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  چکیده
نیز می باشد.  گرفته و یکی از اصول پایدارمورد توجه قرار مصرف انرژی ساختمان ها بسیار کنترل و صرفه جویی در امروزه 

ی ساختمان از طریق پنجره ها هدر می رود. بنابراین مطالعات زیادی برای یافتن روش های ذخیره ژانر %05حدود 

صورت گرفته و نیاز به ذخیره انرژی باعث شده تا انواع جدیدی از پنجره های  ، به خصوص با کمک فناوری نانویژانر

کندوپاش مغناطیسی به  روشاین تحقیق شیشه کنترل کننده انرژی توسط  در شیشه ای در ساختمان به کار برده شود.

با توجه به چسبندگی  همچنین منظور مطالعه تجربی و بررسی نقش آن در کاهش مصرف انرژی، تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت

روی الیه نازک نقره مورد  ضعیف الیه نقره به سطح شیشه، در این پژوهش سعی شده تاثیر حفاظتی الیه نازک نیکل کروم بر

مشاهده شد که می توان با استفاده از شیشه های کنترل کننده انرژی از هدررفت انرژی در  در نهایت بررسی قرار گیرد

 نتایج آزمونهای طیف سنجی و چسبندگی انجام شده بر روی این نمونه ها نیز ارائه شده است. ساختمان جلوگیری کرد.
 

 شیشه کم گسیل، الیه نازک ، کندوپاش مغناطیسی، انرژی،  ، معماری پایدارمان های هوشمندساخت کلیدی: هایواژه

  مقدمه -1
امروزه افزایش مصرف انرژی به عنوان یک مسئله مهم در جوامع مدرن صنعتی عالوه بر خطر اتمام سریع منابع فسیلی، 

کرده است، این امر منجر به انجام پژوهش های بسیاری  جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر و تهدیدآمیز زیست محیطی مواجه

انرژی الزم برای گرم نگهداشتن  در زمینه ساخت پوشش های کنترل کننده انرژی از جمله شیشه های کم گسیل شده است.

ک کشور، ای را در میزان انرژی مصرفی یفصول گرم، سهم قابل مالحظه هوا در ساختمانها در فصول سرد و خنک کردن آنها در

رود زیرا شیشه از های پنجرة ساختمانها به هدر میقسمت عمدة این انرژی، از طریق شیشه دهد.به خود اختصاص می

شود و از لحاظ جلوگیری از انتقال حرارت بواسطه تشعشع ضعیفترین بخشهای ساختمان از لحاظ تبادل حرارت محسوب می

( استفاده می شود و در 1)کم گسیل E-LOWای با پوشش خاص موسوم به هباشد. برای کاهش این اثر از شیشهضعیف می

کند. قسمت عمدة انرژی که صرف شود به جای اینکه گرمای خود را گسیل دهد، آن را بازتابش مینتیجه شیشه وقتی گرم می

در زمستانها قسمتی از  به دو طریق هدایت و تشعشع تلف می شود. برای مثال یا سرد کردن ساختمانها می شود، گرم کردن و

انرژی مصرفی، برای گرم نگه داشتن یک ساختمان به صورت هدایت توسط دیوارها، سقف و پنجره های ساختمان به بیرون 

توان، با طراحی مناسب ساختمان، استفاده از مواد عایق حرارتی در مکانهای مورد نیاز، و با منتقل می شود و این بخش را می

اما عامل مهمی که باعث بیشترین مقدار اتالف انرژی گرمائی  شه های پنجره ها به میزان زیادی کاهش داد.دو جداره کردن شی

از ساختمانها به بیرون می شود، فرار حرارت به روش تشعشعی است. تصاویری که بوسیلة تصویربرداری از ساختمانها توسط 

گرفته شده، نشان داده است که بیشترین میزان فرار انرژی از یک  ( IRدوربین های حساس به امواج فرو سرخ )امواج رادیوئی 

                                                 
1 - Low - Emissivity 
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این شیشه یکی از ضعیفترین بخشهای ساختمان از لحاظ ریق پنجره های آن می باشد. بنابرساختمان معمولی در زمستان از ط

 .]1[باشدتبادل حرارت می

 یگر وجود دارد :بطور کلی سه روش برای انتقال حرارت از یک نقطه به نقطة د          

شود. از این لحاظ مولکولهای در این روش گرما توسط لرزش اتمها به نقطه دیگر منتقل می:  هدایت یا رسانایی-الف         

دهند. بنابر این با استفاده از شیشه دو جداره و ایجاد یک فاصلة هوایی بین دو ورق شیشه حرارت را به آسانی از خود عبور می

ن تا حد زیادی از انتقال حرارت به این روش نسبت به شیشه تک جداره جلوگیری کرد ) هوا یا گازهایی نظیر شیشه می توا

 .باشند(آرگون، کریپتون و زنون به میزان زیادی جلوی انتقال حرارت را می گیرند. گازهای ذکر شده نسبت به هوا نارساناتر می

