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  مقدمه

  بسمه تعالی

های کـشور، سـازندگان       مقررات ملی در ساختمان    19اجباری شدن اجرای مبحث     
از آنجـایی کـه     . های حرارتـی در سـاخت و سـازها نمـود           را ملزم به استفاده از عایق     

رسانی الزم    ها در کشور چندان متداول نبوده است، اطالع         کاری حرارتی ساختمان    عایق
  .رسد ری به نظر میدر این خصوص ضرو

 اطالعـات جـامعی در      کتابچه حاضر در پاسخ به این نیاز گردآوری شده و شـامل           
های مـورد اسـتفاده در بهینـه سـازی پوسـته             صوص معرفی انواع مصالح و فرآورده     خ

 و  های مطلـوب   انتخاب روش ،  های عایق کاری حرارتی      انواع شیوه  ،خارجی ساختمان 
ایـن مجموعـه بـر گرفتـه از         . اسـت های انتخاب شـده      نیز برآورد هزینه اجرایی شیوه    

در ایـن    .باشـد    مـی  »های شاخص و متداول    ممیزی انرژی ساختمان  «گزارشات پروژه   
 کارفرمـای   کـه  ساختمان در پنج شهر ایران انجـام گردیـده           100پروژه ممیزی انرژی    

سـازی مـصرف سـوخت کـشور و مجـری آن مرکـز تحقیقـات           شـرکت بهینـه   پروژه  
مدیر مجـری   (ضمن قدردانی ازآقای دکتر بهروز کاری       . سکن بوده است  ساختمان و م  

، امیدواریم که مطالـب     در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن      و همکاران ایشان  ) پروژه
  .مندان باشد راهگشای عالقه بتوانداین مجموعه  ارائه شده در

  
  

  مهرناز لنکرانیـ  کارشناس مسئول پروژه
  ررف سوخت کشوسازی مص  بهینهشرکتکارشناس 

 بخش ساختمان



  صفحه سفید



  :فصل اول
  سازی پوسته خارجی های مورد استفاده در بهینه وردهآمصالح و فر

هایی که    وردهآ طورکلی فر   حرارتی و به    ، مصالح متداول به عنوان عایق     کتابدر این   
 گردنـد و    گیرند معرفی می    سازی مصرف انرژی مورد استفاده قرار می        در راستای بهینه  

چنین در مورد مصالحی که در دیگر         هم. گردد  ها ارائه می    اطالعات موجود در مورد آن    
کشورها کاربرد دارند و جا دارد که امکان تولید و استفاده از آنها در صنعت ساختمان                

های    در مورد سیستم   نکاتیدر ادامه،   . شود  مورد بررسی قرار گیرد توضیحاتی ارائه می      
  .گردد میای نورگذر ساختمان ارائه مورد استفاده در جداره

  های حرارتی  عایقـ1ـ1
مــصالحی کــه در ســاخت و ســاز کــاربرد دارنــد از نظــر خــصوصیات حرارتــی  

برخی از این مواد انتظارات متعـددی را بـرآورده          . های چشمگیری با هم دارند      تفاوت
 مقـررات ملـی سـاختمان       19کنند، ولی جوابگوی ضوابط تعیین شـده در مبحـث             می
هـای حرارتـی، مقاومـت حرارتـی          یستند و در اغلب موارد الزم است با کاربرد عایق         ن

  .مورد نیاز در جدارهای پوسته خارجی ساختمان تأمین گردد
. شود وجود دارد     کار برده می    تنوع فراوانی در موادی که به عنوان عایق حرارتی به         

صات حرارتـی را    با توجه به این نکته که هوای خشک ساکن یکـی از بهتـرین مشخـ               
گردد با استفاده از مواد متخلخل و سبک و محـدود             داراست، در اغلب موارد سعی می     

طـور کلـی،      بـه . کردن جریان هوا در آن مقاومت حرارتی را تا حد ممکن افزایش داد            
گردند جریـان هـوا       شوند که باعث می     های حرارتی یا از الیاف ریزی تشکیل می         عایق

وا یـا   هـای هـ      از انبساط مواد پلیمری و محبوس شـدن حبـاب          کامالً محدود گردد، یا   
  .آیند دست می گازی دیگر به



ها نیز وارد صنعت ساختمان شدند و با مطرح شدن یـک              در دو سال اخیر ابرعایق    
های   آوری جدید، یعنی امکان استفاده از فضاهای کوچک خأل، دستیابی به مقاومت             فن

  . است  گردیدههایی اندک میسر بسیار باال با ضخامت
طور کلی به سه دسته معدنی، پلیمری و گیاهی تقسیم            های حرارتی متداول به     عایق

شود و توضیحاتی در       به هر یک از این موارد پرداخته می        این بخش در ادامه   . شوند  می
امـا قبـل از آن، توضـیحاتی در مـورد مقـادیر             . گردد  ها ارائه می    مورد انواع مختلف آن   

  .گردد های حرارتی ارائه می مورد عایقفیزیکی مطرح در 

  تعاریف 
 مصالح یا سیستم مرکبی که انتقال گرما را از محیطی بـه             ):عایق حرارت ( عایق   ـ

توانـد عـالوه      در مواردی عایق حرارت می    . محیطی دیگر به طور مؤثر کاهش دهد      
 …های دیگری نیز ماننـد بـاربری، صـدابندی و             بر کاهش انتقال حرارت، توانایی    

  .شته باشددا
شود که دارای ضریب      عایق حرارت قابل استفاده در ساختمان به عایقی اطالق می         

 و مقاومت حرارتی مساوی یا بیـشتر        W/m.K 065/0هدایت حرارتی کمتر یا مساوی      
ایط حرارتـی   گیـری در شـر      مقادیر ذکر شده مربوط به انـدازه      ( باشد   m2.K/W 5/0از  

  ).باشند استاندارد می
 مقدار حرارتی که در یک ثانیه از یک متر مربـع عنـصری              : حرارت  ضریب هدایت  ـ

کند و اختالف دمایی برابر یک        همگن به ضخامت یک متر، در حالت پایدار، عبور می         
ضریب هـدایت حرارتـی     . درجه کلوین بین دمای دو سطح طرفین عنصر ایجاد نماید         

  . است[W/m.K]شود و واحد آن   نشان داده میλبا 
 نسبت ضخامت الیه به ضریب هدایت حرارتی آن بـدیهی اسـت      :ارتیمقاومت حر  ـ

هـای   مقاومت حرارتی یک پوسته تشکیل شده از چند الیه مساوی با مجموع مقاومت            
  .ها خواهد بود هر یک از الیه



یک یا چند الیه از پوسـته و یـا          ) از نظر حرارتی  (مقاومت حرارتی قابلیت عایق بودن      
شـود و واحـد آن         نشان داده مـی    Rمقاومت حرارتی با    . کند  کل پوسته را مشخص می    

[m2.K/W]است .  
 ضریب انتقال حرارت سطحی قسمتی از پوسـته         ):سطحی( ضریب انتقال حرارت     ـ

خارجی ساختمان برابر است با توان حرارتی منتقل شده از سطحی از آن، با مـساحت           
. درجـه باشـد   یک مترمربع، در صورتی که اختالف دمای داخل و خـارج برابـر یـک                

  .است [W/m2.K]واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت 

  های معدنی عایق 
  پشم شیشه •

در کـشور مـا از      . شـود   شیـشه در ایـران تولیـد مـی          بیش از سه دهه است که پشم      
 و بـه مـوازات آن اقـداماتی بـرای           گردد  میآوری قدیمی تولید پشم شیشه استفاده         فن
های مطرح در زمینـه تولیـد         گیری از تجارب شرکت     بهرهروز کردن خطوط تولید و        به
  .گیرد ن نوع عایق حرارتی صورت میای

  فرآیند تولیدـ 
ها در    ها و نمک    کننده  ذوب، تثبیت   شیشه، مخلوط شیشه، کمک     در فرآیند تولید پشم   

آید و پـس از گذشـتن از مراحـل             درجه سلسیوس به حالت مذاب درمی      1400دمای  
شـدن     به صـورت الیـاف درآمـده و پـس از پاشـیده               1ه اسپینر مختلف بر روی دستگا   

هـم پیونـد خـورده و در          بـه   ) فنلیـک (هـای گرماسـخت       های معدنی یا رزیـن      روغن
هـای    محصول نهـایی بـه صـورت رول، پنـل         . گردد  شده تولید می    های تعیین   ضخامت

  .گردد خت یا به صورت فله عرضه میس نیمه

                                                 
١Spinner 



  مشخصات فنیـ 
 2386شیشه باید از اسـتاندارد ملـی ایـران شـماره              یی پشم به طورکلی محصول نها   

 مقاومـت کشـشی، ضـریب        تبعیت نماید و به لحاظ قطر الیاف، ابعاد، جـرم حجمـی،           
ها مطابق این استاندارد      هدایت حرارتی، درصد رزین، پایداری ابعادی و ضخامت الیه        

ارد ملـی جدیـد بـا       استاندالزم به توضیح است که این استاندارد قدیمی بوده و           . باشد
هـا،   های حرارتی مورد استفاده در ساختمان بر پایه پشم معدنی ـ ویژگـی   عنوان عایق

. باشد   می 8116 به تصویب کمیته ملی رسیده و دارای شماره استاندارد           1383در سال   
دیگر استانداردهای ملی مربـوط بـه ایـن فـرآورده، اسـتانداردهای روش آزمـون بـه                  

 ـ  7298 ـ  7296 ـ  7295 ـ  7294 ـ  7293: ملـی زیـر هـستند    هـای اسـتاندارد   شماره
 ـ  8086 ـ  8084 ـ  8083 ـ  8081 ـ  7304 ـ  7303 ـ  7302 ـ  7301 ـ  7300 ـ  7299
بـه طـور کلـی در    . 7120 ـ  7119 ـ  7118 ـ  7117 ـ  7116 ـ  7115 ـ  7114 ـ  7113

لـی هـر    المل  سنگ و پشم سرباره در استانداردهای بین        شیشه، پشم   فنی پشم مشخصات  
 EN 13162برای مثال اسـتاندارد  . سه در قالب استاندارد واحدی مشخص شده است

های حرارتی ساخته     عایق “های پشم معدنی ساخته شده در کارخانه        فرآورده”با عنوان   
الزامـات  ) EN(استاندارد اروپا   . گیرد  شده از مذاب شیشه، سرباره یا سنگ را دربر می         

  . دو دستۀ عمومی و مصارف خاص تقسیم کرده استهای الیاف معدنی را به عایق
مقاومـت  : اربردها مشخص شده اسـت عبارتنـد از       الزامات عمومی که برای همه ک     

حرارتی، طول و عرض، ضخامت، گونیا بودن، تخت بودن، پایداری ابعادی، مقاومـت             
  .برابر آتشکششی موازی با سطوح و واکنش در 

پایداری ابعادی در شـرایط     : ارتند از الزامات مشخص شده برای مصارف خاص عب      
مشخص شده، تنش فشاری یا مقاومت فشاری، مقاومت کششی عمـود برسـطح، بـار               

ای، خزش فـشاری، جـذب آب، انتقـال بخـار آب، سـختی دینـامیکی، قابلیـت                    نقطه
  .فشردگی، جذب صدا، مقاومت جریان هوا و آزادسازی مواد خطرناک



شود به شـرح      ی این محصول مطرح می    در مدارک خارجی، مشخصات کلی که برا      
  :زیر است

   ابعاد متداول عایق پشم شیشهـ1ـ1جدول 

  رول  پنل سخت  ابعاد متعارف
   متر25 تا 5/4   متر70/2 تا 20/1  طول
   متر20/1 تا 35/0   متر20/1 تا 60/0  عرض
   میلیمتر160 تا 25   میلیمتر150 تا 25  ضخامت

 

  شیشه متداولهای پشم  شخصات فنی عایقم ـ2ـ1جدول 

   کیلوگرم بر متر مکعب200 تا 10  وزن حجمی
  وابسته به وزن حجمی  مقاومت فشاری

  g/m.h.mm Hg 06/0بیش از   نفوذپذیری بخار آب
  بعضی انواع آن غیر جاذب آب هستند  جذب آب

  غیر قابل احتراق یا غیر قابل اشتعال بسته به مورد  رفتار در برابر آتش

که این عـایق حرارتـی دارای مشخـصات آکوسـتیکی خـوبی             با توجه به این نکته      
  . کشورهای صنعتی، بسیار زیاد استباشد، کاربرد آن در ساختمان، در می

بـه  . ها جذب آب و ضریب نفوذپذیری باال است          ضعف این خانواده از عایق      نقطه
کاری از خـارج بایـد بـا رعایـت            های عایق   همین علت، استفاده از این عایق در روش       

در ضمن، نفوذپذیری باالی آن خطر بـروز میعـان را مطـرح             . حظاتی صورت گیرد  مال
های بخاربنـد یـا مـصالحی کـه           سازد و الزم است تمهیدات الزم با استفاده از الیه           می

 19ای مبحـث  بـه راهنمـ  . ک.ر(سازند صـورت گیـرد    خطر بروز میعان را برطرف می  
  ).مقررات ملی ساختمان



 II B پیش از نظر خطر سـرطان، ایـن عـایق در گـروه     الزم به ذکر است تا چندی
المللـی بهداشـت، اکنـون        قرار داشت، ولی با توجه به آخرین دستاوردهای آژانس بین         

  . قرار دارد IIIاین عایق در گروه
کـار رفتـه و وزن        ضرایب هدایت این محصول به دما، رطوبـت، میـزان رزیـن بـه             

تـوان اثـر اکثـر        بردهای ساختمانی، می  در شرایط متعارف کار   . حجمی آن بستگی دارد   
. این پارامترها را قابل اغماض تلقی نمود و تنها وابستگی به دانسیته را در نظر گرفـت            

 مقررات ملی ساختمان، ضرایب هدایت پشم شیشه بر حسب دانـسیته      19طبق مبحث   
  :به شرح زیر است

 3ـ1جدول 

 قررات ملی ساختمان م19ضرایب هدایت پشم شیشه بر حسب دانسیته طبق مبحث 

  وزن مخصوص خشک
(ρ) بر حسب kg/m3  

  (λ)ضریب هدایت حرارتی مفید 
  W/m.oC بر حسب

  054/0  12تا 9
  048/0  18تا 12
  043/0  25 تا 18
  037/0  80 تا 25
  039/0  130 تا 80

باشد که مقادیر ضرایب هدایت تولید یـا          بدیهی است این مقادیر تا زمانی معتبر می       
در صورتی که تولیدکننده ضرایب هـدایت محـصول         .  مشخص نباشد  تولیداتی خاص 

توان از مقادیر مورد تأیید       صالح رسانیده باشد، می     تولیدی خود را به تأیید مراجع ذی      
  .کاری حرارتی ساختمان استفاده نمود برای طراحی عایق

  انواع محصوالت تولیدی در کشورـ 
شـود دارای تنـوع       شیشه تولید مـی   محصوالت عایق حرارتی که با استفاده از پشم         

  :پارامترهایی که دلیل وجود این تنوع هستند عبارتند از. باالیی است



  ضخامتـ 
  و ابعاد) …رولی، پانلی، فله، (شکل ـ 
بـدون پوشـش، کاغـذ کرافـت، فویـل آلومینیـوم سـاده، فویـل                (پوشش طرفین   ـ  

  )…آلومینیوم مسلح، 
  کار رفته فشردگی و میزان رزین بهـ 

   سنگپشم •
هـا پـیش در کـشور         های حرارتی است که از سال       پشم سنگ نیز از جمله عایق     

