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شیشه های خودرو
انواع شیشه های خم  /تخت  /لمینت و شیشه های گرم شونده خاص خودرویی مطابق استانداردهای مربوطه جزء
توانمندیهای تولید می باشنند .شنیشنه های گرم شونده خودرویی در شیشه های جلو و یا عقب خودرو به منظور
جلوگیری از یخ زدن و یا مه زدایی كاربرد دارند  .بطوركلی شنیشنه در صنتت خودروسازی به لحاظ كیفیت و
ایمنی از اهمیت خاص و ویژهای برخوردار است و به عنوان عایقی برای صدا و باد و باران به كار برده میشود .
تفاوت تكنولوژیكی شیشه جلویی خودرو با شیشههای جانبی و عقبی آن
شنیشنه جلویی خودرو برخالف شنیشنههای جانبی و عقب خودرو كه سنكوریت می باشنند  ،از نوع شیشههای
لمینیت اسنت .در این شنیشه ها ی

فیلم پالستیكی وجود دارد كه به وسیله دو الیه شیشه در طرفین احاطه شده

است  .این شیشه ها در مقایسه با شیشههای متمولی از ایمنی بسیار بیشتری برخوردارند چون شیشه های متمولی،
در اثرشكستن به قطتات درشت و برنده خرد می شوند كه میتوانند منجر به خسارات جانی و مالی فراوانی برای
فرد حادثه دیده شنوند  .درصنورتیكه شنیشنههای لمینیت در اثرضنربه میشكنند اما تكههای شكسته به میان الیه
پلیمری چسنبیده و شیشه یكپارچگی خود را حفظ مینماید بدین ترتیب از پراكنده شدن خرده شیشه ها و ایجاد
جراحت برای سرنشینان خودرو یا پرتاب شدن سرنشینان به بیرون از خودرو جلوگیری میكند  .از خواص دیگر
آن میتوان به كاهش انتقال صدا با فركانس باال  ،جلوگیری از ورود اشته فرابنفش تا  09درصد و قابلیت ترمیم
هنگام ترك خوردگی كه بصنننورت لیزری انجام میگردد  ،اشننناره كرد كه كه البته ترمیم ترك خوردگی های
شیشه خودرو برای اتومبیل هایی كه شیشه ی یدكی آنها در بازار موجود است  ،توصیه نمی شود .
اما شیشههای جانبی و عقب پس از برشكاری و شكل دهی تا دمای  099تا  999درجه سانتیگراد  ،حرارت داده
شنده و سپس به سرعت سرد می شوند  .این عمل موجب استحكام سطحی شیشه می شود بطوریكه این شیشه ها
در اثر شننكسننتن  ،به قطتات ریز  ،بدون لبه های تیز و برنده خرد شننده و فرو می ریزند كه هیچ گونه خطر جانی
ندارند  .البته الزم بذكر اسنت جهت افزایش ایمنی  ،گاهی اوقات شنیشه های عقبی را نیز بصورت لمینیت تولید
می كنند .
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شیشه سكوریت : Tempered glass
شیشه سكوریت حرارتی  ،عبارتست از نوعی شیشه كه استحكام آن بواسطه عملیات حرارتی افزایش یافته است.
در طی این فرآیند شنیشه تا دمای نرم شوندگی (حدود  711درجه سانتیگراد) گرم و پس از آن به وسیله دمیدن
هوای سننرد به طور یكنواخت بر هر دو سننطآ آن سننریتا" سننرد میگردد .این اقدام سننبب ایجاد برخی تيییرات
فیزیكی در شیشه شده ولی شكل ظاهری آن ثابت میماند .
ویژگی های مهم شیشه سكوریت :
 -1اسنتحكام خمشی و مقاومت آن در برابر ضربه در مقایسه با شیشه متمولی از همان ضخامت  ،سه تا پنج
برابر میباشد.
 -2مقناومنت آن در برابر تيییرات ناگهانی دما یا شنننوك حرارتی در حدود سنننه برابر افزایش یافته و میتواند
حرارت را نیز تا حدود  275درجه سانتیگراد تحمل نماید .
 -3در صورت شكست  ،شیشه سكوریت به قطتات ریزی با لبههای صیقلی تبدیل شده كه قدرت برش ندارند و
ازصدمات جانی و مالی جلوگیری مینمایند .
 -4در ضننمن با توجه به آن كه در شننیشننه سننكوریت تنشهای كشننشننی و فشنناری درونی با یكدیگر در تتادل
میبناشنننند  ،نمی توان بر روی آن عملیات بتدی مانند برش ،خم و یا سنننوراا كاری انجام داد و بنابراین پیش
از انجام عملیات سنكوریت بایسنتی ابتاد و كلیه مشخصات شیشه در نقشه تفصیلی اجرایی به طور دقیق مشخ
گردد.
شیشه سكوریت خودرو :
اسنتفاده از این نوع شنیشنه برای قسنمت عقب ( )backliteو جانبی ( )sideliteخودرو می باشند و متناسب با
حالت آیرودینامیكی  ،خم مناسننب نیز به آن داده می شننود .این نوع شننیشننه در كوره های مخصننوص در دمای
حدود  711درجه خم می شود و با عملیات دمش ناگهانی هوا ،تنش سطحی باالئی در شیشه ایجاد می گردد كه
سبب افزایش استحكام سكوریت شدن می شود.
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الزم بذكر اسنت ی

