مقاالت

شیشه کمگسیلچیست؟
مترجم :محمد بهزاد روحی ،کارشناسی برق دانشگاه خواجهنصیرالدین طوسی

شیشــهها یکــی از محبوبتریــن و کاربردیتریــن مــواد ســاختمانی به شــمار
میروند .یکی از دالیل این محبوبیت ،عملکرد دمایی و خورشیدی پیوسته
درحالتوســعه شیشــه اســت .یکــی از روشهــای دســتیابی به ایــن عملکرد،
استفاده از پوشش کمگسیل غیرفعال و کنترل خورشیدی است .حال سؤال
این است که شیشه کمگسیل چیست؟ برای آشنایی با این نوع از شیشهها،
ابتدا نگاهی کلی به پوششها خواهیم داشت.
بهمنظــور آشــنایی با انواع پوشــشها ،شــناخت طیــف انرژی خورشــیدی یا
انرژی ســاطع شــده از خورشــید حائــز اهمیت اســت .نور فرابنفــش ،نور مرئی
و نــور فروســرخ بخشهــای مختلــف طیف خورشــیدی را تشــکیل میدهند.
تفاوت میان این سه بخش ،به کمک طولموج آنها تعیین میشود.
نــور فرابنفــش که باعــث رنگپریدگی مــواد داخلی همچــون پارچهها
و پوشــشهای دیوار میشــود ،طولموجهای بازه  ۳۱۰تا  ۳۸۰نانومتر را
دارا است.
نورمرئی بخشــی از طیف با طولموجهــای حدود  ۳۸۰تا  ۷۸۰نانومتر
را تشکیل میدهد.
نور فروســرخ (انرژی گرمایی) بهصورت گرما به یک ســاختمان انتقال
مییابد و از طولموج  ۷۸۰نانومتر آغاز میشــود .نور فروســرخ خورشــید
بهطورمعمــول با عنــوان طولموجهای کوتاه انرژی شــناخته میشــود،
در حالــی کــه تابش گرمــا از اجســام داغ ،دارای طولموجهــای بلندتری
نســبت بــه خورشــید اســت و بهصورت مــوج فروســرخ با طولمــوج بلند
شناخته میشود.
وظیفــه اصلی پوشــشهای کمگســیل ،بــه حداقل رســاندن مقــدار عبور نور
فرابنفش و فروسرخ از شیشه ،بدون کاهش نور مرئی عبوری است.
هنگامیکه انرژی گرما یا نور توسط شیشه جذب میشود ،در ادامه با حرکت
هوا انتقال پیدا میکند و یا دوباره از ســطح شیشــه بازتاب میشــود .توانایی
یــک مــاده بــرای تابش انــرژی ،تحــت عنوان گســیلندگی شــناخته میشــود.
بهطورکلــی مــواد با انعکاس باال ،گســیلندگی پایینی دارند و مواد با رنگ مات
تیرهتــر ،گســیلندگی باالیــی دارند .تمام مواد و مصالــح از جمله پنجرهها گرما
را بهصــورت طولمــوج بلنــد میتابنــد ،انرژی موج فروســرخ به گســیلندگی و
دمــای ســطح مــواد بســتگی دارد .انرژی تابشــی یکی از مهمتریــن روشهای
انتقــال گرمــا اســت کــه توســط پنجرههــا رخ میدهــد .کاهــش گســیلندگی از
یک یا چند ســطح شیشــه پنجره ،خاصیت عایقی پنجره را بهبود میبخشد.
بهعنوانمثال شیشــه بدون پوشش ،گســیلندگی  ۸۴درصد دارد ،درحالیکه
شیشــه کنترلکننــده خورشــیدی  Solarban® 70XLتولیــد شــده توســط
کارخانــه ( Vitro Architectural Glassپیشتــر بــا نــام شیشــه  PPGشــناخته
شده بود) گسیلندگی  ۲درصد دارد.
ایــن همــان جایــی اســت کــه پوشــشهای بــا گســیلندگی کم (شیشــههای
کــم گســیل) بــهکار میآینــد .شیشــههای کمگســیل پوشــش شــفاف و ابعــاد
میکروســکوپی دارنــد (بهطوریکــه بســیار باریکتــر از یــک تــار مــوی انســان
هســتند) کــه طولموجهای بلند فروســرخ (گرما) را منعکــس میکنند .برخی
از پوشــشهای کمگســیل مقــدار قابلتوجهــی انرژی فروســرخ خورشــیدی با