در . استفاده از این محصول در ساختمان کمتر از پـشم شیـشه اسـت   . شد تولید می 
حال حاضر، کاربرد آن در صنعت، بـه دلیـل پایـداری آن در دماهـای نـسبتاً بـاال                    

  .باشد متداول می
  فرآیند تولیدـ 

بازالت سنگ نهان بلورین با     . سنگ بازالت یا دیاباز است       تولید پشم  ماده اولیه برای  
هـای تیـره     های فلدسپات پالژیوکالز و کانی      منشاء آتشفشانی است که عمدتاً از کانی      

دیاباز سنگی نفوذی با انـدازه دانـه متوسـط          . شود  مانند پیروکسن و الیوین تشکیل می     
سـنگ پـس      پشم. شود  روکسن تشکیل می  های البرادوریت و پی    است که عمدتاً از کانی    

شـتن از مراحـل مختلـف فرآینـد         از ذوب شدن به وسیله کک در حرارت زیـاد و گذ           
. آید  شیشه دارد، به صورت الیاف در می         که شباهت فراوانی با فرآیند تولید پشم       ،تولید

سـخت    هـای گرمـا     های معدنی یـا رزیـن       شدن روغن   الیاف تولید شده پس از پاشیده       
. شـود   هـا و اشـکال مختلـف تولیـد مـی            هم پیوند خـورده و در ضـخامت         به) فنلیک(

هـای نفـت،      های پتروشـیمی، پاالیـشگاه      های مسکونی، مجتمع    سنگ در ساختمان    پشم
ها و صنایع سنگین بـه عنـوان عـایق حرارتـی و صـوتی                 های سیمان، نیروگاه    کارخانه

ش ثبات و مقاومت آنهـا در   سنگ معدنی بوده و به منظور افزای        الیاف پشم . کاربرد دارد 



 آهـک بـه داخـل کـوره اضـافه            دمای باال، کمک ذوب اکسیدکلسیم به صورت سنگ       
  :تجزیه شیمیایی محصول ارائه شده توسط تولیدکننده به شرح زیر است. شود می

  سنگ  آنالیز شیمیایی الیاف پشمـ4ـ1جدول 

  SiO2  46%  اکسید سیلیسیم
  Al2O3  14%  اکسید آلومینیوم

  TiO2  5/1%    تیتانیوماکسید 
  %5/7 ـFe2O3+FeO  8  های آهن اکسید

  CaO  18%  اکسید کلسیم
  MgO  10%  اکسید منیزیم

  مشخصات فنیـ 
 و اسـتانداردهای روش     8116بـه اسـتاندارد      سنگ  برای تعیین مشخصات فنی پشم    

  .آزمون مربوطه که در بخش پیشین معرفی شد مراجعه گردد
به همین علت،   . باشد  شخصات آکوستیکی خوبی می   این عایق حرارتی نیز دارای م     

  .کاربرد آن در ساختمان، در کشورهای صنعتی، بسیار متداول است
  :شود به شرح زیر است در مدارک خارجی، مشخصات کلی که برای این محصول مطرح می

   ابعاد متداول عایق پشم سنگـ5ـ1جدول 

  رول  پنل سخت   ابعاد متعارف  
   متر25 تا 5/3  ر مت70/2 تا 20/1  طول
   متر20/1 تا 35/0   متر90/0 تا 60/0  عرض
   میلیمتر100 تا 30   میلیمتر75 تا 40  ضخامت

  



  های پشم سنگ متداول  مشخصات فنی عایقـ6ـ1جدول

  وزن حجمی
   کیلوگرم بر متر مکعب150 تا 80  :پنل سخت

   کیلوگرم بر متر مکعب200 تا 10    :رول
  حجمیوابسته به وزن   مقاومت فشاری

  08/0 تا g/m.h.mm Hg 06/0  نفوذپذیری بخار آب

  بعضی انواع آن غیر جاذب آب هستند  جذب آب

  غیر قابل احتراق یا غیر قابل اشتعال بسته به مورد  رفتار در برابر آتش

جـذب آب و    ) همانند پشم شیشه  (های پشم سنگ نیز       نقطه ضعف اصلی عایق   
هـای    ، استفاده از ایـن عـایق در روش        به همین علت  . ضریب نفوذپذیری باال است   

در ضمن، نفوذپذیری   . کاری از خارج باید با رعایت مالحظاتی صورت گیرد          عایق
سازد و الزم است تمهیدات الزم با استفاده          باالی آن خطر بروز میعان را مطرح می       

سازند صـورت     های بخاربند یا مصالحی که خطر بروز میعان را برطرف می            از الیه 
  ). مقررات ملی ساختمان19ای مبحث به راهنم. ک.ر(گیرد 

کـار رفتـه و وزن        ضرایب هدایت این محصول به دما، رطوبـت، میـزان رزیـن بـه             
تـوان اثـر اکثـر        در شرایط متعارف کاربردهای ساختمانی، می     . حجمی آن بستگی دارد   

.  گرفـت این پارامترها را قابل اغماض تلقی نمود و تنها وابستگی به دانسیته را در نظر           
 مقررات ملی ساختمان، ضرایب هدایت پشم سنگ بر حسب دانـسیته            19طبق مبحث   

  :به شرح زیر است
  
  
  
  
  
  
  



  7ـ1جدول 
   مقررات ملی ساختمان19ضرایب هدایت پشم سنگ بر حسب دانسیته طبق مبحث 

  وزن مخصوص خشک
(ρ) بر حسب kg/m3  

  (λ)ضریب هدایت حرارتی مفید 
  W/m.oCبر حسب 

  047/0  25 تا 18
  041/0  35تا 25
  039/0  80تا 35
  041/0  180 تا 80
  039/0  130 تا 80

باشد که مقادیر ضرایب هدایت تولید یـا          بدیهی است این مقادیر تا زمانی معتبر می       
در صورتی که تولیدکننده ضرایب هـدایت محـصول         . تولیداتی خاص مشخص نباشد   

توان از مقادیر مورد تأیید       اشد، می صالح رسانیده ب    تولیدی خود را به تأیید مراجع ذی      
  .کاری حرارتی ساختمان استفاده نمود برای طراحی عایق

  انواع محصوالت تولیدی در کشورـ 
، ابعـاد،   )…رولـی، پـانلی، فلـه،       (پارامترهای متعددی از جملـه ضـخامت، شـکل          

بدون پوشش، کاغذ کرافت، فویل آلومینیـوم سـاده، فویـل آلومینیـوم             (پوشش طرفین   
کاررفتـه باعـث گردیـده محـصوالت عـایق            ، فشردگی و میزان رزیـن بـه       )…ح،  مسل

  .شود دارای تنوع باالیی باشد حرارتی که با استفاده از پشم سنگ تولید می

  پشم سرباره •
های معدنی،    در بین عایق  . تولید و استفاده از این عایق در کشور نسبتاً جدید است          

به همـین علـت،     . حرارت و دماهای باال دارد    پشم سرباره بهترین مقاومت را در برابر        
  .بخش اعظم استفاده از این عایق در کاربردهای صنعتی است



  فرآیند تولیدـ 
آینـدی    آیـد و در فـر       ای از کوره بلند ذوب آهن بدست مـی          سرباره به صورت دانه   

هـای معـدنی      مصارف این عایق مشابه دیگـر عـایق       . گردد  مشابه پشم شیشه تولید می    
هـای دمـای بـاال در مـورد ایـن عـایق بـیش از                  بلیت اسـتفاده در محـدوده     است و قا  

جـدول تجزیـه شـیمیایی سـرباره ارائـه شـده توسـط              . سنگ اسـت    شیشه و پشم    پشم
  :تولیدکننده به شرح زیراست

  %)برحسب ( تجزیه شیمیایی سرباره ـ8ـ1جدول 

K2O% Al2O3%  TiO2%  MgO%  SO2%  CaO%  
24/1  28/10  56/3  54/11  14/35  22/36  

به دلیل پایین بودن مقدار سـیلیس، پـشم سـرباره خطـر ایجـاد بیمـاری ریـوی و                    
 درجــه 750در حــد (پــشم ســرباره در دماهــای زیــاد . گونــه حــساسیتی نــدارد هــیچ
  .گراد است  درجه سانتی1300قابل استفاده بوده و نقطه ذوب آن ) گراد سانتی

  مشخصات فنیـ 
 و اسـتانداردهای    8116ه اسـتاندارد ملـی      بسرباره    برای تعیین مشخصات فنی پشم    

  .روش آزمون مربوطه که در بخش های قبلی اشاره شد مراجعه گردد
های تولید شده بـا ایـن    از نظر شکل ظاهری و مشخصات فیزیکی، مکانیکی، عایق 

  .مصالح تا حدی شبیه محصوالت تولید شده با پشم سنگ هستند
 سـاختمان    مقررات ملـی   19ث  برای ضرایب هدایت حرارت این محصول در مبح       

  .مقادیری مشخص نشده است
  



  انواع محصوالت تولیدی در کشورـ 
بیشترین کـاربرد  . های حرارتی تولید شده از پشم سرباره نسبتاً باال است         تنوع عایق 

این محصول در صنعت و به صورت رولی، با میزان بسیار اندک رزین و توری فلـزی         
  .باشد در یک طرف می

  ورمیکولیت •
در ایران به صـورت محـدود       . گردد  ورمیکولیت طبیعی به صورت متورق یافت می      

  .ر داخل کشور در مراحل اولیه استوجود دارد و تولید آن به عنوان عایق د
  فرآیند تولیدـ 

 درجـه بـه ورمیکولیـت دمیـده     1000در صورتی که هوای گرم با دمای نزدیک به       
. شـود    برابر حجم اولیه منبسط مـی      15به  های ورمیکولیت تا میزانی نزدیک        شود، تکه 

کننـد و بـرای زیرسـازی کـف و            در سایر کشورهای دنیا ورمیکولیت را قیراندود مـی        
دهند که در این حالـت وزن         کاربردهایی در شرایط رطوبت باال مورد استفاده قرار می        

  . کیلوگرم بر مترمکعب است300 از حجمی محصول کمتر
  مشخصات فنیـ 

ورمیکولیت . در کشور استانداردی برای این محصول وجود ندارد       در حال حاضر،    
هـای منبـسط      به شدت جاذب آب است و در صورتی که پوشش ضد آب برای دانـه              

ورمیکولیت در نظر گرفته نشده باشد، رطوبت جذب کرده و به کنـدی رطوبـت را از                 
  .دهد دست می

الت گـچ    مقررات ملی ساختمان، ضرایب هدایت بعـضی محـصو         19طبق مبحث   
بر حـسب دانـسیته     )  میلیمتر 2 تا   1بندی    با دانه (اندود ساخته شده با استفاده از پرلیت        

  :به شرح زیر است
  
  



  9ـ1جدول 
   مقررات ملی ساختمان19ضرایب هدایت ورمیکولیت بر حسب دانسیته طبق مبحث 

 وزن مخصوص خشک
(ρ) بر حسب kg/m3 

 (λ)ضریب هدایت حرارتی مفید 
  W/m.oCبر حسب 

  30/0  900 تا 700  یک حجم برای یک حجم گچ
  25/0  700 تا 500  دو حجم برای یک حجم گچ

  پرلیت منبسط •
شـود، و     پرلیت نوعی شیشه آتشفشانی است که در آذربایجان و خراسان یافت می           

های سفید، خاکـستری متمایـل بـه سـبز و             درصد آب ترکیبی و به رنگ      6 تا   2دارای  
  .شود ی دیده میا  تا تیره و قهوهسیاه روشن

باشد و بیـشتر      کاربرد این محصول در ساختمان به دلیل هزینه باالی آن محدود می           
  .گیرد به عنوان صافی در صنعت مورد استفاده قرار می

گردد و به عنـوان پرکننـده در          این عایق نیز در اکثر موارد به صورت فله عرضه می          
سـاخته    هـای پـیش     طعـات و پانـل    دیوارهای دوجداره یا به عنوان سنگدانه سبک در ق        

یکـی از مـصارف خـاص ایـن محـصول،           . گیـرد   گچی و بتنی مورد استفاده قرار مـی       
  .هایی با دماهای بسیار پایین استکاری حرارتی مخازن و فضا عایق

  فرآیند تولیدـ 
در صورتی که هوایی در دمایی مناسب به پرلیت دمیـده شـود، در اثـر وجـود آب         

هـای معـدنی      در پروسه تولیـد، دانـه     . شود  حجم اولیه منبسط می    برابر   20 تا   4ترکیبی  
در این حالـت    . یابند  پرلیت در اثر شعله و هوای گرم منبسط شده و افزایش حجم می            

شـمار    های کوچـک و بـی       آب ترکیبی تبخیر شده، ضمن خروج از سنگ ایجاد حباب         
یش یافتـه و بـه      در اثر بوجود آمدن این فضاهای تخلخلی، حجم جدید افزا         . نماید  می

توانـد در جهـت       هوای دمنده، عالوه بر ایجاد انبساط، می      . شود  همین نسبت سبک می   
  :عواملی که در انبساط پرلیت موثرند عبارتند از. بندی استفاده شود جداسازی و دانه



  شناسی ترکیب شیمیایی و کانیـ 1
   مقدار آب موجود به صورت ترکیبیـ2
  )آب مؤثر(ماند  به نقطه نرم شدن درون پرلیت باقی می مقدار آبی که هنگام رسیدن ـ3
   پیش گرمایش و حداکثر گرمایی که به آن داده شده استـ4
  های سطحی آن  ساختمان ظاهری پرلیت و درزها و ترکـ5
   متناسب بودن خوراک کوره با مقدار انرژی حرارتیـ6
   دمای الزم برای نرم و خمیری شدن پرلیت خامـ7

دهنـده پرلیـت مطـابق تجزیـه شـیمیایی            رکیبات شیمیایی تـشکیل   طیف تغییرات ت  
  .باشد های مختلف در جدول زیر منعکس می نمونه

  %)برحسب ( تجزیه شیمیایی پرلیت منبسط ـ10ـ1جدول 

  درصد تغییرات  ترکیبات شیمیایی
2 SiO  76-68  

3 O2 Al  16-11  
3 O 2 Fe  5/2-2/0  

CaO  2-5/0  
O 2K  5-4  
O 2Na  4-9/2  
O 2H  5-2  

  به مقدار جزئی  عناصر فرعی

  مشخصات فنیـ 
برای ارزیابی خصوصیات فنی پرلیت استاندارد ملی وجود ندارد، لـیکن بـر اسـاس               

در : های زیر برحسب نوع پرلیت مصرفی بایـد انجـام شـود              آزمایش ASTMاستاندارد  
 ASTMاسـتاندارد   های حرارتـی لولـه از جـنس پرلیـت منبـسط               ها و عایق    بلوکمورد  
گیری ابعاد، چگـالی، مقاومـت خمـشی، مقاومـت      شامل تعیین و اندازه ( C-160شماره



شـدگی     درصد تغییر شکل، افت وزنی در اثر غلتیـدن، جـذب آب، جمـع              5فشاری در   
ای   تخته عایق حرارتی پرلیت و پرلیـت فلـه        و در مورد    ) خطی، ضریب هدایت حرارتی   

شامل آزمایشات تعیـین   (C-549 ASTM و C-728  ASTMاستاندارد شمارهبه ترتیب 
بندی، دفع آب، مکش، ضریب هدایت حرارتـی، جـذب رطوبـت،              چگالی انبوهی، دانه  

  .باشد مالک عمل می) پذیری، گسترش شعله و دود و فرو نشاندن گرد اشتعال
 گـرم بـر     4/0 تـا    2/0وزن مخـصوص پرلیـت      . پرلیت به شدت جاذب آب اسـت      