سنری خطهای مشنكی بر روی شیشه های عقب قرار دارند كه نقش گرمكن را دارند و از

یخ زدگی شنیشه جلوگیری می كنند  .همننین موجب از بین بردن آب و تمیز شوندگی بهتر و رف شبنم و گرد
و غبار می شوند .
فرآیند تولید شیشه های سكوریت :
 -1برش شیشه
 -2لبه زنی شیشه و پولیش آن به دو طریق می تواند انجام پذیرد :
 -2-1توسط دستگاه تیتان
 -2-2توسط دستگاه دیاموند كه برای ایجاد انحناء در لبه های شیشه بكار می رود
 -3شستشوی شیشه توسط آب مقطر (  ) ROو خش
 -4عملیات چاپ  ( :چاپ دستی یا چاپ سیل

كردن شیشه

) بدین منظور مراحل زیر انجام می پذیرد :

 -1-4طراحی آرم
 -2-4لیتوگرافی
 -3-4تهیه شابلون
 -4-4چاپ
الزم بذكر اسنت كه رنگهای بكار رفته بر پایه رزین های سیلیكونی هستند كه درجه پخت آنها حدود  099الی
 999درجه سانتیگراد می باشد
 -9دركوره تحت دمای حدود  999 -099درجه سانتیگراد عملیات حرارتی انجام می شود .
( عملیات حرارتی عبارتند از گرم كردن یكنواخت جام شیشه تا دمای نرمی شیشه )
زمان ماندگاری در كوره برای عملیات حرارتی = ضخامت شیشه ( میلیمتر ) *  ( 49ثانیه )
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 -0خن

كاری  :پس از خروج شنیشنه از كوره  ،عملیات خن

كاری با فشار باالی باد انجام می گردد  .برای

عمل سنكوریت شدن هرچه ضخامت شیشه كمتر باشد فشار باد بیشتر می شود  .زمان خن
برنامه عملیات حرارتی اسننت  .در مرحله خن
خن

كاری نیز متناسب با

كاری ش نیشننه  ،الیههای بیرونی آن سننری تر از الیههای داخلی

میگردند كه این امر موجب اسننتحكام ش نیشننه میگردد اگر عملیات خن

كاری بدرسننتی انجام نشننود

امكان بروز اعوجاج در سطآ شیشه می باشد .
 -9بسته بندی شیشه
آزمونهای مربوط به شیشه های سكوریت :
 -1آزمون خرد شدگی شیشه
 -2مقاومت در برابر ضربه گلوله
 -3میزان مجاز انحراف نور
 -4آزمون شناسائی رنگها
 -9میزان مجاز عبور نور مرئی
 -0میزان مجاز واپینش نور ( اعوجاج )
 -9تست  ( Zebraاعوجاج )
 -8پایداری حرارتی
خودشكنی شیشه سكوریت (خودكشی شیشه ):
خودكشی شیشه به متنای شكستن خودبخودی شیشه است  .برخی از رایج ترین دالیل مرتبط به آن عبارتست از:
 -1آسیب و خرابی های كوچ

