییشیشه ای توسط روش ظروف 
.می شوندتولید 

کهیهنگاموشودمیآغازآنذوبوترکیبتهیهبافرآیندهااینتمامی
لشکبخشبهمذابشیشهازداغلقمهیکرسد،مطلوبدمایبهمذاب
هیدشکلبخشبهکورهازشیشهکههنگامی.شودمیفرستادهدهی

ودماوزن،ها،لقمهفیدر.داردنارنجی-قرمزرنگیشود،میمنتقل
برلقمه300تواندمیهافیدراینسرعت.کندمیکنترلرالقمهشکل
شدهادهدنمایشزیرشکلدرفیدریکعملکردازتصویری.باشددقیقه
.است



:پرسروش -

.روش پرس، لقمه در داخل قالب قرار گرفته و فشار سمبه، موجب می شود تا شیشه تمام قالب را پر کنددر 

:دمش-پرسروش

ودکنمیایجادرابطریباریکهایگردنهایجادامکانفرآینداین
دمشوپرسروشدر.شودمیاستفادهقالبسهازروشایندر

.دشومیفشردهقالبداخلبهسپسشود،میتزریقلقمهابتدا
ریبطگردنهانحنایوشودمیفشردهتزریققالبداخلبهسمبه
بقالبهسمبههمراهبهشدهدادهفرمشیشهسپسشود،میایجاد

شکلفرآینددمش،انجامباجاآندروشودمیفرستادهدیگری
.شودمیکاملدهی



:شرکتاهدافوتوانفعالیت،
دیوارهایساختدرخودنوآوریوتجربهپشتوانهبهموعودطبتجهیزشرکت
ویژهتمراقبهایبخشوعملاتاقدربرترکیفیتونوینتکنولوژیبه،ماژوالر
اقلحدبهمنجرکهراماژوالربیمارستانیکاربردیفضاهایوکردهپیدادست

بیمارستانمفهومازمهمیبخشوشودمیعفونتوآلودگیخطررساندن
.نمایدمیارائهراگرددمیمحسوب(صرفهبهمقرون)اقتصادی

ازقدیمماژوالرمعمولروشبههمشرکتاینساختماژوالردیوارهایجنس
یافلز-شهشیازترکیبینیزوشیشهازهمواستیلاستنلسیاوگالوانیزهورق

جهتازکهباشدتواندمیبرترتکنولوژیباطبیشکلبهپلیمر-شیشه
ونیدگرگوسببکمتروتراقتصادیتمیزکاریهایهزینهصرفونگهداشت

.شدخواهدکارمحیطشدنترتمیز

رائهامقابلشکلدرشرکتاینماژوالرطبیدیوارهایاستانداردرنگازتعدادی
.استشده



یک نگاهها در Clean Roomمحصوالت شیشه ای این شرکت در فواید 
.شودمیکارمحیطشدندلپذیرواتمسفرشدنجذابباعثشیشه

.کندمیارائهرازمینهپسنوروطراحیمختلفهایگزینهایشیشهدیوارسیستم

.شونداستفادهزمینهپسنوریاچاپبرای،مثالعنوانبهتوانند،میایشیشهعناصر

.داردکارکنانوبیمارانسالمتبرمثبتیتاثیرطراحیهایجنبهاین

.کندانتخابطراحیابزاردررامختلفتصاویرتواندمیمشتری

.برآیدمعمولکنندهتمیزعواملهمهعهدهازتواندمیونبودهزردکهاستمحکمیبسیارمادهشیشه

.استمقاومکامالبازهاواسیدهابهحتیایشیشهدیوارسیستم

مناسبیبهداشتشرایطبهترینتضمینوکردنتمیزبرایشیشهاتصاالت،کمتعدادومادهماهیتبهتوجهبا
.است

