
 

 "انجام عایق حرارتی ساختمان"

 :آشنایی با عایق کاری حرارتی ساختمان و نحوه انتخاب مناسب آنها

 :مصالح عایق حرارتی ساختمان )گرمابندی(

ترند، ابعاد اعضای به همراه پیدایش مصالح ساختمانی جدید که نسبت به مصالح قدیمی مقاوم

ها یا پوسته ها و کف)یعنی دیوارها، سقف هاساختمانی از جمله ضخامت جدار خارجی ساختمان

 .اندساختمان به حداقل کاهش پیدا کرده

 .گیردبه دنبال این کاهش، گریز گرما از پوسته خارجی آسانتر صورت می

شود با تعبیه عایق حرارتی در پوسته در کشورهای صنعتی که تولید انرژی و گرما گران تمام می

اند، ولی در کشور ما به دلیل ا را به میزان قابل توجهی افزایش دادهها مقاومت حرارتی آنهساختمان

از نظرها  هاعایق کاری حرارتی ساختمان ارزانی سوخت و وجود منابع سرشار نفت و گاز، مسئله

 .دور مانده است

های گرم نیز سبب کاهش بار برودتی و در نتیجه در اقلیم هاعایق کاری حرارتی ساختمان

 .رق در فصول گرم خواهد شدکاهش مصرف ب

گذاری در تأسیسات تهویه و شوفاژ، جلوگیری از تعریق بخار در سطح داخلی پوسته تقلیل سرمایه

عایق کاری حرارتی  سازی محیط زیست از دیگر نتایجها در نواحی مرطوب و سالمساختمان

 .است ساختمان

برای گرمایش در فصول سرد نیز  ذکر این نکته نیز ضروری است که استفاده از انرژی خورشید

 .باشداست و بدون آن عملی نمی عایق کاری حرارتی مستلزم
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گذاری در تأسیسات حرارتی و جویی در انرژی و کاهش آلودگی محیط و تقلیل سرمایهمیزان صرفه

 .برودتی ساختمان بستگی به شرایط اقلیمی منطقه و کیفیت عایق بودن ساختمان دارد

به نتایج  هاعایق کاری حرارتی ساختمان های نو دری صنعتی با اعمال روشدر برخی کشورها

 .اندانگیزی رسیدهشگفت

هایی با تکنیک سوپر عایق در کشورهای صنعتی سردسیر، علیرغم تنزل درجه حرارت احداث خانه

درجه سلسیوس، سبب شده است که مقدار انرژی و سوخت در آنها به حدود  -30محیط به حدود 

 .شود، برسدث آنچه در نواحی معتدل کشور ما مصرف میثل

ها، دیوارهای خارجی، در و بر هدایت حرارت از میان پوسته خارجی ساختمان یعنی سقف عالوه

 .ها و باالخره کف زیرین ساختمان اعم از اینکه روی زمین چسبیده و یا معلق باشدپنجره

 .ها و عمل تهویه استنجرهراه دیگر تبادل گرما باز و بسته کردن در و پ

 :شناخت ضرایب متداول در عایق کاری حرارتی

 ضریب هدایت حرارتی: 

مقدار توان حرارتی از دست رفته برحسب وات از میان یک متر مربع سطح و  K هدایت حرارتی یا

 .یک متر ضخامت هر نوع مصالح است

 .باشد مشروط بر اینکه اختالف درجه حرارت دو طرف آن یک درجه سلسیوس

 :باشدواحد ضریب هدایت حرارتی مصالح فرمول زیر می
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 .با وزن فضایی، تخلخل و مقدار درصد رطوبت محتوی مصالح متغیر است K ضریب

 ضریب مقاومت حرارتی: 

بسیاری از  ضریب مقاومت حرارتی عکس ضریب هدایت حرارتی است و برای سادگی در محاسبات

) از K اوقات به جای
𝟏

𝒌
 :باشدو واحد آن به شکل زیر می کنندفاده میاست (

 

 مقاومت حرارتی: 

مقدار مقاومت در مقابل جریان حرارت در یک نوع مصالح یا ترکیبی از آنها  R مقاومت حرارتی یا

 .باشدبا ضخامت معین می

) مقاومت حرارتی هر نوع مصالح با ضخامت معین از ضرب کردن ضریب
𝟏

𝒌
در ضخامت آن به  (

 :آید و واحد آن به شکل زیر استمی دست

 