طی نصب مانند خراش یا خوردگی لبه كه بتداً گسترش مییابد

 .در واق از مهمترین دلیل شنكسنتن شنیشه سكوریت میتوان از ضربه زدن به لبه شیشه و ایجاد
لب پریدگی روی شیشه سكوریت نام برد كه بتد از مدتی باعث تركیدن آن میشود .
 -2آسیب به هنگام نگه داشتن در فریم مخصوص و تماس لبه شیشه با فلز یا پیچ
0
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 -3نصنب شنیشنه در قابی كه ضنریب حرارتی یكسنانی با شیشه ندارد و در اثر گرما یا فشار هوا ،
طول شیشه با طول قاب به طور یكسان كش نیامده و موجب شكست میشود .
 -4وجود ناخالصنی های مولكولی در داخل شنیشه مانند تركیبات سولفید نیكل  ،بدین ترتیب كه
در طی فرایند سكوریت كردن  ،اجزای سولفید نیكل در كنار شیشه با هم گرم می شوند و در
درجه حرارت باال و بتد از این كه شیشه سرد شد باقی می مانند  .با گذشت زمان سولفید نیكل
گسترش می یابد كه دلیل شكستن شیشه سكوریت خود به خودی می شود .
 -9تنشهای گرمایی و سرمایی در شیشه سكوریت .
 -0تنش های مكانیكی  ،ضربه و حرارت مستقیم
 -9ضنخامت ناكافی شنیشنه سنكوریت برای مقاومت در برابر فشار باد ( انتخاب شیشه سكوریت
ضخامت پایین )
 -8خرابی  ،ناصافی و یا عیوب در جریان تولید در لبه های شیشه
 -0خرابی و یا عیوبی در سطآ شیشه
-19تراشه های سخت جوشكاری
بطور خالصه می توان گفت وقوع خودكشی ،با كنترل سه عامل كاهش می یابد :
 -1سازنده جام فلوت  :مشخ

شدن وجود تنش مكانیكی ناشی از تيییر حجم ذرات سولفید

نیكل و سیلیكون .
 -2سازنده شیشه خودرو  :كنترل فرآیند برش  ،دیاموند و كوره های سكوریت.
 -3خودرو ساز  :كنترل در سازه و بدنه خودرو و بهبود شرایط حمل و نقل و مونتاژ .
با توجه به مطالتات قبلی در این زمینه و صننحه گذاری آن با فرآیند تولید سننازندگان شننیشننه خودرو ،میزان قابل
قبول برای وقوع این پدیده غیرقابل اجتناب  ،شنكسنت  ۹-۱۱شنیشه از  1999جام شیشه تمپر و به عبارت دیگر
حداكثر ۱.۱جام در هر  199خودرو تولید شنننده می باشننند .البته در مواردی با توجه نوع خم و قابلیت ماشنننین
آالت  Preprocessingاینن میزان تننا  ۱.۱جننام در هر  199خودرو تيییر می كننند كننه بسنننتننه بننه نظر
مشتری(خودروساز) مورد تایید و یا رد قرار می گیرد .
شیشه جلو خودرو Laminate
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همانطور كه در باال اشناره شد شیشه جلویی خودرو از نوع شیشههای لمینیت می باشد  .در این شیشهها ی

فیلم

پالسننتیكی به نام  ( P.V.Bمخفف  ) Polyviniyl butyralوجود دارد كه به وسننیله دو الیه شننیشننه در طرفین
احاطه شده است .
به منظور جلوگیری از تابیدن نور آفتاب به صورت و چشم راننده خودروی مورد نظر قسمت باالی  P.V.Bشیشه
های جلوی خودرو را رنگی می كنند و این كار منجر به پیشنگیری از آسنیب به چشمان رانندگان می شود  .این
كار در شب هم مشكلی در دید راننده هنگام رانندگی ایجاد نمی كند .
الزم بذكر اسنت وجود حباب در شنیشه جلو می تواند بتلت عدم هواگیری دقیق در فرآیند تولید شیشه را داده
باشد و اگر این حباب ها در محدوده دید راننده باشند می توانند باعث اختالل در دید وی شوند .
فرآیند تولید شیشه های لمینیت :
 -1برش شیشه
 -2لبه زنی شیشه و پولیش آن توسط دستگاه دیاموند كه برای ایجاد انحناء در لبه های شیشه بكار می رود .
 -3شستشوی شیشه توسط آب مقطر (  ) ROو خش
 -4در اتاق ایزوله ی
ضخامت طلق كمتر از ی

كردن شیشه

الیه طلق  PVBمابین دو الیه شیشه متمولی كار گذاشته می شود .
میلیمتر می باشد .

