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شیشــه گیــان در ســال 1360  بــه  منظــور حضــور 
در بــازار تولیــد شیشــه های خــودرو،  ســاختمان و 
صنعتــی احــداث، و  کارخانــه شیشــه ایمنی شــمال 
در ســال1361 در 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 
ــی  ــه های خودروی ــه، شیش ــن کارخان ــد درای تولی

تعریــف شــد.

گرچــه تجهیــزات نصــب شــده در کارخانه هــای این 
ــه های  ــد شیش ــت تولی ــی جه ــوان باالی ــروه ت گ
ــل  ــه دلی ــی ب ــت ول ــی راداش ــاختمانی و صنعت س
ــد  ــادرات، تولی ــعه ص ــت توس ــور در جه ــاز کش نی

ــت. ــرار گرف ــت ق شیشــه خــودرو در اولوی



ــد  ــایت جدی ــرداری از س ــا بهره ب ــال 1380ب در س
ایــن گــروه در شــهر صنعتــی کاوه، بــه نــام ایمــن 
ــه  ــی ب ــدرن اروپای ــوط م ــا خط ــپهر ب ــه س شیش
ــو و  ــل ن ــای نس ــه اتومبیل ه ــد شیش ــور تولی منظ
ــد  ــاز ش ــور آغ ــودرو کش ــت خ ــاز  صنع ــن نی تامی
ــه  ــه تجرب ــه ب ــا توج ــرح، ب ــل ط ــت تکمی و جه
ــه، در  ــان مجموع ــران و کارشناس ــمند مدی ارزش
ــایت  ــدازی س ــه راه ان ــدام ب ــروه اق ــال 1391 گ س
ــرفته ترین  ــا پیش ــه های ســاختمانی ب ــد شیش تولی

ــود. ــا نم ــک روز دنی ــام اتوماتی ــین آالت تم ماش
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تکنولــوژی تولیــد و ماشــین آالت موجــود در 
کارخانــه هــای گــروه صنایــع شیشــه گیان:

 BOTTERO از شــرکت هــای )Cutting(خطوط برش 
ایتالیــا و CMS  ترکیــه و چنــد شــرکت دیگر

 خطــوط آمــاده ســازی اتوماتیــک)APL( از شــرکت 
BANDO ژاپــن، همــراه بــا دو دســتگاه دریــل اتوماتیــک 

ــرکت  ــک)APL( از ش ــازی اتوماتی ــاده س ــوط  آم  خط
BYSTRONIC  ســوییس همــراه بــا دو دســتگاه دریــل 

اتوماتیــک
اتـــوماتیک  طرفــه  دو  دیـــاموند  آالت  ماشــین   

متــر تــا عــرض4/2   )DOUBLE EDGE(
  ماشــین آالت دیامونــد ایســتاده تمــام اتوماتیــک 
شــرکت از   )Straight Line Edging Machines(

BAVELLONI



  ماشــین آالت دریــل تمــام اتوماتیــک و جاســازی 
 )Drilling/Milling Machines(شیشه های ســاختمانی

ــر ــاد x 3 6 مت ــا ابع ــودی ت ــورت عم ــه ص ب
 ماشــین آالت CNC از شــرکت DELTA، جهت تراش 

لبه هــا تــا 2/5 ســانتیمتر بــا قابلیــت تولیــد تــراش موجدار
 INTERMAC از شرکت CNC Master ماشین آالت 
ــش  ــد و پولی ــی، دیامون ــرزکاری، حکاک ــت ف ــا، جه ایتالی

شیشــه
 )Digital Printing(ــال ــاپ دیجیت ــین آالت چ  ماش
جهــت اجــرای انــواع تصویــر بــا 16 طیــف رنگــی، بــه ابعــاد 

x 2/5  1/5 متــر
ــگ  ــت رن ــر)Roller Coater(، جه ــتگاه رولرکوت  دس
ــا  ــرامیک ب ــک و س ــای ارگانی ــا رنگ ه ــه ها ب ــواع شیش ان

ــر ــر و طــول 6 مت ــرض 2/2 مت ع
  FLEISCHLE ماشــین آالت چــاپ و رنــگ ســرامیک  
ــواع  ــدی( روی ان ــه بن ــم )دان ــگ و تری ــت رن ــان جه آلم