24

ی  1397شـــماره  10پياپــی 255
ســال هفـــدهم د 

طولمــوج کوتــاه را منعکس میکنند .در زمســتان هنگامیکه انــرژی گرمایی
داخلی به جای ســردتر در خارج منتقل میشــود ،پوشــش کمگســیل ،گرما را
بــه داخــل بازمیگردانــد و اتــاف گرمــا از طریق شیشــه را کاهــش میدهد .در
تابســتان ،عکس این عمل رخ میدهد .بهعنوان یک مقایســه ساده ،شیشه
کمگســیل ماننــد یــک فالســک عمــل میکنــد .یــک فالســک دارای پوشــش
نقــره اســت که دمای نوشــیدنی را بازمیگردانــد .دما به خاطــر بازتاب ثابت و
پیوســتهای کــه اتفــاق میافتــد یکســان میمانــد ،همچنیــن از دیگــر مزایای
عایقســازی ایــن اســت که فضــای هوای بــه وجود آمــده بین بدنــه داخلی و
خارجی فالســک ،مشــابه عایقســازی شیشــه است .چون شیشــه کمگسیل
شــامل الیه بســیار نازک نقره یا مواد کمگســیل دیگری است ،از مبنای علمی
مشــابه همان فالســک نوشیدنی است ،یعنی پوشــش کمگسیل نقره ،دمای
داخلی را به داخل برمیگرداند و اتاق را گرم یا خنک نگه میدارد.
 1انواع پوششهای کمگسیل و فرآیندهای تولید آن
در واقع دو نوع پوشش کمگسیل وجود دارد :پوشش کمگسیل غیرفعال و
دیگری پوشش کمگسیل با کنترل خورشیدی .پوشش کمگسیل غیرفعال،
بهــره گرمایــی خورشــیدی بــه یک خانــه یا ســاختمان را بیشــینه میکند تا
گرمایش خانه بدون نیاز به گرمای مصنوعی انجام شود .پوشش کمگسیل
بــا کنترل خورشــیدی بهمنظور محدودســازی مقــدار انــرژی گرمایی که به
خانه یا ســاختمان میرسد طراحی شــده تا ساختمانها خنکتر بمانند و
انرژی مصرفی ،مرتبط با شرایط هوایی کاهش پیدا کند.
هــر دو نــوع شیشــه کمگســیل غیرفعــال و کنتــرل خورشــیدی با دو شــیوه
اصلی تولید میشــوند که شــامل آذرکافت 1یا پوشــش سخت و رسوبدهی
خــأ کندوپاش مگنترونی )MSVD(2یا پوشــش نــرم .در فرآیند آذرکافت که
در اوایل دهه هفتاد رایج شد ،پوشش در حین تولید روی رشته شناور ،بر
روی نوار شیشــهای اعمال میشود .سپس پوشش با سطح داغ شیشهای
آمیخته میشــود و پیوندی مســتحکم و بســیار بادوام میســازد .در نهایت
شیشــه بــه ورقههای آماده در ســایزهای متنــوع برای حمل بــه کارخانهها
بریــده میشــود .در روش  MSVDکــه در دهــه  ۱۹۸۰معرفــی شــد و بهطــور
پیوســته در دهههای اخیر بهبود یافت ،پوشــش در دمای اتاق و در فضای
خأل به شیشه قبل بریده شدن شیشه اعمال میشود.
به دلیل ســیر تکامل تاریخی تکنولوژیهای پوشــش ،گاهی پوشــشهای
کمگســیل غیرفعال بــا فرآیند آذرکافت و پوشــشهای کنترل خورشــیدی با
 MSVDترکیــب میشــوند .البته عملکرد از یک محصــول به محصول دیگر
و از یک کارخانه به کارخانه دیگر ،بهطور گســتردهای متنوع اســت (جدول
 ۱را ببینیــد) ،امــا جــدول دادههای عملکرد به آســانی قابلدســترس اســت
و ابزارهــای آنالیــن میتواننــد بــرای مقایســه تمام پوشــشهای کمگســیل
موجود در بازار مورداستفاده قرار گیرند.
 2موقعیت پوشش
در یــک پنــل دوتایــی اســتاندارد  ،IGچهار ســطح برای نشــاندن پوشــش
وجــود دارد .اولیــن ســطح رو بــه بیــرون اســت و دومیــن و ســومین ســطح