)مانند انتقال هوای گرم شده  گیرد.ایی مستقیم مولکولهای گرم صورت میدر این روش گرما با جابج جابجایی :-ب        

باالی بخاری و گرم نمودن اتاق(. بشرط نداشتن منفذ عبور هوا در پنجره، شیشه از عبور حرارت به این روش جلوگیری می 

انتقال حرارت می تواند به روش  دو جداره نیز در صورتی که فاصله بین دو جداره زیاد باشد، ةشیشنماید. در فاصله دو ورق 

جابجایی صورت بگیرد و بنابر این فاصله دو ورق در شیشه دو جداره نباید از حدی بیشتر باشد. معمولترین و احتماال مؤثرترین 

 باشد.؛ دوازده میلیمتر میدو جداره هوا باشد( ةفاصله بین دو ورق از لحاظ حرارتی )در صورتی که بین دو ورق شیش

باشد و بخشی از انرژی امواج شیشه از لحاظ جلوگیری از انتقال حرارت بواسطه تشعشع ضعیف می تشعشع :-ج          

ها در برابر امواج گرما یک جسم کدر محسوب شیشه که البته همة) توانند از شیشه عبور کنندالکترومغناطیس حرارتی می

جذب و گسیل انجام می شود و نه مستقیمآ عبور(، که البته میزان  شوند و این بدین معنی است که انتقال گرما بواسطةمی

شیشه های با پوشش خاص  کند. برای کاهش میزان انتقال حرارت بواسطه تشعشع ازعبور در طول موجهای مختلف فرق می

ه مانع از حرکت ها دارای پوششی از اکسید فلز هستند کشود.این شیشهاستفاده می ،شوندنامیده می LOW-Eهای که شیشه

شوند. از آنجا که همیشه گرما دارای انرژی حرکتی است، در زمستان که داخل اتاق گرمتر است مانع از عبور آن به گرما می

شود. در نتیجه در مصرف انرژی شود و در تابستان که محیط بیرون گرمتر است مانع از نفوذ آن به داخل اتاق میخارج می

توان بر روی سطح شیشه استفاده کرد تا  اکسیدهای فلزی شفاف و مشخصی را می شود.ایجاد میصرفه جویی قابل توجهی 

های اکسیدی خاصیت دیگر این الیه گذارد.سطح شیشه هادی جریان الکتریسیته شود ولی بر روی میزان عبور نور تاثیری نمی

به مادة بازتاب  ()گسیل باال شه را از یک مادة جاذب گرما( هستند. آنها سطح شیIRاین است که آنها بازتاب کنندة گرما )امواج 

 .]2[باشندگرمای پایین میبطور خالصه دارای عبور نور مرئی باال و عبور  .کنندة گرما )کم گسیل( تبدیل می کنند
 

 Gو U ،K ضرایب تعریف 1-1

در اینجا شیشه( که بین ربع از دیواری )ساعت از یک متر ممیزان گرمایی که بر حسب وات در هر  : Uضریب  -الف          

 C0یا  K2 -W m-1 ضریب انتقال حرارت است و واحد آن  Uکند. عبور می داخل وخارج آن یک کلوین اختالف دما وجود دارد،

2-W m باشد. کمتر بودن مقدار آن، نشان دهندة این است که گرمای کمتری از طریق ماده عبور کرده است. پس هر چه این می

عایق  باشد وپایین تر باشد، صرفه جویی در انرژی بیشتر است و ماده دارای مقاومت باالتری در برابر عبور گرما می ضریب

مخصوص در شرایط خاص که شرایط آن در  های شود. ضریب هدایت حرارتی را با استفاده از آزمایشبهتری محسوب می

صلی در تعیین میزان مصرف انرژی )سرمایش و وان بدست آورد. مالک اتاستانداردهایی مانند ایزو و غیره آمده است می

توان آنرا با می باشد که می U ۳(K2 -W m-1 ) شیشة عایق معمولی دارای فاکتور باشد.( این ضریب میگرمایش ساختمان

به شیشة معمولی  ن معنی است که شیشه با پوشش کم گسیل تا سه برابر نسبتیکاهش داد. این بد 1/1پوشش کم گسیل تا 

دهد شیشه کم گسیل نسبت به شیشة معمولی تا پنج برابر از عبور گزارشاتی نیز دریافت شده که نشان می .عایق تر شده است

بر روی  مورد استفاده در ساخت پنجره نیز چارچوبساختمان  نماید. جنس وامواج حرارتی مربوط به اجسام گرم جلوگیری می

عایق نظیر  چارچوب هایاستفاده از  ،( اثرات زیادی دارد. بهترین حالتچارچوب مجموع شیشه و) هدایت حرارتی کل پنجره

 ].2[می باشد PVCچوبی و یا  چارچوب های
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 در آمریکا Uاز ضریب  این در حالی است کهشود از این ضریب در کشورهای اروپایی استفاده می : Kضریب  -ب          

  K و Uسازی بین المللی خوبی بین کشورهای آمریکایی و اروپایی در رابطه با محاسبات مقادیر داردشود. نحوة استاناستفاده می