آب ترکیبـی و سـرد شـدن        . باشد   می 7 تا   5/5متر مکعب است و سختی آن بین          سانتی
هـای متعـدد بـا ترکیـب خـاص در روی              وجود آمدن شکستگی    سریع ماگما باعث به   

  .شود پوسته آن می
  انواع محصوالت تولیدی در کشورـ 

هـای حرارتـی قابـل تولیـد بـا اسـتفاده از               ترین عایق   ترین و مطرح    یکی از متداول  
 سفیدکاری پرلیت از مخلوط پرلیت منبسط و        مالت. پرلیت، مالت گچ و پرلیت است     

توان بر روی سقف و دیوار اجرا نمـود،          این اندود را می   . شود  گچ و سیمان حاصل می    
های فوالدی،    خصوص در قسمت    ای، به   تا انتقال حرارت ناشی از آتش به اجزای سازه        

 به علت ضریب انبساط کم، این پوشش در مقابل حـرارت کمتـر طبلـه              . محدود گردد 
بـه  . نمایـد   کند و از این رو کمتر آتش را به سایر اعضای باربر ساختمان منتقل می                می

 پرلیــت، از ایــن انــدودها در ـدلیــل تــأثیر منفــی جــذب آب روی دوام انــدود گــچ  
  . هایی که دائماً در معرض آب و رطوبت قرار دارند نباید استفاده کرد مکان

ـ پرلیت بـه شـدت        قطعات گچ زیکی و مکانیکی اندود و      مشخصات و خواص فی   
  . به نسبت اختالط گچ و پرلیت استوابسته

از مزایای اندود پرلیتی وزن کم، عایق حرارتی مناسب، غیرسمی بودن، مقاومت در           
هـای پلیمـری      از چـسباننده  . تـوان نـام بـرد       برابر آتش و خـواص آکوسـتیکی را مـی         

ت اجـرای در محـل      هـ سـاخته یـا ج      نیز برای ساخت قطعات پـیش     ) …یورتان،    پلی(
  .شود استفاده می



 مقررات ملی ساختمان، ضرایب هدایت بعـضی محـصوالت گـچ            19طبق مبحث   
بر حـسب دانـسیته     )  میلیمتر 2 تا   1بندی    با دانه (اندود ساخته شده با استفاده از پرلیت        

  :به شرح زیر است
  11ـ1جدول 

  ملی ساختمان مقررات 19ضرایب هدایت پرلیت منبسط بر حسب دانسیته طبق مبحث 

 وزن مخصوص خشک
(ρ) بر حسب kg/m3 

 (λ)ضریب هدایت حرارتی مفید 
  W/m.oCبر حسب 

  30/0  900 تا 700  یک حجم برای یک حجم گچ
  25/0  700 تا 500  دو حجم برای یک حجم گچ

کاربرد پرلیت در ساختمان به دلیل هزینه باالی تولیـد تـاکنون گـسترش چنـدانی                
 آینده مطالعـات تکمیلـی بـرای اسـتفاده از آن در صـنعت               نداشته است و جا دارد در     

  .ساختمان صورت گیرد

  لیکا •
 یکی از مطرح تـرین مـصالح مـورد اسـتفاده در سـبک سـازی قطعـات و                    1LECAلیکا  
  .آید  دست می باشد و از انبساط رس تحت حرارت به های ساختمانی در کشور می فرآورده

  فرآیند تولیدـ 
های رسی تا نزدیک نقطه نرم شـدن،          ها و سنگ    ی از رس  با حرارت دادن انواع خاص    

گردند و پس از سرد شدن،  مقادیری گاز در داخل آنها ایجاد شده و در نتیجه منبسط می
های بسیار سبکی به نام لیکا بـه          شود دانه   گذارند که باعث می     تخلخل فراوانی به جا می    

 درصد فضای 88 تا 73ی بین بند ها برحسب دانه هوای موجود در داخل دانه . دست آید 
. باشند ها دارای شکل تقریباً مدور و سطحی زبر و ناهموار می دانه. کند کلی را اشغال می

هـا بـه      سطح خارجی آنها در مقیاس میکروسکوپی دارای خلل و فرج ریز و داخل دانه             

                                                 
١ Light Expanded Clay Aggregate 



هـای متفـاوت عرضـه        های لیکا در اندازه     دانه. شکل بافت سلولی و به رنگ سیاه است       
  .نمایدبندی را برای کاربردهای گوناگون برآورده  شود تا الزامات دانه یم

  :دهد ها را نشان می بندی جدول زیر تعدادی از این کاربردها و دانه
   بندی کاربردهای مختلف ساختمانی لیکا بر حسب دانه ـ12ـ1جدول 

  (mm)ها  اندازه دانه  کاربرد
بلوک کـف،   کاری کف و پی، پرکننده سبک، تولید          عایق
  بندی بام، زیرسازی ساختمان زهکشی ابنیه شیب

  نه درشتلیکای دا
  20تا 10

بتن سبک، بلوک، دال و اجـزای سـاختمانی، زیرسـازی           
  ساختمان

  لیکای دانه متوسط
  10 تا 3

بلوک، دال و اجـزای سـاختمانی، تولیـد بـتن، انـدود و              
  مالت سبک

 ریز لیکای دانه ریز و بسیار دانه
  3کمتر از 

هـای لیکـا برحـسب روش تولیـد متفـاوت             های عمومی و حتی ظاهر دانه       ژگیوی
هـای مهمـی چـون وزن حجمـی و            ها سبب ایجاد ویژگی     فضای خالی بین دانه   . است

  .های لیکا در برابر آتش و مواد شیمیایی مقاوم است دانه. شود هدایت حرارتی کم می
  )به درصد(ترکیب شیمیایی دانه لیکا  ـ13ـ1جدول 

SiO2  3O2Al 3O2Fe CaO MgO 3SO  O2Na O2K 2TiO 5O2P MnO LOI 
05/66 57/16 10/7  26/2 99/1  03/0 69/0  69/2 78/0 21/0  09/0  84/0 

هـای     دانـه   چگالی  هرچه  .  دارد   بستگی   توده   تراکم  میزان قابلیت هدایت حرارتی به    
  .یابد لیکا بیشتر باشد قابلیت هدایت حرارتی نیز افزایش می 

. شود  شوند نیز عرضه می     هایی که با مقوای قیراندود پوشیده می        ه صورت پنل  لیکا ب 
گردد و صـرفاً بـه عنـوان پرکننـده بـرای              در حال حاضر در ایران نوع پنلی تولید نمی        

طور کلی اسـتفاده      گیرد و به    دانه سبک در بتن مورد استفاده قرار می         بندی و سنگ    شیب
  .باشد خل کشور رایج نمیاز لیکا به عنوان عایق حرارتی در دا



در سایر کشورها، از این نوع محصول به عنوان پانل عایق حرارتی مـورد اسـتفادۀ                
  :فراوان دارد و مشخصات متعارف آن به شرح زیر است

   مشخصات فنی پانل لیکای متداول در بعضی کشورهای صنعتیـ14ـ1جدول 

جرم حجمی 
3kg/m  

مقاومت فشاری 
MPa  

نفوذپذیری 
  ضخامت ب آبجذ  بخار آب

(mm)  
  طول
(m)  

  عرض
(m)  

 3/0-6/0 45/0-2/1  30-130  صفر  صفر  8/0-6/0  135-125

 مقررات ملی ساختمان، ضرایب هدایت بعـضی محـصوالت بتنـی            19طبق مبحث   
  :ا بر حسب دانسیته به شرح زیر استساخته شده با استفاده از لیک

   مقررات ملی ساختمان19ضرایب هدایت لیکا بر حسب دانسیته طبق مبحث ـ 15ـ1جدول 

 وزن مخصوص خشک
(ρ) بر حسب kg/m3 

ضریب هدایت 
   (λ)حرارتی مفید 

 W/m.oCبر حسب 
      بتن با رس منبسط یا شیست منبسط

 و عیار سیمان بیش     350وزن ظاهری سنگدانه بیش از      
  3001از 

    

  05/1 1800  تا  1600  با ماسه رودخانه بدون ماسه سبک
  85/0 1600  تا  1400  اه با ماسه سبکبا ماسه رودخانه همر

 و عیـار سـیمان      550 و   350وزن ظاهری سنگدانه بین     
  1 300بیش از 

    

  70/0  1400 تا 1200  ماسه رودخانه% 10با ماسه سبک و حداکثر 
  46/0  1200 تا 1000  با ماسه سبک و بدون ماسه رودخانه

 و عیـار سـیمان      350وزن ظاهری سـنگدانه کمتـر از        
  1  250کمتر از 

    

  33/0  1000 تا 800  با ماسه سبک و بدون ماسه رودخانه
  25/0  800 تا 600  بدون ماسه و با عیار سیمان کم

  20/0  600کمتر از   
                                                 

  .باشد  واحد مورد استفاده براي وزن سنگدانه و عيار سيمان كيلوگرم بر مترمكعب مي١



  شیست منبسط •
های توخالی    گرد شیست منبسط به عنوان پرکننده در دیوارها و کف           های گوشه   دانه

گـردد ولـی در       ایـران تولیـد نمـی     این عایق حرارتـی در      . گیرند  مورد استفاده قرار می   
  .کشورهای دیگر کاربرد دارد

  فرآیند تولیدـ 
د و  گـرا    درجه سـانتی   1000این محصول با قراردادن نوع خاصی شیست در دمای          

  .آید دست می منبسط شدن آن به
  مشخصات فنیـ 

در سایر  . برای ارزیابی خصوصیات فنی شیست منبسط استاندارد ملی وجود ندارد         
ین نوع محصول به عنوان پانل عایق حرارتی مـورد اسـتفادۀ فـراوان دارد و           کشورها، ا 

  :مشخصات متعارف آن به شرح زیر است
   مشخصات فنی شیست منبسط متداول در بعضی کشورهای صنعتیـ16ـ1جدول 

  )MPa(مقاومت فشاری   )به درصد( آب بجذ  )3kg/m(جرم حجمی
720-500  9-6  5/7-5  

  )شیشه منبسط(اسفنج شیشه  •
تواند از تولیـدات اصـلی    این عایق کاربرد فراوانی در کشورهای صنعتی دارد و می       

  .جات ساخت شیشه یا پشم شیشه باشدیا فرعی کارخان
  فرآیند تولیدـ 

هـای    در اثر انبـساط، سـلول     . آید  دست می   اسفنج شیشه از انبساط شیشه خالص به      
معمـوالً ایـن    . شـود  بسته حاوی یک گاز خنثی عـایق حرارتـی در شیـشه ایجـاد مـی               

در ضـمن،   . شـود   محصول از دو طرف با یک پوشش مقوایی قیر انـدود پوشـیده مـی              
  .ای و به صورت فله باشد صورت دانه تواند به تولید این نوع عایق می



  مشخصات فنیـ 
در سـایر   . برای ارزیابی خصوصیات فنی اسفنج شیشه استاندارد ملی وجود نـدارد          

عنوان بلوک یا پانل عایق حرارتی مورد استفادۀ فـراوان          کشورها، این نوع محصول به      
 :دارد و مشخصات متعارف آن به شرح زیر است

  17ـ1جدول 
  متداول در بعضی کشورهای صنعتی) شیشه منبسط(مشخصات فنی اسفنج شیشه 

)MPa(مقاومت فشاری  نفوذپذیری بخار آب )به درصد( آب بجذ )3kg/m(جرم حجمی
   6/0-8/0  صفر  صفر  135-125

  

  
   نمونه بلوک ساخته شده از اسفنج شیشهـ1ـ1شکل

و نـسبت آن بـه جـرم    (خصوصیات حرارتـی ایـن محـصول و مقاومـت فـشاری         
در ضمن، ضرایب جـذب آب و نفوذپـذیری         . این محصول قابل توجه است    ) حجمی

ایـن محـصول غیرقابـل اشـتعال اسـت و           . بخار آب این محصول تقریباً صـفر اسـت        
  . برابر آتش داردعملکرد مناسبی در



  های پلیمری عایق 
  استایرن منبسط پلی •

 فرآیندهای مختلف تولید    استایرن و طی    های پلی   این عایق حرارتی با انبساط دانه     
  .گردد می
  فرآیند تولیدـ 

هـای تولیـد انبـساط       یکی از روش  
استایرن پس از یـک فـاز         های پلی   دانه

. پیش انبساط، در داخـل قالـب اسـت        
ــا  ــایی ب ــساط نه ــاد انب ــار آب ایج  بخ

قطعات در مرحلـه بعـدی بـا        . شود  می
در . شـوند   اره یا سـیم داغ بریـده مـی        

ایران، بخش اعظم تولیدات با اسـتفاده       
    .گیرد از این روش صورت می

  2ـ1شکل
  استایرن دار پلی پروسه تولید قطعات سوراخ

  

در روش دیگر تولید پیوسته قالب بـا        
های مخصوصی جایگزین شده و       غلطک
هـا   ول پـس از خـروج از غلطـک        محص

  .شود بریده می
در روش ســوم، مــشابه روش قبلــی، 

) و بدون بخـار   (انبساط نهایی با حرارت     
ــه و محــصوالت پــس از  صــورت گرفت

  .شوند ها بریده می خروج از غلطک

  3ـ1شکل 
  استایرن دار پلی خپروسه تولید قطعات سورا



شـده و انبـساط تحـت       انبـساط حـذف       ی پـیش    در روش اکسترود کردن، مرحلـه     
تولید محصول به صورت پیوسته و بـا        . گیرد  حرارت و به صورت خشک صورت می      

. شـود   های مخصوص صورت گرفته و شکل مقطع به طور دلخواه تعیـین مـی               غلطک
مزیت این روش، سـاختار ریزتـر سـلولی محـصول نهـایی و جـذب آب محـدودتر                   

که محصول تولیدی را بتـوان در       شود    این امتیازات باعث می   . باشد  محصول نهایی می  
  .شرایط حاد آب و هوایی به کار گرفت

  استایرن حاصل از روش قالبی و اکسترود شده های فنی پلی  ویژگیـ18ـ1جدول 

 نوع محصول
مقاومت 
  فشاری
[Mpa]   

رفتار در   جذب آب
 برابر آتش

جرم 
  حجمی

[kg/m3] 

 ضخامت
[mm]  

 نفوذپذیری بخار آب
[g/m.h.mm Hg] 

  5/4 × 10-4 20-200  13-35قابل اشتعال به دانسیته بسته 03/0-15/0  قالبی
  بسیار اندک 20-200  25-40 اشتعال قابل  بسیار اندک 15/0-3/0اکسترود شده

شـود و از آن بـرای پرکـردن دیوارهـا و              این عایق به صورت فله نیـز عرضـه مـی          
 35 تـا    12ن  در این حالت وزن حجمی محصول بی      . شود  های توخالی استفاده می     کف

  .کیلوگرم بر مترمکعب است
  مشخصات فنیـ 

 مـالک عمـل     1584استایرن اسـتاندارد ملـی، شـماره          در مورد مشخصات فنی پلی    
استانداردهای بین المللـی همچـون      . است و بازبینی این استاندارد در حال انجام است        

ا به دو دسـتۀ     استایرن ساخته شده در کارخانه ر       های فوم پلی    الزامات عایق ) EN(اروپا  
  .مصارف عمومی و مصارف خاص تقسیم کرده است

مقاومت حرارتی، طول و عـرض، ضـخامت،        : الزامات مصارف عمومی عبارتند از    
  .گونیا بودن، تخت بودن، پایداری ابعادی، مقاومت خمشی و مقاومت در برابر آتش