رو بــه روی یکدیگــر داخــل یــک قطعــه شیشــه
عایــق شــده قــرار دارنــد و بیــن آنهــا عایــق هــوا
قــرار دارد .همچنیــن ســطح چهــارم بهطــور
مســتقیم رو به داخل قــرار دارد .بهترین عملکرد
پوشش کمگســیل غیرفعال زمانی است که روی
ســطح ســوم و چهــارم باشــد (دورتریــن نقطــه از
خورشــید) ،درصورتیکه بهتریــن عملکرد کنترل
خورشــیدی پوششهای کمگســیل زمانی است
که روی نزدیکترین ســطح به خورشــید (بهطور
مثال سطح دوم) باشند.
 3اندازهگیری عملکرد پوشش کمگسیل
پوشــشهای کمگســیل بــر ســطوح متنوعــی از

قطعــات شیشــهای بــرای عایقســازی اعمــال
میشــود .با وجود آنکه یک پوشــش کمگســیل،
غیرفعــال و یــا کنتــرل خورشــیدی درنظــر گرفتــه
میشــوند ،پیشــرفتهایی را بــرای مقادیــر
عملکــرد آنهــا درنظر میگیرند .مــوارد زیر جهت
اندازهگیری اثربخشی شیشه با پوشش کمگسیل
مورداستفاده قرار میگیرد:
مقدار  :3Uدرجه اتالف گرمای پنجره.
نــور مرئــی عبــوری :4مقــدار نــور عبــور یافته از
طریق پنجره.
ضریــب جذب گرمای خورشــید (:5)SHGC
کســری از تابــش خورشــیدی کــه از شیشــه عبــور
میکنــد؛ چــه میــزان نــوری کــه بهطور مســتقیم

انتقــال مییابــد و چه نوری که جذب میشــود و
دوبــاره بــه داخل میتابــد .هرچــه ضریب جذب
گرمــای خورشــیدی پنجــره کمتــر باشــد ،گرمای
خورشید کمتری انتقال مییابد.
جذب نور به گرمای خورشــید :6نســبت بین
ضریب بهره گرمایی خورشیدی پنجره ()SHGC
و نور مرئی عبوری آن (.)VLT
هنگامیکــه بــه طراحی یک پنجــره فکر میکنیم
انــدازه ،رنــگ و ویژگیهــای مربــوط بــه زیبایــی
بــه ذهــن میآیــد؛ امــا پوشــش کمگســیل نقــش
مهمی ایفا میکند و تأثیر قابلتوجهی بر عملکرد
پنجــره ،گرمایــش ،نوردهی و ســرمایش کلی یک
ساختمان دارد.

جدول  .1مقایسه روشهای تولید شیشه کمگسیل
شیشه کمگسیل فاصله هوایی  ۰/۵اینچ ،ضخامت
 ۰/۲۵اینچ

مقدار U

VLT

SHGC

LSG

آذرکافت

۰٫۳۷ -۰٫۳۳

٪74 -٪54

۰٫66-۰٫45

1٫25-1٫09

 MSVDدوالیه نقره
( VLTباال  /انعکاس کم)

۰٫۲۹-۰٫۲۹

٪70 -٪53

۰٫۳۹-۰٫۲۸

۱٫۹۸-۱٫۷۶

 MSVDسه الیه نقره
( VLTباال  /انعکاس کم)

۰٫۲۹-۰٫۲۸

٪61

۰.30-۰٫۲۷

۲٫۳۷-۲٫۱۷

پینوشتها:
4. Visible Light Transmittance
5. Solar Heat Gain Coefficient
6. Light to Solar Gain

1. pyrolytic
2. Magnetron Sputter Vacuum Deposition
3. U-VALUE

منبع:
 Vitro Architectural Glass؛ 1. http://glassed.vitroglazings.com
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