چِارم تیظت ّ ػوارٍ

خثزنامو ًنٌص شیشو

با سالم و تقدیم احترام ،

تنش ىای حزارتی
شیشو ىایی کو جذب انزژی
خٌرشیدی تاالئی دارند مانند
شیشو ىای رنگی ً  Low-Eدر
معزض تنش حزارتی تیشتزی نسثت تو
شیشو ىای معمٌلی قزار دارند ً تایستی
تو صٌرت سکٌریت ً ىز چيار لثو
سنگ سده شده مٌرد استفاده
قزار گیزند.

سهاًیکَ ػیؼَ در هؼزض تاتغ آفتاب لزار هی گیزد  ،لظوتی گزهای خْرػید را جذب ًوْدٍ ّ دهای ططح ػیؼَ افشایغ یافتَ
ّ هتؼالثا هٌثظظ هی ػْد .لثَ ُای ػیؼَ کَ در فزین لزار دارًد تَ ػلت ایٌکَ در هؼزض تاتغ ًیظتٌد ،اس لظوتِای هٌثظظ ػدٍ
ػیؼَ طزدتزًد ّ توایلی تَ اًثظاط ًدارًدً .یزّی ّارد ػدۀ حاصل اساًثظاط لظوتِای هزکشی ػیؼَ تز لثَ ُای طزدتز ایجاد
تٌغ ًوْدٍ کَ هی تْاًد هٌجز تَ ػکظت ػیؼَ ػْد .ایي تٌغ تَ تٌغ حزارتی هْطْم اطت.
اگزچَ تٌؼِای حزارتی ّ ػکظت ًاػی اس آى اغلة تَ تاتغ آفتاب هزتثظ اطت اها طاػتِای تاریکی ًیش تزایي اهز تی تاحیز
ًیظتٌد.
ػکظت حزارتی تیؼتز در هٌاطك طزدطیز اتفاق هی افتد  .هٌاطمی کَ کاُغ طزیغ دردرجَ حزارت تیزّى رخ هی دُد .در ایي
ّضؼیت طاختواى اس داخل گزم هی ػْد ّ ططح ػیؼَ گزم هاًدٍ اطت .اها در احز تزّدت ُْای تیزّى  ،پٌجزٍ ّ لثَ ُای ػیؼَ
کَ در تواص تا پٌجزٍ ُظتٌد طزد ػدٍ ّ تاػج ایجاد تٌغ حزارتی در ػیؼَ ّ ػکظت احتوالی آى هی گزدًد.

ایي اتفاق در هْرد ػیؼَ دّ جدارٍ ًیش تَ صْرت هؼاتَ رخ هیدُد .الیَ داخلی در احز هجاّرت تا فضای داخل گزم هاًدٍ  ،اها
لثَ ُای ػیؼَ تَ ػلت پدیدٍ رطاًغ کَ اس طزیك فزین رخ هی دُد  ،طزد هاًدٍ اًد .ایي ػزایظ در صْرت اًجام ػایك تٌدی
حزارتی تز رّی فزین  ،رخ ًوی دُد.
عٌامل مؤثز تز تنشيای حزارتی
ُز ػاهلی کَ هٌجز تَ افشایغ در درجَ حزارت در هزکش ػیؼَ ّ طزدی در لثَ ُای ػیؼَ گزدد  ،تاػج تؼدید تٌغ حزارتی
هی ػْد .ػدت تاالی تاتغ خْرػید  ،جذب تاالی اًزژی گزهائی تْطظ ػیؼَ  ،جاتَ جائی آُظتَ ُْا  ،ػایك کزدى پٌجزٍ تَ
ّطیلَ پزدٍ  ،دّ ّ چٌد جدارٍ کزدى ػیؼَ ّ ُز ػاهلی کَ تاػج کاُغ هیشاى گزهای اًتمال یافتَ اس ططح ػیؼَ ػْد  ،هی
تْاًد هٌجز تَ افشایغ تٌغ حزارتی در ططح ػیؼَ ػْد.
تشرگی تٌغ حزارتی تَ اختالف درجَ حزارت تیي لظوتِای هزکشی ػیؼَ ّ لثَ ُای آى ّ تْسیغ حزارت در ططح ػیؼَ
تظتگی دارد .ایي تٌغ حزارتی در احز هْاجَ ػدى لظوتِای گزم ػیؼَ تا لثَ ُای طزد آى  ،تَ ّجْد هی آید.
اطتفادٍ اس طایَ تاى تزای طایَ اًداختي تز ططح ػیؼَ تَ هٌظْر کن کزدى درجَ حزارت ططح ػیؼَ راٍ حل خیلی هؤحزی
ًیظت .تِتزیي راٍ حل تزای افشایغ هماّهت ػیؼَ در تزاتز تٌغ ُای حزارتی طکْریت کزدى ػیؼَ اطت کَ تَ تفضیل تَ آى