شیشــه ها
  کــوره هــای نشــکن از شــرکت B.H.T ایتالیــا، جهــت 
تولیــد شیشــه های خــم و تخــت، از ضخامــت 3/2 الــی 12 

میلیمتر
 GLASS ROBOT ــرکت ــی از ش ــای طلق ــوره ه   ک

ــد شیشــه هــای لمینیــت خــودرو ــد، جهــت تولی فنالن
ــه های  ــرآوری شیش ــت ف ــاختمانی، جه ــای س ــوره ه  ک
ســاختمانی و پوشــش دار بــا تــوان تولیــد ابعــاد x 6 3 متــر

  خطــوط طلق گــذاری، جهــت تولیــد شیشــه لمینیــت بــه 
ــد  ــر در چن ــت 70 میلیمت ــا ضخام ــر، ت ــاد x 6 3/2 مت ابع

TPU, EVA, PVBــه هــای ــا میــان الی ــه ب الی
 3 x 6 آلمــان، بــا ظرفیــت SCHOLZ  خطــوط اتــوکالو  
ــار  ــا 14 ب ــت ب ــه های لمینی ــرس شیش ــت پ ــر، جه مت

فشــار
  خطــوط دوجــداره ســازی اتوماتیــک بــا قابلیــت تزریــق 
گاز و چســب زن اتوماتیــک بــا تــوان تولید شیشــه دو و ســه 

جــداره بــه ابعــاد x 3  2/5 متــر



   

  استاندارد ملی شیشه های ایمنی اتومبیل
ــد  ــا چن ــای دو ی ــه ه ــی شیش ــتاندارد مل   اس

ــداره ج
  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

ــا  ــه اروپ ــول اتحادی ــی محص ــه ایمن  گواهینام
E-Mark

 AGC گواهینامــه فــرآوری محصــوالت شــرکت 
از بلژیــک

شــرکت  محصــوالت  فــرآوری  گواهینامــه   
فرانســه از   Saint-Gobain





شیشـه های نشکـن خودرویـی 

نــام  بــا  کــه  ز شیـشـــه ها  ا نــوع  یــن  ا
شــناخته  نیــز   Safety Tempered Glass
ــی  ــای جانب ــه ه ــوان شیش ــه عن ــوند، و ب می ش

ــوند. ــی ش ــتفاده م ــودرو اس ــب خ وعق
ــکاری در  ــکل دهی و برش ــس از ش ــا پ ــه ه شیش
ــن  ــد، بدی ــرار می گیرن ــی ق ــیکل حرارت ــک س ی
ترتیــب کــه ابتــدا شیشــه تــا دمــای 630 درجــه 
گــرم شــده و ســپس بــه ســرعت ســرد می شــود.
ــر  ــا ۵ براب ــه را ت ــتحکام شیش ــر اس ــن ام ــه  ای ک
ــل تنــش ســطحی  ــن بدلی بیشــترمی کند، همچنی
ــریع، در  ــدن س ــرد ش ــی ازس ــده ناش ــاد ش ایج
هنــگام شکســت ایــن نــوع شیشــه ها بــه 
ــدون لبه هــای تیــز و  قطعــات بســیار کوچــک و ب
ــکان  ــر ام ــن ام ــه ای ــوند، ک ــل می ش ــده تبدی برن
ــادی  ــد  زی ــا ح ــینان را  ت ــدن سرنش ــیب دی آس
ــد. ــددر ص ــور ص ــه  بط ــا ن ــد، ام ــش می ده کاه
ــی  ــکل ده ــکاری و ش ــات برش ــه عملی ــر گون ه
پــس  از  عملیــات نشــکن )ســکوریت( منجــر  بــه  
ــوع  از شیشــه ها خواهــد شــد  ــن  ن شکســتن  ای
و تمامــی عملیــات بایــد قبــل از آن انجــام شــود. 