یا  ( وU) وجود ندارد، پس آنچه که بایستی به آن دقت کرد این است که در محاسبات مقادیر فوق از استانداردهای آمریکایی

سایر  بین صفحات شیشه وعایق کاری با هوا یا گاز آرگون  اختالفات کمی بواسطة چگونگی ( استفاده شده است.Kاروپایی )

 ].2[تکنیکهای محاسباتی وجود دارد

که مقدار تشعشع خورشیدی خالص که می تواند داخل ساختمان شود)چگونگی عبور  است ضریبی : Gضریب -ج          

 ].3[دکنمی تعیینتشعشع خورشید توسط یک پوشش خوب( را 

اینها محصوالتی با عبور زیاد  اند.سال در دسترس بوده10ل بر پایة یک الیة نقره هستند و بیش از پوششهای کم گسیل معمو

ناحیة فرو نور خورشید و با جذب کم و بازتابش زیاد انرژی خورشیدی هستند. پوشش کم گسیل به طیف  در محدودة مرئی و

دمای اتاق تشعشع  آن ناحیه، سطوح در دمایی نزدیک به شود که در( مربوط میمیکرون 0بلندتر از سرخ با طول موج بلند )

این پوشش کم گسیل طوری طراحی شده که بازتابش فروسرخ با طول موج بلند آن زیاد بوده ولی بازتابش می کنند. بنابر

آورده شده است. پوششهای کم گسیل  (1-1)گستردة مرئی آن کم است.خصوصیات این پوششها به طور خالصه در جدول 

 ].3[اند اسا به منظور کاربرد بهینه در زمستان طراحی شدهاس

 ]3[کم گسیل های ویژگیهای پوشش( 1)جدول

 

 هدف: کاهش هدر رفت گرما در زمستان توسط پنجره ها

 عبور باالی طیف مرئی و خورشیدی  قواعد مربوط به شیشه های کم گسیل

  انعکاس پایین طیف مرئی

 اتاق( انعکاس باالی طیف فروسرخ )دمای

 گسیل کم انرژی حرارتی ) کم گسیل( 

 کاهش میزان عبور اشعه های خورشیدی و طیف مرئی شیشه های کم گسیل کنترل کننده خورشیدی

 عبور باالی طیف مرئی همراه عبور پایین اشعه های خورشیدی  شیشه های کم گسیل با دو الیه نقره

 پایین می باشند. Uن پنجره و همچنین ضریب پوشش های کم گسیل دارای هدایت کم حرارت از میا

 

 حرارتی عایق یک مانند و دارد معمولی شیشه به نسبت کمتری بسیار حرارت انتقال که است ایشیشه Low-E شیشه        

 طمحی که تابستان در و شود می خارج به آنی گرما عبور از مانع است گرم تر اتاق داخل که زمستان کند. درمی عمل شفاف

 کرد. می توان توجهی قابل جویی صرفه انرژی مصرف در نتیجه در. می شود اتاق داخل به آن نفوذ از مانع است گرم تر بیرون

 مادة یک از شیشه تا کرد استفاده شیشه روی سطح بر توان می SiAlو سرامیکی  ,NiCr,Agفلزی مانند الیه های هایاز 

 عبور و باال مرئی نور عبور دارای بطورخالصه شود. تبدیل( گسیل کم) گرما نندةک بازتاب مادة به (باال گسیل)گرما  جاذب

در این میان الیه نقره که موضوع مورد بحث این مقاله می باشد ، تاثیر بسیار باالیی در انعکاس  باشند. می پایین گرمای

دارد همچنین فلزات طال و مس نیز چنین خورشید دارد. نقره فلزی است که هدایت حرارتی و الکتریکی بسیار خوبی   IRطیف

خواصی دارند ولی به دلیل اینکه جبران جذب رنگ این الیه ها توسط سایر الیه های دی الکتریک تقریبا غیر ممکن است قابل 

عبور باالی طیف مرئی را نیز  IRباید ضمن داشتن خاصیت انعکاس باالی طیف  Low-Eمقایسه با نقره نیستند.یک شیشه 

با توجه به اینکه فلز نقره با وجود  ]4[باشد. لذا در افزایش ضخامت الیه نقره باید هر دو مقوله را در نظر داشته باشیم داشته

دهد  ویژگی های طیفی مطلوب، چسبندگی مناسبی به بسترهای شیشه ای ندارد و از طرفی در مجاورت هوا عموماً واکنش می

فاف با چسبندگی خوب و همچنین پوشش های چند الیه ای که روی شی سخت و و اکسید می شود، معموالً از تک الیه ها
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الیه فلزی قرار می گیرند به منظور بهبود پایداری مکانیکی و شیمیایی پوشش های کم گسیل استفاده می شود. پرکاربردترین 

  ستند.ه ]9[ 3O2Alو  ]SiO ،xSiO، ،2SiO ]0-8این پوشش های محافظ الیه های اکسیدی سیلیکون، 

 4N3Si–Ag  - 4N3Si -Glass -مثالبه طور 

 معماری پایدار: -1-2

کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش اتالف انرژی و آلودگی محیط زیست در معماری، مبحثی به  

ی منطقه خود را تطبیق می دهد، نام معماری پایدار بوجود آورده است. در این نوع معماری، ساختمان نه تنها با شرایط اقلیم

 بلکه ارتباط متقابلی با آن برقرار می کند.