 پایـداری ابعـاد در شـرایط رطوبـت و دمـای           : الزامات مصارف خاص عبارتنـد از     
 10 تغییر شکل تحت بار فشاری و شرایط دمای مشخص، تنش فـشاری در               ،مشخص

ای،     درصد تغییرشکل، مقاومت کششی عمود بر سـطح، مقاومـت خمـشی، بـار نقطـه               
 شـدن، انتقـال بخـارآب،        زدن، آب   خزش فشاری، جذب آب، مقاومـت در برابـر یـخ          

  . خطرناکسختی دینامیکی، قابلیت فشردگی، چگالی ظاهری و رهاسازی مواد
  انواع محصوالت تولیدی در کشورـ 

های اخیر، تولید و کاربرد این عایق حرارتی بـا گـسترش چـشمگیری همـراه                 در سال 
دلیل اصلی این پدیده، تولید داخلی توسـط پتروشـیمی تبریـز و سـایر مراکـز          . بوده است 

احتیـاطی  با توجه به اهمیت مسئله رفتار در برابر آتش محصوالت تولیدی، جوانب             . است
 شـود و بـه همـین دلیـل گـواهی فنـی بـرای                 باید برای این محـصوالت در نظـر گرفتـه         

  . است تولیدکنندگان محصوالت ساختمانی با استفاده از این ماده در دستور کار قرار گرفته
های کوچک و بعضاً به روش غیراستاندارد و          استایرن در کارگاه    در حال حاضر پلی   

  .گردد ولید میهای قدیمی ت آوری نبا ف

  یورتان پلی •
 توسـط اتوبـایر در آلمـان توسـعه     1940یورتان صلب، در طی اوایل دهۀ    های پلی   فوم

. کاربردهای اولیۀ آن شامل مسلح کردن اجزای هواپیما طی جنگ جهـانی دوم بـود              . افتی
بزرگتـرین  .  سال اخیر تغییر یافته اسـت      60های فرآوری در طول      هم ترکیب و هم روش    

هـای متـداول بـر        فوم. یورتان صلب در ساختمان و عایق حرارتی است          فوم پلی  بازارهای
. شـوند   های هیدروکسیل منتهی مـی      دار قرار دارند که به گروه       اتر شاخه   های پلی   ال  پایۀ پلی 

. کننـد   های بستۀ فوم را پر می      جوشد، سلول    که در دماهای پایین می     CFCl3ترکیباتی نظیر   
 CFCl3تحقیقـات نـشان داده کـه        . ت الکتریکی کمـی اسـت     این گاز دارای ضریب هدای    

این امر سبب آن شـده کـه ترکیبـات هیـدروژنی مـشابه              . شود   ازن می   باعث تخریب الیۀ  
  .رساند  بسیار کمتری به الیۀ ازن می  استفاده شودکه آسیب HCFCمانند



 کیلـوگرم برمتـر     48 تـا    16یورتان متداول دارای چگـالی درمحـدودۀ          های پلی  فوم
مواد . کنند مکعب است که مقاومت مکانیکی زیادی برای این محدودۀ چگالی ارائه می          

چسبد که در بسیاری کاربردها       های دربرگیرنده یا زیرین به شدت می        زا به الیه    واکنش
ها مـواد آلـی هـستند در بعـضی شـرایط             از آنجا که این فوم    . شود  مزیت محسوب می  

  .سوزند می
ها در دسترسند که ساختار مولکولی       ش نظیر ایزوسیانورات  اندازهای مؤثر آت     تأخیر

های گچی، فلزی یا     یورتان صلب را باید با ورق       فوم پلی . پایداری در برابر گرما دارند    
  . در برابر آتش محافظت نمودسایر مواد مقاوم

های پلیمری ترکیبات گازـ جامـد هـستند کـه فـاز             بر خالف جامدات همگن، فوم    
خـواص  . شـود   ت ساختاری و محبوس کـردن فـاز گـازی مـی           جامد سبب خصوصیا  

شود و ممکـن اسـت بـه          یورتان عمدتاً از ساختار آنها ناشی می        های پلی  مکانیکی فوم 
سایر خواص برای مثـال ضـریب هـدایت         . سبب فاز جامد تفاوت زیادی داشته باشند      
 تغییـر   ها با جهت آن    اغلب خواص این فوم   . حرارتی به ترکیب فاز گازی بستگی دارد      

  .مکن است طویل یا جهت یافته باشدزیرا ساختمان سلولی م. کند می
ال و    یورتان پلیمر سلولی ساخته شده از واکنش دو ترکیب پلی           طور کلی فوم پلی     به

هیدروکسیل مایعی است که حـاوی یـک          ال ترکیب پلی    ترکیب پلی . ایزوسیانات است 
زودنـی اسـت کـه وقتـی بـا ترکیـب            ماده منبسط شونده، کاتالیزورها و سـایر مـواد اف         

یورتـان و     هـای فنـی پلـی       ویژگـی . دهـد   شود تشکیل فوم مـی      ایزوسیانات مخلوط می  
  :خارجی به شرح زیراست  مشخصات مکانیکی آن ارائه شده در مورد تولیدات

 یورتان های فنی پلی  ویژگیـ19ـ1جدول 

  جرم حجمی
3kg/m  

  نفوذ بخار آب
2gr/m  

  جذب آب
  )به درصد(

ییر درصد تغ
  حجمی

 ضریب هدایت حرارتی
W/m.k°  

35  
  رطوبت % 100در (
 )درجه سلسیوس 70و 

25  2  10-5  025/0-021/0  



  یورتان برحسب جرم حجمی  مشخصات مکانیکی پلیـ20ـ1جدول 

  جرم حجمی
3kg/m  

  مقاومت فشاری
2kg/cm  

  مقاومت خمشی
2kg/cm  

30  
60  
90  

2  
5  
9  

3  
10  
18  

 درجـه   350 تـا    300کنـد و در       یجـاد خطـر مـی     یورتان در برابـر آتـش ا        عایق پلی 
توان با استفاده از مواد افزودنـی         در برخی موارد می   . سوزد  سلسیوس تجزیه شده و می    

  .گیر بودن فوم را کمی تغییر داد خاصیت آتش
های فلزی نیز زمان آتشگیری را تا حدی بـه تـأخیر             پوشش دادن فوم با انواع ورق     

از . یابـد    نور خورشید و اشعه ماورای بنفش افزایش می        اندازد و عمر عایق در برابر       می
  .توان استفاده نمود مواد معدنی نیز برای تأخیر در آتشگیری می

  فرآیند تولیدـ 
هـای    تواند در کارخانه یا در کارگاه ساختمانی تولیـد شـود و روش              یورتان می   پلی

  :باشد مطرح تولید به شرح زیر می
  روش تزریقی یا اسپری

با هم مخلوط و به     ) ال  رزین یا پلی  (وم شامل ایزوسیانات و هیدروکسیل      دو جزء ف  
ضـریب  . چـسبد  شوند که در آنجا به سطوح دربرگیرنده مـی  محل موردنظر اسپری می 
دهندۀ مقاومـت        است که نشان   W/m.K 035/0 تا   020/0ها    هدایت حرارتی این عایق   
  .حرارتی زیاد آنها است

 برابـر   30 تـا    20شود و ظـرف چنـد ثانیـه از            مخلوط به صورت مایع اسپری می     
دهد که چگالی آن کمتـر        حجم مایع اولیه منبسط شده تشکیل جسم بسیار سبک می         



 1/0ها کمتـر از      های با کیفیت باال اندازه سلول      در فوم .  درصد چگالی آب است    5از  
  .هایی مقاومت حرارتی زیادی دارند باشد که چنین فوم متر می میلی

  تهساخ روش پیش
یورتان در کارخانه، با روش شیمیایی شرح داده شـده سـاخته              تخته صلب فوم پلی   

بنـدی یـا بـه        ها بر روی عضوهای قـاب       تخته. شود  شده و به محل ساختمان حمل می      
صورت زیرکار بر روی قسمت خـارجی سـاختمان یـا بـه صـورت الیـۀ زیـرین در                    

یورتـان    ب فـوم پلـی    صـل هدایت حرارتـی نـوع تختـه        . شود  پرداخت داخلی اجرا می   
  .گر مقاومت حرارتی بسیار زیاد آن است  است که نشانW/m. ko 026/0) وار نمونه(

کننده به شـرح زیـر        دار ارائه شده توسط تولید      یورتان روکش   های عایق پلی    ویژگی
  :باشد می

  دار یورتان روکش های عایق پلی  ویژگیـ21ـ1جدول 

جرم 
  حجمی

3kg/m  

مقاومت 
  فشاری
MPa  

  ذیرینفوذپ
  بخار آب

gm.h.mmHg 

 جذب آب
(%)  

  طول
m  

  عرض
m  

  ضخامت
mm  

  20-150  25/0-5/0  2/1-6  ناچیز  2 × 3-10  4/0  60

  مشخصات فنیـ 
سـاخته دارای   یورتان صلب پـیش  ، فرآوردۀ فوم پلیEN 13165مطابق با استاندارد 

  :دو دسته مشخصات فنی زیر است
حرارتـی و ضـریب هـدایت       کـه شـامل مقاومـت       : ـ الزامات برای کلیـه مـصارف      

حرارتی، طول و عرض، ضخامت، گونیا بودن، تخت بودن، پایداری ابعادی در دمـا و               
  . فشاری یا مقاومت فشاری و واکنش در برابر آتش است رطوبت مشخص، تنش



که شامل تغییـر شـکل تحـت بـار فـشاری و دمـای               : ـ الزامات برای مصارف خاص    
ای، خزش فشاری، جذب آب، انتقـال            نقطه مشخص، مقاومت کششی عمود بر سطح، بار      

  .بخار آب، جذب صدا و انتشار مواد خطرناک است
  انواع محصوالت تولیدی در کشورـ 

مـورد  ... سـاخته صـنعتی، سـردخانه،         هـای پـیش     یورتان در ساختمان    در ایران پلی  
با وجود اینکه این عایق ضـریب هـدایت حرارتـی خـوبی دارد،              . استفاده فراوان دارد  

چنـین رفتـار نامناسـب در برابـر           کن وارداتی بودن مواد اولیه و قیمت زیاد آن و هم          لی
  .سازی به صورت محدود استفاده گردد آتش باعث شده که در ساختمان

کـاری حرارتـی      تولیدات این محصول بیشتر به صورت پانل اسـت و بـرای عـایق             
هـا و      کانـال  در ضـمن، تولیـدات خاصـی بـرای        . شـود   دیوارهای خارجی استفاده می   

  .های تأسیساتی نیز وجود دارد لوله

  فنولیک) فوم(اسفنج  •
  فرآیند تولیدـ 

فوم سلولی صلبی است که ساختار پلیمـری آن عمـدتاً از پلیمریزاسـیون تراکمـی                
تـاکنون ایـن نـوع      . شود  ها ساخته می    فنل، مشتقات و متشابهات آن با آلدئیدها یا کتن        

  .شده استها در ایران تولید و مصرف ن عایق
 22ـ1جدول 

  های فنی فوم فنولیک پنلی ارائه شده توسط یک تولیدکننده خارجی ویژگی

 جرم حجمی
3kg/m  

 نفوذپذیری

  بخار آب
g/m.h.mmHg  

رفتار در برابر 
  آتش

  طول
m  

  عرض
m  

  ضخامت
mm  

85-30  3-10 ×)3-1(  
قابل سوختن ولی 
  غیرقابل اشتعال

6-5/2  6/0  100-50  



های غیرقابل دسترس     کاری کف زیر شیروانی     برای عایق این عایق به صورت فله      
 کیلـوگرم بـر     85 تـا    30در ایـن صـورت جـرم حجمـی آن بـین             . شـود   مصرف می 

  .مترمکعب است
  مشخصات فنیـ 

) EN(لـیکن در اسـتاندارد اروپـا        .  برای این محصول استاندارد ملی وجود نـدارد       
 به دو دستۀ مصارف عمـومی       های فوم فنلیک ساخته شده در کارخانه را         الزامات عایق 

  :و مصارف خاص تقسیم کرده است
مقاومت حرارتی، طول و عرض، ضـخامت،  : الزامات برای مصارف عمومی عبارتند از  

  .گونیا بودن، تخت بودن، پایداری ابعادی، رفتار خمشی و مقاومت در برابر آتش
ص شده،  پایداری ابعادی در شرایط مشخ    : الزامات برای مصارف خاص عبارتند از     

ای، خزش فشاری، جـذب       مقاومت فشاری، مقاومت کششی عمود بر سطح، بار نقطه        
  .سازی مواد خطرناک  ظاهری، مقدار سلول بسته، آزاد آب، انتقال بخارآب، چگالی

  فوم سخت پی وی سی •
  فرآیند تولیدـ 

  :گردد این محصول در چهار مرحله تولید می
  ه دست آوردن یک ماده خمیریترکیب مواد اولیه در همزن مارپیچی و بـ 
 بـار در    300 تـا    200 درجه سلسیوس تحت فشاری برابـر        175ژلیفیکاسیون در   ـ  

 در  60ای با ساختار سلولی ریز بـا ابعـاد            های هوابند، برای دستیابی به قطعه       قالب
  متر  سانتی40
  گراد  درجه سانتی70انبساط قطعات در آب  پیشـ 
  گراد انتی درجه س90انبساط نهایی در آب ـ 



ایـن نـوع مـصالح بـه        .  برابر قطعه اولیه دارد    30 تا   15محصول نهایی حجمی بین     
ایـن محـصول در     . شـود   صورت صفحات با رویه چوبی یا به صورت فله عرضه مـی           

  .شود ایران تولید نمی
  مشخصات فنیـ 

  .دربارۀ این محصول نیز مشخصات کلی مشابه موارد مربوط به فوم فنلیک است
  های فنی فوم سخت پی وی سی پنلی  ویژگیـ23ـ1جدول 

جرم 
  حجمی

3kg/m  

مقاومت 
  فشاری
MPa  

 نفوذپذیری

  بخار آب
g/m.h.mmHg 

رفتار در برابر 
  آتش

  طول
m  

  عرض
m  

 ضخامت
mm  

90-28  2/1-2/0  3-10 × )3-1(  
قابل سوختن ولی 
  غیرقابل اشتعال

6/3-5/2 2/1-8/0100-20 

  های گیاهی عایق 
  های چوب فشرده تراشه •

های عایق حرارتی، در کشورهایی که دارای منابع اولیه غنی چوب             در ساخت پانل  
سـیمان،  (هـای هیـدرولیک       یا نی هستند، از الیاف بلند چوب یا نی کـه بـا چـسباننده              

  .شود شوند استفاده می به هم متصل می...) سیمان و گچ و
نمود کـه بـه       د می در ایران کارخانه کانتکس محصوالتی با استفاده از الیاف نی تولی          

علت عدم وجـود فرهنـگ اسـتفاده از آن و عـدم حمایـت از تولیـدات آن، فعالیـت                     
این محصول کاربردهای متنوعی دارد و از لحاظ زیست محیطی          . کارخانه متوقف شد  

  .و استفاده از ضایعات نیز قابل توصیه است
رهـای  های چوب به صورت فله بـه عنـوان پرکننـده دیوا             در برخی کشورها تراشه   
وزن حجمـی ایـن     . گردد  های غیرقابل دسترس استفاده می      توخالی و کف زیرشیروانی   

 کیلوگرم بر مترمکعب است و آن را با عملیات تیمار در برابـر آتـش                300مواد حدود   
  .کنند مقاوم می



 مشخصات فنی محصوالت متداول در کـشورهای اروپـایی را نـشان             24ـ1جدول  
  .دهد می

  های چوب فشرده ی پانل با تراشه مشخصات فنـ24ـ1جدول 

 مقاومت

   فشاری
[MPa]  