 -9انجام پرس سرد
 -0انجام پرس گرم  :بمدت  19دقیقه ‘ تحت حرارت  199الی  299درجه سانتیگراد پرس می شود .
 -9انجام عملیات واكیوم جهت خروج هوای بین الیه ها
 -8شیشه المینیت در اتوكالو با  19الی  11بار فشار  ،بمدت  1الی  2ساعت هواگیری می شود .
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 -0بسته بندی
آزمون های مربوط به شیشه های لمینیت :
 -1مقاومت در برابر ضربه گلوله
 -2میزان مجاز انحراف نور
 -3میزان مجاز واپینش نور ( اعوجاج )
 -4مقاومت در برابر ضربه مدل سر
 -9مقاومت در برابر دمای آب جوش
 -0ازمون كاهش نوری پس از سایش
 -9آزمون شناسائی رنگها
 -8میزان مجاز عبور نور مرئی
 -0مقاومت در برابر نفوذ گلوله
 -19مقاومت در برابر رطوبت
 -11آزمون كاهش نوری پس از سایش
 -12مقاومت در برابر پرتو فرابنفش
 -13تست  ( Zebraاعوجاج )
 -14مقاومت حرارتی
 -19مقاومت سرمایی

بطور كلی دالیل شكست شیشه جلو عبارتند از :
0
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 -۱شكست بواسطه ضربه و برخورد .
 -۲احتمال بروز ترك در شنیشنه جلو بدلیل تنشهای پسماند و نقای

فرآیند تولید و در نتیجه شكست بواسطه

تركهای ریز و مویی در سطآ شیشه ( شكست بواسطه تنش های مكانیكی و حرارتی ناشی از نقای

فرایند تولید

).
 -3ناصنافی سنطآ زیر كار و اعوجاج لبه ها و برجسنتگی های تیز مثل تراشه های سخت جوشكاری كه موجب
تمركز تنش و شروع ترك از ی

ناحیه می گردد كه مربوط به ایرادات فریم می باشد .

