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Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - 

Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: «ΑΡΙΣΤΕΙΑ I» της ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. 
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ABSTRACT 
 

In response to the Urban Heat Island effect, i.e. the temperature difference between large 

urban centers and their rural areas, the role of glazings in buildings was assessed. Glazings 

are responsible for the large energy consumption in buildings and thus an international effort 

to develop innovative glazing materials has started. Glazings that are available today and 

interact or/and exploit solar radiation like insulating, reflective, electrochromic, thermochromic, 

photovoltaic, water-flow based as well as some emerging innovative glazings are presented in 

this Thesis. In this direction, passive evaporative cooling using porous materials can be an 

alternative. 

   Therefore, transparent hydrophilic mesoporous materials were prepared by a sol-gel 

process and characterized thermally and optically for use as glazing materials. These 

hydrophilic porous materials were found with increased reflectance and suitable for easy 

phase change and alteration of the infrared part of the electromagnetic spectrum. A series of 

experiments showed that these materials reduce heat gains from sunlight and reduce the 

internal temperature of buildings. Additionally, a double glazing filled with commercial material 

of silica was constructed and analyzed in comparison to a simple double glazing for two 

identical rooms. The innovative glazing seems capable of reducing the energy consumption 

for cooling a room, and subsequently the building. 

   Also, a novel technique for calculating the solar transmittance of materials that are used in 

buildings glazings and facades was developed and its results are reported in comparison to 

conventional methods. 

 
       

 
 

Key words: evaporative cooling, mesoporous materials, glazings, building energy 
consumption 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στα πλαίσια αντιμετώπισης του Φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας, δηλαδή της 

διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ μεγάλων αστικών κέντρων και των υπαίθριων περιοχών 

τους, εκτιμήθηκε ο ρόλος των υαλοπινάκων των κτιρίων. Οι υαλοπίνακες είναι υπεύθυνοι για 

μεγάλες ενεργειακές καταναλώσεις στα κτίρια και έτσι έχει ξεκινήσει μια διεθνής προσπάθεια 

για ανάπτυξη καινοτόμων υλικών υαλοπινάκων. Τα είδη υαλοπινάκων που είναι διαθέσιμα 

σήμερα και αλληλεπιδρούν ή/και εκμεταλλεύονται την ηλιακή ακτινοβολία όπως μονωτικοί, 

ανακλαστικοί, ηλεκτροχρωμικοί, θερμοχρωμικοί, φωτοβολταϊκοί υαλοπίνακες, υαλοπίνακες 

που βασίζονται στη ροή νερού καθώς και κάποιοι αναδυόμενοι καινοτόμοι υαλοπίνακες 

παρουσιάζονται στην παρούσα Διατριβή. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο παθητικός εξατμιστικός 

δροσισμός χρησιμοποιώντας πορώδη υλικά μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση. 

   Ως εκ τούτου, διαφανή υδρόφιλα μεσοπορώδη υλικά προετοιμάστηκαν με τη sol-gel μέθοδο 

και χαρακτηρίσθηκαν θερμικώς και οπτικώς προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως υλικά 

υαλοπινάκων. Τα υδρόφιλα πορώδη υλικά βρέθηκαν με αυξημένη ανακλαστικότητα και 

κατάλληλα για την εύκολη αλλαγή φάσης τους και τη μεταβολή του υπέρυθρου τμήματος του 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Σε σειρά προσομοιωμένων πειραμάτων βρέθηκε ότι τα υλικά 

μειώνουν τα θερμικά κέρδη από την ηλιακή ακτινοβολία και μειώνουν την εσωτερική 

θερμοκρασία των κτιρίων. Επιπροσθέτως, κατασκευάστηκε διπλός υαλοπίνακας με εμπορικά 

υλικά διοξειδίου του πυριτίου στην ενδιάμεση περιοχή και αναλύθηκε σε σχέση με ένα 

διαφανή διπλό υαλοπίνακα για δύο ίδια δωμάτια. Ο καινοτόμος υαλοπίνακας δείχνει ικανός να 

μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση ενός δωματίου για ψύξη, και συνεπώς ενός κτιρίου. 

   Τέλος αναπτύχθηκε μια νέα, καινοτόμα τεχνική υπολογισμού της ηλιακής διαπερατότητας 

υλικών που χρησιμοποιούνται σε υαλοπίνακες και προσόψεις κτιρίων και παρουσιάζεται σε 

σύγκριση με τυπικές μεθόδους. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: εξατμιστικός δροσισμός, μεσοπορώδη υλικά, υαλοπίνακες, κτιριακή 

ενεργειακή κατανάλωση  
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Η Διατριβή υποβάλλεται στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του 

Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια των απαιτήσεων για την απόκτηση του τίτλου του 

Διδάκτορα. Η έρευνα που παρουσιάζεται πραγματοποιήθηκε κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012-

2015 υπό την επίβλεψη του Καθ. Δημήτρη Καραμάνη και σε συνεργασία με αρκετούς 

Καθηγητές και Ερευνητές.  

 

Στα πλαίσια αναζήτησης μέτρων μετριασμού του Φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας, 

εξετάζεται η εφαρμογή της αρχής του εξατμιστικού δροσισμού. Ο ρόλος των υαλοπινάκων 

στην ενεργειακή κτιριακή κατανάλωση είναι πολύ σημαντικός καθώς είναι υπεύθυνοι για το 

30-40% αυτής της κατανάλωσης. Η εργασία της παρούσας Διατριβής αφοσιώθηκε στη μελέτη 

νέων καινοτόμων υλικών για υαλοπίνακες, στη σύνθεση τέτοιων υλικών καθώς και στη 

διερεύνησή τους ως υλικά κτιριακά ενσωματωμένου εξατμιστικού δροσισμού. 

  

Η Διατριβή αποτελείται από δύο μέρη. Ι) το θεωρητικό μέρος που περιγράφει το Φαινόμενο 

Αστικής Θερμικής Νησίδας, τους καινοτόμους υαλοπίνακες και τον εξατμιστικό δροσισμό και 

ΙΙ) το πειραματικό μέρος για τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό διαφανούς υδρόφιλου 

μεσοπορώδους υλικού, την ανάπτυξη νέας μεθόδου προσδιορισμού της ηλιακής 

διαπερατότητας υαλοπινάκων και τη μελέτη της θερμικής απόδοσης ενός καινοτόμου 

παραθύρου.  
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Ι ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Φαινόμενο Αστικής Θερμικής Νησίδας 

Η ταχεία αστικοποίηση κι η οικονομική ανάπτυξη σε πολλές χώρες κατά τη διάρκεια του 

περασμένου αιώνα οδήγησαν σε αλλαγές στο μικροκλίμα των πόλεων, κυρίως λόγω της 

αλλαγής χρήσης γης μέσω των ανθρωπογενών κατασκευών. Η απότομη πληθυσμιακή και 

οικιστική εξέλιξη του αστικού περιβάλλοντος δημιούργησε προβλήματα όπως η 

υποβαθμισμένη ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και του ήχου, η αύξηση της θερμοκρασίας 

κι ο κυκλοφοριακός φόρτος. Ο συνεχώς αυξανόμενος ρυθμός δόμησης οδήγησε σε 

εκμηδενισμό του πρασίνου και έντονη μείωση της ελεύθερης επιφάνειας. Τα κτίρια, εκτός από 

την άμεση σχέση τους με το πρόβλημα, αποτελούν βασικό ενεργειακό καταναλωτή καθώς 

αυξάνουν τη χρήση πρώτων υλών και συμβάλλουν στην παραγωγή απορριμάτων στο αστικό 

περιβάλλον. Συνέπεια των παραπάνω ήταν η αλλαγή του θερμικού ισοζυγίου και άρα των 

θερμοκρασιών του αέρα και των υλικών στο αστικό περιβάλλον που οδήγησαν στο φαινόμενο 

της Αστικής Θερμικής Νησίδας (ΑΘΝ). Το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας ορίζεται 

ως η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ αστικών και ημιαστικών περιοχών. Οι υψηλές 

θερμοκρασίες εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και αποτελούν ένα σοβαρό 

κοινωνικό πρόβλημα (Santamouris 2013). Για παράδειγμα, η μέση θερμοκρασία στο Τόκιο 

κατά τα τελευταία 100 χρόνια έχει αυξηθεί 3-4°C, ενώ υπήρξε μια αύξηση στον αριθμό των 

νυχτών στις οποίες η θερμοκρασία στο Τόκιο είναι πάνω από 25°C, από 10 σε 40 κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας (Okada, Matsui et al. 2008). Στην Αθήνα, διαφορές 

θερμοκρασίας μεταξύ αστικών περιοχών και υπαίθριων μετεωρολογικών σταθμών μέχρι και 

10°C έχουν παρατηρηθεί (Santamouris, Mihalakakou et al. 1999). Στο Λονδίνο, αυτή η 

διαφορά θερμοκρασίας έχει μετρηθεί ίση με 8.9°C (Kolokotroni and Giridharan 2008). Ακόμα 

και σε μικρότερες πόλεις στην Ελλάδα, όπως το Αγρίνιο, οι διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ 

των αστικών και αγροτικών περιοχών είναι υψηλές (Vardoulakis, Karamanis et al. 2013). Αυτή 

η αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας μπορεί να 

ποσοτικοποιηθεί μετρώντας τη μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στις αστικές και 

ημιαστικές περιοχές, που ορίζεται ως ένταση της Θερμικής Νησίδας (Εικόνα 1). 

 
 

Εικόνα 1: Το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας 



23 

 

Αιτίες εμφάνισης του φαινομένου της ΑΘΝ 

Για τη βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου της ΑΘΝ, είναι χρήσιμη η έννοια του ενεργειακού 

ισοζυγίου στην επιφάνεια της γης. Η ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στην επιφάνεια της 

γης είναι μικρότερη κατά ~50% από την αντίστοιχη που φτάνει στα ανώτερα στρώματα της 

ατμόσφαιρας. Το πρώτο ποσοστό είναι η άμεση ηλιακή ακτινοβολία ενώ ένα μέρος του 

δεύτερου ποσοστού διαχέεται και φτάνει στο έδαφος κι αποτελεί τη διάχυτη ηλιακή 

ακτινοβολία. Ένα μέρος της άμεσης ακτινοβολίας ανακλάται ενώ ένα άλλο απορροφάται από 

την επιφάνεια του εδάφους, επανεκπέμπεται ως υπέρυθρη ακτινοβολία και είναι υπεύθυνο για 

τη θέρμανση της επιφάνειας της γης και για το φαινόμενο της ΑΘΝ. Η πλήρης εξισορρόπηση 

της θερμότητας που εξέρχεται από τη γη με την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία οδηγεί σε μια 

σταθερή επιφανειακή θερμοκρασία της γης, περίπου στους 15°C. Αυτή η ισορροπία 

διαταράσσεται από παράγοντες όπως η βροχή κι η εξάτμιση (Kolokotroni and Giridharan 

2008) και η ταχύτητα του ανέμου. Το ενεργειακό ισοζύγιο μεταξύ εισερχόμενης κι εξερχόμενης 

θερμότητας καθορίζει την αισθητή θερμοκρασία. Έχει υπολογιστεί ότι μια αύξηση της 

εισερχόμενης ροής ενέργειας της τάξης των 1.4 kWh/ημέρα, αυξάνει τη θερμοκρασία ως και 

2°C (Energy and Climate in the urban built environment. London: Santamouris M., 2001. p. 

21.) Οι κυριότερες αιτίες του φαινομένου της ΑΘΝ είναι: 

 
Α) Οι θερμικές, φυσικές και οπτικές ιδιότητες των υλικών 

Τα κτίρια λειτουργούν ως αποθήκες θερμότητας. Η ακτινοβολία που προσπίπτει στην 

επιφάνειά τους είτε απορροφάται, είτε ανακλάται, είτε διαδίδεται από την επιφάνεια σύμφωνα 

με τη σχέση: 

 
                                                                        (1) 

 
όπου α είναι η απορρόφηση (%), r είναι η ανακλαστικότητα (%) και τ είναι η διαπερατότητα 

(%) του υλικού. Οι ποσότητες της σχέσης (1) εξαρτώνται από τη φύση των υλικών πάνω στα 

οποία προσπίπτει η ακτινοβολία. Για τα περισσότερα δομικά υλικά, η ακτινοβολία δε διέρχεται 

αυτών, άρα τ=0, κι έτσι είτε απορροφάται είτε ανακλάται. Η ακτινοβολία μικρού μήκους 

κύματος απορροφάται από τα υλικά τη μέρα κι εκπέμπεται ως ακτινοβολία μεγάλου μήκους 

κύματος τη νύχτα. 

   Άρα, υποθέτοντας ότι η ακτινοβολία απορροφάται από το υλικό και δεν ανακλάται, πολύ 

σημαντικό ρόλο έχουν οι θερμοφυσικές ιδιότητες των υλικών με πιο σημαντικές από αυτές το 

συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και τη θερμοχωρητικότητα (Μπουγατιώτη, Φ.Μ. 2009-

2010. Σημειώσεις: Το αστικό μικροκλίμα. Βιοκλιματικές παρεμβάσεις για τη βελτίωσή του. 

Μ.Δ.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. :s.n., 2009-2010). Συνεπώς, κτίρια που λόγω των 

υλικών κατασκευής τους απορροφούν μεγάλες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη 

διάρκεια της μέρας, αποθηκεύουν ενέργεια στους τοίχους και τις εξωτερικές επιφάνειες 

αυξάνοντας τη θερμοκρασία τους. Ο αέρας μεταφέρει θερμότητα προερχόμενη από τα κτίρια 

σε γειτονικές μάζες αέρα. Τη νύχτα, οι εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων εκπέμπουν 

θερμότητα ως υπέρυθρη ακτινοβολία μην επιτρέποντας στον αέρα να ψυχθεί επαρκώς. 

 



24 

 

Β) Η γεωμετρία των κτιρίων και των αστικών δρόμων 

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δρόμων επιδρούν αρνητικά στην ψύξη των κτιρίων, 

δημιουργώντας αστικές χαράδρες (urban canyons) και περιορίζουν το συντελεστή θέασης 

ουρανού (sky view factor) (Giridharan, Ganesan et al. 2004). Η υπέρυθρη ακτινοβολία που 

εκπέμπεται από κτίρια, άσφαλτο και πεζοδρόμια προσπίπτει συνεχώς σε κοντινές επιφάνειες 

και δε βρίσκει διέξοδο προς την ελεύθερη ατμόσφαιρα. Επίσης, λόγω των συνεχών 

ανακλάσεων μεταξύ των κτιρίων, αυξάνεται η απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας από το 

δρόμο κάτι που καταλήγει σε αύξηση της θερμοκρασίας του (Σανταμούρης, Μ. 2008, 

Σημειώσεις Ενέργεια και Περιβάλλον (Μ.Δ.Ε. Περιβάλλοντος) Τμήμα Δ.Π.Φ.Π Αγρίνιο : s.n., 

2008). Παράλληλα με την απορρόφηση θερμότητας από τους δρόμους, οι αστικές χαράδρες 

ελαττώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αστικό ιστό. Η ταχύτητα του αέρα είναι 

σχεδόν μηδενική για το ύψος του δρόμου και αυξάνεται με το ύψος των κτιρίων εκθετικά. 

 
Γ) Μειωμένη εξάτμιση στον αστικό ιστό – Έλλειψη περιοχών πρασίνου 

Η εκτεταμένη χρήση στις πόλεις μη ποροδών υλικών που δε μπορούν να συγκρατούν 

ποσότητες νερού μαζί με την έντονη μείωση του πράσινου οδήγησαν στην αύξηση της 

θερμοχωρητικότητας και την περιορισμένη έκλυση λανθάνουσας θερμότητας εφόσον δεν 

υπάρχει ικανή ποσότητα νερού για να εξατμιστεί. Το αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι η 

αύξηση της απορρόφησης θερμικής ενέργειας τη μέρα και η αύξηση της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας αστικού περιβάλλοντος τη νύχτα. 

 
Δ) Ανθρωπογενής θερμότητα και αέριοι ρυπαντές 

Η ανθρωπογενής θερμότητα αφορά τη θερμότητα που παράγεται από αυτοκίνητα, κατοικίες, 

βιομηχανίες είτε από συσκευές κλιματισμού είτε από συστήματα θέρμανσης. Έχει βρεθεί ότι 

αύξηση της θερμικής ροής ανθρωπογενούς προέλευσης κατά 100 W/m
2
, αυξάνει την ένταση 

της ΑΘΝ κατά 1.68 K (Hu, Yu et al. 2012). Επίσης, οι αέριοι ρυπαντές όπως η αιθαλομίχλη, η 

αιθάλη κ.ά. που προέρχονται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και φυσικές πηγές, 

απορροφούν κι επανεκπέμπουν ακτινοβολία με μεγαλύτερο μήκος κύματος συμβάλλοντας 

έτσι στο πρόβλημα. 

   Το φαινόμενο της ΑΘΝ εμφανίζεται και κατά την ημέρα και τη νύχτα και η χωρική και 

χρονική του κατανομή εξαρτώνται και από τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Ο συνολικός 

τρόπος που λειτουργεί το φαινόμενο της ΑΘΝ φαίνεται στην Εικόνα 2. 
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Εικόνα 2: Ο τρόπος λειτουργίας της ΑΘΝ. 

 
 

   Συνέπειες του φαινομένου αυτού είναι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η αύξηση στην 

ενεργειακή κατανάλωση λόγω κλιματιστικών, η θερμική δυσφορία μέσα στο περιβάλλον της 

πόλης, η έντονη αύξηση της ζήτησης ενέργειας και απώλειας χρημάτων (Akbari, Bretz et al. 

1997), η αύξηση των επίγειων επιπέδων όζοντος, ακόμα και σχετιζόμενοι με την υψηλή 

θερμοκρασία θάνατοι σε ορισμένες περιπτώσεις (Johnson and Wilson 2009). Η συσσώρευση 

θερμότητας μέσα στον αστικό ιστό σχετίζεται ξεκάθαρα με τον αστικό σχεδιασμό και τη δομική 

πυκνότητα των κτιρίων στις πόλεις. Λόγω της έλλειψης χώρων πρασίνου, έχει αναφερθεί ότι η 

εξατμισοδιαπνοή στο Τόκιο έχει μειωθεί κατά 38% από το 1972 ως το 1995 (Kondoh and 

Nishiyama 2000). 

   Το φαινόμενο της ΑΘΝ έχει απασχολήσει εντόνως την επιστημονική κοινότητα με αρκετές 

αναφορές (Mihalakakou, Flocas et al. 2002, Mihalakakou, Santamouris et al. 2004, 

Santamouris, Pavlou et al. 2007, Synnefa, Santamouris et al. 2007, Ihara, Kikegawa et al. 

2008, Vardoulakis, Karamanis et al. 2013).  

 

1.2 Κτίρια και Περιβάλλον 

Ο κτιριακός κατασκευαστικός τομέας είναι ο πιο σημαντικός οικονομικός τομέας της 

Ευρώπης, με κύκλο εργασιών πάνω από 1665 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος (Eurostat 

2010, Statistics in focus 7/2010, Industry, trade and services Author: Aleksandra Stawinska. 

2010.). Εκτός όμως από την οικονομική τους συνεισφορά, τα κτίρια «οφείλουν» να είναι 

συμβατά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Δεδομένου επίσης ότι o 

άνθρωπος βιώνει το 80% της ζωής του στο εσωτερικό των κτιρίων, είναι προφανές ότι είναι 

αναγκαίο τα κτίρια να είναι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και υψηλής περιβαλλοντικής 

απόδοσης. Η συνεχώς αυξανόμενη τάση χρήσης της ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί 
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περαιτέρω στο μέλλον, λόγω των κλιματικών αλλαγών, της αύξησης του πληθυσμού και της 

αύξησης του βιοτικού επιπέδου. Ωστόσο, η αύξηση της ευαισθητοποίησης για τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εκπομπών αερίων και των χλοροφθορανθράκων 

πυροδότησε ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες ψύξης 

και θέρμανσης για τα κτίρια.  

   Τα επίπεδα ενέργειας που καταναλώνονται από τα κτίρια τοποθετούν το συγκεκριμένο 

τομέα μεταξύ των πιο σημαντικών πηγών εκπομπών CO2 στην Ευρώπη (Chen, Salinas et al. 

2012). Επιπλέον, το τσιμέντο που χρησιμοποιείται σε τεράστιες ποσότητες στα κτίρια παρόλο 

που είναι ένα υλικό χαμηλής επίδρασης, η παραγωγή του είναι υπεύθυνη για 7-10% των 

συνολικών εκπομπών CO2 σε όλο τον κόσμο.  

   Ειδικά στις πόλεις, ο σωστός συνδυασμός γης, ενέργειας και υλικών στα κτίρια είναι 

πρωτίστης σημασίας για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Τα αέρια του θερμοκηπίου που 

ρυπαίνουν και υπερθερμαίνουν τον πλανήτη, η αλλοίωση της σύστασης της ατμόσφαιρας και 

των υδάτων, η εξάντληση των φυσικών πόρων με σκοπό την παραγωγή ενέργειας κι η 

διατάραξη των οικοσυστημάτων οδηγούν σε αυτό που είναι γνωστό ως κλιματική αλλαγή του 

πλανήτη. Αυτές οι αιτίες της κλιματικής αλλαγής πρέπει να αντιμετωπιστούν και να 

μετριαστούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Επιπλέον, κτίρια σχεδόν μηδενικής-ενεργειακής 

κατανάλωσης με την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να υιοθετηθούν 

από κάθε νέα κατασκευή στην Ευρώπη ως το τέλος του 2020 (WBCSD. World business 

council for sustainable development. Energy and Climate: pathways to 2050; 2007.). 

   Οι έννοιες ‘κτίριο’ και ‘ενέργεια’ είναι αλληλένδετες τα τελευταία χρόνια αφού έχει βρεθεί ότι 

η κτιριακή ενεργειακή κατανάλωση ισοδυναμεί με περίπου το 40% της ενέργειας που 

χρειάζονται τα κτίρια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η απότομη αλλαγή του μικροκλίματος των 

πόλεων από την έντονη αστικοποίηση των τελευταίων χρόνων οδήγησε σε σημαντικά 

περιβαλλοντικά προβλήματα και στο φαινόμενο της ΑΘΝ, που αναλύθηκε στο προηγούμενο 

υποκεφάλαιο. 

   Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ΑΘΝ και της σπατάλης ενέργειας έχουν προταθεί 

διάφορα μέτρα όπως ο αστικός σχεδιασμός με χρήση συστημάτων παθητικού δροσισμού στα 

κτίρια, η χρήση υλικών υψηλής ανακλαστικότητας, δροσερών οροφών κ.ά. και η μείωση των 

θερμικών εκπομπών ανθρωπογενούς προέλευσης. 

      Τα τελευταία χρόνια έχει μελετηθεί ο εξατμιστικός δροσισμός των κτιρίων κάνοντας χρήση 

πορωδών ενεργειακών υλικών (Cindrella and Dyer 2009, Wanphen and Nagano 2009, 

Vardoulakis, Karamanis et al. 2011, Karamanis and Vardoulakis 2012, Karamanis, Kyritsi et 

al. 2013, Karamanis 2015, Karamanis, Kyritsi et al. 2015). Στον εξατμιστικό δροσισμό, η 

εξάτμιση του προσροφημένου στους πόρους νερού κατά τη διάρκεια ζεστών ημερών οδηγεί 

στη διαφυγή της λανθάνουσας θερμότητας και στη μείωση της θερμοκρασίας της επιφάνειας 

του πορώδους υλικού. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε μείωση της θερμοκρασίας του αέρα 

στο εξωτερικό του κτιρίου και παράλληλα στη μειωμένη ροή θερμότητας στο εσωτερικό του 

κτιρίου. Ο εξατμιστικός δροσισμός, ιδιαίτερα σε πόλεις με ζεστό κλίμα, μπορεί να μειώσει την 
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κατανάλωση ενέργειας για δροσισμό στο αστικό περιβάλλον και μέσω της μείωσης της 

θερμοκρασίας του αέρα των πόλεων να μειώσει την ένταση της ΑΘΝ. 

   Εκτός από τον εξατμιστικό δροσισμό, ο δροσισμός των κτιρίων μπορεί να επιτευχθεί με 

πράσινες οροφές, και συγκεκριμένα μέσω σκίασης από αυτές και όχι μέσω εξάτμισης 

(Ferrante and Mihalakakou 2001) και με χρήση φωτοβολταϊκών πλαισίων πάλι ως μέσο 

σκίασης (Golden, Carlson et al. 2007). 

 

1.3 Ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων 

Κατά τη φάση λειτουργίας, τα κτίρια καταναλώνουν περισσότερο από το 40% της 

πρωτογενούς ενέργειας και εκπέμπουν το ένα τρίτο των αερίων του θερμοκηπίου σε 

πλανητική κλίμακα και ετήσια βάση (UNEP, 2009, σελ 63). Ο συμβατικός κλιματισμός είναι 

σήμερα η κύρια τεχνολογία για να αντισταθμίσει τις αυξημένες θερμοκρασίες εσωτερικού 

χώρου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έχει την κύρια συμβολή στην αιχμή της ζήτησης 

ηλεκτρικής ενέργειας σε χώρες με ζεστό κλίμα ή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (π.χ. 40% 

του φορτίου αιχμής στη Σαγκάη (Chan, Riffat et al. 2010), η οποία μπορεί να αυξηθεί έως και 

100%, λόγω της Θερμικής Νησίδας (Papadopoulos 2001)). Ως εκ τούτου, η μέση μηνιαία 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 23% τον Ιούλιο του 2011 σε 

σύγκριση με τη μέση ετήσια ενώ το ωριαίο φορτίο του μια τυπική ημέρα του Ιουλίου ήταν 

μέχρι 70% υψηλότερο από το αντίστοιχο φορτίο του Μαϊου (σύμφωνα με δεδομένα του 

ΔΕΔΔΗΕ). Κατά συνέπεια, απαιτείται μία μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας για μια πολύ 

μικρή χρονική περίοδο του καλοκαιριού και παράγεται κυρίως από τα ορυκτά καύσιμα. Ο 

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναφέρει ότι η ευρωπαϊκή κατανάλωση ενέργειας για τη 

θέρμανση, τον εξαερισμό και τον κλιματισμό (HVAC) αυξήθηκε σημαντικά, περίπου στο 50% 

της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια, ιδίως στις νότιες χώρες (Orosa and Oliveira 

2009). Ως εκ τούτου, η μείωση της χρήσης των μηχανικών συστημάτων (ενεργητικών) 

θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού κι η ανάπτυξη εναλλακτικών, βιώσιμων και αποδοτικών 

τεχνολογιών δροσισμού είναι ζωτικής σημασίας. 

   Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για να λυθεί το πρόβλημα της Αστικής Θερμικής Νησίδας 

και να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια. Μέτρα αντιμετώπισης, όπως η μείωση της 

ανθρωπογενούς θερμότητας κι ο σωστός αστικός σχεδιασμός προτάθηκαν. Ο περιορισμός 

του προβλήματος απαιτεί ένα συνδυασμό μέτρων αφού οι τεχνικές μέχρι στιγμής έχουν 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η αύξηση της επιφάνειας των πράσινων εκτάσεων ή της 

επιφάνειας του νερού (π.χ. τεχνητές λίμνες) αποτρέπουν το φαινόμενο της Θερμικής Νησίδας. 

Ωστόσο, η υψηλή τιμή γης του αστικού χώρου περιορίζει την ευρεία εφαρμογή των μεθόδων 

αυτών. 

   Η χρήση της ηλιακής ενέργειας για σκοπούς ψύξης είναι πολύ ελκυστική, δεδομένου ότι το 

φορτίο αιχμής για ψύξη συμπίπτει με το μέγιστο της ηλιακής ενέργειας και η 

αποτελεσματικότητα του μετασχηματισμού μπορεί να είναι υψηλή. Αν και έχουν αναπτυχθεί 

πολλά ενεργητικά και παθητικά ηλιακά σχέδια για την ψύξη, έχουν γενικά τους δικούς τους 

περιορισμούς. Οι ενεργητικές ηλιακές τεχνολογίες πρέπει να εξελιχθούν σε απλούστερα 
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συστήματα μικρότερης χωρητικότητας, με χαμηλό κόστος και σε πιο φιλικά συστήματα στη 

συντήρηση και λειτουργία (Chan, Riffat et al. 2010). Επιπλέον, ένα ηλιακό σύστημα ψύξης 

μπορεί να εφαρμοστεί ευκολότερα εάν ενσωματωθεί στο κέλυφος του κτιρίου, ακόμη και από 

τη φάση του σχεδιασμού. Ως εκ τούτου, τα συστήματα ψύξης ενσωματωμένα στο κτίριο και τα 

κτιριακά φωτοβολταϊκά θεωρούνται οι πιο ελπιδοφόρες λύσεις (Naticchia, D’Orazio et al. 

2010). Σε αυτή την κατεύθυνση, έχει υπάρξει σημαντική ερευνητική πρόοδος στην 

ενσωμάτωση των λεγόμενων «ψυχρών» υλικών στα κτίρια με ποικίλες και διαφορετικές 

ιδιότητες όπως υψηλή ανακλαστικότητα και διαπερατότητα στην υπέρυθρη ακτινοβολία. 

Επίσης υπάρχουν  αναφορές για την ενσωμάτωση υλικών αλλαγής φάσης σε ανακλαστικές 

επιστρώσεις με περαιτέρω αύξηση της επιφανειακής ψύξης (Karlessi, Santamouris et al. 

2011). Η διατήρηση μιας λεπτής μεμβράνης νερού σε υπερ-υδρόφιλες TiO2-επικαλυμμένες 

επιφάνειες έχει βρεθεί ότι μειώνει επίσης τις επιφανειακές θερμοκρασίες από την 

απελευθέρωση της λανθάνουσας θερμότητας που οφείλεται στην εξάτμιση του νερού (He and 

Hoyano 2008). Οι προτεινόμενες μέθοδοι παθητικής ψύξης έχουν περιορισμένη ικανότητα για 

μείωση της θερμοκρασίας και παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα (Ihara, 

Kikegawa et al. 2008). Ως παράδειγμα, αύξηση του albedo με υλικά ψύξης μειώνει επίσης τη 

θερμοκρασία της επιφάνειας στη διάρκεια του χειμώνα (Synnefa, Santamouris et al. 2007), 

ενώ η απόδοση μειώνεται μέχρι και 15% κατά το πρώτο έτος της χρήσης των υλικών λόγω 

καιρικών συνθηκών (Chan, Riffat et al. 2010). Σε υπερ-υδρόφιλη επικάλυψη, η κυκλοφορία 

του νερού είναι απαραίτητη και έτσι αυξάνεται το κόστος της εφαρμογής. 

   Σε αντίθεση, έχει προταθεί ότι με τη χρήση πορωδών υλικών για την κάλυψη μιας 

επιφάνειας κτιρίου, είναι δυνατόν να μειωθεί η θερμοκρασία της επιφάνειας του από την 

αξιοποίηση των ιδιοτήτων της προσρόφησης και εξάτμισης της υγρασίας. Πρόσφατα 

πειράματα αποκάλυψαν ότι η λανθάνουσα θερμότητα που εκλύεται από την υγρασία που 

προσροφάται σε νανοσύνθετες αργίλους του αλουμινίου κατά την υψηλή υγρασία τη νύχτα, 

μειώνει την επιφανειακή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια των ωρών της ημέρας (Vardoulakis, 

Karamanis et al. 2011)). Επιπλέον, με την ενσωμάτωση TiO2 στο σηπιόλιθο που παρουσιάζει 

υψηλή προσροφητική ικανότητα υγρασίας, είναι εφικτή η πολυλειτουργικότητα με την 

αποικοδόμηση ρύπων επιπλέον της εξατμιστικής ψύξης (Karamanis, Ökte et al. 2011). Αν και 

το δυναμικό της χρήσης πορωδών υλικών για την κατασκευή συστημάτων ψύξης και 

εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντικό, το κύριο μειονέκτημα τους είναι η έλλειψη διαφάνειάς 

τους για ψύξη με εξάτμιση των παραθύρων και του γυαλιού αίθριων χώρων (Vissers D.R. 

MSc Thesis, Department Building Physics and Systems, Eindhoven University of Technology 

(2011) p. 82.). 

 

 

1.4 Ο ρόλος των Υαλοπινάκων 

Λόγω του αιτήματος της σύγχρονης αρχιτεκτονικής για περισσότερη διαφάνεια στα κτίρια 

κατά τα τελευταία χρόνια, το γυαλί χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και είναι σήμερα ένα 

βασικό υλικό στην τεχνολογία της πρόσοψης. Παρέχει φως το οποίο δρα θετικά στη μείωση 
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της ζήτησης τεχνητού φωτισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας και την εξοικονόμηση ενέργειας 

φωτισμού. Ωστόσο, η εκτεταμένη χρήση του γυαλιού στις όψεις των κτιρίων συνδέεται επίσης 

με προβλήματα, όπως η υπερθέρμανση του κτιρίου το καλοκαίρι και αύξηση των φορτίων 

κλιματισμού, η έλλειψη οπτικής και θερμικής άνεσης, και αυξημένες θερμικές απώλειες κατά 

τη χειμερινή περίοδο. Καθώς το ένα τρίτο του ψυκτικού φορτίου ενός μέσου κτιρίου οφείλεται 

σε κέρδος ηλιακής θερμότητας μέσω των παραθύρων, ένα δυσανάλογο ποσό με την 

επιφάνειά τους σε ένα κτίριο, η παθητική τους ψύξη είναι ένα δύσκολο θέμα. Παράθυρα με 

ρυθμιζόμενες οπτικές ιδιότητες αναζητούνται ευρέως στη βάση της αρχιτεκτονικής υψηλής 

τεχνολογίας (Granqvist 2007). Ως εκ τούτου, η τεχνολογία ψύξης του γυαλιού είναι επί του 

παρόντος υπό ταχεία εξέλιξη και οι διάφορες τεχνικές ψύξης που αναπτύσσονται, 

επικεντρώνονται κυρίως στην εκμετάλλευση των δύο φυσικών μηχανισμών της ανάκλασης 

και της εκπομπής της απορροφούμενης ηλιακής ακτινοβολίας. Βαφές ή μεμβράνες υψηλής 

ηλιακής ανάκλασης και υψηλής θερμικής ισχύος εκπομπής, θερμικοί σούπερ-μονωτές, 

ενεργοποιούμενοι ή υαλοπίνακες θερμικής απόδοσης (ηλεκτροχρωμικά κι οι ηλιακές κυψέλες) 

προτείνονται σήμερα ως οι καινοτόμες επιλογές για να προσδώσουν στους υαλοπίνακες την 

αναθεωρημένη ταυτότητά τους με βελτιωμένες θερμο-οπτικό ιδιότητες (Granqvist 2007, 

Wong, Shimoda et al. 2008, Chow, Li et al. 2010, Leftheriotis, Syrrokostas et al. 2010, 

Giannouli and Leftheriotis 2011). Αυτές οι τεχνολογίες αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ιδιότητες Υαλοπινάκων και καινοτόμα παράθυρα 

Στο γενικό πλαίσιο της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού και κατά συνέπεια της ανάγκης 

για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τις ανάγκες του κτιρίου, η ανάπτυξη των 

κατάλληλων υλικών υαλοπινάκων προς τη μέγιστη μείωση των απωλειών ενέργειας ή κέρδών 

είναι μια σημαντική προϋπόθεση της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και, επομένως, πεδίο έντονης 

έρευνας τα τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια, νέες μελέτες σε μονωτικά, ανακλαστικά, 

ηλεκτροχρωμικά, θερμοχρωμικά, φωτοβολταϊκά, με βάση τη ροή του νερού και αναδυόμενα 

καινοτόμα υλικά υαλοπινάκων παρουσιάζονται σε μια προσπάθεια να αποκαλύψουν τα 

πλεονεκτήματα της κάθε κατηγορίας υαλοπινάκων, αλλά και την απαιτούμενη έρευνα που 

χρειάζεται για τη μελλοντική ανάπτυξη. Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί 

με την ενσωμάτωση καινοτόμων διαφανών συστατικών στο κέλυφος του κτιρίου. Μονωτικά 

υλικά έχουν φτάσει σε πολύ χαμηλή θερμική αγωγιμότητα στην αισθητή τους θέρμανση και 

πρόσφατα πολύπλοκα συστήματα ψύξης μέσω ακτινοβολίας πολλαπλών επιστρώσεων 

έχουν αποδείξει ότι θερμοκρασίες ακόμα και κάτω από του περιβάλλοντος μπορούν να 

επιτευχθούν εσωτερικά των χώρων. Τα παράθυρα με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά, είναι 

από τις πιο ελπιδοφόρες λύσεις λόγω των εξοικονομήσεων θέρμανσης και ψύξης εκτός από 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, ο συνδυασμός διαφορετικών τζαμιών στους 

διπλούς υαλοπίνακες μπορεί να βελτιστοποιήσει την ηλιακή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον 

των παραθύρων και να μεγιστοποιήσει την εξοικονόμηση της κτιριακής ενέργειας. 
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   Για να μην υπερβεί η αύξηση της θερμοκρασίας τους 2°C μέχρι το τέλος του αιώνα, η 

πλειονότητα των γνωστών υδρογονανθράκων πρέπει να παραμείνει υπόγεια. Σύμφωνα με 

μια πρόσφατη έρευνα (McGlade and Ekins 2015), το ένα τρίτο των αποθεμάτων πετρελαίου, 

το ήμισυ των αποθεμάτων φυσικού αερίου, καθώς και το 80% των αποθεμάτων άνθρακα 

πρέπει να παραμείνει στη θέση του, τουλάχιστον μέχρι το 2050. Αν και ο παγκόσμιος 

πληθυσμός από επτά δισεκατομμύρια (2013) εκτιμάται ότι θα φθάσει τα δέκα δισεκατομμύρια 

ή περισσότερο μέχρι το 2100 και αυτό αναμένεται να έχει δυσάρεστες συνέπειες για την 

διαθεσιμότητα των πρώτων υλών. Η παγκόσμια θερμοκρασία αναμένεται επίσης να αυξηθεί 

και αυτό που κάνει το θέμα της θερμοκρασίας ακόμα πιο δυσεπίλυτο είναι οι σοβαρές 

επιπτώσεις της Αστικής Θερμικής Νησίδας. Το φαινόμενο των κέντρων των πόλεων που 

έχουν πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από ό, τι στις αγροτικές περιοχές τους μπορεί να 

οδηγήσει σε σοβαρές ασθένειες (Basu and Samet 2002), ακόμη και στην ανθρώπινη 

σύγκρουση. 