 اصول معماری پایدار:  -1-2-1

 معماری پایدار مانند سایر مقوالت معماری، دارای قواعد خاص خود است و این سه مرحله را در بر می گیرد: 

 صرفه جویی در منابع 

  طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی 

 ای انسانطراحی بر 

 که هر کدام از آنها استراتژی ویژه خود را دارند.
 

 پیشینه موضوع  -2
 دوپ فلوئور )به عنوان مثال شفاف رسانای اکسید پوشش باپوشش های کم گسیل با قابلیت عبور نور باال را می توان         

 تجربه. ( بدست آوردنقره و مس طال، فلزات و یا الیه هایی بر پایه قلع اکسید ایندیم پوشش های، اکسید قلع پوشش شده،

با  نور می توانعبور قابلیت  باالترین در ترکیب با حرارتی نشر پایین ترین نشان داده است که این پوشش ها طوالنی در توسعه

هایی با و همکارانش نشان دادند که پوشش  2میالدی هالند 1905در پایان سال  .[15به دست آورد] نقره ای الیه سیستم های

، همچنین با تک الیه طال عبور باالی بازتاب خوب گرما )نشر حرارتی کم( را نشان می دهد  x/Au/BiOxBiOترتیب الیه ای 

الیه  4و الیه های طال را به روش تبخیری 3ACرا با روش کندوپاش   x/Au/BiOxBiOنور را بدست آوردند. آنها الیه های 

الیه گذاری طال را بر روی شیشه تخت جهت کنترل انرژی  6در هانائو 0شرکت هریوس 9651در ابتدای سال .[11]نشانی کردند

در بلژیک )در حال حاضر  7میالدی شرکت شیشه تخت گالوربل 1965در سال .[15]شیشه های واگن خط راه آهن انجام داد

اتی بر روی شیشه های عایق حرارتی تحقیق AuxBiO/جهت الیه نشانی  9به همراه شرکت ادواردزمی باشد(  8جزء گروه آساهی

، شرکت 1975/1965در سالهای  .[12]انجام دادند. در آن زمان برای این نوع شیشه ها هیچ تقاضایی در بازار وجود نداشت

، اولین محصول تولید شده با روش الیه نشانی را بازاریابی کرد که دارای شفافیت 11از زیر مجموعه های شرکت آخن 15فیلیپس

، هدر رفت گرمای ساختمان به شدت مورد بررسی قرار گرفت و باعث 1974با بحران انرژی آلمان در سال  .] 13[بود باالیی

یک شرکت شیشه به  1968برای اولین بار در سال  .] 14[پیشرفت های زیادی در زمینه تولید شیشه های کم گسیل گردید

. پس از ]10[گسیل بر پایه نقره با استفاده از روش کندوپاش گردیدموفق به ساخت اولین نمونه از شیشه های کم  12نام دالق

آن تالشهای بسیاری در آلمان و آمریکا در جهت ساخت نمونه های جدیدتر و با کارایی بهتر صورت گرفت و پتنت های زیادی 

                                                 
2 - L. Holland 
3 - AC sputtering 
4 - Evaporation 
5 - W. C. Heraeus 
6 - Hanau 
7 - Glaverbel 
8 - Asahi 
9 - Edwards 
10 - Philips 
11 - Aachen 
12 - DELOG 
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موفق به ساخت شیشه و همکارانش در آمریکا  13بالکر 2515در سال  .]19 – 16[به ثبت رسید 1998تا  1990بین سالهای 

  کم گسیل با قابلیت کنترل نشر حرارتی باال و بر پایه الیه نقره گردیدند. ترتیب الیه شیشه تولیدی آنها عبارت بود از

/Gx/TiO4N3/NiCr/Ag/ZnO or NiCr/ Si4N3Si ]25[.  و همکارانش در آمریکا موفق به ساخت  14کلیدیتر 2515در سال

  رل نشر حرارتی باال و بر پایه الیه نقره گردیدند. ترتیب الیه شیشه تولیدی آنها عبارت بود ازشیشه کم گسیل با قابلیت کنت

/Gx/Ag/ZnO/TiOx/NiCrO4N3Si در  . ]21[که در مقایسه با انواع دیگر شیشه های کم گسیل دارای خواص بهتری بود

نترل نشر حرارتی باال و بر پایه الیه نقره و همکارانش، موفق به ساخت شیشه کم گسیل با قابلیت ک 10فرانک 2513سال 

 گردیدند. ترتیب الیه شیشه تولیدی آنها عبارت بود از

/Gx/TiOx/Ag/ZnOx/NiCrO x/SnOyNxSi ]22[.  و همکارانش، موفق به ساخت شیشه کم گسیل  16گوتیرز 2513در سال