.استاحتراققابلنهواشتعالقابلنهشده،المینیتایمنیشیشهمیلیمتردوازده

.باشدسازگارزیستمحیطباوشودیافتبازکاملطوربهتواندمیشیشه

.نموداستفادهکاربردیسطوحتمامبرایپذیرانعطافبطورتوانمیراشیشه





شیشه ای و استیلماژوالرعمل مزایای اتاق 
آنتی باکتریال و مقاوم در برابر مواد ضد عفونی کنندهماژوالرایجاد دیوار یکپارچه و -
شده به منظور افزایش سطح ایمنی و عدم فرو ریزی در صورت شکستلمینیتاستفاده از شیشه های -
امکان ارائه ی طراحی های ترکیبی متشکل از شیشه و استیل-
سرعت تولید و اجرای باال همچنین جذابیت جهت پروژه های باز سازی اتاق های عمل و بخش های مراقبت ویژه-
امکان انتخاب رنگ و طرح مورد نظر بر اساس نظر مشتری-
از روش های متداول قدیمی بسیار کمتر نگهداشتیهزینه تعمیر و -
با عمری طوالنی تر از مواد فلزی و مقاوم به مواد اسیدی و بازی-
.با قابلیت طرح پذیری بیشتر و بهتر می باشد-
قابلیت ایجاد تنوع و مدل دهی متنوع -

(فقط تمیز)ها چه ضد عفونی و غیر ضد عفونی Clean Roomقابلیت به کارگیری در تمام -
صرف جویی در هزینه در استفاده خیلی کمتر از مواد ضد عفونی و تمیز کننده -
در رقابت با رقبای خارجیالوصولصرفه جویی در هزینه خرید و ارائه خدمات بهتر و سهل -

از نظر کشور و استان و شهری نیز ایجاد اشتغال و درآمد زایی برای کشور، استان، شهر و نیز ارز آوری در صورت صادرات محصول-



کنندهصرفه جویی در هزینه مواد ضدعفونی –
جوییصرفهسببوبردمیبینازراعملهایاتاقودرمانیفضاهایدرکنندهعفونیضدموادبهنیازامراین

مترکآلودگیدیوارها،نظافتجهتنیازموردزماندرجوییصرفهکننده،عفونیضدموادمصرفدراقتصادی
می…ودرمانیپرسنلبرایکنندهضدعفونیموادمضراتحذفانسانی،نیرویبهنیازکاهشزیست،محیط
.گردد

ماژوالردیوارهایباعملاتاقساختهزینهباماه8زمانمدتدرکنندهعفونیضدمواددرهزینهکاهشمیزان
متری40عملاتاقیکبرایکنندهضدعفونیموادهایهزینهذیلشرحبهکهنمودخواهدبرابریشرکتاین
:استگردیدهمحاسبهسالیکزمانمدتدر



جویی در هزینه در رقابت با کمپانی های خارجیصرفه –

دیوارهایدرمسیستاینازاستفادهپیشرفتهکشورهایدرامروزه،گرددمیباالییهزینهمشمولسنتیمتریالنصبواجراکهآنجاییاز
.تاسدادهماژوالروباکتریالآنتیهایسیستمبهراخودجایزمانمروربههاسیستماینواستگردیدهمنسوخدرمانیهایمحیط

لذاوهستندتوسعهحالدردرمانیفضاهایدرنصبزمانکاهشوسادگیوقیمتیتوجیهعلتبهنیزایراندرامروزههاسیستماین
ایاورهمشمعتبرهایشرکتتاییدمورددیگربازسازییاوساختحالدرهایبیمارستاندرکنافوکاشیشاملسنتیهایسیستم

.باشندنمی

برایکهکردنداروپاییکشورهایازسیستمایننمودنواردبهشروعخاورمیانهکشورهایاخیر،هایسالدرامراینضرورتبهتوجهبا
.کردندمیپرداختیورو400تا350شاملدیوارمترمربعهرازایبهراگزافیبهایامراین

کنندگاندتولیازیکیعنوانبهنیز.....شرکتاینواستیافتهکاهشهاقیمتاینزمینهایندرداخلتولیدپیشرفتباحاضردرحال
بهراماژوالردیوارمترمربعهربرایشدهتمامقیمتوباشدداشتهقیمتکاهشدرموثرینقشکهدارداینبرسعیماژوالرسیستماصلی

.برسانداروپاییوارداتیقیمتزیر

Lowerنگهداریهزینهکاهش– Maintenance) :)

مقاومتتریالباکآنتیسیلیکونجنسازبندیدرزنوارهایومقاومبسیارشدهلمینیتشیشهنیزوشدهلمینیتاستیلمتریالوجود
.داشتنخواهندتعمیراتوبازسازیبهنیاززمانطولدروداشتهبناییمصالحدیگروکاشیبهنسبتباالتریبسیار



اقتصاد و مقدار تولید شیشه جهان و ایران

دومرزازایراندرشیشهصنعتتولیدظرفیتگردیداعالمایرانشیشهصنعتانجمندبیرومدیرههیئتعضوتوسط1396سالماهآباندرآنچهمطابق
.گذشتسالدرتنهزاردویستومیلیون