   Έτσι, η χρήση συμβατικής ενέργειας πρέπει να μειωθεί δραστικά. Λόγω της συνεχιζόμενης 

αύξησης του πληθυσμού, και κατά συνέπεια, της καταναλισκόμενης ενέργειας, μέτρα 

άμβλυνσης του φαινομένου αυτού χρειάζονται επειγόντως. Σε αυτή την κατεύθυνση, έχει 

εκδοθεί η ευρωπαϊκή οδηγία 2010/31/ΕΕ για κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας 

μετά το 2020 (Kurnitski, Saari et al. 2011). 

   Τα παράθυρα είναι βασικός παράγοντας στην κτιριακή ενέργεια, επειδή η θερμική ενέργεια 

που μεταφέρεται μέσω της διαφανούς επιφάνειάς τους είναι καθοριστική. Κατά τη διάρκεια 

του καλοκαιριού, τα παράθυρα επιτρέπουν στη θερμότητα να περάσει στο κτίριο και κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα, η θερμότητα διαφεύγει. Εκτιμάται ότι τα παράθυρα είναι υπεύθυνα για 

το 40% των συνολικών απωλειών ενέργειας του κτιρίου (Parkin and Manning 2006, Bahaj, 

James et al. 2008, Richter, Goldston et al. 2008, Gustavsen, Grynning et al. 2011, Gao, Luo 

et al. 2012, Yin, Xu et al. 2012). Όσον αφορά τη μεταφορά θερμότητας, θα ήταν ιδανικό για 

ένα παράθυρο να προσαρμόζει τις θερμικές ιδιότητές του στις περιβαλλοντικές συνθήκες του 

εξωτερικού χώρου. Αλλά, επίσης, τα παράθυρα, ως ουσιώδη αρχιτεκτονικά στοιχεία, θα 

πρέπει να παρέχουν την απαραίτητη λειτουργικότητα για να αισθάνεται άνετα ο κάτοικος ή ο 

εργαζόμενος και να μειώνουν την αντηλιά, ενώ να επιτρέπουν και το φωτισμό του κτιρίου. Ως 

εκ τούτου, η λειτουργικότητα των παραθύρων στη σύγχρονη αρχιτεκτονική είναι πολύπλοκη 

και ζωτικής σημασίας. 

   Πριν την παρουσίαση πρόσφατων αποτελεσμάτων για καινοτόμες τεχνολογίες ηλιακών 

παραθύρων, είναι χρήσιμο να συζητηθούν εν συντομία οι φυσικοί μηχανισμοί που 

εμπλέκονται στην ηλιακή αλληλεπίδραση με τα υλικά υαλοπινάκων. Όπως μπορεί να δει 

κανείς για ένα παράθυρο μονού τζαμιού στην Εικόνα 3, ένα μέρος της προσπίπτουσας 

ηλιακής ακτινοβολίας ανακλάται ενώ ένα άλλο μέρος διαπερνάει το τζάμι. Το υπόλοιπο μέρος 

απορροφάται στο τζάμι και μπορεί να μεταφερθεί προς τα μέσα και προς τα έξω μέσω 

συναγωγής, αγωγιμότητας και ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος. 
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Εικόνα 3: α) Άμεση διαπερατότητα (Direct transmittance) ενός μονού υαλοπίνακα και β) οι ενεργειακές διαδικασίες 
που λαμβάνουν μέρος. 
 

    

   Υπάρχουν δύο κύριοι παράγοντες που χαρακτηρίζουν την ενεργειακή απόδοση των 

παραθύρων: ο U-value και ο g-value (ή Solar Heat Gain Συντελεστής, SHGC). Ο U-value 

είναι η απώλεια θερμότητας ή η ενέργεια που μεταφέρεται μεταξύ του εσωτερικού και 

εξωτερικού του κτιρίου. Περιλαμβάνει τη θερμότητα που μεταφέρεται μέσω συναγωγής, 
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θερμικής ακτινοβολίας (χωρίς την ηλιακή ακτινοβολία) και αγωγιμότητας. Ο U-value μπορεί να 

εκφραστεί τόσο για τα παράθυρα όσο και για τα πλαίσια των παραθύρων και οι μονάδες του 

είναι W/m
2
•Κ. Ο g-value είναι το τμήμα της ηλιακής ακτινοβολίας που περνά μέσα από το 

παράθυρο στο εσωτερικό του κτιρίου. Επειδή ο g-value περιλαμβάνει την ηλιακή ακτινοβολία 

που απορροφάται και στη συνέχεια εκ νέου εκπέμπεται και προς τα έξω και προς τα μέσα, οι 

επιφάνειες των υαλοπινάκων έχουν σημαντική επίδραση σε αυτόν. Εκτός από αυτές τις δύο 

τιμές, η διαπερατότητα στο ορατό είναι ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας που θα πρέπει να 

προσδιοριστεί. Η διαπερατότητα ενός υλικού ορίζεται ως η αποτελεσματικότητά του στη 

διάδοση ενέργειας που ακτινοβολείται. Η ορατή διαπερατότητα είναι το κλάσμα της 

προσπίπτουσας ηλεκτρομαγνητικής ισχύος για το ορατό τμήμα, 400-700 nm, που διαδίδεται 

μέσω του δείγματος. 

   Προηγμένα συστήματα υαλοπινάκων έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο 

U- και ο g-value των παραθύρων και να συμβάλλουν στη μείωση των θερμικών και ψυκτικών 

φορτίων των κτιρίων (Clarke, Janak et al. 1998, Rosseinsky and Mortimer 2001, Corgnati, 

Perino et al. 2007, Gardiner, Morris et al. 2009, Baetens, Jelle et al. 2010). Η μεταφορά 

θερμότητας περιλαμβάνει διάφορα τμήματα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος όπως το 

ορατό, το ηλιακό υπέρυθρο και το υπέρυθρο σχεδόν σε θερμοκρασία δωματίου. Έτσι, μια 

ξεχωριστή μελέτη για τη συμβολή του κάθε τμήματος στα κτίριακά θερμικά φορτία είναι 

απαραίτητη. Η ηλιακή ακτινοβολία, για μάζα αέρα ΑΜ1.5, καλύπτει το εύρος μηκών κύματος 

από 0.3-2.5 μm (Gueymard, Myers et al. 2002), ενώ η θερμική IR καλύπτει την περιοχή των 

2.5 έως 50 μm. Η ορατή ακτινοβολία (0.4-0.7 μm) αντιπροσωπεύει περίπου το 46% της 

προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας, το υπεριώδες (0.3-0.4 μm) αντιπροσωπεύει ένα πολύ 

μικρό ποσό (8%) ενώ το εγγύς υπέρυθρο αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο 46% της 

προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας. Προφανώς, ένα έξυπνου ελέγχου ή/και ηλιακό 

προσαρμοστικό υλικό υαλοπίνακα θα πρέπει να μεγιστοποιεί τη διαπερατότητα στο ορατό, 

ενώ να ελαχιστοποιεί την υπεριώδη ακτινοβολία και την εγγύς υπέρυθρη. Ανακλαστικά τζάμια, 

ηλεκτροχρωμικά και θερμοχρωμικά παράθυρα, παράθυρα πολλαπλών τζαμιών, λεπτά 

πλαστικά υμένια και διπλά τζάμια με αέρα ή νερό μεταξύ τους έχουν προταθεί για τη μείωση 

των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων. Σε αυτά τα συστήματα, τα διάφορα υλικά που έχουν 

αναπτυχθεί, χρησιμοποιούνται και αλληλεπιδρούν με την ηλιακή ακτινοβολία μέσω των 

διαφορετικών φυσικών μηχανισμών που περιγράφονται στην Εικόνα 3. Ωστόσο, η στρατηγική 

του ηλιακού ελέγχου που χρησιμοποιείται σε υλικά όπως τα ηλεκτροχρωμικά και τα 

θερμοχρωμικά είναι διαφορετική από το μηχανισμό ελέγχου στα μονωτικά υλικά αλλαγής 

φάσης και καταλήγει σε διαφορετικά ηλιακά φάσματα (Εικόνα 4). Τα μονωτικά υλικά 

σταματούν την ακτινοβολία στο εγγύς υπέρυθρο (ή μέρος αυτής) και επιτρέπουν στην ορατή 

ακτινοβολία να διαδοθεί. Τα ανακλαστικά υλικά έχουν υψηλή ανακλαστικότητα για μεγάλου 

μήκους κύματος υπέρυθρη ακτινοβολία, χαμηλή απορρόφηση υπέρυθρης ακτινοβολίας και 

χαμηλή εκπομπή υπέρυθρης ακτινοβολίας. Τα ηλεκτροχρωμικά και θερμοχρωμικά υλικά 

αναπτύχθηκαν για να έχουν υψηλή διαπερατότητα στο ορατό και υψηλή ανακλαστικότητα στο 

εγγύς υπέρυθρο. Πρόσφατα, διαφανή φωτοβολταϊκά υλικά παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, ενώ 
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επιτρέπουν στο ορατό τμήμα της ηλιακής ακτινοβολίας να διαπερνάει. Αυτός ο γοητευτικός 

συνδυασμός δημιούργησε νέες ευκαιρίες στη λειτουργικότητα των παραθύρων, αναδόμησε 

και αναδιένειμε τις ερευνητικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των υαλοπινάκων. Ωστόσο, τα 

παράθυρα θα πρέπει όχι μόνο να οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλότερο 

κόστος λειτουργίας των κτιρίων, αλλά θα πρέπει να ταιριάζουν αισθητικά και να εμφανίζουν 

υψηλή αντοχή. 

   Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωταρχικός στόχος του παρακάτω κειμένου είναι να παρουσιάσει τα 

πρόσφατα αποτελέσματα στην έρευνα υλικών για την ηλιακή απόκρισή τους κατά την 

ενσωμάτωσή τους σε κτίρια αξιοποιώντας το μηχανισμό ανάκλασης για τον έλεγχο των 

θερμικών κερδών στα παράθυρα όπως τα χρωμικά υλικά σε σχέση με τα υλικά που 

χρησιμοποιούν πρόσθετες φυσικές διαδικασίες όπως οι θερμικές αλλαγές φάσης ή τη 

φωτοηλεκτρική μετατροπή. 

 

 

 

 
Εικόνα 4: Φάσματα υλικών ηλιακής ενέργειας που βελτιώνουν τις θερμικές ιδιότητες για 
συγκεκριμένα μέρη του ηλιακού φάσματος: α) και ε) θερμοχρωμικά υλικά (Zheng, Bao et al. 
2015)  (Granqvist, Bayrak Pehlivan et al. 2014), β) μονωτικό υλικό αλλαγής φάσης (Goia, 
Zinzi et al. 2015), γ) ηλεκτροχρωμικό υλικό (Yang, Zheng et al. 2012) και δ) υλικό χαμηλής 
εκπεμψιμότητας (Mohelnikova 2009).  

β) 

γ) 

δ) 

α) 

ε) 



34 

 

Πρόσφατες μελέτες σε θέματα Ε&Α σε αναδυόμενα καινοτόμα υλικά, μονωτικά, ανακλαστικά, 

ηλεκτροχρωμικά, θερμοχρωμικά, φωτοβολταϊκά υλικά και με βάση τη ροή νερού, καθώς κι οι 

επιδόσεις τους προς τη μέγιστη μείωση των θερμικών κερδών παρουσιάζονται. Μέσα από 

την παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων της έρευνας, γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθούν 

οι πολλά υποσχόμενες κατευθύνσεις και ερευνητικές ανάγκες στην ανάπτυξη υλικών για 

παράθυρα. 

 
 
Μονωτικά Υλικά και Υλικά Αλλαγής Φάσης 
 
Η θερμική μόνωση είναι σημαντική για τα κτίρια τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Το 

χειμώνα, η μόνωση μειώνει τις απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον και το καλοκαίρι, 

μειώνει την ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ των κλιματιζόμενων χώρων και του εξωτερικού 

τους. Υαλοπίνακες με χαμηλό συντελεστή g-value και συσκευές σκίασης, όπως ρολά και 

περσίδες (Kuhn 2006, Silva, Vicente et al. 2015) είναι εφαρμογές μονωτικών υλικών στα 

κτίρια. 

   Η μόνωση μπορεί επίσης να επιτευχθεί αλλάζοντας το συντελεστή U-value των παραθύρων 

με την αφαίρεση των μονωτικών υλικών ανά εποχή, την εισαγωγή και την εξαγωγή 

μακροσκοπικών κοιλοτήτων που αποτελούνται από μονωτικά υλικά και αντικαθιστώντας το 

μέσο από υγρό σε αέριο για ένα παράθυρο διπλού υαλοπίνακα (Chow, Li et al. 2010, Gil-

Lopez and Gimenez-Molina 2013). Γενικά, μια συσκευή με ικανότητα εναλλαγής του U-value 

αποτελείται από ένα ή περισσότερα μονωτικά τζάμια, τα οποία περικλείονται σε ένα σύστημα 

παραθύρου. 

 
Μονωτικά Υλικά 
 

   Τα διαφανή μονωτικά υλικά χαρακτηρίζονται από εκτεταμένη θερμική μόνωση με κενά 

αέρος και μονωμένους χώρους μεταξύ των υαλοπινάκων, προκειμένου να περιοριστεί η 

ανεπιθύμητη μεταφορά θερμότητας. Ο αδρανής αέρας, λόγω της χαμηλής θερμικής 

αγωγιμότητας του (0.026 W/m∙K) είναι ένα εξαιρετικό μονωτικό υλικό. Ένα διαφανές μονωτικό 

υλικό αποτελείται από μία διαφανή κυψελωτή δομή η οποία εισάγεται μέσα σε ένα στρώμα 

αέρα. Αν και τα διαφανή μονωτικά υλικά είναι ηλιακώς διαφανή, προσφέρουν καλή θερμική 

μόνωση. Ο συντελεστής απώλειας θερμότητας κι η ηλιακή διαπερατότητα είναι τα δύο μεγέθη 

που χρησιμοποιούνται για τον χαρακτηρισμό τους. Η ηλιακή διαπερατότητα ορίζεται ως  

                               
           

    
 
 

    
    

 
 

          (2.1) 

όπου t είναι η ηλιακή διαπερατότητα (%), λ είναι το μήκος κύματος (nm), t(λ) είναι η 

φασματική διαπερατότητα που παρατηρήθηκε από το φασματοφωτόμετρο (%) και    
 είναι η 

προσπίπτουσα φασματική ροή (W) Το φυσικό φαινόμενο πίσω από τη λειτουργία ενός 

διάφανου μονωτικού υλικού είναι η διαφορά μήκους κύματος μεταξύ της προσπίπτουσας 

ηλιακής ακτινοβολίας σε έναν απορροφητή και της εκπεμπόμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας 
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από τον απορροφητή. Η συνολική μεταφορά θερμότητας στο εσωτερικό της συσκευής 

οφείλεται κυρίως στην αγωγιμότητα και στην ακτινοβολία, επειδή η συναγωγή συνήθως 

καταστέλλεται. Οι Kaushika και Sumathy (Kaushika and Sumathy 2003) ταξινόμησαν τα 

διαφανή μονωτικά υλικά με βάση την γεωμετρία της κυψελωτής δομής τους, όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 5: 

 
a) Παράλληλος απορροφητής 
b) Κάθετος απορροφητής 
c) Συνδυασμένη διαμόρφωση 
d) Δομές κοιλότητας 
e) Ομογενής 

 
 

 
Εικόνα 5: Ταξινόμηση των διαφανών μονωτικών υλικών βάσει της γεωμετρίας της 
δομής τους  (Kaushika and Sumathy 2003). 

 
 

   Η δομή του παράλληλου-απορροφητή, η οποία είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη 

περιλαμβάνει καλύμματα από γυαλί/πλαστικά φύλλα που τοποθετούνται παράλληλα προς τον 

απορροφητή. Το κύριο πρόβλημα της δομής αυτής είναι ότι ο μεγάλος αριθμός των 

παράλληλων καλυμμάτων που είναι απαραίτητα για να μειωθεί η απώλεια θερμότητας, 

μειώνει τα ηλιακά κέρδη και την ηλιακή διαπερατότητα. Η ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει 

στην κορυφή του κυψελοειδούς στρώματος ανακλάται ή μερικώς απορροφάται ενώ το 

υπόλοιπο διαπερνάει στον απορροφητή όπου παρατηρείται πλήρης απορρόφηση. Στη δομή 

του κάθετου-απορροφητή, τα τοιχώματα της κυψελίδας είναι κάθετα στον απορροφητή. Αυτό 

ευνοεί την ανάκλαση προς τα εμπρός της ηλιακής ακτινοβολίας από τα κάθετα τοιχώματα και 

την πρόσπτωση του μεγαλύτερου μέρους της ακτινοβολίας προς τον απορροφητή. Οι 

συνδυασμένες δομές κι οι δομές κοιλότητας είναι η συνέργεια των περιπτώσεων του 
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παράλληλου-απορροφητή και του κάθετου-απορροφητή και περιλαμβάνουν πολλαπλών 

τοιχωμάτων πλαστικά φύλλα και αγώγιμες πλάκες. Όμως, αυτά τα υλικά εμφανίζουν χαμηλή 

ηλιακή διαπερατότητα με τις συνοδευόμενες μειωμένες απώλειες θερμότητας. Η τελευταία 

δομή των ομογενών υλικών περιλαμβάνει τα διαφανή μονωτικά υλικά των αεροπηκτωμάτων 

και ίνες γυαλιού. Και οι δύο κατηγορίες μπορούν να εφαρμοστούν για υψηλές θερμοκρασίες 

(Lee, Stevens et al. 1995). Οι τρεις διεργασίες που είναι υπεύθυνες για τη μεταφορά 

θερμότητας στα αεροπηκτώματα είναι η αγωγιμότητα των αερίων στους πόρους, η στερεά 

αγωγιμότητα κι η μεταφορά θερμότητας λόγω της ακτινοβολίας. Διαφανή αεροπηκτώματα 

διοξειδίου του πυριτίου και αδιαφανή αεροπηκτώματα άνθρακα έχουν χρησιμοποιηθεί ως 

ομογενή υλικά. 

   Η σύνθεση μιας συσκευής με παχιά τοιχώματα είναι απλή και συνήθως το υλικό που 

χρησιμοποιείται για θερμοκρασίες έως 70°C είναι το μεθακρυλικό πολυ μεθύλιο (ΡΜΜΑ). Για 

τη σύνθεση συσκευών με λεπτά τοιχώματα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποια υμένια 

από πολυεστέρα, πολυανθρακικό ή FEP Teflon. Για ένα μικρό πολυανθρακικό πλέγμα, η 

θερμοκρασία τήξης είναι 120°C, ενώ αυξάνει στους 140°C όταν ένα κενό αέρα παρεμβάλλεται 

μεταξύ του πλέγματος και του απορροφητή. Τυπικές θερμοκρασίες λειτουργίας είναι μεταξύ 

40 και 80°C (Rommel and Wagner 1992). Ο Platzer (Platzer 1992), έχει συσχετίσει το πάχος 

μιας συσκευής κυψελοειδούς διάφανου μονωτικού υλικού με τη συνολική θερμική 

αγωγιμότητα και φαίνεται ότι η αύξηση του πάχους μειώνει τη θερμική αγωγιμότητα. Η GE 

Plastics έχει κατασκευάσει προϊόντα από το υλικό Lexan (πολυανθρακικό υλικό) που είναι 

διαφανή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διαφανή μονωτικά υλικά. Το κόστος τους στην 

Ινδία έχει αναφερθεί να είναι 360-400 $/m
2
. Όμως, το κόστος μπορεί να μειωθεί σε 100 $/m

2
, 

όπως αναφέρεται από την Arel Energy Ltd στο Ισραήλ ή ακόμη και σε 9 $/m
2
 και 7 $/m

2
 από 

τις Mylar και Lexan, αντίστοιχα. 

   Ο ρόλος των πλαισίων στα παράθυρα είναι πολύ σημαντικός, διότι τα παράθυρα 

αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μέρος του κελύφους του κτιρίου και, ειδικά στις μέρες μας, τα 

περισσότερα από τα κτίρια είναι κατασκευασμένα από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες. Ακόμα 

και τα καλύτερα μονωτικά πλαίσια ενός παραθύρου δεν μπορούν να φτάσουν τις μονωτικές 

ιδιότητες των καλύτερων μονωτικών τζαμιών. Εξαιρετικά μονωτικά τζάμια έχουν U-values 

ίσους με 0.3-0.5 W/m
2
∙K, ενώ οι αντίστοιχες τιμές για τα εξαιρετικά μονωτικά πλαίσια είναι 

0.6-0.8 W/m
2
∙Κ. Συνήθως, τα πλαίσια παραθύρων με χαμηλούς U-values είναι 

κατασκευασμένα από υλικά χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας και ενεργούν ως θερμικές 

διακοπές. Ο ρόλος της θερμικής διακοπής σε ένα πλαίσιο παραθύρου είναι να μειώσει τη 

μεταφορά θερμότητας που οδηγεί σε ένα υψηλό U-value (θερμική μετάδοση). Ένα άλλο 

σημαντικό στοιχείο των πλαισίων είναι το διαχωριστικό (spacer) το οποίο είναι ένα μονωτικό 

υλικό μεταξύ των τζαμιών που μειώνει επίσης τη μεταφορά θερμότητας. Διαχωριστικά 

αλουμινίου έχουν ενεργή αγωγιμότητα μεταξύ 2 και 10 W/m∙Κ και η τιμή εξαρτάται από το 

μέγεθος του διαχωριστικού και το είδος του χρησιμοποιημένου σφραγιστικού (sealant). 

Διαχωριστικά από ανοξείδωτο χάλυβα έχουν ενεργή αγωγιμότητα ίση με 0.3-1 W/m∙K, ενώ η 

αντίστοιχη τιμή για μονωμένα διαχωριστικά είναι 0.2-0.3 W/m∙Κ. 
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   Οι Gustavsen κ.ά. (Gustavsen, Grynning et al. 2011) μελέτησαν θεωρητικά τις τιμές U-

values των πλαισίων και της άκρης των γυαλιών καθώς και το συνολικό U-value του 

παραθύρου ως συνάρτηση της αγωγιμότητας του διαχωριστικού και της θερμικής διακοπής. 

Βρήκαν ότι οι τιμές U-values τόσο του πλαισίου όσο και της άκρης του γυαλιού μειώνονται 

όταν η αγωγιμότητα του διαχωριστικού μειώνεται. Αλλάζοντας την αγωγιμότητα του 

διαχωριστικού από 10 σε 0.25 W/m∙K, η οποία είναι η καλύτερη διαθέσιμη αγωγιμότητα 

σήμερα, ο U-value του πλαισίου μειώθηκε περισσότερο από 18% για έναν υποθετικό τριπλό 

υαλοπίνακα. Στην εργασία αυτή εξετάστηκαν πέντε πλαίσια: A, B, C, D και Ε, όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 1. Όταν η αγωγιμότητα του διαχωριστικού μειώθηκε περαιτέρω από 0.25 σε 0.05 

W/m∙K, ο U-value του πλαισίου μειώθηκε περισσότερο από 10%. Για τον U-value της άκρης 

του γυαλιού, όταν η αγωγιμότητα του διαχωριστικού μειώθηκε από 0.25 σε 0.05 W/m∙K, η 

μείωση ήταν περισσότερη από 8%. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επίτευξη καλύτερης 

μόνωσης με περισσότερα μονωτικά στοιχεία στην κατεύθυνση της θερμικής ροής είναι ένα 

αποτελεσματικό μέτρο μετριασμού του U-value σε σύγκριση με τη μείωση της θερμικής 

αγωγιμότητας. Διαπιστώθηκε επίσης, ότι μείωση στην ικανότητα εκπομπής του πλαισίου από 

πολυβινυλοχλωρίδιο, από 0.9 σε 0.3 μειώνει τον U-value του πλαισίου από 1.15 σε 0.82 

W/m
2
∙K. Η βαφή ή η κάλυψη της επιφάνειας του υλικού με βερνίκι και το γέμισμα του 

πλαισίου με ένα μονωτικό υλικό είναι μερικοί τρόποι για τη μείωση της εκπεμψιμότητας. 

   Μετά από τον καθορισμό των 0.5 W/m
2
∙K ως ελάχιστου επιτρεπόμενου U-value του 

πλαισίου (ορίστηκε από την εργασία τους), παρατηρήθηκε επίσης στην ίδια μελέτη ότι τα 

πλαίσια Β και C ήταν ακατάλληλα (1.46 και 0.61 W/m
2
∙K, αντίστοιχα), το πλαίσιο Ε είχε U-

value ίσο με 0.54 W/m
2
∙K, ενώ το πλαίσιο Α έπιασε ακριβώς το όριο, με ελάχιστο U-value ίσο 

με 0.5 W/m
2
∙K για ελάχιστες αγωγιμότητες διαχωριστικού και θερμικής διακοπής. Το πλαίσιο 

D ήταν το μόνο πλαίσιο που θα μπορούσε να φθάσει το χαμηλότερο U-value, ίσο με 0.3 

W/m
2
∙Κ, για μια αγωγιμότητα υλικού ίση με 0.01 W/m∙Κ και μια αγωγιμότητα διαχωριστικού 

ίση με 0.25 W/m∙Κ. Το πλαίσιο D απεικονίζεται στην Εικόνα 6. 

 
 
Πίνακας 1: Υλικά και μεγέθη των πλαισίων που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη της αναφοράς 
(Baetens, Jelle et al. 2010) 

 

Πλαίσιο Δομικό υλικό Υλικό θερμικής 
διακοπής 

Ύψος πλαισίου 
(mm) 

A 
 

Αλουμίνιο Πολυουρεθάνη 
(PUR) 

110 

B 
 

Αλουμίνιο Πολυαμίδιο 56 

C 
 

Ξύλο Πολυουρεθάνη 
(PUR) 

94 

D 
 

Ξύλο  94 

E Πολυβινυλοχλωρίδιο 
(PVC) 

 119 
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Εικόνα 6: Διατομή του πλαισίου D: Το μασίφ ξύλο φαίνεται ως καφέ και οι κοιλότητες αέρα 
φαίνονται ως ανοιχτές πράσινες (Gustavsen, Grynning et al. 2011). 

 
 

   Οι περσίδες, ως ένα εσωτερικό σύστημα σκίασης και μονωτικό στοιχείο, μειώνουν την 

αντηλιά και διατηρούν την ιδιωτικότητα, με κύριο πλεονέκτημα τους την παροχή βελτιωμένης 

θερμικής άνεσης. Σε μια πρόσφατη μελέτη προσομοίωσης σε περσίδες (Chaiyapinunt and 

Khamporn 2014), οι Chaiyapinunt και Khamporn μοντελοποίησαν ένα σύστημα όπως αυτό 

που φαίνεται στην Εικόνα 7, προκειμένου να υπολογιστεί ο g-value από την άμεση ηλιακή 

ακτινοβολία (SHGCD) και ο g-value από την διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία (SHGCd). Ο SHGCD 

υπολογίζεται ως 

 

                  
  

                  
        

      (2.2) 

 

όπου        
  

 είναι η κατευθυντική-ημισφαιρική διαπερατότητα στο μπροστινό μέρος ενός 

τέτοιου συστήματος (γυαλί-περσίδες) n-στρωμάτων,         
  είναι η κατευθυντική απορρόφηση 

του k- στρώματος και    είναι το μέρος της απορροφημένης ενέργειας που κατευθύνεται 

προς το εσωτερικό, για το k-στρώμα. Ο SHGCd ισούται με  

 

      
                             

 
 
 

                   

 
 
 

  
                             
 
  
 

                   
 
  
 

   (2.3) 

 
 

όπου Isky είναι η άμεση ηλιακή ακτινοβολία από τον ουρανό, Igrd είναι η άμεση ηλιακή 

ακτινοβολία που ανακλάται από το έδαφος και Φs είναι το προφίλ της ηλιακής γωνίας που 

ορίζεται ως 

 
                          (2.4) 

 
   Το επιλεγμένο παράθυρο για την προσομοίωση είναι ένα γυάλινο παράθυρο 6 χιλιοστών 

και οι περσίδες θεωρείται ότι έχουν ένα πάχος λεπίδας ίσο με 0.3 χιλιοστά, πλάτος ίσο με 
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25.4 χιλιοστά και ακτίνα καμπυλότητας ίση με 71.5 χιλιοστά. Η απόσταση μεταξύ των 

περσίδων είναι 20 χιλιοστά, η αγωγιμότητά τους είναι 120 W/m∙K, ενώ η ανακλαστικότητα, η 

απορρόφηση κι η εκπεμψιμότητα των λεπίδων είναι 0.6, 0.4 και 0.87 αντίστοιχα. Οι περσίδες 

είναι τοποθετημένες σε απόσταση 40 χιλιοστών από το εσωτερικό γυαλί του παραθύρου. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι για γωνία λεπίδας ίση με 45°, επιτυγχάνονται ο χαμηλότερος 

SHGCD, SHGCd και ο χαμηλότερος SHGCd μικρών μηκών κύματος. Επίσης, μια αύξηση 

στην ανακλαστικότητα των λεπίδων οδηγεί στη μείωση του SHGCD και του SHGCd και όταν 

η απόσταση των λεπίδων είναι μικρότερη, οι συντελεστές SHGCD και ο SHGCd των μικρών 

μηκών κύματος είναι επίσης χαμηλότεροι. Οι άλλες παράμετροι, όπως η εκπεμψιμότητα των 

λεπίδων, η καμπυλότητα και η απόσταση μεταξύ γυαλιού και περσίδας δεν επηρεάζουν το g-

value. 

 
 

 
Εικόνα 7: Το υπό διερεύνηση σύστημα όπου θ είναι η γωνία ηλιακής πρόσπτωσης και ψ είναι 
η αζιμούθια γωνία  (Chaiyapinunt and Khamporn 2014). 
 
   Μια άλλη κατηγορία μονωτικών υλικών είναι τα υδρόφοβα αεροπηκτώματα. Το 

αεροπήκτωμα είναι ένα πορώδες υλικό από πόρους του οποίου το υγρό έχει απομακρυνθεί 

και αντικαθίσταται με αέριο, συνήθως αέρα. Τα αεροπηκτώματα εμφανίζουν υψηλό πορώδες 

(90 – 99.9%), χαμηλή πυκνότητα (3 kg/m
3
), χαμηλή θερμική αγωγιμότητα (0.014 W/m∙K σε 

θερμοκρασία δωματίου), χαμηλή διηλεκτρική σταθερά και χαμηλό δείκτη διάθλασης (Schmidt 

and Schwertfeger 1998). Ειδικά το αεροπήκτωμα διοξειδίου του πυριτίου είναι πιο ελκυστικό 

για εφαρμογές σε παράθυρο λόγω της υψηλής διαπερατότητάς του στο ορατό, 0.80-0.95 και 

της μεγάλης επιφανειακής περιοχής, 600-1000 m
2
/g (Reim, Beck et al. 2002) και χαμηλούς U-

values, 0.5-0.7 W/m
2
∙K (Schultz, Jensen et al. 2005, Schultz and Jensen 2008, Buratti and 

Moretti 2012, Buratti and Moretti 2012). 

   Συνήθως, ένα αερoπήκτωμα προετοιμάζεται μέσω μιας διαδικασίας sol-gel (Shlyakhtina 

and Oh 2008). Οι πόροι του πηκτώματος γεμίζονται με ένα διαλύτη και κατά τη διάρκεια της 

ξήρανσης, ο διαλύτης απομακρύνεται με υπερκρίσιμη ξήρανση (Hrubesh and Poco 1995). 

   Η εφαρμογή των αεροπηκτωμάτων στα παράθυρα ευνοείται από τη χαμηλή θερμική 

αγωγιμότητά τους, τη μεγάλη ικανότητα απορρόφησης των ηχητικών κυμάτων και την υψηλή 

διαπερατότητά τους στο ορατό. Η υψηλή ακουστική μόνωσή τους προέρχεται από το υψηλό 

πορώδες και τη μεγάλη επιφανειακή περιοχή τους. Τα αεροπηκτώματα που 

χρησιμοποιούνται στα παράθυρα είναι είτε μονόλιθοι είτε σε μορφή κόκκων. Η οπτική άνεση 
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απαιτεί μονόλιθους (Schultz and Jensen 2008, Buratti and Moretti 2012), αλλά λόγω της 

ευαισθησίας στον άνεμο και της μηχανικής ευαισθησίας των μονολιθικών υαλοπινάκων 

(Woignier, Phalippou et al. 1990), τα κοκκώδη αεροπηκτώματα προτιμώνται (Schneider 2011, 

Buratti and Moretti 2013), παρά την έλλειψη της οπτικής άνεσης. 

   Τα αεροπηκτώματα που προορίζονται για θερμική μόνωση πρέπει να είναι υδρόφοβα, διότι 

η προσρόφηση του νερού οδηγεί στη δημιουργία ρωγμών και στη συμπύκνωση. Έτσι, αυτά 

τα υλικά αντιδρούν με οργανικά αντιδραστήρια, προκειμένου να απομακρυνθούν οι 

επιφανειακές Si-OH ομάδες τους που επάγουν την υδροφιλία (Prakash, Brinker et al. 1995, 

Shi, Wang et al. 2006, Soleimani Dorcheh and Abbasi 2008). 

   Για τα κοκκώδη αεροπηκτώματα, έχει βρεθεί ότι το μέγεθός τους επηρεάζει τη θερμική 

αγωγιμότητα (Gao, Jelle et al. 2014), και τα μεγαλύτερα σωματίδια εμφανίζουν υψηλότερη 

θερμική αγωγιμότητα. Επίσης, η διαπερατότητα στο ορατό είναι υψηλότερη για τα μεγαλύτερα 

σωματίδια του αεροπηκτώματος και ένας λόγος μπορεί να είναι ότι τα μικρότερα σωματίδια 

παρουσιάζουν πιο αποτελεσματική σκέδαση του φωτός από ό,τι τα μεγαλύτερα. Έτσι, οι 

προτεραιότητες για ένα παράθυρο με αεροπηκτώματα μικρών σωματιδίων είναι η προστασία 

της ιδιωτικής ζωής κι η αντηλιά. Τέλος, το πάχος του στρώματος των κόκκων επηρεάζει τόσο 

τις θερμικές και τις οπτικές ιδιότητες. 

   Ένα σημαντικό ζήτημα για τη λειτουργικότητα και την αντοχή ενός ενσωματωμένου 

αεροπηκτώματος μεταξύ δύο υαλοπινάκων είναι η συρρίκνωση του όγκου που παρατηρείται 

μετά από χρονικά διαστήματα. Αυτό με τη σειρά του μειώνει την ικανότητα θερμικής μόνωσης. 

Ένα κενό σχηματίζεται στο άνω μέρος ενός τέτοιου παραθύρου. Τα αεροπηκτώματα με 

μεγαλύτερα σωματίδια αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα απέναντι στον 

άνεμο και τις εξωτερικές μηχανικές δυνάμεις. Εκτός από αυτό, η υπερκρίσιμη ξήρανση που 

είναι η διαδικασία για την παραγωγή μονολίθων μεγάλων διαστάσεων είναι πολύ δαπανηρή 

και ενεργειακά απαιτητική. Έτσι, το κόστος για εφαρμογές σε παράθυρα είναι υψηλό. Η 

εναλλακτική λύση της ξήρανσης σε πίεση περιβάλλοντος δεν είναι τόσο δαπανηρή μέθοδος, 

αλλά ακόμη και για αυτήν, έχει υπολογιστεί ότι το κόστος ενός κανονικού παραθύρου διπλού 

υαλοπίνακα είναι έξι φορές χαμηλότερο από εκείνο ενός παραθύρου με αεροπήκτωμα 

(http://www.designinsite.dk/htmsider/k1509.htm (25 September 2011, date last accessed)). 