 الیه شیشه تولیدی آنها عبارت بود از       با قابلیت کنترل نشر حرارتی باال و بر پایه الیه نقره گردیدند. ترتیب 

/G4N3/NiCr/Ag/NiCr/ Si4N3/SiyNxZrSiO  که در مقایسه با انواع دیگر شیشه های کم گسیل دارای خواص بهتری

و همکارانش، موفق به ساخت شیشه کم گسیل با قابلیت کنترل نشر حرارتی باال و بر پایه الیه  17نول 2513در سال  .]23[بود

             گردیدند. ترتیب الیه شیشه تولیدی آنها عبارت بود از                                                              نقره 

/GyNx/Nb or Zr /Si yNx/NiCr/Ag/NiCr /Si x, ZrOy Nx/ZrO yNxAlO  ]24[. 

ن زمینه صورت گرفته است که در اینجا به چندین مورد در دهه اخیر نیزکارهای تحقیقاتی زیادی بر پایه دو الیه نقره در ای

و همکارانش، موفق به ساخت شیشه کم گسیل با قابلیت کنترل نشر حرارتی باال و بر  18فرییرا 2513اشاره می کنیم: در سال 

                                      پایه دو الیه نقره گردیدند. ترتیب الیه شیشه تولیدی آنها عبارت بود از                              

/GyNx/Ag/ZnO/Si x/NiCrO2/ZnSnO/SnO4N3/Ag /ZnO/Si x/NiCrO 2/SnO4N3Si  ]20[.  

و همکارانش، موفق به ساخت شیشه کم گسیل با قابلیت کنترل نشر حرارتی باال و بر پایه دو الیه  19دییتریچ 2513در سال 

                             یدی آنها عبارت بود از                                                      نقره گردیدند. ترتیب الیه شیشه تول

/G4N3/Ag/ZnO/ Si x/NiCrO2/ZnSnO/SnO4N3/Ag /ZnO/Si x/ ZnO/NiCrO2/SnO4N3Si    ]26[. 

ترل نشر حرارتی باال و بر پایه دو الیه نقره و همکارانش، موفق به ساخت شیشه کم گسیل با قابلیت کن 25اکونور 2513در سال 

                               گردیدند. ترتیب الیه شیشه تولیدی آنها عبارت بود از                                                         

/G4N3/NiCr /Ag/ZnO/Si4N3/Si2/Ag /ZnO/SnO x/ ZnO/NiCrO2/SnO4N3Si ]27[. 

 شناسی تحقیقروش -3
 سطح روی شده کنترل های ضخامت با فلزی نیترید یا اکسیدی و فلزی الیه چندین دادن پوشش از Low-E های شیشه       

 در ضخامتی با شیشه، سطح روی آلومینیوم-سیلیس و نیکل کروم تارگت های نقره و های شود ترکیب الیه می ایجاد شیشه

که در این ترکیب ضخامت الیه نقره جهت بررسی تاثیر ضخامت  .در نظر گرفته می شود Low-Eبرای تولید شیشه  نانومتر حد

 نوع و کند می تغییرLow-E  شیشه نقره خواص الیه ضخامت تغییر متغیر است . با IRالیه نقره در میزان انعکاس طیف 

باید به  IRوجه به ارتقا خاصیت انعکاس طیف البته نظر به اینکه ضمن ت .دهد می را انرژی کننده کنترل های شیشه از خاصی

 که شیشه این شفاف و رنگ بی ظاهر مقوله عبور نور مرئی نیز توجه داشت. لذا باید الیه های دیگر نیز تغییر یابند. عالرغم

 1شکلباشند.  می خورشید نور کنترل و انرژی کنترل نظر از ی انگیز اعجاب خواص دارای باشد، می شفاف های شیشه مشابه

 نحوه قرار گیری الیه ها را روی سطح شیشه نشان می دهد.

                                                 
13 - R. Blacker 
14 - G. Kleideiter 
15- M. Frank  
16- G. Gutierrez  
17- H. Knoll 
18- J. Ferreira 
19- A. Dietrich 
20- K. Oconnor 
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 Low-Eنحوه قرار گیری الیه ها در شیشه  – 1شکل

 

الیه نشانی گردید. از  mm4بر روی شیشه فلوت سفید با ضخامت  مغناطیسیدر این مقاله ، الیه نازک نقره به روش کندوپش 

رای الیه نشانی نقره بر روی زیر الیه شیشه استفاده می گردد. الیه نقره تارگت نقره تخت به دلیل یکنواختی سطح پاشش ب

هدف کاهش جذب نور با  کند. جذب میرا را منعکس می کند ولی مقدار زیادی از  نور مرئی  IRضخیم تا حد خوبی طیف 

  این هدف با الیه های زیری و رویی نقره مرتفع می گردد. ثابت نگهداشتن هدایت است.

