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بررسى تأثیر استفاده از عایق هاى مدرن 
در صرفه جویى انرژى

علیرضا میرزایى  
دانشجوى دکتراى عمران

لعیا میرزایى 
دانشجوى کارشناسى مهندسى برق

با توجه به پیشرفت تکنولوژى و هم چنین آگاهى عمومى نسبت به اهمیت 
استفاده و مصرف انرژى، دانشمندان در سراسر جهان تحقیقات بسیارى را 
در زمینه ى استفاده از انرژى هاى طبیعى و جلوگیرى از هدر رفتن انرژى 
انجام داده اند. در مقاله ى پیش رو سعى بر آن شده تا با بررسى کتابخانه اى، 
مطالعه ى  بررسى  به  سپس  و  معرفى  شیشه  حرارتى  عایق  برچسب  ابتدا 

آزمایشگاهى انجام شده در هنگ کنگ پرداخته شود. 

برچسب عایق حرارتى ساختمان
به طور کلى برچسب شیشه یا ویندو فیلم، الیه ى پوششى نازکیست که از 
چند الیه ى نازك تر با خواص مختلف  تشکیل شده است. هر یک از این 
الیه هاى نازك موجب بروز عملکردى ویژه در ویندو فیلم مى گردند. در 
مجموع، برچسب هاى شیشه (ویندو فیلم ها) شامل انواع مختلف از جمله 
برچسب عایق حرارتى شیشه ى ساختمان ، ویندو فیلم شیشه هاى اتومبیل 
و ویندو فیلم امنیتى و ویندو فیلم دکوراتیو هستند که هر یک داراى فرمول 
و ترکیب خاص خود بوده و از الیه هاى مختلف، طراحى و تشکیل شده اند. 
هدف کلِى استفاده از برچسب هاى شیشه، رفع حدودى عیوبى مانند ضعف 
جدارهاى نورگذر در برابر انتقال حرارت تشعشعى و رسانش هم چنین باال 
بردن امنیت شیشه در برابر ضربه و پخش شدن تکه هاى خطرناك شیشه 

در فضاى اطراف است. [1]
مطالب ارائه شده در زیر به طور کامل و با هماهنگى از مرجع مربوط 

براى معرفى عایق هاى حرارتى ساختمانى اخذ شده است [1]. 

حرارتى)  فیلم  (ویندو  ساختمان  شیشه ى  حرارتى  عایق  برچسب 
چیست؟

برچسب عایق حرارتى شیشه ى ساختمان، نوعى پوشش کم گسیل است 
به  مى شود  نصب  نورگذر)  (جدارهاى  ساختمان  شیشه هاى  روى  بر  که 
طورى که شیشه، برخى از خواص شیشه هاى low-e را به خود مى گیرد. 
در مطلبى با عنوان شیشه ى کم گسیل (Low-E) در ساختمان در مورد این 
بنا به نوع و  نوع شیشه ها صحبت شده است. ویندو فیلم هاى ساختمانى 
عملکرد، از سمت داخل پنجره ها و یا سمت خارج نصب مى شوند و براى 
نصب نیازى به تعویض شیشه یا خروج آن از قاب نمى باشد. یکى از مزایاي 
عمده ى برچسب عایق حرارتی شیشه ى ساختمان، کنترلی است که بر روى 
پرتو ى ساطع شده از خورشید اعمال می کند. درحقیقیت فن آورى این نوع 
از ویندو فیلم هاى ساختمانى برپایه ى عملکرد انتخابى در گستره ى طیف 
پرتو ى ساطع شده از خورشید استوار است که طول موج هاى حرارتى و 
مضر را مهار مى کند و نور مرئى را به صورت کنترل شده عبور مى دهد؛ 
روي  بر  نصب  صورت  در  شیشه  حرارتى  عایق  هاى  برچسب  بنابراین 
پنجره ها عالوه بر این که بخشى از حرارت آفتاب را دفع مى نمایند، با حذف 
مقدار قابل توجهى از پرتوى ماوراى بنفش از آسیب رسیدن به پوست و 

چشم و رنگ پریدگی تجهیزات و وسایل داخل فضا جلوگیري می کنند.
هریک از الیه هاى مختلف تشکیل دهنده ى برچسب عایق حرارتى 

شیشه به واسطه ى خواص خود ویژگى هاى زیر را به شیشه مى دهند:
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* دفع حرارت نور خورشید و کاهش میزان گرماي تابشی ورودى؛
داخل  به  خورشید  کننده ى  خیره  و  شدید  نورهاي  ورود  از  جلوگیرى   *

ساختمان؛
* جلوگیرى از ورود طیف پرتو ى UV به فضاى داخل؛

* افزایش دفع ضربه و افزایش استحکام شیشه ها در برابر بارهاي وارده ى 
ناشی از ضربه و زلزله؛

* جلوگیرى از ریزش و پخش تکه هاى شیشه؛
* ضد خش و قابل شستشو بودن.

