
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Τα παράθυρα με διπλά τζάμια, όπου έχουμε δύο παράλληλες γυάλινες επιφάνειες να χωρίζονται από 
αέρα ή τα αδρανή αέρια κρυπτόν ή αργόν ή το κενό, φτιάχτηκαν κυρίως για 
να μη διαρρέει θερμότητα από το ζεστό εσωτερικό του σπιτιού στη 
διάρκεια του χειμώνα προς τα έξω. Το αργόν (Ar) είναι καλύτερο μονωτικό 
από τον αέρα και το κρυπτόν (Kr) ακόμη καλύτερο, αλλά και ακόμη 
ακριβότερο από το αργόν, ενώ το κενό είναι ό,τι καλύτερο και πολύ 
ακριβότερο φυσικά.  

Η διάδοση της θερμότητας από τη μια πλευρά ενός παραθύρου με διπλά 
τζάμια στην άλλη γίνεται με τρεις τρόπους: μέσω του στερεού πλαισίου, 
μέσω της κυκλοφορίας του αερίου που μεσολαβεί και με απευθείας 
εκπομπή. Τα παλιά παράθυρα μετατρέπουν το καλοκαίρι τα σπίτια και τα 

γραφεία μας σε ιδανικά θερμοκήπια και τον χειμώνα επιτρέπουν στην ακριβοπληρωμένη από εμάς 
θερμότητα να διαρρεύσει προς τα έξω. Εκεί που έχει πολύ κρύο αλλά και στα βορινά παράθυρα, τα 
διπλά τζάμια με απλό γυαλί είναι μια χαρά. Μπαίνουν όλες οι ακτινοβολίες, ζεσταίνουν και η πιο 
πολλή θερμική ενέργεια μένει μέσα. Εκεί όμως που έχει ζέστη και κυρίως στα δυτικά παράθυρα, όπου 
ο ήλιος το απόγευμα του καλοκαιριού μετατρέπεται κυριολεκτικά σε πυρπολητή του σπιτιού, έχουμε 
άλλες απαιτήσεις. Από τη συνολική ηλιακή ακτινοβολία περισσότερη από τη μισή είναι αόρατη, με το 
συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό να ανήκει στην υπερέρυθρη.  

Υπάρχουν λοιπόν ειδικά επιστρώματα που κάνουν η όλη επιφάνεια του παραθύρου να επιτρέπει 
μόνο στο ορατό φως να περνάει μέσα και έτσι να μη ζεσταίνονται τα δωμάτια. Οταν πέφτει επάνω 
στο τζάμι ακτινοβολία με μορφή διαδοχικών κυμάτων, ένα μέρος της ανακλάται, ένα μέρος της 
απορροφάται από αυτό και το υπόλοιπο περνάει. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι το πόση ενέργεια θα 
ανακλασθεί εξαρτάται και από τη γωνία που έχουν τα κύματα σε σχέση με το τζάμι. Αν είναι μικρή σε 
σχέση με την επιφάνεια του παραθύρου, μικρότερη από 30 μοίρες περίπου, η ανακλώμενη ποσότητα 
αυξάνεται κατακόρυφα.  

Αυτό τι σημαίνει για ένα κτήριο; Οτι τον χειμώνα που ο ήλιος είναι 
χαμηλά ως προς τον ορίζοντα οι ακτίνες εισέρχονται σε μεγαλύτερη 
ποσότητα, ενώ το καλοκαίρι που δεν τις θέλουμε ο ήλιος στο 
μεγαλύτερο μέρος της ημέρας είναι ψηλά, η γωνία μικραίνει αντίστοιχα 
και γι' αυτό οι περισσότερες ανακλώνται. Η ενέργεια της ακτινοβολίας 
που απορροφάται από το απλό γυαλί κατά ένα μέρος θερμαίνει το αέριο 
που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο γυάλινες πλάκες, αν πρόκειται για 
διπλό τζάμι, και το υπόλοιπο, που φθάνει το 84%, το εκπέμπει προς το 
εσωτερικό. Σήμερα όμως χρησιμοποιούνται τζάμια «χαμηλής 
εκπομπής», τα γνωστά και ως low-e, όπου το ποσοστό της 
εκπεμπόμενης ακτινοβολίας δεν ξεπερνάει το 4%, ενώ το 96% της 
θερμικής ενέργειας ανακλάται. Αυτό έχει το πλεονέκτημα τον χειμώνα να 
στέλνει πάλι προς τα μέσα τη θερμότητα που δημιουργείται στο 
εσωτερικό του σπιτιού, κάτι που θέλουμε πολύ να γίνεται, και το 
καλοκαίρι να μην αφήνει να μπαίνει τόση «ζέστη».  

Ενας ακόμη λόγος που προσπαθούμε να αφήνουμε μόνο το ορατό τμήμα της ακτινοβολίας να 
μπαίνει από το παράθυρό μας κυρίως το καλοκαίρι έχει σχέση με την υπεριώδη ακτινοβολία, που έχει 
μάλιστα αυξηθεί λόγω της οπής του όζοντος. Την ενοχοποιούν δε, μολονότι δεν είναι ο μοναδικός 
υπαίτιος, για το ξεθώριασμα των χρωμάτων σε τοίχους, υφάσματα, έπιπλα, λόγω των χημικών 
αντιδράσεων που ευνοεί ιδιαίτερα όταν τα χρώματα έχουν φιλική προς το περιβάλλον βάση. Γενικά 
πάντως λιγότερη υπεριώδης μέσα στο σπίτι σημαίνει τρεις φορές περίπου λιγότερη απώλεια στα 
χρώματα γύρω μας! 

 