شیشـه های لمینیت خوردرویـی 

ــا  ــه ب ــوع از شیشــه ها از یــک میــان الی ــن ن در ای
نــام PVB )نــام کامــل: Polyvinyl Butyral( کــه 
ــه شیشــه احاطــه شــده، اســتفاده  بوســیله دوالی

می شــود.
الیــه PVB شیشــه ها را درهنــگام شکســت در جــای 
خــود نگــه داشــته واز پرتــاب شــدن خــرده هــای شیشــه 
کــه باعــث ایجادجراحــت بــرای سرنشــینان خواهــد شــد، 

جلوگیــری می کنــد. 
همچنیــن بــه دلیــل داشــتن خاصیــت ارتجاعــی از پرتــاب 
شــدن سرنشــینان بــه خــارج از خــودرو در هنــگام حــوادث 

احتمالــی نیــز جلوگیــری می کنــد.

ــه  ــوان ب از دیگــر خــواص ایــن شیشــه هــا مــی ت
ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی م

1- کاهش انتقال صداهای با فرکانس باال 
۲- جلوگیری از ورود اشعه UV تا 99 درصد 

3- جلوگیــری از تابــش نورخورشــید، با اســتفاده از 
PVB بــاال رنگــی در شیشــه هــای جلو

از دیگــر ویژگــی هــای شیشــه های لمینیــت، 
ــت.  ــم آنهاس ــت ترمی قابلی

در هنــگام تــرک خــوردن )در مــورد ترکهــای جزئــی( ،تنهــا 
شیشــه ای کــه در ســمت خارجــی PVB قــرار دارد تــرک 
می خــورد و بــه شیشــه ســمت داخــل آســیبی نمی رســد، 
کــه ایــن ترکهــا نیــز تــا چنــد روز بعــد از حادثــه تــا حــد 

قابــل قبولــی، قابــل ترمیــم هســتند. 

ــر  ــواص ذک ــودن خ ــل داراب ــه دلی ــت ب ــه های لمینی شیش
شــده، بــه عنــوان شیشــه جلــو، در صنعت خــودرو اســتفاده 
می شــوند، البتــه در طــول ســال هــای گذشــته اســتفاده از 
آن بــه عنــوان شیشــه های جانبــی و عقــب نیــز در برخــی 

از خودروهــا در حــال مرســوم شــدن می باشــد.





انواع محصـوالت ساختمانـی

ــت  ــکوریت(، در ضخام ــکن )س ــه های نش   1- شیش
هــای مختلــف

  ۲-  شیشــه های نشــکن )ســکوریت( خــم، از 
ضخامــت 4 الــی 1۲ میلیمتــر، بــا ابعــاد x ۲/۵ 3 متر
  3-  شیشــه لمینیــت مســطح، از ۲ الــی 10 الیــه، 
تــا ضخامــت 70 میلیمتــر، بــا انــواع PVB شــفاف و 

رنگــی
  4-  شیشــه دو جــداره و ســه جــداره، بــا 
شیشــه های نشــکن )ســکوریت(  و معمولــی 
ــک ــورت اتوماتی ــه ص ــر ب x 3 ۲/۵ مت ــاد  ــا ابع ت
ــکوریت(  ــکن )س ــت، نش ــم لمینی ــه خ   ۵- شیش
ــای  ــا رنگ ه ــر ب ــادx 3 ۲/۵ مت ــا ابع ــی ت و معمول
مختلــف جهــت نمــای ســاختمان و فضــای داخلــی

   6- شیشه سنـدباست
)Handrail( 7-  نـرده شیشه ای  

  8-  پارتیشـن شیشه ای
  9-  انـواع نمای شیشه ای )کرتین وال( شامـل:

اسپایدر- فریم لس- یوچنل- فیس کپ
  10- انواع شیشه های کابین دوش

ــت  ــو جه ــی تاش ــای آکاردئون ــواع درب ه   11-  ان
ــتوران و  ــن و رس ــگاه، بالک ــازه و فروش ورودی مغ

ــای اداری ــازی فضاه ــی و جداس ــز تفریح مراک



ری
صاب

ژه 
پرو

ن- 
هرا

ت



Insulating Glass
شیشـه دو یا چنـد جــداره  

ایــن مجموعــه بــا دارا بــودن خطــوط تمــام 
اتوماتیــک تولیــد شیشــه دو جــداره و ســه جــداره 
ــن  ــازنده در ای ــرکت های س ــاخص ترین ش ــزء ش ج
زمینــه محســوب می شــود، کــه قــادر بــه تولیــد، بــا 
حداکثــر ابعــاد  x  ۲/۵ 3   متر)بــه صــورت اتوماتیک( 
نمــای  و   پنجــره  در  بــه منظــور  اســتفاده 

ســاختمان )کرتیــن وال( می باشــد.

