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ها و نیز حفظ محـیط زیسـت حـایز اهمیـت      ی به دلیل کاهش هزینه جویی در مصرف انرژ     صرفه :چکیده
نقش قابل توجهی در میزان مصرف انرژی در ساختمانها داشـته و            از خارج   کاری حرارتی     عایق. بسیار است 

در کشـور انگلسـتان انـواع       . اغلب بهترین انتخاب برای بهبود عملکرد حرارتی ساختمانهای موجـود اسـت           
 :حرارتی از خارج عبارت است ازکاری  های عایق سیستم

  اندود ترسیستم •
  نمای خشکسیستم •
 های مشخص  خاص برای موقعیتسیستم •

 2000 مؤسسه تحقیقات ساختمان انگلستان که در سـال          293در این مقاله با استفاده از راهنمای شماره         
 آنهـا شـامل      تشـکیل دهنـده    جزییـات با شرح عناصر و     های ذکر شده      سیستمبه چاپ رسیده است، انواع      

 مزایـا ها،      سیستم مقایسه کلی بین انواع      سیستم،معرفی شده، عوامل مؤثر بر انتخاب       عایق، اتصاالت و نما     
 . گردد آنها مطرح میمعایبو 

 جویی، مصرف انرژی، ساختمان مسکونی کاری حرارتی، عملکرد حرارتی ، صرفه عایق: لغات کلیدی

 مقدمه. 1
جهت دستیابی به شرایط آسایش از لحـاظ گرمـایش و سـرمایش مسـتلزم صـرف           های فسیلی    مصرف فزاینده سوخت  

ها و   اتخاذ روش . پذیری منابع فسیلی را به همراه خواهد داشت        های گزاف بوده، موجب آلودگی محیط گشته و پایان         هزینه
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غه مسیولین و جامعه    تمهیداتی که دستیابی به شرایط آسایش را بدون مصرف زیاد انرژی میسر سازد، از مدتها پیش دغد                
 .های مفید و مناسب برای تحقق این امر است کاری حرارتی از خارج یکی از شیوه عایق. فنی کشور بوده است

از لحاظ کیفیت و کـاربرد      که  وجود دارد   سازی   در ساختمان خارج  حرارتی از   کاری    ی عایق ها نی از سیستم  انواع گوناگو 
بـه  خـارج،  حرارتـی از  کـاری   عـایق  .گـردد  بر حسب شرایط موجود انتخاب می مناسب  سیستم   .متفاوت هستند با یکدیگر   

 از دسـت  و به تبـع آن   مشکالت بلندمدت مانند رطوبت داخلی، جذب آب و نفوذ هوا           و رفع    بازسازی   ی برای  راهکار عنوان
کرد حرارتی را بهبـود     عملتواند    های نوساز نیز به خوبی می       در ساختمان این سیستم    .ترین انتخاب است    مناسب گرما   رفتن
 . با خود به همراه داشته باشد و منافع اقتصادی بخشد

 و در عین حال از بـه وجـود آمـدن        کردکاری    توان سطوح وسیعی را عایق       خارج می   حرارتی از  کاری  با استفاده از عایق   
به طـور محسـوس     خلی را   نوسانات دمای دا   د و نموظت  را محاف سازه ساختمان   توان   همچنین می . پرهیز نمود پل حرارتی   
سیستم نمای  « ،  » سیستم اندود تر  « : کاری حرارتی از خارج شامل      های عایق    در کشور انگلستان انواع سیستم     .کاهش داد 

هـای انحصـاری       اغلـب شـامل فـرآورده      دو نـوع اول   . اسـت » هـای مشـخص     سیسـتم خـاص بـرای موقعیـت       « و  » خشک
شوند و تمامی اجـزای      های خاص طراحی می     یله متخصصان برای پروژه   به وس نوع سوم   اما  . تولیدکنندگان مشخص هستند  