های موازی روی هم قرار گرفته هرگاه ترکیبی از چند نوع مصالح داشته باشیم که به صورت الیه

باشند، مثاًل دیواری آجری با اندودهای داخلی و خارجی آن، کل مقاومت این دیوار معادل مجموع 

 .ودهای آجرچینی و اندودهای طرفین آن خواهد بمقاومت

 میزان انتقال حرارت: 
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)  و k ضرایب
𝟏

𝒌
گیری آن، هر سه بستگی به درجه حرارت سطح مصالح دارد که اندازه (R) و (

 .توان اندازه گرفتبسیار دشوار است ولی درجه حرارت محیط داخلی و خارجی را به آسانی می

ن وارد شده و در فصول سرد، گرمای فضای داخل ساختمان نخست به سطح پوسته خارجی آ

 .دهدسپس از میان جدار عبور کرده و از سطح خارجی پوسته به محیط خارج تغییر مکان می

 

 نمودار افت نسبی گرما

 
 

های مختلف پوسته، سطوح داخلی و خارجی آن نیز بر قسمتشود عالوه به طوری که مالحظه می

 .کننددر برابر عبور گرما مقاومت می
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میزان گرمایی است که از  U اند،های سطحی نیز به حساب آمدهین مقاومت، اU در انتقال حرارت

کند به شرطی که اختالف درجه حرارت بین محیط میان واحد سطح پوسته ساختمان عبور می

 :باشدداخل و خارج ساختمان یک درجه سلسیوس باشد و واحد آن به شکل زیر می

 

گرما از هوا به هوا برابر عکس مجموع مقاومت حرارتی ای از مصالح، این مقدار عبور برای مجموعه

 .باشدمصالح و مقاومت سطحی آنها در جهت جریان گرما می

 .تواند مورد استفاده واقع شودهای مختلف میبرای مقایسه پوسته V مقادیر

د ها در برابر عبور گرما تقریبًا مقادیری ثابت هستنها و سقفمقاومت سطوح داخلی دیوارها، کف

ها متغیر بوده و بستگی به عواملی مانند نوع مصالح، ولی مقاومت سطوح خارجی دیوارها و بام

 .های مختلف داردارتفاع طبقه و محل وقوع ساختمان در محیط

 .دهدمیلیمتر، مقاومت حرارتی آن را افزایش می 50تا  20وجود حفره در پوسته به عرض حدود 

ای منعکس کننده، مانند ورق نازک آلومینیومی توخالی با الیهآسترکاری یک طرف حفره در دیوار 

 .بردبه مقدار قابل توجهی مقاومت حرارتی را باال می

 میزان عایق کاری: 

های مختلف متغیر بوده و بستگی به درجه حرارت محیط خارج میزان عایق کاری در اقلیم

 .ساختمان دارد

ان و در مناطق گرمسیر حداکثر درجه حرارت در مناطق سردسیر حداقل درجه حرارت در زمست

 .در تابستان، تعیین کننده میزان عایق کاری هستند
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گردد، ها در کشورهای صنعتی منظور میکه در طراحی و محاسبات حرارتی ساختمان V مقادیر

ها تعیین شده و در برخی از کشورها ها، دیوارها و کفدر کدهای ساختمانی هر کشور برای سقف

 .ت این مقادیر برای سازندگان اجباری استرعای

نماید ولی ارتباط بین های بیشتری را ایجاب میصرف هزینه (V) بدیهی است که کاهش مقادیر

توان در قبال تحمل مخارجی جزئی، به عایق ای خطی نیست بلکه در برخی موارد میاین دو رابطه

 .ی دست یافتجویی زیادتر در مصرف انرژکمتر و صرفه V برتر یعنی

جویی در انرژی سالیانه را معادل هزینه اضافی عایق کاری های پیشرفته، صرفهدر برخی تکنیک

 .اندذکر کرده

 های مختلف عایق کاری حرارتیسیستم: 

 .شوندمصالح عایق حرارتی عموماً از مواد سبک ساخته می

)حفره( بین دو جدار یک  همچنین عایق کاری حرارتی ممکن است به وسیله ایجاد فاصله هوایی

 .عضو ساختمانی تأمین گردد

حرارتی  رسند به نام عایقای که برای جلوگیری از گریز گرما به مصرف میمصالح عمده

 :هایاند و به صورتشناخته شده

ها یا های عایق، تاوههای پتویی به شکل توپ یا قطعه، تختهمصالح انباشته به صورت آزاد، عایق

