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شیشــه گیــان در ســال  1360بــه منظــور حضــور
در بــازار تولیــد شیش ـههای خــودرو ،ســاختمان و
صنعتــی احــداث ،و کارخانــه شیشــه ایمنی شــمال
در ســال 1361در قالــب طــرح توســعه گــروه صنایع
شیشــه گیــان ،در شــهر صنعتــی رشــت فعالیــت
خــود راآغــاز نمــود .در آن مقطع به واســطه شــرایط
سیاســی و اقتصــادی موجــود در کشــور ،محوریــت
تولیــد درایــن کارخانــه ،شیشــههای خودرویــی
تعریــف شــد.
گرچــه تجهیــزات نصــب شــده در کارخانه هــای این
گــروه تــوان باالیــی جهــت تولیــد شیشــههای
ســاختمانی و صنعتــی راداشــت ولــی بــه دلیــل
نیــاز کشــور در جهــت توســعه صــادرات ،تولیــد
شیشــه خــودرو در اولویــت قــرار گرفــت.

در ســال 1380بــا بهرهبــرداری از ســایت جدیــد
ایــن گــروه در شــهر صنعتــی کاوه ،بــه نــام ایمــن
شیشــه ســپهر بــا خطــوط مــدرن اروپایــی بــه
منظــور تولیــد شیشــه اتومبیلهــای نســل نــو و
تامیــن نیــاز صنعــت خــودرو کشــور آغــاز شــد
و جهــت تکمیــل طــرح ،بــا توجــه بــه تجربــه
ارزشــمند مدیــران و کارشناســان مجموعــه ،در
ســال  1391گــروه اقــدام بــه راهانــدازی ســایت
تولیــد شیشــههای ســاختمانی بــا پیشــرفتهترین
ماشــین آالت تمــام اتوماتیــک روز دنیــا نمــود.

تهران -بازار بزرگ ایران(ایران مال)

تکنولــوژی تولیــد و ماشــین آالت موجــود در
کارخانــه هــای گــروه صنایــع شیشــه گیالن:
خطوط برش( )Cuttingاز شــرکت هــای BOTTERO
ایتالیــا و  CMSترکیــه و چنــد شــرکت دیگر
خطــوط آمــاده ســازی اتوماتیــک( )APLاز شــرکت
 BANDOژاپــن ،همــراه بــا دو دســتگاه دریــل اتوماتیــک
خطــوط آمــاده ســازی اتوماتیــک( )APLاز شــرکت
 BYSTRONICســوییس همــراه بــا دو دســتگاه دریــل
اتوماتیــک
ماشــین آالت دیـــاموند دو طرفــه اتـــوماتیک
( )DOUBLE EDGEتــا عــرض 4/2متــر
ماشــین آالت دیامونــد ایســتاده تمــام اتوماتیــک
( )Straight Line Edging Machinesاز شــرکت
BAVELLONI