 .رود های انحصاری در آنها نیز به کار می سیستم
 و نما ها دهنده اتصالدهنده آنها شامل عایق،  با شرح عناصر و جزییات تشکیل    های ذکر شده      سیستمدر این مقاله انواع     

 .گردد  آنها مطرح میمعایب و مزایاها،   سیستمه کلی بین انواع  مقایسسیستم،معرفی شده، عوامل مؤثر بر انتخاب 

 کلیات. 2
 : به شرح ذیل استمرکب مشتمل بر سه جزء کلیدی یساختارخارج به شکل کلی خود  حرارتی از کاری  عایق

 ی عایق در برابر حرارت؛ها شامل فرآورده  حرارتیعایق •
 ؛زیرکارسطح به  ساختار اتصالابزاری برای شامل  ها دهنده اتصال •
ایـن الیـه،   . اسـت  اختار سـ پوشش نهایی را فراهم ساخته و عوامل آب و هوایی که محافظت در برابر  ای  الیه شاملنما •

 .شود میها  مانند درها و پنجره  نیزاغلب شامل ملحقات دیگری
 :شوند می تقسیمذیل های   ها و دسته به گروه هستند که ها ای از فرآورده طیف گستردهها شامل  عایق
  یا دال صلب1 عایق لحافی-الیاف معدنی •
  پانل صلب برای مثال پلی ایزوسیانورات، اورتان یا فنولیک -اسفنج با منافذ بسته •
  پانل صلب- پلی استایرن منبسط شده با پنتان •
های    شیشه یا) برای مثال چوب پنبه، سلولز، الیاف چوبی، حصیر ساخته شده از نی، کنف            ( مواد گیاهی    -اجزای دیگر  •

 سلولی
 : شامل انواع گوناگونی به شرح ذیل استها دهنده اتصال

 ها ای یا بست فلزی یا چوبی و مهارهای مکانیکی یا میخ  سیستم یا چارچوب نرده- مکانیکییها دهنده اتصال •
 مواد چسباننده انواع - شیمیایییها دهنده اتصال •

                                           
1 Quilt 
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  فوقیها دهنده صالات ترکیبی از - مکانیکی و شیمیایییها دهنده اتصال •
 :دو شکل وجود داردنما به 

هـای عـایق کننـده و انـدودهای           های پلیمری، اندود    های پلیمر و سیمانی مسلح شده با الیاف، پوشش           اندود :اندود تر  •
 سیمانی

 ها ها و کاشی  صفحات صلب، پانل:نمای خشک •

 کاری حرارتی از خارج  عایقمزایای. 1ـ2
 : از خارج دارای مزایای بسیار است به شرح زیرکاری حرارتی استفاده از عایق

 .شود  میمحافظتساختار ساختمان از  •
 ..یابد نگه داشته شده و عملکرد حرارتی بهبود میضریب انتقال حرارت ثابت  •
 .رسد ، میعان و اتالف حرارت به حداقل مییافتهپل حرارتی کاهش  •
 . دشو نقطه شبنم به خارج از عنصر دیوار منتقل می •
 .یابد کاهش می و اتالف حرارت یافتهندی ساختمان بهبود هواب •
 یابد  بهبود مینیزکاری صوتی  ، عایق به عنوان بخشی از راهکار کلی بهسازی مثالً  تعویض پنجره •
 .قابل دستیابی است طیف وسیعی از نماهای خارجی به صورت •
 .شود میسازی  ان ساختمدر امر موجب سرعت بیشترو این نسبتاً به آسانی قابل نصب است  •
 .شود می کنترل کیفیت سبب سهولت در  قابل مشاهده است، راحتیکاری به  از آنجا که پوشش عایق •
  عایق کاری حرارتی از خارج در کاربردهای بهسازیمزایای. 1ـ1ـ2
 .دهد ظاهری نو به نماهای فرسوده قدیمی میداشته و بیشتری زیبایی  •
 .یابد کاهش می ساختمان کاستهالمیزان و داری  های نگه هزینه •
 .یابد  ساختمان افزایش میعمر مفید ده وشهای موجود کمک   سازهتقویتبه  •
 .شود می کمک قبولرسیدن به استاندارد قابل ساختمان برای  یبه ارتقا و یافته افزایش ساختمانارزش  •
ساختمان سـکونت    در کهود،تواند نصب ش  میحتی در زمانیده و ش جلوگیری فضای داخل   در از کارهای ساختمانی   •