 -4علت شكست شیشه می تواند ایراد اپراتوری موق نصب شیشه روی فریم باشد ( شكست شیشه تحت تنش و
فشار ناشی از مونتاژ ) .
 -9پریدگی شیشه در سطآ و لبه ها و خراشیدگی عمیق .
 -0شرایط نگهداری و حمل و نقل نامناسب .
 -9استفاده از چسب نامناسب برای چسباندن و فیكث كردن شیشه .
پدیده دی -لمینیشن  Delaminationدر شیشه لمینیت چیست؟
یكی از مهمترین مراحل فرآیند تولید شنیشه لمینیت  ،تخلیه كامل حباب های هوا در میان الیه های شیشه و طلق
اسننت  .اگر این امر بطور كامل و دقیق اجرا نشننود  ،به مرور زمان امكان جداشنندن الیه های شننیشننه و طلق از
یكدیگر وجود دارد  .این فرآیند برگشننت شننیشننه را  Delaminationنامیده و یكی از عیوبی اسننت كه در
بلندمدت در محصول نهایی ظاهر می شود با دقت در فرآیند تولید میتوان از بروز این پدیده جلوگیری كرد.
لمینیت رزین چیست و به چه علت استفاده از آن منسوا شده است؟
روش لمینیت نمودن شیشه با الیه های رزین  ،روشی كم هزینه تر در تولید شیشه لمینیت میباشد  .در این روش ،
رزین مای جایگزین الیه طلق  PVBشنده و الیه های مختلف شنیشه به كم
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یابد  .در این فرایند تخلیه حباب های هوا امكان پذیر نمی باشد  .اشكاالت عمده ای كه طی سال های استفاده از
این روش مشاهده شده عبارتند از:
» لمینیت رزین در مقابل امواج زلزله به روش اسننتاندارد و تتریف شننده  ،مقاومت ننموده و شننیشننه ای ایمن
محسوب نمی شود.
» لننمننینننننیننت رزیننن در مننقننابننل اشنننننتننه منناورا بنننننفننش چننننندان مننوثننر عننمننل نننمننی كننننند.
» لنمینی نت رزین ایزوالسنننی ون صنننوتی مننناسنننبی در برابر اصنننوات ننناخواسنننتننه بنندسننننت نمی دهنند
» رنگ شفاف اولیه رزین در طول زمان زرد می شود.
بتلت متایب فوق استفاده از این روش مدتهاست كه در كشورهای آمریكایی و اروپایی منسوا شده است.
 Double glazing :شیشه های دو جداره
اسننتفاده از شننیشننه های دو جداره به دلیل حفظ انرژی حرارتی و برودتی و كاهش آلودگی صننوتی در پنجره
سناختمان بیمارسنتانها  ،كتابخانه ها  ،موزه ها و سناختمانهای حاشنیه خیابانهای پر تردد كاربرد وسی دارند.اخیراْ
برای ایمنی و آسایش بیشتر  ،پنجره وسایل نقلیه عمومی مانند واگنهای قطار و اتوبوسهای بین شهری نیز به شیشه
های دو جداره مجهز شده اند .
اسنتفاده از شیشه دو جداره  ،سطآ صدا را بین  29الی  39دسیبل كاهش می دهد  .متوسط شدت سر و صدا در
محیط های متمولی زندگی در شنهرها در حدود  09الی  99دسیبل می باشد  .از لحاظ علمی صدا با شدت 09
دسنیبل به عنوان صندای مزاحم و با شدت  09دسیبل مضر برای سیستم شنوایی و با شدت  129دسیبل باالتر از
آسننتانه تحمل بوده كه خطرناك تلقی می گردد  .به عالوه شننیشننه های دو جداره انتقال گرما را به شننیوه های
گوناگون و با رعایت نمودن اصول مهندسی تا حد زیادی كاهش می دهند .
سنیسنتم شیشه دو جداره شامل دو یا چند الیه شیشه كه به طور موازی در فواصل مساوی از یكدیگر قرار گرفته
اند و توسنط اسنپیسر در دور تادور آن  ،از هم جدا شده اند  .در فضای بین شیشه ها هوا یا گازهای خاص بدون
رطوبت مثل گاز آرگون یا كریپتون (عایق حرارتی ) یا گاز هگزا فلوئورید گوگرد )  ( ( SF6عایق صنوتی ) با
فشناری تقریباً مسناوی با هوای بیرون وجود دارد  .در شیشه دو جداره غالباً از اسپیسرهای آلومینیمی استفاده می
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شنود كه درون اسنپیسنر را با ماده رطوبت گیر (سنیلیكاژل) پر می كنند كه این ماده سبب جذب رطوبت هوای
مابین دو شیشه می گردد و توسط مواد درزگیر مناسب  ،كامالً آب بندی شده است .
تاثیر واقتی گاز آرگون كاهش اتالف انرژی از طریق رسننانش  Conductionاسننت ( انتقال حرارت به روش
رسننانش نتیجه جنبش موضننتی مولكول هاسننت كه انرژی را به یكدیگر منتقل می كنند )  .زیرا ضننریب انتقال
حرارتی گازهای خنثی و سننگین تر از هوا  ،پائین تر اسنت  .بنابراین انتقال حرارت در چنین شیشه دو جداره ای
كمتراسنت .بطور كلی با دوجداره كردن اصنولی و استفاده از چسب های اولیه و ثانویه به صورت اتوماتی

كه

امكان نفوذ هوا را به محفظه بین دوجداره سد كند  ،احتمال تترق شیشه دوجداره فوق التاده ضتیف می شود .اما
در تولیدات كارگاهی دستی كه عموما در آن ها امكان دوجداره سازی به شیوه اصولی و تزریق گاز های خنثی
و آب بندی مناسننب وجود ندارد  ،احتمال تترق شنیشننه دوجداره وجود دارد  .در واق آننه كه موجب میشننود
در شیشه های دو جداره ای كه به صورت اتوماتی