   Οι Reim κ.ά. (Reim, Beck et al. 2002) ενσωμάτωσαν κοκκώδη αεροπηκτώματα ανάμεσα σε 

δύο φύλλα PMMA και παρατήρησαν έναν U-value <0.5 W/m
2
∙K και ηλιακή διαπερατότητα ίση 

με 0.35 για πάχος ίσο με 50 εκατοστά. Το φύλλο τοποθετήθηκε ανάμεσα σε δύο χαμηλής-

εκπεμψιμότητας υαλοπίνακες και κρυπτόν χρησιμοποιήθηκε ως αέριο πλήρωσης. Οι Buratti 

και Moretti (Buratti and Moretti 2012) αναφέρουν τιμές ελαφρώς υψηλότερες από 1 W/m
2
∙K 

για υαλοπίνακες από μονόλιθους και κόκκους αεροπηκτωμάτων διοξειδίου πυριτίου. Η 

διαπερατότητα στο ορατό για το μονόλιθο είναι 0.60 και για το κοκκώδες δείγμα είναι 0.27, 

ενώ σε σύγκριση με ένα διπλό υαλοπίνακα με στρώμα χαμηλής εκπεμψιμότητας, η μείωση 

των απωλειών θερμότητας βρέθηκε ίση με 55% και μετάδοση φωτός ίση με 25% έχει 

αναφερθεί για τον μονόλιθο και οι αντίστοιχες τιμές για το κοκκώδες δείγμα είναι 25% και 

66%. Οι Schultz κ.ά. (Schultz, Jensen et al. 2005) ένωσαν 4 υαλοπίνακες αεροπηκτωμάτων 
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σε ένα πλαίσιο 55 x 55 cm
2
. Κάθε υαλοπίνακας έχει ένα αεροπήκτωμα 15 χιλιοστών μεταξύ 

δύο γυαλιών κατασκευασμένων από σίδηρο, μια ηλιακή διαπερατότητα ίση με 0.76 και U-

value για το κέντρο ίσο με 0.66 W/m
2
∙K, ενώ ο συνολικός U-value για το πλαίσιο είναι 0.72 

W/m
2
∙Κ. Συμπερασματικά, οι πρόσφατες μελέτες σχετικά με τα μονωτικά υλικά και τα πιο 

σημαντικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

 
Πίνακας 2: Μονωτικά υλικά 

 

Παράθυρο Χαρακτηριστικά Αποτελέσματα Αναφορές Εικόνα 

Πλαίσια 
παραθύρου 

Αγωγιμότητα υλικού ίση με 
0.01 W/m K, αγωγιμότητα 
διαχωριστικού ίση με 0.25 

W/m K 
 

U-value=0.3 W/m
2
 K (Gustavsen, 

Grynning et 

al. 2011) 

 

- 

Περσίδες 
 

Γωνία λεπίδων=45° 
 

Χαμηλότερος g-value (Chaiyapinunt 

and 

Khamporn 

2014) 

 

- 

 

Κοκκώδη 
αεροπηκτώματα 

διοξειδίου 
πυριτίου 

Ηλιακή 
διαπερατότητα=0.35 

U-value=0.4 W/m
2
 K, g-

value= 0.3 

(Reim, Beck 

et al. 2002) 

 

 
 

Μονόλιθος-
κοκκώδες 

αεροπήκτωμα 
διοξειδίου 
πυριτίου 

Διαπερατότητα στο ορατό 
μονόλιθου=0.60,κοκκώδους 

δείγματος=0.27 

U-value~1 W/m
2
 K,55% 

μείωση στις απώλειες 
θερμότητας για το μονόλιθο 

και 25% για το κοκκώδες 
δείγμα 

(Buratti and 

Moretti 2012) 

 

 
Πλαίσιο 4 

υαλοπινάκων 
με 

αεροπήκτωμα 

 

Ηλιακή 
διαπερατότητα=0.76 

 

U-value στο κέντρο του 
υαλοπίνακα=0.66,συνολικός 

U-value=0.72 

 

(Schultz, 

Jensen et al. 

2005)  

 
 

Υλικά αλλαγής φάσης 

Η χρήση υλικών αλλαγής φάσης (PCMs) ως μονωτικά υλικά στα κτίρια έχει μελετηθεί ευρέως 

(Darkwa, O’Callaghan et al. 2006, Darkwa 2007, Zhou, Zhao et al. 2012, Chiu, Gravoille et al. 

2013, Jin, Medina et al. 2013). Τα υλικά αλλαγής φάσης μπορεί να είναι οργανικά ή ανόργανα 

ή εύτηκτα (Baetens, Jelle et al. 2010) και εμφανίζουν υψηλή λανθάνουσα θερμότητα σύντηξης 

και μια κατάλληλη θερμοκρασία τήξης για το θερμικό σύστημα. Άλατα και παραφίνες είναι 

μερικά κοινά υλικά αλλαγής φάσης (Marks 1983, Cao, Tang et al. 2014). Τα υλικά αλλαγής 

φάσης που χρησιμοποιούνται στα παράθυρα είναι συνήθως οργανικά υλικά και βασίζονται 

στην παραφίνη, λόγω της διαφάνειάς τους ως υγρά και της ημιδιαφάνειας ως στερεά. Ο 

σκοπός της ενσωμάτωσης ενός στρώματος υλικού αλλαγής φάσης σε ένα παράθυρο είναι να 

σταματήσει την ακτινοβολία του εγγύς υπερύθρου (ή ένα τμήμα της) και να επιτρέψει στην 

ορατή ακτινοβολία να διέλθει για να υπάρχει οπτική άνεση. Όταν η θερμοκρασία του υλικού 

αλλαγής φάσης υπερβαίνει τη θερμοκρασία τήξης του, απορροφά μεγάλες ποσότητες 

ενέργειας για την αλλαγή φάσης. Στη συνέχεια, αυτή η αποθηκευμένη ενέργεια 
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απελευθερώνεται κατά την διάρκεια της στερεοποίησης του υλικού αλλαγής φάσης. Τα υλικά 

αλλαγής φάσης πρέπει να έχουν μια σταθερή χημική δομή, χαμηλό κόστος και θα πρέπει να 

είναι μη εύφλεκτα και μη τοξικά. Το βασικό κριτήριο επιλογής όμως, είναι η ποσότητα και η 

θερμοκρασία τήξης του υλικού αλλαγής φάσης, επειδή έχει δειχθεί (Goia, Perino et al. 2013, 

Goia, Perino et al. 2014), ότι μια πλήρης μετάβαση από τη στερεά στην υγρή κατάσταση 

καταλήγει σε ανεπιθύμητη μείωση της ενεργειακής απόδοσης και σε οπτική δυσφορία. 

   Η κτιριακή ενσωμάτωση των παραθύρων με το υλικό αλλαγής φάσης μελετήθηκε εντατικά 

από τους Grynning κ.ά. (Grynning, Goia et al. 2013), με τη χρήση προσομοιωτή κλίματος 

μεγάλης κλίμακας. Το παράθυρο αποτελείται από τέσσερα τζάμια, ένα πρισματικό γυαλί, μια 

κοιλότητα γεμισμένη με αργό, πολυανθρακικό υλικό αλλαγής φάσης και ένα απλό γυαλί, 

ξεκινώντας από το εξωτερικό τζάμι. Παρατηρήθηκε ότι για ψυχρά κλίματα, όπως των Βορείων 

Χωρών, υλικά αλλαγής φάσης με χαμηλά σημεία τήξης πρέπει να εφαρμοστούν λόγω του 

μεγάλου χρονικού διαστήματος που χρειάζεται η λανθάνουσα θερμότητα για να αποθηκευτεί. 

Επίσης, εξήχθη το συμπέρασμα ότι ένα διάστημα 10-12 ωρών δεν είναι αρκετός χρόνος για 

την επίτευξη σταθερών θερμοκρασιών μεταξύ των κύκλων καταπόνησης για ένα παράθυρο 

που βασίζεται σε υλικό αλλαγής φάσης σαν αυτό που χρησιμοποιήθηκε. Το αποτέλεσμα 

δικαιολογήθηκε, υπογραμμίζοντας την υψηλή θερμική αδράνεια του υλικού αλλαγής φάσης 

που χρησιμοποιήθηκε. Οι Silva κ.ά. (Silva, Vicente et al. 2015) ανέπτυξαν ένα ρολό 

παραθύρου με υλικό αλλαγής φάσης. Χρησιμοποίησαν την παραφίνη Rubitherm RT28HC
®
 

ως υλικό αλλαγής φάσης και το πείραμά τους βασίστηκε σε σύγκριση των επιδόσεων μεταξύ 

του ρολού παραθύρου με υλικό αλλαγής φάσης κι ενός κανονικού ρολού παραθύρου. Το 

αλουμίνιο χρησιμοποιήθηκε ως υλικό για το ρολό λόγω της υψηλής θερμικής αγωγιμότητας 

του. Με την ενσωμάτωση του υλικού αλλαγής φάσης, η μέγιστη θερμοκρασιακή διαφορά για 

το εσωτερικό έφθασε τους 16.6°C (37.2°C για το παράθυρο με το υλικό αλλαγής φάσης και 

53.8°C χωρίς υλικό αλλαγής φάσης), ενώ η ελάχιστη θερμοκρασιακή διαφορά είναι περίπου η 

ίδια για τα δύο παράθυρα. Επιπλέον, το παράθυρο με το υλικό αλλαγής φάσης μείωσε τόσο 

τη μέγιστη (6.5 W/m
2
 για το παράθυρο με υλικό αλλαγής φάσης και 16 W/m

2
 χωρίς υλικό) όσο 

και την ελάχιστη ροή θερμότητας (3 W/m
2
 για το παράθυρο με υλικό αλλαγής φάσης και 8 

W/m
2
 χωρίς υλικό). 

   Η συμπεριφορά του άλατος Glauber εξετάστηκε ως υλικό αλλαγής φάσης από τους Li κ.ά. 

(Li, Zhong et al. 2014). Η θερμοκρασία τήξης του άλατος Glauber είναι 30-32°C. Τόσο 

πειραματικές μετρήσεις όσο και αριθμητικοί υπολογισμοί δείχνουν ότι η μέγιστη διαφορά 

θερμοκρασίας μεταξύ της εσωτερικής επιφάνειας ενός παραθύρου γεμάτου με άλας του 

Glauber και την εσωτερική επιφάνεια ενός κοίλου παράθυρο είναι 5°C. Επίσης, η τιμή 

μειώνεται στους 2-3°C για νυχτερινές μετρήσεις, λόγω της απελευθέρωσης της 

απορροφημένης θερμότητας από το υλικό αλλαγής φάσης. Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι οι 

καλύτερες θερμικές επιδόσεις όσον αφορά τη θερμοκρασία και τη ροή θερμότητας στις 

εσωτερικές επιφάνειες του παραθύρου με το υλικό αλλαγής φάσης και του κοίλου παραθύρου 

παρατηρήθηκαν για μια ηλιόλουστη μέρα του καλοκαιριού και μια ηλιόλουστη μέρα του 

χειμώνα. Κατά την καλοκαιρινή ηλιόλουστη μέρα, η μετρηθείσα διαφορά θερμοκρασίας είναι 
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10.2°C και η μειωμένη θερμότητα που μεταφέρεται μέσω του παραθύρου με το υλικό αλλαγής 

φάσης είναι 39.5% σε σύγκριση με το κοίλο παράθυρο. Έχει υπολογιστεί ότι εάν ένα 

παράθυρο γεμισμένο με άλας του Glauber εφαρμοστεί σε ένα κτίριο αντί ενός κοίλου 

παραθύρου για έναν ολόκληρο χρόνο, η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται 40.6% λόγω των 

μειωμένων αναγκών θέρμανσης και κλιματισμού. 

   Προσφάτως, έχουν αναπτυχθεί πορώδη υλικά όπως το πορώδες γυαλί που ενέχουν υλικά 

αλλαγής. Οι Gao κ.ά. (Gao, Wang et al. 2014) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όταν το 

πορώδες γυαλί περιορίζεται σε πόρους 12-300 nm, το πορώδες σύνθετο υλικό (Άνθρακα-

Ψευδαργύρου) CnZn μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία μέχρι 10°C σε σύγκριση με ένα απλό 

γυαλί, μετά τη στερεό-στερεό μεταβατική φάση. Η πολυστρωματική δομή κι η υψηλή 

κρυσταλλικότητα του πορώδους CnZn καταλήγουν σε μια αντιστρεπτή αποθήκευση 

θερμότητας. Η αλλαγή φάσης από στερεό σε στερεό για τον πορώδη C10Zn παρατηρείται σε 

θερμοκρασίες 74-84°C και 75-90°C για τον πορώδη C12Zn. Το πορώδες σύνθετο υλικό 

γυαλί/CnZn παρουσίασε πολύ καλή ικανότητα αποθήκευσης θερμότητας όταν δοκιμάστηκε 

επανειλημμένα και πολύ καλή αντιστρεψιμότητα. Όταν το σύνθετο υλικό περιορίζεται στο 

νανοπορώδες γυαλί, η θερμοκρασία μετάβασης από στερεό σε στερεό μπορεί να ελεγχθεί. Τα 

φαινόμενα της αυξημένης υπέρψυξης και της μειωμένης λανθάνουσας θερμότητας όταν το 

μέγεθος πόρων μειώνεται δε βρέθηκαν να είναι έντονα. 

   Μερικά από τα χαρακτηριστικά των υλικών αλλαγής φάσης, όμως, περιορίζουν τη χρήση 

τους, όπως ο περιορισμός να βλέπουμε μέσα από το στρώμα του υλικού αλλαγής φάσης, 

όταν είναι σε στερεά φάση, η αύξηση του βάρους του παραθύρου κι η μεταβολή του όγκου 

μεταξύ των δύο καταστάσεων (~10%). Πρόσφατες μελέτες σχετικά με τα υλικά αλλαγής 

φάσης και σημαντικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 

   Ως εκ τούτου, οι μελέτες κατευθύνονται προς νέα υλικά με μεγάλη ικανότητα θερμικής 

αποθήκευσης, αποτελεσματικής αλλαγής φάσης και χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας στον 

ενδιάμεσο χώρο του παραθύρου. 
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Πίνακας 3: Υλικά αλλαγής φάσης 
 

Παράθυρο Χαρακτηριστικά Αποτελέσματα Αναφορά Εικόνα 

Παράθυρο 
τετραπλού 

υαλοπίνακα, 
πολυανθρακικό 
υλικό αλλαγής 
φάσης, στερεά 

κατάσταση 
 
 
 
 

υγρή κατάσταση 
 

Μη διαθέσιμες 
πληροφορίες για 
το σημείο τήξης 

 
U-

value=0.5W/m
2
∙K, 

g-value=0.33, 
διαπερατότητα στο 
ορατό=0.08-0.24 

 
g-value=0.37, 

διαπερατότητα στο 
ορατό=0.12-0.44 

 

4°C διαφορά στην 
επιφανειακή 

θερμοκρασία μετά τη 
χρήση υλικού 

αλλαγής φάσης 

(Grynning, Goia 
et al. 2013) 

 

Ρολό παραθύρου 
με υλικό αλλαγής 

φάσης 

Σημείο τήξης: 27-
29°C 

 

Θερμοκρασιακή 
διαφορά για το 

εσωτερικό=16.6°C 
 

Μείωση ροής 
θερμότητας=9.5 

W/m
2
 

 

(Silva, Vicente et 
al. 2015) 

 

Άλας Glauber Σημείο τήξης: 30-
32°C 

 
 

Θερμοκρασιακή 
διαφορά της 
εσωτερικής 

επιφάνειας=5°C 
 

Μειωμένη μεταφορά 
θερμότητας=39.5% 

 
Μείωση ενεργειακής 
κατανάλωσης=40.6% 

 
 

(Li, Zhong et al. 
2014) 

 

CnZn Αλλαγή φάσης 
από στερεό σε 

στερεό στους 75-
90°C 

Μείωση 
θερμοκρασίας ως 
10°C σε σχέση με 

κοινό γυαλί 

(Gao, Wang et al. 
2014) 

- 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
Ανακλαστικά υλικά 
 
Υμένια που ελέγχουν την ηλιακή ακτινοβολία μπορούν να ανακλούν ή να απορροφούνε την 

προσπίπτουσα ακτινοβολία, προκειμένου να μειωθούν τα ηλιακά θερμικά κέρδη μέσω των 

παραθύρων (Berning 1983). Λεπτά υμένια που έχουν αποτεθεί πάνω σε υπόστρωμα γυαλιού 

και δρουν ως καθρέφτες θερμότητας (heat mirrors), παρουσιάζουν υψηλή ανακλαστικότητα 

για τη μεγάλου μήκους κύματος υπέρυθρη ακτινοβολία. Τα ανακλαστικά υμένια που μειώνουν 

την απορρόφηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας και μειώνουν και την εκπομπή της υπέρυθρης 
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ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος, είναι γνωστά ως υμένια χαμηλής εκπεμψιμότητας 

(low-emissivity). Τα υμένια χαμηλής εκπεμψιμότητας θα πρέπει να επιδεικνύουν υψηλή 

διαπερατότητα στο ορατό κι υψηλή ανακλαστικότητα για μήκη κύματος άνω των 5 μm. 

   Τα υμένια που ανακλούν το υπέρυθρο κομμάτι περιλαμβάνουν μέταλλα που είναι ιδιαίτερα 

ανακλαστικά υλικά και χαμηλοί εκπομποί ταυτόχρονα (Berning 1983, Yoldas and O?Keefe 

1984). Το ασήμι κι ο χρυσός είναι κατάλληλες επιλογές επειδή έχουν υψηλή διαπερατότητα 

στο ορατό και ανακλαστικότητα στο υπέρυθρο (Mohelnikova 2009) και υψηλό κόστος. Τα 

υμένια χαμηλής εκπεμψιμότητας μπορούν να αλλάξουν την εκπεμψιμότητα της αρχικής 

ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος από το 0.9 στο 0.1. Τέτοια προϊόντα υπάρχουν στην 

αγορά με λογικό κόστος. Τα υμένια χαμηλής εκπεμψιμότητας μπορούν να συντεθούν με δύο 

τεχνικές: με επιμετάλλωση (sputtering) και πυρόλυση. Με επιμετάλλωση, μαλακές 

επικαλύψεις που έχουν την ικανότητα να αποτίθενται πάνω σε λεπτά υμένια και γυαλιά 

μπορούν να παραχθούν. Με την πυρόλυση, το οξείδιο του μετάλλου αποτίθεται επί της 

επιφανείας του γυαλιού, όπως είναι θερμό. Ανθεκτικά επιφανειακά στρώματα μπορούν να 

παρατηρηθούν με αυτόν τον τρόπο για επιστρώσεις χαμηλής εκπεμψιμότητας από ασήμι. 

Επειδή τα μέταλλα οξειδώνονται στον αέρα, κάποια διηλεκτρικά υμένια χρησιμοποιούνται για 

την επικάλυψή τους. Διηλεκτρικά υλικά τέτοιων υμενίων είναι η σίλικα (SiO2), η τιτάνια (TiO2), 

η ζιρκόνια (ZrO2) και το διοξείδιο του κασσιτέρου (SnO2) και μεταβάλλουν τη διαπερατότητα 

των IR ανακλαστικών υμενίων. 

   Μια άλλη κατηγορία επιστρώσεων χαμηλής εκπεμψιμότητας που χρησιμοποιείται είναι οι 

ντοπαρισμένοι ημιαγωγοί με μεγάλο ενεργειακό χάσμα. Τα υλικά αυτά έχουν τον απαραίτητο 

αριθμό ελεύθερων φορτίων για να εμφανίζουν υψηλή ανακλαστικότητα στο υπέρυθρο και 

ταυτόχρονα έχουν υψηλή διαπερατότητα στο ορατό λόγω του μεγάλου ενεργειακού 

χάσματος. Οι ημιαγωγοί που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι ο Zn, ο Sn και το In. Αυτές 

οι επικαλύψεις παρουσιάζουν υψηλή αντοχή, αν και δε μπορούν να φτάσουν σε υψηλά 

επίπεδα ντόπινγκ που με τη σειρά τους οδηγούν σε υψηλή IR ανακλαστικότητα (Granqvist 

2007). Επίσης, ντοπαρισμένα νανοσωματίδια σε πολυμερικά φύλλα έχουν χρησιμοποιηθεί για 

εφαρμογές παραθύρων. Νανοσωματίδια, όπως αντιμόνιο με οξείδιο κασσιτέρου (ΑΤΟ), ίνδιο 

με οξείδιο κασσιτέρου (ITO) και εξαβοριούχο λανθάνιο έχουν αναφερθεί (Smith 2004). 

   Μια άλλη κατηγορία ανακλαστικών υλικών είναι τα φυνμέ τζάμια. Αυτά είναι υμένια με 

υψηλή ανακλαστικότητα και χαμηλή διαφάνεια. Ο συντελεστής g-value ενός τέτοιου υμενίου 

εξαρτάται από το πάχος του και τη θέση του στο παράθυρο, ενώ ο U-value είναι σχεδόν 

ανεπηρέαστος. Όμως, η ορατή διαπερατότητα μειώνεται περισσότερο από το g-value. Η 

χρήση ανακλαστικών υλικών στα παράθυρα επιβραδύνεται από το φαινόμενο του ηλιακού 

καθρεφτισμού που προκαλούν σε γύρω κτίρια και αυτοκίνητα, καθώς και από την έλλειψη 

οπτικής ικανότητας σε καλά φωτιζόμενους χώρους και την προς τα έξω νυχτερινή όραση. 

   Προσφάτως, μια επίστρωση με ελκυστικές ιδιότητες όπως υδροφιλία κι ανακλαστικότητα της 

ηλιακής ακτινοβολίας αναφέρθηκε από τους Tonooka και Kikuchi (Tonooka and Kikuchi 

2013). Ένα πεντα-στρωματικό υμένιο αποτελούμενο από TiO2, SiO2 κι ένα κράμα αργύρου 

αποτέθηκε πάνω σε γυάλινο υπόστρωμα με επιμετάλλωση μαγνήτρου με ραδιοσυχνότητες. 
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Το κράμα αργύρου χρησιμοποιήθηκε για την ανάκλαση της ακτινοβολίας και το 

φωτοκαταλυτικό στρώμα της ανατάσης TiO2 βρισκόταν στην κορυφή. Η ορατή διαπερατότητα 

του υμενίου επικάλυψης ήταν περίπου 0.70 κι η ανακλαστικότητα ήταν 0.50 για το ηλιακό 

φάσμα, ενώ η υδροφιλία του είναι πολύ χρήσιμη για την λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Υμένια 

επικάλυψης από FeO έχουν επίσης αποτεθεί με επιμετάλλωση μαγνήτρου με 

ραδιοσυχνότητες πάνω σε υποστρώματα γυαλιού και παρουσίασαν ορατή διαπερατότητα 

γύρω  στο 0.30 (με μέγιστη τιμή 0.50) και με ανακλαστικότητα 0.19 για το IR (Chavez-Galan 

and Almanza 2007). Ωστόσο, οι μετρήσεις με οπισθοσκεδαζόμενη φασματοσκοπία 

Rutherford έδειξαν μία μη ομοιογενή κατανομή του σιδήρου σε υμένιο πάχους 120 nm. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα προσομοίωσης με το λογισμικό Energy-10 έδειξαν ότι τα ηλιακά 

φίλτρα που βασίζονται στο FeO έχουν την ικανότητα να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, 

(κυρίως τις ανάγκες για θέρμανση και ψύξη) σε σύγκριση με ένα απλό γυαλί κι ένα εμπορικά 

διαθέσιμο γυαλί, το Reflectasol
®
 AP Tintex. 

   Λεπτά υμένια οξειδίου του σιδήρου έχουν συντεθεί από επιμετάλλωση με ραδιοσυχνότητες 

(Široký, Jirešová et al. 1994, Chavez-Galan and Almanza 2007), χημική εναπόθεση ατμών 

(Yan, Peng et al. 1994) και υγρή χημική εναπόθεση (Orel, Maček et al. 1994). 

   Οι Υυ κ.ά. (Yu, Xu et al. 2009) ανέφεραν την προετοιμασία σύνθετων επικαλύψεων 

χαμηλής εκπεμψιμότητας πολυουρεθάνης/χαλκού. Το μίγμα PU/Cu αποτέθηκε πάνω σε 

υποστρώματα γυαλιού και κασσίτερου με μια τεχνική ψεκασμού και με την τεχνική ιατρικής 

λεπίδας. Η εκπεμψιμότητα των επικαλύψεων πέφτει από 0.84 σε 0.10 καθώς η αναλογία του 

χαλκού αυξάνεται από 10% σε 50%. Ο αυξημένος αριθμός των σωματιδίων χαλκού στην 

επικάλυψη οδηγεί σε ένα πιο σφιχτό «πακετάρισμα» που αυξάνει την ηλεκτρική αγωγιμότητα 

και την ανακλαστικότητα. Η τραχύτητα της επιφάνειας αυξάνει την εκπεμψιμότητα, ενώ το 

πάχος του υμενίου έχει αντίστροφη επίδραση καθώς τα παχιά υμένια εμφανίζουν χαμηλότερη 

εκπεμψιμότητα από τα λεπτά. 

 
 
Ηλεκτροχρωμικά υλικά 
 
Ο ηλεκτροχρωμισμός εμφανίζεται όταν μια μικρή τάση εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα υλικά και 

αλλάζει το χρώμα τους αντιστρεπτά εξαιτίας ηλεκτροχημικών οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων 

που εισάγουν και εξάγουν συγκεκριμένα ιόντα στο υλικό. Οι ηλεκτροχρωμικές συσκευές 

αποτελούνται από κατάλληλα συγκολλημένα λεπτά υμένια που εναποτίθενται σε γυαλί όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 8: γυαλί/αγώγιμη επικάλυψη/ηλεκτροχρωμικό υλικό/ιοντικός 

αγωγός/αποθήκευση ιόντων/αγώγιμη επίστρωση/γυαλί. Το ηλεκτροχρωμικό φαινόμενο είναι 

έντονο σε οξείδια μετάλλων μετάπτωσης, ειδικότερα: βολφραμίου (WO3), μολυβδαινίου 

(ΜοΟ3), νικελίου (NiO) και βαναδίου (V2O5). Συστήματα με ηλεκτροχρωμικά υλικά μπορούν να 

προσαρμόσουν τη διαπερατότητα κι ανακλαστικότητά τους όταν εφαρμόζεται μία τάση και με 

αυτό τον τρόπο, η ενέργεια κι οπτική τους απόδοση αλλάζει αναλόγως. 

   Το εύρος της τάσης που χρησιμοποιείται είναι 0-10 V κι η ταχύτητα μετάβασης εξαρτάται 

από τη θερμοκρασία και το μέγεθος του παραθύρου. Οι χαμηλότερες τιμές για την ορατή 

διαπερατότητα είναι 0.02–0.25 κι οι υψηλότερες είναι 0.50–0.70, ενώ ο g-value κυμαίνεται 
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από 0.10 ως 0.50. Τα ηλεκτροχρωμικά παράθυρα δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως, 

λόγω κάποιων μειονεκτημάτων, όπως οι ατέλειες από την υψηλή φωτεινότητα, η αντηλιά 

(Piccolo, Pennisi et al. 2009, Piccolo and Simone 2009) κι η υψηλή εναλλαγή. 

   Για ένα κοινό εμπορικό κτίριο, η ελάχιστη διαπερατότητα στο ορατό θα πρέπει να είναι 0.60 

στη διαυγή κατάσταση, ενώ το χρώμα του παραθύρου κατά τις ενδιάμεσες καταστάσεις 

μεταξύ διαυγούς και πλήρως έγχρωμου (χρωματισμένο μπλε) είναι μία άλλη παράμετρος που 

πρέπει να βελτιστοποιηθεί. 

   Το πιο αξιόπιστο και χρησιμοποιημένο ηλεκτροχρωμικό υλικό είναι το οξείδιο του 

βολφραμίου λόγω της ικανότητάς του εναλλαγής. Αυτή η ικανότητα προέρχεται από την 

παρεμβολή μικρών ιόντων όπως υδρογόνου, νατρίου αλλά κυρίως λιθίου (Granqvist 2006, 

Granqvist 2007, Niklasson and Granqvist 2007). Ελέγχοντας την τάση στο πολυστρωματικό 

ηλεκτροχρωμικό σύστημα, η διαπερατότητα της ορατής και της υπέρυθρης ακτινοβολίας 

μπορεί να ελέγχεται και το παράθυρο μπορεί να μετατραπεί από την πλήρως διαυγή στην 

πλήρως χρωματισμένη κατάσταση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 8: Τα στοιχεία μιας ηλεκτροχρωμικής συσκευής. 

 
 

Ειδικά το μεσοπορώδες κρυσταλλικό οξείδιο του βολφραμίου είναι καλύτερο από το άμορφο, 

γιατί εμφανίζει υψηλότερες τιμές σταθερότητας (Baeck, Choi et al. 2003, Lee, Deshpande et 

al. 2006, Meda, Tozzola et al. 2010, Yang, Ge et al. 2012), αλλά υπολείπεται σε 

επεκτασιμότητα. Το επιμεταλλωμένο WO3 εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για μεγάλες 

επιφάνειες (Niklasson and Granqvist 2007). Η εναπόθεση με ψεκασμό υπερήχων (Ultrasonic 

Spray Deposition) μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως οικονομικά αποδοτική μέθοδος η 

οποία εκτελείται υπό συνθήκες περιβάλλοντος (Bisht, Eun et al. 1999). Οι Li κ.ά. περιέγραψαν 

τη σύνθεση υμενίων οξειδίου του βολφραμίου (Εικ.9) ικανά να επιδεικνύουν οπτική 

διαμόρφωση ιση με 1 (100%), και αυτή η απόκριση επιτυγχάνεται στις περισσότερες περιοχές 

του ορατού φάσματος (Li, Engtrakul et al. 2015). Συνδύασαν χημεία sol-gel με εναπόθεση με 

ψεκασμό υπερήχων και τα υμένιά τους ήταν ομοιόμορφα χωρίς καθόλου αδιαφάνεια 

(συνηθισμένο για υμένια που βασίζοται σε διαλύματα), και οδήγησε σε σχεδόν τέλεια 

διαπερατότητα στην καθαρή κατάσταση. Συνήχθη ως συμπέρασμα ότι το μέγεθος των 

Γυαλί 

Γυαλί 

Διαφανής αγωγός 

Διαφανής αγωγός 

Αποθήκευση ιόντων 

Ηλεκτρολύτης 

Ηλεκτροχρωμικό υμένιο 
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νανοσωματιδίων μειώνεται καθώς η συγκέντρωση του διαλύματος κι η ειδική επιφανειακή 

περιοχή του υμενίου αυξάνονται, όμως, αυτό δε μπορεί να επεκταθεί για όλο το πλέγμα 

τέτοιων υλικών. Όταν το πάχος του υμενίου ήταν 1 μm (C x P = 6, C: συγκέντρωση 

διαλύματος και P: αριθμός περασμάτων από τη ζώνης εναπόθεσης και C x P καθορίζει το 

πάχος του υμενίου), η οπτική διαμόρφωση ήταν ίση με 1. Τα ίδια αποτελέσματα δε 

συνάγονται για C x P <6 (πολύ λεπτά υμένια) ή C x P> 6 (πολύ παχυά υμένια). Τα 

προαναφερθέντα υμένια παρουσιάζουν υψηλές τιμές απόδοσης χρωματισμού, αρκετά 

ικανοποιητική αντοχή και μπορούν να διαμορφώσουν παραπάνω από το 98% του ηλιακού 

φάσματος AM1.5 που χρησιμοποιήθηκε για την εξέταση των υμενίων. Αλλά αυτά τα 

ηλεκτροχρωμικά συστήματα παρουσιάζουν χαμηλή ταχύτητα εναλλαγής από το χρωματισμό 

στον αποχρωματισμό λόγω της χαμηλής ταχύτητας κίνησης των Li
+
 από το WO3 υμένιο. Η 

εξαιρετική απόδοση των υμενίων οφείλεται στις εξαιρετικές ιδιότητές τους, που συντηρούνται 

άθικτες στη μικρο-κλίμακα, προκειμένου να διαφυλαχθεί η απαιτούμενη πυκνότητα φορτίου. 

 
 

 
  
Εικόνα 9: Διαυγής και χρωματισμένη κατάσταση ηλεκτροχρωμικού  (Li, Engtrakul et al. 2015).  

 
 

   Εκτός από τα "τύπου μπαταρίας", τα ηλεκτροχρωμικά μπορούν να βρεθούν με τη μορφή 

συσκευών διάσπαρτων σωματιδίων (suspended particles) (Dillon, Mahan et al. 2008, Vergaz, 

Sánchez-Pena et al. 2008, Costa, Pinheiro et al. 2012) και με μεταβλητή απορρόφηση 

πλασμονίου σε διαφανή αγώγιμα νανοσωματίδια τους (Garcia, Buonsanti et al. 2011, 

Kharkwal, Deepa et al. 2011, Kharade, Mali et al. 2013, Granqvist, Bayrak Pehlivan et al. 

2014, König, Ledin et al. 2014). Στην πρώτη περίπτωση, μόνο η διαμόρφωση του ορατού 

φωτός μπορεί να επιτευχθεί και συνήθως παρατηρείται κάποια θολότητα. 

   Η εισαγωγή νανοσωματιδίων In2O3:Sn (ΙΤΟ) σε ένα διαφανές πολυμερικό ηλεκτρολύτη μιας 

πολαρονικής ηλεκτροχρωμικής συσκευής έκανε την συσκευή να παρουσιάζει ορατή 

διαπερατότητα από 0.83 σε 0.92, ηλιακή διαπερατότητα από 0.56 σε 0.89 και υψηλή 

απορρόφηση της εγγύς υπέρυθρης ακτινοβολίας (Granqvist, Bayrak Pehlivan et al. 2014). 

  Οι προκλήσεις για τις ηλεκτροχρωμικές συσκευές είναι: η αξιοποίηση των νανοκρυσταλλικών 

και νανοπορώδων ηλεκτροχρωμικών υμενίων, η προετοιμασία διαφανών αγωγών με περίπου 

20 Ω και διαπερατότητα περίπου 0.90, η αποτελεσματική εισαγωγή φορτίου και 

εξισορρόπηση, η καλή ιοντική αγωγιμότητα και υπεριώδης σταθερότητα για τον ηλεκτρολύτη, 

η μακροχρόνια αντοχή κι η κλίμακα βιομηχανικής χρήσης. 
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Θερμοχρωμικά υλικά 
 
Ο θερμοχρωμισμός είναι η ιδιότητα συγκεκριμένων υλικών που αλλάζουν χρώμα όταν 

μεταβάλλεται η θερμοκρασία τους. Τα θερμοχρωμικά έξυπνα παράθυρα αλλάζουν τη διάδοση 

του ηλιακού φωτός αφού η θερμοκρασία του υλικού έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο. Το 

διοξείδιο του βαναδίου (VO2) είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο θερμοχρωμικό υλικό κι η 

μοναδικότητά του είναι ότι η δομή του αλλάζει από μονοκλινής κρυσταλλική (VO2 (Μ)) σε 

τύπου ρουτιλίου-τετραγωνική (VO2 (R)) σε θερμοκρασία κοντινή στις θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος, τους 66°C. Μαζί με τη δομή, παρατηρούνται και μεταβολές στις οπτικές 

ιδιότητες. Το VO2 (R) εμφανίζει υψηλή ανακλαστικότητα στο υπέρυθρο ενώ το VO2 (Μ) έχει 

χαμηλή διαπερατότητα στο υπέρυθρο. Το VO2 έχει κάποια πλεονεκτήματα, όπως η γρήγορη 

απόκριση στην αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και η εναλλαγή από μια 

ημιαγώγιμη διαφανή κατάσταση στο εγγύς υπέρυθρο σε μια μεταλλική αδιαφανή (Li, 

Niklasson et al. 2010). Δευτερευόντως, η ζημιογόνος υπεριώδης ακτινοβολία σχεδόν 

απορροφάται κατά τη διάρκεια της μετάβασης, ενώ η ορατή διαπερατότητα είναι σχεδόν 

ανεπηρέαστη (Mlyuka, Niklasson et al. 2009). Τέλος, η θερμοκρασία μετάβασης του μπορεί 

να μειωθεί σημαντικά με doping (Jorgenson and Lee 1986, Mlyuka, Niklasson et al. 2009), ή 

με μείωση του μεγέθους των κρυστάλλων (Dai, Cao et al. 2011). 

   Η ενίσχυση της δομής (doping) με Ga
3+

, Ge
3+

, Al
3+

, Cr
3+

 και Fe
3+

 μπορεί να αυξήσει τη 

θερμοκρασία μετάβασης, αφού τα ιόντα αυτά λειτουργούν ως δέκτες στο VO2, ενώ ιόντα 

όπως τα Nb
5+

, Ru
4+

, W
6+

, Μo
6+

 και Ta
5+

 λειτουργούν ως δότες και μειώνουν τη θερμοκρασία 

μετάβασης (Goodenough 1971). 

   Αλλά το VO2 έχει και κάποια μειονεκτήματα, όπως η χαμηλή διαπερατότητα στο ορατό κι η 

χαμηλή ηλιακή διαμόρφωση (είναι η διαφορά διαπερατότητας μεταξύ της διαυγούς και της 

χρωματισμένης κατάστασης, ΔTsol) που προέρχονται από την υψηλή ανακλαστικότητα κι 

απορρόφηση του VO2 εξαιτίας του υψηλού δείκτη διάθλασης και υψηλού συντελεστή 

απορρόφησης αντίστοιχα (Mlyuka, Niklasson et al. 2009). Ζητήματα αντοχής μετά από επαφή 

με τον αέρα για μεγάλο διάστημα (Lindström, Maurice et al. 2006) ή χρήση για θερμοκρασίες 

πέρα από τους 300°C (Fu, Polity et al. 2006) πρέπει επίσης να βελτιωθούν. Οι βασικές 

μέθοδοι για την παραγωγή υμενίων VO2 είναι η επιμεταλλική εναπόθεση (Ruzmetov, Zawilski 

et al. 2007, Chen and Fan 2009, Zhao, Hwan Lee et al. 2012), εναπόθεση υποβοηθούμενη 

από πολυμερές (Kang, Gao et al. 2011), χημική εναπόθεση ατμών (Manning, Parkin et al. 

