
Co to jest izolacja transparentna?

Izolacja transparentna to zewnętrzna warstwa w przegrodach budowlanych,
której konstrukcja umożliwia bierną lub czynną konwersję energii
promieniowania słonecznego z jednoczesnym ograniczeniem strat ciepła od
otoczenia.

Izolacje transparentne muszą być wykonane z materiałów charakteryzujących się dużą
przepuszczalnością promieniowania słonecznego oraz dobrą izolacyjnością termiczną.

Izolacja transparentna podobnie jak w przypadku tradycyjnych izolacji separuje ciepło, a ponadto
daje możliwość pozyskiwania ciepła pochodzącego z promieniowania słonecznego.

Rozróżnić można dwa podstawowe warianty zastosowania, które są
diametralnie różne:

zastosowanie w przegrodzie pełnej (nieprzezroczystej) – izolacja jest elementem zysków cieplnych,●

tworząc warstwę przepuszczającą promienie słoneczne, doprowadzając energię promieniowania do
układu akumulacyjnego.
zastosowanie w przegrodzie przezroczystej – instalacja jest elementem systemu zysków cieplnych.●

Stanowi warstwę przepuszczalną promienie i światło naturalne do pomieszczeń, umożliwiając
absorpcję energii promieniowania przez przegrody wewnętrzne pomieszczenia i jego wyposażenie
oraz doświetlenie wnętrza światłem rozproszonym.

Oba systemy spełniają również podstawową funkcję, czyli ograniczenie straty ciepła z budynku.

Klasycznym przykładem zastosowania izolacji transparentnej jest dwuwarstwowa konstrukcja ściany
zewnętrznej z warstwą izolacyjną umieszczoną od strony zewnętrznej.

W takiej ścianie rozróżnia się następujące warstwy
(począwszy od strony zewnętrznej):

szyba ochronna,●

szczelina powietrzna,●

izolacja transparentna,●

absorber,●

warstwa masywna.●

Najczęstszymi materiałami do tworzenia struktur izolacji
transparentnych są:

tworzywa sztuczne – materiały te są odporne na działanie promieniowania ultrafioletowego i●

posiadają wysoką odporność na temperatury panujące w systemach tego typu izolacji. Materiały te
cechują się również wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne.
szkło – dzięki odporności na działanie ognia, promieni UV i wytrzymałość na działanie wysokich●

temperatur jest materiałem często występującym w ścianach transparentnych jako materiał
osłonowy.



aerożele krzemionkowe – materiał ten charakteryzuje się dużą porowatością, która może●

przekraczać nawet 95%. Materiał ten ma bardzo niską przewodność cieplną (lambda w granicy
0,012-0,018 W/(mK)). Dzięki tym właściwościom płyta aerożelu grubości 2 cm może zastąpić płytę
o strukturze kapilarnej grubości 10 cm.
celuloza – atutem tego materiału jest jego ekologiczne pochodzenie i niska cena. Wykonuje się z●

niego struktury „plastrów miodu” produkowane z kartonu. Izolacja z kartonu może być barwiona w
różnych kolorach, nie jest jednak tak przezroczysta jak inne materiały stosowane w izolacjach
transparentnych. Karton dobrze akumuluje ciepło oraz jest dobrym materiałem do izolacji
akustycznej. 
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