
  ویندو فیلم ساختمانی
تا  ١٠است و چیزی در حدود  شیشھ بعلت جلوه ، سھولت اجرا و قابلیت عبور نور یكی از مصالح مھم ساختمانی

رقم در آسمان خراشھا و ساختمانھای نما شیشھ ای بھ مراتب  درصد مساحت زیربنا را تشكیل می دھد كھ این ٢٠
ھای داخلی بكار  مان بعنوان نورگیر ، نما و ھمچنین پارتیشن بندیشیشھ ھا در ساخت. می شود  بیشتر تخمین زده

شیشھ ھای دوجداره ، خم ، رفلكس ، نشكن ، سیم دار ،  می روند و با توجھ بھ نوع استفاده ، انواع مختلفی از قبیل
پنجره و  بنابراین امروزه مشكالت شیشھ بھ شدت ملموس بوده بطوریكھ صنعت.دارند  ... و) المینیت ( رزینی 

مشكالت می باشد و ویندوفیلمھا  روز بھ روز در حال پیشرفت جھت رفع این ( Glazing ) جدارھای نورگذر
 . نموده و مزایای زیر را در شیشھ ھا ایجاد نمایند قادرند بھ تنھایی تمامی معایب شیشھ را برطرف

 

 جلوگیری از ورود انرژی حرارتی در تابستان و كاھش ھزینھ ھای سرمایش - ١
 

م اشعھ حرارت شود تا بخش اعظ ھمانطور كھ اشاره شد الیھ فلزپوش بكار رفتھ در ساختار ویندوفیلم باعث می
ذكر است كھ بیشتر گرمای ورودی از طریق پنجره ھا  الزم بھ. زای خورشیدی بھ محیط خارج منعكس شود 

از  اما با استفاده. موضوع ھزینھ ھای سرمایش ساختمان را بھ شدت افزایش می دھد  بوسیلھ تابش می باشد و این
خرید ( ھم ھزینھ ھای اولیھ  ارت زای خورشید ،اشعھ حر% ٦٥ویندوفیلم می توانیم با دفع بھ طور متوسط 

را كاھش داده و استھالك دستگاھھا را ) برق مصرفی ( سرمایش  و ھم ھزینھ ھای ثانویھ) دستگاھھای خنك كننده 
زمان مشخصی  لذا بھ وضوح مشخص است كھ ھزینھ ھای مربوط بھ استفاده از ویندوفیلم در مدت . نیز كمتر كنیم

مدت زمان بوسیلھ نرم افزارھای تخصصی  این. ی در ھزینھ ھای ذكر شده جبران می گردد بواسطھ صرفھ جوی
سازمانھای تدوین استاندارد را بر آن داشتھ تا ضریب ورود حرارت  اھمیت موضوع فوق. قابل تخمین می باشد 

یابی پنجره ھا ارز نامیده می شود را برای SHGC كھ بھ اختصار ( Solar Heat Gain Coefficient ) تابشی
سھ فاكتور را در ) درجھ بندی پنجره آمریكا  شورای ملی ) NFRC بھ عنوان مثال سازمان. بھ كار گیرند 

ضریب ورود حرارت  ) SHGC مدنظر می گیرد كھ این فاكتورھا عبارتند از استانداردھای مربوط بھ پنجره
، ھمچنین در  ( صد نورمرئی عبور كنندهدر ) VLT و) ضریب انتقال حرارت رسانشی  ) U-Value،  (تابشی

، برای ارزیابی عامل انتقال حرارت  مقررات ملی ساختمان ١٩ایران وزارت مسكن و شھرسازی در مبحث 
ضریب انتقال حرارت " و برای ارزیابی عامل رسانش از " نورگذر  ضریب انتقال خورشیدی سطح" تابشی از 

تأثیری بر انتقال حرارت  ر است كھ شیشھ دوجداره بھ تنھایی نمی تواندالزم بھ ذك.استفاده كرده است  " U سطحی
 . حرارت رسانشی است تابشی داشتھ باشد و تأثیر آن تنھا محدود بھ انتقال