خْاُین پزداخت.
اثز تاتش خٌرشید تز میشان تنش حزارتی
هیشاى تاتغ آفتاب تز پٌجزٍ تَ ػْاهل سیز تظتگی دارد :
 هْلؼیت جغزافیایی طاختواى
 جِت گیزی ّ ػیة پٌجزٍ
 فصل ّ طاػات ػثاًَ رّس
 هیشاى اتزی تْدى ُْا ّ ػزایظ جْی
 هیشاى تاستاتغ ًْر ّ گزها اس سهیي یا طاختواًِای هجاّر
تاثیز تغییزات درجو حزارت رًسانو :
درجَ حزارت هحیظ اس لثل اس طپیدٍ دم تا تؼداسظِز هوکي اطت تغییزات فاحؼی داػتَ تاػد  .در اّایل صثح تَ ػلت تاتغ
آفتاب دهای ططح ػیؼَ ػزّع تَ افشایغ هی کٌد  .در حالیکَ تَ ػلت احز ایٌزطی حزارتی طاختواى کَ توایل تَ طزد هاًدى دارد
ّ ًیش تَ ػلت تواص تا پٌجزٍ لثَ ُا تا طزػت کوتزی گزم هی ػًْد .ایي فزآیٌد تاػج اختالف درجَ حزارت در ططح ػیؼَ
هی ػْد .درجَ حزارت در هحیظ رّس ّ ػة هتغیز اطت کَ ایي اختالف تیؼتزیي ّ کوتزیي درجَ حزارت در ػثاًَ رّس تظتَ
تَ هاٍ ّ فصْل طال هی تْاًد تیؼتز تاػد.
اثز جذب گزما تز سطح شیشو :
ػیؼَ ُای کٌتزل کٌٌدٍ ًْر خْرػید هاًٌد ػیؼَ ُای رًگی ّ رفلکض ًظثت تَ ػیؼَ هؼوْلی اًزژی خْرػیدی تیؼتزی جذب
هی کٌٌد ّ هتؼالثا ططح ایي ًْع ػیؼَ ُا در همایظَ تا ػیؼَ ُای هؼوْلی گزهتز هی ػْد.

اثزدًیا چند جداره کزدن :
تٌغ حزارتی در ػیؼَ ُای رفلکض ّ رًگی ّلتی کَ تا ػیؼَ هؼوْلی دّجدارٍ هی ػًْد  ،در همایظَ تا ُواى ًْع ػیؼَ سهاًی

کَ تَ صزت تک جدارٍ اطتفادٍ ػْد  ،تیؼتز اطت  .تَ ػلت احز ایشّالطیْى حزارتی ُْا یا گاس آرگْى تیي دّ الیَ ػیؼَ ،
هیشاى اًزژی گزهائی کَ اس الیَ خارجی ػیؼَ تَ فضای داخل هٌتمل هی ػْد  ،کوتز اطت ّ اس ایي رّ ایي ططح ػیؼَ تیزًّی
گزهتز هی هاًد .در ػیؼَ ُای طَ جدارٍ ایي تاحیز تظیار تیؼتز اطت  .تَ ّیژٍ ػیؼَ ای کَ در ّطظ لزار گزفتَ در هؼزض
تیؼتزیي تٌغ حزارتی لزار دارد .
در پٌجزٍ ُای تاس ػْ ،کَ تَ صْرت کؼْیی تاس ّ تظتَ هی ػًْد  ،سهاًیکَ پٌجزٍ تاس تاػد ػیؼَ تک جدارٍ تَ هاًٌد ػیؼَ دّ
جدارٍ ّ ػیؼَ دّ جدارٍ تَ هاًٌد ػیؼَ چِار جدارٍ در هؼزض تٌغ حزارتی لزار دارد.