 .داشته باشند
 .یابد ها کاهش نمی  و لذا اندازه اتاقتواند از خارج اضافه شود کاری می مقادیر بیشتر عایق •
 .شود می مشکالت داخلی مانند رطوبت، میعان ورشد کپک، منجر به رفع، زمانی که با تهویه کنترل شده همراه شود •

 ز خارج در ساختمانهای نوسازکاری حرارتی ا  عایقمزایای. 2ـ1ـ2
 .شود تر می ، ساده پل حرارتی و دستیابی به هوابندی باشدحذف به ویژه زمانی که هدف مراحل اجرا •
 .یابد هزینه ساخت کاهش میبا کاهش نیروی کار و مصالح مصرف شده  •
ه پدیده تشکیل شبنم به بیـرون از  کند، زیرا ک  را برطرف می   کاری  های بخاربند در عایق     الیهمعموالً نیاز به استفاده از       •

 . شود دیوارها منتقل می
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 کاری حرارتی از خارج  عایقمعایب. 2-2
هرگونـه   و بـروز  در صـورت عـدم توجـه   و خارج به اندازه ساختمان، مستحکم نیستند حرارتی از  کاری    های عایق   الیه •

 .منجر شود مشکالت رطوبت زدگی یا هوازدگی  بهممکن است، خرابی
 .دندار مراقبت در مدت زمان نصب  نیاز به ودقیق استطراحی مستلزم هم  ماجزای •
 .هزینه بیشتری داردهای  سنتی  های نوساز، در مقایسه با روش  در ساختماناستفاده از این روش •
 .کار گرفته شوندطراح سیستم به های مورد تأیید  های انحصاری باید نصاب برای سیستم •
 از ایـن    .های بزرگتر الزم است      که برای پروژه   پشتیبانی فنی نیاز دارد   همان مقدار   ه  سیستم ب  کوچک،   های  برای طرح  •

 . استنترهای کوچک گرا استفاده از آنها در طرح ،رو
 . مناسب نیستنباشد، تعمیر قابلو  مستحکمخارج در جایی که زیرکار موجود حرارتی از کاری  عایق •
 .تاریخی مهم مناسب نیستهای  خارج برای ساختمانحرارتی از کاری  عایق •

 

  اندود تر  ـ سیستم3
 :عبارت است ازسیستم اندود تر دهنده  اجزای تشکیل

 حرارتیعایق  •
پـروپیلن،   پلـی    : شـامل   چسـباننده  ، مصالح 2های سرقارچی      مکانیکی، مانند میخ    های  دهنده یا اتصال  چسباننده   مالت •

 . فوالد ضد زنگ ونایلون
ها، در سطح الیه بخار       د گالوانیزه، فوالد ضد زنگ، پالستیک یا آلومینیوم که در گوشه           جنس فوال  ازهایی    مقاطع و لبه   •

 .روند ها به کار می ها و کتیبه ، لبه های پنجره بند، کناره
 .اندود آستر، شامل الیاف شیشه، یا توری پالستیکی یا فلزی •
 .پوششاندود رویه، به همراه یا بدون  •

 .دهد ود تر را نشان میای از سیستم اند نمونه) 1(شکل 

 

                                           
2 - Mushroom-headed dowels 
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 پارچه دیوار آجری یکبر رویتر   سیستم اندودای از نمونه: 1شکل 