2004, Vernardou, Pemble et al. 2004) και εναπόθεση με παλμούς λέιζερ (Nagashima, 

Yanagida et al. 2007, Kawatani, Takami et al. 2012). Τα υμένια VO2 που έχουν παραχθεί από 

εναπόθεση υποβοηθούμενη από πολυμερές φαίνεται ότι είναι τα πιο αποτελεσματικά εν 

συγκρίσει με δείγματα από τις άλλες μεθόδους. Παρουσιάζουν καλύτερη ορατή 

διαπερατότητα και ηλιακή διαμόρφωση και ελεγχόμενα πάχη και μορφολογίες, ενώ η μέθοδος 

είναι χαμηλού κόστους και επεκτάσιμη. Μονοστρωματικά υμένια με ορατή διαπερατότητα ίση 

με 0.43 και ηλιακή διαμόρφωση ίση με 0.14 έχουν αναφερθεί (Gao, Luo et al. 2012). 

   Τα νανοσωματίδια VO2 είναι επιθυμητά, επειδή μπορούν να διασπείρονται μέσα στα λεπτά 

υμένια. Τα νανοσωματίδια VO2 μπορούν να συντεθούν με διαφορετικές μεθόδους, όπως η 
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υδροθερμική (Li, Ji et al. 2013), sol-gel (Liu, Wang et al. 2013) κι η θερμόλυση, αλλά 

χρειάζονται αυξημένες θερμοκρασίες και μακράς διάρκειας επεξεργασία. Ένα νανοδομημένο 

υλικό, το VO2(M)@SiO2 (διοξείδιο του βαναδίου με διοξείδιο του πυριτίου), το οποίο 

παρασκευάστηκε μέσω υδροθερμικής διαδικασίας χαμηλής θερμοκρασίας, περικλείει ένα 

μεγάλο αριθμό νανοπόρων (Li, Ji et al. 2013). Οι νανοπόροι έχουν βρεθεί να αυξάνουν τη 

διαπερατότητα επειδή μειώνουν τον ενεργό δείκτη διάθλασης του VO2(Μ)@SiO2 (Kang, Gao 

et al. 2011) κι επίσης μειώνουν τη θερμική αγωγιμότητα του θερμοχρωμικού στρώματος. Οι 

δύο παραπάνω ιδιότητες είναι πολύ ελκυστικές για εφαρμογές σε παράθυρα. Η VO2(Μ)-SiO2 

φάση εμφανίζει υψηλότερη διαπερατότητα στο ορατό και καλύτερη ηλιακή διαμόρφωση από 

τη φάση της VO2 (Μ), χωρίς διοξείδιο του πυριτίου. Ο λόγος είναι ότι οι νανοπόροι για το 

VO2(Μ)-SiO2 είναι μικρότεροι. Επίσης, έχει αναφερθεί ότι μέθοδος sol-gel με βάση τα Si-Al 

παράγει αντι-ανακλαστικά υμένια επικάλυψης για το VO2, σε χαμηλή θερμοκρασία (<250°C) 

με ενισχυμένη ορατή διαπερατότητα και ηλιακή διαμόρφωση (Liu, Wang et al. 2013). Τα 

υμένια Si-Al μπορεί να δρουν ως αντι-ανακλαστικά υλικά του ηλιακού φάσματος. Ο ρυθμός 

θέρμανσης των επικαλυπτικών υμενίων Si-Al είναι αντιστρόφως ανάλογος και της ορατής 

διαπερατότητας και της ηλιακής διαπερατότητας, επειδή περισσότερος χρόνος προσφέρεται 

στις ενώσεις να δημιουργήσουν μια ενιαία δομή. Αυτή η δομή μειώνει τη σκέδαση στις 

επικαλύψεις κι αυξάνει τη διαπερατότητα. Η θερμοκρασία ανόπτησης των επικαλύψεων έχει 

την ίδια επίδραση με το ρυθμό θέρμανσης, ενώ η θερμοκρασία των 200°C φαίνεται να 

συνδυάζει υψηλές τιμές ορατής διαπερατότητας (0.47) και ηλιακής διαμόρφωσης (0.07). 

Καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία, το πορώδες του υμενίου μειώνεται και, κατά συνέπεια, ο 

δείκτης διάθλασης του υμενίου είναι υψηλότερος το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε 

χαμηλότερη διαπερατότητα. 

   Σε μια πρόσφατη μελέτη, οι Paone κ.ά. (Paone, Geiger et al. 2014) εισήγαγαν μια νέα ιδέα 

για την προστασία των θερμικών ηλιακών συστημάτων, η οποία αποτελείται από μια 

επικάλυψη απορροφητή από VO2 κι ένα θερμοχρωμικό τζάμι από V1-xWxO2. Εξέτασαν τη 

δυνατότητα ενεργοποίησης του θερμοχρωμικού τζαμιού όταν η εκπεμψιμότητα του 

απορροφητή αλλάζει. Τα VO2 υμένια (πάχους 200-400 nm) παρήχθησαν με επιμετάλλωση 

και τα V1-xWxO2 υμένια με επιμετάλλωση μαγνήτρου με ραδιοσυχνότητες και μέση συχνότητα. 

Παρατήρησαν ότι η ηλιακή διαπερατότητα πάνω και κάτω από τη θερμοκρασία μετάβασης 

καθορίζει την αποδοτικότητα εναλλαγής για ένα σύστημα όπως αυτό, ενώ η θερμική 

εκπεμψιμότητα του VO2 υμενίου φαίνεται να αυξάνεται όταν το πάχος του υμενίου είναι 

αυξημένο, για την ημιαγώγιμη κατάσταση, ενώ στην μεταλλική κατάσταση, η θερμική 

εκπεμψιμότητα αποδίδεται κυρίως στο υπόστρωμα. Συμπέραναν ότι για κλίματα της 

Κεντρικής Ευρώπης, ο μηχανισμός ενεργοποίησης ενός συλλέκτη σαν αυτόν θα μπορούσε να 

λειτουργήσει σε διάφορες συνθήκες κι ότι ο ίδιος συλλέκτης με ένα καθαρό γυαλί 

ενσωματωμένο στο μπροστινό μέρος (συλλέκτης διπλού γυαλιού) θα λειτουργούσε 

ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Αλλά η οπτική απόδοση θα θυσιαζόταν καθώς επίσης το 

βάρος και το κόστος της συσκευής θα αυξάνονταν. 
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   Μελέτες προσομοίωσης έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να προβλέψουν τη συμπεριφορά 

του VO2 σε διάφορες δομές. Τέτοια δομή είναι η διάταξη ZnO/VO2/ZnS με πάχος ίσο με τα 

3/4-1/4-3/4 του μήκους κύματος αντίστοιχα, η οποία εμφανίζει υψηλή ηλιακή διαπερατότητα 

(0.63 και 0.57 για την ημιαγώγιμη και μεταλλική φάση) και ηλιακή διαμόρφωση (0.13) (Zhao, 

Xu et al. 2013). 

   Οι Granqvist κ.ά. παρουσίασαν κάποια ITO-VO2 νανοσύνθετα με χαμηλή θερμική εκπομπή. 

Μετά τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων, μέτρησαν θερμική εκπομπή ≈ 20%, ορατή 

διαπερατότητα ≈ 0.60 για θερμοκρασία μικρότερη από τη θερμοκρασία μετάβασης και ορατή 

διαπερατότητα ≈ 0.51 για θερμοκρασία μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία μετάβασης, και 

μέγιστη ηλιακή διαμόρφωση ≈ 0.13 (Granqvist, Bayrak Pehlivan et al. 2014). Όλες αυτές οι 

τιμές εξαρτώνται από τον     , το ογκομετρικό κλάσμα του VO2. Η ενίσχυση με Mg τέτοιων 

υλικών έχει βρεθεί ότι διευρύνει το οπτικό χάσμα του VO2 της ζώνης (Mlyuka, Niklasson et al. 

2009), που είναι χαμηλό κι οδηγεί σε χαμηλή διαπερατότητα, ενώ η αντοχή μπορεί να 

βελτιωθεί μετά την απόθεση ενός στρώματος Al2O3 στην κορυφή.  

   Οι Lee κ.ά. (Lee, Pang et al. 2013) κατασκεύασαν ένα θερμοχρωμικό παράθυρο, το υμένιο 

του οποίου παρουσιάζει ευρύ φάσμα θερμοκρασιακής εναλλαγής, από 24 έως 75°C, και για 

αυτό το εύρος, η ορατή διαπερατότητα κι η ηλιακή διαπερατότητα στο κέντρο του γυαλιού 

ήταν 0.28–0.03 και 0.12–0.03 αντίστοιχα. Το ευρύ φάσμα θερμοκρασιακής εναλλαγής 

θεωρείται ότι είναι πλεονέκτημα στις περιπτώσεις που η ηλιακή ακτινοβολία δεν είναι 

ομοιόμορφα κατανεμημένη πάνω στην πρόσοψη του τζαμιού. Το χρησιμοποιούμενο 

θερμοχρωμικό υλικό ήταν η Σύνθεση 294 (H.J. Byker, P.H. Ogburn, D.A. Vander Griend, B.S. 

Veldkamp, D.D.Winkle, Ligand exchange thermochromic, (LETC) systems, United States 

Patent 7,542,196 B2, Patent date June 2, 2009.) και το παράθυρο αποτελούταν από ένα 

διπλό υαλοπίνακα όπου το θερμοχρωμικό υμένιο ήταν τοποθετημένο μεταξύ δύο γυάλινων 

τζαμιών στην εξωτερική πλευρά κι ενός υμενίου χαμηλής εκπεμψιμότητας που ήταν στην 

εσωτερική πλευρά. Προσομοιώσεις με το EnergyPlus έδειξαν ότι μπορεί να επιτευχθεί ετήσια 

εξοικονόμηση ενέργειας 20-43% με τη χρήση του παραθύρου. 

   Είναι προφανές από την προηγούμενη συζήτηση ότι τα θερμοχρωμικά έχουν σημαντικά 

πλεονεκτήματα για την ένταξή τους σε παράθυρα. Μειονεκτήματα όπως η πολύ υψηλή 

θερμοκρασία μετάβασης, οι πολύ χαμηλές οπτική διαπερατότητα και ηλιακή διαμόρφωση 

μπορούν να λυθούν συνδυάζοντας τα VO2 υμένια με W, Mg και νανοσωματίδια αντίστοιχα. Ο 

ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τα θερμοχρωμικά υλικά και τις ιδιότητές τους. 
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Πίνακας 4: Θερμοχρωμικά υλικά 
 

Όνομα 

Ορατή 
διαπερατότητα 

χαμηλής 
θερμοκρασίας 

Ορατή 
διαπερατότητα 

υψηλής 
θερμοκρασίας 

ΔTsol 
(ηλιακή 

διαμόρφωση) 
Αναφορά Εικόνα 

VO2(M)@SiO2 
 
 

0.36 
(T=25°C) 

0.40 
(T=90°C) 

0.084 (Li, Ji et al. 
2013) 

- 

 
Si-Al-VO2 

 
 

 
0.476 

(T=20°C) 

 
0.473 

(T=90°C) 

 
0.109 

 
(Liu, Wang 

et al. 
2013) 

 
- 

ZnO-VO2-ZnS 0.632 0.574 0.13 (Zhao, Xu 
et al. 
2013) 

- 

 
ITO-VO2 

 

 
0.597 

 
0.511 

 
0.128 

 
(Granqvist, 

Bayrak 
Pehlivan 

et al. 
2014) 

 
- 

 
Σύνθεση 294 

 
 
 
 

 
- 

 
0.28 

 
Tsol=0.12 

 
- 

 
(Lee, Pang 

et al. 
2013) 

 

 

VO2 

ενισχυμένο με 
W  

- 0.43 
 
 

0.14 (Gao, Luo 
et al. 
2012) 

 
 

 

 
Φωτοβολταϊκά υλικά 
 
Τα φωτοβολταϊκά αποτελούν μέσο εκμετάλλευσης της ανεξάντλητης ηλιακής ενέργειας και τη 

μετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω του φωτοβολταϊκού φαινομένου. Το φωτοβολταϊκό 

τζάμι εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να προσφέρει σκίαση και το μέγεθος του έχει 

μεγάλη επίδραση στο συνολικό θερμικό κέρδος (Fung and Yang 2008). 

   Το πυρίτιο είναι ένας πολύ καλά μελετημένος ημιαγωγός και χρησιμοποιείται ευρέως λόγω 

των ιδιοτήτων του και της αφθονίας του. 

 
Κρυσταλλικού πυριτίου (c-Si) 
 
Τα φωτοβολταϊκά κρυσταλλικού πυριτίου παρουσιάζουν μεγάλες αποδόσεις και παραμένουν 

στην κορυφή των υλικών που χρησιμοποιούνται παρά τα μειονεκτήματά τους (Goetzberger, 

Hebling et al. 2003). 

   Οι Dupeyrat κ.ά. (Dupeyrat, Ménézo et al. 2011) έδειξαν ότι ένας μονός υαλοπίνακας 

φωτοβολταϊκού-θερμικού συλλέκτη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για συγκέντρωση ζεστού 

νερού. Η θερμική απόδοση που επιτεύχθηκε ήταν πολύ καλή αν και για αυτήν την τιμή, η 

απόδοση ήταν χαμηλότερη από την αντίστοιχη ενός κανονικού φωτοβολταϊκού που 

δημιουργήθηκε με την ίδια τεχνολογία. Η συσκευή αποτελείται από φωτοβολταϊκά κελιά 
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κρυσταλλικού πυριτίου που βρίσκονται πάνω σε έναν ανταλλάκτη θερμότητας από Al και 

συντέθηκε με στρώση μονού πακέτου (single package lamination). Χρησιμοποιήθηκαν επίσης 

ψυκτικό υγρό και μερικά αντι-ανακλαστικά υμένια από Fluorinated Ethylene Propylene (FEP). 

Η θερμική απόδοση για μηδενική διαφορά θερμοκρασίας βρέθηκε να είναι ίση με 79% κι η 

απόδοση μετρήθηκε ίση με 8.8%. 

   Οι Chow κ.ά. (Chow, Chan et al. 2009) μελέτησαν θεωρητικώς σύστημα φωτοβολταϊκού 

κρυσταλλικού πυριτίου-νερού και βρήκαν μέσω προσομοιώσεων ότι το σύστημα συμφέρει 

οικονομικά περισσότερο από ένα συμβατικό σύστημα φωτοβολταϊκών. Το σύστημα ήταν υπό 

φυσική κυκλοφορία νερού. Η ετήσια θερμικη απόδοση κι η απόδοση των κελιών ήταν 37.5% 

and 9.4% αντιστοίχως, ενώ η θερμική μετάδοση μειώνεται 38% σε σχέση με μια κανονική 

κτιριακή πρόσοψη. Ο χρόνος ισοσκελισμού του κόστους εκτιμήθηκε στα 14 χρόνια. 

 
 
Άμορφου πυριτίου (a-Si) 
 
Τα φωτοβολταϊκά άμορφου πυριτίου είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα τελευταία 20 

χρόνια. Είναι χαμηλού κόστους, έχουν υψηλό συντελεστή οπτικής απορρόφησης, 

παρουσιάζουν υψηλότερη διαπερατότητα από τα κρυσταλλικού πυριτίου κι έτσι μπορούν να 

αξιοποιηθούν για καλύτερη εσωτερική όραση και μπορούν να διασυνδεθούν σε μονόλιθους. 

Όμως, το μειονέκτημα της χαμηλής μέσης απόδοσης περιορίζει τη χρήση τους (Lechner and 

Schade 2002). 

   Οι αριθμητικοί υπολογισμοί για κελί άμορφου πυριτίου έδειξαν ότι η μείωση του θερμικού 

κέρδους του δωματίου είναι 54.2% με απόδοση ίση με 4.3%, σε σχέση με ένα απλό τζάμι. Ο 

g-value πέφτει σε επίπεδα χρωματισμένου γυαλιού (0.28) κι η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς 

είναι 25.7 W (Chow, Li et al. 2010). 

   Οι Chow κ.ά. (Chow, Pei et al. 2009) σύγκριναν δύο παρόμοιους υαλοπίνακες: έναν με ένα 

τζάμι φωτοβολταϊκού άμορφου πυριτίου στο οποίο υπήρχε και ροή αέρα και έναν άλλον 

υαλοπίνακα που είχε ένα απορροφητικό γυαλί. Βρήκαν ότι το φωτοβολταϊκό με τη ροή αέρα 

μειώνει τα άμεσα ηλιακά κέρδη κι οδηγεί σε μια μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης για 

ανάγκες ψύξης κατά 26%, για ένα μονό υαλοπίνακα. Το ποσοστό αυξάνεται σε 82% για διπλό 

υαλοπίνακα. 

   Επίσης, μέσω μοντέλου προσομοίωσης (Chow, Qiu et al. 2009), βρέθηκε ότι ένας διπλός 

υαλοπίνακας με φωτοβολταϊκό άμορφου πυριτίου και φυσική κυκλοφορία αέρα μειώνει την 

ενεργειακή κατανάλωση για ψύξη κατά 28%, για ένα περιβάλλον γραφείου. 

 
Φωτο-ευαισθητοποιημένα Ηλιακά Κελιά (Dye Sensitized Solar Cells) 
 
Κύρια κατηγορία φωτοβολταϊκών και ταχαίως αναδυόμενη είναι τα φωτο-ευαισθητοποιημένα 

ηλιακά κελιά (DSSCs). Ένα κελί σαν αυτό έχει λεπτό υμένιο στην άνω επιφάνεια κι 

αποτελείται από μια φωτο-ευαισθητοποιημένη άνοδο κι έναν ηλεκτρολύτη. 

   Ενδιαφέρουσα περίπτωση τέτοιων φωτοβολταϊκών είναι τα υμένια Βορίου-οξειδίου του 

Ψευδαργύρου, τα οποία μπορούν να εμφανίσουν υψηλή διαφάνεια κι αγωγιμότητα (Kumar, 

Singh et al. 2012). Το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO) είναι υλικό με ελεγχόμενες οπτικές κι 
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ηλεκτρικές ιδιότητες μετά από ενίσχυση (doping) κι ανόπτηση. Η ηλεκτρική ειδική αντίσταση 

των ενισχυμένων υμενίων ZnO μπορεί να μειωθεί με τρισθενή κατιοντική αντικατάσταση με 

στοιχεία όπως το γάλλιο, το βόριο, το αλουμίνιο και το ίνδιο (Mohanty, Jo et al. 2009, Ilican, 

Yakuphanoglu et al. 2011). Τέτοια υμένια θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ως ενεργά 

ηλεκτρόδια στα DSSCs και ειδικά τα υμένια που βασίζονται στο βόριο εξαιτίας της μικρότερης 

κατιοντικής ακτίνας του βορίου και της υψηλότερης ηλεκτραρνητικότητας. Η ανόπτηση των 

ενισχυμένων με B υμενίων ZnO μπορεί να δημιουργήσει στρες που μπορεί να είναι πολύ 

χρήσιμα στον έλεγχο των ηλεκτρικών κι οπτικών ιδιοτήτων. Τα στρες χωρίζονται σε 

εσωτερικά κι εξωτερικά. Τα εσωτερικά σχετίζονται με ακαθαρσίες κι ατέλειες ενώ τα εξωτερικά 

με την ενίσχυση (doping), τη θερμική δυσαρμονία και τη δυσαρμονία πλέγματος. 

  Τέτοια ZnO:B υμένια προετοιμάστηκαν με τεχνική sol-gel (Kumar, Singh et al. 2012). Η 

αντίσταση των υμενίων φτάνει την ελάχιστη τιμή της για θερμοκρασία ανόπτησης ίση με 

450°C (7.9 x 10
-4

Ω cm). Για την ίδια θερμοκρασία, παρατηρούνται η υψηλότερη συγκέντρωση 

φορτίου (6.26 x 10
20

 cm
-3

) κι η υψηλότερη τιμή για την κινητικότητα φορτίου (12.8 cm
-2

 V
-1

 S
-

1
), κάτι που θα μπορούσε να συνδεθεί με την ελάχιστη τιμή στρες μέσα στο υμένιο για αυτήν 

τη συγκεκριμένη θερμοκρασία (Ghosh, Basak et al. 2004). Η αντίσταση μειώνεται καθώς οι 

συμπιεστικές τάσεις μειώνονται και αυξάνεται αν οι εφελκυστικές τάσεις αυξηθούν. Η μέγιστη 

τιμή για την ορατή διαπερατότητα (≈0.91) παρατηρείται επίσης για ανόπτηση στους 450°C. 

   Επίσης,  η μελέτη των Wu and Lei αφορούσε το σύνθετο υλικό TiO2/FTO για DSSC (Wu, 

Lei et al. 2013). Νανοδομημένη TiO2 ανατάση δημιουργήθηκε πάνω σε διαφανές αγώγιμο 

γυαλί από οξείδιο κασσίτερου ενισχυμένου με φθόριο, με υδροθερμική μέθοδο. DSSCs που 

βασίστηκαν σε ένα φωτοηλεκτρόδιο τέτοιας δομής, εμφάνισαν απόδοση ίση με 7.34% που 

αποδίδεται στην αυξημένη ικανότητα σκέδασης του φωτός για ενίσχυση της συγκομιδής 

φωτός και στην υψηλότερη ειδική επιφανειακή περιοχή για σύνδεση περισσότερων μορίων 

βαφής. 

   Τέλος, οι Lupan κ.ά. (Lupan, Guérin et al. 2010) ανέφεραν την ανάπτυξη σειρών 

νανοκαλωδίων ZnO με κάθετο προσανατολισμό και την ηλεκτροχημική τους απόθεση πάνω 

σε γυάλινα υποστρώματα από οξείδιο ινδίου-κασσιτέρου. Τα αποτιθέμενα νανοκαλώδια ZnO 

είναι μονο-κρυσταλλικά με εξαγωνική δομή και μετά από χρήση απορροφητικής βαφής D149, 

το υλικό χρησιμοποιήθηκε ως φωτοάνοδος στα DSSCs. Οι σχετικές μετρήσεις έδειξαν 

απόδοση ίση με 0.66% στα 100 mW/cm
2
, τάση ανοιχτού-κυκλώματος ίση με 0.606 V, 

πυκνότητα φωτορεύματος βραχυκύκλωσης ίση με 3.283 mA/cm
2
 κι παράγοντα πλήρωσης (fill 

factor) ίσο με 33.3%. 

 
Οργανικά Φωτοβολταϊκά (O-PVs) 
 
Οι οργανικοί ημιαγωγοί είναι φθηνότεροι από τους ανόργανους όπως το Si αλλά ακόμα είναι 

ευαίσθητοι σε σχέση με την υποβάθμιση. Τα οργανικά στρώματα οξειδώνονται από το 

οξυγόνο της ατμόσφαιρας, αλλά είναι πολύ υποσχόμενα στον τομέα των κτιριακώς 

ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών (Jørgensen, Norrman et al. 2008). 
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Υλικά βασιζόμενα στη ροή νερού 
 
Η χρήση ροής νερού μέσα ή έξω από ένα παράθυρο αποτελεί εναλλακτική πρόταση μείωσης 

της θερμοκρασίας του εσωτερικού περιβάλλοντος (Abu-Hijleh and Mousa 1997, He and 

Hoyano 2008, Qahtan, Keumala et al. 2011). Οι υαλοπίνακες που βασίζονται στη ροή νερού 

θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν στις εξής δύο κατευθύνσεις: στην όσο το δυνατόν καλύτερη 

αξιοποίηση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος προς υψηλή διαπερατότητα στο ορατό, και 

στην ικανότητα μετατροπής της ηλιακής ακτινοβολίας σε ανανεώσιμη ενέργεια κάτι που 

οδηγεί επίσης σε μειωμένα θερμικά κέρδη για το δωμάτιο. 

   Τα υμένια από νερό έχει βρεθεί ότι βελτιώνουν τις ηλιακές κι οπτικές ιδιότητες του 

υαλοπίνακα (Pollet and Pieters 2000). Το νερό φαίνεται ότι αυξάνει τη διαπερατότητα ενός 

τέτοιου υαλοπίνακα, ενώ υμένιο τρεχούμενου νερού έχει μελετηθεί ως υμένιο επικάλυψης σε 

φωτοβολταϊκά πάνελ (Krauter 2004). Η χρήση όμως υμενίων νερού, δεν είναι κατάλληλη για 

όλα τα κλίματα, αλλά μόνο για εκείνα με έντονες βροχοπτώσεις, όπως τα τροπικά. Επίσης, 

υπάρχουν ενδείξεις (Qahtan, Rao et al. 2014) ότι η αυξημένη ορατή διαπερατότητα κι η 

μειωμένη μετάδοση της θερμικής ενέργειας οδηγούν σε αύξηση του g-value της πρόσοψης με 

το υμένιο νερού.  

   Οι Chow κ.ά. (Chow, Li et al. 2010) προσομοίωσαν την απόδοση ενός διπλού υαλοπίνακα 

με ροή νερού ανάμεσα στα τζάμια (Εικόνα 10) με πρόθεση να βρουν τρόπους περιορισμού 

των αναγκών δροσισμού χώρου των κτιρίων. Το κενό ανάμεσα στα τζάμια ήταν 10 χιλιοστά, 

κάθε τζάμι είχε πάχος 5.4 χιλιοστά και χρησιμοποίησαν και φυσική ροή, με ταχύτητα ροής ίση 

με 0.001 m/s, και εξαναγκασμένη ροή με ταχύτητα 0.005 m/s. Οι διαμορφώσεις των γυάλινων 

τζαμιών που μελετήθηκαν ήταν: απλό-με νερό-απλό, απλό-με νερό-ανακλαστικό και 

χρωματισμένο-με νερό-απλό. Καταρχήν βρήκαν ότι η μείωση στο φορτίο του δωματίου κι η 

αποβολή θερμότητας ήταν μεγαλύτερη από παρόμοιο υαλοπίνακα με ροή αέρα ανάμεσα στα 

τζάμια ενώ η διαπερατότητα στο ορατό ίση με 0.674 ήταν αρκετά ικανοποιητική. Ανάμεσα στις 

τρεις διαμορφώσεις, η περίπτωση απλό-με νερό-απλό έχει την καλύτερη διαπερατότητα στο 

ορατό, ίση με 0.674 κι η περίπτωση απλό-με νερό-ανακλαστικό δίνει την καλύτερη μείωση 

στα θερμικά κέρδη του δωματίου (το θερμικό κέρδος ισούται με 171 W/m
2
), μέτριο θερμικό 

κέρδος νερού (228 W/m
2
), αλλά επίσης χαμηλή διαπερατότητα στο ορατό ίση με 0.243. 

Τέλος, η περίπτωση χρωματισμένο-με νερό-απλό ίσως είναι η καλύτερη αφού καταλήγει στο 

μεγαλύτερο θερμικό κέρδος νερού (271 W/m
2
), καλό θερμικό κέρδος δωματίου ίσο με 196 

W/m
2
 και μέτρια διαπερατότητα στο ορατό ίση με 0.404. Η τελευταία περίπτωση θα 

μπορούσε να είναι η καλύτερη των τριών στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας για 

θέρμανση νερού, δροσισμό και φωτισμό. Η εξαναγκασμένη ροή βρέθηκε να είναι καλύτερη 

από τη φυσική σε σχέση με τα επίπεδα εξοικονόμησης, αλλά με τη φυσικη ροή, η 

θερμοκρασία του νερού είναι υψηλότερη, κάτι που μπορεί να αξιοποιηθεί στο σύστημα 

παροχής ζεστού νερού. 

   Στην Εικόνα 10, όταν η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει στο εξωτερικό τζάμι του 

παραθύρου, διαδίδεται κι ανακλάται μερικώς και ότι απομένει απορροφάται από τα δύο 

γυάλινα τζάμια και το τρεχούμενο νερό. Στο κέντρο του τζαμιού, το απορροφημένο κομμάτι 
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διαδίδεται προς τα μέσα και προς τα έξω μέσω αγωγιμότητας, συναγωγής κι ακτινοβολίας 

μεγάλου μήκους κύματος. Για ένα αγώγιμο στρώμα, η «ενεργός» διαπερατότητα κι η 

μπροστινή και πίσω ανακλαστικότητα είναι το αποτέλεσμα των πολλαπλών ανακλάσεων 

ανάμεσα στη μπροστινή (surface #1, Εικ. 10) και την πίσω επιφάνεια (surface #2, Εικ. 10), 

συν την απορρόφηση εξαιτίας των πολλαπλών περασμάτων μέσω του στρώματος, λόγω της 

απορροφητικότητας του όγκου. Το απορροφημένο κομμάτι αφαιρείται μερικώς από το νερό 

μέσω θερμικής συναγωγής κι εκπέμπεται μερικώς στις μπροστινές κι οπίσθιες επιφάνειες του 

γυαλιού σαν ενέργεια απομακρυσμένου-υπέρυθρου. 

 
 

 
Εικόνα 10: Ενεργειακές μετατροπές σε ένα διπλό υαλοπίνακα με ροή νερού  (Chow, Li et al. 
2010). 

 

 

   Σε άλλη μελέτη, οι Chow κ.ά. (Chow, Li et al. 2011) μοντελοποίησαν παράθυρο με διπλό 

τζάμι και ροή νερού, διαστάσεων 1.25 μέτρων (L) με 0.8 μέτρων (W), μελετώντας την 

επίδραση του ποσοστού της ροής νερού, την ένταση της προσπίπτουσας ηλιακής 

ακτινοβολίας στο σύστημα και τη γωνία πρόσπτωσής του. Βρέθηκε ότι, για χαμηλή ταχύτητα 

ροής, το ποσοστό της ροής βελτιώνει τη θερμική απόδοση με μια βέλτιστη ταχύτητα νερού ίση 

με 0.01 m/s και για το καλοκαίρι και το χειμώνα. Επίσης, η γωνία πρόσπτωσης επηρεάζει το 

σύστημα μόνο όταν η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία είναι υψηλή. Απόδοση θερμικού 

κέρδους νερού πάνω από 100% που έχει υπολογιστεί, προέρχεται από απορρόφηση της 

θερμότητας από τον εσωτερικό χώρο, εκτός από τον ήλιο. 

   Προσφάτως, οι Qahtan κ.ά. ανέλυσαν πειραματικώς κι αριθμητικώς την απόδοση ενός 

χρωματισμένου-και με υμένιο νερού-υαλοπίνακα ως εναλλακτική χαμηλού κόστους εφαρμογή 

για κτίρια στους τροπικούς (Qahtan, Rao et al. 2014). Επιλέχθηκε να μελετηθεί σύστημα με 

λεπτό υμένιο νερού στην εξωτερική επιφάνεια ενός χρωματισμένου υαλοπίνακα. Αναφέρεται 
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ότι το σύστημα του υαλοπίνακα είναι 12 φορές φθηνότερο από σύστημα φασματικώς 

επιλεκτικού γυαλιού, αλλά παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα όπως τη μειωμένη χρήση του  

εξαιτίας των αναγκών νερού. Είναι κατάλληλο για κλίματα όπως τα τροπικά αλλά έχει υψηλό 

κόστος κατασκευής λόγω του συστήματος συγκομιδής της βροχόπτωσης, της σωλήνωσης και 

των φίλτρων νερού. Συγκρίνοντας δύο ίδια μονωμένα (τοίχοι-οροφή) δωμάτια, το δωμάτιο 

πειράματος και το δωμάτιο ελέγχου (Εικ. 11), που είχαν ένα άνοιγμα 1.8 μέτρων ύψος x 1.4 

μέτρων πλάτος σφραγισμένο με ένα χρωματισμένο τζάμι 10 χιλιοστών, καταγραφόταν η 

θερμοκρασία στο εσωτερικό κι η εξωτερική/εσωτερική ηλιακή ακτινοβολία. Επίσης βρέθηκαν 

οι ηλιακές-οπτικές ιδιότητες με χρήση φασματοφωτομέτρου αλλά και αριθμητικώς (επειδή μια 

μέτρηση με φασματοφωτόμετρο δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί υπό πραγματικές 

συνθήκες). 

   Τα αποτελέσματα ήταν ότι ο υαλοπίνακας με το υμένιο νερού μπλοκάρει το 70% της 

υπέρυθρης ακτινοβολίας μικρού μήκους κύματος έτσι ώστε το επίπεδο της θερμοκρασίας του 

αέρα στο εσωτερικό να βελτιώνεται, αυξάνει την ορατότητα επειδή η ορατή διαπερατότητα 

ενισχύεται καθώς το υμένιο νερού δρα ως αντι-ανακλαστική επίστρωση (με ορατή 

διαπερατότητα για το υμένιο νερού μεγαλύτερη από 1) και τελικώς ότι η ορατή διαπερατότητα 

είναι ανεξάρτητη του πάχους του υμενίου. Επίσης σημειώθηκε η μείωση του φαινομένου της 

Αστικής Θερμικής Νησίδας κι η ικανότητα αυτο-καθαρισμού τέτοιων παραθύρων.     

 

 
Εικόνα 11: Το δωμάτιο ελέγχου (αριστερά) και το δωμάτιο του πειράματος (δεξιά)  (Qahtan, 
Rao et al. 2014). 

 
 

Αναδυόμενα καινοτόμα υλικά 

Η ψύξη μέσω ακτινοβολίας εμφανίζεται από κάποια υλικά όταν η απορρόφηση της μικρού 

μήκους κύματος ορατής ακτινοβολίας από τον ήλιο μετατρέπεται σε εκπεμψιμότητα της 

μεγάλου μήκους κύματος υπέρυθρης ακτινοβολίας έτσι ώστε να επιτευχθεί ισορροπία. Για την 

επίτευξη ψύξης μέσω ακτινοβολίας, υπάρχουν δύο τεχνικές συνθήκες (Bathgate and Bosi 

2011). Πρώτον, η χρήση επιφανειακών υλικών που ακτινοβολούν ενέργεια μόνο στη 

φασματική περιοχή 8-14 μm IR κομμάτι και ανακλούν τις άλλες περιοχές του φάσματος. 

Δεύτερον, η χρήση κατάλληλων επιφανειακών υλικών συναγωγής που πρέπει να είναι 

διαφανή στο υπέρυθρο και να μονώνουν την επιφάνεια του ακτινοβολητή (radiator) για να 

διατηρούν τη θερμοκρασία του κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το ποσό της 
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απώλειας θερμότητας της επιφάνειας του ακτινοβολητή (ψύξη του ακτινοβολητή) ισούται με 

την ενέργεια που εκπέμπεται από τον ακτινοβολητή μείον την ενέργεια που ο απορροφητής 

απορροφά από τον ουρανό. 

   Η ενέργεια που χάνεται από τον ακτινοβολητή (ψύξη) είναι η πιο σημαντική παράμετρος για 

τα συστήματα ψύξης μέσω ακτινοβολίας κι εξαρτάται από τη θερμοκρασία και εκπεμψιμότητα 

ή συντελεστή εκπομπής του ακτινοβολητή, την κλίση του ακτινοβολητή από το επίπεδο του 

εδάφους, την εκπομπή ακτινοβολίας της ατμόσφαιρας, και την υγρασία, επειδή οι υδρατμοί 

απορροφούν την εκπεμπόμενη ενέργεια στην περιοχή 8-14 μm. 

   Παρασιτικά θερμικά κέρδη από παρακείμενα στοιχεία μειώνουν την απόδοση του 

απορροφητή κι έτσι, η μόνωση του συστήματος πρέπει να είναι πολύ καλή. 

   Έως τώρα, το κύριο υλικό που χρησιμοποιείται ως επικάλυψη συναγωγής είναι το 

πολυαιθυλένιο ακόμα κι αν υποβαθμίζεται γρήγορα υπό το ηλιακό υπεριώδες και μπορεί να 

υποστεί μηχανική παραμόρφωση (Ali, Saito et al. 1998). Εναλλακτικά χρησιμοποιείται το 

σουλφίδιο ψευδαργύρου που είναι διαφανές στη ζώνη 8-14 μm (Bathgate and Bosi 2011), 

ενώ η υψηλή ανακλαστικότητά του μπορεί να μετριαστεί με επικαλύψεις που επιδεικνύουν 

αντι-ανακλαστικότητα και συνεπώς ψύξη. Το κόστος του σουλφιδίου του ψευδαργύρου είναι 

αρκετά υψηλό στη μορφή του μονόλιθου αλλά είναι πολύ χαμηλότερο στη μορφή σκόνης. Ο 

Yashina (Yashina 2003) παρήγαγε πολυ-κρυσταλλικό ZnS με διάφορες τεχνικές, αλλά η πιο 

κοινή είναι η τοποθέτηση ZnS σε μορφή σκόνης μεταξύ δύο αμονίων και μετά η πίεσή του 

υπό μεγάλες πιέσεις και θερμοκρασίες. Για τα 8-14 μm, η διαπερατότητα του ZnS είναι  0.64, 

που είναι κοντά στην αντίστοιχη τιμή για το πολυαιθυλένιο, 0.73 (για ένα δείγμα ZnS 40 φορές 

παχύτερο από ένα δείγμα πολυαιθυλενίου 100 μm). Πιο λεπτό υλικό θα οδηγούσε σε 

καλύτερη διαπερατότητα και χαμηλότερο κόστος. Συνεπώς, το ZnS είναι κατάλληλο για ψύξη 

μέσω ακτινοβολίας (ως επικαλυπτικό υλικό του ακτινοβολητή), εκτός του πολυαιθυλένιου, ενώ 

είναι πιο γερό κι ανθεκτικό. 