اجزاى برچسب عایق حرارتى شیشه ساختمان (ویندو فیلم حرارتى)
همان طور که پیش از این آمد، برچسب عایق حرارتى شیشه ى ساختمان 
از چند الیه ى نازك در قالب یک محصول تشکیل شده است که هر یک 

از این الیه ها خاصیتى ویژه را به پوشش نهایى اضافه مى کنند.
اولین الیه ى این پوشش ها آستر است که هنگام نصب از ویندو فیلم 
ساختمانى جدا شده و چسب زیرین آن آماده ى اتصال به شیشه مى شود. 
این الیه در عملکرد عایق نقشى نداشته و تنها به عنوان پوشش محافظ 

الیه ى چسب استفاده مى گردد.
ایجاد  براى  شیشه  حرارتى  عایق  برچسب  در  موجود  چسب  الیه ى 
اتصال میان ویندو فیلم و شیشه به کار مى رود. پیوند بین چسب و شیشه از 
نوع مکانیکى و شیمیایى است، به همین دلیل با نفوذ این الیه در ساختار 
شیشه، استحکام شیشه در برابر ضربات باال رفته به طورى که شیشه در 

مقابل شکستن از خود مقاومت بیش ترى نشان مى دهد.
بستر اصلی برچسب عایق حرارتى شیشه ى ساختمان پلی استر است 
که پس از الیه ى چسب قرار گرفته و حاوى ماده ى جذب کننده ى پرتو ى 
فرابنفش (UV –  Ultra  Violet) بوده که عمومًا تا حدود 99% از ورود 
پرتو ى فرابنفش به داخل فضا جلوگیرى می کند. در برخى از ویندو فیلم هاى 
ساختمانى که در سمت داخل شیشه نصب مى شوند به دلیل این که الیه ى 

چسب اولین الیه ایست که پرتوى خورشید  با آن برخورد مى کند، در آن از 
مواد جاذب پرتو ى فرابنفش استفاده شده است.

مهم ترین و با ارزش ترین الیه ى این عایق هاى حرارتى شیشه، الیه ى 
ذرات  تکنولوژى)،  (نانو  پیشرفته  روش هاي  به کمک  که  است  پوش  فلز 

فلزات  الیه  این  در  نشیند.  مى  پلیمرى  الیه ى  روى  بر  سنگین  فلزات 
 Metallizing سنگین از جمله طال، نقره، کروم، نیکل و غیره به دو روش
(تبخیر تحت خالء) و Sputtering (حالت پالسماى تحت خالء) بر روى 
بستر پلیمرى پوشش داده مى شوند. این فلزات داراى خاصیت دفع پرتوى 
مادون قرمز(IR –  Infera  Red )  هستند بنابراین خاصیت اصلى این الیه، 
بازتابش این طیف موجى بوده که بخش زیادى از حرارت تابش خورشید از 
آن است؛ این در حالى است که این الیه ى فلز پوش اجازه ى عبور طیف 
نور مرئی را مى دهد. در واقع، این عایق ها را می توان تلفیقى از دو نوع 

عایق نوین انعکاسى و پلیمرى شفاف دانست.
الیه هاى دیگر تشکیل دهنده ى برچسب عایق حرارتى شیشه، الیه ى 
استحکام بخش است. این الیه ى شفاف از جنس پلیمر پلى استِر تقویت 
است.  دیگر  به الیه هاى  نسبت  بیش ترى  داراى ضخامت  که  است  شده 
این الیه منشاء خواص ایمنى و امنیتى در ویندو فیلم هاى ساختمانى بوده 
که مى تواند به هنگام شکست شیشه بر اثر ضربه، زلزله، انفجار و حوادث 
غیرمترقبه، تکه هاى شکسته شده ى شیشه را کنار هم نگه داشته و از فرو 
ریختن آن جلوگیرى کند. در برخى از ویندو فیلم هاى ساختمانى در این 
با رنگ هاى  ایجاد برچسب هایى  از رنگدانه ها استفاده مى شود که  الیه 

متفاوت را امکان پذیر مى کند.
سطحى ترین الیه نیز الیه ى مقاوم در برابر خش بوده، این الیه از جنس 
اکریلیک است و باعث مى شود محصول نهایى در مقابل خش و سایش 
مواد و لوازم پاك کننده مقاومت کند. در انواع کم گسیل برچسب هاى عایق 
باعث کاهش  رسانش شیشه  انتقال حرارت  با کم کردن ضریب  حرارتى 

اتالف حرارت در فصل زمستان نیز مى شود.
در جذب  آن  عملکرد  و  ساختمانى  فیلم  ویندو  ساختار  زیر  تصویر  در 
و بازتابش طیف ماورابنفش و مادون قرمز پرتو ى ساطع شده از خورشید 

نمایش داده شده است.

فیلم  (ویندو  ساختمان  در  شیشه  حرارتى  عایق  برچسب  عملکرد 
حرارتى)

بهبود وضعیت آسایش حرارتى و ایمنى ساکنان و مهم تر از آن ها بهینه سازى 
مصرف انرژى و سوخت، عمده  دالیل الزام آور براى استفاده از برچسب 

شکل شماره ى 1: ساختار برچسب عایق حرارتی شیشه ساختمان
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ویندو فیلم ساختمانى از ورود گرماى تابشى خورشید در تابستان 
جلوگیرى مى کند؟