های های تزریقی درجا و عایقهای پاشیدنی، کفهای منعکس کننده، عایقیق، عایقهای عابلوک

 .موجدار وجود دارند

 :باشندها به شرح زیر میجنس مصالح مصرفی در ساخت این عایق
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 های انباشته به صورت آزادعایق: 

ای سبک وجود هها )یا تارها( و دانههای انباشته به صورت آزاد یا فله به دو صورت رشتهایقع

 .دارند

، پشم شیشه، پشم سرباره یا الیاف گیاهی )که معموالً پشم چوب است( پشم سنگ ها شاملرشته

 .باشندمی

یت، خاک رس و نظایر آن یا از مواد ها از مواد معدنی منبسط شده مانند پرلیت، ورمیکولدانه

 .شوندهای چوب پنبه تهیه میگیاهی مانند خرده

 های پتوییعایق: 

حیوانات در ، پشم سرباره، پشم چوب، پنبه، پشم پشم شیشه ها از پشم سنگ،این عایق

شوند و گاهی دارای های مختلف بریده میمیلیمتر، تهیه و به عرض 100های متفاوت تا ضخامت

 .پوششی از ورقه آلومینیوم یا کاغذ صنعتی )کرافت( هستند

 ایهای قطعهعایق: 

های پتویی هستند ولی طولشان محدودتر و معمواًل در ای در اصل مشابه عایقهای قطعهعایق

 .رسدمیلیمتر می 180متر و کمتر و ضخامتشان تا  20/1حدود 

ای روی قطعات را پوشانده ها به صورت باریکهبرخی از آنها دارای پوشش کاغذی هستند که در لبه

 .سازدو نصب آنها در قاب را آسانتر می

 های عایقتخته: 

 .دشونهای عایق از مصالح گوناگونی مانند نی، چوب و پشم سنگ ساخته میتخته
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ها های عایق برای منظورهای مختلفی از قبیل پوشش بیرونی و درونی دیوارها و عایق سقفتخته

 .روندبه کار می

 های عایقها یا بلوکتاوه: 

شوند و ابعاد آنها تا حدودی از های عایق به صورت قطعات صلب ساخته میها یا بلوکتاوه

 .ای کمتر استهای قطعهعایق

ا ممکن است برای استحکام بیشتر به صورت دوالیه و چندالیه به هم چسبانده هگاهی اوقات تاوه

 .شوند

، پشم سنگ با یک ماده چسباننده، سیمان ها از مصالحی چون چوب پنبه، خرده چوب وتاوه

های متخلخل، الستیک ، کف شیشه، بتن متخلخل )کفی یا گازی(، پالستیکقیر ورمیکولیت با

 .شوندسخت متخلخل، بتن سبک دانه از انواع پرلیتی، ورمیکولیتی یا پوکه رسی ساخته می

 های منعکس کنندهعایق: 

بند شوند و ممکن است بدون پشتده از سطوح فلزی و نظایر آن ساخته میهای منعکس کننعایق

 .بند به کار روندیا با پشت

های سطحی عایق، ها به ویژگیهای منعکس کننده برخالف سایر عایقمیزان گرمابندی عایق

 .فاصله هوایی و اختالف درجه حرارت بستگی دارد

میلیمتر رعایت  20ن است که فاصله هوایی حداقل های منعکس کننده نکته مهم ایدر مورد عایق

 .شود
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توانند به عنوان الیه بخاربندی نیز به کار ای نصب شوند، میها چنانچه به نحو شایستهاین عایق

 .روند

 های پاشیدنیعایق: 

های پاشیدنی از مخلوط کردن تارها یا مصالح متخلخل با یک چسب، ساخته شده و بر روی عایق

روند که شکل یا وضع قرار شوند و در نقاطی از ساختمان به کار مینظر پاشیده میسطوح مورد 

 .نمایدگرفتن اجزای ساختمانی، استفاده از آنها را ایجاب می

و  دوغاب سیمان هایی از آزبست، پرلیت، ورمیکولیت یا پوکه رسی باترین مصالح مخلوطمعمول

 .در برخی موارد با دوغاب گچ است

 .کف پلی اورتان نیز ممکن است بعضی اوقات در چند مرحله پاشیده شود

 های کفی تزریقی درجاعایق: 