 های اندود تر بندی سیستم دسته. 3-1
 :شوند بندی می طبقهبه شرح ذیل های اندود تر  سیستم

 )اندود ضخیم(اندود سنتی .3-1-1
 ؛BS5262 استاندارددو تا سه الیه پوشش سیمانی مطابق -
 .  که ممکن است شامل پلیمرها شود)بندی شده در کارخانه بسته(دهای آماده اندو -
 .استمیلیمتر روی عایق  25 تا 16  به میزانضخامت کلی -
 3 (PMCR)اندود سیمانی اصالح شده پلیمری .3-1-2
 .اند این اندودها با الیاف مسلح شده -
 .درو د به کار میدر یک یا دو الیه اندو -
 .است میلیمتر روی عایق 12 تا 6ن  آضخامت کلی -
 . تواند یک اندود رویه پلیمری داشته باشد می -
 )اندود نازک(اندود پلیمری .3-1-3

                                           
3 - Polymer- modified cementitious render 
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 ؛اندود آستر سیمانی یا بدون سیمان اصالح شده پلیمری -
 ؛ میلیمتر روی عایق6 تا 4 به ضخامت اندود آستر -
 ؛ میلیمتر4 تا 5/1به ضخامت دار  اندود رویه نقش -
 کننده  اندود عایق.3-1-4
 ؛سنتی)ضخیم( در یک اندود ،4هوا بر پایهعایق  -
 ؛ میلیمتر80 تا 25، ضخامت کلی -
 .کند  ایجاد میافزایش نسبتاً کمی در عملکرد حرارتی -

ارتفـاع مـورد      کمهم  های مرتفع و      در ساختمان هم  توانند    های سیمانی اصالح شده پلیمری می       اندود سنتی و پوشش   
 محافظت در برابر هوازدگی     .اجرا شود  و در مقادیر بیشتر   بهتر   ،کند که اندود در محل      پلیمر کمک می  . ده قرار گیرند  استفا

ارتفـاع و     های کم   توانند در ساختمان    های پلیمری نازک می     پوشش .به وجود می آورد   پذیری ارتجاعی را در اندود        و انعطاف 
مگـر  سـت    نی انبسـاط به درزهای    نیازی   های مرتفع،   در ساختمان  آنهااستفاده از   برای  . مورد استفاده قرار گیرند   نیز مرتفع   

  .داینکه زیرکار ساختمان این درزها را داشته باش

 های اندود تر  مهم در سیستمنکات. 3-2
 :شود توجه شده و به موارد زیر اجراهای استاندارد تولیدکننده  جزییات و روشباید مطابق تر  اندود های سیستم

اشتعال ، ایجاد موانع آتش و جلوگیری از گسـترش سـطحی             سوزی با استفاده از مواد غیرقابل      حافظت در برابر آتش   م •
 . ها الزم است شعله

، هـا  دهنده اتصال، خوردگی )های دینامیکی مانند فشار باد و مکش( شرایط زیرکار، بارهای اضافی در زمان اتصال نما،     •
 . ختمان در نظر گرفته شودسامستقل از یا / با  سیستم حرکت

های بام، جزییات زمینه و جزییات اتصـال          ها ولبه   آمدگی  ها و درها، پیش     های پنجره   کنارهحرارتی  کاری    جزییات عایق  •
 . حایز اهمیت استهای بهسازی ، به ویژه در پروژه)ها و عالئم مانند جزییات اطراف بالکن، نرده(به زیرکار 

را هـا      مقاومت در برابر ترک خوردن، دوام، زیبایی، مقاومت در برابر آلودگی و جلبـک              محافظت در برابر شرایط جوی،     •
 .سیستم را به وجود می آوردحفظ و نگهداری  شرایط الزم برای تضمین نموده و

کننـده بایـد از تولیدکننـده در مـورد           مصـرف .توجهی متفاوت باشد   مقدار پلیمر استفاده شده ممکن است تا حد قابل         •
 .کنداندود برای کاربردی خاص ضمانت کسب دن مناسب بو