یکى از کاربردهاى اصلى جداره هاى نورگذر در ساختمان ها بهره گیرى 
از نور طبیعى در داخل ساختمان است، اما این ویژگى مخاطراتى را نیز به 
داخل  به  خورشید  پرتوى  گرمازاى  بخش  نفوذ  جمله  این  از  دارد؛  همراه 
ساختمان و باال بردن بار سرمایشى مورد نیاز براى تأمین آسایش ساکنان 
طریق  از  ورودى  گرماى  از  اعظمى  بخش  است.  سال  گرم  فصول  در 
جداره هاى نورگذر، در اثر تابش است. بنابراین نفوذ تابش گرمازاى خورشید 
سرمایشى  آسایش  دادن  قرار  تأثیر  تحت  بر  عالوه  ساختمان  داخل  به 
بهره برداران، باعث افزایش میزان مصرف انرژى در ساختمان براى تأمین 
سرمایش فضاها مى گردد و هزینه هاى تأمین سرمایش را به شدت باال 
نیز  سرمایشى  سیستم  تجهیزات  گوناگون  گزینه هاى  هم چنین  مى برد؛ 
اولیه ى  هزینه ى  توجه  قابل  افزایش  و  ظرفیت  رفتن  باال  باعث  مى تواند 

خرید تجهیزات شود.
الیه ى فلزپوش استفاده شده در ساختار برچسب عایق حرارتى شیشه ى 
ساختمان باعث مى شود تا بخش اعظم پرتوى گرمازاى خورشید ( مادون 
سرخ ) بازتابانده شود و تا حدود زیادى نفوذپذیرى شیشه هاى ساختمانى را 
برطرف سازد و با افزایش میزان مقاومت شیشه ها در برابر نفوذ پرتوهاى 
گرمازاى خورشید ( مادون سرخ )، از نفوذ گرماى مازاد به داخل ساختمان 
جلوگیرى به عمل آورد و بار سرمایشى تحمیلى به ساختمان را در فصول 
مصرفى  انرژى  زیادى  حد  تا  امر  این  بنابراین  دهد.  کاهش  سال  گرم 
تجهیزات  ظرفیت  و  کاست  خواهد  را  ساختمان  سرمایشى  سیستم هاى 
تأمین کننده  ى بار سرمایشى ساختمان را کاهش خواهد داد. بنابراین یکى 
از راهکارهاى مؤثر در بهینه سازى مصرف انرژى در ساختمان و کاهش 
هزینه هاى خرید تجهیزات تأسیسات سرمایش مى تواند نصب ویندو فیلم 

ساختمانى بر روى جدارهاى نورگذر باشد.

را  زمستان  در  ساختمان  حرارتى  تلفات  ساختمانى  فیلم  ویندو 
کاهش مى دهد.

جدارهاى نورگذر ساختمان (پنجره ها و نورگیرها) به علت زیبایى، سهولت 
در اجرا و قابلیت تأمین نور طبیعى فضاهاى داخلى یکى از مصالح مهم در 
ساختمان ها به حساب مى آیند و عمومًا سطح قابل توجهى از جداره هاى 
در  هاى  کف  و  نورگذر  جدارهاى  سقف ها،  (دیوارها،  ساختمان  خارجى 
این رقم در آسمان خراش ها و  را تشکیل مى دهند؛   (… با هوا و  تماس 

ساختمان هاى با نماى شیشه اى بیش تر تخمین زده مى شود. 
جداره هاى خارجى ساختمان سهم باالیى از تلفات حرارت ساختمان و 
در پى آن، هدر رفت انرژى کل ساختمان را به خود اختصاص مى دهند که 
در این بین جدارهاى نورگذر و پنجره ها با توجه این که در مقایسه با بقیه  ى 
برخوردار  باالیى    (U-Value) حرارت  انتقال  ضریب  از  ساختمان  اجزاى 
هستند (ضعف در جلوگیرى از عبور حرارت)، سهم نسبتًا زیادى در اتالف 

انرژى کل ساختمان دارند.
همان طور که گفته شد برچسب عایق حرارتى شیشه  ى ساختمان داراى 
الیه  ى فلزپوش است. این الیه به واسطه  ى تشعشع پایین فلِز به کار رفته 
در آن تا حدودى از اتالف حرارت در زمستان جلوگیرى کرده و در پى آن 

از بار حرارتى تحمیلى به سیستم گرمایش ساختمان مى کاهد.
این   (Low-E) فیلم هاى ساختمانِى کم گسیل از ویندو  نوعى  اما در 
خاصیت تقویت شده است و در الیه  ى فلزپوش از فلزاِت بسیار کم گسیل 
است. کاهش  استفاده شده  فلزى  نمک هاى  بعضى  و  و طال  نقره  مانند 
تلفات حرارت در شیشه هاى داراى برچسب عایق حرارتى، از طریق کاهش 
ضریب انتقال حرارت صورت مى گیرد. جریان انتقال حرارت در شیشه ها به 

وسیله  ى دو روش تابش حرارت و هدایت حرارت انجام مى شود. با نصب 
از گرماى فضاى داخل که به  این پوشش ها بر روى شیشه ها آن بخش 
این  یابد؛ هم  چنین  تابد، کاهش مى  به محیط خارج مى  وسیله  ى شیشه 
الیه باعث افزایش میزان مقاومت حرارتى شیشه شده و از اتالف حرارت از 

طریق هدایت حرارتى نیز جلوگیرى مى کند.