 
 جلوگیری از اتالف انرژی گرمایشی در زمستان و كاھش ھزینھ ھای گرمایش - ٢

 
پائین فلز بھ كار رفتھ در آنھا ، تا حدی  د بھ واسطھ تشعشعتمامی ویندوفیلمھایی كھ دارای الیھ فلزپوش ھستند قادرن

 ( كم گسیل ) Low-E اما در انواعی از ویندوفیلمھا بھ نام.جلوگیری نمایند  از اتالف انرژی گرمایشی در زمستان



مانند نقره و طال و بعضی  این خاصیت تقویت گشتھ بطوریكھ در الیھ فلزپوش آن از فلزات بسیار كم تشعشع
ضریب كلی  ) U-Value در ویندوفیلمھا از طریق كاھش كاھش اتالف حرارت.كھای فلزی استفاده شده است نم

 گیرد بدین شكل كھ ھر جسمی دارای یك ضریب كلی انتقال حرارت می باشد كھ در صورت می) انتقال حرارت 
ف دمای یك درجھ سانتیگراد از اختال مقدار حرارتی است كھ از یك مترمربع در مدت زمان یك ثانیھ و با SI واحد

محدود بھ ھیچ یك از انواع انتقال حرارت نیست و ھر سھ نوع ھدایت ،  در حقیقت این كمیت. جسم عبور می كند 
محیط خارج سبب  تابشی را شامل می گردد در فصل زمستان اختالف دمای محیط داخلی ساختمان و ھمرفت و

با . دو مكانیسم تابش و رسانش انجام می گیرد  كھ این جریان بوسیلھ ایجاد شار حرارتی در داخل شیشھ می گردد
شیشھ آن بخش از گرما كھ توسط شیشھ بھ محیط خارج تابش می شود كاھش یافتھ  نصب ویندوفیلم و كاھش تشعشع

 درصد از اتالف حرارت ٣٢ نتیجھ ضریب كلی انتقال حرارت كاھش می یابد بطوریكھ بوسیلھ این مكانیسم تا در
ھمچنین . مقایسھ با شیشھ ھای دوجداره عادی می باشد  كھ این ویژگی قابل. در زمستان جلوگیری می شود 

می شود را بھ  مادون قرمز دور كھ توسط وسایل گرم كننده و اجسام گرم داخل ساختمان تولید ویندوفیلمھا ، اشعھ
 . ( heat trap ) سمت داخل منعكس می نمایند و حرارت را حبس می كنند

 
 افزایش ضریب ایمنی و امنیت و مقاوم سازی در برابر حوادث غیرمترقبھ - ٣

 
فیلم و شیشھ توسط الیھ چسب آن  تمامی ویندوفیلمھا بواسطھ استحكام كششی باالی فیلم ھا و ھمچنین اتصال قوی

ھای شیشھ بھ شكل وارد آمدن ضربھ و شكستن شیشھ تمامی قسمت پس از.دارای خاصیت ایمنی و امنیتی می باشند 
ضربھ ممكن  مانده و از پراكندگی قطعات شكستھ و خطرناك شیشھ جلوگیری بھ عمل می آید این یكپارچھ ، باقی

این .یا اغتشاشات شھری ایجاد شده باشد است بر اثر عوامل مختلفی از جملھ زلزلھ ، طوفان ، موج انفجار و
ن ھایی با قدرت سازه ای باال اھمیت زیادی پیدا می كند چون و یا ساختما موضوع بھ ھنگام زلزلھ با قدرت متوسط

موضوع می تواند خطرات زیادی  چنین مواردی سازه ھا عمومًا سالم مانده اما شیشھ ھا خواھند شكست كھ این در
 . نماید را باالخص در ساختمانھای نما شیشھ ای ایجاد

 
 ( UV ) جلوگیری از ورود اشعھ مضر فرابنفش - ٤

 
تابلو و پرده و ترك خوردگی  عامل اصلی رنگ رفتگی لوازمی ھمچون فرش ، UV طور كھ اشاره شد اشعھھمان

حساسیتھای پوستی ، ایجاد چین و چروك و یا سرطان پوست می  لوازم داخلی ساختمانھا و ھمچنین عامل ایجاد
ویندوفیلمھا برای  در بعضی از. درصد دفع نمایند  ٩٩ویندوفیلمھا قادرند این اشعھ را بھ میزان  اكثر. باشد 