باید  متفاوت است و های مختلف درزهای حرکت در سیستمطراحی .  داشته باشندانبساطهای سیمانی باید درز  اندود •
 .انجام شودمشخصات تولیدکنندگان مطابق با 

 . در سازه دارای درز باشد موجوددر محل درزهای حرکت  بایدخارجحرارتی از کاری  عایق •
 . باید در سیستم اندود مشخص شده باشند درزهای اجرایی •
، چـون آنهـا قابـل    اقداماتی صورت گیرد پلی استایرن     گسترش ذرات در زمان سنباده کشیدن عایق       باید برای کاهش   •

 . باشندآور زیانکنندگان آن منطقه  ن و استفادهاتجزیه در محیط زیست نیستند و ممکن است برای ساکن
 .پرهیز شوداتالف حرارت و سازی از نشت هوا   جزییات صحیح در ساختمانبا استفاده ازباید  •

                                           
4 Air-based insulant 
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 .گردد از ورود آب به داخل سیستم جلوگیری  که بسته شوندبه نحوی  بایددرزها •
 .شودخوردگی جلوگیری  به وسیله مشخصات صحیح از الزم است •
 . نباید موجب عملکرد نامناسب الیه بخاربند شودهای نوساز و موجود پوشش عایق در ساختمان •
 راه حل ارایههای هوایی  های اصلی گاز، خطوط تلفن و شبکه   ها، آبروهای شیروانی، لوله     مواردی مانند ناودانها، لوله   در   •

 .مناسب الزم است

 نمای خشک  سیستم. 4
 از سـاختمان    نقاطی خـاص   محدود به    ،ها  دهنده  اتصال که استفاده از     هایی محلنمای خشک به ویژه برای      سیستم  

هـای مرتفـع    در ساختمانبه خصوص ای،  های دوره  رسیبازدر این سیستم، دسترسی برای مراقبت و        . باشد  میمفید  است،  
 .گیـرد    مورد استفاده قرار نمی    الًموع، پر هزینه است و م     ارتفاع  های مسکونی کم    برای خانه سیستم نمای خشک    . وجود دارد 

فضـای  ،  دارنده یـا سیسـتم اتصـال نمـا          چارچوب نگه حرارتی،  عایق   :شاملهای نمای خشک      سیستمدهنده   اجزای تشکیل 
 .دهد ای از سیستم نمای خشک را نشان می نمونه) 2 (شکل.  استها  دهندهنمای خشک و اتصال ،تهویه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سیستم نمای خشکای از نمونه: 2شکل 
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 نمای خشکدهنده سیستم  اجزای تشکیل. 1ـ4

  حرارتیعایق. 1ـ1ـ4
 .شود  میمتصل به زیرکار بندهچسمواد  مکانیکی یا های دهنده لبا اتصاعایق حرارتی  •
 .دهد می در اطراف چارچوب خطر ایجاد پل حرارتی را کاهش الیه نرممواد عایق  •
 دارنده چارچوب نگه. 2ـ1ـ4
 . ساخته شودلومینیومفوالد یا آاشباع شده،  از چوب تواند  می نگه دارندهچارچوب •
 .دور که ناهموار است، به وجود آسطحییک سطح مستوی بر روی می تواند ،  باشدقابل تنظیماگر  چارچوب این •
 زیرکـار را بـه    سـطح یک الیه پیوسته از عـایق بـر روی  ایجاد  امکان  اجرا شود، از سطح زیرکار فاصلهاگر با   ارچوب  چ •

 .رساند وجود آورده، پل حرارتی را به حداقل می
شـوند کـه در برابـر     ای طراحی مـی    به گونه  ها  دهنده  های آنها، فواصل و استحکام آنها و اتصال         ای چارچوب، اندازه  ضاع •