   Αν και πολλά υλικά έχουν δοκιμαστεί ως επιφάνειες του ακτινοβολητή (Catalanotti, Cuomo 

et al. 1975, Granqvist and Hjortsberg 1981, Eriksson, Jiang et al. 1985), τα πιο πολλά από 

αυτά δεν ικανοποιούν τις συνθήκες της μέγιστης εκπομπής στην περιοχή 8-14 μm, τη μέγιστη 

ανακλαστικότητα στις άλλες περιοχές του φάσματος και την απότομη μετάβαση μεταξύ 

απορρόφησης-ανάκλασης. Από αυτήν την άποψη, το νιτρίδιο του πυριτίου και το ανοδιωμένο 

αλουμίνιο έχουν την καλύτερη απόδοση. Η ανακλαστικότητα του ανοδιωμένου αλουμινίου για 

χρόνο ανοδίωσης ίσο με 180 s και για μήκος κύματος 8-14 μm, είναι περίπου 0.12 και πάνω 

από 0.51 για μήκη κύματος μικρότερα από 8 μm. 

 
 
 
 
 
Συνδυασμός υλικών 
 
Πρόσφατα, οι Zheng κ.ά. (Zheng, Bao et al. 2015) δημοσίευσαν μια εργασία στην οποία 

περιγράφεται η κατασκευή ενός έξυπνου παραθύρου με εμβαδόν 400 x 400 mm
2
. Αποτελείται 

από ένα γυάλινο υπόστρωμα κι ένα πολυστρωματικό υμένιο. Το υμένιο περιέχει τρία 
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στρώματα: το κατώτατο ήταν ένα στρώμα TiO2 με φάση ρουτιλίου που δρα ως αντι-

ανακλαστικό υμένιο κι επιπροσθέτως βοηθά στην ανάπτυξη του ενδιάμεσου στρώματος, που 

είναι στρώμα VO2 με μονοκλινή φάση. Το στρώμα VO2(M) εμφανίζει θερμοχρωμισμό και 

μπορεί να ελέγξει την ηλιακή ακτινοβολία κι έτσι, να εξοικονομήσει ενέργεια. Στην κορυφή του 

πολυστρωματικού υμενίου, υπάρχει ένα στρώμα TiO2 με συνδυασμένη φάση ανατάσης και 

ρουτιλίου. Το στρώμα δρα φωτοκαταλυτικά και εμφανίζει υδρόφιλες ιδιότητες που 

προκαλούνται μετά από φωτο-διέγερση. Το πολυστρωματικό υμένιο δημιουργήθηκε με 

medium frequency reactive magnetron sputtering, η ομοιογένειά του είναι πολύ καλή και το 

χρώμα του είναι κίτρινο-καφέ. 

   Η χρήση του πολυστρωματικού υμένιου, σύμφωνα με μετρήσεις από μοντέλα σπιτιών, 

μειώνει τη θερμοκρασία κατά 12°C σε σχέση με ένα απλό τζάμι κι επίσης, η διαπερατότητά 

του στο IR φως πέφτει από το 1 στο 0.45 μετά από 3 λεπτά ακτινοβόλησης και μετά είναι 

σταθερά στο 0.437, που θεωρείται ικανοποιητική τιμή. Η υδροφιλία κάνει το υμένιο να μη 

θολώνει, ενώ παρατηρήθηκε η ικανότητά του να αυτο-καθαρίζεται υπό UV φως μετά από 

απόθεση ενός ακόμα στρώματος στεαρικού οξέος στο υμένιο. Οι εξαφανισμένες κορυφές του 

στεαρικού οξέος μετά από 180 λεπτά ακτινοβολίας απέδειξαν τη λειτουργία του αυτο-

καθαρισμού. 

   Η ταυτόχρονη χρήση ενός θερμοχρωμικού VO2 παραθύρου, για εφαρμογή στα διάφανα 

μέρη ενός κτιρίου, και υλικών αλλαγής φάσης για εφαρμογή στα μη-διάφανα μέρη προτάθηκε 

πρόσφατα. Οι Long κ.ά. (Long, Ye et al. 2014) κάλυψαν ένα υμένιο από polyethylene 

terephthalate (PET) με VO2 σωματίδια. Η θερμοκρασία μετάβασης αυτών των σωματιδίων 

είναι 41.3°C, ενώ το υλικό αλλαγής φάσης που χρησιμοποιήθηκε είναι σύνθετο κερί 

παραφίνης και αφρός γραφίτη. Κατόπιν, το παράθυρο ενσωματώθηκε στο πειραματικό 

δωμάτιο, το πάτωμα του οποίου καλύφθηκε με υλικό αλλαγής φάσης πάχους 25 χιλιοστών. 

Διεξήχθηκαν επίσης προσομοιώσεις με το λογισμικό BuildingEnergy (Ye, Long et al. 2013). Ο 

δείκτης εξοικονόμησης ενέργειας (ESI) χρησιμοποιήθηκε για να συγκριθεί η απόδοση κάθε 

κτιριακού στοιχείου (Ye, Long et al. 2014) με υψηλότερο δείκτη να σημαίνει περισσότερη 

θερμική άνεση μέσα στο κτίριο. 

   Η θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου για το πειραματικό δωμάτιο (με το υλικό αλλαγής 

φάσης και το VO2) είναι πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμή του δωματίου ελέγχου 

(χωρίς υλικό αλλαγής φάσης και VO2) κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το VO2 υμένιο, λόγω της 

χαμηλής διαπερατότητάς του, δεν επιτρέπει στην ηλιακή ακτινοβολία να εισέλθει στο δωμάτιο 

κι αυτός είναι ο βασικός μηχανισμός άμυνας επειδή η διαδιδόμενη ακτινοβολία θα αύξανε τη 

θερμοκρασία του δωματίου. Ένα δευτερεύον τείχος είναι το υλικό αλλαγής φάσης, επειδή 

μπορεί να απορροφήσει ένα μέρος της θερμότητας που υπάρχει μέσα στο δωμάτιο, εξαιτίας 

της μεγάλης λανθάνουσας θερμότητας που παρουσιάζει. Η συνδυαστική δράση του VO2 και 

του υλικού αλλαγής φάσης καταλήγει σε μια μείωση 25°C για την εσωτερική θερμοκρασία, 

κατά τη διάρκεια της ημέρας (≈45°C για το πειραματικό δωμάτιο και ≈70°C για το δωμάτιο 

ελέγχου). Καθώς πέφτει η νύχτα, η απορροφούμενη θερμότητα από το υλικό αλλαγής φάσης 

απελευθερώνεται μέσα στο δωμάτιο ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής θερμότητας και 
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συνεπώς η εσωτερική θερμοκρασία του πειραματικού δωματίου είναι υψηλότερη από τη 

θερμοκρασία του δωματίου ελέγχου. Παρ’ ολ’ αυτά, η συνδυαστική δράση των δύο υλικών 

θεωρήθηκε αποτελεσματικός τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα κτίριο με γυαλί και 

τοίχους. 

   Οι μετρήσεις της προσομοίωσης συμφωνούν με τα πειραματικά αποτελέσματα για την 

εσωτερική θερμοκρασία. Η προσομοίωση έδειξε επίσης ότι η χρήση και των δύο υλικών έχει 

καλύτερη απόδοση στη μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας από τη χρησιμοποίηση ενός 

μόνο υλικού, είτε VO2 ή υλικού αλλαγής φάσης. Οι ESI (Energy Saving Index) τιμές για το 

υλικό αλλαγής φάσης, το VO2 και το συνδυασμό υλικό αλλαγής φάσης+VO2 ήταν 0.105, 0.246 

και 0.336 αντίστοιχα, υποδεικνύοντας ότι η συνεργετική εφαρμογή είναι πιο κατάλληλη για 

καλύτερα ενεργειακά αποτελέσματα. 

   Κάποιες αδυναμίες της προαναφερθείσας συνεργετικής εφαρμογής είναι: 1) Οι χαμηλές ESI 

τιμές για βαριά κτίρια, αφού η θερμοχωρητικότητα των ενεργειακών κελύφων αλλάζει, 2) Το 

υψηλό κόστος, επειδή ο χρόνος επιστροφής των χρημάτων της επένδυσης έχει υπολογιστεί 

στα 222 χρόνια και 3) δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ψυχρά κλίματα. 

   Υπάρχουν δύο είδη φωτοβολταϊκών-ηλεκτροχρωμικών (PV-EC) συσκευών, αυτές που 

βασίζονται σε DSSC (Dye-Sensitized Solar Cells) κι αυτές που βασίζονται σε πυρίτιο. Για τις 

DSSC PV-EC συσκευές, ένα φωτο-ευαισθητοποιούμενο στρώμα-(TiO2) βρίσκεται στην άνοδο 

και το ηλεκτροχρωμικό στρώμα βρίσκεται στην κάθοδο (Clear, Inkarojrit et al. 2006, Lee, 

Claybaugh et al. 2012). Μια τέτοια συσκευή (Yang, Zheng et al. 2012) αποτελείται από οχτώ 

στρώματα: ένα γυαλί ITO, ένα στρώμα λευκόχρυσου που δρα σαν καταλύτης, ένα 

ηλεκτροχρωμικό υμένιο, ένα στρώμα ηλεκτρολύτη με Li
+
 κι ένα οξειδοαναγωγικό ζευγάρι (I

-
/I

3-
) 

και τελικά ένα στρώμα βαφής που είναι επικαλυμμένο πάνω σε ένα γυαλί φθορίου-οξειδίου 

κασσιτέρου (FTO). Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για το ηλεκτροχρωμικό υμένιο είναι το 

poly(3, 4 – (2, 2 – dimethylpropylenedioxy)thiophene) ή PProDOT-Me2, αφού το πολυμερές 

εμφανίζεται ως βαθύ μπλε για τη χρωματισμένη του κατάσταση ενώ είναι διάφανο για την 

καθαρή (Ma, Taya et al. 2008). Για την προώθηση της συλλογής ηλιακής ενέργειας, ο Pt 

καταλύτης συνδυάστηκε με βαφές βασιζόμενες στο ρουτίλιο. Η συσκευή παρουσιάζει ΔTmax 

(μέγιστη διαφορά διαπερατότητας) για τα 637 nm (0.47 διαπερατότητα για την καθαρή 

κατάσταση και 0.09 για τη χρωματισμένη) κι επίσης πολύ καλή αντοχή. Οι χρόνοι απόκρισής 

της είναι σύντομοι (1s για χρωματισμό και 4s για αποχρωματισμό) κι αυτό αποδίδεται στο 

PProDOT-Me2 υμένιο καθώς και στο στρώμα του καταλύτη που καταλύει την αντίδραση I
3-

 + 

2e
-
→ 3I

-
. Αυτό με τη σειρά του οξειδώνει το ηλεκτροχρωμικό πολυμερές κι ευνοεί τη συλλογή 

ενέργειας. Η φωτοηλεκτροχρωμική συσκευή παρουσιάζει απόδοση μετατροπής ενέργειας ίση 

με 1.12%, που είναι καλύτερη από άλλες παρόμοιες συσκευές (Georg, Georg et al. 2006) 

αλλά χαμηλότερη όταν συγκριθεί με καθαρή DSSC. 

   Μέσα στις PV-EC συσκευές που βασίζονται στο πυρίτιο, ένα άμορφο κι ένα ημιδιαφανές 

κράμα άνθρακα-πυριτίου χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν τη διαφάνεια. Αλλά, τα 

προαναφερθέντα υμένια δεν πρέπει να είναι πολύ λεπτά επειδή παρατηρείται ηλεκτρικό 

βραχυκύκλωμα (Deb, Lee et al. 2001). Μια PV-EC συσκευή βασιζόμενη στο πυρίτιο 
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παρουσιάστηκε από τους Huang κ.ά. (Huang, Hu et al. 2012) κι αποτελούταν από τρία 

στρώματα, ένα διαφανές μη-αγώγιμο υπόστρωμα, ένα ημιδιαφανές πυριτιούχο λεπτό υμένιο 

ηλιακής κυψέλης (Si-TFSC) και την ενδιάμεση περιοχή τους στην οποία το ηλεκτροχρωμικό 

διάλυμα υπάρχει. Ο μηχανισμός είναι ο ακόλουθος: όταν το ηλιακό φως πέφτει στη PV-EC 

συσκευή, δημιουργούνται ζευγάρια ηλεκτρονίου-οπών και μια φωτο-διαφορά δυναμικού στην 

άνοδο και στην κάθοδο του Si-TFSC εκκινεί την οξειδοαναγωγική αντίδραση του 

ηλεκτροχρωμικού. Την ίδια στιγμή, το ηλεκτροχρωμικό αλλάζει χρώμα στην άνοδο και στην 

κάθοδο του Si-TFSC. Το ηλεκτρονικό ρεύμα που προέρχεται από το Si-TFSC μετατρέπεται 

σε ιοντικό ρεύμα στο ηλεκτροχρωμικό διάλυμα. Όταν η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας 

μειώνεται, τα προηγούμενα φαινόμενα μειώνονται σταδιακά. Το Si-TFSC, που παρήχθηκε με 

επιμετάλλωση, εμπεριείχε κάποια στρώματα δύο εκ των οποίων ήταν ένα ZnO/Al στρώμα 

που δρούσε ως άνοδος κι ένα ZnO/Al (ή Ag) στρώμα μαζί με ένα μεταλλικό οπίσθιο 

ηλεκτρόδιο που δρούσε ως κάθοδος. Η PV-EC συσκευή επιδεικνύει απόδοση 8.38%, τάση 

βραχυκύκλωσης 0.93 V, ρεύμα βαχυκύκλωσης 12.3 mA/cm
2
, παράγοντα πλήρωσης 73.23% 

και μέγιστη ισχύ 20.94 mW, για μια ενεργή περιοχή 5.5 x 5 cm
2
. Η διαφορά στη 

διαπερατότητα είναι 0.70 στα 590 nm κι ο χρόνος χρωματισμού είναι 200 s. Ένα 

χαρακτηριστικό που είναι αποτρεπτικό για την άμεση χρήση της συσκευής είναι ο μεγάλος 

χρόνος αποχρωματισμού, που αποδίδεται στα στοιχεία του ηλεκτροχρωμικού (Huang, Hu et 

al. 2012). Τέλος, οι Carbonari κ.ά. (Carbonari, Fioretti et al. 2012) παρουσίασαν συσκευή 

σκίασης εναλλασσόμενου υγρού που έχει υψηλή αντιστρεψιμότητα και ταχύτητα εναλλαγής 

από την υψηλή στη χαμηλή ηλιακή διαπερατότητα κι αντίστροφα, ικανοποιώντας τη διαφάνεια 

και για τις δύο καταστάσεις και την ικανότητα ενσωμάτωσης σε σχεδόν κάθε παράθυρο. Η 

συσκευή φαίνεται να είναι πιο αποδοτική από ένα διπλό υαλοπίνακα χαμηλής 

εκπεμψιμότητας με τον οποίο συγκρίθηκε. Τα κύρια ταχέως αναδυόμενα υλικά φαίνονται στον 

Πίνακα 5. 

   Είναι εμφανές από τα προηγούμενα ότι ο συνδυασμός υπαρχόντων κι «αναγεννημένων» 

υλικών βελτιώνει κατά πολύ τη θερμική απόδοση των παραθύρων. 
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Πίνακας 5: Ταχέως αναδυόμενα υλικά 
 

Όνομα Χαρακτηριστικά Αναφορά Εικόνα 

PProDotMe2 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΔTmax=0.38 στα 
637nm(0.47 για την καθαρή 
κατάσταση και 0.09 για τη 

χρωματισμένη) 
 

Χρόνοι απόκρισης: 1s για 
χρωματισμό και 4s για 

αποχρωματισμό 

(Yang, 
Zheng et 
al. 2012) 

 
 

 

Si-TFSC 
 
 
 
 
 
 
 

ECE=8.38% 
Voc=0.93V, 

Jsc=12.3mA/cm
2
, 

FF=73.23%, 
Pmax=20.94mW, 

ΔT=0.70 στα 590 nm, 
Χρόνος χρωματισμού=200 s 

(Huang, 
Hu et al. 

2012) 

 

 
TiO2-VO2(M)-TiO2 

 
 
 
 
 

 
TIR=0.437 μετά από 3 min 
ακτινοβόλησης, μειώνει τη 

θεροκρασία 12°C, ικανότητα 
αυτο-καθαρισμού 

 
(Zheng, 

Bao et al. 
2015) 

 

 
 

VO2-PCM Tt=41.3°C, μείωση της 
εσωτερικής θερμοκρασίας 

κατά 25°C, ESI=0.336 

(Long, Ye 
et al. 
2014) 

  
 

 

 
 

   Επίσης είναι σημαντικό ότι η έντονη έρευνα πραγματοποιείται για όλες τις κατηγορίες 

παραθύρων. Τα μονωτικά υλικά έχουν φτάσει μια πολύ χαμηλή θερμική αγωγιμότητα κατά 

την αισθητή θέρμανσή τους και οι επιπλέον προσπάθειες κατευθύνονται στην ένταξη της 

λανθάνουσας θερμότητας ως μια συμπληρωματική θερμική διαδικασία με αλλαγές φάσης. 

Στην ίδια λογική, οι αλλαγές φάσης του νερού σε νέα σχέδια έχουν αναγεννήσει το 

ενδιαφέρον κι αυτά τα σχέδια είναι υποσχόμενα για μελλοντική ενσωμάτωση σε παράθυρα. 

Παρόμοια με τη μεγάλη πρόοδο των επικαλύψεων χαμηλής εκπεμψιμότητας, τα 

ηλεκτροχρωμικά υλικά έχουν αρχίσει να φτάνουν σε μια ώριμη φάση Ε&Α μετά από αρκετά 

χρόνια ανάπτυξης και η παραγωγή μεγάλης κλίμακας και εφαρμογές αναμένονται πολύ 

σύντομα. Τα υλικά ψύξης με ακτινοβολία είναι ιδανικά για παράθυρα και πρόσφατες 

περίπλοκες πολυ-επικαλύψεις απέδειξαν ότι μπορούν να επιτευχθούν εσωτερικές 

θερμοκρασίες ακόμα και κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τα διαφανή 

φωτοβολταϊκά, αν και αντιφατικά στη χρήση τους ως παράθυρα, έχει αποδειχτεί ότι παρέχουν 

εξοικονόμηση στη θέρμανση και την ψύξη, εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ωστόσο, απαιτείται ο περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός τους για να κατανοηθεί πλήρως η 
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ενσωμάτωση σε παράθυρα και να μειωθούν τα αυξημένα κόστη εγκατάστασης. Τέλος, ο 

συνδυασμός διαφορετικών τζαμιών σε παράθυρα διπλού υαλοπίνακα μπορεί να 

βελτιστοποιήσει την περιβαλλοντική ηλιακή αλληλεπίδραση των παραθύρων και να 

μεγιστοποιήσει τις κτιριακές εξοικονομήσεις ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη 

υλικών ηλιακής ενέργειας για τεχνολογίες παραθύρων είναι αντικείμενο ιδιαίτερου ερευνητικού 

ενδιαφέροντος με πολλές πιθανές εφαρμογές. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Εξατμιστικός δροσισμός με τη χρήση πορωδών υλικών 

Η ψύξη μέσω εξάτμισης είναι η παλαιότερη τεχνική δροσισμού και εφαρμόστηκε από τους 

αρχαίους Αιγυπτίους περίπου το 2500 π.Χ. χρησιμοποιώντας πάνω από πόρτες και 

παράθυρα πορώδη άργιλο που περιείχε νερό για την ψύξη του αέρα (Duan, Zhan et al. 

2012). Η εξάτμιση ορίζεται ως το ποσοστό αλλαγής φάσης του νερού από υγρή σε αέρια 

(ατμός). Οδηγείται από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του ξηρού μέρους και του υγρού 

μέρους του αέρα που γίνεται η διαδικασία και είναι συνάρτηση αυτής της διαφοράς, της 

ηλιακής ακτινοβολίας, της πίεσης, της θερμοκρασίας, του ανέμου και των φυσικοχημικών 

ιδιότητων του νερού. 

   Σύμφωνα με την αρχή του εξατμιστικού δροσισμού, βρόχινο νερό ή υγρασία που 

προσροφάται από πορώδη υλικά κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης ή κατά τη διάρκεια νυχτών 

υψηλής υγρασίας μπορεί να αποθηκευτεί μέσα σε μικρούς πόρους και κανάλια εντός ενός 

πορώδους υλικού. Αντίστροφα, κατά τη διάρκεια μιας ηλιόλουστης μέρας, η υγρασία που είναι 

αποθηκευμένη μέσα στους πόρους απελευθερώνεται και διατηρεί τη θερμοκρασία της 

επιφάνειας του υλικού σε χαμηλά επίπεδα λόγω της λανθάνουσας θερμότητας του 

εξατμισμένου νερού. Επιπλέον, και παρόμοια με τη διαδικασία των φυτών, την 

εξατμισοδιαπνοή, τα πορώδη υλικά μπορούν να χρησιμοποιούν θερμική ενέργεια από το 

περιβάλλον τους για να εξατμίσουν προσροφημένο νερό. Πρόσφατα αποτελέσματα από 

προσομοιώσεις δείχνουν ότι η αποθήκευση υγρασίας στο κέλυφος του κτιρίου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας, σε κάποιο 

βαθμό (μείωση έως και 2.2°C της τοπικά αισθητής θερμοκρασίας από τον άνθρωπο), και 

μπορεί να βελτιώσει το μικροκλίμα της περιοχής στο οδικό δίκτυο (Saneinejad, Moonen et al. 

2012). Έμμεσα οφέλη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη με την εφαρμογή των πορωδών υλικών, 

όπως η κατακράτηση νερού κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων, η αύξηση της 

θερμομόνωσης του κτιρίου κι η απομάκρυνση πολλών ρυπογόνων στοιχείων. Για να 

επιλεχθεί το κατάλληλο υλικό για εφαρμογές εξατμιστικού δροσισμού, ένα σύνολο ιδιοτήτων 

πρέπει να το χαρακτηρίζουν: 
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 Ικανότητα να απορροφά νερό ή ατμό σε διαφορετικές σχετικές πιέσεις. 

 Υψηλή κατακράτηση νερού. 

 Θερμική, υδροθερμική και χρονική σταθερότητα. 

 Να είναι τοπικά διαθέσιμο και χαμηλού κόστους. 

 Περιβαλλοντικά μη τοξικό και εύκολα επεξεργάσιμο. 

 Περαιτέρω ικανότητα ρόφησης CO2 και τοξικών ρύπων. 

 Εύκολη κλιμάκωση της παραγωγής. 

   Το φαινόμενο του εξατμιστικού δροσισμού σε στερεά με ενισχυμένο πορώδες και ικανότητα 

προσρόφησης υδρατμών μπορεί να μεγιστοποιηθεί με τη βελτιστοποίηση των 

χαρακτηριστικών του πορώδους ανάλογα με τις εφαρμογές εξωτερικών συνθηκών όπως: της 

ηλιακής ακτινοβολίας, της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας. Ένα πορώδες μέσο 

μπορεί να έχει εκτεταμένο πορώδες στην μακροκλίμακα με μια υποκείμενη υδρόφιλη πορώδη 

δομή στη μικροκλίμακα. Ενώ το πρώτο είναι μακροπορώδες, το δεύτερο μπορεί να είναι 

μικροπορώδες και/ή μεσοπορώδες. Στα υδρόφιλα στερεά, η συμπύκνωση του νερού στους 

πόρους γίνεται σε ακόρεστη πίεση για το κύριο μέρος P<P0 ενώ υπερκορεσμένες πιέσεις 

απαιτούνται για να ωθήσουν ένα υγρό στους υδρόφοβους πόρους. Λόγω περιορισμού, η 

μετάβαση από υγρό σε αέριο συμβαίνει σε χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με τη 

μετάβαση από υγρό σε αέριο για τον κύριο όγκο. Ως εκ τούτου, το συμπυκνωμένο νερό 

μπορεί να απομακρυνθεί με απορρόφηση του τμήματος IR της ηλιακής ακτινοβολίας που 

αυξάνει τις επιφανειακές θερμοκρασίες μέχρι 70°C κατά τη διάρκεια θερμών καλοκαιριών.  

   Ο μηχανισμός της απομάκρυνσης του νερού από την πολυπορώδη μήτρα υλικών μοιάζει με 

τη φυσική διαδικασία της εξατμισοδιαπνοής. Στα φύλλα, η διαπνοϊκή ροή νερού φεύγει από 

τις φλέβες ως υγρό και ταξιδεύει προς τα στόματα και των αερίων και των υγρών φάσεων 

πριν την έξοδο από το φύλλο, ως αέριο. Επίσης, μοιάζει με τη διαδικασία της εφίδρωσης του 

ανθρώπινου οργανισμού, που είναι το φυσικό κλιματιστικό του σώματος. Η υπερθέρμανση 

του ανθρώπινου σώματος προλαμβάνεται από τη διαδικασία της εφίδρωσης που είναι η 

εξάτμιση του ιδρώτα. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει προκαλείται υπερθέρμανση στον 

οργανισμό, η έκκριση του ιδρώτα αποτελεί διαδικασία ψύξης (άρα αποβολή θερμότητας) του 

οργανισμού βοηθώντας τον να διατηρήσει τη φυσιολογική του θερμοκρασία. Ο ιδρώτας 

παράγεται κι εκκρίνεται από τους ιδρωτοποιούς αδένες που υπάρχουν σε όλο το σώμα μας. 

Υπολογίζεται πως ο αριθμός τους κυμαίνεται μεταξύ 2-4 εκατομμυρίων. Παρόμοια λειτουργία 

κι αποβολή θερμότητας σημειώνεται στο παράδειγμα ενός κολυμβητή που μόλις βγήκε από 

μια παραλία, μια ηλιόλουστη μέρα. Αφού βγει, ξεκινάει η διαδικασία της εξάτμισης της 

υγρασίας που υπάρχει στο σώμα του, η θερμοκρασία του μειώνεται, ο οργανισμός του 

αναγκάζεται να «προσφέρει» θερμότητα για να ισοσκελίστεί αυτή η διαφορά, με τελικό 

αποτέλεσμα ένα αίσθημα ψύξης του κολυμβητή. 

   Κατά παρόμοιο τρόπο, η υγρασία από την κατακράτηση του νερού της βροχής ή το 

συμπυκνωμένο νερό στους πολυπόρους διαφεύγει από την πορώδη δομή μέσω διαχυτικής 

και συναγωγικής ροής στην αέρια φάση και μέσω τριχοειδούς δράσης, βαρύτητας και του 

αποτελέσματος των διαβαθμίσεων της εξωτερικής πίεσης στην υγρή φάση. Η μεταφορά 

μπορεί να επιτευχθεί με μόνο μία φάση ή ταυτόχρονα και με την υγρή και την αέρια φάση. Το 

νερό αρχίζει να εξατμίζεται από την επιφάνεια του υγρού υλικού όταν η απορροφούμενη 
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ενέργεια έχει αυξήσει τη θερμοκρασία αρκετά έτσι ώστε η πίεση των υδρατμών να υπερβαίνει 

τη μερική πίεση του περιβάλλοντα αέρα. Ανάλογα με την σύνθεση των πόρων, θερμότητα 

μπορεί να παραχθεί στο εσωτερικό πολύ πορωδών υλικών κι η θερμική μεταφορά στο στερεό 

διευκολύνεται. Η διάχυση του νερού στους πόρους μπορεί να είναι μια ταχεία ή αργή 

διαδικασία, ανάλογα με τη φύση του υλικού που ακτινοβολείται και την περιεκτικότητα του σε 

υγρασία ανά πάσα στιγμή. Μπορεί έτσι να είναι το περιοριστικό ποσοστό στη λειτουργία του 

εξατμιστικού δροσισμού, ή αν η διάχυση της υγρασίας είναι ταχεία, το ποσοστό της 

απορροφούμενης θερμότητας στην επιφάνεια ή το ποσοστό της εξάτμισης μπορεί να είναι ο 

παράγων ελέγχου. Οι περιβαλλοντικές παράμετροι της σχετικής υγρασίας, της θερμοκρασίας, 

της ηλιακής ακτινοβολίας, της βροχόπτωσης και της ταχύτητας του ανέμου που καθορίζουν 

τις οριακές συνθήκες στη διεπιφάνεια του υλικού με την ατμόσφαιρα εξαρτώνται από το χρόνο 

κι επηρεάζουν τη διαδικασία της εκρόφησης. Συμπερασματικά, υπάρχουν τρεις βασικοί 

μηχανισμοί που οδηγούν τη μεταφορά υγρασίας εντός και εκτός των πορωδών υλικών: 

προσρόφηση/εκρόφηση, συμπύκνωση/εξάτμιση και τριχοειδής δράση/διάχυση που μπορούν 

να βελτιστοποιηθούν για εφαρμογές εξατμιστικού δροσισμού ως συνάρτηση συγκεκριμένων 

περιβαλλοντικών συνθηκών. 

Κτιριακά ενσωματωμένος εξατμιστικός δροσισμός 

Σύμφωνα με την αρχή του εξατμιστικού (ή ηλιακού) δροσισμού (Εικόνα 12), οι υδρατμοί της 

ατμόσφαιρας απορροφούνται στους πόρους των νανοσύνθετων υλικών κατά τη διάρκεια της 

νύχτας που η σχετική υγρασία αυξάνει σε σχέση με την ημέρα (>50 %) και απελευθερώνεται 

η θερμότητα προσρόφησης. Ανάλογα με την διάμετρο των πόρων, η προσρόφηση 

ακολουθείται από συμπύκνωση και αλλαγή φάσης των υδρατμών σε υγρή μορφή. Όταν το 

νερό περιοριστεί σε πόρους κατάλληλης διαμέτρου, η τριχοειδής συμπύκνωση παρατηρείται 

σε χαμηλότερες πιέσεις. Παρόμοιο φαινόμενο συμβαίνει στην εκρόφηση, με το σύστημα να 

παραμένει στην υγρή κατάσταση σε πιέσεις κάτω από την πραγματική τιμή ισορροπίας. 

Τέτοια μετα-σταθερότητα είναι παρόμοια με εκείνη που παρατηρείται στα υγρά στην περιοχή 

της συνύπαρξης αερίου-υγρού, αλλά είναι πιο έντονη σε συστήματα περιορισμού. Κατά 

συνέπεια, με την επιλογή κατάλληλων πόρων και χαμηλής υδροφιλίας, το νερό αναμένεται να 

εξατμίζεται και να εκροφάται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από αυτές του νερού ελεύθερης 

επιφάνειας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, μέρος της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας 

ανακλάται από το υλικό λόγω της προσρόφησης της υγρασίας ενώ ένα τμήμα απορροφάται 

στο υλικό και μετατρέπεται σε αισθητή και λανθάνουσα θερμότητα για την εξάτμιση και 

εκρόφηση του νερού από το υλικό. Με αυτόν τον τρόπο, η θερμοκρασία του υλικού όπως και 

τα ηλιακά κέρδη από τα παράθυρα μειώνονται. Η ακτίνα καμπυλότητας, , της τριχοειδούς 

συμπύκνωσης και εξάτμισης εντός των πόρων σε σχετική πίεση Ρ/Ρ0 (όπου P είναι η πίεση 

στην επιφάνεια του υλικού και Ρ0 είναι η πίεση κορεσμού του υλικού) δίνεται από την εξίσωση 

Kelvin 

 

                            (3.1) 
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όπου Vm είναι ο γραμμομοριακός όγκος και  είναι η διεπιφανειακή τάση του προσροφημένου 

στην υγρή κατάσταση. 

Με την εφαρμογή της παραπάνω εξίσωσης σε συνθήκες αντιπροσωπευτικής νύχτας 

υπαίθρου για Τ= 300 Κ και σχετική πίεση 50-60%, υπολογίζονται μεγέθη πόρων διάστασης 3-

4 nm. Τέτοια μεγέθη πόρων εμφανίζονται στα υλικά των μεσοπορώδων υλικών. Θεωρώντας 

την επιφάνεια του διαφανούς μεσοπορώδους υλικού ως τη μοναδική στο σύστημα του 

υαλοπίνακα, η ροή ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να 

περιγραφεί από την εξίσωση 

 

                                    (3.2) 

 

όπου G είναι η συνολική ηλιακή ακτινοβολία, Q1= ge1G, είναι η ανακλώμενη συνιστώσα στην 

εξωτερική επιφάνεια 1 προς το περιβάλλον, Q2=teG, είναι η διερχόμενη ακτινοβολία στο 

εσωτερικό περιβάλλον, Q3=hc,1(Tg,1–Ta), η ροή θερμότητας συναγωγής από την εξωτερική 

επιφάνεια 1 προς το περιβάλλον; Q4=hc,2(Tg,2–Tr),  η ροή θερμότητας συναγωγής από την 

εσωτερική επιφάνεια 2 προς το δωμάτιο, Q5=σ(ε1Θg,1
4
 –εaΘe,a

4
), η ροή θερμότητας εκπομπής 

από την επιφάνεια 1 προς το περιβάλλον, όπου χρησιμοποιείται απόλυτη θερμοκρασία, 

Q6=σ(ε2Θg,2
4
–εrΘe,r

4
), η ροή θερμότητας εκπομπής από την επιφάνεια του υαλοπίνακα 2 προς 

το εσωτερικό, Q7 =ρgDgCg(Τg/t), ο ρυθμός αποθήκευσης θερμότητας ανά μονάδα 

επιφάνειας του υαλοπίνακα και Q8 το άθροισμα της λανθάνουσας θερμότητας εξάτμισης και 

εκρόφησης της υγρασίας από το πορώδες υλικό. Η απουσία του τελευταίου όρου, αυξάνει τον 

όρο Q7 που με τη σειρά του αυξάνει τη ροή θερμότητας εκπομπής λόγω της αύξησης της 

θερμοκρασίας του γυαλιού. Με μικρές διαστάσεις μεσοπορώδους υδρόφιλου υλικού χαμηλής 

πυκνότητας και υψηλής θερμότητας εκρόφησης αναμένεται να μειωθεί σημαντικά το ηλιακό 

κέρδος από την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία. 
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Εικόνα 12: Σχηματική αναπαράσταση της αρχής του κτιριακά ενσωματωμένου 
εξατμιστικού δροσισμού με υδρόφιλα μεσοπορώδη υλικά και εφαρμογή του σε διαφανείς 
επιφάνειες. 
  

Ο κτιριακώς ενσωματωμένος εξατμιστικός δροσισμός έχει επικυρωθεί με την προσθήκη 

νερού σε υγρή μορφή σε φυσικά πορώδη υλικά και υπό την ακτινοβολία μίας λάμπας 

αλογόνου (500 W/m
2
) (Wanphen and Nagano 2009), σε συνθετικούς και υποστηλωμένους 

αργίλους αλουμινίου (Vardoulakis, Karamanis et al. 2011) ή σε τροποποιημένη λιγνιτική 

ιπτάμενη τέφρα (Karamanis and Vardoulakis 2012) με λάμπα αλογόνου (~100W/m
2
) και σε 

pΗΕΜΑ πολυμερές με ηλιακή προσομοίωση class Α, AM1.5 (Rotzetter, Schumacher et al. 

2012). Επίσης, έχει αναφερθεί ότι η αρχή αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μέσω ρόφησης 

υγρασίας στον πολύ υδρόφιλο φυσικό σηπιόλιθο (Karamanis, Vardoulakis et al. 2012). Με 

την προσρόφηση υδρατμών από τον πορώδη σηπιόλιθο σε σχετική υγρασία 70% (για να 

μοιάζει με τις εξωτερικές νυχτερινές συνθήκες), χαμηλότερες επιφανειακές θερμοκρασίες 

παρατηρήθηκαν υπό χαμηλής έντασης προσομοιωμένη ηλιακή ακτινοβολία σε σύγκριση με 

το σκυρόδεμα λόγω της απορρόφησης της θερμότητας για την εξάτμιση του νερού και την 

εκρόφηση μαζί με τη συνοδευόμενη μείωση της μάζας. Ο σηπιόλιθος, ένα ινώδες μαγνητικο-

πυριτικό υλικό που απαρτίζεται από στρώματα τοποθετημένα σε μεγάλες «κορδέλες», 

κολλημένα μαζί για να σχηματίσουν τις ίνες, προσροφά υδρατμούς πάνω στις εξωτερικές 

επιφάνειες μέσα σε μικροπορώδη κανάλια και μικροπόρους μεταξύ ινών και σε μεγαλύτερους 

πόρους που υπάρχουν μεταξύ των ινών (Karamanis and Vardoulakis 2012). Επιπλέον, έχει 

παρατηρηθεί ότι με την in situ συσσώρευση του TiO2 μέσα σε σηπιόλιθο (Karamanis and 

Vardoulakis 2012), ή ΖnΟ νανοσωματιδίων στην επιφάνεια κενoσφαιρών ιπτάμενης τέφρας 

(Ökte and Karamanis 2013), η ικανότητα προσρόφησης υδρατμών από την πορώδη μήτρα 
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διατηρείται, ενώ η φωτοαντίδραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την φωτοκαταλυτική 

αποικοδόμηση ρύπων. Αυτή η ταυτόχρονη πολυλειτουργία είναι δυνατή εφόσον διαφορετικά 

μέρη του ηλιακού φάσματος αξιοποιούνται, δηλαδή το UV-VIS για φωτοαποικοδόμηση και το 

VIS-IR για την παροχή θερμικής ενέργειας για τις αλλαγές φάσης. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός 

των κατάλληλων υλικών για την κάλυψη επιφανειών με συνδυασμένες ιδιότητες υψηλής 

ανάκλασης, επιπρόσθετης ρόφησης υγρασίας και εξάτμισης μέσω υπέρυθρης απορρόφησης 

και αυτο-καθαρισμό μέσω υπεριώδους απορρόφησης θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά 

στη μείωση της ροής θερμότητας που εισέρχεται στο κτίριο από αυτές τις επιφάνειες. 