جرم 
  حجمی

[kg/m3]  

 نفوذپذیری

  بخار آب
 طول
[m]  

 عرض
[m]  

 ضخامت
[mm]  

رفتار در   جذب آب
 برابر آتش

  متغیر
وابسته به (

)جرم حجمی
560-360 

  متغیر
وابسته به (

 )جرم حجمی
 بسیار اندک 100-15  5/0  0/2

غیرقابل 
  اشتعال

  الیاف سلولزی •
کاری حرارتی کف     شوند و برای عایق     این الیاف طی یک فرآیند در برابر آتش مقاوم می         

شده    الیاف سلولزی تیمارشده و محافظت    . روند  های غیرقابل دسترس بکار می      زیر شیروانی 
  . کیلوگرم بر مترمکعب است30شوند و وزن حجمی آنها حدود  پوسیده نمی

های مخصوص    غشته کردن آن با چسباننده    روش دیگر استفاده از الیاف سلولزی، آ      
در . و پاشیدن آن تحت فشار برای دستیابی به سطحی بدون درز و پل حرارتی اسـت               

 کیلوگرم بر مترمکعـب اسـت و غیرقابـل          60 تا   55این حالت، وزن حجمی محصول      
  .گردد اشتعال تلقی می

لـذا  هـای چـوب فـشرده در ایـران تولیـد نـشده و                 این محصول نیز مشابه تراشـه     
  .استاندارد خاصی برای بررسی ندارند

  پنبه های چوب دانه •
هـای توخـالی بـه کـار          پنبه به عنوان پرکننده برای دیوارهـا و کـف           های چوب   دانه

این محصول نیـز در  .  کیلوگرم بر مترمکعب است    120وزن حجمی آن حدود     . رود  می
  .دی نداردکاری ساختمان کاربر شود و در حال حاضر درعایق ایران تولید نمی



   جدارهای نورگذر ساختمانـ2ـ1
ها از نظر انتقال حرارت       جدارهای نورگذر یکی از مهمترین نقاط ضعف ساختمان       

هـای    دلیل این امر ضخامت کم و ضریب هـدایت حـرارت بـاالی قـسمت              . باشند  می
عالوه بر باال بودن میزان انتقال حرارت در اثـر هـدایت، تشعـشع از               . باشد  نورگذر می 

کننـده در     این جدارها نیز عامل مهمی است که در بسیاری موارد نقـشی تعیـین             طریق  
ای طراحی شـوند      روشن است جدارهای شفاف باید به گونه      . کند  زمینه انرژی ایفا می   

های مختلف سال تأمین      که امکان کنترل میزان ورود نور و انرژی خورشیدی را در ماه           
شده توسط این جدارها      ت و صدابندی تأمین   نمایند و در عین حال، میزان انتقال حرار       

تمامی این عوامل لزوم    .  باشد  االجرا در این زمینه     باید منطبق با ضوابط و مقررات الزم      
  .سازند رها را به خوبی نمایان میسازی مشخصات حرارتی این جدا بهینه

مؤثرترین روش کنترل میـزان انتقـال حـرارت از جـدارهای نورگـذر سـاختمانی                
هـای دیگـری نیـز وجـود          البته روش . های دوجداره ساختمانی است      از شیشه  استفاده

ای و    هـای شیـشه     ای کردن جدارهای نورگذر یا اسـتفاده از فـیلم           دارد؛ نظیر دو پنجره   
های مختلـف مـورد اسـتفاده در          قبل از پرداختن به سیستم    . جدارهای نورگذر پلیمری  

ـ         رای تعیـین مشخـصات حرارتـی       جدارهای نورگذر ساختمانی، مقادیر فیزیکی کـه ب
  :گردد باشد معرفی می جدارهای نورگذر مطرح می

  .تعاریفبه بخش . ک. ر: مقاومت حرارتیـ
  .تعاریفبه بخش . ک. ر: ضریب انتقال حرارتـ
 نسبت میزان حرارت اکتسابی از تشعشع خورشید از طریق یـک            :1 ضریب سایه  ـ

رنگ به ضـخامت      شفاف و بی  جدار شفاف، به میزان انرژی اکتسابی از یک شیشه          
الزم به توضیح است حرارت به دست آمده هم شامل قسمتی است که             .  میلیمتر 3

کند و هم شامل بخشی که توسط شیشه جذب شـده و              مستقیماً از شیشه عبور می    
  . ضریب سایه بین صفر و یک است. شود سپس به داخل تابیده می

                                                 
١ Shading Coefficient (SC) 



جذب و انعکـاس حـرارت       این شاخص قابلیت     :1 حرارت خورشیدی اکتسابی   ـ
کم بودن میزان این شاخص قابلیت کـاهش و کنتـرل           . دهد  خورشیدی را نشان می   

  .دهد میزان انرژی توسط جدار نورگذر را نشان می
 درصـد نـور در طیـف مرئـی کـه از جـدار نورگـذر                 :2 ضریب گذر نور مرئـی     ـ

  .گذرد می
و فروسـرخ   های فرابنفش، مرئـی        درصد اشعه  :3 ضریب گذر انرژی خورشیدی    ـ

  .گذرد نزدیک که از جدار نورگذر می
  .شود های یاد شده داده می در ادامه توضیحاتی در مورد هر کدام از سیستم

  های دو یا چندجداره شیشه 
ها پیش برای افـزایش مقاومـت حرارتـی جـدارهای            هایی که از سال     یکی از روش  

گیـرد دوجـداره کـردن       چنین بهبود صدابندی آنها مورد استفاده قرار مـی          شفاف و هم  
ای در  جـویی قابـل مالحظـه    تنها صرفه   استفاده از این نوع جدارها نه     . باشد  ها می   شیشه

گردد آسایش حرارتی ساکنین نیـز         دنبال دارد، بلکه باعث می      مصرف انرژی با خود به    
بهبود چشمگیری پیدا کند و افراد در اوقـات سـرد سـال در مجـاورت ایـن جـدارها                    

های دوجـداره در روزهـای گـرم          در اینجا باید اضافه کرد شیشه     . نداحساس سرما نکن  
شود باعـث تقلیـل       های تهویه مطبوع مدار بسته استفاده می        نیز در حالتی که از سیستم     

  .گردند جویی در مصرف انرژی می بار برودتی ساختمان و صرفه
% 50هـای سـاختمانی هـدایت حـرارت را در حـد               دوجداره کردن سیستم شیـشه    

شده در فاصله بـین دو شیـشه          الزم به توضیح است که نوع گاز تزریق       . دهد  ش می کاه
تواند مشخصات حرارتی یا صوتی و یا هر دو           از اهمیت خاصی برخوردار است و می      

  .را بهبود بخشد

                                                 
١ Solar Heat Gain  
٢ Visible Light Transmittance  
٣ Solar Energy Transmittance  



گـردد کـه دارای       ای اسـتفاده مـی      هـای دوجـداره     های جدید، از شیشه     در سیستم 
نرژی تشعشعی منتقل شده از خارج به داخـل         هایی برای کنترل کردن میزان ا       پوشش

هـای فلـزی      بایـد اضـافه کـرد پوشـش       . و از داخل به خـارج هـستند       ) خورشیدی(
با افـزایش   (نیز در بعضی موارد برای محدود کردن انرژی منتقل شده           ) …،  1ای  نقره(

شـدن شیـشه،      شود، ولی این امر باعث تیـره        استفاده می ) میزان انعکاس نور خورشید   
گیری از روشنایی مـصنوعی       شدن فضای داخل ساختمان و افزایش میزان بهره        تاریک

هـای خاصـی      ضعف، در ساخت شیشه عایق از پوشـش         برای رفع این نقطه   . شود  می
رسد که در مقایـسه       می% 78 شیشه با استفاده از آنها به        2شود که گذر نور     استفاده می 

گیـر    اسـت بـسیار چـشم     % 20 های رفلکتیو کـه در حـدود        با میزان انتقال نور شیشه    
  :شوند ها به سه دسته اصلی تقسیم می های شیشه به طور کلی پوشش. باشد می

انتقال حرارت در اثر تشعـشع      % 50 برای تقلیل بیش از      3گسیل  های کم    پوشش ـ1
شـود و روی      این پوشش برای مناطق سردسـیر توصـیه مـی         . از داخل به خارج   

یل به دو نوع اصلی گس های کم پوشش. گیرد سطح سوم شیشه دوجداره قرار می
  :شوند تقسیم می

 این پوشش، زمانی که شیشه روی حمام قلـع اسـت روی آن              :4 نوع سخت  •
ب، دوام  بدین ترتیب، با توجه به نفوذ پوشش در شیشه مذا         . شود  پاشیده می 

  .باشد پوشش قابل توجه می
ه در مراحـل  های پلیمـری کـ    این نوع پوشش اکثراً بر روی فیلم:5نوع نرم •

ایـن نـوع پوشـش      . شـوند   شوند کارگذاشته مـی     بعدی به شیشه چسبیده می    
  .تر و در عین حال کارآمدتر از نوع سخت است پرهزینه

                                                 
١ Silver coating 
٢ Light transmission 
٣ Low Emissivity Coatings :  Low-E  
٤ HardCoat 
٥ SoftCoat 



 برای محدود کردن انتقال انرژی خورشید به        1های کنترل نور خورشید     پوششـ  2
شود و روی سطح      این پوشش برای مناطق گرمسیر توصیه می      . داخل ساختمان 

  .گیرد  شیشه دوجداره قرار میدوم
، برای استفاده در مناطق سردسیر      2 هایی که ترکیبی از دو نوع قبلی است         پوششـ  3

  .گیرد و روی سطح دوم شیشه دوجداره قرار می. باشد و گرمسیر مناسب می
توان ضریب انتقال حرارت جدار شـفاف را          های دوجداره، می    با استفاده از سیستم   

هـای دوجـداره بـا        در شیـشه  .  رسـانید  3به  ) رمربع بر درجه کلوین   وات بر مت   (8/5از  
  . کاهش داد1/1توان تا  های یادشده، ضریب انتقال را می پوشش

انـد، یکنـواختی      کـاری شـده      آلومینیومی، که در گوشه خم     3های  به کارگیری فاصل  
ای بـا اسـتفاده از بوتیـل بـه            قطعـات شیـشه   . کنـد   فاصله بین دو شیشه را تضمین می      

الرطوبـه مخـصوص کـه در داخـل           گیری از ماده جاذب     بهره. خورند  یکدیگر پیوند می  
هـا عـاری از       گردد هوا یا گاز محبوس شده بـین شیـشه           اند، باعث می    ها پر شده    فاصل

بند و هوابنـد      در آخرین مرحله تولید، پیرامون مجموعه با یک ماده آب         . رطوبت گردد 
های اخیر، استفاده از گـاز        در سال . شود  میکه دارای خاصیت االستیکی است پوشیده       

های استیل امکان بهبود هر چه بیشتر ضرایب انتقال حـرارت          تزریقی کریپتون و فاصل   
 . است های شیشه دوجداره را فراهم ساخته سیستم

هـای روز     ترین تکنولـوژی    یکی از تازه  
های چندجداره بـا اضـافه        در زمینه شیشه  

 در  4حـرارت   های پلیمری آیینه    کردن الیه 
 اسـت و      حاصل شـده    های شیشه   بین الیه 

امکان کاهش ضریب انتقال حرارت را بـه        
  .رساند  می[W/m2.K] 3/0زیر 

  

 
                                                 
١ Solar Control Coatings 
٢ Low-E-Sun Coatings 
٣ spacer 
٤ Heat Mirror 



  فرآیند تولیدـ 
هـای    اولین مرحلـه در تولیـد سیـستم       

 دو یـا چندجـداره بـرش قطعـات           شیشه
 .های مورد نیاز است بزرگ شیشه به اندازه

شده   ههای آماد   در مرحله بعدی، شیشه   
در صورت نیاز بـه سـکوریت شـدن بـه           

بینی شده بـرای ایـن منظـور          دستگاه پیش 
گردد تا پـس از گـرم شـدن تـا             منتقل می 

.  درجه به طور ناگهانی سـرد شـوند        800
ها بـه خـط دیگـری منتقـل           سپس شیشه 

 بـا آب    نشوند تا پـس از شـسته شـد          می
  .دوبار تقطیر خشک شوند

 4ـ1شکل 

های فلوت   برش شیشهاتوماتیکسیستم 
های  مورد استفاده در ساخت شیشه
  چندجداره ساختمانی

در خط دیگری، به صورت مـوازی       
شـده    های تعیین   ها با ضخامت    جداکننده

به صورت خودکار   )  میلیمتر 14 تا   10(
  .شوند  می شده و خم بریده

ها که به صورت      در ادامه، جداکننده  
بنا ( از یک یا دو نقطه       ،آیند  قاب در می  

سوراخ گردیده و سیلیکاژل یـا      ) ازبه نی 
گـردد    مولکوالر سیو در آن تزریـق مـی       

گیری هـوای محبـوس       تا عمل رطوبت  
  .شود در شیشه دو یا چندجداره انجام

 5ـ1شکل 

  های آلومینیومی دستگاه خم اتوماتیک فاصل



آغـشته  ) بوتیـل (سباننده  چا یک دستگاه مخصوص در دو طرف به         ها ب   سپس فریم 
  .شوند های آماده چسبیده می  یکی از شیشهشوند و به می

 6ـ1شکل 

گیر  دستگاه تزریق اتوماتیک رطوبت
  های آلومینیومی در فاصل) سیلیکاژل(

 

  
 7ـ1شکل 

  مرحله اعمال چسب به دوطرف فاصل

در . شود در قسمت بعدی خط تولید، فاصل از یک طرف به شیشه اول چسبیده می
 شـده و     جداکننـده نـصب    بر روی شیـشه اول و         دوم به صورت خودکار     ادامه، شیشه 
  .شود پرس می

بنا (های مختلف     بندی نهایی محصول با استفاده از چسباننده        در پایان، عملیات آب   
  .گیرد صورت می) به طراحی و نیاز

  )حرارتی(مشخصات فنی ـ 
های قبلی گزارش نیز مطرح شد، مقاومت حرارتی شیـشه            گونه که در قسمت     همان

کـار رفتـه بـسیار کـم       های شیشه بـه     ریب هدایت باال و ضخامت ناچیز الیه      به دلیل ض  
گردد ضریب انتقال حرارت      به همین علت، در این جدارهای نورگذر، سعی می        . است



بینی هوای خشک یا گازی مخصوص بین         جدار با دو یا چند الیه کردن شیشه و پیش         
  .های شیشه تا حد امکان کاهش یابد جام

معمـوالً  (از گازهـای خـاص      البته اسـتفاده    
های شیشه و افـزایش       بین الیه ) گازهای خنثی 

ها تأثیر محـدودی بـر        ضخامت الیه بین شیشه   
. روی ضــریب انتقــال حــرارت مجموعــه دارد

هـای دوجـداره      برای نمونـه، در مـورد شیـشه       
ساده، امکان دستیابی به ضرایب انتقال حرارتی       

  .ود ندارد وج[W/K.m2] 9/2کمتر از 

  
 8ـ1شکل 

تعییرات مقاومت حرارتی الیه هوا بر 
  حسب ضخامت

هـای بهینـه بـرای دسـتیابی بـه             است کـه ضـخامت      در ضمن، مطالعات نشان داده    
 18 و   12هـای چندجـداره بـین         های شیـشه    حداکثر مقاومت برای الیه هوا در سیستم      

  .میلیمتر است
استفاده در ساخت در نتیجه، با توجه به محدود بودن اثر ضخامت و نوع گاز مورد        