ویندو فیلم ساختمان از نفوذ پرتوهاى مضر به داخل ممانعت مى کند.
نورگذر و شیشه ها  قابل مالحظه اى که جداره هاى  بر مشکالت  عالوه 
در سطح خارجى ساختمان در باال بردن میزان تلفات حرارتى و سرمایشى 
دارند، عبور طیف مضر پرتوى ساطع شده از خورشید( ماوراى بنفش) باعث 
تابش  بنفش  ماوراى  شود.طیف  مى  ساکنان  سالمت  افتادن  مخاطره  به 
خورشید، موجب سرطان پوست، رنگ پریدگى اشیا و هم چنین بیمارى هاى 
  uv چشمى نظیر آب مروارید،کاهش بینایى و… مى شود. مضرات امواج
در  حتى  که  کنند  مى  توصیه  پزشکان  که  است  اهمیت  حائز  قدرى  به 

روزهاى ابرى هم از عینک هاى ضد uv استفاده کنید.
از نفوذ  تا حدود 99 درصد  برچسب عایق حرارتى شیشه ى ساختمان 
طیف مضر پرتوى خورشید به داخل ساختمان جلوگیرى نموده؛ که هم بر 
سالم زیستن افراد در محیط داخل مؤثر است و هم از رنگ پریدگى اجسام 

داخل فضا تا حد زیادى پیشگیرى مى کند.

ویندو فیلم ساختمانى و افزایش ایمنى و پدافند غیر عامل
به  ساختمان  شیشه ى  حرارتى  عایق  برچسب  در  موجود  چسب  الیه  ى 
وسیله ى پیوند شیمیایى و مکانیکى که با سطح شیشه برقرار مى کند با 
افزایش داده  را  برابر ضربه ها  استحکام شیشه در  نفوذ در ساختار شیشه، 
نشان  بیش ترى  مقاومت  خود  از  شکستن  مقابل  در  شیشه  به طورى که 
به  پرتاب خرده شیشه  از  یا سوانح طبیعى  و  انفجار  هنگام  در  و  مى دهد 

اطراف جلوگیرى مى کند.

برچسب عایق حرارتى شیشه ى ساختمان (ویندو فیلم) مناسب را 
چگونه انتخاب کنیم؟

شیشه ى  حرارتى  عایق  برچسب  از  مدل  سه  مشخصات  زیر  تصویر  در 
مورد  فیلم شیشه ى  انتخاب  براى  مهم  پارامترهاى  است.  آمده  ساختمان 

نظر VLT UV R ،TSER و SHC هستند.
کاهش  ها،  فیلم  ویندو  کاربرد  ترین  اصلى  شد،  گفته  که  همان طور 
گرماى عبورى از طریق تابش نور خورشید به داخل ساختمان در فصول 
گرم سال و هم چنین کاهش عبور گرماى تابشى از اجسام داخل به خارج 
 TSER و IR Rejectionاز فضا در فصول سرد سال است. مشخصه هاى
میزان کارآیى این فیلم هاى شیشه در جلوگیرى از انتقال حرارت تابشى 

را نشان مى دهد.
امکان  باشد،  بیش تر  شیشه ها  از  عبورى  مرئى  نور  میزان  هرچه 
بهره گیرى از نور طبیعى افزایش یافته که مى تواند در کاهش مصرف انرژى 
نور  میزان  نمایان گر   VLT باشد.پارامتر  مؤثر  محیط  روشنایى  تأمین  براى 
مرئى عبورى از برچسب عایق حرارتى شیشه است که هر چه باالتر باشد 
میزان نور مرئى عبورى از شیشه نیز بیش تر است؛ بنابراین با استفاده از این 
ویندو فیلم ها می توان با باز نمودن پرده ها، بدون این که گرماي بیرون به 

داخل نفوذ کند از نور روز به راحتی استفاده نمود.
البته انواع برچسب عایق حرارتى شیشه از نظر نوع نصب به سه دسته 
از داخل،  فیلم هاى نصب  ویندو  انواع  تقسیم مى شوند که شامل  عمده 
ویندو فیلم هاى نصب از خارج و ویندو فیلم هایى که در داخل شیشه هاى 
دوجداره (چند جداره) نصب مى شوند، هستند. هر یک از این نوع ویندو 
فیلم ها با توجه به شرایط محل جغرافیایى و کاربرى ساختمانى که در آن 

به کار گرفته مى شوند انتخاب مى شوند.
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   برچسب عایق حرارتى شیشه ى ساختمان چگونه نصب مى شود؟
نصب برچسب عایق شیشه ى ساختمان بر روى شیشه ها بسیار ساده است 
و نیاز به داشتن مهارت خاصى ندارد. همان طور که گفته شد براى نصب 
ویندو فیلم هاى ساختمانى نیازى به تعویض شیشه یا خروج آن از قاب 
نیست. تمیز بودن سطوح شیشه هایى که پوشش ها بر روى آن ها چسبانده 
مى شود بسیار اهمیت دارد و دقت در اندازه ى شیشه ها و برش برچسب در 

کاهش پرتى ویندو فیلم مؤثر است.
دوجداره ى  هاى  شیشه  در  فیلم  ویندو  بخشى  اثر  افزایش  براى 
ساختمان، درصورتى که ساختمان در مناطقى با نیاز سرمایى زیاد واقع شده 

است، مطابق شکل ویندو فیلم بر روى سطح 2 قرار مى گیرد.