   Κατά την επιλογή της υδρόφιλης πορώδους μήτρας, είναι σύνηθες να γίνεται διάκριση 

μεταξύ προσροφήσεων υδρατμών σε πόρους με διαφορετικά πλάτη. Στα μεσοπορώδη υλικά 

(μέγεθος πόρων ίσο με 2-50 nm), η εξώθερμη διαδικασία της τριχοειδούς συμπύκνωσης 

παρατηρείται με την εμφάνιση μιας περίπου πυκνής-υγρής κατάστασης σε μεσοπορώδη 

προσροφητικά για χημικό δυναμικό χαμηλότερο από το σημείο κορεσμού τους. Ως εκ τούτου, 

μετά από ολονύκτια προσρόφηση υδρατμών και την τριχοειδή συμπύκνωση, το υγρό νερό 

που βρίσκεται στους μεσοπόρους θα εξατμιστεί και εκροφηθεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες 

από ό, τι τα υπόλοιπα κύρια υγρά. Με αυτόν τον τρόπο, η θερμοκρασία της επιφάνειας του 

μεσοπορώδους υλικού αναμένεται να μειωθεί κατά πολύ μετά από αυτούς τους 

μετασχηματισμούς ηλιακής-θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας. 

 

3.2 Υδρόφοβα – Υδρόφιλα υλικά 

Τα πορώδη στερεά είναι στο επιστημονικό και τεχνολογικό επίκεντρο λόγω της ικανότητάς 

τους να αλληλεπιδρούν με άτομα, ιόντα και μόρια, όχι μόνο στις επιφάνειες τους, αλλά και σε 

ολόκληρο τον όγκου του υλικού (Davis 2002). Εξαιτίας αυτού, τα πορώδη υλικά έχουν 

εντατικά μελετηθεί σε μια μεγάλη ποικιλία από εφαρμογές που κυμαίνονται από διαχωρισμό 

και κατάλυση στη φωτονική, στη μετατροπή και αποθήκευση ενέργειας, στη βιοϊατρική και στη 

χορήγηση φαρμάκων. Η κύρια ιδιότητα τους να περιέχουν πόρους ως κοιλότητες, δίκτυα ή 

διάκενα συγκεκριμένου σχήματος και προσβασιμότητας, καθορίζει το πορώδες των στερεών. 

Μπορεί να μετρηθεί ως ο λόγος του συνολικού όγκου πόρων Vp προς τον όγκο V του 

σωματιδίου. Εκτός από το πορώδες, τα υλικά μπορούν να χαρακτηρισθούν από την 

πυκνότητα των πόρων, τον όγκο τους, το μέγεθος των πόρων ή το πλάτος και την 

επιφανειακή περιοχή ανά μονάδα μάζας. Σύμφωνα με τον ορισμό της IUPAC, τα πορώδη 

υλικά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: στα μικροπορώδη (μέγεθος πόρων <2 nm), στα 

μεσοπορώδη (2-50 nm) και στα μακροπορώδη (> 50 nm) υλικά (IUPAC, 1994). Τυπικά υλικά 

στις τρεις κατηγορίες αντιστοίχως είναι οι ζεόλιθοι, τα πηκτώματα διοξειδίου του πυριτίου 

(silica gel) κι o ενεργός άνθρακας (Εικ. 13a). Ωστόσο, η χωρική οργάνωση της μοναδιαίας 

κυψελίδας (Εικ. 13b) μπορεί να “δώσει” δομές με κατανομή μεγέθους πόρων σε δύο ή τρεις 

περιοχές (Εικ. 13c και d). 
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Εικόνα 13: a) Κατανομή μεγέθους πόρων των πορωδών υλικών, b) τυπικοί πόροι σε 
υποστυλωμένους στρωματικούς αργίλους, c) Κατανομή μεγέθους πόρων μοντμοριλλονίτη με 
στρωματικά υποστυλωμένο αλουμίνιο από ισόθερμες προσρόφησης-εκρόφησης αζώτου και d) 
Κατανομή μεγέθους πόρων τροποποιημένης ιπτάμενης τέφρας από ποροσιμετρία διείσδυσης 
υδραργύρου (Karamanis 2015). 

   Εκτός από το πορώδες, η κατάσταση των ατόμων στο στερεό μπορεί να είναι σημαντική. 

Για παράδειγμα, ορισμένα υλικά μπορούν να προσροφήσουν οργανικούς ρύπους από το 

νερό και να απωθούν το νερό, ενώ η ατομική ισόμορφη αντικατάσταση στα ίδια υλικά μπορεί 

να μετατρέψει την ικανότητά τους να προσροφούν νερό από οργανικούς διαλύτες. Ως εκ 

τούτου, η χωρική οργάνωση και η διάταξη των ατόμων και των λειτουργικών ομάδων στα 

στερεά δημιουργούν την τάση τους να είναι υδρόφιλα (προσροφούν ή διαβρέχονται από νερό) 

ή υδρόφοβα. Η συγγένεια ενός υλικού με το νερό μπορεί να είναι οπουδήποτε μεταξύ της 

υδροφιλίας και της υδροφοβίας, ενώ και οι δύο καταστάσεις μαζί ή καταστάσεις με 

εναλλασσόμενη υδροφιλία σε υδροφοβία κι αντίστροφα μπορεί να είναι παρούσες. Ιστορικά, ο 

όρος υδρόφιλο χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την διαλυτότητα μιας ουσίας στο νερό 

(Εικ. 14a). Ωστόσο, η χρήση του όρου έχει επεκταθεί για να περιγράψει την αλληλεπίδραση 

του εξωτερικού στρώματος μιας στερεής φάσης με υγρά ή υδρατμούς. Όταν το στρώμα είναι 

μια εκτεθειμένη επιφάνεια ενός λεπτού υμενίου, το μέτρο της υδροφιλίας είναι η γωνία επαφής 

που ορίζεται ως η εφαπτόμενη γωνία μεταξύ του αέρα, της επιφάνειας και μιας σταγόνας 

ύδατος εντοπιζομένης πάνω στην επιφάνεια (Εικ. 14b). Η γωνία επαφής σχετίζεται με τις 

τρεις διεπιφανειακές τάσεις στερεού-αερίου, γsv, στερεού-υγρού, γsι, και υγρού-αερίου, γlv 

μέσω της εξίσωσης ισορροπίας του Young (Kwok and Neumann 1999). 

                        (3.3) 
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όπου ΘY είναι η γωνία επαφής Young και γsv, γsl και γlv οι τρεις διεπιφανειακές τάσεις. 

   Η γωνία επαφής πρέπει να μετράται αρκετές φορές με την τεχνική της εναπόθεσης της 

σταγόνας και η μέση τιμή θα πρέπει να καθορίζεται μαζί με την απόκλιση (Drelich, Chibowski 

et al. 2011). Αν η γωνία επαφής είναι κάτω από 90°, η επιφάνεια είναι υδρόφιλη και 

προσελκύει το νερό. Για γωνίες μεγαλύτερες από 90°, η επιφάνεια είναι υδρόφοβη και απωθεί 

το νερό. Ωστόσο, η τεχνική εξαρτάται από τη δομή του υλικού (υμένιο ή σκόνη ή ογκώδες 

υλικό με επίπεδη επιφάνεια), την κατάσταση του υλικού (ξηρό ή υγρό) και τη μεθοδολογία 

εναπόθεσης του υγρού (στατική ή δυναμική, ποσοστό κίνησης του υγρού, όγκος της 

σταγόνας). 

   Επιπλέον, η ελεύθερη ενέργεια υγροποίησης, οριζόμενη ως 

                      (3.4) 

προτάθηκε να χρησιμοποιείται ως το απόλυτο μέτρο υδροφιλίας και υδροφοβίας και των 

μορίων και των συμπυκνωμένων φάσεων. Σε αυτόν τον ορισμό, η τιμή των -113 mJ m
-2
 

καθορίστηκε ως το όριο μεταξύ υδρόφιλων και υδρόφοβων υλικών που ανταποκρίνεται σε μια 

γωνία επαφής θ~56°. Ως εκ τούτου, στερεά με γωνίες επαφής μεγαλύτερες από 56-60° θα 

πρέπει να θεωρούνται ελαφρώς υδρόφοβα (Drelich, Chibowski et al. 2011). 

   Στο πλαίσιο της θερμοδυναμικής της υδροφιλίας ως μια ελκυστική διεπιφανειακή 

αλληλεπίδραση, τα υγροσκοπικά στερεά που προσροφούν υδρατμούς από το περιβάλλον 

θεωρούνται υδρόφιλα (Εικ. 14c). Αυτά τα στερεά μπορούν να είναι είτε πορώδεις πολικές 

ουσίες που προσελκύουν μόρια νερού μέσω αλληλεπίδρασης διπόλου-διπόλου (δεσμοί 

υδρογόνου) ή μη πολικές μοριακές σκόνες που προσελκύουν τα μόρια του νερού μέσω 

ασθενών αλληλεπιδράσεων τύπου van der Waals. Στα πρώτα, η πολικότητα συνήθως 

οφείλεται σε μη αντιδρούσες ή δημιουργηθείσες ομάδες ΟΗ, όπως οι σιλανόλες ή τα εκτός-

πλαισίου/διάμεσα κατιόντα. Οι μοριακές σκόνες μπορούν να επιδείξουν μεγάλη χωρητικότητα 

νερού και παρόλο που είναι υδρόφοβες σε χαμηλές πιέσεις, η αρχική ασθενής 

αλληλεπίδραση ακολουθείται από συσσωμάτωση του νερού μέσω συνεκτικών δυνάμεων του 

νερού και υδρόφιλου δεσμού υδρογόνου. 

 

Εικόνα 14: a) υγροποίηση ιόντων χλωρίουχου νατρίου ως παράδειγμα μιας υδρόφιλης 
ουσίας, b) Μέτρηση της γωνίας επαφής ενός υδρόφιλου λεπτού υμενίου ZnO και c) 
προσρόφηση υδρατμών των υδρόφιλων πολικών ιόντων και υδρόφιλων υδροξυλικών 
περιοχών σε πορώδεις υποστυλωμένους πολυεπίπεδους αργίλους (Karamanis 2015).  
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Ενόψει των παραπάνω, η υδροφοβία ενός πορώδους στερεού μπορεί επίσης να εκτιμηθεί 

σύμφωνα με τον παρακάτω δείκτη (Ng and Mintova 2008) 

                    
                         

                         
    (3.5) 

Δεδομένου ότι το χαλαρά συνδεδεμένο νερό θα εκροφηθεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, 

ένας δείκτης υδροφοβίας κοντά στη μονάδα αναμένεται για ένα πολύ υδρόφοβο υλικό. 

Ωστόσο, ο δείκτης αυτός δεν χαρακτηρίζει πάντα την αλληλεπίδραση νερού-στερεού για τις 

διαφορετικές κατηγορίες των πορωδών υλικών. Αντιθέτως, ο ορισμός της υδροφιλίας μέσω 

ισόθερμης προσρόφησης υδρατμών (3.3), θεωρείται ως η πιο ακριβής μέθοδος για τη 

συνάφεια ενός πορώδους στερεού να προσροφάει νερό. 

   Κάποια υδρόφιλα πορώδη υλικά είναι η σίλικα (διοξείδιο του πυριτίου), οι ζεόλιθοι και οι 

άργιλοι. Πολλά από τα πολύ υδρόφιλα υλικά δεν είναι πρακτικά ακόμη για μεγάλης κλίμακας 

εμπορική χρήση, λόγω της παρασκευής τους σε πολύ μικρές εργαστηριακές ποσότητες ή 

λόγω της κατασκευής τους από διαδικασίες που είναι σχεδόν αδύνατο να αναβαθμιστούν. 

 

 

Πηκτώματα Διοξειδίου του Πυριτίου (silica gels) 

Το πήκτωμα διοξειδίου πυριτίου είναι το πιο μελετημένο υλικό για την προσρόφηση 

υδρατμών. Είναι μερικώς αφυδατωμένη μορφή πολυμερικού κολλοειδούς πυριτικού οξέος, 

ενώ μπορεί επίσης να παραχθεί ως σύνολο από σωματίδια διοξειδίου του πυριτίου (Ng and 

Mintova 2008). Κατά τη διάρκεια της υδρόλυσης και του πολυμερισμού των αλκοξειδίων 

πυριτίου, ένα δίκτυο σιλοξάνης δημιουργείται με ομάδες σιλανόλης επί της επιφάνειάς του 

που δεν αντέδρασαν. Αυτό συμβάλλει στη σημαντική υδροφιλία του πηκτώματος διοξειδίου 

πυριτίου. Ανάλογα με τις συνθήκες παρασκευής, πηκτώματα διοξειδίου πυριτίου με 

διαφορετική επιφανειακή περιοχή, όγκο πόρων και σωματιδιακό μέγεθος μπορούν να 

προετοιμαστούν. Σε όλες τις περιπτώσεις, η δομή είναι άμορφη και μικρο-, μεσο- πορώδη  

υλικά παρατηρούνται με ανοίγματα πόρων 0.3 έως 6 nm. Λόγω αυτών, το διοξείδιο του 

πυριτίου μπορεί να απορροφήσει έως και το 40% του βάρους του σε νερό. Ως εκ τούτου, τα 

πηκτώματα διοξειδίου του πυριτίου συνήθως εφαρμόζονται ως αποξηραντικά για την 

προσρόφηση της υγρασίας. Λόγω της ισχυρής έλξης των μορίων του νερού από τις ομάδες 

σιλανόλης, θερμοκρασίες μέχρι τους 120°C απαιτούνται για την εκρόφηση του νερού και την 

αναγέννηση. 

 

 

3.3 Προσρόφηση υγρασίας 

Το νερό αλληλεπιδρά με άλλα μόρια νερού μέσω αλληλεπιδράσεων διπόλου-διπόλου και 

δημιουργεί δεσμούς υδρογόνου. Ως εκ τούτου, υπάρχει ελεύθερα στη φύση σε τρεις φάσεις 

(πάγος, υγρό και ατμός), και παρά την απλή του μορφή, επιδεικνύει κάποιες ασυνήθιστες και 

μοναδικές ιδιότητες: μεγάλη επιφανειακή τάση, υψηλή θερμοκρασία βρασμού και υψηλή 
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λανθάνουσα θερμότητα αλλαγών φάσης λόγω του ισχυρού δικτύου των δεσμών υδρογόνου. 

Μεταβαίνοντας από τη μία φάση στην άλλη, η δομή του αλλάζει από διμερή νερού στην αέρια 

φάση σε «ασταθή» συσσωματώματα μορίων με 3-4 δεσμούς υδρογόνου που χωρίζονται από 

περιοχές με 2-3 δεσμούς υδρογόνου στην υγρή φάση και τελικά έως εικοσαεδρικά 

συσσωματώματα νερού (Εικ. 15). Περαιτέρω μείωση της θερμοκρασίας οδηγεί στην φάση του 

πάγου με τις πολλές δομές, συμπεριλαμβανομένων των δύο που υπάρχουν στη φύση, της 

εξαγωνικής και της κυβικής (Εικ. 15). Αλλαγές φάσης που προωθούνται μέσω 

περιβαλλοντικών ανταλλαγών θερμότητας, διαμορφώνουν το κλίμα της Γης και είναι ακόμα 

υπό εντατική έρευνα (Makarieva, Gorshkov et al. 2010). 

 

Εικόνα 15: Δομή του νερού στις τρεις φάσεις του πάγου (δύο αντιπροσωπευτικές δομές που 
υπάρχουν στη φύση), του υγρού (μοντέλο των εικοσαεδρικών συσσωματωμάτων νερού) και 
του αερίου (διμερή) (Karamanis 2015). 

Όταν το νερό προσροφάται σε πορώδες υλικό, οι ιδιότητες κι οι αλλαγές φάσης επηρεάζονται 

έντονα από τον περιορισμό των διαστάσεων των πόρων και μπορεί να είναι διαφορετικές από 

εκείνες στον ελεύθερο χώρο. Αυτό οφείλεται κυρίως στις αλληλεπιδράσεις του υγρού με τα 

τοιχώματα των πόρων μετά την προσρόφηση του νερού στην πορώδη μήτρα και στις 

συγκολλητικές δυνάμεις του μορίου του νερού με πολικά ή μη-πολικά μπλοκ της πορώδους 

δομής πέραν των αλληλεπιδράσεων υγρού-υγρού και των συνεκτικών δυνάμεων του 

ελεύθερου νερού. Ως εκ τούτου, η ισόθερμη μελέτη των ατμών νερού που προσροφούνται ή 

εκροφούνται στις επιφάνειες ενός πορώδους στερεού ως συνάρτηση της σχετικής πίεσης 

μπορεί να παράσχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το πώς οι ιδιότητες ανταλλαγής 

θερμότητας του νερού σχετίζονται με τους γεωμετρικούς περιορισμούς και τη φύση (υδρόφιλη 

ή υδρόφοβη) της πορώδους μήτρας. 
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Εικόνα 16: Τύποι ισοθέρμων προσρόφησης νερού σε αέρια μορφή. Η υδροφιλία συνοδεύεται 
συνήθως με τους τύπους I, II, IV και VI ενώ η υδροφοβία/χαμηλή υδροφιλία με τους τύπους III 
και V (Karamanis 2015). 

   Ανάλογα με τις δυνάμεις της διαδικασίας της προσρόφησης υδρατμών, έξι διαφορετικές 

ισόθερμες καμπύλες παρατηρούνται συνήθως, και κατηγοριοποιούνται από τον τύπο Ι έως 

τον τύπο VI (Εικ. 16). Η καμπύλη τύπου Ι συνήθως παρατηρείται για υλικά με υψηλή 

ικανότητα προσρόφησης νερού και πολύ γρήγορο κορεσμό ρόφησης σε χαμηλή μερική πίεση 

(Ρ/Ρ0), λόγω στερικών φαινομένων, ακολουθούμενα από συνεπή προσρόφηση σε ένα ευρύ 

φάσμα P/P0 λόγω κορεσμού των πόρων σε νερό. Κατά κανόνα, οι συγκολλητικές δυνάμεις 

μεταξύ των μορίων νερού και των τοιχωμάτων των πόρων είναι πολύ ισχυρότερες απ’ ότι οι 

συνεκτικές δυνάμεις του νερού. Αυτά τα προσροφητικά έχουν ταξινομηθεί ως πολύ υδρόφιλα 

λόγω της υψηλής συγγένειας στο νερό ακόμη και σε χαμηλή P/P0. Οι υδρόφιλες ισόθερμες 

τύπου II συνήθως συνδέονται με μονοστρωματική-πολυστρωματική ρόφηση πάνω στη μη 

πορώδη ή μακροπορώδη επιφάνεια μιας σκόνης. Το σχήμα S (η γραφική παράσταση μοιάζει 

με το αγγλικό γράμμα S) ελέγχεται από επιφανειακές αλληλεπιδράσεις νερού και τριχοειδή 

φαινόμενα μέσα στα πορώδη στερεά. Επιπλέον, υδρόφιλα υλικά διαφορετικού μεγέθους 

πόρου και όγκου μπορεί να έχουν ισόθερμες προσρόφησης τύπου II ή IV, όπου παρατηρείται 

σημαντικά υψηλή ικανότητα προσρόφησης νερού σε χαμηλές P/P0 και μέτριες P/P0. Η 

υστέρηση στην εκρόφηση παρατηρείται συνήθως στους τύπους VI ως χαρακτηριστικό του 

μεσοπορώδους και υποδεικνύει την ύπαρξη ασταθών περιοχών με περίπου υγρές 

καταστάσεις μέσα στους πόρους. Επιπλέον, ο σπάνιος τύπος ισόθερμης VI είναι επίσης 

χαρακτηριστικός υδρόφιλου ροφητή με κλιμακωτή ρόφηση. Αντιθέτως, οι ισόθερμες 

προσρόφησης τύπου III και V χαρακτηρίζουν τα υδρόφοβα ή χαμηλώς υδρόφιλα υλικά με 

χαμηλή προσρόφηση σε χαμηλή P/P0 (μερική πίεση) και ενίοτε μέτρια προσρόφηση σε μέση 

P/P0, και ξαφνικά υψηλή προσρόφηση νερού σε υψηλότερες P/P0. Στην προσρόφηση τύπου 

V που είναι ενδιαφέρουσα για την κτιριακή ενσωμάτωση του εξατμιστικού δροσισμού, η 

αρχική χαμηλή σύνδεση με το νερό μπορεί να αποδοθεί στο μη πολικό ή στο ελαφρώς πολικό 

πλαίσιο που εμπερικλείει ένα μάλλον υδρόφοβο πορώδες στερεό. Λόγω αυτής της 



74 

 

υδροφοβίας, χαμηλές θερμοκρασίες θα απαιτηθούν για την εκρόφηση του νερού. Η σταδιακή 

αύξηση σε προσρόφηση υδρατμών για τους τύπους IV και V είναι χαρακτηριστική για 

τριχοειδή συμπύκνωση υδρατμών στους πόρους και είναι υπεύθυνη για τη μεσοπορώδη και 

τη μακροπορώδη δημιουργία. Η ισορροπία πίεσης ατμού που η συμπύκνωση αναμένει να 

συμβεί, μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση Kelvin (Mitropoulos 2008) 

  
 

  
    

    

    
        (3.6) 

όπου P είναι η ισορροπία της πίεσης ατμού στο πορώδες στερεό, P0 η κορεσμένη πίεση 

ατμών του υγρού, γ είναι η επιφανειακή τάση και VL είναι ο μοριακός όγκος του κύριου μέρους 

του προσροφημένου υγρού, R είναι η σταθερά των αερίων, T είναι η απόλυτη ισόθερμη 

θερμοκρασία, και rm είναι η μέση ακτίνα της καμπύλωσης της διεπιφάνειας υγρού/αερίου. Το 

τελευταίο μέγεθος για έναν κυλινδρικό πόρο δίδεται ως ο λόγος της ακτίνας πόρου προς το 

συνημίτονο της γωνία επαφής του νερού (η οποία παίρνει την τιμή 1 στην πλήρη κάλυψη του 

πορώδους) στη διεπιφάνεια υγρού/στερεού. Δεδομένου ότι η συμπύκνωση και η 

συσσωματοποίηση των μορίων νερού συνδέεται με αλλαγή φάσης, θερμότητα 

απελευθερώνεται κατά την προσρόφηση του νερού ή απορροφάται κατά τη διάρκεια της 

εκρόφησης. Αυτή η θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον κτιριακώς ενσωματωμένο 

εξατμιστικό δροσισμό. Επιπλέον, η πίεση ισορροπίας ατμού στην εξίσωση του Kelvin 

συνδέεται με την ακτίνα της σταγόνας νερού στο εσωτερικό του πορώδους στερεού. Η κυρτή 

επιφάνεια της σταγόνας μπορεί να θεωρηθεί ως επιπρόσθετη ενέργεια στο σύστημα 

(σχετιζόμενη με την εργασία που απαιτείται για να φέρει τη σταγόνα στο μηνίσκο), και λόγω 

αυτού, λιγότερη ενέργεια θα χρειαστεί για να τη μετατρέψει σε αέριο από ότι μια ιδανική 

σταγόνα σε επίπεδη επιφάνεια (Johnson 2002). 

   Για την αύξηση της χωρητικότητας των υδρατμών του πορώδους στερεού, η μεσοπορώδης 

σίλικα (διοξείδιο του πυριτίου) είναι ένα πορώδες υλικό με εξαιρετικές ιδιότητες. Έχει μια καλά 

οργανωμένη δομή με κυλινδρικές σειρές αλλά παρουσιάζει υδρόφοβη ή χαμηλά υδρόφιλη 

συμπεριφορά με ισόθερμη προσρόφησης τύπου V και αδύναμες αλληλεπιδράσεις αερίου-

τοιχωμάτων πόρου. Ωστόσο, υπάρχουν ομάδες σιλανόλης (μονές, (SiO)3Si-ΟΗ, με δεσμούς 

υδρογόνου, (SiO)3SiΟΗ-ΟΗ-Si(SiO)3, και διπλές, (SiO)2Si(OH)2), στην επιφάνεια του αλλά με 

χαμηλότερη συγκέντρωση (2,5-3,0 ОН/nm
2
) σε σύγκριση με άλλες σίλικες (<6 ОН/nm

2
) 

(Zhao, Lu et al. 1997). Λόγω των λίγων ομάδων σιλανόλης σε μια καλά οργανωμένη δομή με 

πολύ μεγάλη επιφάνεια, το νερό προσροφάται μέσω ασθενών αλληλεπιδράσεων σε χαμηλή 

P/P0, ακολουθούμενο από συσσωμάτωση νερού και τριχοειδή συμπύκνωση γύρω στα 0.4-0.6 

της σχετικής πίεσης. Ως εκ τούτου, η ποσότητα του νερού που προσροφάται σε μεσοπορώδη 

σίλικα αυξάνεται μέσω των δεσμών υδρογόνου και φτάνει τιμές 0.6-0.8 g/g. 
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3.4 Κινητικές και σταθερές ισορροπίας 

Για να υπολογιστούν τα θερμοδυναμικά δεδομένα της προσρόφησης υδρατμών από μια 

ισόθερμη καμπύλη, η εξίσωση Dubinin-Astakhov μπορεί να χρησιμοποιηθεί (Karamanis, Ökte 

et al. 2011) 

        
    

 
  

 
  

     (3.7) 

όπου q είναι ο όγκος του προσροφημένου αερίου σε θερμοκρασία T και σχετική πίεση P/P0 

και qm το σημείο κορεσμού ενώ n και E είναι οι αμετάβλητες παράμετροι της θερμοκρασίας 

και RTln(P/P0) είναι το δυναμικό προσρόφησης ΔG. Για ισόθερμες τύπου V, η συνάρτηση της 

μορφής 

   
  

    
     

 
  

  
   (3.8) 

ή ένα εμπειρικό ισόθερμο μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τη διαδικασία 

της προσρόφησης (Kim, Thu et al. 2014) 

      
 

  
        

   
   

  
 
 
 

   
   

  
 
 
 

    (3.9) 

      
  

  

  
 
           (3.10) 

     
 

 
    (3.11) 

όπου q και qm είναι η απόλυτη κι η μέγιστη προσροφημένη ουσία, αντίστοιχα, Ρ είναι η πίεση 

υδρατμών, P0 είναι η πίεση κορεσμού των υδρατμών στη θερμοκρασία προσρόφησης, K είναι 

η σταθερά του Henry και των δύο ισόθερμων μοντέλων, Κ0 είναι ο προεκθετικός παράγοντας 

της σταθεράς Henry, ΔΗ είναι η ισοστερική ενθαλπία προσρόφησης για μηδενική 

προσρόφηση, Α και Β είναι οι παράμετροι που σχετίζονται με τη θερμική διακύμανση του 

συντελεστή ετερογένειας, και n είναι η παράμετρος ετερογένειας. Ο συντελεστής b μπορεί να 

βρεθεί εμπειρικά, και η προτεινόμενη λειτουργική μορφή για αυτήν την παράμετρο δίνεται ως 

    
   

 

  
 
         (3.12) 

όπου το α είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας και ορίζεται ως 

        
 

    
        (3.13) 

όπου Tref είναι η θερμοκρασία αναφοράς (273Κ). 
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ΙΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 Σύνθεση και χαρακτηρισμός Διαφανούς Υδρόφιλου Μεσοπορώδους Υλικού (ΔΥΜΥ) 

Σκοπός και αντικείμενο αυτής της Διατριβής είναι ο σχεδιασμός των κατάλληλων υλικών για 

την κάλυψη επιφανειών με συνδυασμένες ιδιότητες υψηλής ανάκλασης, επιπρόσθετης 

ρόφησης υγρασίας και εξάτμισης μέσω υπέρυθρης απορρόφησης που θα μπορούσε να 

συμβάλει σημαντικά στη μείωση της ροής θερμότητας που εισέρχεται στο κτίριο από αυτές τις 

επιφάνειες. 

   Ακολουθεί η περιγραφή της ανάπτυξης μεθόδου και υλικών επιφανειών για τη μείωση της 

εσωτερικής θερμοκρασίας κτιρίων, σπιτιών, θερμοκηπίων και γενικότερα κατασκευών με 

γυάλινες ή διαφανείς επιφάνειες που ακτινοβολούνται από τον ήλιο, μέσω του ηλιακού 

δροσισμού του γυαλιού ή της διαφανούς επιφάνειας με διαφανή και υδρόφιλα πορώδη υλικά. 

Επιπλέον, περιγράφεται η ανάπτυξη μεθόδου και υλικών επιφανειών για τη μείωση της 

ενεργειακής κατανάλωσης από κλιματισμό των κτιρίων, σπιτιών, ή ανάλογων κατασκευών 

μέσω της μείωσης των εσωτερικών θερμικών κερδών των γυάλινων ή διάφανων επιφανειών 

των κατασκευών. 

   Για αυτούς τους σκοπούς παρασκευάστηκαν διαφανή νανοδομημένα πορώδη υλικά υψηλής 

προσροφητικής ικανότητας υγρασίας από διοξείδιο του πυριτίου, με μέθοδο sol-gel. Για την 

παρασκευή των υλικών χρησιμοποιήθηκαν φτηνές πρώτες ύλες όπως πυριτικό νάτριο 

κατόπιν απομάκρυνσης του νατρίου με τη χρήση κατιονανταλλάκτη. Η ξήρανση των 

δειγμάτων έγινε σε συνθήκες και θερμοκρασίες περιβάλλοντος με αρχική ανταλλαγή και 

επιφανειακή τροποποίηση των υδρόφιλων επιφανειακών σιλικομάδων του υδροπηκτώματος 

σε υδρόφοβες και  ισχυροποίηση της δομής, και εν συνεχεία αργή γήρανση και ξήρανση του 

πηκτώματος στην τελική μορφή του ΔΥΜΥ. Η επαναφορά της υδροφιλίας έγινε με θερμική 

επεξεργασία των ΔΥΜΥ σε θερμοκρασία 500C. Οι οπτικές και θερμικές ιδιότητες των υλικών 

προσδιορίστηκαν με UV/VIS/NIR φασματοφωτομετρία και μετρήσεις της θερμικής 

αγωγιμότητας των υλικών. Τα υδρόφοβα υλικά πριν τη θερμική επεξεργασία παρουσιάζουν 

χαμηλή θερμική αγωγιμότητα και αυξάνουν τη θερμική μόνωση διπλών υαλοπινάκων όταν 

τοποθετούνται στον ενδιάμεσο χώρο. Η προσροφητική ικανότητα υγρασίας των θερμικά 

επεξεργασμένων ΔΥΜΥ είναι πολύ μεγάλη (μεγαλύτερη από 40% της μάζας τους για σχετικές 

υγρασίες μεγαλύτερες από 60%) και ξεπερνά το 100% της μάζας τους σε πολύ υψηλές 

σχετικές υγρασίες.  

   Με ενσωμάτωση των πορωδών υλικών σε υαλοπίνακες με τρόπο ώστε να διατηρείται η 

επαφή με το περιβάλλον τους, οι υδρατμοί του περιβάλλοντος προσροφούνται στους πόρους 

των πορωδών υλικών κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν η εξωτερική σχετική υγρασία αυξάνει 

σε τιμές μεγαλύτερες από 50%. Η προσρόφηση ακολουθείται από τη συμπύκνωση των 

υδρατμών στους μεσοπόρους και μακροπόρους των υλικών και την απελευθέρωση των 

θερμοτήτων προσρόφησης και συμπύκνωσης, ενώ παράλληλα αυξάνεται και η 

ανακλαστικότητα του υλικού. Η φασματοφωτομετρία επιβεβαίωσε τη συμπύκνωση των 

υδρατμών με τη μετατόπιση συντονισμών απορρόφησης της ακτινοβολίας σε μεγαλύτερα 
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μήκη κύματος. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η σχετική υγρασία του περιβάλλοντος μειώνεται 

λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας, μέρος της ηλιακής ενέργειας ανακλάται (και λόγω της 

προσρόφησης υγρασίας) και μέρος απορροφάται στο πορώδες υλικό των υαλοπινάκων και 

αποδίδεται ως αισθητή και λανθάνουσα θερμότητα ώστε  το νερό να εξατμιστεί και να 

εκροφηθεί από τα πορώδη υλικά. Η εκρόφηση της υγρασίας υποβοηθάται από τη ροή αέρα 

του περιβάλλοντος (φυσική ή εξαναγκασμένη) για την αύξηση της διαφοράς πιέσεως μεταξύ 

του υλικού και του περιβάλλοντα χώρου του. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται το ενεργειακό και 

θερμικό τμήμα του ηλιακού φάσματος που διέρχεται στον εσωτερικό χώρο ενώ περιορίζεται η 

επανεκπομπή της απορροφημένης θερμότητας σε μεγαλύτερα θερμικά μήκη κύματος. Η 

θερμοκρασία του υλικού της επιφάνειας και της εσωτερικής πλευράς του υαλοπίνακα 

μειώνονται εξαιρετικά (μέχρι και 10C) σε σχέση με τους συμβατικούς υαλοπίνακες με 

θερμομονωτικό υλικό το ΔΥΜΥ. 

 

 

 

Διαφανή Υδρόφιλα Μεσοπορώδη Υλικά 

Η επίτευξη των παραπάνω ιδιοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή του ενσωματωμένου 

εξατμιστικού δροσισμού φαίνεται εφικτή με τα μεσοπορώδη υλικά. Στην τυπική μέθοδο 

παρασκευής, προετοιμάζεται ένα διάλυμα προδρόμου υλικού (διάλυμα πυριτίου υποβάλλεται 

σε υδρόλυση και συμπύκνωση σε προπανόλη) και αφήνεται να φθάσει σε σημείο πήκτωσης. 

Μετά από πλήρη σχηματισμό πηκτώματος και τη γήρανση, ο διαλύτης απομακρύνεται με 

υπερκρίσιμη ξήρανση (είτε απευθείας ή με τη βοήθεια CO2) ώστε να παραχθεί ανέπαφη 

ξηραμένη δομή πηκτώματος. Όξινοι ή βασικοί καταλύτες είναι απαραίτητοι για τη βελτίωση 

της ταχύτητας πήξης. Τα μεσοπορώδη υλικά διοξειδίου του πυριτίου με την επιφάνεια 

ελεύθερων υδροξυλίων είναι εξαιρετικά υγροσκοπικά και η δομή καταρρέει στην επαφή με 

υγρό νερό λόγω τριχοειδών δυνάμεων. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να ξεπεραστεί 

εφαρμόζοντας τεχνικές ανάλογες της αρχικής τροποποίησης της επιφάνειας των 

μεσοπορώδων υλικών διοξειδίου του πυριτίου και την παρασκευή υδρόφοβου 

μεσοπορώδους υλικού και κατόπιν την επαναδημιουργία της υδροφιλίας με πύρωση σε 

υψηλές θερμοκρασίες. Στην περίπτωση της χρήσης φτηνών υλών όπως πυριτικό νάτριο 

γίνεται ο διαχωρισμός των κατιόντων από το πυρίτιο με κάποιον κατιονανταλλάκτη όπως η 

ρητίνη Amberlite R120 (η οποία αρχικά καθαρίζεται σε άφθονο απιονισμένο νερό και 

φιλτάρισμα για την απομάκρυνση τυχόν προσμίξεων) για την απομάκρυνση των κατιόντων 

του διαλύματος. Ρυθμίζεται το pH και αφήνεται να πάρει τη μορφή τζελ τοποθετημένο σε 

καλούπι εξαιρετικά υδρόφοβο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι δυνάμεις συνεπαφής του 

μεσοπορώδους υλικού. Στο συγκεκριμένο υλικό χρησιμοποιήθηκαν κυλινδρικά πλαστικά 

καλούπια μικρής διαμέτρου (2-4 cm) και δημιουργήθηκαν υλικά πάχους 1-2 cm. Στη ξήρανση 

υπό συνθήκες περιβάλλοντος, γίνεται ανταλλαγή του διαλύτη και τροποποίηση της 

επιφάνειας με παράγοντες σιλυλίωσης όπως εξάνιο και Trimethylchlorosilane ενώ όλη η 

διαδικασία προχωρά ταυτόχρονα σε ένα στάδιο. Στο παράδειγμα του ΔΥΜΥ 

χρησιμοποιήθηκε η ισοπροπανόλη/εξάνιο και τριμεθυλοχλωροσιλάνη για την αντικατάσταση 
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των OH
-
 με Ο-Si-CH3. Μετά τη συνεχή και πλήρη πλύση και καθαρισμό του υλικού με 

ισοπροπανόλη και ωρίμανση για ισχυροποίηση της δομής, το υλικό ξεραίνεται εξαιρετικά 

αργά (διάρκεια ημερών) σε κλειστά δοχεία με υπερ-μικρές τρύπες ώστε να ελεγχθεί η αργή 

εξάτμιση του υγρού των πόρων και να διατηρηθεί η μονολιθικότητα των υλικών. Κατόπιν το 

υλικό πυρώνεται σε θερμοκρασία 500C. Το υδρόφοβο υλικό συρρικνώνεται μερικώς και 

μετατρέπεται σε υδρόφιλο υλικό μορφής μεγαλοκόκκων, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν 

μέσα ή πάνω σε γυάλινα ή πλαστικά υποστρώματα (Εικόνα 17). Στη συνέχεια παρουσιάζεται 

ως παράδειγμα, ο τρόπος παρασκευής ενός υδρόφιλου μεσοπορώδους υλικού. Η μέθοδος 

που ακολουθήθηκε είναι γνωστή στη βιβλιογραφία για τη σύνθεση διαφανών ή μη 

μεσοπορώδων υλικών. 