 . فشارهای باد مقاومت کنند
 .گیرد قرار می باران ی مقاوم در برابرت نماش در پ، و فضای تهویه حرارتی عایق •
 فضای تهویه . 3ـ1ـ4
از هرگونه نفوذ نم از     همچنین  . شود  ایجاد می  یک فضای تهویه بین نما و عایق         ، خشک  یهای نما   بیشتر سیستم برای   •

 .شود می جلوگیری یا ورود رطوبت از داخل خود ساختمان، ،طریق اتصاالت به داخل نما
 ها دهنده  و اتصالی خشک نما مواد4ـ1ـ4

العـاده    زین اشباع شـده، پشـم معـدنی فـوق          از قبیل صفحات ر    وجود دارد، ی خشک     انواع بسیاری از مصالح برای نما     
 .های سفالین های آلومینیوم و کاشی فشرده، الیاف سیلیکات کلسیم مسلح شده، ورق

بنـدی   آب. آورد اجـرا کـرد   که امکان تنظیم آن را در مقابل باران به وجود می      اتصاالت آزاد   توان با     را می نمای خشک    •
 .شودیری  کامالً درزگشود که سیستم اتصاالت موجب می

 .هاست ها و بافت از رنگوسیعی دارای طیف نمای خشک  •
 .باشند  میمواد چسبنده با استفاده از پنهانها یا اتصاالت  ها، میخ پرچ ها، پیچ اتصاالت نما شامل میخ •
 اضـافه   مـا هـای ن    پانل بهتر به    ایجاد ظاهر  برایتوانند    بندها می   دارنده زوارآالت یا لب     های فشرده، نوارهای نگه     پروفیل •

 .شوند

 های نمای خشک ت مهم در سیستمنکا. 2ـ4
 :شود توجه ذیلموارد  و به اجرا شدهتولیدکننده  و روشهای جزییاتسیستم نمای خشک، باید مطابق 

 و جلـوگیری از گسـترش       موانـع آتـش    غیرقابل اشتعال، ایجاد      استفاده از نوار عایق   با  سوزی    محافظت در مقابل آتش    •
 . ری استضروها  سطحی شعله

یـا  /سیسـتم بـا   حرکـت   ،  )های دینـامیکی    و مکش  از قبیل فشار باد    (ی اضافی شرایط زیرکار، بارها  نما   در زمان اتصال   •
 .از ساختمان در نظر گرفته شودمستقل 
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مـی در  ی فضای تهویـه دا ایجاد و  اتصال و نگهداشت صحیح مواد عایق    دارنده،   صحیح چارچوب نگه   با استفاده از شکل    •
بـرای   .توان تهویه در پشت نما را حفظ کرد          می بندهای بدون سوراخ    یین سطح نما، بازشوهای پنجره و حریق      باال و پا  

 .دشو توری نیز اضافه باید ورود پرندگان و حشرات مانع شدن از
 .ودنم اتالف حرارت جلوگیری واز نشت هوا  ،جزییات صحیحالزم است با استفاده از  •
 .دپرهیز شو از خوردگی ،ت صحیح مشخصاالزم است با استفاده از •
 .استفاده کردکننده   عایقفوم از نوار توان میدارنده فلزی،   و چارچوب نگهصفحاتبه منظور سازگار کردن  •
 .امکان وجود حرکت در نظر گرفته شوددر تمامی اتصاالت نما  •
راه های هـوایی      خطوط تلفن و شبکه   های اصلی گاز،      ها، آبروهای شیروانی، لوله      مواردی مانند ناودانها، لوله    درخصوص •

 .دشوحل ارایه 
 .شودتوان به قالب مجهز کرد تا اتصال پنهان ایجاد  صفحات نمای فلزی را می •

 

  خارج حرارتی ازکاری  عایق خاصسیستم. 5
ی ا ای داشته باشد، به گونه  انتظار بر این است که جزییات ساده وشود  میطراحیتوسط مهندسان معمار فناوری این 
 . امکان ساخت آن را داشته باشد نیز غیر متخصصپیمانکارکه یک 