تولید میشود تترق در سطآ شیشه صورت نگیرد وجود مواد

رطوبت گیری است كه درون  Spacerیا فاصله انداز قرار دارد .امكان استفاده از مواد رطوبت گیر در شیشههای
دوجداره ای كه به صورت دستی تولید میشود ،وجود ندارد .همننین آب بندی كامل شیشه نیز به صورت دستی
میسر نمیباشد.
الزم بذكر اسنت وجود خالء در حد فاصل دو جداره  ،باوری نادرست است كه ار نظر علمی هم ممكن نیست .
زیرا تفاوت فشنار گاز بین دوجداره و فضنای بیرون موجب تاب برداشتن شیشه می شود ،همننین اگر فشار گاز
بین دو شیشه از فشار هوای بیرون بیشتر باشد نیز ،شیشه تاب برمیدارد.
خصوصیات شیشه های دوجداره :
عایق حرارتی و برودتی ( كاهش اتالف انرژی )
جلوگیری از نم زدگی شیشه
ایمنی بیشتر نسبت به پنجره های ت

جداره

عایق صدا وكاهش آلودگی صوتی
كاهش تولید گازهای زیان آور و حفاظت از محیط زیست
انواع شیشه های دوجداره :
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ساده  :این نوع شیشه دوجداره از دو جداره شیشه فلوت ساده تشكیل شده است .
رنگی  :این نوع شیشه دوجداره از ی

جداره رنگی و ی

رفلكس  :این نوع شنیشنه دوجداره از ی

جداره سناده و ی

جداره ساده تشكیل شده است .
جداره شیشه رفلكس ساخته می شود كه جداره

شیشه رفلكس باید به طرف بیرون قرار گیرد  .شیشه های رفلكس از عبور نور شدید خورشید به شدت جلوگیری
می كنند ولی ایراد آنها این است كه داخل ساختمان را تاری

كرده و در شب داخل ساختمان نمایان است .

سنكوریت  :شنیشه های سكوریت برای محل های پرخطر و پر تردد در نظر گرفته می شود  .شیشه سكوریت در
هنگام شنكسنتن كامالً خرد شده و باعث ایجاد تیكه های بزرو و خطرناك شیشه نمی گردد .شیشه های جانبی
خودروها از نوع سكوریت است .
لمینت  :شنیشنه های لمینت متموالً در كارخانه تولید شنیشنه از دو جداره شیشه ساده و ی

الیه رزین در وسط

آنها تشنكیل شنده اسنت  .شنیشه لمینت در موق برخورد مان سخت به آنها خرد نشده و تنها ترك بر می دارد .
شیشه های جلو و عقب خودروها از نوع لمینت است
فرآیند تولید شیشه های دو جداره :
 -1برش شیشه
 -2لبه زنی شیشه و پولیش آن كه به سه طریق می تواند انجام پذیرد :
 -1-2توسط دستگاه تیتان برای شیشه های سكوریت و درب های شیشه ای بزرو ساختمانی
 -2-2توسنط دسنتگاه دیاموند كه برای ایجاد انحناء در لبه های شنیشنه بكار می رود و برای مصارف صنتتی و
شیشه های خودرو از این روش استفاده می گردد .
 -3-2توسط دستگاه تسمه و برای شیشه های ساختمانی از این روش استفاده می گردد .
 -3استفاده از دستگاه دریل جهت سوراا كاری .
 -4شستشوی شیشه توسط آب مقطر (  ) ROو سپس خش
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 -9شنكل دهی فریم های آلومینیومی )  ( Spacerتوسط دستگاه خم كن )  ( Bendingبراساس اندازه شیشه
 فریم تو خالی بوده و دارای منافذی بر روی ان می باشد . -0مونتاژ پالك گاز جهت تزریق گاز آرگون بر روی فریم آلومینیومی ( البته در مصنننارف خانگی بجای گاز
آرگون از هوای متمولی استفاده می شود ) .
 -9تزریق سننلیكاژل جهت رطوبت گیری داخل فریم آلومینیومی  .الزم به ذكر اسننت كه برای مناطق شننرجی
عمل تزریق سننلیكاژل دوبار انجام می شننود تا در هوای گرم و شننرجی فرآیند جذب رطوبت كامل انجام گردد
بدین طریق از تركیدن شیشه جلوگیری می شود .
 -8به منظور درزگیری اولیه دور تا دور فریم آلومینیومی چسنب بیوتیل زده می شنود تا ضنمن چسبندگی اولیه
بین دو الیه شیشه  ،آببندی نیز كامل شود .
 -0سپس شیشه دوم روی فریم و شیشه اول چسبانده می شود .
 -19برای درز گیری  ،دورتا دور شیشه دو جداره چسب دو جزئی پلی سولفاید ( یا چسب پلی یورتان یا چسب
سیلیكون ) زده می شود تا از ورود هوا و رطوبت به داخل شیشه دوجداره جلوگیری شود .
 -11خش