نانومتر از نقره بر روی شیشه نشانده شده است. البته نیاز به یک الیه پایه و زیرین  14، 13، 15، 9، 7، 0،  4های ضخامت  

 جهت محافظت از الیه نقره و فراهم سازی یک رنگ طبیعی در هنگام عبور نور از شیشه می باشد. 

 از یکی سطح نقره بر روی شیشه آماده گردید. تمیزینانومتر از تارگت  4در ابتدا سیستم الیه نشانی برای نشاندن ضخامت 

 دیون آب باید با استفاده مورد شیشه سطح دهی پوشش و نشانی الیه انجام از قبل رو این از. است پوشش کیفیت مهم عوامل

 میلیمتر می 4ضخامت شیشه زیر الیه  .گردد خشک شیشه سطح کن از خشک استفاده با باید گردد. سپس تمیز خوبی به

 . گردید انجام bar 6-15حدود فشار با خال الیه نشانی در محیط پالسما در باشد.

افزایش  bar  6-15حدود  به محفظه فشار بطوریکه شد تزریق محفظه در پایین بسیار فشار با آرگون گاز خال، ایجاد از پس

 آورده شده است. ل زیرگت، گاز ، ضخامت الیه ها در جداوجزئیات هر یک الیه ها از قبیل نوع تا .یافت

 

 G/2TiO/NiCr/Ag(x)/ZnAl/4N3Si (kW6=X)( 1شرایط الیه نشانی نمونه) -2جدول 

Type of Target TiO2 
 

ZnAl Ag NiCr SiAl 

Type of Layer TiO2 
 

ZnO 
Ag NiCrOx Si3N4 

Power(kw) 268 
 
52 6 3.5 410 

Thickness  22 
 

7.92 4.1 1.09 48.4 

 

 G/2TiO/NiCr/Ag(x)/ZnAl/4N3Si (kW9=X)( 2ه نشانی نمونه)شرایط الی -3جدول 

Type of Target TiO2 
 

ZnAl Ag NiCr SiAl 

Type of Layer TiO2 
 

ZnO 
 

Ag NiCrOx Si3N4 

Power(kw) 268 
 

52 9 3.5 410 

Thickness  12.5 
 
5.85 5.12 1.64 50.3 
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 G /2TiO//ZnAlNiCr/Ag(x)/4N3Si (kW12=X)( 3شرایط الیه نشانی نمونه) -4جدول 

Type of Target TiO2 
 
ZnAl Ag NiCr SiAl 

Type of Layer TiO2 
 
ZnO 
 

Ag NiCrOx Si3N4 

Power(kw) 165 
 

52 12 5 80 

Thickness  18.8 
 

4.87 6.66 1.97 51.3 

 

 G /2TiO/NiCr/Ag(x)/ZnAl/4N3Si (kW15=X)( 4شرایط الیه نشانی نمونه) -5جدول

Type of Target TiO2 
 

ZnAl Ag NiCr SiAl 

Type of Layer TiO2 
 
ZnO 

 

Ag NiCrOx Si3N4 

Power(kw) 165 
 
52 15 5 80 

Thickness  22 
 

6.09 9.22 1.75 57.1 

 

 G /2TiO/NiCr/Ag(x)/ZnAl/4N3Si (kW18=X)( 5شرایط الیه نشانی نمونه ) -6جدول

Type of Target TiO2 
 

ZnAl Ag NiCr SiAl 

Type of Layer TiO2 

 

ZnO 

 

Ag NiCrOx Si3N4 

Power(kw) 165 
 

52 18 5 80 

Thickness  18.8 
 

5.48 10.4 1.64 51.3 

 

 G /2TiO/NiCr/Ag(x)/ZnAl/4N3Si (kW21=X)( 6شرایط الیه نشانی نمونه) -7جدول

Type of Target TiO2 
 

ZnAl Ag NiCr SiAl 

Type of Layer TiO2 
 
ZnO 

 

Ag NiCrOx Si3N4 

Power(kw) 165 
 
52 21 5 80 

Thickness  20.9 
 

4.87 13.3 3.28 53.2 

 

 (G /2TiO/NiCr/Ag(x)/ZnAl/4N3Si 25kW=X( 7شرایط الیه نشانی نمونه) -8جدول

Type of Target TiO2 
 

ZnAl Ag NiCr SiAl 

Type of Layer TiO2 

 

ZnO 

 

Ag NiCrOx Si3N4 

Power(kw) 165 
 

52 25 5 80 

Thickness  18.8 
 

4.87 13.5 1.97 51.3 
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 (G /2TiO//Ag(x)/ZnAl(y)NiCr/4N3Si kW15=X( 8شرایط الیه نشانی نمونه) -9جدول

Type of Target TiO2 
 

ZnAl Ag NiCr SiAl 

Type of Layer TiO2 

 

ZnO 

 

Ag NiCrOx Si3N4 

Power(kw) 165 
 

52 15 2 80 

Thickness  12.5 
 

4.63 9.04 1.63 51.3 

 