شــایان ذکــر اســت فرآینــد تزریــق گاز آرگــون )بــا 
ــًاً  ــب تمام ــق چس ــوص 80 و 90( و تزری ــد خل درص

اتوماتیــک و بــدون دخالــت دســت مــی باشــد.

ــي  ــل توجه ــزان قاب ــه می ــداره ب ــه هاي دوج شیش
باعــث کاهــش اتــاف انــرژي جهــت گــرم  کــردن  
یــا خنــک کــردن فضــاي داخــل ســاختمان 

مي شــود. 

بــا اســتفاده از شیشــه هاي خــاص ماننــد  رفلکــس،  
ــر شیشــه هاي  پوشــش دار در  شیشــه  LOW-E  و  دیگ
دوجــداره مي تــوان میــزان انتقــال انــرژي  نــور  خورشــید، 
اشــعه  مــاوراء بنفــش  و حــرارت را تــا حد  قابــل مالحظه اي  

کاهــش  داد.  

در شیشــه هاي دوجــداره ازشیشــه هاي ســکوریت، 
ــراي  ــش دار ب ــا پوش ــي و ی ــاده، رنگ ــت س لمینی
ــش  ــرارت و افزای ــور، ح ــال ن ــتر انتق ــرل بیش کنت

ــود.  ــتفاده مي ش ــي اس ایمن
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ایــن محصــول بــر حســب مقاومــت مــورد نیــاز تــا حــد ضد 
 5 x 3/2 تــا ابعــاد PVB گلولــه از چنــد الیــه شیشــه و
متــر تشــکیل شــده و بــا فشــار 12 بــار در دمــای 150درجه  

ســانتیگراد لمینیــت می شــود. 

ایــن مجموعــه امــکان تولیــد شیشــه لمینیــت خم 
ــر،  ــاد x ۲/۵ 3 مت ــر و ابع ــی ۲0 مت ــعاع 1 ال ــا ش ب
وابســته بــه ضخامــت شیشــه هــا را دارا می باشــد.

ایــن نــوع شیشــه دربرابــر ضربــه از باالتریــن حــد 
ایمنــی برخــوردار بــوده وباعــث  کاهــش 30 تــا 40 

ــردد.  ــدا می گ ــور ص ــد عب درص
همچنیــن در  مقابــل عبــور اشــعه  مــاوراء بنفــش 
نــور خورشــید  نیــز  عایــق  بسیارمناســبي بــود و 
ــن اشــعه مي شــود. ــور ای موجــب 99% کاهــش عب

ــوان  ــاختار مي ت ــن س ــي در ای ــردن PVB رنگ ــکار ب ــا ب ب
میــزان عبــور نــور خورشــید را بــه میــزان  دلخــواه کنتــرل  

کــرد و همچنیــن طیــف رنــگ متنوعــي بدســت آورد.

Laminated Glass
شیشـه  لمینیـت



ــا  ــم ب ــت و خ ــورت تخ ــه ص ــه ب ــوع شیش ــن ن ای
قابلیــت ســکوریت کــردن انــواع مختلــف شیشــه 
 High و پوشــش دار Low-E نظیــر شیشــه های
Performance  بــا کیفیــت مناســب، بــدون  
ــتانداردهای  ــاس اس ــر اس ــوج  ب ــچ گونه  م هیـ
         ، EN  12150  ــای ــران  و استانـداردهـ ــی ای مل
ASTM C1048 از ضخامــت  3/۲ میلیمتــر تــا  19 
میلیمتــر  و بــا  ابعــاد  x 3 6  متــر تولیــد مــی شــود. 