 

 خارجحرارتی از کاری  عایقخاص های   مهم در سیستمنکات. 1ـ5
 :مورد توجه قرار گیردباید  نکات زیر سیستمهای پوشش خشک، در این  همانند سیستم

 .  شودحفظفضای تهویه برای جلوگیری از نفوذ آب به داخل،   •
 .اضافی توجه شودنامیکی و بارهای  مکش دیبه •
 .شود و از گسترش سطحی آتش جلوگیری شود ایجاد  بند حریق •
از آن سـاده    داری    نگه دوام سیستم تضمین شده و       ، آنها جایی  با انتخاب مواد مناسب نما و در نظر داشتن آسانی جابه           •

 .هدد نشان میکاری حرارتی از خارج را  ای از سیستم خاص عایق  نمونه)3 (شکل. شود می
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 حرارتی از خارجکاری    عایق خاص  سیستمای از نمونه : 3شکل

 عوامل مؤثر بر انتخاب سیستم. 6
 : عبارت است ازکاری حرارتی از خارج  عایقعوامل موثر بر انتخاب سیستم

 نظر؛مورد  استفاده در موقعیت خاص  وبرای کاربرد پیشنهاد شدهمناسب بودن سیستم  •
 ؛ عوامل جویاز لحاظ مقاومت در برابر  موردنظربرای محلسیستم تناسب  •

 ؛شرایط زیرکارمناسب بودن  •
 ؛برای هماهنگی و مناسبت با طرحها  ها و رنگ کیفیت و میزان اندودها، بافت •
 ؛ا در اطراف اجزای خارجی نمگرفتن به نحو مناسبپذیری سیستم به منظور شکل  بندی و انعطاف امکان قالب •
 ؛ن و جلوگیری از گسترش آایجاد موانع در برابر آتش •
 .شود  کار گذاشته میپیمانکار با صالحیتتوسط تولیدکنندگان، زمانی که سیستم به وسیله یک نامه  ضمانت •
 ؛محل کارگاه از بروز مشکالت درجلوگیریسهولت ساخت به منظور قابلیت و  •
 ؛ید هزینه از دمناسب یحل راهدستیابی به سرعت ساخت برای  •
 برداری کم؛ بهرههای  و هزینهسیستم  برای اطمینان از طول عمر زیاد داری  و نگهظملزومات حف •

 .این جدول جهت انتخاب سیستم مناسب مفید است. دهد های مختلف را نشان می  سیستم مزایا و معایب) 1(جدول 
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 خارجحرارتی از کاری  های مختلف عایق مقایسه سیستم -1جدول 

 معایب مزایا ها مسیست
ــتم • سیستم اندودتر ــرای      سیس ــی ب ــرای فن ــه اج ــی در زمین ــای مختلف ه

 .های متفاوت وجود دارد موقعیت
های پلیمری به درزهای حرکت نیاز ندارنـد، زمـانی            پوشش •

 .که در زیرکار نیز به آنها نیازی نباشد
 .خدمات فنی سازنده وجود داردبرداری از  امکان بهره •

ـ       درنباید  ها    اندود • در مـورد   خصـوص   ه   درجه حـرارت پـایین ب
 . اجرا شوندهای پلیمری پوشش

 مگر با   امکان بازرسی پشت اندود بعد از کاربرد آن وجود ندارد          •
 .ها تخریب برخی قسمت

 آلـوده   کارگاهاستایرن،     پلی بریدن قطعات زمان  در  ممکن است    •
 .شود

 .به میزان زیاد ضروری استکنترل کیفیت در سایت  •
 وجود PMCRی مورد قبول برای کیفیت پلیمر و مواد    ها  استاندارد

 .ندارد
ــتم ــای   سیس ــای نم ه
 خشک

، جـایی   جابهتواند به منظور بازرسی یا        ها به سادگی می     پانل •
 .از جای خود برداشته شود