 1گـسیل   هـای کـم     هایی با پوشش    های جدید، از شیشه     های دوجداره، در فناوری     شیشه
شـود تـا عملکـرد جـدار، بـا کنتـرل میـزان انتقـال و انعکـاس انـرژی در                        استفاده می 

های نازک فلزی نامرئی بـه وسـیله یـک            این پوشش . های مختلف، بهبود یابد     فرکانس
الزم بـه   . شود  محفظه خالء بر روی سطح شیشه اعمال می       فرآیند الکترومغناطیسی در    

طور طبیعی و کلی، پرتوهای حرارتی با طول موج باال در زمان انتقـال                توضیح است به  
شوند و الیـه فلـزی بـه کـار رفتـه در               وسیله الیه سطح شیشه منعکس می       به داخل، به  

مرئـی شیـشه ایجـاد    ای در نـرخ انتقـال نـور     تغییر قابل مالحظه گسیل  های کم سیستم
 در  2در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که نرخ انتقـال نـور بـه میـزان بـاال                   . کند  نمی

. کنـد  بهره جستن از حداکثر میزان نور روز را تضمین مـی %) 79( گسیل  های کم شیشه

                                                 
١ Low Emissivity يا  Low – E 
٢ High Light Transmission 



های مورد استفاده در      رنگ، به راحتی با سایر شیشه       ها، به دلیل ظاهر بی      این نوع شیشه  
گردد ضریب انتقال حـرارت بـرای         باشد و باعث می     ها قابل ترکیب می      ساختمان نمای

 . کاهش یابد[W/K.m2] 1/1های دوجداره تا  سیستم

هـای دیگـری    های قبلی گزارش نیز مطرح گردید، نوآوری        همانگونه که در قسمت   
 فیلم  اند که با قراردادن یک یا چند الیه آیینه حرارتی به صورت             نیز جدیداً مطرح شده   

هایی همـراه بـا انقطـاع حرارتـی،           تنیده پلیمیری در الیه هوا و یا با به کارگیری فاصل          
های چندجداره    ها، عملکرد حرارتی شیشه     برای به حداقل رسانیدن پل حرارتی فاصل      

 .بخشند را بیش از پیش بهبود می

  
 9ـ1شکل

  درصد انتقال نور خورشید بر حسب طول موج

  :باشد ای چندجداره به شرح زیر می های شیشه  سیستمطور خالصه، خصوصیات به
های سرد و گرم سـال بـه حـداقل            انتقال حرارت از جدارهای شفاف در دوره       -1

  .رسد می
  .شود از روشنایی و انرژی خورشید استفاده بهینه می -2
  .باشد رنگ می ظاهر و جلوه جدار، نامرئی و بی -3
  



تلف شیـشه دو یـا چنـد جـداره          های مخ   در جدول زیر، ضرایب انتقال حرارت نمونه      
  :گردد برای مقایسه ارائه می

  های چندجداره ساختمانی  مشخصات حرارتی انواع مختلف شیشهـ25ـ1جدول 

  نوع شیشه یا مصالح
های  ضخامت الیه
ای  شیشه

  )میلیمتر(

ضخامت 
های هوا  الیه

  )میلیمتر(
  نوع الیه هوا

ضریب انتقال 
  Uحرارت 

[w/m2k]  
  9/5  -  -  4  جداره تک
  8/5  -  -  6  جداره تک
  7/4  -  -  50  جداره تک

  0/3  هوای خشک  12  6 و 4  دوجداره
  9/2  اثر گاز بی  12  6 و 4  دوجداره
  3/1  اثر گاز بی  12  6 و 4  گسیل دوجداره کم
  1/1  اثر گاز بی  16  6 و 4  گسیل دوجداره کم
  0/1  1گاز کریپتون  12  6 و 4  گسیل دوجداره کم

  2/2  هوای خشک  9 و 9  4 و 6 و 4  سه جداره
  9/1  اثر گاز بی  9 و 9  4 و 6 و 4  سه جداره
  0/1  اثر گاز بی  12 و 12  4 و 6 و 4  گسیل سه جداره کم
  7/0  گاز کریپتون  8 و 8  4 و 6 و 4  گسیل سه جداره کم
  6/0  گاز کریپتون  10 و 10  4 و 6 و 4  گسیل سه جداره کم
  5/0  گاز کریپتون  12 و 12  4 و 6 و 4  گسیل سه جداره کم

  5/0 تا 3/0  گاز کریپتون  10 و 10  6 و 1 و 6  دوجداره با آیینه حرارتی
  0/2حدوداً   -  -  -   سانتی آجری35دیوار 

  

                                                 
١ Krypton 



  ای های شیشه فیلم 
شود که دارای یـک رویـه         این محصول از یک فیلم نرم پلیمری شفاف تشکیل می         

وی گـسیل بـر ر      با اضافه کردن ایـن فـیلمِ حـاوی یـک پوشـش کـم              . دار است   چسب
های موجود ساختمان، نور مرئی قادر به عبور از جدار شفاف خواهد بـود ولـی                 شیشه

. آیـد   ای از عبور اشعه فروسرخ و فرابنفش جلوگیری به عمل مـی             طور قابل مالحظه    به
بدین ترتیب، انتقال حرارت در اثر هدایت و همرفت تغییر محسوسی نخواهـد کـرد،               

به عبارت  . یابد  تابستان و زمستان کاهش می    ولی انتقال حرارت به صورت تشعشع در        
دیگر، میزان عبور نور مرئی تغییر چندانی نخواهد داشت، ولی بخشی از تشعـشع کـه                

  .گردد ای سد می طور قابل مالحظه در طیف غیر مرئی واقع است به
هـای نورگـذر      های موجـود، کـه تعـویض قـسمت          ها در ساختمان    کاربرد این فیلم  

هـای مخـصوص      هـای موجـود بـا قـاب         هـا و تعـویض قـاب        دوجداره کردن شیشه  (
بیـشترین کـارآیی    . گـردد   فاقد توجیه اقتصادی است، مطرح می     ) های دو جداره    شیشه

ز خارج به داخل    این محصول در مناطق گرمسیر است و باعث کاهش ورود حرارت ا           
  .شود ساختمان می

 جدارهای نورگذر پلیمری 

 صنعت پلیمر ظـاهر شـده اسـت، اقـدامات           های جدیدی که در     آوری  با توجه به فن   
یکـی از   . ای در جهت کاربرد جدارهای نورگذر پلیمری در حـال انجـام اسـت               گسترده
  .کربنات است شود پلی ترین مواد پلیمری که در این زمینه استفاده می مطرح

ایـن  .  اسـت   در ایران نیز اخیراً تولیداتی با استفاده از این پلیمـر بـه بـازار عرضـه شـده                  
 .شود ولیدات جدارهای نورگذر یک یا چند الیه را شامل میت



 
  کربنات  جدارهای نورگذر چندالیه از پلیـ10ـ1شکل 

این جدارهای پلیمری دارای نقاط قوتی هـستند کـه در ادامـه بـه مهمتـرین آنهـا                   
  :ای کوتاه خواهد شد اشاره
  ای مناسب  مقاومت ضربهـ
  بنفش مقاومت و پایداری در برابر تشعشع فراـ
  ) درصد89 و 82ضریب انتقال نور بین ( انتقال مناسب نور ـ
  های فرابنفش و فروسرخ  جلوگیری از عبور اشعهـ
   ضریب انتقال حرارت مناسبـ
   عدم مشارکت در گسترش حریقـ
   سبکی، ایمنیـ

محصوالت نورگذر دوجداره شفاف تولیدشده با این ماده ضریب انتقـال حرارتـی             
، 7/2توانند ضرایبی به ترتیب در حـد           الیه نیز می   6والت سه تا    محص.  دارند 3در حد   

  . داشته باشند5/1 و 8/1 ، 2/2
مشکل اساسی که محصوالت تولیدشده با این پلیمـر بـا آن روبـرو هـستند، خـط                  
افتادن، کدر شدن و عدم امکان کنترل و جلوگیری از میعـان در شـرایط اقلیمـی حـاد                   

هـای     آن در بخـش قابـل تـوجهی از کـاربری           گـردد کاربردهـای     است که باعـث مـی     
  .ساختمانی محدود باشد



   قاب جدارهای نورگذرـ3ـ1
های متداول فلزی دارای ضریب انتقال حرارت باالیی هستند و در صورتی که از                قاب
های حرارتی قابل توجهی      های فلزی موجود استفاده شود، پل       های دوجداره در قاب     شیشه

  .های نورگذر خواهد گردید اهش کارآیی قسمتباقی خواهد ماند و باعث ک
شـود یـا در       های چوبی یا پلیمری اسـتفاده مـی         برای رفع این نقطه ضعف، از قاب      

 در مـسیر    1شود تا انقطـاعی حرارتـی       های فلزی فاصلی پلیمری کارگذاشته می       پروفیل
  .جریان حرارت ایجاد شود

هـای چـوبی بـرای        بمتأسفانه، به دلیل کمبـود چـوب در کـشور، اسـتفاده از قـا              
  .حل قابل طرحی نیست ها راه ختمانجدارهای نورگذر در سا

هــای پلیمــری  ولــی کــاربرد پروفیــل
صورتی   تواند به   می) سی  وی  خصوصاً پی (

ــه  ــرای بهین ــاب جــدی ب ــازی ق ــای  س ه
. جدارهای نورگذر در نظر گرفتـه شـود       

هـای    البته، باید گوشزد کرد کـه در سـال        
فیـت نـازل    اخیر، تولید محصوالتی با کی    

هـای    که در اثر اشعه فروسـرخ و سـیکل        
حرارتی فاقد پایداری و دوام الزم هستند 

 عدم اعتمادی در مورد این       باعث گردیده 
در نتیجـه، الزم    .  وجـود آیـد     محصول به 

اســت در آینــده اجبــاری کــردن کنتــرل 
طـور جـدی      کیفیت این محـصوالت بـه     

  .ریزی گردد برنامه

 
  11ـ1شکل 

  سی وی ره پیمقطع یک قاب پنج

                                                 
١ Thermal Break 



 در کشور آغـاز      های پیش   های آلومینیومی با انقطاع حرارتی نیز از سال         استفاده از پروفیل  
و عـدم   ) هزینه باال در مقایـسه بـا دیگـر محـصوالت          (شده و به دلیل عدم استقبال عمومی        

  .پشتیبانی از این نوع محصول، به صورتی بسیار محدود مورد استفاده قرار گرفته است

  
   مقطع یک فریم آلومینیومی با انقطاع حرارتی و شیشه دوجداره با کرکره داخلیـ13ـ1  شکل

  

  
   مقطع یک فریم آلومینیومی با انقطاع حرارتیـ12ـ1شکل 



  صفحه سفید



  :دومفصل 
کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان و انتخاب         های عایق   هانواع شیو 

  های موجود های مطلوب برای ساختمان ه شیو

ای دارد، شــامل  ه خــارجی ســاختمان، کــه در مــصرف انــرژی نقــش عمــدهپوسـت 
  :باشد ای مختلفی به ترتیب زیر میه بخش
   بام-1
  نشده  سقف مجاور فضای کنترل-2
   کف مجاور فضای خارج-3
  نشده   کف مجاور فضای کنترل-4
   کف روی خاک-5
   دیوار مجاور فضای خارج-6
  نشده  دیوار مجاور فضای کنترل-7
  جره پن-8
   در-9

  های حرارتی  پل-10
شـود و     کاری حرارتی هر قسمت اشـاره مـی         های عایق   ه  در این بخش، ابتدا به شیو     

در . گـردد   هـای موجـود، تعیـین مـی         کاری مطلوب برای سـاختمان      سپس روش عایق  
هـای موجـود عوامـل زیـر مـورد            ن  کاری حرارتی ساختما    انتخاب شیوۀ مطلوب عایق   

  :گیرند توجه قرار می
تـرین    کـاری حرارتـی سـاختمان کـم         هایی که مراحل اجرایی عایق      ه  انتخاب شیو  -

  .اختالل را در عملکرد ساختمان و زندگی ساکنین ایجاد کند
هایی که پـیش از ایـن بـدون ایجـاد مـشکل مـورد اسـتفاده قـرار                      انتخاب شیوه  -

  .اند و مشکالت احتمالی آنها به تدریج برطرف شده است گرفته
   حرارتی با تحمیل هزینۀ کمتر به کاربران و ساکنین ی عایق سادگی اجرا-



 توجه به استفاده از اینرسی حرارتی ساختمان، به منظور کـاهش نوسـان روزانـۀ                -
  های با استفاده مداوم دما در ساختمان

  های حرارتی تا حد ممکن  کاهش انتقال حرارت از پل-
  انی جلوگیری از بروز پدیده میعان در جدارهای ساختم-

  کاری حرارتی بام  عایقـ1ـ2
هـای    در سـاختمان  . دار هـستند    ها به دو شکل اصلی مـسطح و شـیب            ساختمان  بام

باشـند و     ها مـسطح مـی      های تهران، یزد، بندرعباس و اردبیل، بام        بررسی شده در شهر   
  .دار استفاده شده است از بام شیبهای شهر رشت  تنها در ساختمان

هایی ساختمان که مجاور فضای خارج اسـت بـه سـه            بام مسطح به عنوان سقف ن     
توانـد اجـرا      کاری همگـن مـی      کاری از خارج و عایق      کاری از داخل، عایق     روش عایق 

های در حال طراحی و ساخت و  از آنجا که عایق حرارتی همگن برای ساختمان. شود
بنابراین . پردازیم  های صنعتی قابل اجرا است در این جا به تشریح آن نمی             یا ساختمان 

کـاری حرارتـی را        عـایق  توان به دو روش از داخل یا از خارج          های موجود، می    در بام 
  .اجرا نمود

  کاری حرارتی بام مسطح از خارج عایق
عایق حرارتی  . توان به دو روش عمل نمود       کاری حرارتی بام از خارج می       برای عایق 

 نحـوه   1ــ 2در شـکل  . بتیروی الیه عایق رطوبتی یا عایق حرارتی زیر الیه عایق رطـو           
در این حالت بایـد     . اجرای عایق حرارتی روی الیه عایق رطوبتی نشان داده شده است          

روی الیه عایق رطوبتی، که بهتر است از نوع ایزوگام یا محصوالت مشابه باشـد، یـک                 
توانـد    سپس عایق حرارتی را که می     . الیه نایلون پهن کرد تا عایق حرارتی به آن نچسبد         

. باشـد روی آن قـرار داد  ) معموالً از انواع اکسترود شـده (استایرن غیرجاذب آب  از پلی 
هـای    ، شـوک  )ماوراء بـنفش  (برای محافظت این عایق حرارتی در مقابل اشعه فرابنفش          

متـر     سانتی 5حرارتی و جلوگیری از بلند شدن عایق در اثر باد باید حداکثر به ضخامت               



ا قطعات موزائیک یـا سـیمانی را بـدون مـالت            روی آن شن بادامی یا فندقی ریخت، ی       
های پالسـتیکی مخـصوص       توان از پایه    برای چیدن قطعات موزائیک می    . روی آن چید  

.  پیروی نمود  19استفاده کرد یا از روش ارائه شده در راهنمای جزئیات اجرایی مبحث             
د و بـه    باشـ   از مزایای این روش عدم نیاز به هرگونه تغییر در ساختار موجـود بـام مـی                

ۀ شـن بـادامی یـا فنـدقی         توان به بار اضافی ناشی از الی        عنوان مخاطرات این روش می    
  .اشاره کرد