درصد این  ٩/٩٩و این ویندوفیلمھا قادرند تا  مصارفی ھمچون موزه ھا و گالری ھا این خاصیت تقویت گردیده
 . اشعھ را دفع نمایند

 
 و تأمین آسایش افراد ( Glare ) جلوگیری از ورود نورھای شدید و خیره كننده خورشید - ٥

 
افراد داخل ساختمان نورھای  ب بسیار شدید می باشد ھمواره یكی از عوامل خستگیدر فصول و مناطقی كھ آفتا
حذف این نورھای خیره كننده بھ تأمین آسایش افراد و افزایش بازده  ویندوفیلم لومر با. شدید بھ خورشید می باشد 

 . سازمان ھا كمك می كند كاری در
 

 افزایش زیبایی و جلوه ساختمان - ٦
 

رفلكس و رنگی تولید می شوند لذا از آن  دارای گستره وسیعی از رنگھا بوده و در انواع رفلكس ، نیمھویندوفیلمھا 
 یكی از موارد مصرف.بھره جست و نماھای جدید و زیبایی ایجاد نمود  می توان بھ خوبی در معماری و طراحی

در این ساختمانھا سابقًا از شیشھ  . اشدویندوفیلمھا در ساختمانھای نما شیشھ ای و بھ منظور افزایش زیبایی می ب
 . دالیل زیر استفاده از ویندوفیلمھای رفلكس مناسب تر است ھای رفلكس استفاده می شد اما امروزه بھ

آنكھ شیشھ رفلكس بایستی درون  اگر بخواھیم در محلھایی از شیشھ ھای خم یا سكوریت استفاده كنیم ، بھ علت -
پس از مدتی تغییرات رنگ مشھود خواھد بود ولی در ویندوفیلم  ھ شدت افت كرده وكوره قرار گیرد ثبات رنگ ب

 . شیشھ را خم یا سكوریت كرده سپس عملیات نصب فیلم را روی آن انجام داد می توان ابتدا



می شود دوام  UV absorber مواد بھ دلیل اینكھ اشعھ فرابنفش قبل از رسیدن بھ الیھ رنگی ویندوفیلمھا جذب -
 . فاقد این خاصیت می باشند بیشتر است نگ فیلم ھا از انواع شیشھ ھای رفلكس كھر
شكستھ شده را در كنار ھم نگھ داشتھ و  ھمچنین ھنگام شكست شیشھ در اینگونھ ساختمانھا ویندوفیلم تمام قطعات -

 گاه در چنین مواردی.  پائین ساختمان را تھدید می نماید جلوگیری می كند از خطراتی كھ افراد حاضر در محوطھ
 . مزیت نسبت بھ لمینیت كردن می باشد استفاده از شیشھ لمینیت مطرح می شود كھ استفاده از ویندوفیلم دارای سھ

شیشھ اضافی افزایش زیادی می یابد  در لمنیت كردن وزن سازه بھ خاطر استفاده از یك جدار - ٢ارزانتر است  -١
 . ویندوفیلم خورده كمتر از شیشھ لمینیت است شھھزینھ ھای اجرایی و ضایعات شی -٣
در نتیجھ در نماھای . رفلكس دارند  از نظر زیبایی ، فیلمھای رفلكس ظاھری بسیار آینھ ای تر از شیشھ ھای -

رفلكس ھزینھ ھای اصالح و نقاشی دیوارھایی كھ پشت نمای شیشھ ای قرار  شیشھ ای با استفاده از فیلم ھای كامًال
 . د كاھش می یابدان گرفتھ

با توجھ بھ مزایای خاص خود می  اما فیلم ھای رفلكس. انواع مرغوب شیشھ ھای رفلكس بسیار گران می باشند  -
ھمچنین خسارت و ضایعات نصب پرھزینھ . شیشھ رفلكس رقابت كنند  توانند از نظر ھزینھ نیز با انواع مرغوب

 ( ت سایھ ساز ایمنشرک. ( رفلكس در فیلمھا وجود ندارد  شیشھ ھای