   1:1 διάλυμα από ισοπροπανόλη και πηγή πυριτίου αναδεύεται για 30 λεπτά. Μετά από 

αυτό, ρυθμίζεται το pH στην περιοχή 5-5.5 με υδροχλώριο και αμμωνία και γίνεται η 

πηκτωματοποίηση (gelation). Ύστερα, ο κενός χώρος στα δοχεία γεμίζει με ισοπροπανόλη, 

τα δοχεία κλείνονται με καπάκια και τοποθετούνται στους 50°C για 24 ώρες (Βήμα 1). Τα τζελ 

μεταφέρονται σε άλλα δοχεία με φρέσκια ισοπροπανόλη και ξανατοποθετούνται στους 50°C 

για το ίδιο χρονικό διάστημα (Βήμα 2), ενώ ακολουθεί επιφανειακή τροποποίηση με ένα 5% 

διάλυμα κατ’ όγκο TMCS (Trimethylchlorosilane) σε ισοπροπανόλη στους 50°C για 24 ώρες 

(Βήμα 3). Κάποιες πλύσεις ακολουθούν, ξεκινώντας με ισοπροπανόλη στους 50°C για 24 

ώρες (Βήμα 4), με ένα 3:1 διάλυμα ισοπροπανόλης και εξανίου στους 50°C για 24 ώρες 

(Βήμα 5), με ένα 1:1 διάλυμα ισοπροπανόλης και εξανίου στους 50°C για 24 ώρες (Βήμα 6) 

και τέλος με εξάνιο στους 50°C για 24 ώρες (Βήμα 7). Στη συνέχεια, τα δείγματα 

τοποθετούνται σε δοχεία που περιέχουν εξάνιο και καλύπτονται με φύλλα αλουμινίου που 

έχουν μια μικρή τρύπα. Τα τζελ στην αρχή ξεραίνονται στους 62°C για 24 ώρες (1°C/λεπτό) 

και μετά στους 70°C για 24 ώρες (0.1°C/λεπτό). Τα υλικά που παρασκευάζονται 

μετατρέπονται σε υδρόφιλα με την πύρωσή τους στους 500C για 30 λεπτά. 

   Ακολουθεί ένα σχεδιάγραμμα που περιγράφει ακριβώς την πορεία που ακολουθήθηκε προς 

τη σύνθεση του Διάφανου Υδρόφιλου Μεσοπορώδους Υλικού. 
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Χαρακτηρισμός του υλικού ΔΥΜΥ 

Ακτινογράφημα ακτίνων-Χ 

Η ανάλυση ακτινογραφημάτων του υλικού έγινε σε σύστημα Bruker AXS D8 Advance Bragg–

Brentano γεωμετρία με ακτινοβολία Cu και δευτερογενή δέσμη μονοχρωμάτορα γραφίτη.Το 

υλικό είναι άμορφο SiO2 με φάσμα ακτίνων-Χ στο οποίο εμφανίζεται ευρεία καμπύλη μεταξύ 

20 και 30 μοίρες (2theta) (Εικόνα 18). 

 
Εικόνα 17: Μορφή υλικού ΔΥΜΥ (μόνολιθος και κόκκοι ανάμεσα σε τζάμι μετά την πύρωση). 

 

 

 

Πηγή Si Ισοπροπανόλη 0.1 Μ διάλυμα 

HCl 

0.15 M NH4OH 

pH= 5-5.5 

προσθήκη 

ανάδευση για 30 

λεπτά, προσθήκη 

ανάδευση για 60 λεπτά, 

προσθήκη 

καλούπι 

Παρασκευή DYMY 

Ανταλλαγή διαλύτη κι 

επιφανειακή τροποποίηση 

Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Βήμα 5 Βήμα 6 Βήμα 7 

Ισοπροπανόλη Φρέσκια 

ισοπροπανόλη 

Διάλυμα 5% κ.ο. 

TMCS σε 

ισοπροπανόλη 

Ισοπροπανόλη Διάλυμα 3:1 κ.ο. 

ισοπροπανόλης/εξα

νίου 

Διάλυμα 1:1 

κ.ο. 

ισοπροπανόλης

/εξανίου 

 

Εξάνιο 

ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΣΤΟΥΣ 50°C ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΚΟΤΖΕΛ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ 24 ΩΡΕΣ 

Ξήρανση στους 62°C για 24 Ω και μετά στους 70°C για 24 Ω, Πύρωση στους 500°C για 30 λεπτά  
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Εικόνα 18: Ακτινογράφημα του υλικού ΔΥΜΥ. 

 

 

 

 

 

 

 

Μικροσκοπία SEM-EDS 

Οι φωτογραφίες SEM ηλεκτρονικού μικροσκοπίου EVO MA10, ZEISS έδειξαν ότι τα 

παρασκευασμένα υλικά παρουσιάζουν πορώδη δομή με σφαιρικά συσσωματώματα περίπου 

50 nm, το μέγεθος των οποίων μειώθηκε με αύξηση της θερμοκρασίας πύρωσης (Εικόνα 19).  

Ο λόγος μαζών O:Si με φασματόμετρο ενεργειακής διασποράς ακτίνων-Χ βρέθηκε 1.31 που 

συμφωνεί σε σφάλμα 15% με τη θεωρητική τιμή του SiO2 (1.14). 
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Εικόνα 19: Εικόνα SEM και στοιχειακή ανάλυση του υδρόφιλου διάφανου υλικού ΔΥΜΥ. 

 

Ισόθερμες προσρόφησης αζώτου 

Οι ισόθερμες προσρόφησης αζώτου του υλικού πραγματοποιήθηκαν σε σύστημα αυτόματης 

προσρόφησης αερίου Quantachrome Nova 2200. Οι ισόθερμες προσρόφησης στην Εικόνα 

20α εμφανίζουν την υστέρηση κοντά στο 0.5 της σχετικής πίεσης, χαρακτηριστική των 

μεσοπορώδων υλικών. Η πυκνότητα μετρήθηκε από 0.1-0.3 g/cm
3
. Η ισόθερμη 

προσρόφησης υγρασίας (Εικόνα 20β) σε ατμόσφαιρα κορεσμένων διαλυμάτων αλάτων 

δείχνει ότι το υλικό είναι αρχικά υδρόφοβο με πολύ μικρά ποσοστά προσρόφησης υγρασίας 

σε όλο το εύρος της σχετικής πίεσης. Μετά τη θερμική επεξεργασία στις υψηλές 
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θερμοκρασίες, το υλικό μετασχηματίζεται σε υδρόφιλο με ισόθερμη μεσοπορώδους τύπου IV 

(τέσσερα) και μεγάλα ποσοστά προσρόφησης υγρασίας. Παρατηρείται μεγάλη αύξηση της 

προσρόφησης υγρασίας αφού τα δείγματα ψηθούν καθώς αυξάνεται το πορώδες τους, 

απαλείφονται οι υδρόφοβες οργανικές ομάδες λόγω οξείδωσής τους ενώ 

επαναδημιουργούνται οι ομάδες Si-OH που έλκουν τα μόρια του νερού. Η μετατροπή από 

υδρόφοβα σε υδρόφιλα επιβεβαιώθηκε και σε παρασκευασμένα λεπτά υμένια με μέτρηση της 

γωνίας επαφής (μετατροπή από 156 σε 4). 

 
 

 
Εικόνα 20: Ισόθερμη προσρόφησης α) αζώτου  και β) υγρασίας του υλικού ΔΥΜΥ. 
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Θερμοβαρυμετρική ανάλυση  

Η ανάλυση της μεταβολής της μάζας ως προς τη θερμοκρασία έγινε σε σύστημα STA 449C 

(Netzch-Gerätebau, GmbH) με ρυθμό 1 Κ/min και στο διάστημα 16-500°C. Όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 21α, η μάζα του υλικού μειώνεται κατά 40% και η μεταβολή αυτή ολοκληρώνεται 

στη θερμοκρασία των 65-70°C ενώ χαμηλότερες θερμοκρασίες εξάτμισης εμφανίζονται στην 

περίπτωση των υλικών σε μορφή σκόνης (Εικόνα 21β). Οι χαμηλές αυτές θερμοκρασίες 

 εξάτμισης συμπίπτουν με τις θερμοκρασίες που εμφανίζονται στις εφαρμογές ηλιακού 

δροσισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21: Θερμοβαρυμετρική ανάλυση του υλικού σε μορφή κόκκων και σε αρχική υγρασία 
93% και ξηροπηκτωμάτων σε αρχική υγρασία 75%. 

 

 

 

 

 

Οπτικές Ιδιότητες και θερμική αγωγιμότητα 

Οι οπτικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με φασματοφωτόμετρο UV/VIS/NIR Lambda 950. 

Σύμφωνα με την Εικόνα 22, η μετατροπή του υδρόφοβου υλικού σε υδρόφιλο μεταβάλλει την 

ανακλαστικότητά του στο ορατό, ενώ η προσρόφηση υγρασίας την αυξάνει ακόμα 

περισσότερο και παράλληλα απορροφά το υπέρυθρο κομμάτι που είναι μεγαλύτερο από 

1250 nm. Κατά συνέπεια, το υδρόφιλο υλικό μπορεί να περιορίσει το θερμικό κέρδος 

διαμέσου των παραθύρων και εξαιτίας της αύξησης της ανάκλασης του ορατού φάσματος και 

εξαιτίας της απορρόφησης τμήματος του θερμικού με την προσρόφηση υγρασίας. Η θερμική 

αγωγιμότητα του υδρόφοβου υλικού μετρήθηκε Κ2PRO της Decagon Devices και βρέθηκε ίση 

με 0.081 W/mK με σφάλμα 0.0017 W/mK. 
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Εικόνα 22: Οπτικές ιδιότητες διάφανου υλικού, για τις τρεις διαφορετικές του καταστάσεις 
(υδρόφοβο (GA-a-d), υδρόφιλο (GA-c-d), με προσροφημένη υγρασία (GA-C-90%). (a) 
Ανακλαστικότητα, (b) Διαπερατότητα του συστήματος τζάμι-υλικό, και (c) Διαπερατότητα του 
υλικού. 
 
4.2 Μείωση θερμικών κερδών των παραθύρων με το ΔΥΜΥ 

Η αλληλεπίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας με το ΔΥΜΥ κι η σχετική μείωση της 

επιφανειακής θερμοκρασίας μέσω του κύκλου της προσρόφησης υδρατμών-συμπύκνωση-

εξάτμιση-εκρόφηση, διερευνήθηκε σε αεροσήραγγα ελεγχόμενων συνθηκών της σχετικής 

υγρασίας του αέρα, της θερμοκρασίας και της ροής του αέρα (Εικόνα 26) ενώ θερμοκάμερα 

Jenoptik κατέγραψε τις θερμοκρασιακές μεταβολές του υλικού. Δοκιμάστηκε το ΔΥΜΥ σε 

σύγκριση με εμπορικό πήκτωμα διοξειδίου του πυριτίου (silica gel) με τοποθέτηση των 

δειγμάτων σε μήτρα από εξηλασμένη πολυστερίνη δύο θέσεων ή μίας. Η θερμική 

συμπεριφορά του ΔΥΜΥ στην αεροσήραγγα υπό προσομοιωμένη ηλιακή ακτινοβολία (στο 

πάνω μέρος του χώρου δοκιμών της αεροσήραγγας είχε τοποθετηθεί ο ηλιακός 

προσομοιωτής LS0608/15 με φίλτρο AM 1.5 ο οποίος αναπαράγει την ηλιακή ακτινοβολία) 

απεικονίζεται στις φωτογραφίες της θερμοκάμερας Jenoptik σε σύγκριση με το silica gel 

(Εικόνα 23 για την επιφανειακή θερμοκρασία). Το silica gel βρίσκεται στο κάτω μέρος των 

εικόνων και το ΔΥΜΥ στο επάνω. Τα δύο υλικά διαχωρίζονται από ένα φύλλο αλουμινίου που 

βρίσκεται ακριβώς στη μέση του υποδοχέα σφαιρικής διατομής ο οποίος και στις τρεις 

φωτογραφίες φαίνεται ως λευκός-κόκκινος στη μέση της φωτογραφίας. Πάνω από το 

διαχωριστικό βρισκόταν το ΔΥΜΥ και κάτω το silica gel. Και τα δύο δείγματα πριν μετρηθούν 

στην αεροσήραγγα, υπέστησαν ξήρανση στους 200°C και τοποθετήθηκαν σε πρότυπο 

διάλυμα της ίδιας υγρασίας. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι το ΔΥΜΥ, καθ’ όλη τη διάρκεια, 

διατηρεί χαμηλότερες επιφανειακές θερμοκρασίες από το silica gel ενώ για την εσωτερική 

θερμοκρασία των υλικών η διαφορά ήταν περισσότερο από 5C με μικρότερη στο ΔΥΜΥ. H 

συμπεριφορά οφείλεται στο συνδυασμό της μεγαλύτερης απορρόφησης της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας στο ΔΥΜΥ για την εξάτμιση της προσροφημένης υγρασίας και στην υψηλότερη 

ανακλαστικότητα που παρουσιάζει το υλικό λόγω κυρίως της παρουσίας προσροφημένης 

υγρασίας. 
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Εικόνα 23: Θερμογραφίες ταυτόχρονης ακτινοβόλησης (1000 W/m
2
) του ΔΥΜΥ (επάνω μέρος 

εικόνων) και εμπορικού πηκτώματος πυριτίου (silica gel) (κάτω μέρος εικόνων) κατόπιν 

προσυγκέντρωσης στην ίδια σχετική υγρασία. 

 

   Η συμπεριφορά του ΔΥΜΥ μελετήθηκε επίσης σε μοντέλο υαλοπίνακα διαστάσεων 10 cm x 

10 cm, πάχους 0.4 cm το καθένα και διάκενο μεταξύ των δύο τζαμιών 0.6 cm. Στο εσωτερικό 

της κατασκευής αυτής τοποθετήθηκε το υπό μελέτη υλικό. Εν συνεχεία τοποθετήθηκε το τζάμι 

στην αεροσήραγγα και εφαρμόστηκαν τρία θερμοζεύγη τύπου Τ. Ένα στο εσωτερικό του 

τζαμιού δηλαδή σε επαφή με το υλικό, ένα σε επαφή με το κάτω τζάμι και στην εξωτερική 

πλευρά αυτού (δηλαδή στην από κάτω πλευρά του εσωτερικού τζαμιού), και ένα στον 

εσωτερικό χώρο του υποδοχέα πάνω στον οποίο τοποθετήθηκε το τζάμι (δηλαδή μέσα στο 

χώρο της μήτρας από πολυστερίνη). Κάθε υλικό μελετήθηκε για τρεις διαφορετικές 

καταστάσεις: υδρόφοβο ακριβώς μετά τη ξήρανση σε χαμηλές θερμοκρασίες, υδρόφιλο μετά 

την πύρωσή του και υδρόφιλο με προσροφημένη υγρασία κατόπιν της διατήρησής του σε 

υψηλή σχετική υγρασία. Το δείγμα GA-a-d, είναι το υλικό μετά τη ξήρανση. Το GA-c-d είναι το 

δείγμα αμέσως μετά τη θερμική κατεργασία στους 500C. Το GA-c-90% αφού τοποθετήθηκε 

σε σχετική υγρασία 90% μετά την πύρωση, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 24. Το πρώτο 

γράφημα (Εικόνα 25(a)) αναφέρεται στην θερμοκρασία στο εσωτερικό του υποδοχέα. Η 

Εικόνα 25(b), στη θερμοκρασία στο εσωτερικό του υλικού. Η Εικόνα 25(c), στη θερμοκρασία 

του αέρα ενώ η Εικόνα 25(d) στη θερμοκρασία ακριβώς κάτω από το τζάμι.  

   Στη μέτρηση GA-c-75%-noglass, το ΔΥΜΥ τοποθετήθηκε σε υγρασία 75%, ενώ ο κωδικός 

noglass αναφέρεται στην αφαίρεση του άνω γυαλιού από την κατασκευή, ώστε να μελετηθεί η 

συμπεριφορά του υλικού όταν αυτό έρχεται σε άμεση επαφή με την ακτινοβολία αλλά και τη 

ροή του αέρα στην αεροσήραγγα. Επίσης παρουσιάζεται και η μέτρηση GA-c-75%-black, με 

το υδρόφιλο δείγμα κατόπιν τοποθέτησης σε υγρασία 75%, όμως αυτή τη φορά στο 

εσωτερικό του γυαλιού, και ανάμεσα στο υλικό και την προσπίπτουσα ακτινοβολία 

τοποθετήθηκε ένα μαύρο χαρτόνι. Ο λόγος ήταν για να μειωθεί το ποσοστό της ακτινοβολίας 

που ανακλάται και το οποίο είναι αρκετά μεγάλο ώστε να μελετηθεί η συμπεριφορά του 

υλικού όταν απορροφάται το μεγαλύτερο ποσοστό της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 25, το υλικό αυτό παρουσιάζει και την χαμηλότερη θερμοκρασία στο 

εσωτερικό του υποδοχέα (Εικόνα 25a), ενώ αντίθετα στο εσωτερικό του παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη (Εικόνα 25b). Επίσης σημειώνεται η μικρή πτώση που παρουσιάζει η μέτρηση για 

το δείγμα αυτό σε όλους τους αισθητήρες περί τη χρονική στιγμή του 65 λεπτού από την 

έναρξη της μέτρησης, το οποίο ενδεχομένως έχει άμεση σύνδεση με τη μεγάλη αύξηση της 
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διεργασίας του εξατμιστικού δροσισμού λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας εντός του υλικού. 

Καλή συμπεριφορά παρουσιάζει καi το δείγμα χωρίς το πάνω τζάμι, κάτι που αναμενόταν 

λόγω της υποβοήθησης του εξατμιστικού δροσισμού λόγω της θερμικής μεταγωγής από το 

διερχόμενο αέρα της αεροσήραγγας. Είναι εμφανές από την Εικόνα 22 ότι το ΔΥΜΥ 

παρουσιάζει ικανοποιητική διαπερατότητα στο ορατό (20-30%), υψηλή ανακλαστικότητα στο 

υπεριώδες και στην αρχή του ορατού η οποία αυξάνει με την εισαγωγή της υγρασίας στο 

υλικό όπως και εξαιρετική απορροφητικότητα στο NIR λόγω της παρουσίας της υγρασίας στο 

υλικό. 

 

Εικόνα 24: Το ΔΥΜΥ με υγρασία 90%, λίγο πριν εξεταστεί στην αεροσήραγγα. 

 
 

Εικόνα 25: Θερμική συμπεριφορά του ΔΥΜΥ, σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις, και για τρία 
διαφορετικά σημεία τοποθέτησης των θερμοζεύγων μέτρησης θερμοκρασίας (a) στο εσωτερικό 
του υποδοχέα, (b) στο εσωτερικό του υλικού, (c) η θερμοκρασία του αέρα και (d) η 
θερμοκρασία κάτω από το τζάμι. 
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Εικόνα 26: Αεροσήραγγα εργαστηρίου Φυσικής του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων (Vardoulakis et al. 2012). 

 

 

 
4.3 Μεταβολή συντονισμών αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας και αλλαγές φάσης στα 

υδρόφιλα πορώδη υλικά 

 

Προκειμένου να γίνει κατανοητός ο ρόλος των σωματιδίων των νανοϋλικών στα πλαίσια του 

φυσικού κύκλου του νερού, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη γνώση της μετάβασης των 

υδρατμών στη συμπυκνωμένη κατάσταση έτσι ώστε να αξιολογηθεί η σταθερότητα της δομής 

της μήτρας στους κύκλους προσρόφησης-εκρόφησης των υδρατμών. Η θερμότητα μπορεί να 

αποθηκευτεί μέσω εξάτμισης του νερού από τα πορώδη υλικά και απελευθέρωσης αργότερα 

μέσω συμπύκνωσης των εξωτερικών υδρατμών σε ξηρά πορώδη υλικά. Τα νανοπορώδη 

υλικά είναι πολύ καλοί υποψήφιοι για τέτοιου είδους εφαρμογές, δεδομένου ότι στις νανο-

διαστάσεις εμφανίζονται ιδιότητες που δεν μπορούν να παρατηρηθούν σε μεγαλύτερες 

κλίμακες υλικών, όπως η τριχοειδής συμπύκνωση κι η ενίσχυση της προσρόφησης. Οι 

ενέργειες προσρόφησης τείνουν να είναι μεγαλύτερες όσο ισχυρότερος είναι ο περιορισμός, 

και οι δυνάμεις Van der Waals, που είναι οι κυρίως υπεύθυνες για την φυσιορόφηση, είναι 

μεγαλύτερες σε μονοδιάστατες δομές πόρων από ότι στις δισδιάστατες και στις τριών 

διαστάσεων. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό ότι οι ιδιότητες τους μπορούν να ρυθμιστούν 

μεταβάλλοντας τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πόρων, όπως το σχήμα και οι διαστάσεις.  

Επιπλέον, το πορώδες περιβάλλον και οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις επηρεάζουν τη 

θερμοκρασία και την πίεση όπου οι μεταβάσεις φάσης αρχίζουν να πραγματοποιούνται, και 

επομένως η σωστή επιλογή του μεγέθους του πόρου για τη συγκεκριμένη εφαρμογή της 

ηλιακής ενέργειας βασίζεται στην αποκωδικοποίηση των σχετιζόμενων μηχανισμών. Χρήσιμη 

σε αυτήν την κατεύθυνση είναι η φασματοφωτομετρία για το τμήμα του εγγύς υπέρυθρου. Για 

ένα μεσοπορώδες υλικό και ειδικά για την NIR περιοχή του φάσματος, δύο κύρια μέγιστα 

εντοπίζονται στα 1450 nm και στα 1930 nm (Εικόνα 22), υποδηλώνοντας τη συμπύκνωση 

των υδρατμών μέσα στους μεσοπόρους. Ωστόσο υπάρχουν επίσης δυο κορυφές στα 970 nm 
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και στα 1190 nm  όπου η έντασή τους είναι σχετικά μικρή. Τα μέγιστα αυτά αντιστοιχούν στον 

πρώτο συντονισμό της ζώνης του εκτεταμένου δεσμού OH (2v1,3), στο συνδυασμό της ζώνης 

του εκτεταμένου δεσμού OH και στη ζώνη του λυγισμένου δεσμού O-H (2v1,3+v2), στο δεύτερο 

συντονισμό της ζώνης του εκτεταμένου δεσμού OH (3v1,3), και στο συνδυασμό του πρώτου 

συντονισμού του εκτεταμένου δεσμού O-H και του λυγισμένου δεσμού OH (2v1,3+v2) 

αντίστοιχα (Krimpalis, Gorgolis et al. 2015). 

   Η διαφορετική συμπεριφορά των φασμάτων απορρόφησης για τα μεσο- και μικρο-πορώδη 

δείγματα οφείλεται στο διαφορετικό μηχανισμό προσρόφησης υδρατμών στους πόρους, και 

μπορεί να ερμηνευθεί περαιτέρω μέσω των ισόθερμων προσρόφησης υγρασίας των 

δειγμάτων. Ένα μεσοπορώδες υλικό είναι ένα πολύ προσροφητικό υλικό, ενώ ένα 

μικροπορώδες δεν παρουσιάζει την ίδια έντονη προσρόφηση. Κάθε δείγμα προσροφά τα 

μόρια των υδρατμών μέσω ενός διαφορετικού μηχανισμού. Στα μικροπορώδη, η μειωμένη 

ακτίνα του πόρου οδηγεί σε αυξημένες δυνάμεις van der Waals κι έτσι φαίνεται να υπάρχει 

μια άμεση μετάβαση του υδρατμού σε νερό. Αντίθετα, στα μεσοπορώδη η διαδικασία 

ακολουθεί ενδιάμεσα βήματα. Λόγω της σχετικά υδρόφοβης συμπεριφοράς τους, υπάρχουν 

μόρια νερού που συνδέονται με την επιφάνεια με –OH ομάδες και δε συνδέονται με δεσμούς 

υδρογόνου μεταξύ τους. Η αύξηση της σχετικής υγρασίας, και ειδικά πάνω από 50-60%, 

λόγω της τριχοειδούς συμπύκνωσης, οδηγεί σε μια απότομη αύξηση στην παρουσία μορίων 

νερού (Εικόνα 20). Αυτή η συμπεριφορά είναι στενά συνδεδεμένη με το μηχανισμό γέμισης 

των μεσο- και μικρο- πορώδων δειγμάτων. Στα μεσοπορώδη δείγματα μετά την αρχική 

διαβροχή της πορώδους επιφάνειας, εμφανίζεται η συνύπαρξη γεμισμένων πόρων ή 

τμημάτων πόρου με πόρους που περιέχουν νερό υπό υγρή μορφή ή τμήματα πόρου. 

Περαιτέρω κάλυψη των πόρων εμφανίζεται ως μια αύξηση των καλυμένων πόρων μέχρι την 

πλήρη κάλυψη. Για μικροπορώδη δείγματα η διαδικασία προσρόφησης είναι συνεχής από τις 

συνθήκες χαμηλής σχετικής υγρασίας. 

   Κατά συνέπεια τα μεσοπορώδη υλικά μπορούν να θεωρηθούν ως ένας πολύ καλός 

υποψήφιος για τέτοιου είδους εφαρμογές. Έχουν την ικανότητα να προσροφούν σημαντική 

ποσότητα υδρατμού σε μια θερμοκρασία 25°C, που είναι μια τυπική θερμοκρασία κατά τη 

διάρκεια καλοκαιρινής νύχτας, καθώς και να εκροφούν ένα μεγάλο ποσό από αυτό στο 

θερμοκρασιακό εύρος 35-50°C, το οποίο είναι περίπου η επιδιωκόμενη θερμοκρασία 

παραθύρου για εφαρμογές κτιριακώς ενσωματωμένης παθητικής ψύξης.  

Επιπλέον, ο μηχανισμός της κάλυψης των πόρων από υδρατμούς είναι διαφορετικός για 

τους μικροπόρους και τους μεσοπόρους. Η γέμιση των μικροπόρων είναι συνεχής ενώ οι 

μεσοπόροι παρουσιάζουν μια πρώτης τάξης μετάβαση φάσης από αέριο σε υγρό και μια 

κάλυψη πόρων μέσω τριχοειδούς συμπύκνωσης. Η συμπεριφορά εμφανίζεται αντίστροφη 

στο μηχανισμό της εκρόφησης. Ξεκινώντας από κορεσμένη συνθήκη, καθώς η θερμοκρασία 

αυξάνεται τα μεσοπορώδη υλικά εμφανίζουν μια βαθμιαία μείωση στον αριθμό των δεσμών 

υδρογόνου που συμμετέχουν στη διασύνδεση μεταξύ των μορίων νερού μέσα στους πόρους. 

Στα μικροπορώδη υλικά, υπάρχει μια μετάβαση από μόρια νερού ισχυρά συνδεδεμένα σε 

δεσμό τεσσάρων υδρογόνων, σε –OH ομάδες που συνδέουν τα μόρια νερού με την πορώδη 
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επιφάνεια (Krimpalis, Gorgolis et al. 2015). Επίσης εξαιτίας των πιο έντονων δυνάμεων van 

der Waals μέσα στους μικροπόρους, η εκρόφηση του νερού συμβαίνει σε υψηλότερη 

θερμοκρασία παραθύρου. Ως εκ τούτου υδρόφιλα μεσοπορώδη υλικά, τα οποία έχουν 

μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης και η εκρόφηση συμβαίνει σε θερμοκρασία παραθύρου 

μεταξύ 35–40°C, είναι πιο κατάλληλα για εφαρμογές κτιριακώς ενσωματωμένου εξατμιστικού 

δροσισμού.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Ανάπτυξη τεχνικής προσδιορισμού της ηλιακής διαπερατότητας υλικών 

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για μείωση της κτιριακής ενεργειακής απαίτησης, 

καινοτόμα παράθυρα αναπτύσσονται και δοκιμάζονται παγκοσμίως. Ανάμεσα στις επιθυμητές 

ιδιότητες, η ηλιακή διαπερατότητα θα πρέπει να υπολογίζεται επακριβώς έτσι ώστε να 

χρησιμοποιηθεί σε μελέτες κτιριακής θερμικής προσομοίωσης. Σήμερα, η συνήθης διαδικασία 

μέτρησης βασίζεται στην εφαρμογή της μεθόδου ASTM E424-71 με χρήση ενός 

φασματοφωτομέτρου και πηγών τεχνητού φωτός ή ενός πυρανομέτρου και του ήλιου. Στη 

συνέχεια, περιγράφεται η ανάπτυξη μιας εναλλακτικής μεθόδου που βασίζεται σε μια ειδικά 

κατασκευασμένη αεροσήραγγα ελεγχόμενων συνθηκών: της αέριας σχετικής υγρασίας, της 

θερμοκρασίας και της ροής αέρα, της προσομοιωμένης ηλιακής ακτινοβολίας από μια λάμπα 

Xe 1000 W/m
2
 κι ενός πυρανομέτρου κλάσης A.  

   Η ηλιακή ακτινοβολία σε ένα σημείο μιας επιφάνειας, Es =dΦ/dA, ισούται με το πηλίκο της 

ηλιακής ροής που προσπίπτει σε μία επιφάνεια που περιέχει το σημείο προς την επιφάνεια 

αυτή και οι μονάδες της είναι W/m
2
. Το πυρανόμετρο γενικότερα χρησιμοποιείται για να 

μετρήσει τη συνολική ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε μια επιφάνεια 

ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα επιφάνειας. H ενέργεια περιλαμβάνει την ενέργεια 

άμεσης ακτινοβόλησης, την ενέργεια διάχυτης ακτινοβόλησης και την ενέργεια ανακλώμενης 

από περιβάλλοντα στοιχεία ακτινοβόλησης.  

   Το σύστημα βαθμονομήθηκε με δύο ηλεκτροχρωμικά παράθυρα 10x10 cm
2
 που διατέθηκαν 

από τον Καθ. Γ. Λευθεριώτη ένα εκ των οποίων χρωματίστηκε για διαφορετικά χρονικά 

διαστήματα για να σαρωθεί όλη η περιοχή της διαπερατότητας. Πριν τις μετρήσεις με τον 

ηλιακό προσομοιωτή, οι τιμές της διαπερατότητας των ηλεκτροχρωμικών προσδιορίστηκαν 

από UV/VIS/NIR φασματοφωτόμετρο με σφαίρα ολοκλήρωσης 150 χιλιοστών. Η μέθοδος 

εφαρμόστηκε για τη μέτρηση ηλιακής διαπερατότητας καινοτόμων παραθύρων όπως 

ημιδιαφανή φωτοβολταϊκά και μονωτικά διαφανή υλικά διοξειδίου του πυριτίου. 

   Τα παράθυρα χρησιμοποιούνται στα κτίρια για την ελεγχόμενη είσοδο και του ηλιακού 

φωτός και της ηλιακής θερμικής ενέργειας στο εσωτερικό τους. Το μεγαλύτερο τμήμα της 

ηλιακής ενέργειας που εισέρχεται σε ένα κτίριο έχει μήκη κύματος μεταξύ 300 και 2500 nm. 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι το ορατό κομμάτι είναι μικρό σε σχέση με το συνολικό ηλιακό 

φάσμα, θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ της ηλιακής διαπερατότητας και της ορατής 

διαπερατότητας των υλικών των υαλοπινάκων.  
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   Η διαπερατότητα μπορεί να χωριστεί σε κατοπτρική, διάχυσης και συνολική, αναλόγως ποια 

κατεύθυνση ή αν όλες οι κατευθύνσεις λαμβάνονται υπόψη, ενώ η φασματική διαπερατότητα, 

   (λ είναι το μήκος κύματος), ενός υλικού υαλοπίνακα ισούται με το διαδιδόμενο κομμάτι της 

προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας προς αυτήν της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Η 

ηλιακή διαπερατότητα εξαρτάται από τη σύνθεση του υλικού (π.χ. ποσοστά υγρασίας), τη 

μέθοδο μέτρησης, τη φασματική σύνθεση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, τη γωνία 

πρόσπτωσης και τις στερεές γωνίες της προσπίπτουσας και διαδιδόμενης ακτινοβολίας. Η 

ηλιακή διαπερατότητα μπορεί να γραφτεί ως  

                               
           

    
 
 

    
    

 
 

          (5.1) 

όπου t είναι η ηλιακή διαπερατότητα (%), λ είναι το μήκος κύματος (nm), t(λ) είναι η 

φασματική διαπερατότητα που παρατηρήθηκε από το φασματοφωτόμετρο (%) και    
 είναι η 

προσπίπτουσα φασματική ροή (W). Η σχέση 5.1 μπορεί να γραφτεί επίσης ως 

                       
  
 
     

          
 
 

  
 
     

         
 
 

          (5.2) 

όπου     είναι η φασματική ακτινοβολία που προσπίπτει από κατεύθυνση (θi, φi, θ και φ είναι 

οι γωνίες πρόσπτωσης),     είναι η φασματική ακτινοβολία που διαδίδεται στην κατεύθυνση 

(θt, φt) και dΩ είναι η στερεά γωνία που είναι ίση με sinθcosθdθdφ. 

Μέθοδοι ASTM 

Για να βρεθεί η ηλιακή διαπερατότητα, τα δεδομένα της φασματικής διαπερατότητας για το 

ορατό μέρος του φάσματος που έχουν βρεθεί από τη μέτρηση με το φασματοφωτόμετρο 

πολλαπλασιάζονται με τη σχετική φασματική κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας που δίνεται 

από τους πίνακες της ASTM E891,   , και με τη συνάρτηση φωτοπικής φασματικής ορατής 

αποδοτικότητας (photopic spectral luminous efficiency function),     (ASTM E971 – 88). Το 

γινόμενο ολοκληρώνεται στο ορατό τμήμα (από τα 400 ως τα 700 nm) και άθροιση βοηθάει 

στον υπολογισμό του ολοκληρώματος. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για το γινόμενο 

της φασματικής κατανομής της ηλιακής ενέργειας με τη φωτοπική φασματική ορατή 

αποδοτικότητα. Η ηλιακή ορατή διαπερατότητα (400-700 nm) ενός δείγματος ορίζεται ως η 

αναλογία των δύο ολοκληρωμάτων: 

 

                            
 
   

 
            (5.3) 

όπου  N είναι ο αριθμός των μηκών κύματος για τα οποία το    είναι γνωστό για το τμήμα 

400-700 nm,     είναι η διαφορά μεταξύ παρακείμενων μηκών κύματος (     και   , σε nm) 

και     είναι η φωτοπική φασματική ορατή αποδοτικότητα. Η μέθοδος μπορεί να μετρήσει την 

ηλιακή ορατή διαπερατότητα υλικών παραθύρων, αλλά μόνο δειγμάτων χωρίς μεγάλες 

αυλακώσεις κι ανομοιογένειες. 
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   Η μέθοδος ASTM E972-96 χρησιμοποιείται για μέτρηση ηλιακής ορατής διαπερατότητας 

υλικών σε μορφή φύλλου και εκμεταλλεύεται τον ήλιο ως πηγή φωτός, και ένα μετρητή 

φωτισμού μέσα σε ένα περίβλημα. Σχεδιάστηκε ειδικά για φύλλα υλικών που περιέχουν 

ανομοιογένειες και είναι κατάλληλη για διαφανή κι ημιδιαφανή δείγματα καθώς και για 

δείγματα με μεταβαλλόμενη διαπερατότητα όπως τα κυματοειδή, τα αυλακωμένα ή με 

ενσωματωμένες ίνες. Παρόμοια διαδικασία περιγράφεται στη μέθοδο ASTM E1084-86, με τη 

μόνη διαφορά ότι ένα πυρανόμετρο χρησιμοποιείται ως ο μετρητής φωτισμού. 