دوجداره ى  هاى  شیشه  در  فیلم  ویندو  گیرى  قرار  محل   :2 شماره ى  شکل   
ساختمان هاى مناطق گرمسیر

هم چنین درصورتى که ساختمان در مناطق با نیاز گرمایى زیاد قرار دارد 
مطابق شکل برچسب عایق حرارتى شیشه بر روى سطح 3 قرار مى گیرد.

بر روى  نانو پوشش هایى  تکنولوژى  به وسیله ى  اخیر  در سال هاى 
شیشه ها ایجاد شده که ویژگى هایى مشابه با شیشه هاى داراى برچسب 
عایق حرارتى در آن ایجاد مى نماید؛ به این محصوالت شیشه ى کم گسیل 

یا شیشه هاى low-e گفته مى شود.
در ادامه به بررسى پروژه تحقیقاتى در همین رابطه که در هنگ کنگ 

انجام شده است مى پردازیم . [ 1 ]

چکیده
سازى،  بهینه  زمینه ى  در  موجود  هاى  تکنولوژى  کارآمدترین  از  یکى 
باعث  پلیمرى  پوشش هاى  است.   (Window �lm) شیشه  عایق هاى 
و  مى شود  ساختمان  درون  به  تابستان  در  حرارتى  انرژى  ورود  کاهش 
کم  انواع  هم چنین  مى دهد.  کاهش  را  سرمایشى  تأسیسات  بر  بارگذارى 
ساختمان ها  حرارتى  انرژى  خروج  مانع  زمستان  در  عایق ها  این  گسیل 
به عمل  جلوگیرى  گرمایشى  تأسیسات  در  انرژى  مصرف  از  و  مى شود 
بهتر  استفاده ى  لزوم  و هم چنین  تکنولوژى  پیشرفت  به  توجه  با  مى آورد. 
در  وسیعى  تحقیقات  خورشیدى  پرتوهاى  مخرب  اثرات  نیز  و  انرژى  از 
این زمینه طى سال هاى اخیر انجام شده است. در مطالعه ى پیش رو بر 
آن شدیم تا با استفاده از تحقیقات انجام شده در این زمینه مطالبى را در 
پنجره  فیلم  نمونه ى  از  انرژى  در  صرفه جویى  پتانسیل  ارزیابى  خصوص 
خورشیدى آساپالید بر روى پوشش سه سالن مختلف در هنگ کنگ، یعنى 
دفتر مرکزى هتل ارائه دهیم. تحقیقات مذکور به صورت عملى و تئورى 
نیز مورد بررسى قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمایش به تأثیر بیش تر 
به  و  اشاره مى کنند  به شیشه هاى چند الیه  نسبت  عایق هاى شیشه اى 

وضوح نشان دادند که در صرفه جویى انرژى تأثیر به سزایى دارند.
با توجه به مشکالتى از قبیل مصرف قابل توجه انرژى توسط انسان 
از راه هاى مختلف در قرن اخیر و هم چنین لزوم صرفه جویى در مصرف 

جدول شماره ى 1: مشخصات عایق هاى مورد استفاده

دوجداره  هاى  شیشه  در  فیلم  ویندو  قرارگیرى  محل   :3 شماره ى  شکل 
ساختمان هاى مناطق سردسیر
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انرژى هاى  از  بیش تر  استفاده ى  با  تا  داشته  برآن  را  محققان  مهندسى، 
خورشیدى و... در این راستا تحقیقات بسیارى انجام شود که در مقاله ى 

پیش رو به بررسى یک مورد مى پردازیم.
انرژى  خورشیدى،  پرتوهاى  شیشه،  هاى  عایق  کلیدى:  کلمات   

حرارتى، تأسیسات سرمایشى

مقدمه
از بایدهاى محیط زیست  انرژى امروزه یکى  توجه به پایدارى و مصرف 
است. پنجره ها در ساختمان فضاى زیادى را در بر مى گیرند و بدین سبب 
داخل  و  خارج  به  خورشید  نور  و  انرژى  انتقال  عوامل  مهم ترین  از  یکى 
ساختمان هستند. این در حالى است که در معمارى مدرن از شیشه ها و 
پنجره براى جلوه دادن به ساختمان بیش تر استفاده شده و افزایش فضا بار 
حرارتى بیش ترى را به ساختمان اعمال مى کند؛ هم چنین فشار بیش ترى 
 ،DUR ،را بر روى مسایل محیط زیستى مانند جنگ در برابر آلودگى هوا
دارند  تابستان ها هواى گرمى  که  مکان هایى  در  ویژه  به  برق  تولید  روند 
مانند  رنگ هاى مختلف  در  کارى هاى سنتِى گذشته  وارد مى کند. شیشه 
خاکسترى، برنز و... به صورت متداول در ساخت و سازها به دلیل وجود 
انجام  آن  مضر  اثرات  کاهش  و  خورشید  نور  ورود  کاهش  و  رنگ  طیف 
است.  باز  دیر  از  موضوع  این  اهمیت  بیان گر  خود  این  که  است  مى شده 
قلعى که  به شیشه هاى هوشمند  توان  آن مى  پیشرفته  و  نمونه ى مدرن 
داراى سیستم دینامیکى کنترل نور و انرژى خورشیدى هستند اشاره نمود. 
[2] استفاده از شیشه هاى حفره دار پر از هوا به طور چشم گیرى از خارج 
قوى  عایق  یک  عنوان  به  و  مى کند  جلوگیرى  ساختمان  از  انرژى  شدن 
انرژى جداگانه و یا ترکیبى در سال هاى اخیر گزارش شده و امروزه مورد 
این مطلب در خصوص تغییر مواد مصرفى  استفاده قرار مى گیرد. [3–7] 
مورد  موضوعات  از   [10–8] مى نماید.  صدق  نیز  ترکیبى  پنجره هاى  در 
تحقیق بسیار مهم و پرکاربرد امروزه مى توان به کاهش انتقال تابشى در 
تابستان و حفظ منافع گرمایش محدود خورشیدى در فصل زمستان اشاره 
نمود. [11–13] اگرچه اصالح موارد فوق در ساختمان هاى ساخته شده و 
موجود نیازمند بازسازى مجدد است، اما باید خاطر نشان کرد که در ازاى 
هزینه هاى انجام شده عالوه بر کاهش مصرف انرژى و کنترل دما و نور 
از ورود پرتوهاى مضر خورشید (UV) که براى سالمت افرادى که در آن 