 و  رگبـار یک سیستم خشک با فضای تهویه در مواردی که           •
 . استبهتر وجود دارد، نامناسبشرایط جوی 

شود، در مقابل نفوذ بخار       یه استفاده می  جایی که فضای تهو    •
 .شود آب حفظ می

تواند تا حدی ایستایی و یا فاصـله       سیستم اتصال یا قاب می     •
 . از سطوح دارای مسئله را ایجاد کند

 .های تر است ساخت آن سریعتر از سیستم •
 .تواند در شرایط یخبندان به کار رود می •
 .ود داردخدمات فنی سازنده وجبرداری از  امکان بهره •

ــا اجــرای قــوی مــی  سیســتم • توانــد گرانتــر از  هــای خشــک ب
 .های تر با اجرای قوی باشد سیستم

پل حرارتی ممکن است به وجود آیـد مگـر اینکـه در طراحـی         •
 .دقت زیاد بشود

کاری و اطمینان از کاهش پل حرارتـی    عایقدرستبرای نصب   •
 .و حفظ فضای تهویه نیاز به بازرسی وجود دارد

 . وجود دارد با دقت زیاد در سایتنترل کیفیتنیاز به ک •

 مـواد وجـود     هـر یـک از    های    امکان کنترل ترکیب و هزینه     • های خاص  سیستم
دارد زیرا که آنها بخشی از یـک مجموعـه مربـوط بـه یـک              

 .سازنده نیستند
هـا و مـواد پایـدار را بـه وجـود              امکان اسـتفاده از فـرآورده      •

 .آورد می
ی که اجازه نفوذ بخـار آب را        امکان طراحی سیستم به نحو     •

 . ساختار دیوار بدهد وجود داردطریقاز 
  .تواند استفاده شود تنوع بیشتری از نماها می •
 دارای طرح خاصی است تا سـاختمان را بـا زمینـه سـازگار           •

 .کند

 .ضمانتی وجود ندارد •
 .خدمات فنی از طرف سازندگان  سیستم وجود ندارد •
 .گیرد حان قرار میولیت طرایضمانت اجرا در حوزه مس •
 .اند های جدید آزمون نشده طرح •

 



 سازي مصرف سوخت در ساختمان بهينه
 

  
 

 

 سازي مصرف سوخت در ساختمان پنجمين همايش بهينه
 ۱۳۸۵ ارديبهشت ماه ۶ و ۵ -تهران

 

 
 سازي مصرف سوخت كشور شركت بهينه

 

١

 گیری نتیجهبندی و  جمع. 7
جـویی در مصـرف انـرژی ،         کاری حرارتی از خارج موجـب صـرفه        ها از طریق عایق    کارایی بهتر انرژی در ساختمان    

ج برای بازسازی ساختمان کاری حرارتی از خار استفاده از عایق. شود ها می ها و حفظ محیط زیست از آالینده     کاهش هزینه 
های حرارتی موجود را در ساختمان تضمین نمـوده و           و استفاده مجدد از آن مصرف منابع را کاهش داده ، کفایت سیستم            

ع اقتصـادی   فاز طریق پوشش دیوارهایی که در وضعیت نامساعد قرار دارند و افزایش هوابندی و کاهش اتالف حرارت منـا                  
سـازی وجـود دارد کـه از لحـاظ           کاری حرارتـی از خـارج در سـاختمان         های عایق  گونی از سیستم  انواع گونا . به دنبال دارد  

 مزایـای . الزم است سیستم مناسب ، با توجه به شرایط موجود انتخـاب شـود             . کیفیت و کاربرد با یکدیگر متفاوت هستند      
 آن کـاربرد سیسـتم در سـطح    ل از حاصـ کاری حرارتی از خارج به خصوص در کاربردهای بهسازی و منافع اقتصادی         عایق

 .سازد ضروری میگسترده را 
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