شدن و تریم كردن شیشه و بسته بندی آن

استاندارد تولید شیشه های دو جداره :
تولید شنیشنه دو جداره با توجه به شرایط موجود و نیازهای جامته طبق استاندارد ملی ایران صورت میگیرد  .در
تدوین این اسنتاندارد تا حد امكان استانداردهای كشورهای صنتتی پیشرفته و بین المللی لحاظ شده است .هدف
از این استاندارد تتیین روش های آزمون  ،شیشه دو جداره به منظور بررسی و حصول اطمینان از كیفیت آنها می
باشد .
حد اقل تتداد نمونه ها باید  29عدد از ی

محصول باشد .

كلیه نمونه ها باید حداقل به مدت  2هفته در محیط آزمایشننگاهی با دمای  23±2درجه سننانتیگراد به صننورت
عمودی قرار گرفته باشند
عیت ظاهری آزمونه ها از لحاظ عدم وجود هرگونه خرابی ویا ترك خوردگی بررسی شود .
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آزمونهای استاندارد شیشه های دو جداره :
 -1آزمون تتیین نقطه برف
 -2آزمون پایداری در برابر محیط هایی با رطوبت باال
 -3آزمون چرخه های آب و هوایی تسری شده
 -4آزمون مه گرفتگی
 -9آزمون تتیین ضخامت محفظه هوا

 -0آزمون تتیین ضخامت قطته شیشه دو جداره
 -9آزمون تتیین ابتاد شیشه دو جداره
انواع دیگر شیشه :
 -شیشه های گرم شونده الكتریكی ( ) Electrically Heated Glass

شنیشنههای گرمشنونده به منظور گرمایش سنطآ شنیشه و جلوگیری از یخ زدگی و بخار گرفتگی شیشه (عموم ًا
شیشه جلو وسیله نقلیه )  ،از اعمال توان الكتریكی به سطآ شیشه بهره میبرند.
 -شیشه های ضد امواج الكتروميناطیسی ( ) EMI Glass

كاربرد این نوع از شننیشننه ها دراتاقهای پس زنی امواج الكتروميناطیسننی  ،كابین واتاق ویژه  ،درینو خودروی
فرماندهی  ،پنجرة اتاق

سكاندار كشتی ( كابین ناوبر )  ،صفحات نمایشگر  ، CRT, TFT , LCD,عدم آشكار

سننازی اطالعات روی كامپیوتر  ،عدم جاسننوسننی و آشننكار سننازی صننحبتها در اطاق جلسننات و خنثی سننازی
آشننكارسننازهای موجود وبه طور كلی در سننیسننتمهای الكترونیكی و پزشننكی كاربرد دارد  .و به این ترتیب این
قابلیت فراهم میشنود كه عبور فركانسنهای مختلف امواج مایكروویو از انواع نمونههای شنیشنهای ،پالستیكی و
پلیمری را تحت كنترل درآورد.
 -شیشه های با خاصیت باز تابش امواج(  IR ( Low - E Glassجهت استفاده در مناطق سردسیر
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شیشو  Low-Eی

نوع شیشو پوشش دار است كه مقدار زیادی از نور مرئی را عبور میدهد ولی مان از خروج

انرژی حرارتی از داخل به خارج و یا در صورت نیاز در تابستان میتواند از ورود گرما به داخل جلوگیری كند.
این نوع از شنیشنه از انتقال حرارت به نسبت حدود  %99جلوگیری میكند و بخصو ص در نقاط سردسیر دارای
كاربرد مطلوبی اسننت  .اسننتفاده از شننبشننو  Low-Eسننبب كاهش چشننمگیر تلفات حرارتی در سنناختمانها و
صرفهجویی قابل توجهی در مصرف انرژی و سوخت به منظور گرمایش داخل ساختمانها میشود.
 -شیشه های هوشمند ( ) Smart Glassبا قابلیت كنترل نور و گرما