مکان زندگى مى کنند نیز جلوگیرى مى کند. [17-16]
روى  بر   [18-17] همکاران  و  لى  توسط  شده  انجام  اخیر  تحقیقات 
مقدار انرژى مصرف شده به وسیله ى سیستم سرمایشى در صورت استفاده 
از عایق هاى شیشه به خوبى نشان داد که بین 30 تا 50 درصد کاهش 
اقلیمى  و  هوایى  و  آب  شرایط  در  تحقیق  این  که  داشته  انرژى  مصرف 
انجامیده و  به طول  ماه  آزمایش فوق 18  است.  انجام شده  هنگ کنگ 
تمامى موارد بیان شده در این مدت مورد ارزیابى قرار گرفته است. [19] 
در ادامه ى تحقیق فوق، لى و همکاران به بررسى عددى و تئورى موضوع 
پرداخته و با استفاده از نتایج آزمایشگاهى مدل عددى خود را مورد صحت 

سنجى قرار داده اند.

بررسى کیفى انتقال حرارت از طریق شیشه ها
 انتقال حرارت به واسطه ى سه سازو کاِر رسانش (conduction)، همرفت 
(convection) و تابش (radiation) صورت مى پذیرد. در مورد چارچوب 
پنجره فقط انتقال حرارت رسانش اهمیت دارد. اما در مورد شیشه، انتقال 
تابش  مورد  در  خصوص  به  تابش  کنترل  و  است  مهم تر  تابشى  حرارت 

خورشید از اهمیت به سزایى برخوردار است.
تابش خورشید یک قسمت از کل طیف الکترومغناطیس است. پرتوى 
(پرتوى  نزدیک  قرمز  مادون  است:  شده  تشکیل  بخش  سه  از  خورشید 

حرارت زا) 53 درصد، نور مرئى 44 درصد، پرتوى فرابنفش 3 درصد. وقتى 
حرارت خورشید به شیشه مى رسد به سه بخش تقسیم مى شود: یک قسمت 
مستقیمًا از شیشه عبور مى کند، یک قسمت مستقیمًا منعکس مى شود و یک 
قسمت در داخل شیشه جذب مى شود. بخش جذب شده در دو قسمت به 
صورت بازتابش به داخل و بازتابش به خارج دوباره از شیشه ساطع مى شود. 
جمع حرارت منعکس شده و حرارتى که به صورت بازتابش به خارج انتقال 
یافته «درصد دفع حرارت» (Total Solar Energy Rejected, TSER) و 
جمع قسمتى که مستقیمًا وارد محیط داخلى شده و قسمتى که به صورت 
 Solar Heat Gain) حرارت»  ورود  یافته «درصد  راه  داخل  به  بازتابش 
ارزیابى  اصلى  معیار   SHGC مى دهد.  تشکیل  را   (Coe�cient, SHGC

پنجره ها،  وضعیت  ارزیابى  براى  است.  تابشى  حرارت  ورود  از  جلوگیرى 
تنظیم برچسب هاى بهره ورى انرژى در کشورهاى پیشرفته رایج است. به 
Fenestration Rating Council (National) آمریکا  در  مثال  عنوان 
عامل  ارزیابى  براى  و   U-Value از  رسانش  عامل  ارزیابى  براى   NFRC

تابش از «درصد ورود حرارت خورشید» (SHGC) استفاده مى نماید. هر چه 
U-Value در یک پنجره کم تر باشد، اتالف حرارت کم تر است و هر چه 

SHGC کم تر باشد، ورود حرارت خورشید کاهش مى یابد. در پوشش هاى 

کار  و  در ذیل ساز  اندازه گیرى مى شوند که  فاکتور  دو  نیز همین  مدرن 
کنترل آن ها شرح داده مى شود.

