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1. مبنای مقایس�ه پنج�ره دوجداره با قاب اس�تاندارد با 
چه نوع پنجره ای اس�ت؟ تک جداره، دوجداره نان ترمال 

)پنجره دوجداره با قاب آلومینیوم ساده یا آهن( ؟
    بدیهی است زمانی که مقایسه بین یک پنجره تک جداره با 
پنجره دوجداره استاندارد را داریم میزان عایق بندی می تواند 
فاحش باش��د اما در مقایس��ه با پنجره دوجداره استاندارد با 
پنجره دوج��داره با قاب غیر اس��تاندارد آلومینیومی یا آهنی 
ای��ن تفاوت تا حدودی کاهش خواهد داش��ت. هرچند از دید 
نگارنده این تفاوت نی��ز چندان فاحش نبوده و فرق بین یک 
پنجره دوجداره استاندارد با قاب upvc و یا آلومینیوم ترمال 
بریک ب��ا پنجره تک  ج��داره عملکرد کاه��ش مصرف انرژی 
حداکثر 5 الی10 درصد بهبود خواهد داش��ت چرا که ضریب 
انتقال حرارت آهن در حدود 72 و آلومینیوم ساده در حدود 
272 کیل��و وات بر متر مربع درجه کلوین می باش��د در حالی 
این ضریب در قاب های اس��تاندارد upvc در حدود 2/1 الی 
2/9 کیلووات بر درجه کلوین می باش��د و در آلومینیوم ترمال 
بریک در حدود 3/1 الی 5/8 می باش��د و در واقع قابمی تواند 

اثر شیش��ه دوجداره را تا حد زیادی بهبود یا از بین ببرد.
2. عایق بن�دی پنج�ره بر مبن�ای س�وخت مصرفی بابت 
گرمایش محاس�به ش�ده یا هزینه های سرمایشی نیز به 

علت کاهش هزینه های برق نیز محاسبه شده است؟
   نکت��ه بعدی ک��ه در خصوص می��زان عایق بن��دی پنجره ها 
بایس��ت مورد بررس��ی قرار گیرد و عمدتا به آن توجه نمی شود 
تصور این مس��أله  اس��ت که اثر پنجره ها در کاهش هزینه های 
مصرفی س��وخت بابت گرمایش می باش��د فلذا مصرف کننده به 
دنبال بررس��ی میزان کاهش هزینه قبض گاز خود پس از نصب 
پنجره دوجداره می باشد در حالی که این امر و ارائه این آمار بر 
مبنای کل کاهش هزینه انرژی خانوار )سوخت و برق( می باشد. 
چ��را که این پنجره ه��ا به علت عایق بندی صحی��ح، هزینه های 
سرمایش��ی خانوار در تابس��تان را نیز کاهش می دهند و شرایط 

مطبوع را مهیا می نمایند.
   نکته دیگری که بایس��ت در نظر گرفت این است که پنجره ها 
مصرف انرژی را در بخش سرمایشی و گرمایشی شامل می شود 
و نقش��ی در کاهش مصرف در س��ایر بخش ها نخواهند داش��ت 
) ان��رژی مصرف��ی بابت آب گرم، پخت و پ��ز مصارف برق برای 

روشنایی و ...(

مقدمه:
امروزه برای اکثریت اثر مثبت استفاده از پنجره های 
دوجداره امری ثابت ش�ده اس�ت اما نکته و ابهامی 
که در خصوص اس�تفاده از آنها وج�ود دارد میزان 
عایق بن�دی ای�ن پنجره هاس�ت. در ای�ن خصوص 
آمارهای مختلفی از 20 الی 40 درصد ارائه می شود 
و منبع این آمار نیز معموال نامشخص است. در این 
مقاله سعی ش�ده علت ارائه آمار با این تفاوت ذکر 

شود.
عایق بندی پنجره های دوجداره با قاب اس�تاندارد 

)upvc یا آلومینیوم ترمال بریک(
  برای پاس�خ به میزان دقیق عایق بندی بایست به 

دو پرسش اساسی ذیل پاسخ دهیم:

میزان کاهش مصرف انرژی حاصل 
از استفاده از پنجره های دوجداره 

و معیارهای انتخاب آن ) 20 یا 
40 درصد صرفه جویی؟(

له
مقا
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میزان کاهش مصرف انرژی واقعی پنجره های دوجداره:
   ب��ا توجه به آنچه که گفته ش��د ارائ��ه طیف آماری 20 الی 
40 درصد درس��ت خواهد بود چرا که دقیقا مش��خص نشده 
ک��ه بر چه مبنایی این آمار ارئه می ش��ود. ب��ه همین منظور 
بایس��ت در ارائه این آمار ش��رایط نیز تعریف ش��ود. آمار 35 
الی 40 درصدی زمانی اس��ت که مقایس��ه بی��ن یک پنجره 
اس��تاندارد دوجداره و تک جداره یا دو جداره غیر اس��تاندارد 
در هزینه های گرمایش��ی و سرمایشی است. آمار 20 الی 25 
درصدی نیز زمانی صحیحی اس��ت که مقایس��ه مصرف کل 
انرژی خانوار ) کل انرژی مصرفی ش��امل گرمایش، سرمایش، 
پخت و پز و ... که هزینه کل انرژی خانوار است( مقایسه شود. 
چ��را که تقریبا هزینه های مصرف انرژی در طول س��ال برای 
مصارف عمومی غیر از س��رمایش و گرمای��ش ثابت و تفاوت 
و نوس��ان ش��دید هزینه های قبوض در دو فصل تابس��تان و 

زمستان مشهود است.
نکاتی که بایس��ت در اس��تفاده یا تعویض پنجره های دوجداره 

حتما بایست در نظر گرفت عبارتند از:
1. استفاده از قاب استاندارد

2. استفاده از شیشه استاندارد 

3. تولی��د اس��تاندارد )هر پنجره صرف اس��تفاده از مواد اولیه با 
کیفیت، خوب و عایق محس��وب نمی ش��ود بلکه فرآیند تولید و 

نکات آن بسیار مهم و اثرگذار می باشد(
4. فرآین��د نصب ) مهمترین بخش پنجره که 60درصد عملکرد 

پنجره را تحت تأثیر قرار می دهد(
5. توج��ه ب��ه نوع سیس��تم های گرمایش��ی )در سیس��تم های 
گرمایش��ی چون پکیج، بخ��اری، ش��ومینه و اب گرمکن، امکان 
تهویه هوا حتما باید در نظر گرفته ش��ود چرا که عدم توجه به 

این نکته ممکن است خطرات جانی در پی داشته باشد(
6. استفاده از پروفیل های مناسب برای تعویض

7. اهمیت عایق صوتی بودن پنجره ها ) استفاده از شیشه های با 
ضخامت متفاوت 6 یا 8 میل در نمای بیرونی شیش��ه و 4 میلی 

متری در نمای داخل خانه(
8. جریان هوا و باد

و ... .
   توجه به رنگ، نحوه تعویض بدون تخریب، انتخاب یراق آالت 
مناسب با محل نصب پنجره، زیبایی و تناسب با نمای ساختمان 
در تعویض پنجره ها، از س��ایر مس��ائلی اس��ت ک��ه می تواند در 

انتخاب پنجره اثرگذار باشد.