شنیشنه های هوشنمند در تابسنتان گرمای آفتاب را در سناختمان كاهش می دهند و در مقابل در زمسنتان اشته
گرمادهنده را بیشنتر جذب می نماید .بدین ترتیب صرفه جویی زیادی در مصرف برق برای سرمایش و گرایش
در فصننول مختلف سننال باعث می شننوند .الیه های شننیشننه های هوشننمند را می توان به درخواسننت خریدار و
سنننفارش دهنده طوری تولید نمود كه مثالدر درجه حرارت  24درجه محیط وارد عمل شنننود .در كمتر از این
درجه حرارت ،شنیشه اجازه عبور به اشته مادون قرمز نور خورشید را می دهد و در باالتر از این دما اشته مادون
قرمز نورخورشید توسط شیشه منتكس و دف شود .
 -شیشه های ضد ل

و آسان تمیز شونده

پوشننش های  Nanoprotect AGكه در صنننتت خودرو سننازی كاربرد دارد  ،موجب دف آب و
ذرات گرد و غبار شننده و به راحتی می توان سننطآ آن را تمیز كرد  .این روكش همننین ضنندسننایش
بوده و عالوه بر مقناوم بودن در برابر پرتوهنای فرابنفش  ،از دوامی طوالنی برخوردار اسنننت .مشنننكل
آلودگی سنطو مخصوصاً در مورد سطو با انرژی باال همانند شیشه یا فلز كه تمایل به جذب مولكول
های دیگر دارند ،فراگیر اسننت  .راهبرد متمول برای حل این مشننكل ،كاهش انرژی آزاد سننطحی این
مواد بدون از بین رفتن ویژگی هایی همانند شفافیت است .برای رسیدن به سطو آسان تمیزشونده باید
به طریقی انرژی سطآ را كاهش داد.
 -شیشه نشكن

این نوع شنیشهها شامل دو یا چند الیه شیشهاند كه بوسیله ورقههایی از نایلون شفاف تحت حرارت و فشار به هم
متصننل میشننوند .همننین بتضننی از انواع ش نیشننههای طلقدار به عنوان عایق صننوتی  ،جاذب حرارت  ،كاهنده
شنفافیت و شنیشنه ایمنی بكار برده میشنوند .وقتی كه این شنیشنهها میشكنند ،خاصیت كشسانی نایلون مان از
پخش و پراكندگی ذرات شیشه میگردد .
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از جمله كاربردهای این نوع شنیشنهها در خودروها و ویترین ميازههایی كه اشنیاء گرانقیمت میفروشند استفاده
میگردد .ممكن است شیشه نشكن را از جنس شیشه سكوریت بسازند .
 -شیشه ضد گلوله

از چند الیه شنیشه سكوریت و یا نشكن  ،شیشه ضد گلوله میسازند .در هنگام وارد شدن گلوله به داخل شیشه ،
از نیروی آن كاسته و در میان شیشه متوقف میگردد .
 شیشه های با قابلیت عدم تجم بارهای الكتریكی ( ) Anti - Static Glass آیینه های  ECبا كیفیت باال در اتومبیل كه باعث كاهش درخشنندگی  ،روشننایی زننده و تابش خیره كننده نور ماشینعقبی می شود.

 شیشه های ترابری خاص شیشه های تاخیر انداز آتش -شیشه های تزیینی  LEDدار
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سایت ویكی پدیا در خصوص خودكشی شیشه
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سایت علمی دانشجویان ایران در خصوص استفاده از شیشه در متماری ایران

-3

سایت شركت شیشه دوجداره الماس پرشیا
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سایت شیشه و آینه  ،شیشه سكوریت و چند جداره ( نوشته حسین مرادخانی)
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سایت اول خودرو
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سایت مهندسی و بازرگانی پیشگامان صنتت ایران
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سایت سیستم جام آموزش فناوری نانو
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