ماشــین آالت دریــل تمــام اتوماتیــک و جاســازی
شیشههای ســاختمانی()Drilling/Milling Machines
بــه صــورت عمــودی تــا ابعــاد  6 x 3متــر
ماشــین آالت  CNCاز شــرکت  ،DELTAجهت تراش
لبههــا تــا  2/5ســانتیمتر بــا قابلیــت تولیــد تــراش موجدار
ماشین آالت  CNC Masterاز شرکت INTERMAC
ایتالیــا ،جهــت فــرزکاری ،حکاکــی ،دیامونــد و پولیــش
شیشــه
ماشــین آالت چــاپ دیجیتــال()Digital Printing
جهــت اجــرای انــواع تصویــر بــا  16طیــف رنگــی ،بــه ابعــاد
 1/5 x 2/5متــر
دســتگاه رولرکوتــر( ،)Roller Coaterجهــت رنــگ
انــواع شیشــهها بــا رنگهــای ارگانیــک و ســرامیک بــا
عــرض  2/2متــر و طــول  6متــر
ماشــین آالت چــاپ و رنــگ ســرامیک FLEISCHLE
آلمــان جهــت رنــگ و تریــم (دانــه بنــدی) روی انــواع
شیشــهها
کــوره هــای نشــکن از شــرکت  B.H.Tایتالیــا ،جهــت
تولیــد شیشـههای خــم و تخــت ،از ضخامــت  3/2الــی 12
میلیمتر
کــوره هــای طلقــی از شــرکت GLASS ROBOT
فنالنــد ،جهــت تولیــد شیشــه هــای لمینیــت خــودرو
کــوره هــای ســاختمانی ،جهــت فــرآوری شیشــههای
ســاختمانی و پوشــش دار بــا تــوان تولیــد ابعــاد  3 x 6متــر
خطــوط طلقگـذاری ،جهــت تولیــد شیشــه لمینیــت بــه
ابعــاد  3/2 x 6متــر ،تــا ضخامــت  70میلیمتــر در چنــد
الیــه بــا میــان الیــه هــایTPU, EVA, PVB
خطــوط اتــوکالو  SCHOLZآلمــان ،بــا ظرفیــت 3 x 6
متــر ،جهــت پــرس شیشــههای لمینیــت بــا  14بــار
فشــار
خطــوط دوجــداره ســازی اتوماتیــک بــا قابلیــت تزریــق
گاز و چســب زن اتوماتیــک بــا تــوان تولید شیشــه دو و ســه
جــداره بــه ابعــاد  2/5 x 3متــر

استاندارد ملی شیشه های ایمنی اتومبیل
اســتاندارد ملــی شیشــه هــای دو یــا چنــد
جــداره
اســتاندارد ملــی شیشــه هــای ایمنی ســیلیکاتی
ســوداالیم مقاوم حرارتی(ســکوریت)
اســتاندارد سیســتم جامــع مدیریــت کیفیــت,
ISO 9001,2000
استـــاندارد سیستـــم جامع مدیـریـت کیفیـت
ISO/TS 16949 , 2000
گواهینامــه ایمنــی محصــول اتحادیــه اروپــا
E-Mark
گواهینامــه فــرآوری محصــوالت شــرکت AGC
از بلژیــک
گواهینامــه فــرآوری محصــوالت شــرکت
 Saint-Gobainاز فرانســه

شیشـههای نشکـن خودرویـی
ایــن نــوع ا ز شیـشـــهها کــه بــا نــا م
 Safety Tempered Glassنیــز شــناخته
میشــوند ،و بــه عنــوان شیشــه هــای جانبــی
وعقــب خــودرو اســتفاده مــی شــوند.
شیشــه هــا پــس از شــکلدهی و برشــکاری در
یــک ســیکل حرارتــی قــرار میگیرنــد ،بدیــن
ترتیــب کــه ابتــدا شیشــه تــا دمــای  ۶3۰درجــه
گــرم شــده و ســپس بــه ســرعت ســرد میشــود.
کــه ایــن امــر اســتحکام شیشــه را تــا  ۵برابــر
بیشــترمیکند ،همچنیــن بدلیــل تنــش ســطحی
ایجــاد شــده ناشــی ازســرد شــدن ســریع ،در
هنــگام شکســت ایــن نــوع شیشــهها بــه
قطعــات بســیار کوچــک و بــدون لبههــای تیــز و
برنــده تبدیــل میشــوند ،کــه ایــن امــر امــکان
آســیب دیــدن سرنشــینان را تــا حــد زیــادی
کاهــش میدهــد ،امــا نــه بطــور صــددر صــد.
هــر گونــه عملیــات برشــکاری و شــکل دهــی
پــس از عملیــات نشــکن (ســکوریت) منجــر بــه
شکســتن ایــن نــوع از شیش ـهها خواهــد شــد
و تمامــی عملیــات بایــد قبــل از آن انجــام شــود.