ساز و کار پوشش ها براى جلوگیرى از ورود حرارت
همان طور که اشاره شد، بخش عمده ى (53 درصد) نور خورشید را حرارت 
ثابت شده  قبل  ها  از مدت  تشکیل مى دهد.  نزدیک  قرمز  مادون  نامرئى 
بود که فلزات سنگین (مانند: نقره، وانادیم، آلیاژ نیکل و کروم، طال و ...) 
مى توانند پرتوى حرارت زاى خورشید را منعکس و دفع نمایند، اما موانع 
تکنولوژیکى متعددى بر سر راه فلز پوش کردن پوشش هاى پلیمرى وجود 
داشت. اگر فلزات سنگین در شرایط عادى به حالت بخار درآیند، به محض 
تماس با بستر پلیمرى به علت دماى باال آن را ذوب و تخریب مى نمایند. 
روش  دو  وسیله ى  به  اکنون  نتیجه  در  و  شد  انجام  وسیعى  تحقیقات 
Metallizing و Sputtering فلز پوش کردن کنترل شده ى پوشش هاى 

پلیمرى صورت مى گیرد. در روش Metallizing تبخیر برخى فلزات، تحت 
خأل به کار گرفته مى شود و در Sputtering از حالت پالسماى تحت خأل 
استفاده مى شود. در این روش به علت قابلیت کنترل بسیار باال مى توان 
چند الیه ى بسیار نازك از فلزات مختلف را روى یک بستر پلیمرى نشاند، 
بدون این که شفافیت با افت شدیدى مواجه شود. از این تکنولوژى ها در 
پوشش هاى مدرن شیشه استفاده مى شود و به عملکرد پوشش در مقابل 

حرارت خورشید و در نتیجه کاهش SHGC منجر شده است.

ساز و کار پوشش ها براى جلوگیرى از اتالف حرارت
پوشش هاى کم گسیل (low-Emissivity) عالوه بر جلوگیرى از ورود 
حرارت، اتالف حرارت را نیز کنترل مى کنند. کنترل اتالف در پوشش هاى 
کم گسیل از طریق کاهش U-Value صورت مى گیرد. اما این کاهش به 
وسیله ى افزایش دادن ضخامت به دست نمى آید، بلکه روش پیچیده  ترى 
 (Emissivity) تشعشع  داراى  گرم،  اجسام  تمام  مى شود.  گرفته  کار  به 
دست  از  تشعشع  طریق  از  را  خود  حرارتى  انرژى  حقیقت  در  و  هستند 
مى دهند. وقتى انرژى حرارتى کاهش یابد، جسم تمایل دارد این افت را از 

طریق جذب حرارت محیط جبران کند.
در فصل زمستان حرارتى که شیشه از طریق تشعشع هدر مى دهد، از 
محیط داخل که گرم تر است به وسیله ى رسانش جبران مى شود و در نتیجه 
اتالف حرارت افزایش مى یابد. در مورد پوشش هاى کم گسیل این عامل 
به شدت کنترل شده و در جدول تشعشع در پایین ترین درجات قرار گرفته 
است. این تشعشع پایین نتیجه ى به کارگیرى موادى چون نقره و اکسید 
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قلع است. به علت تشعشع کم، این پوشش ها تمایل کم ترى به دریافت 
حرارت از محیط دارند و در نهایت ِدبى عبور حرارت را پایین مى آورند و 
ضریب انتقال حرارت رسانش U-Value را کم مى کنند و به واسطه ى 
که  یابد  مى  کاهش  حرارت  اتالف  درصد   30 حدود  کار،  و  ساز  همین 
این ویژگى قابل رقابت با شیشه هاى دو جداره ى عادى است. هم چنین 
گرم  وسایل  توسط  که  دور  قرمز  مادون  پرتوى  گسیل،  کم  پوشش هاى 
کننده و اجسام گرم داخل ساختمان تولید مى شوند را به داخل منعکس و 

حرارت را حبس مى کنند.
انجام گرفته توسط محققان دانشگاه پکن  آزمایش  به بررسى  اکنون 
مى پردازیم. در تحقیق آزمایشگاهى انجام شده در رابطه با ارزیابى عملکرد 
محیطى  شرایط  تحت   (Window �lm) شیشه  عایق  مختلف  انواع 
و  هوایى  و  آب  شرایط  توزیع  رایج  و  متداول  تئورى هاى  از  هنگ کنگ 
اقلیمى هنگ کنگ (TMY) براى تعمیم دادن داده ها براى دوره بلند مدت 

استفاده شده است.

پنج نمونه ى انتخاب شده جهت ارزیابى عبارت اند از:
1- شیشه ى 12 میلى مترى (1 متر × 1 متر) با عایق SF-1 استفاده در 

سطح خارجى؛
2- شیشه ى 12 میلى مترى (1 متر × 1 متر) با عایق SF-2 استفاده در 

سطح خارجى؛
 1-SF 3- شیشه ى 12 میلى مترى خاکسترى (1 متر × 1 متر) با عایق

استفاده در سطح داخلى؛
4- شیشه ى دوجداره تشکیل شده از دو بخش 6 میلى مترى (1 متر × 1 

متر) با عایق SF-3 استفاده در سطح خارجى؛
از دو بخش 6 میلى مترى و فضاى  5- شیشه ى دوجداره تشکیل شده 
خالى 12 میلى مترى بین شیشه ها (1 متر × 1 متر) با عایق SF-3 استفاده 

در سطح خارجى.
مشخصات عایق هاى مورد استفاده (SF , 2-SF,3-SF-1) در نمونه هاى 

آزمایش در جدول شماره ى 2 قرار داده شده است.