  
  استایرن در بام روی عایق رطوبتی  اجرای عایق حرارتی پلیـ1ـ2شکل 

بنـدی بـام اجـرا        اگر الیه عایق حرارتی زیر عایق رطوبتی اجرا شـود، ابتـدا شـیب             
رن یا عایق معدنی فـشرده بـر سـطح بـام قـرار داده               استای  شود و سپس قطعات پلی      می
سپس . شود  بند قرار داده می     روی عایق حرارتی یک الیه نایلون به عنوان نم        . شوند  می

ای عـایق     گـردد و روی بـستر سـیمان لیـسه           ای اجرا می    روی آن یک الیه سیمان لیسه     



تـوأم بـا    باید توجه داشت که اگـر اجـرای عـایق رطـوبتی             . رطوبتی اجرا خواهد شد   
الزم است اشـاره    . ای وارد نیاورد    حرارت باشد، حرارت مزبور به عایق حرارتی صدمه       

های معدنی باید در زیر آنها یک الیه بخاربند قرار            شود که در صورت استفاده از عایق      
سازی بام به طور معمول انجام خواهد گرفـت           پس از اجرای عایق رطوبتی کف     . گیرد

 اجـرای   2ـ2شکل  . ت ماسه سیمان و یک الیه موزائیک باشد       تواند یک الیه مال     که می 
  .دهد رطوبتی نشان می  حرارتی پشم شیشه را در بام و در زیر عایق عایق

  
   حرارتی پشم معدنی در بام زیر الیه عایق رطوبتی  اجرای عایقـ2ـ2شکل 

 هـای معـدنی بـسیار       گونه که پیش از این ذکر شد، خطر بروز میعان در عایق             همان
های پلیمری، تعبیه یک الیۀ بخاربنـد         ها، و حتی عایق     جدی است و برای محافظت آن     

ــر عــایق حرارتــی الزامــی اســت  ــا در اجــرای ایــن روش. در زی کــاری در   عــایق ام



 رطوبتی قبلی نیازی به قرار دادن الیه         های موجود، به سبب وجود الیه عایق        ساختمان
های معدنی استفاده از نوع با دانسیته زیـاد           شمنکته دیگر در مورد پ    . باشد  بخاربند نمی 

  .فشردگی آن در حد قابل قبول باشداست تا 
به علت اینکـه عـایق      . کاری حرارتی مشکالتی را به همراه دارد        اما این شیوه عایق   

حرارت زیر الیه عایق رطوبت است، در اثر تابش آفتاب یا اختالف زیاد دمای شب و                
ای عایق رطـوبتی بـا نوسـانات بـسیار شـدید روبـرو       روز در مناطق گرم و خشک دم   

است، و این امر سبب بروز انبساط و انقباض شدید در عایق رطوبتی و ایجـاد خطـر                  
هـای    شود عایق رطوبت بـه الیـه        برای کاهش این خطر، توصیه می     . شود  پارگی آن می  

 بـودن   بـاال . ای ضخیم مثل فرش موزائیک پوشـانده شـود          بام نچسبد و نیز باید با الیه      
هـای موجـود در خـصوص         های با دانـسیته بـاال و همچنـین محـدودیت            قیمت عایق 

 نقـاط    شـود از مهمتـرین      ضخامت عایق حرارتی که از خطر فشردگی عایق ناشی مـی          
  .ضعف این سیستم است

کـاری    شـود از میـان ایـن دو شـیوه عـایق             با توجه به موارد ذکر شده، پیشنهاد می       
 حرارتی روی عایق رطوبتی استفاده شود، زیرا اجـرای          حرارتی، از روش اجرای عایق    

عـه  ، ضمن اینکه مجمو    تر و میزان عملیات تخریب و بازسازی آن کمتر است           آن ساده 
  .بام شرایط حرارتی بهتری دارد

   مسطح از داخلکاری حرارتی بام عایق
در روش اول . کــاری حرارتــی بــام از داخــل دو روش وجــود دارد بــرای عــایق

شـوند و در حالـت دوم         های بلند بـه سـقف پـیچ مـی          ق حرارت با پیچ   صفحات عای 
سقف کاذب کوتاهی اجرا شده و صفحات عایق حرارت روی سـقف کـاذب قـرار                 

در هر دو حالت نیاز به کار در فضای داخل است که ایـن مـسأله زنـدگی          . گیرند  می
فـاع داخلـی    ضمن اینکه در روش دوم از ارت      . سازد  ساکنین را تا پایان اجرا مختل می      

بایـست    های سقفی می   کاسته خواهد شد و برای نصب چراغ      cm 15حداقل به مقدار    



هـای معـدنی بـه        در صورت استفاده از انـواع پـشم       . از تجهیزات خاص استفاده کرد    
با توجه بـه    . عنوان عایق حرارتی وجود یک الیه بخاربند به سمت داخل الزم است           

هـای تخـت در       کـاری حرارتـی بـام       یقشـود از ایـن روش عـا         این نکات توصیه می   
  . نظر شود های موجود صرف ساختمان

  نشده  سقف مجاور فضای کنترلـ2ـ2
شود که در بـاالی قـسمتی از بـام فـضایی بـه                این حالت تنها در شرایطی دیده می      

نـشده قـرار      شکل انبار وجود داشته باشد یا در باالی سقف نهایی زیر شیروانی کنترل            
کاری حرارتی این بخش سقف خـودداری         توان از عایق    لت اول می  در حا . گرفته باشد 

در حالـت دوم اگـر      . کرد و در مقابل به مقدار عایق حرارتی در جدارهای دیگر افزود           
توان الیه عایق حرارتی معـدنی را بـه صـورت             زیر شیروانی غیرقابل استفاده است می     

در صورت اسـتفاده از     . یدای را روی آن پاش      توپی روی سطح آن گستراند یا عایق فله       
های معدنی به کار بردن یک الیه بخاربنـد در طـرف گـرم عـایق حرارتـی                    انواع پشم 

  .الزامی است

  نشده و خارج های کنترل  کف مجاور فضاـ3ـ2
تواننـد بـسته یـا بـاز          هایی هستند که می     فضاهای زیر کف غالباً انبارها یا پارکینگ      

روش . توان به دو طریق عایق حرارتی نمـود         یهای مجاور این فضاها را م       کف. باشند
در روش اول، . کاری حرارتـی از زیـر اسـت    اول کف شناور و روش دوم نصب عایق 

ای، قطعـات عـایق حرارتـی کـه           پس از مسطح کردن روی سازۀ سقف با سیمان لیسه         
. ودشـ    مـی   های معدنی با دانسیته زیاد باشد قرار داده         استایرن یا انواع پشم     تواند پلی   می

های معدنی باید طرف رو به داخـل عـایق حرارتـی دارای               در صورت استفاده از پشم    
شـود و روی      سپس روی عایق حرارتی یک الیه نایلون کشیده مـی         . الیه بخاربند باشد  

هـای معـدنی معمـوالً نتـایج          اسـتفاده از عـایق    . گیـرد   سازی نهایی انجـام مـی       آن کف 



با خود به همراه دارد ولی بایـد از         ) ای   کوبه از نظر انتقال صدای   (آکوستیکی خوبی را    
کـف  (پـذیر جلـوگیری کـرد         اتصال کف تمام شده به دیوار با استفاده از مواد انعطاف          

  . شده به دیوار پرهیز کرد ف تمامای ک و در نتیجه از هرگونه اتصال سازه) شناور
رتـی روی   های بلند یا الیه عـایق حرا        توان از نصب عایق با پیچ       در روش دوم، می   

های معدنی بـه   در اینجا نیز در صورت استفاده از انواع پشم   . سقف کاذب استفاده کرد   
عنوان عایق حرارتی، الزم است در طـرف گـرم عـایق، یعنـی روی آن، از یـک الیـه                     

  .ند استفاده نمودبخارب
در اینجا باید اضافه کرد که چـون اجـرای روش اول مـستلزم کـار در داخـل فـضای                     

تـر    سازی موجود و اجرای مجدد آن است، لذا روش دوم که ساده             یب کف زندگی و تخر  
حرارتـی     نـصب عـایق    3ــ 2شـکل   . گـردد   های موجود پیـشنهاد مـی       است برای ساختمان  

  .دهد های بلند به کف روی پیلوت را نشان می شیشه با پیچ پشم

   
   حرارتی پشم شیشه در زیر کف روی پیلوت  اجرای عایقـ3ـ2شکل 



  ی خاک کف روـ4ـ2
هایی از فضاهای طبقات همکف یا تمام طبقه زیرزمین، که ممکن است فضای  بخش

بـرای  . های موجود دارای کـف روی خـاک هـستند           کنترل شده نیز باشد، در ساختمان     
توان اقدام به نصب یـک الیـه عـایق            کاهش اتالف حرارتی در فضاهای کنترل شده می       

اما چون این امر مستلزم تخریب      . ا نمود  متر پیرامون کف این فضاه     1حرارتی به عرض    
برای جبران انتقال حرارت از کف روی خاک        . شود  سازی موجود است توصیه نمی      کف
توان به ضخامت عایق حرارتی در سایر جدارها افزود یا عایق دیوارهای خارجی را                می

ا است،  ه  کاری از خارج تا نزدیکی عمق پی        روش دیگر ادامه عایق   . تا روی پی ادامه داد    
  .های موجود در شهرها غیر عملی است ولی این اقدام نیز در بخش اعظم ساختمان

   دیوار مجاور فضای خارجـ5ـ2
کـاری حرارتـی      تـوان عـایق     دیوارهای موجود در فضای خارج را به سه طریق می         

از آنجـا کـه حالـت       . عایق از داخل، عایق از خارج و عایق در الیه میانی دیوار           . نمود
های در حال ساخت قابـل اجـرا اسـت لـذا در ایـن قـسمت از آن                     ساختمانسوم در   
در روش  . بندی از داخـل دو روش اصـلی وجـود دارد            برای عایق . کنیم  نظر می   صرف

در ایـن   . شود  اول صفحات عایق حرارتی با چسب مخصوص به دیوارها چسبانده می          
شـود و     وشانده مـی  هایی که روی آنها تعبیه شده است پ         روش درز بین صفحات با لبه     
هـای     کـه از انـواع پـشم        در صـورتی  . شود  کاری اجرا می    پس از نصب صفحات نازک    
ای باشند و در طرف گرم دارای الیه بخاربند           صورت تخته   معدنی استفاده شود، باید به    

سـوزی و آزاد      های پلیمری به علت خطـر آتـش         استایرن یا عایق    استفاده از پلی  . باشند
  .شود ر فضای داخل توصیه نمیسمی دکردن گازهای 

صفحات عایق  . گیرد  در روش دوم یک زیرسازی چوبی یا فلزی روی دیوار انجام می           
کـاری انجـام    گیرنـد و بعـد روی آنهـا نـازک     حرارت بین قطعات چوب یا فلز قـرار مـی        

  .دهد کاری حرارتی دیوار را نشان می  جزییات این شیوۀ عایق4ـ2شکل . شود می



  
  4ـ2شکل 

  )مقطع افقی(  حرارتی پشم شیشه در داخل دیوار با شبکه زیرسازی   عایقاجرای

از آنجا که اجرای عایق حرارتی از داخل مستلزم توقف زندگی روزمـره در فـضای                
هـای    کاهـد، لـذا در سـاختمان        داخل است و نیز تا حدی از ابعاد فضاهای داخلـی مـی            

امــا در . شــود ه مــیتــی از خــارج بیــشتر توصــیرکــاری حرا مــسکونی موجــود عــایق
باشـند،    های آموزشی، با توجه به اینکه دست کم دو ماه از سال غیرفعـال مـی                 ساختمان

عالوه بر این با توجه به استفاده غیرمـداوم         . باشد  کاری ممکن می    اجرای این شیوه عایق   
  .باشد تمان با این شیوه مطلوب میهای آموزشی، کم کردن جرم حرارتی ساخ ساختمان

شود روی نمـای موجـود اجـرای عـایق            اری حرارتی از خارج توصیه می     ک  در عایق 
صفحات عـایق   . کار تحمیل شود    ای جهت تخریب نما به صاحب       صورت گیرد تا هزینه   

های مخصوص به بدنۀ نما اتـصال         توانند معدنی یا پلیمری باشند، با پیچ        حرارتی که می  
گیرد و نمای سبکی روی       ار می روی عایق حرارتی یک الیه تور فایبرگالس قر       . یابند  می

کـاری    های نصب عایق باید چنان باشد که تا داخـل سـفت             بلندی پیچ . شود  آن اجرا می  



 5ـ2شکل  . یابد  به این ترتیب نمای اجرا شده استحکام بیشتری می        . دیوار ادامه پیدا کند   
  .دهد شیشه را نشان می ا عایق پشمکاری حرارتی دیوار از خارج ب عایق

  
  5ـ2شکل 

  )مقطع افقی(  حرارتی پشم شیشه در خارج دیوار با شبکه زیرسازی  اجرای عایق

  نشده  دیوار مجاور فضای کنترلـ6ـ2
های بررسی شـده عمومـاً دیـوار          نشده در ساختمان    دیوارهای مجاور فضای کنترل   

اری از مـوارد،    در بـسی  . پله هستند   بین فضای زندگی و سرویس بهداشتی و انبار یا راه         
 و همچنین وجود ضریب تقلیل دما در این حالـت، ایـن دیوارهـا                ابعاد اندک  به علت 

شوند و بـرای جبـران انتقـال حـرارت از آنهـا بـه عـایق حرارتـی                     عایق حرارتی نمی  
  .گردد ای خارجی یا بام افزوده میدیواره



   پنجرهـ7ـ2
ترین نقاط در پوسته خـارجی سـاختمان، از نظـر انتقـال حـرارت،                 یکی از ضعیف  

هـا از نظـر انتقـال حـرارت      حل برای بهبود وضعیت پنجره  بهترین راه . ها هستند   هپنجر
های دارای شیشه دوجداره      های موجود و جایگزین نمودن آنها با پنجره         تعویض پنجره 

اما این امر مستلزم صـرف هزینـه        .  یا آلومینیومی با انقطاع حرارتی است      PVCو قاب   
  .زیاد است

توان اقدام به نصب پنجره دومـی         دهد، می    اجازه می  در جایی که ضخامت دیوارها    
برای نـصب   . در سمت داخل یا خارج پنجره اصلی، با توجه به نحوه بازشوی آن کرد             

هـایی ایـن      توان بـا شـاخک      پنجره دوم، در صورتی که ضخامت دیوار اجازه دهد، می         
ی را داشـته    اگر پنجره اول قابلیت اتـصال پنجـره دیگـر         . پنجره را به دیوار اتصال داد     

. توان پنجره دوم را به پنجـره اول متـصل نمـود             باشد و بتواند بار آن را تحمل کند می        
با نصب پنجـره    . کار گذاشت   دوجداره PVCتوان در قاب موجود یک پنجره         می  مثالً

یابد، بلکه از میزان نشت و نفوذ     دوم، نه تنها ضریب انتقال حرارت دو پنجره بهبود می         
چـون وجـود   . شـود  و نیز از نظر آکوستیکی شرایط بهتری ایجـاد مـی        هوا کاسته شده    

هـا بازشـوهایی      لذا باید برای تمیز کردن شیـشه      . شود  پنجره دوم مانع بروز میعان نمی     
  .ها دقت گردد نگی تمیز کردن شیشهتعبیه شود و هنگام اجرا به مسألۀ چگو

 موجـود    نجـره روش دیگر، نصب پروفیل شیشه دوجداره، بر روی پروفیل اصلی پ          
 کمی بیشتر، مشکالت مربوط به انطباق بازشوهای         به این ترتیب با صرف هزینه     . است