شیشـه های لمینیتخوردرویـی
در ایــن نــوع از شیش ـهها از یــک میــان الیــه بــا
نــام ( PVBنــام کامــل )Polyvinyl Butyral :کــه
بوســیله دوالیــه شیشــه احاطــه شــده ،اســتفاده
میشــود.
الیــه  PVBشیشــهها را درهنــگام شکســت در جــای
خــود نگــه داشــته واز پرتــاب شــدن خــرده هــای شیشــه
کــه باعــث ایجادجراحــت بــرای سرنشــینان خواهــد شــد،
جلوگیــری میکنــد.
همچنیــن بــه دلیــل داشــتن خاصیــت ارتجاعــی از پرتــاب
شــدن سرنشــینان بــه خــارج از خــودرو در هنــگام حــوادث
احتمالــی نیــز جلوگیــری میکنــد.
از دیگــر خــواص ایــن شیشــه هــا مــی تــوان بــه
مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 -۱کاهش انتقال صداهای با فرکانس باال
 -۲جلوگیری از ورود اشعه  UVتا  99درصد
 -۳جلوگیــری از تابــش نورخورشــید ،با اســتفاده از
 PVBبــاال رنگــی در شیشــه هــای جلو
از دیگــر ویژگــی هــای شیشــههای لمینیــت،
قابلیــت ترمیــم آنهاســت.
در هنــگام تــرک خــوردن (در مــورد ترکهــای جزئــی) ،تنهــا
شیش ـهای کــه در ســمت خارجــی  PVBقــرار دارد تــرک
میخــورد و بــه شیشــه ســمت داخــل آســیبی نمیرســد،
کــه ایــن ترکهــا نیــز تــا چنــد روز بعــد از حادثــه تــا حــد
قابــل قبولــی ،قابــل ترمیــم هســتند.
شیشــههای لمینیــت بــه دلیــل دارابــودن خــواص ذکــر
شــده ،بــه عنــوان شیشــه جلــو ،در صنعت خــودرو اســتفاده
میشــوند ،البتــه در طــول ســال هــای گذشــته اســتفاده از
آن بــه عنــوان شیش ـههای جانبــی و عقــب نیــز در برخــی
از خودروهــا در حــال مرســوم شــدن میباشــد.

انواع محصـوالت ساختمانـی
 -1شیشــههای نشــکن (ســکوریت) ،در ضخامــت
هــای مختلــف
 -2شیشــههای نشــکن (ســکوریت) خــم ،از
ضخامــت  4الــی  12میلیمتــر ،بــا ابعــاد  3 x 2/5متر
 -3شیشــه لمینیــت مســطح ،از  2الــی  10الیــه،
تــا ضخامــت  70میلیمتــر ،بــا انــواع  PVBشــفاف و
رنگــی
 -4شیشــه دو جــداره و ســه جــداره ،بــا
شیشــههای نشــکن (ســکوریت) و معمولــی
تــا ابعــاد  2/5 x 3متــر بــه صــورت اتوماتیــک
 -5شیشــه خــم لمینیــت ،نشــکن (ســکوریت)
و معمولــی تــا ابعــاد 2/5 x 3متــر بــا رنگهــای
مختلــف جهــت نمــای ســاختمان و فضــای داخلــی
 -6شیشه سنـدبالست
 -7نـرده شیشهای ()Handrail
 -8پارتیشـن شیشهای
 -9انـواع نمای شیشهای (کرتین وال) شامـل:
اسپایدر -فریم لس -یوچنل -فیس کپ
 -10انواع شیشه های کابین دوش
 -11انــواع دربهــای آکاردئونــی تاشــو جهــت
ورودی مغــازه و فروشــگاه ،بالکــن و رســتوران و
مراکــز تفریحــی و جداســازی فضاهــای اداری