 (G /2TiO//Ag(x)/ZnAl(y)NiCr/4N3Si kW15=X( 9یط الیه نشانی نمونه)شرا -11جدول

Type of Target TiO2 
 

ZnAl Ag NiCr SiAl 

Type of Layer TiO2 

 

ZnO 

 

Ag NiCrOx Si3N4 

Power(kw) 165 
 

52 15 10 80 

Thickness  14.5 
 

5.81 8.87 1.97 52.3 

 

 (G /2TiO//Ag(x)/ZnAl(y)NiCr/4N3Si kW15=X( 11شرایط الیه نشانی نمونه) -11جدول

Type of Target TiO2 
 

ZnAl Ag NiCr SiAl 

Type of Layer TiO2 

 

ZnO 

 

Ag NiCrOx Si3N4 

Power(kw) 165 
 

52 15 15 80 

Thickness  14.6 
 

6.45 8.87 3.5 49.4 

 

 ( G /2TiO/NiCr/ZnAl/4N3Si( 11شرایط الیه نشانی نمونه) -12جدول

Type of Target TiO2 
 

ZnAl Ag NiCr SiAl 

Type of Layer TiO2 

 

ZnO 

 

Ag NiCrOx Si3N4 

Power(kw) 165 
 

52 15 15 80 

Thickness  14.6 
 

6.45 8.87 3.5 49.4 

 

سنجیده شد و همچنین میزان گسیل گرما از  طیف سنج دوپرتویخواص اپتیکی و خورشیدی الیه های نشانده شده با دستگاه 

 IR نشان دهنده افزایش انعکاس طیف IRندازه گیری شد. کاهش عبور طیف ا Emissivity Meterدستگاه سطح نمونه ها با 

 الیه نقره می باشد. 
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 نتایج و بحث: -4
به  Low-E، خواص اپتیکی ، الکتریکی و نشر شیشه  IRجهت تحقیق تاثیر ضخامت الیه نقره در میزان انعکاس طیف         

همانگونه که در نمودارهای  .شد گیری اندازه Emissivity Meter دستگاه ، و دوپرتوی سنج فترتیب با دستگاه های طی

 IRنانومتر تغییر محسوسی در کاهش عبور طیف  14نانومتر تا 4بدست آمده مشاهده می شود، با افزایش ضخامت الیه نقره از 

  .رخ می دهد IRری در عبور طیف نانومتر کاهش چشمگی 20رخ نمی دهد و با افزایش ضخامت الیه نقره تا 

را در نتیجه افزایش ضخامت الیه نقره نشان می دهد. همانطور که مشاهده می  IR منحنی تغییرات میزان گسیل طیف  2شکل

 15نانومتر کمتر از گسیل گرما برای نمونه های بین ضخامت  20تا  25شود برای گسیل گرما برای نمونه های با ضخامت بین 

، تغییرات عبور نور Low-Eاز شیشه های  IRبه منظور دست یابی به بهینه ترین ضخامت جهت کاهش عبور طیف  می باشد .

دارد ولی  Low-Eافزایش ضخامت از یک جهت تاثیر خوبی بر روی خاصیت کم گسیل شدن شیشه های  مرئی مطالعه گردید.

نور مرئی تاثیر دارد که حفظ این مقوله برای ما اهمیت نانومتر در کاهش عبور  20تا 25از جهتی افزایش بیش از محدوده 

 درصد که طوری به دهند می رنگ تغییر بیشتری با تاثیر 4نمونه  الیه های که شود می مشاهده 2 شکل بسزایی دارد . در

به  20نقره  یهبا ضخامت ال 4گسیل گرما از نمونه  مشاهد می شود که 4و3 شکل از عالوه می رسد. به 72 % به  عبور نور مرئی

 با وجود اینکه کم گسیل می باشد ولی عبور نور مرئی بسیار کاهش می یابد، 4درصد کاهش می یابد .در نمونه  52/5حدود 

 و عبور نور مرئی برقرار می کند. IRیک تناسب بین عبور طیف   3ولی نمونه 

 

 
 

 موج ( میزان عبور نور بر حسب طول2شکل )

  درصد عبور نور

(nm) 
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 ( میزان انعکاس نور سمت الیه نشانی شده بر حسب طول موج3شکل )

 

  
 ( میزان انعکاس نور سمت الیه نشانی نشده بر حسب طول موج4شکل )

 

 

 در نمونه ها U( نتایج مربوط به ضریب 5شکل )
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 در نمونه ها G( نتایج مربوط به ضریب 6شکل )
 

 

 

 ی در نمونه ها( نتایج مربوط به نشر حرارت7شکل )
 

 
 نتایج مربوط به تست سایش در نمونه ها( 8شکل )
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 نتیجه گیری -5

با توجه به اینکه جهت تولید شیشه های کم گسیل )کنترل کننده انرژی( هر قدر میزان عبور نورمرئی و انعکاس نور فرو         

شر حرارتی کمتر باشد، شیشه کنترل کننده و میزان ن G (، ضریبUسرخ بیشتر و در مقابل ضریب انتقال حرارت )ضریب 