نحوه ى انجام آزمایش
پنجره ى  عدد  دو  شود  مى  مشاهده   4 شماره ى  شکل  در  که  همان طور 
بزرگ به صورت جداگانه در اتاقى تعبیه شده که مشخصات آن ها عبارت اند 
از: دو متر ارتفاع و یک متر عرض. پنجره هاى مربوط در راستاى شمال 
شرقى قرار گرفته اند. پنجره ى سمت راست از دو قسمت مجزا با اندازه 1 
متر × 1 متر تشکیل شده است و هم چنین پنجره ى سمت چپ نیز از یک 
اتاق  آزمایش دماى  قسمت 2 متر × 1 متر تشکیل شده است. در طول 
کنترل و حدود 25 درجه سانتى گراد تنظیم شده است. تنظیمات مرتبط با 
سیستم سرمایشى ساختمان بر طبق ضوابط متداول سیستم هاى سرمایش 
جمله  از  مهم  پارامترهاى  آزمایش  انجام  هنگام  به  و  شده  انجام  محلى 
میزان جذب پرتوى خورشید و دماى اتاق و ... توسط پایرونوتر اندازه گیرى 

شده و نتایج آن ثبت گردیده است.

شکل شماره ى 4: نمونه مورد بررسى در آزمایش

عملکرد هرکدام از نمونه ها 5 تا 7 روز در تابستان مورد بررسى قرار 
 28 تا  سپتامبر  ابتداى  از  هفته   4 طول  در  ها  آزمایش  تمامى  و  گرفت 

سپتامبر به طول انجامید.
شکل شماره ى 5: مورد شماره ى 1، زمان شروع آزمایش= 1 سپتامبر ساعت 

13

به صورت  انجام شده  آزمایش  از  نتایج حاصل   5 در شکل شماره ى 
ابتدا نشان  از ترکیب هاى اشاره شده در  نمودار زمان- دما براى هرکدام 
زیر  داده شده ى  قرار  در تصاویر  است.  داده شده 
زمان–  شده ى  برداشت  مقادیر  نقطه چین  خطوط 
نشان  را  نشده  عایق بندى  شیشه هاى  براى  دما 
برداشت  مقادیر  رنگ  سیاه  خطوط  و  مى دهد 
عایق بندى  شیشه هاى  براى  زمان–دما  شده ى 

شده را نشان مى دهد.

شروع  زمان   ،2 شماره ى  مورد   :6 شماره ى  شکل 
شب)  (نیمه   24 ساعت  سپتامبر   11 آزمایش= 

همان طور که مشاهده مى شود مقدار دماى داخلى در حالت استفاده از عایق 
بیش تر از شیشه عایق بندى نشده است. 

 
شکل شماره ى 7: مورد شماره ى 3، زمان شروع آزمایش= 17 سپتامبر ساعت 

جدول شماره ى 2: مشخصات عایق هاى مورد استفاده
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همانطور که مشاهده مى شود، استفاده از عایق حرارتى در شیشه هاى با 
روکش خاکسترى در مقایسه با شیشه هاى خاکسترى بدون عایق تأثیرى 
آزمایش  منطقه ى  جغرافیایى  موقعیت  است  ذکر  به  الزم  است.  نداشته 
(مکانى که عایق استفاده مى شود)، خود تأثیر گذار است و نمى توان گفت 
که استفاده از عایق هاى حرارتى در تمامى مناطق جغرافیایى داراى کاربرد 

است و استفاده از آن ها را براى مالکان توصیه نمود. 

نتیجه گیرى
امروزه استفاده از پوشش هاى مدرن شیشه در کشورهاى پیشرفته به عنوان 
است.  اتخاذ شده  انرژى  بهینه سازى مصرف  براى  استراتژى کالن  یک 
به عنوان مثال در بخش ساختمان Energy Star به کارگیرى پوشش ها 
به عنوان یک فن آورى مؤثر توصیه و به بررسى دقیق آن پرداخته شده 
است. امیدواریم با تکمیل پروژه هاى تحقیقاتى در این زمینه، در کشور ما 
نیز استفاده از این فن آورى در مباحث قانونى مربوط گنجانده شود. نصب 
و استفاده از عایق هاى مدرن قادر خواهد بود تا گرما و روشنایى خورشید را 
کنترل کند و مقدار آن ها را کاهش دهد. هم چنین سبب کاهش هزینه ى 
با  مرتبط  باال،  هاى  آزمایش  از  آمده  بدست  نتایج  شد.  خواهد  نیز  برق 
ساختمان هاى مسکونى، تجارى و ادارى است که هر سه در مصرف انرژى 
از اهمیت ویژه اى برخوردار است. نتایج آزمایش هاى محققان نشان داد 
که استفاده از شیشه هاى معمولى و شفاف بهتر از شیشه هاى خاکسترى 
آزمایشات  از شیشه  نمونه هاى ساخته شده  نهایت،  در  و  است  لمینت  و 

محققان شفاف عملکرد بهترى را از خود نشان دادند.
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