تهران -پروژه صابری

شیشـه دو یا چنـد جــداره

Insulating Glass

ایــن مجموعــه بــا دارا بــودن خطــوط تمــام
اتوماتیــک تولیــد شیشــه دو جــداره و ســه جــداره
جــزء شــاخصترین شــرکتهای ســازنده در ایــن
زمینــه محســوب میشــود ،کــه قــادر بــه تولیــد ،بــا
حداکثــر ابعــاد  3 x 2/5متر(بــه صــورت اتوماتیک)
بــه منظــور اســتفاده در پنجــره و نمــای
ســاختمان (کرتیــن وال) میباشــد.
شــایان ذکــر اســت فرآینــد تزریــق گاز آرگــون (بــا
درصــد خلــوص  80و  )90و تزریــق چســب تمامــ ًا
اتوماتیــک و بــدون دخالــت دســت مــی باشــد.
شيشــههاي دوجــداره بــه ميــزان قابــل توجهــي
باعــث كاهــش اتــاف انــرژي جهــت گــرم كــردن
يــا خنــك كــردن فضــاي داخــل ســاختمان
ميشــود.
بــا اســتفاده از شيشــههاي خــاص ماننــد رفلكــس،
 LOW-Eو ديگــر شيشــههاي پوشــشدار در شيشــه
دوجــداره ميتــوان ميــزان انتقــال انــرژي نــور خورشــيد،
اشــعه مــاوراء بنفــش و حــرارت را تــا حد قابــل مالحظهاي
كاهــش داد.
در شيش ـههاي دوجــداره ازشيش ـههاي ســكوريت،
لمینیــت ســاده ،رنگــي و يــا پوشــشدار بــراي
كنتــرل بيشــتر انتقــال نــور ،حــرارت و افزايــش
ايمنــي اســتفاده ميشــود.

تهران -پروژه کاویان

شیشـه لمینیـت

Laminated Glass

ایــن محصــول بــر حســب مقاومــت مــورد نیــاز تــا حــد ضد
گلولــه از چنــد الیــه شیشــه و  PVBتــا ابعــاد 5 x 3/2
متــر تشــکیل شــده و بــا فشــار  12بــار در دمــای 150درجه
ســانتیگراد لمینیــت میشــود.
ایــن مجموعــه امــکان تولیــد شیشــه لمینیــت خم
بــا شــعاع  1الــی  20متــر و ابعــاد  3 x 2/5متــر،
وابســته بــه ضخامــت شیشــه هــا را دارا می باشــد.
ایــن نــوع شیشــه دربرابــر ضربــه از باالتریــن حــد
ایمنــی برخــوردار بــوده وباعــث کاهــش  30تــا 40
درصــد عبــور صــدا میگــردد.
همچنیــن در مقابــل عبــور اشــعه مــاوراء بنفــش
نــور خورشــيد نيــز عايــق بسيارمناســبي بــود و
موجــب  %99كاهــش عبــور ايــن اشــعه ميشــود.
بــا بــكار بــردن  PVBرنگــي در ایــن ســاختار ميتــوان
ميــزان عبــور نــور خورشــيد را بــه ميــزان دلخــواه كنتــرل
كــرد و همچنيــن طيــف رنــگ متنوعــي بدســت آورد.

شیشـــه ســکوریت و نیمــه
ســکو ر یت

Tempered and
Heat Strengthened

ایــن نــوع شیشــه بــه صــورت تخــت و خــم بــا
قابلیــت ســکوریت کــردن انــواع مختلــف شیشــه
نظیــر شیشــههای  Low-Eو پوشــشدار High
 Performanceبــا کیفیــت مناســب ،بــدون
هیـــچگونه مــوج بــر اســاس اســتانداردهای
ملــی ایــران و استانـداردهـــای ، EN 12150
 ASTM C1048از ضخامــت  3/2میلیمتــر تــا 19
میلیمتــر و بــا ابعــاد  6 x 3متــر تولیــد مــی شــود.

تهران -برج دریا
تهران-برج پارمیدا

از شیشـــه ســکوریت و نیمــه
ســکوریت بــه عنـــوان:
در ورودي ،ويتريــن فروشــگاهها ،پارتيشــن
شيش ـهاي ،نمــاي ســاختمان ،پنجــره ســاختمان،
کابیــن دوش ،مــوارد دكوراتیــو ،شيشــه هــای
طبقــات یخچــال ،شيشــههای هــود ،گاز و ســایر
وســائل صنعتــی اســتفاده ميشــود.