.استتنهزار100صنایعسایروتنهزار300بلورتن،هزار400بطریشیشهتن،هزار500ومیلیونیکتختشیشهبخشدرتولیدمیزاناین

سهمتولیدمیزانایناز.شودمیتولیدداخلدرشیشهانواعتنهزار500ومیلیوندوحاضرحالدر:1397ماهآذردرمنبعهمانازمنتشرهآمارطبق
شیشهصنایعسایروتنهزار320ازبیشرومیزیوبلورشیشهتن،هزار400بندیبستهشیشه هایتن،هزار500ومیلیونیکازبیشتختشیشه های

.استسالدرتنهزار100تا50بینغیرهوایشیشهدانه هایشیشه،الیافای،شیشهلوله هایمثل

.داردوجودکشوردر(جانبیصنایعبیشتر)صنعتیکوچکواحد100همینطوروشیشهتولیدیواحد60ازبیشصنعتیمقیاسدراکنونهم

سیمانوکاشیشیشه،تولیدمانندمعدنیصنایعبراینفریمیلیون500بازاربامنطقهیکدرغنیمعادنوگازونفتذخایربهتوجهباایرانکشور
.استاقتصادی

.استداشتهرشددرصد5تا4ازبیشساالنهگذشتهسال20مدتدرمتوسطبطوراخیردهه هایدرشیشهصنعت

ژاپندر%8و(سابق)شورویدر%9امریکامتحدهایاالتدر%26مقداراینازکهاستشدبراوردتن63*610حدود1977سالدرشیشهجهانیتولید
دوبهتوانمیراتولیدیمحصوالت.دهندمیاختصاصخودبهراشیشهتولیدکل%70،غربیاروپاییکشورهایهمراهبهکشورهااین.استگردیدهتولید
4حدودنسبتاب(آشپزخانهایشیشهوسایل،روشنایی،حبابظروف،،بطریمثل)ظروفشیشهو(آینهشیشهپنجره،شیشهمثل)تختشیشهدسته

برگشتکل%10ازبیشمحصوالتاینارزشامااستناچیزظروفوتختشیهبامقایسهباویژههایشیشهتولیدمقدار.نمودبندیتقسیم10به
تن1/12*610وتختشیشهتن2/3*1981،610سالدرآمریکامتحدهایاالتتولیدمقدار.دهدمیاختصاصخودبهراشیشهصنعتدرسرمایه

.استکردهتولیدایشیشهظروفتن4/3*610وتختشیشهتن1/1*610(سابق)غربیآلمان،1985سالدر.استبودهایشیشهظرف



اتاق عملمدوالرمقایسه شیشه با سایر مواد دیوار 

.نیستخواناجدول 





شیشهجدید در تکنولوژی کارهای توسعه ای شرکت با تحولی 

خود و توان مهندسی نیرو های  R&Dتکیه بر واحد با شرکت تجهیز طب موعود با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز و همچنین امکانات کشور ایران، 
.متخصص در این واحد موفق به تهیه نوع خاصی از دیوارهای شیشه ای اتاق عمل به نام دیوار شیشه ای پزشکی گردیده است 

با خصوصیات ( شهشی)استفاده از مصالح سبک . این محصول مناسب اتاق عمل و کلیه ی فضا های درمانی با حساسیت ویژه نسبت به کنترل عفونت می باشد
اقتصادی و و سایر تجهیزات متحرک و صرفه جوییبرانکارد، ترولیمقاوم در برابر خش و سایش و مقاومت در برابر خراشیدگی و ضربات نقل و انتقال زیاد 

. ایجاد زیبایی بصری از خصوصیات قابل توجه این محصول می باشد 

:می توان موارد زیر را نام برد ،از سایر مزایای این دیوار فرا شیشه

ایمنی-1

قابلیت ضد عفونی با روش های ساده-2

بیماران و کادر درمانیاعصاب تولید در رنگ ها و طرح های متنوع اعم از تصاویر مناظر طبیعی جهت کاهش اضطراب -3

امکان مناظر طبیعی جهت ایجاد محیطی با حداقل اضطراب برای بیمار و کادر درمانی -4

ها پنلقابلیت تعویض راحت هر کدام از -5

عدم تولید گرد و خاک و عوارض ناشی از بنایی در حین نصب یا تعویض -6

قابلیت انطباق با فضاهای موجود اتاق عمل-7