 :نتایج بدست آمده از این پروژه قابل ارائه به صنایع شیشه می باشد انرژی از کیفیت باالیی برخوردار خواهد بود،

نانومتر، بهینه  22/9نانومتر است و از لحاظ اقتصادی ضخامت  4/15تا  22/9( ضخامت بهینه نانوالیه نقره، ضخامتی مابین 1

رین ضخامت جهت تولید شیشه کنترل کننده انرژی با ضخامت ثابت در مورد ما بقی نانو الیه ها می باشد، یعنی ت

(G/2TiO/NiCr/Ag(12kW)/ZnAl/4N3Si) .بهترین حالت جهت تولید شیشه کنترل کننده انرژی تشخیص داده شد 

درصد کم شد ولی با نزدیک شدن به ناحیه زیر قرمز به  0-3( با افزایش ضخامت الیه نقره، عبور نور در ناحیه مرئی به میزان 2

درصد( کاهش یافت. باید به این نکته توجه داشت که برای کاهش نشر حرارتی و جلوگیری از اتالف  25میزان بیشتری)

ا از انتقال حرارت، باید میزان عبور در ناحیه فروسرخ کاهش یافته و همچنین میزان انعکاس در ناحیه فروسرخ افزایش یابد ت

 حرارت جلوگیری گردد.

( در شیشه های کم گسیل یکی دیگر از پارامترهایی که مهم است، انعکاس در ناحیه فروسرخ است. هر قدر انعکاس در ناحیه 3

فروسرخ بیشتر باشد به همان اندازه صرفه جویی در انرژی بیشتر بوده و از اتالف انرژی جلوگیری می گردد.در ناحیه فروسرخ 

 درصد( افزایش یافت 25-35افزایش ضخامت الیه نقره، انعکاس به مقدار قابل توجهی ) با

درصد کاهش یافت ولی با زیادتر شدن  35نانومتر(، انعکاس  6تا  4( در ناحیه مرئی با افزایش ضخامت الیه نقره )از ضخامت 4

 درصدافزایش یافت  20نانومتر(، انعکاس  14تا  6ضخامت الیه نقره )

 درصد کاهش یافت21/3به  7/0از  Uضریب  3/13nmتا  nm4افزایش ضخامت الیه نقره از  (با0

 کاهش یافت0527/5به  9013/5از  Gضریب nm0/13تا  nm4( با افزایش ضخامت الیه نقره از 6

 درصد کاهش یافت 2/1به  0/18گسیل حرارتی از nm0/13تا  nm4با افزایش ضخامت الیه نقره از  (7

ش ضخامت الیه نقره و ثابت ماندن ضخامت بقیه الیه ها، تفاضل میان عبور نور مرئی قبل و بعد از تست سایش با افزای (8

افزایش یافت و این به این معنی است که مقاومت الیه ها در برابر سایش کاهش می یابد و از لحاظ تست ظاهری نیز می توان 

، رفته رفته با شدت بیشتری پاک می شوند، nm0/13تا  nm9ضخامت نقره  به این نتیجه رسید که نانوالیه های نمونه هایی با

 ولی با  ادامه دادن این کار برای سایر نمونه ها شدت پاک شدن الیه ها افزایش یافت.

درصد کاهش یافت، در حالی که با 2/1 به  0/18گسیل حرارتی از  nm0/13تا  nm4با افزایش ضخامت الیه نقره از  (9

هر چه این مقدا ر درصد افزایش می یابد. 1/4تا  8/2گسیل حرارتی از  nm 0/3به  nm3/1مت الیه نیکل کروم از افزایش ضخا
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باشد وعایق بهتری می حرارتدارای مقاومت باالتری در برابر عبور  حصولپایین تر باشد، صرفه جویی در انرژی بیشتر است و م

 شود.محسوب می

و ثابت ماندن ضخامت بقیه الیه ها، تفاضل میان عبور نور مرئی قبل و بعد از تست سایش  با افزایش ضخامت الیه نقره (15

افزایش یافت و این به این معنی است که مقاومت الیه ها در برابر سایش کاهش می یابد و از لحاظ تست ظاهری نیز می توان 

، رفته رفته با شدت بیشتری پاک می شوند، nm0/13ا ت nm9به این نتیجه رسید که نانوالیه های نمونه هایی با ضخامت نقره 

 ولی با  ادامه دادن این کار برای سایر نمونه ها شدت پاک شدن الیه ها افزایش یافت.

 677تفاضل میان عبور نور مرئی قبل و بعد از تست سایش  nm 28/3به  nm 3/1 ( با افزایش ضخامت الیه نیکل کروم از 11

ه این معنی است که مقاومت الیه ها در برابر سایش افزایش می یابد.در کل با بررسی نتایج فوق درصد کاهش یافت و این ب

مالحظه می شود که الیه نیکل کروم نقش بسزایی در محافظت الیه نقره داشته و مقاومت الیه ها را در برابر سایش افزایش می 

 دهد.
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