شیشـه خــم:

ایجــاد خــم دقیــق بــدون وارد آمــدن آســیب بــه ســطح
شیشــه و پوشـشهای آن ،فراینــدی بســیار ظریــف اســت
کــه نیازمنــد تجهیــزات پیشــرفته و دانش فنی گســتردهای
اســت.
شیشــههای خــم معمولــی بــا ضخامــت و رنگهــای
مختلــف و پوشــش رنــگ (ســرامیک یــا ارگانیــک) جداگانه
تــا ابعــاد  3 x 2/5متــر بــدون هیــچ گونــه مــوج و تنــش
پســماند بــا الیــه گــذاری  PVBدر چنــد الیــه ،تــا ضخامــت
 70میلیمتــر ،از محصــوالت منحصربــه فــرد ایــن شــرکت
میباشــد.
تمامــی ایــن شیشــه هــا بــا فرآینــدی تمــام
اتوماتیــک و غیــر دســتی تولیــد مــی شــوند.

رامسر -پروژه آریا من

شیشـههای ضـدگلولـه:

ایــن نــوع شیشــه هــا بــا لمینیــت کــردن  3الیــه شیشــه یــا
بیشــتر ،بــا میــان الیــه  PVBدر کالس هــای  BR1الــی
 BR7طبــق اســتاندارد  EN1063تولیــد مــی گــردد.
ایــن مجموعــه تکنولــوژی شیشــه هــای ضــد گلوله ســبک تر
را نیــز دارا مــی باشــد کــه در آن بــه جــای بعضــی از الیــه های
شیشــه از ورق هــای پلــی کربنــات اســتفاده مــی گــردد.
همچنیــن در برخــی از مــوارد ،میــان الیــه  PVBبــا میــان
الیــه هایــی بــر پایــه پلــی اورتــان جایگزیــن مــی گــردد.
چگونگــی عملکــرد آن بدیــن صــورت اســت کــه
گلولــه شیشــه بیرونــی را ســوراخ کــرده ،امــا الیــه
پلــی کربنــات انــرژی آنــرا گرفتــه و آنــرا متوقــف
میکنــد ،ایــن شیشــهها دارای ضخامــت هایــی
از  ۷تــا  ۷۵میلیمتــر میباشــند.

شیشـههای رنگـی و دکوراتیـو:

ایــن نــوع شیشــهها بــا اســتفاده از رنگهــای متنــوع
و مــورد نیــاز بــه صــورت لمینیــت تــک الیــه و دو الیــه،
ســکوریت و رنگهــای نــوری و یــا پوششــی جهــت اســتفاده
در تمــام ســطوح ،مکانهــا ،دربهــا ،در اشــکال و ابعــاد و
ضخامتهــای متنــوع قابــل اجــرا میباشــد.

چاپ روی شیشـه:

ایــن نــوع چــاپ بــا اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیــا بــه
صــورت چــاپ ســیلک بــا رنــگ ســرامیک وچــاپ دیجیتــال
( )Digital Printingبــا رنــگ ارگانیــک ،جهــت اجرای
انــواع طــرح هــا بــا 16طیــف رنگــی ممکــن میباشــد.
از ســایر تجهیــزات جانبــی مــورد نیــاز تولیــد ایــن نــوع
شیشــه ،خطــوط رباتیــک بــرش ،لبه زنــی و ســوراخ کاری،
شیشــه شــویهای ســاده و خــم میباشــد.

دفتــر مرکــزی :جردن(بلــوار نلســون مانــدال)،
خیابــان ناهیــد غربــی ،شــماره 15
کارخانه گیالن :رشت ،شهر صنعتی رشت
کارخانه سپهر :ساوه ،شهر صنعتی کاوه
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