تاثیز سایو تانيای داخلی :
پزدٍ ّ دیگز طایَ تاًِای داخلی تز رّی تِْیَ ّ جاتَ جائی ُْا در فضای ًشدیک ػیؼَ تاحیز هی گذارًدُ .ویٌطْر لادر تَ
تاستاتغ هجدد اػؼَ خْرػیدًد ّ درجَ حزارت فضای ًشدیک ػیؼَ را افشایغ هی دٌُد .اس ایي رّ فضای تیي پزدٍ ّ ػیؼَ
تایظتی در حدی تاػد کَ ُْا لادر تَ حزکت تاػد .تَ هٌظْر ًیل تَ ایي ُدف فاصلَ پزدٍ اس ػیؼَ تاید حدالل  50 mmتاػد .
ّجْد دیْارُائی کَ پؼت ػیؼَ لزار هی گیزًد ّ یا ػیؼَ ُای اطپٌدرال ًیش تاػج تؼدید تٌغ حزارتی در ططح ػیؼَ هی ػْد.
دیْارُائی کَ پؼت ػیؼَ لزار دارًد ّ ًیش چاپی کَ تز ػیؼَ اطپٌدرال اػوال هی ػْد  ،تاػج اًثاػت حزارت در فضای پؼت
ػیؼَ ّ افشایغ درجَ حزارت در ططح ػیؼَ هی ػًْد .تَ ُویي ػلت ػیؼَ ُای اطپٌدرال تاید حتوا تَ صْرت طکْریت ػدٍ
اطتفادٍ ػًْد.

تاثیز سایو تان ىای تیزًنی
ػالٍّ تز طایَ تاًِا  ،درخت ُا  ،طاختواًِای اطزاف ًیش هی تْاًٌد تز رّی ػیؼَ طایَ افکٌدٍ ّ تاػج تؼدید تٌغ حزارتی
درططح ػیؼَ گزدًد .تیؼتزیي تٌغ سهاًی اتفاق هی افتد کَ  % 52اس ططح ػیؼَ ّ یا کوتز در طایَ لزار گزفتَ تاػد .تَ طْر
کلی طایَ تاًِای افمی  ،ػوْدی ّ اریة خیلی هؼکل طاس ًیظتٌد  .تیؼتزیي هؼکل سهاًی حادث هی ػْد کَ تزکیة چٌد ّضؼیت
اتفاق تیفتد ّدر تیي ُوَ حاالت دّ اریة تْدى اس ُوَ هؼکل طاستز اطت.

سایو افکنی در شزایط مناسة  :یغ اس  % 25ططح ػیؼَ در طایَ لزار دارد .

سایو افکنی تو صٌرت قاتل قثٌل :تیغ اس  % 52اس ططح ػیؼَ در طایَ لزار دارد .

سایو افکنی تو صٌرت خطزناک  :تیغ اس  %52هحیظ ػیؼَ ّ کوتز اس  %52اس هظاحت آى در طایَ لزار دارد .

چگٌنو میتٌان مقاًمت شیشو را در تزاتز تنش حزارتی افشایش داد؟
یکی از متداولترین روش ها برایکاهش تنش حرارتی استفاده از سایه بان است که نه تنها مؤثر نیست بلکه زیبائی نما
را نیز خدشه دار می کند .هؤحزتزیي راٍ حل تزای افشایغ هماّهت ػیؼَ طکْریت کزدى آًِاطت .در طی فزآیٌد طکْریت ،
ػیؼَ تا دهای  556درجَ طاًتیگزاد گزم ػدٍ ّ در هدت سهاى کْتاُی تَ ّطیلَ جزیاى کٌتزل ػدٍ ُْا ػیؼَ را طزد هی کٌٌد.
ایي ػول تاػج افشایغ هماّهت ػیؼَ هی گزدد .طکْریت کزدى ػیؼَ ضوي افشایغ هماّهت هکاًیکی آى تا حد  6تزاتز
ّیژگی دیگزی ًیش دارد .ػیؼَ ُایی کَ طکْریت هیؼًْد تاید لثل اس طکْریت  ،فزآیٌد طٌگ سًی رّی ُز چِار لثَ ػیؼَ
اػوال گزدد تا لثَ ُا کاهال صاف ّ یکٌْاخت ػًْد.

ػیؼَ ُای طکْریت ػالٍّ تز هماّهت در تزاتز تٌؼِای حزارتی ؛ در تزاتز طْفاى ّسلشلَ ًیش اس ایوٌی السم تز خْردارًد
.

ایي خثزًاهَ تزای افزادی کَ در خثزًاهَ ایٌتزًتی ًّْص ػیؼَ حثت ًام کزدٍ اًد  ،هاُیاًَ تَ صْرت رایگاى ارطال هیؼْد.
تزای کظة اطالػات تیؼتز هیتْاًید تَ طایت ػزکت ًّْص ػیؼَ  www.venusglass.netهزاجؼَ کزدٍ یا تا دفتز خدهات هٌِدطی فزّع
تواص حاصل فزهائید.
در صْرت ػدم توایل تَ دریافت ػوارٍ ُای تؼدی خثزًاهَ ًّْص ػیؼَ لطفا تا آدرص  newsletter@venusglass.netتواص حاصل فزهایید.