  .شود ها مرتفع می ن شیشهدو پنجره، محدودیت ابعاد کف پنجره و تمیز نمود

   درهاـ8ـ2
مانده و بـر روی آنهـا اقـدامات           های بررسی شده بدون تغییر باقی       درهای ساختمان 

زیرا از یک سو سطح آنها اندک است و از سـویی       . اهد گرفت سازی صورت نخو    بهینه
شوند که ضریب تقلیل دمـا    نشده باز می     به فضاهای کنترل    دیگر درهای ورودی عموماً   



گیرد و دیگر اینکه ایـن درهـا غالبـاً            داشته و انتقال حرارت کمتری از آنها صورت می        
  .به سایر جدارها دارندهتری نسبت چوبی هستند که از نظر انتقال حرارت وضعیت ب

  های حرارتی  پلـ9ـ2
های حرارتی در محل تقاطع عناصر ساختمانی، آنجا که عایق حرارتـی انقطـاع                پل

کـاری از داخـل       هـای موجـود عـایق       هنگامی که در ساختمان   . شوند  یابد، ایجاد می    می
های داخلی با دیـوار خـارجی، در محـل تقـاطع              گیرد در محل تقاطع تیغه      صورت می 

  .بقات پل حرارتی وجود خواهد داشتوار خارجی و کف طدی
های حرارتی مزبـور      کاری حرارتی از خارج صورت گیرد، پل        در صورتی که عایق   

پل حرارتی دیگری نیـز     . مگر در محل تقاطع دیوار خارجی و بام       . حذف خواهند شد  
بـرای  به طـور کلـی      . ها و درها و دیوار خارجی نیز وجود دارد          در اطراف قاب پنجره   

شود و با توجه به مـسائل اجرایـی           حلی پیشنهاد نمی    های حرارتی راه    حذف تمامی پل  
های مزبـور بـا افـزایش عـایق حرارتـی             شود که ضرایب انتقال حرارت پل       توصیه می 

  .دیوارهای خارجی و بام جبران شود



  :سومفصل 
کاری حرارتی    های انتخاب شده برای عایق      برآورد هزینۀ اجرای شیوه   

  های موجود مانساخت
کـاری حرارتـی جـدارهای مختلـف          های مطلوب برای عـایق      پس از انتخاب شیوه   

در ایـن  . هـای بـرآورد گـردد    های موجود، الزم است هزینه اجرای این شیوه    ساختمان
ها یـا      بعد تأمین مصالح، اجرا و سایر هزینه       3بخش، هزینۀ اجرای جزییات مختلف از       

  .اند کاری برآورد گردیده تبعات عایق
  :ها الزم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرند در بررسی این هزینه

شده موجـود بـرآورد          های ساخته   کاری در ساختمان    ها برای اجرای عایق      این هزینه  ـ1
  .شود های در حال ساخت را شامل نمی کاری در ساختمان گردیده و اجرای عایق

دورافتاده و یا هزینۀ انتقال نیروی  های خاصی نظیر هزینۀ حمل در مناطق           هزینه ـ2
  .متخصص به این گونه مناطق در نظر گرفته نشده است

 برای دستیابی به هزینۀ جزییات از منابع متفاوتی استفاده شده که مهمترین آنهـا               ـ3
  :به شرح زیر است

  1371های ساختمانی،  تجزیه بهای کاربردی کارهای ساختمانی، سندیکای شرکت ـ
  1382ایران،  لح یک متر مربع جزییات مختلف اجرای محصوالت کناف آنالیز مصاـ
   استعالم قیمت از تعدادی از اجراکنندگان و پیمانکاران ساختمانیـ
  سازی های انبوه  استفاده از تجربیات برخی از مجریان طرحـ

سود پیمانکاری در نظر گرفتـه شـده اسـت کـه عمـالً در               % 20 در جمع نهایی     ـ4
  .ممکن است کاهش یابدکارهای امانی 

های ارائه شده قیمت عایق حرارتی و هزینه پرداخت نهایی             در مجموعۀ هزینه   ـ5
هـای    هزینۀ عـایق  . است  منظور نشده   ) نماسازی نهایی یا رنگ دیوارها    (سطح  

هـا، بـر حـسب دانـسیته و           کـاری سـاختمان     استفاده شـده در طراحـی عـایق       
 عـایق    و بـا اضـافه کـردن هزینـه           ارائه شده  6ـ3 تا 1ـ3ضخامت، در جداول    

کاری حرارتـی     های قبلی، هزینه کل عایق      مورد استفاده در هر حالت به هزینه      
  . تعیین شده است7ـ3در جدول 



کاری حرارتی بام از خارج، روی عایق رطوبتی، بـا عـایق               عایق ـ1ـ3
  استایرن  پلی

ایق هـای ممیـزی شـده، شـیوۀ اجـرای عـ             کـاری حرارتـی بـام سـاختمان         در عایق 
 تجزیه بهـای    1ـ3در جدول   . استایرن خشک همراه شن فندقی انتخاب شده است         پلی

کاری و هزینۀ نهـایی آن، بـدون در نظـر گـرفتن هزینـۀ عـایق                   اجرای این شیوۀ عایق   
  .حرارتی، درج شده است

  1ـ3جدول 
  ن فندقیکاری حرارتی روی بام به صورت خشکه با عایق پلی استایرن و ش برآورد هزینۀ اجرای عایق

 استایرن و شن فندقی کاری حرارتی روی بام به صورت خشکه با عایق پلی عایق  :شرح کار
  :کد جزییات متر مربع بام  :واحد کار

    
  

 هزینه هر واحد
  توضیحات )ریال(کار             

    4200 )با احتساب افت(مصالحـ الف   
      سانتیمتر5شن فندقی یا موزائیک به ضخامت حداقل

    2800 . . . )آالت، نیروی انسانی، ابزار وماشین( اجراـب   
     چیدن عایق حرارتی
     ریختن شن فندقی

    1100 . . . )نیازهای غیر مستقیم یا تبعات و( متفرقهـج   
     افزودن عایق حرارتی قائم دیوارها

تمهیدات الزم در محل آبروها و ترمیم انـدود دیوارهـا و عـایق              
   رطوبتی

    

  

بدون موزاییک و   9720   درصد سود پیمانکاری20های تمام شده با احتساب  جمع هزینه
  زیرسازی



  معدنی کاری کف روی پیلوت با عایق پشم  عایقـ2ـ3
 که کف طبقۀ همکف روی پارکینـگ و یـا           های ممیزی شده    ر برخی از ساختمان   د

 ارتفاع مورد نیاز برای رفت       است، با در نظر گرفتن      قرار گرفته ) گرم نشده (پیلوت باز   
و آمد، شیوۀ اجرای عایق حرارتی معدنی در زیر سقف با تخته گچـی انتخـاب شـده                  

کـاری و هزینـۀ نهـایی آن،          تجزیه بهای اجرای این شـیوۀ عـایق        2ـ3در جدول   . است
  .بدون در نظر گرفتن هزینۀ عایق حرارتی، درج شده است

  2ـ3جدول 
  گچی معدنی و تخته حرارتی کف روی پیلوت با عایق پشمکاری  برآورد هزینۀ اجرای عایق

  معدنی و تخته گچی نشده با عایق پشمکاری حرارتی زیر سقف فضاهای گرمعایق  :شرح کار
  :کد جزییات متر مربع سقف  :واحد کار

    
  

 هزینه هر واحد
  توضیحات )ریال(کار             

    28400 )با احتساب افت(مصالحـ الف   
    17600  میلیمتری5/12ه گچی تخت

    9000 نگهدارنده سقف کاذب با پیچ و میخ
    1800 …بتونه درزگیر و

    18000 . . . )آالت، نیروی انسانی، ابزار وماشین( اجرا ـب  
     نصب عایق حرارتی با نگهدارنده به سقف

     نصب تخته گچی بر روی عایق حرارتی با میخ یا پیچ
      تخته گچیماستیک و درزبندی

    ـ . . . )نیازهای غیر مستقیم یا تبعات و( متفرقه ـج  
      

  

بدون پرداخت   55680   درصد سود پیمانکاری20های تمام شده با احتساب  جمع هزینه
  نهایی



   معدنی کاری حرارتی دیوار از خارج با عایق  عایقـ3ـ3
رت مـداوم اسـتفاده     های ممیزی شده با کاربری مسکونی، که به صـو           در ساختمان 

کاری حرارتی دیوارها از خارج با عایق پشم معـدنی، نمـای تـوری و                 شوند، عایق   می
 تجزیه بهای اجرای این     3-3در جدول   . اندود سیمان و تخته ماله صورت گرفته است       

کاری و هزینۀ نهایی آن، بدون در نظر گرفتن هزینـۀ عـایق حرارتـی، درج                  شیوۀ عایق 
  .شده است
  کاری حرارتی دیوار از خارج با عایق معدنی،  برآورد هزینۀ اجرای عایق ـ3ـ3جدول 

  نمای توری و اندود سیمان و تخته ماله

کاری حرارتی دیوار از خارج با عایق معدنی، نمای توری و اندود سیمان عایق  :شرح کار
  :کد جزییات متر مربع دیوار  :واحد کار

    
  

 هزینه هر واحد 
  توضیحات )ریال(کار             

    30600 )با احتساب افت( مصالحـالف   
    17500پروفیل سرد نورد شده برای نگهداری عایق و توری همراه میخ یا 

    3900 توری مرغی مرغوب سنگین
    9200 …سیمان و ماسه و خاک سنگ و

    35000 . . . )آالت، نیروی انسانی، ابزار وماشین( اجراـب   
    22000 نصب عایق حرارتی با نگهدارنده به سقف

     نصب تخته گچی بر روی عایق حرارتی با میخ یا پیچ
    13000 ماستیک و درزبندی تخته گچی

    7500 . . . )نیازهای غیر مستقیم یا تبعات و( متفرقهـج   
    7500  تسطیح نمای پیشین

    

بدون نماسازی   87720رصد سود پیمانکاری د20های تمام شده با احتساب  جمع هزینه
  نهایی



  کاری حرارتی دیوار از داخل با عایق معدنی  عایقـ4ـ3
های ممیزی شده با کاربری آموزشی، که به صـورت منقطـع اسـتفاده                در ساختمان 

گچـی بـا      کاری حرارتی دیوارها از داخل با عایق پشم معـدنی و تختـه              شوند، عایق   می
 تجزیه بهای اجـرای ایـن       4ـ3در جدول   . صورت گرفته است  پروفیل سرد نورد شده     

کاری و هزینۀ نهایی آن، بدون در نظر گرفتن هزینـۀ عـایق حرارتـی، درج                  شیوۀ عایق 
  .شده است
  کاری حرارتی دیوار از داخل با عایق معدنی و   برآورد هزینۀ اجرای عایقـ4ـ3جدول 

  گچی با پروفیل سرد نوردشده تخته

 ری حرارتی دیوار از داخل با عایق معدنی و تخته گچی با پروفیل سرد نورد شدهکا عایق  :شرح کار

  :کد جزییات  متر مربع دیوار   :واحد کار
    

  

هزینه هر واحد
  توضیحات  )ریال(کار                

    38500 )با احتساب افت( مصالحـالف   
     میخ یا پیچگچی باپروفیل سرد نوردشده برای نگهداری عایق و تخته

       میلیمتری5/12تخته گچی 
      …بتونه درزگیر و 

    24000 . . . )آالت، نیروی انسانی، ابزار وماشین( اجرا ـب   
      نصب شبکه زیرسازی

      )همراه عایق( میلیمتری 5/12نصب تخته گچی 
      ماستیک یا درزبندی تخته گچی

    1600 . . . )بعات ونیازهای غیر مستقیم یا ت( متفرقه ـج   
      های بهداشتی ها، کلید و پریزها و سرویس های چهارچوب تقویت

  

بدون رنگ نهایی  77120  درصد سود پیمانکاری20های تمام شده با احتساب  جمع هزینه



  کاری حرارتی های عایق  هزینۀ نهایی انواع شیوهـ5ـ3
کاری حرارتـی الزم اسـت        یقهای عا   برای به دست آوردن هزینۀ نهایی انواع شیوه       

های حرارتـی مـورد اسـتفاده در           عایق  قیمت. قیمت عایق مورد استفاده استعالم گردد     
حرارتـی    کننده عایق   های تولید   های مسکونی، که با استعالم از شرکت        ممیزی ساختمان 

و افزودن عوارض مربوط به هر شرکت و هزینه حمل و نقـل بدسـت آمـده، مطـابق                   
  .باشد  می6ـ3 و 5ـ3جداول 
  شیشه ایران شیشه، استعالم شده از شرکت پشم  قیمت عایق حرارتی پشمـ5ـ3جدول 

 وزن مخصوص  نوع عایق حرارتی
(kg/m3)  

  ضخامت
(mm)  

  قیمت
(Rial/m2)  

  17580  25  36  با الیۀ بخاربندD36/25شیشه بدون روکش  پشم
  28200  50  36  با الیۀ بخاربندD36/50شیشه بدون روکش  پشم

  D36/AR/50  36  50  28660شیشه  مپش
  
  6ـ3جدول 

  استایرن، استعالم شده از تعدادی از تولیدکنندگان قیمت متوسط عایق حرارتی پلی

  )متر سانتی(های مختلف  برای ضخامت) ریال بر مترمربع(قیمت   نوع عایق
4  5  6  8  10  12  15  18  

  P30پلی استایرن 
16000 20000 2400032000 40000 48000 60000 72000 

ها، با توجـه بـه    کاری استفاده شده در ممیزی ساختمان های عایق  هزینۀ نهایی شیوه  
 حرارتی مورد استفاده، و با در نظر گرفتن تجزیه بهای ارائه شده              نوع و ضخامت عایق   

  .باشد  می7ـ3های مختلف مطابق جدول  برای شیوه



  7ـ3جدول 
   حرارتی استفاده شده ا توجه به عایقکاری ب های عایق هزینۀ نهایی انواع شیوه

یف
رد

  

  کاری حرارتی نوع عایق
ضخامت 
  عایق
(cm)  

  هزینۀ اجرا
  بدون عایق
(Rial/m2)  

  قیمت عایق
  حرارتی

(Rial/m2)

هزینۀ نهایی
(Rial/m2)

  P30  4  9720  16000  25720استایرن  کاری روی بام با پلی عایق  1
  P30  5  9720  20000  29720استایرن  کاری روی بام با پلی عایق  2
  P30  6  9720  24000  33720استایرن  کاری روی بام با پلی عایق  3
  P30  8  9720  32000  41720استایرن  کاری روی بام با پلی عایق  4
  P30  10  9720  40000  49720استایرن  کاری روی بام با پلی عایق  5
  P30  12  9720  48000  57720استایرن  کاری روی بام با پلی عایق  6
  P30  15  9720  60000  69720استایرن  کاری روی بام با پلی عایق  7
  P30  18  9720  72000  81720استایرن  کاری روی بام با پلی عایق  8

9  
کاری سقف روی پیلـوت بـا عـایق           عایق
 D36/AR/50شیشه پشم

5  55680  28660  84340  

10  
کــاری دیــوار از خــارج بــا عــایق  عــایق
 خاربند و الیۀ بD36/25شیشه پشم

2,5  87720  17580  105300  

11  
کــاری دیــوار از خــارج بــا عــایق  عــایق
  و الیۀ بخاربندD36/50شیشه پشم

5  87720  28200  115920  

12  
ــا عــایق   عــایق کــاری دیــوار از داخــل ب
  و الیۀ بخاربندD36/25شیشه پشم

2,5  77120  17580  94700  

13 
ــا عــایق   عــایق کــاری دیــوار از داخــل ب
  و الیۀ بخاربندD36/50شیشه پشم

5  77120  28200  105320  

  