شیشـــه ســکوریت و نیمــه 
یت ر ســکو

 Tempered and
Heat Strengthened
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ــه  ــکوریت و نیم ــه س از شیشـ
ــوان: ــه عنـ ــکوریت  ب س

در  ورودي،  ویتریــن  فروشــگاه ها،  پارتیشــن  
شیشــه اي، نمــاي  ســاختمان، پنجــره  ســاختمان، 
ــای  ــه ه ــو، شیش ــوارد دکوراتی ــن دوش، م کابی
ــایر  ــود، گاز و س ــه های ه ــال، شیش ــات یخچ طبق

ــود.   ــتفاده مي ش ــی اس ــائل صنعت وس





شیشـه خــم:
ــطح  ــه س ــیب ب ــدن آس ــدون وارد آم ــق ب ــم دقی ــاد خ ایج
شیشــه و پوشــش های  آن، فراینــدی  بســیار ظریــف اســت 
کــه  نیازمنــد تجهیــزات  پیشــرفته و دانش فنی  گســترده ای  

اســت.  
شیشــه های خــم معمولــی بــا ضخامــت و رنگ هــای  
مختلــف و  پوشــش رنــگ  )ســرامیک یــا ارگانیــک( جداگانه 
ــه مــوج و تنــش  ــدون  هیــچ گون ــا ابعــاد x 2/5 3 متــر ب ت
پســماند بــا الیــه گــذاری PVB در چنــد الیــه، تــا ضخامــت  
70  میلیمتــر، از محصــوالت منحصربــه فــرد ایــن شــرکت 

می باشــد.

ــام  ــدی تم ــا فرآین ــا ب ــه ه ــن شیش ــی ای تمام
ــوند.  ــی ش ــد م ــتی تولی ــر دس ــک و غی اتوماتی
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شیشـه های ضـد گلولـه: 
ایــن نــوع شیشــه هــا بــا لمینیــت کــردن 3 الیــه شیشــه یــا 
بیشــتر، بــا میــان الیــه PVB در کالس هــای BR1 الــی 

BR7 طبــق اســتاندارد EN1063 تولیــد 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 
ــردد.  ــی گ ــتفاده م ــات اس ــی کربن ــای پل ــه از ورق ه شیش
همچنیــن در برخــی از مــوارد، میــان الیــه PVB بــا میــان 

الیــه هایــی بــر پایــه پلــی اورتــان جایگزیــن مــی گــردد.
ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــرد آن بدی ــی عملک چگونگ
گلولــه  شیشــه بیرونــی را ســوراخ کــرده، امــا الیــه 
پلــی کربنــات انــرژی آنــرا گرفتــه و آنــرا  متوقــف 
ــی   ــت های ــه ها  دارای ضخام ــن  شیش ــد، ای می کن

ــند. ــر می باش ــا 7۵ میلیمت از  7 ت

شیشـه های رنگـی و دکوراتیـو:
ایــن نــوع شیشــه ها بــا اســتفاده از رنگ هــای متنــوع 
ــه،  ــه و دو الی ــک الی ــت ت ــه صــورت لمینی ــاز ب ــورد نی و م
ســکوریت و رنگ هــای نــوری و یــا پوششــی جهــت اســتفاده 
ــاد و  ــا، در اشــکال و ابع ــا، درب ه ــام ســطوح، مکان ه در تم

ــد.   ــرا می باش ــل اج ــوع قاب ــای متن ضخامت ه

چاپ روی شیشـه: 
ــه  ــا ب ــوژی روز دنی ــتفاده از تکنول ــا اس ــاپ ب ــوع چ ــن ن ای
صــورت چــاپ ســیلک بــا رنــگ ســرامیک وچــاپ دیجیتــال 
)Digital  Printing( بــا رنــگ ارگانیــک، جهــت اجرای 

انــواع طــرح هــا بــا 16طیــف رنگــی ممکــن می باشــد.
ــوع  ــن ن ــد ای ــاز تولی ــورد نی ــی م ــزات جانب ــایر تجهی از س
شیشــه، خطــوط  رباتیــک بــرش،  لبه زنــی و ســوراخ کاری، 

ــد. ــم می باش ــاده و خ ــوی های س ــه ش شیش





ــدال(،  ــوار نلســون مان دفتــر مرکــزی: جردن)بل
ــی، شــماره 1۵ ــان ناهیــد غرب خیاب

کارخانه گیان: رشت، شهر صنعتی رشت
کارخانه سپهر: ساوه، شهر صنعتی کاوه

تلفن: ۲۲0174۲۲-0۲1 )10 خط( 
نمابر:  0۲1-۲۲0174۵1
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