Επιπροσθέτως, η μέθοδος περιλαμβάνει μετρήσεις ηλιακής διαπερατότητας σε διάφορες 

γωνίες. Η διαπερατότητα ισούται με την αναλογία της μετρημένης ροής με το δείγμα μέσα στο 

περίβλημα προς τη μετρημένη ροή χωρίς το δείγμα. Αυτή η μέθοδος επίσης, είναι κατάλληλη 

για υλικά υαλοπινάκων με μειωμένη διαπερατότητα (που χρησιμοποιούν ανακλαστικά υμένια 

συνήθως) και προσδιορίζει τη διαπερατότητα σε γωνίες μέχρι 60° εκτός της κάθετης 

πρόσπτωσης. Οι δύο προαναφερθείσες μέθοδοι, όμως, έχουν και κάποια μειονεκτήματα. Δεν 

είναι εύκολες μέθοδοι, γιατί μπορούν να εφαρμοστούν μόνο κατά τη διάρκεια ηλιόλουστων 

ημερών (ο συννεφιασμένος ουρανός κι η ομίχλη θα διαταράξουν τις μετρήσεις) και κατά τη 

διάρκεια συγκεκριμένων ωρών (κοντά στο μεσημέρι), ενώ εμφανίζουν κάποιους περιορισμούς 

όπως το ότι κανένα κτίριο ή βλάστηση δεν πρέπει να είναι κοντά στο πεδίο του πυρανομέτρου 

Στην τελευταία μέθοδο, η ευθυγράμμιση της συσκευής πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε 15 

λεπτά, ενώ δεν είναι ακριβής για μεγάλες γωνίες πρόσπτωσης. Σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM 

E1175-87, η ηλιακή διαπερατότητα των ημιδιαφανών, τροποποιημένων ή ανομοιογενών 

υλικών μπορεί να μετρηθεί με συσκευή που αποτελείται από έναν φωτομετρικό ανιχνευτή 

ορατής-απόκρισης κι έναν ηλιακό προσομοιωτή ή τον ήλιο ως πηγή φωτός. Στη μέθοδο 

ASTM E903-82, τα δεδομένα της διαπερατότητας του υλικού συλλέγονται από 

φασματοφωτόμετρο με σφαίρα ολοκλήρωσης. Για να βρεθεί η ηλιακή διαπερατότητα, τα 

δεδομένα πολλαπλασιάζονται με τη σχετική φασματική κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας 

και ολοκληρώνονται, όπως στη μέθοδο ASTM E971-88. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε 

υλικά και με διαχυτικές και κατοπτρικές οπτικές ιδιότητες αλλά όχι σε εκείνα με 

τροποποιημένη επιφάνεια.  

   Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η νέα μέθοδος που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής 

για τον καθορισμό της ηλιακής διαπερατότητας. Η μέθοδος συνδυάζει δεδομένα από 

μετρήσεις με το φασματοφωτόμετρο (ASTM E903-82) με μετρήσεις της διαδιδόμενης 

ακτινοβολίας από την αεροσήραγγα. Δύο ηλεκτροχρωμικά 10x10cm
2
 χρησιμοποιήθηκαν για 

τη βαθμονόμηση του συστήματος. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου σε σχέση με τις 

προηγούμενες μεθόδους είναι ότι μπορεί να διεξαχθεί σε εργαστηριακές συνθήκες, είναι 

γρήγορη, βρέθηκε να είναι ακριβής και είναι ανεξάρτητη από τις καιρικές συνθήκες και το 

χρόνο της μέτρησης. 
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Πειραματική διαδικασία 

Υλικά 

Τα υλικά υαλοπινάκων ήταν δύο ηλεκτροχρωμικά δείγματα, ένα με κωδικό W14 κι ένα με 

W16, δυο ημι-διαφανή φωτοβολταϊκά δείγματα άμορφου πυριτίου (a-Si), ένα στρωματικό με 

κωδικό a-Si και ένα χωρίς στρώσεις με κωδικό όνομα PV-glazing, με πάχος 8.5 cm και 4 cm 

αντιστοίχως, και, τέλος, ένα δείγμα εμπορικού κοκκώδους μονωτικού υλικού οξειδίου του 

πυριτίου. 

    Το κοκκώδες υλικό εισήχθη μεταξύ δύο γυάλινων τζαμιών μιας χειροποίητης κατασκευής. 

Το άνοιγμα στο πάνω μέρος της κατασκευής σφραγίστηκε με ταινία αλουμινίου. Και τα 

ηλεκτροχρωμικά και τα φωτοβολταϊκά δείγματα είχαν τις ίδιες διαστάσεις με το δείγμα των 

μονωτικών υλικών, 10 cm x 10 cm. Για το δείγμα W16, μόνο η ένταση της διαδιδόμενης 

ακτινοβολίας για τη διαυγή κατάσταση μετρήθηκε, ενώ για το δείγμα W14 αξιοποιήθηκαν η 

διαυγής αλλά κι η χρωματισμένη κατάσταση. Ο χρωματισμός του δείγματος W14 ήταν 

διαδοχικός και διεξήχθησαν τρεις μετρήσεις. Ο Πίνακας 6 εμφανίζει τις ιδιότητες κάθε υμενίου 

από τα οποία αποτελούνται τα ηλεκτροχρωμικά. Όλα τα υλικά χρησιμοποιήθηκαν όπως 

διατέθηκαν. Η Εικόνα 27 δείχνει μερικούς από τους υαλοπίνακες που χρησιμοποιήθηκαν. 

Πίνακας 6: Ιδιότητες των υμενίων των ηλεκτροχρωμικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLASS                                                                                                      Sealant DUPONT PV5414 

 

Thickness: 4 mm                                                                                      Thickness: 1.50 mm (3 layers)  

 

Density: 2.50 g/cm
3
                                                                                               Density: 0.88 g/cm

3
 

 

Conducting film SnO2:F                                                                                             Width: 1 cm 

 

Density: 6.95 g/cm
3
                                                                                              Total length: 392 cm 

 

Packing density: 0.90                                                                                             Volume: 58.80 cm
3
 

 

Thickness: 300 nm                                                                                                   Total mass: 51.74 g 

 

Mass: 1.88 g                                                                                      Electrolyte Propylene Carbonate 

 

Total mass (with glass): 3.75 g                                                                                Density: 1.20 g/cm
3
 

 

Electrochromic film WO3                                                                                          Thickness: 1 mm 

 

Density: 7.16 g/cm
3
                                                                                                       Area: 9409 cm

2
 

 

Packing density: 0.85                                                                                             Volume: 940.90 cm
3
 

 

Thickness: 500 nm                                                                                                Total mass: 1132.84 g 

 

Mass: 3.04 g                                                                                                     Lithium Salt LiClO4 

 

                                                                                                                     Concentration: 1 M (mol/L) 

 

                                                                                                                Molecular weight: 106.39g/mol 

 

                                                                                                                         Volume: 940.90 cm
3
 

 

                                                                                                                           Total mass: 100.10 g 
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Εικόνα 27: Μερικά από τα υλικά υαλοπινάκων που δοκιμάστηκαν. 

 

Πειραματικές μετρήσεις 

Πριν από τις μετρήσεις με την «αεροσήραγγα», η διαπερατότητα των δειγμάτων μετρήθηκε με 

φασματοφωτόμετρο PerkinElmer UV/VIS/NIR (Lambda 950, με μια InGaAs σφαίρα 

ολοκλήρωσης 150 χιλιοστών που μετρά τόσο κατοπτρική και διάχυτη ακτινοβολία) που 

καλύπτει το σύνολο τού ηλιακού φάσματος (250-2500 nm) με βήμα 2 nm. Η βαθμονόμηση 

του οργάνου έγινε με πιστοποιημένα πρότυπα (Lab spheres), ενώ η κανονικοποίηση των 

δεδομένων διεξήχθη με τη χρήση του φάσματος ASTM G173-08.  

   Στην μέθοδο χρησιμοποιήθηκε η αεροσήραγγα των ελεγχόμενων περιβαλλοντικών 

συνθηκών (Vardoulakis et al. 2012). Ξεκινώντας από τα αριστερά, η σήραγγα αποτελείται 

από ένα θάλαμο αραμιδικής κηρύθρας, μια ζώνη συρρίκνωσης, ενώ υπάρχει ο χώρος που 

τοποθετείται το δείγμα και το υπό δοκιμή υλικό. Στη συνέχεια, υπάρχει ένας διαχυτής και 

τέλος ένας ανεμιστήρας με τον οποίο η ταχύτητα του ανέμου ή της ροής του αέρα για κάθε 

πειραματική μέτρηση μπορεί να ελέγχεται (Εικόνα 26). Η θερμοκρασία κι η σχετική υγρασία 

καταγράφονται συνεχώς με αισθητήρα που βρίσκεται μέσα στο διαχυτή και η ροή του αέρα 

καταγράφεται μέσω μετρητή ροής. Τα υπό εξέταση δείγματα τοποθετούνται κατά τρόπο που 

να είναι σε επαφή με τη ροή του αέρα και κάθετα στην ακτινοβολία φωτός, ενώ την ίδια 

στιγμή, δύο ή τρία θερμοζεύγη μπορούν να προσαρμόζονται για να δείχνουν τη θερμοκρασία 

του δείγματος για διαφορετικά βάθη. Οι μετρήσεις συλλέγονται από ένα καταγραφικό CR1000 

(data logger). 

   Ηλιακός προσομοιωτής (LOT Oriel) αναπαράγει το ηλιακό φάσμα ως Κλάση Β σε μια 

ομοιόμορφη ευθυγραμμισμένη δέσμη διαμέτρου 80 mm (Εικόνα 26). Η λάμπα που 

χρησιμοποιείται είναι μια λάμπα 1000 W Xe χωρίς-όζον, με ενσωματωμένη δυνατότητα η 

δέσμη να στρέφεται κατά 90° για κάθετη κατεύθυνση της δέσμης προς το δείγμα. Το ύψος της 

λάμπας αλλάζει επιθυμητά, ενώ η τάση και το ρεύμα του τροφοδοτικού έχουν ρυθμιστεί για να 

παρέχουν μια ένταση φωτός περίπου 1000 W/m
2
 στην επιφάνεια των δειγμάτων, πολύ κοντά 

στην αντίστοιχη μέση ένταση του ηλιακού φωτός στην επιφάνεια της γης. Η απόσταση μεταξύ 

του δείγματος και του ηλιακού προσομοιωτή κρατήθηκε σταθερή στα 16.6 cm. Το 

πυρανόμετρο (Εικόνα 29β) τοποθετήθηκε στη μέση δύο άδειων τετραγωνικών υποδοχέων 
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από εξηλασμένη πολυστερίνη (φελιζόλ), προκειμένου να είναι θερμομονωμένο και 

επιβεβαιώθηκε ότι η μέτρηση δε διαταρασσόταν από τον περιβάλλοντα χώρο. Ένα τρίτο 

υποστηρικτικό στρώμα από διογκωμένη πολυστερίνη χρησιμοποιήθηκε επίσης (Εικόνα 29δ). 

Επίσης, πριν την έναρξη της διαδικασίας, η ένταση της ακτινοβολίας από τον ηλιακό 

προσομοιωτή μετρήθηκε από το πυρανόμετρο και βρέθηκε να είναι 946.87 W/m
2
. Η 

κατεύθυνση του φωτός ήταν κάθετη προς το πυρανόμετρο. Για λόγους βαθμονόμησης, 

τέσσερις επιπλέον μετρήσεις λήφθηκαν για την περίμετρο του αρχικού σημείου που 

μετρήθηκε και ήταν ίσες με 938.76, 936.05, 936.05 και 941 W/m
2
 (Εικόνα 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 28: Οι τιμές της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας για πέντε διαφορετικά σημεία 
εντοπισμού του πυρανομέτρου. 

   Όλα τα δείγματα εξετάστηκαν στο φασματοφωτόμετρο και μετά, τοποθετήθηκαν διαδοχικα  

στη σήραγγα στη θέση πάνω από το πυρανόμετρο. Ο ηλιακός προσομοιωτής ακτινοβολούσε 

το δείγμα κάθετα και χρησιμοποιήθηκε μια μαύρη μάσκα (από μαύρο χαρτόνι) γύρω από τη 

συσκευή (Εικόνα 29α). Η ένταση της μεταδιδόμενης ηλιακής ακτινοβολίας ελεγχόταν από το 

πυρανόμετρο κλάσης Α και καταγραφόταν στον καταγραφέα δεδομένων. Κάθε μέτρηση είχε 

διάρκεια 2-3 λεπτά. 

 

 

938.76 W/m
2
 936.05 W/m

2
 

946.87W/m
2
 

936.05 W/m
2
 941 W/m

2
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Εικόνα 29: α) η συσκευή όπως βρίσκεται μέσα στο χώρο του υπό εξέταση δείγματος, της 
αεροσήραγγας, β) μια κάτοψη του πυρανομέτρου και γ) μια πλάγια όψη του πυρανομέτρου.  
 

Αποτελέσματα 

Καθορισμός της ηλιακής διαπερατότητας με τις μεθόδους ASTM E971 – 88, E903-82 

Ο προσδιορισμός της ηλιακής διαπερατότητας για τα ηλεκτροχρωμικά υλικά προέκυψε από 

τη διαδικασία που περιγράφηκε πιο πριν, μέσω της Εξ. 5.3. Τα φάσματα διαπερατότητας των 

ηλεκτροχρωμικών (Εικόνα 30) προδιορίστηκαν με τις μετρήσεις από το φασματοφωτόμετρο. 

Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η ηλιακή διαπερατότητα για ολόκληρο το φάσμα, αλλά και για 

κάθε περιοχή ξεχωριστά,. Οι υπολογισμοί περιλαμβάνουν την αναγωγή του παρατηρούμενου 

φάσματος διαπερατότητας στο φάσμα ASTM G173, τα αθροίσματα και στη συνέχεια την 

αναγωγή της κάθε διαπερατότητας (UV, VIS, και NIR) στη συνολική αθροισμένη 

διαπερατότητα. Στον Πίνακα 7, φαίνονται οι τιμές της συνολικής ηλιακής διαπερατότητας, 

καθώς και οι αντίστοιχες τιμές που φαίνονται από το πυρανόμετρο για τα ηλεκτροχρωμικά. 

Για το ηλεκτροχρωμικό W14, παρατηρείται μεγάλη μείωση της ηλιακής διαπερατότητας και 

συνοδεύεται με τη μείωση της έντασης της ακτινοβολίας που διαδίδεται. Το αποτέλεσμα 

οφείλεται στον έντονο χρωματισμό που επιβλήθηκε προκειμένου να σαρωθούν όσο το 

δυνατόν καλύτερα οι τιμές της ηλιακής διαπερατότητας. Στις μετρήσεις του 

φασματοφωτομέτρου στην Εικόνα 30, το έγχρωμο W14 ξεκινά από ορατή διαπερατότητα 

περίπου 70% και πέφτει στο 15% για την τρίτη μέτρηση του (η επιβληθείσα τάση σε αυτή την 

περίπτωση ήταν υψηλότερη από τις άλλες δύο χρωματισμένες μετρήσεις άρα κι ο χρόνος 

εφαρμογής). Τα δείγματα με τα διαφανή μονωτικά και το μη-χρωματισμένο W14 εμφανίζουν 

υψηλή ορατή διαπερατότητα, ενώ το ηλεκτροχρωμικό W16 και τα δύο φωτοβολταϊκά δεν 

εμφανίζουν συγκρίσιμη ορατή διαπερατότητα. Στον Πίνακα 8, οι μετρήσεις της ηλιακής 

διαπερατότητας όλων των δειγμάτων εμφανίζονται χωριστά για κάθε κύρια περιοχή του 

ηλιακού φάσματος. 

α) 

β) γ) 
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Πίνακας 7: Ηλιακή διαπερατότητα των ηλεκτροχρωμικών υλικών 

 Υλικό Ανακλαστικότητα Διαπερατότητα  Απορρόφηση 

 
Ένταση 

διαδιδόμενης 
ακτινοβολίας  

 
Ηλεκτροχρωμικό 

W16 (διαυγής 
κατάσταση) 

 

 
7.3 % 

 

 
21.0 % 

 

 
71.7 % 

 

 
170.4 W/m2 

 
Ηλεκτροχρωμικό 

W14 (διαυγής 
κατάσταση) 

 
 

11.0 % 

 
 

56.4 % 

 
 

32.4 % 

 
 

492.4 W/m2 

 
Ηλεκτροχρωμικό 
W14 1

η
 μέτρηση 

(χρωματισμένη 
κατάσταση) 

 

 

10.1 % 

 

 

50.9 % 

 

 

39.0 % 

 

 

432.7 W/m2 

 
Ηλεκτροχρωμικό 
W14 2

η
 μέτρηση 

(χρωματισμένη 
κατάσταση) 

 
 

8.0 % 

 
 

33.6 % 

 
 

58.4 % 

 
 

275.8 W/m2 

 
Ηλεκτροχρωμικό 
W14 3

η
 μέτρηση 

(χρωματισμένη 
κατάσταση) 

 

 
6.7 % 

 

 
9.4 % 

 

 
84.0 % 

 

 
70.3 W/m2 

Πίνακας 8: Ηλιακή διαπερατότητα για τις τρεις περιοχές του ηλιακού φάσματος 

 Υλικό 
UV ηλιακή 

διαπερατότητα 
VIS ηλιακή 

διαπερατότητα  
NIR ηλιακή 

διαπερατότητα 

 
Σύνολο 

 
Ηλεκτροχρωμικό 

W16 (διαυγής 
κατάσταση) 

 

10.2 % 

 

70.0 % 

 

19.8 % 

 

100 % 

 
Ηλεκτροχρωμικό 

W14 (διαυγής 
κατάσταση) 

 

5.0 % 

 

54.9 % 

 

40.0 % 

 

100 % 

 
Ηλεκτροχρωμικό 
W14 1

η
 μέτρηση 

(χρωματισμένη 
κατάσταση) 

 

5.6 % 

 

57.3 % 

 

37.1 % 

 

100% 

 
Ηλεκτροχρωμικό 
W14 2

η
  μέτρηση 

(χρωματισμένη 
κατάσταση) 

 

8.0 % 

 

63.9 % 

 

28.1 % 

 

100% 

 
Ηλεκτροχρωμικό 
W14 3

η
 μέτρηση 

(χρωματισμένη 
κατάσταση) 

 

19.6 % 

 

70.2 % 

 

10.2 % 

 

100 % 

 
 

Μονωτικό 

 

6.8 % 

 

47.8 % 

 

45.4% 

 

100% 

PV-Glazing 

 

0.1 % 

 

 

8.0 % 

 

91.9% 

 

100 % 

Φωτοβολταϊκό a-Si 0.1% 21.3 % 78.6 % 100 % 
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Εικόνα 30: Φάσματα διαπερατότητας για το ηλιακό φάσμα. 

 

Η προτεινόμενη συνδυαστική μέθοδος 

Η καμπύλη βαθμονόμησης στην Εικόνα 31, συσχετίζει την υπολογισμένη ηλιακή 

διαπερατότητα των ηλεκτροχρωμικών υλικών με τις μετρήσεις της έντασης της διαδιδόμενης 

ακτινοβολίας από το πυρανόμετρο. Υπάρχει επίσης η γραμμική προσαρμογή των δεδομένων 

αυτών. Παρατηρείται γραμμική εξάρτηση καθώς υψηλότερη διαπερατότητα σημαίνει 

περισσότερη διαδιδόμενη ακτινοβολία μέσω του υλικού υαλοπίνακα. Επιπλέον, καθώς ο 

ηλιακός προσομοιωτής βρίσκεται σε παράλληλη διάταξη με το κάθε υλικό που εξετάστηκε δεν 

υπάρχουνν γωνίο-εξαρτώμενες απώλειες. Ο Πίνακας 9 περιέχει τα δεδομένα της γραμμικής 

προσαρμογής της ευθείας: 

                               (5.4) 

όπου y είναι η ένταση της μεταδιδόμενης ακτινοβολίας (W/m
2
) και x είναι η ανηγμένη 

διαπερατότητα (%). 
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Εικόνα 31: Καμπύλη βαθμονόμησης με τη γραμμική προσαρμογή των ηλεκτροχρωμικών 
υλικών. Στον Χ-άξονα, χρησιμοποιείται η διαπερατότητα μετά την αναγωγή στο ASTM G173 
φάσμα. 

Ως εκ τούτου, η γραμμικότητα των μετρήσεων για τα φασματοφωτομετρικά βαθμονομημένα 

δείγματα υποδηλώνει την ορθότητα της τεχνικής για τις μετρήσεις διαπερατότητας 

υαλοπινάκων. 

Πίνακας 9: Οι παράμετροι της γραμμικής προσαρμογής στα πειραματικά δεδομένα της Εικ.31. 

  Τιμή Σφάλμα  

Σημείο τομής 

 

-16.3 W/m
2
  

 

 

6.3 W/m
2
 

 
 

Κλίση 

 

8.9 (
 

   
 

 
)  

 

0.2 ( 
 

   
 

 
) 

   

   Ο Πίνακας 10 συνοψίζει όλες τις διαπερατότητες που προσδιορίστηκαν από την Εξ. 5.4 για 

τα υλικά των υαλοπινάκων με τις αντίστοιχες αποκλίσεις και σφάλματα. Επιπροσθέτως, 

εμφανίζεται η ηλιακή διαπερατότητα ως ο λόγος της διαδιδόμενης ηλιακής ακτινοβολίας με 

υλικό υαλοπίνακα προς την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία χωρίς υλικό υαλοπίνακα, 

σύμφωνα με τις ενδείξεις του πυρανομέτρου. Επίσης, οι τιμές της ηλιακής διαπερατότητας 

που προσδιορίστηκαν με τη παραπάνω μέθοδο είναι πολύ κοντά με τις αντίστοιχες τιμές της 

ανηγμένης ηλιακής διαπερατότητας και τα σφάλματα είναι σχετικά μικρά (2.6% και 3.2% για 

το μονωτικό υλικό και το φωτοβολταϊκό a-Si, αντίστοιχα. Η προτεινόμενη μέθοδος περιορίζει 

τα σφάλματα των άμεσων μετρήσεων (μετρήσεις με φασματοφωτόμετρο και ο λόγος της 

ακτινοβολίας με και χωρίς υλικό υαλοπινάκων) καθώς περιλαμβάνει την στατιστική στον 
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προσδιορισμό της γραμμικής σχέσης της Εξ.5.4. Κατά συνέπεια, η μεθοδος μπορεί να 

εφαρμοστεί για τον προσδιορισμό της ηλιακής διαπερατότητας κτιριακών υλικών. 

Πίνακας 10: Συνοπτικός πίνακας των υπολοίπων υλικών υαλοπίνακα 

 Υλικό 

 
 

Υπολογισμένη 
Ανηγμένη 

Ηλιακή 
Διαπερατότητα 

Ηλιακή 
Διαπερατότητα 
ως η αναλογία 

της ηλιακής 
ακτινοβολίας με 
και χωρίς υλικό 

υαλοπίνακα  

 
 

Ηλιακή 
Διαπερατότητα 
υπολογισμένη 

με την 
προτεινόμενη 

μέθοδο 

 
 
 

Ένταση 
διαδιδόμενης 
ακτινοβολίας  

Διαφορά της 
Ηλιακής 

Διαπερατότητας 
με την 

προτεινόμενη 
μέθοδο από την 

Ανηγμένη 
Ηλιακή 

Διαπερατότητα 

 
 
 
 

Σφάλμα 

Μονωτικό 
Υλικό 

 

63.3 % 

 

 

62.8 % 

 

65.0 % 

 
595.0 W/m2  

 
1.7 % 

 
2.6 % 

Φωτοβολταϊκό 
a-Si 

 

23.5 % 24.6 % 24.2 % 232.7 W/m2 0.8 % 3.2 % 

Φωτοβολταϊκό 
PV-Glazing 

 

12.2 % 14.6 % 13.6 % 137.9 W/m2 1.4 % 11.6 % 

       

 

   Η μέθοδος είναι ταχύτερη των μεθόδων ASTM αφού με την προτεινόμενη συνδυαστική 

μέθοδο ενώ επιπρόσθετες συνιστώσες μπορούν να προσδιοριστούν όπως η ανακλώμενη 

ακτινοβολία στην ίδια μέτρηση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Μελέτη θερμικής απόδοσης καινοτόμου παραθύρου 

Περιγραφή πειράματος 

Στη μελέτη της θερμικής απόδοσης του καινοτόμου παραθύρου χρησιμοποιήθηκαν δύο 

διαδοχικά δωμάτια ίδιων διαστάσεων και με ίδιες διαστάσεις παραθύρων. Το ένα δωμάτιο 

ήταν το δωμάτιο αναφοράς και το άλλο δωμάτιο ήταν το δωμάτιο όπου δοκιμάστηκε το 

καινοτόμο παράθυρο. Οι διαστάσεις και των δύο παραθύρων ήταν 70 cm πλάτος x 132 cm 

ύψος. Το παράθυρο στο δωμάτιο αναφοράς αποτελούταν από ένα διπλό υαλοπίνακα  

(Εικόνα 32) ενώ το καινοτόμο παράθυρο που δοκιμάστηκε ήταν ένας διπλός υαλοπίνακας 

όπου η ενδιάμεση περιοχή των δύο τζαμιών είχε γεμιστεί με τροποποιημένο εμπορικό υλικό 

διοξειδίου του πυριτίου σε κοκκώδη μορφή (Εικόνα 33). Το υλικό διοξειδίου του πυριτίου 

κορέστηκε αρχικά σε περιβάλλον υγρασίας με αύξηση της μάζας του κατά 20%. 

   Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν την καλοκαιρινή περίοδο. Και στα δύο παράθυρα 

μετρήθηκε η θερμοκρασία στον εσωτερικό τους χώρο (°C), η θερμοκρασία του περιβάλλοντος 

(°C) και η θερμοκρασία στο εσωτερικό τους τζάμι (°C). Οι μετρήσεις στο παράθυρο δοκιμών 

περιελάμβαναν την θερμοκρασία έξω από το εσωτερικό τζάμι (°C), τη θερμοκρασία του 

εσωτερικού τζαμιού. Τέλος, μετρήθηκαν η προσπίπτουσα και η διαδιδόμενη ηλιακή 

ακτινοβολία από το παράθυρο (W/m
2
).  
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Εικόνα 32: Το παράθυρο αναφοράς. 

 
 

 
 

Εικόνα 33: Το παράθυρο με το πορώδες υλικό διοξειδίου του πυριτίου και οι μετρητές ροής 
θερμότητας. 

 
 
 

Αποτελέσματα 

Στην Εικόνα 34 φαίνονται δύο διαφορές θερμοκρασίας συναρτήσει του χρόνου. Με μαύρο 

χρώμα είναι η διαφορά θερμοκρασίας των δύο δωματίων και με κόκκινο η διαφορά 

θερμοκρασίας των δύο εσωτερικών τζαμιών των παραθύρων. Όπως μπορεί να παρατηρηθεί 

η μέση διαφορά θερμοκρασίας για τα δωμάτια αντιστοιχεί σε 1-1.5°C. Το αποτέλεσμα αυτό 
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μπορεί να αποδοθεί σε δύο λόγους: α) την ανακλαστικότητα του υλικού και β) την 

απορρόφηση της ακτινοβολίας στο υλικό λόγω της προσροφημένης υγρασίας στους πόρους 

του. Η αποροφούμενη ακτινοβολία αυξάνει την αισθητή θερμότητα και μπορεί να αποδοθεί σε 

λανθάνουσα θερμότητα για την εξάτμιση του προσροφημένου νερού. Κατά συνέπεια η 

θερμική ροή προς το εσωτερικό του δωματίου μειώνεται. Η διαφορά των θερμοκρασιών των 

δύο γραφείων μειώνεται με το χρόνο και σταθεροποιείται  στον 1°C. Σημειώνεται ότι στο 

πείραμα που εκτελέστηκε το υλικό περικλείεται στον ενδιάμεσο χώρο των τζαμιών και δεν 

μπορεί να επαναπροσλάβει την προσροφημένη υγρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας που τα 

επίπεδά της αυξάνονται. Έτσι μειώνεται και η διαδικασία της εκρόφησης της υγρασίας αλλά 

και ο συντελεστής ανακλαστικότητας και εμφανίζονται μικρότερες διαφορές θερμοκρασίας. 

     Επίσης, η διαφορά θερμοκρασίας στα δύο εσωτερικά τζάμια είναι κατά μέσο όρο ίση με 

4°C (Εικόνα 35). Η διαφορά μειώνεται με το χρόνο καθώς μειώνεται η υγρασία του υλικού, 

αλλά παραμένει υψηλότερη από την προηγούμενη διαφορά θερμοκρασίας. Η μεταβολή της 

διαφοράς μπορεί να αποδοθεί στις ενεργειακές διαδικασίες στο εσωτερικό τζάμι όπου ένα 

μέρος της θερμότητας που έχει το εσωτερικό τζάμι αποδίδεται στο εσωτερικό του δωματίου 

μέσω θερμικής συναγωγής, θερμικής αγωγιμότητας, θερμικής ακτινοβολίας από την 

επιφάνεια, ενώ κι ένα μέρος της απορροφημένης ενέργειας από το τζάμι αποδίδεται ως 

δευτερεύουσα θερμότητα προς τον εσωτερικό χώρο. 

 
 

Εικόνα 34: Διαφορά θερμοκρασίας του εσωτερικού των δύο δωματίων (με μαύρο) και διαφορά 
θερμοκρασίας των εσωτερικών τζαμιών των δύο παραθύρων (με κόκκινο), συναρτήσει του 
χρόνου σε λεπτά.  
 
   Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται τα θερμοκρασιακά αποτελέσματα για το εσωτερικό 

τζάμι του καινοτόμου παράθυρου (D-WindInter) καθώς κι η θερμοκρασία για το εσωτερικό 

τζάμι του δωματίου αναφοράς (G-WindInter). Καταρχήν είναι αναμενόμενο το εσωτερικό τζάμι 

του δωματίου αναφοράς να εμφανίζει υψηλότερη θερμοκρασία. Η διαφορά του σε σχέση με 

τις περιπτώσεις όπου το θερμοζεύγος ήταν κολλημένο με ένα μαύρο χαρτόνι πάνω στο 
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παράθυρο και σε επαφή με ένα φύλλο αλουμινίου πάνω στο παράθυρο είναι περίπου 2.5-

3°C. Η διαφορά θερμοκρασίας φτάνει τους 6-7°C όταν γίνει σύγκριση με την περίπτωση όπου 

αέρας θα υπήρχε μέσα στο παράθυρο. Αυτό το αποτέλεσμα αναδεικνύει την καθοριστική 

συμβολή της συναγωγής (convection), η οποία βοηθάει στην απομάκρυνση της θερμότητας 

και στην επιτάχυνση της εκρόφησης-εξάτμισης. 

 

 
Εικόνα 35: Οι θερμοκρασίες του εσωτερικού τζαμιού του καινοτόμου παραθύρου και του 
παραθύρου αναφοράς. 

 

Στην ίδια κατεύθυνση συνηγορεί και η Εικόνα 36 που δείχνει τη μείωση της προσπίπτουσας 

ηλιακής ακτινοβολίας όταν αυτή διέρχεται από το καινοτόμο παράθυρο. Φαίνεται ότι σχεδόν 

τα 2/3 της ηλιακής ακτινοβολίας αποτρέπονται από την αλληλεπίδρασή τους με το παράθυρο 

ενώ δεν περιορίζονται σημαντικά τα επίπεδα φωτισμού του δωματίου λόγω της διαχεόμενης 

δέσμης (σχεδόν τα μισά Lux σε σχέση με τυπικό διπλό υαλοπίνακα). Κατά συνέπεια, τα 

αποτελέσματα της παρούσας εργασίας υποδεικνύουν ότι είναι εφικτή η εκμετάλλευση της 

υγρασίας περιβάλλοντος με πορώδη υδρόφιλα υλικά σε υαλοπίνακες για τον περιορισμό των 

θερμικών κερδών των κτιρίων.  
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Εικόνα 36: Η ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στον κάθετο άξονα του εξωτερικού 
τζαμιού του καινοτόμου παραθύρου (μαύρη γραμμή) κι η ηλιακή ακτινοβολία που 
διέρχεται του παραθύρου (κόκκινη γραμμή). 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Συμπεράσματα 

Στα πλαίσια της παρούσης διδακτορικής διατριβής μελετήθηκαν τρόποι αντιμετώπισης του 

Φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας και πιο συγκεκριμένα τρόποι αντιμετώπισης του 

φαινομένου μέσω μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Η ενεργειακή 

κατανάλωση των κτιρίων αντιστοιχεί σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής ενεργειακής 

κατανάλωσης και είναι ίσο περίπου με 40%. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκε να μελετηθεί ο 

ρόλος των υαλοπινάκων στην ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων καθώς οι επιφάνειες 

υαλοπινάκων είναι υπεύθυνες για μεγάλο τμήμα της κτιριακής ενεργειακής κατανάλωσης. 

Παρουσιάστηκαν οι αναπτυγμένες και οι αναπτυσσόμενες τεχνολογίες παραθύρων για τη 

μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας: μονωτικά υλικά για παράθυρα, υλικά αλλαγής-

φάσης, ανακλαστικά υλικά, ηλεκτροχρωμικά, θερμοχρωμικά και φωτοβολταϊκά υλικά. Η 

απόδοσή τους καθορίζεται από τις τιμές των συντελεστών U-value και g-value. Στο εγγύς 

μέλλον αναμένεται να εφαρμοστούν τα θερμοχρωμικά παράθυρα, εφόσον μειωθεί η 

θερμοκρασία μετάβασης του διοξειδίου του βαναδίου (VO2), τα διαφανή φωτοβολταϊκά που 

είναι ικανά να παράγουν ηλεκτρισμό και ίσως να χρησιμεύουν και στην παροχή ζεστού νερού 

για τα κτίρια. Επιπλέον η εμφάνιση καινοτόμων συνδυασμών σε μελέτες υποδεικνύει την 

κατεύθυνση των μελλοντικών ερευνητικών διερευνήσεων. 
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   Για την αντιμετώπιση της παρατηρούμενης αύξησης της ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, κυρίως σε χώρες της Νότιας Ευρώπης, προτείνεται ο εξατμιστικός 

δροσισμός των κτιρίων με τη χρήση πορώδων υλικών στους υαλοπίνακες του κτιρίου. Τα 

υδρόφιλα πορώδη υλικά έχουν την ικανότητα να προσροφάνε μεγάλη ποσότητα υγρασίας. 

Όταν η θερμοκρασία των υλικών αυξηθεί, η προσροφημένη υγρασία εξατμίζεται κι έτσι 

απομακρύνεται η λανθάνουσα θερμότητα το οποίο οδηγεί σε μείωση της θερμοκρασίας της 

επιφάνειας του πορώδους υλικού. Για εφαρμογές εξατμιστικού δροσισμού βρέθηκαν να είναι 

κατάλληλα τα μεσοπορώδη υλικά, δηλαδή υλικά με μέγεθος πόρων 2-50 nm. Η μέθοδος sol-

gel εφαρμόστηκε για την προετοιμασία διαφανών υδρόφιλων μεσοπορώδων υλικών οξειδίου 

του πυριτίου και τη μελέτη τους ως υποψήφια υλικά εφαρμογής εξατμιστικού δροσισμού. Τα 

υλικά παρουσίασαν επιπλέον αύξηση της ανακλαστικότητάς τους στο εγγύς υπέρυθρο ως 

αποτέλεσμα της μεταβολής της σύστασής τους με την προσρόφηση υγρασίας. Συγκρινόμενα 

με  τυπικά μικροπορώδη πηκτώματα διοξειδίου του πυριτίου κατόπιν κορεσμού σε υγρασία 

παρουσίασαν χαμηλότερη επιφανειακή θερμοκρασία, ενώ η εσωτερική θερμοκρασία τους 

ήταν χαμηλότερη πάνω από 5°C σε σχέση με αυτή των πηκτωμάτων. Επίσης, καινοτόμο 

παράθυρο με εμπορικό μεσοπορώδες υλικό οξειδίου του πυριτίου στον εσωτερικό χώρο 

μεταξύ των τζαμιών μείωσε την εσωτερική θερμοκρασία δωματίου δοκιμών κατά 1-1.5°C σε 

σχέση με ένα ίδιο απλό παράθυρο αναφοράς διπλού υαλοπίνακα σε δωμάτιο αναφοράς, ενώ 

η διαφορά θερμοκρασίας για το εσωτερικό τζάμι του υαλοπίνακα μειώθηκε κατά 4°C. Οι 

διαφορές αποδόθηκαν στην αυξημένη ανακλαστικότητα λόγω της προσροφημένης υγρασίας 

σε συνδυασμό με τη λειτουργία του εξατμιστικού δροσισμού. Τα περιθώρια βελτίωσης του 

Διαφανούς Υδρόφιλου Μεσοπορώδους Υλικού που συντέθηκε στο εργαστήριο είναι μεγάλα 

διότι ζητήματα όπως η σύνθεση του υλικού σε μορφή μεγάλων μονολίθων, η βελτιστοποίηση 

της οπτικής του διαφάνειας καθώς και η αντοχή του υλικού σε πολλούς κύκλους εισρόφησης-

εκρόφησης της υγρασίας είναι υπό έντονη έρευνα. 

   Συνοψίζοντας, το κύριο συμπέρασμα της παρούσας εργασίας είναι ότι είναι εφικτή η 

εκμετάλλευση περιβαλλοντικών παραμέτρων όπως η προσρόφηση υγρασίας σε όφελος 

μείωσης θερμικών κερδών στα κτίρια. Επιπλέον θέματα που πρέπει να διερευνηθούν 

περαιτέρω αποτελούν η αύξηση της οπτικής διαπερατότητας των υλικών και της διαφάνειάς 

τους . 

   Τέλος, η προτεινόμενη νέα μέθοδος προσδιορισμού της ηλιακής διαπερατότητας για 

καινοτόμους υαλοπίνακες παρουσιάζει συγκρίσιμα και ταχύτερα αποτελέσματα έναντι των 

ASTM μεθόδων. 
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