 .شوندع مصنوعی ساخته میهای مایهای متخلخل، از رزینهای کفی تزریقی درجا یا تودهعایق

کنند که پس از مدتی سخت دو جزء تشکیل دهنده عایق، هنگام مخلوط شدن، کفی تولید می

 .گیرندشده و فضای تزریق شده را در بر می

 های موجدارعایق: 

شوند که به صورت موجدار درآورده شده و در چند الیه به هم های موجدار از کاغذ ساخته میعایق

 .شوندیچسبانده م

شود دارای استحکام بیشتری برخی از انواع این عایق با یک الیه چسب که بر روی آنها پاشیده می

 .شوندمی
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 .شوند و دارای ویژگی گرمابندی بهتری هستنددر حالی که در انواع دیگر با یک ورقه پوشانده می

توان آنها را به راحتی می در طراحی جزئیات عایق کاری ترجیحًا باید از مصالحی استفاده شود که

 .و در داخل کشور تهیه نمود

مقاومت حرارتی مصالح به کار رفته در پوسته ساختمان، بستگی به ضخامت، میزان رطوبت 

 .محتوی و وزن مخصوصشان دارد

 .ها را باید بخاربندی کرددر مناطق مرطوب عایق

مه به آن اشاره خواهیم کرد، آمده مقاومت حرارتی برخی از مصالح متداول، در جدولی که در ادا

 .است

شک به کار رفته های خاعم از سنگین و سبک(، سایر مصالح منحصراً باید در اقلیم) بتن و آجر جز

 .و در نتیجه مقاومت حرارتی آنها باید معادل شرایط خشک به حساب آید

 :مصالح مختلف عایق کاری حرارتی

 پشم سنگ: 

 .شودهای طبیعی آذرین ساخته میاز مذاب سنگ

های حرارتی شود، جزء خانواده عایقنامیده می Rock wool پشم سنگ که در زبان انگلیسی

 .عدنی استمتشکل از الیاف م

های آذرین است که بازمانده ماده اولیه اصلی برای تولید این عایق، سنگ بازالت از گروه سنگ

 .های آتشفشانی است و در کشور ما به وفور وجود داردفعالیت
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ای بودن مواد اولیه آن محصول تولیدی آن ممکن است دارای خلوص یکنواخت به دلیل رگه

 .نباشد

درجه سانتیگراد  1500ه این صورت است که ابتدا سنگ بازالت در دمای روش تولید پشم سنگ ب

های آید و سپس مذاب به دست آمده تحت روششود و به صورت سیلیکات مذاب درمیذوب می

شود که مجموعه این الیاف پشم سنگ را میکرون تبدیل می 6خاصی به الیافی به قطر حدود 

 .دهدتشکیل می

های معدنی مقاومت بهتری به حرارت دارد و در مقابل نواع دیگر پشماین پشم سنگ نسبت به ا

 .کندساعت مقاومت می 4شعله مستقیم تا حدود 

درجه سانتیگراد کاربرد  800تواند تا دمای درجه سانتیگراد بوده و می 1000نقطه ذوب این الیاف 

 .عایقی داشته باشد

 .ان عایق صوت نیز به کار رودتواند به عنودر جذب و کاهش صدا مؤثر بوده و می

 :آنالیز شیمیایی و مواد تشکیل دهنده آن عبارتند از

  Al2 o3 14% اکسید آلومینیوم sio2 47% اکسید سیلیس

 Fe2 O3+Feo 8%-7/5  اکسیدهای آهن Tio2 1/5% اکسید تیتانیوم

 Mgo 10% اکسید منیزیم Cao 18% اکسید کلسیوم
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 پروسه تولید پشم سنگ

 
 

 مقاومت حرارتی برخی از مصالح ساختمانی جدول
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 پشم سرباره :(SLAG WOOL)  

 .شودشم معدنی که از مذاب سرباره کوره ساخته میپ

 .باشدیکی از محصوالت جانبی کوره بلند پس از استخراج آهن از سنگ هماتیت می

باشد ا میهطی این فرایند سنگ آهن که خود ترکیبی از اکسید آهن منگنز کلسیم و سیلیکات

و کک وارد کوره بلند شده و پس از احیا آهن و جداسازی، آهن مذاب از پایین کوره و  آهک با

 .شوداز باالی آن خارج می سرباره

وب شده و پس از عبور از درجه سانتیگراد مجدد ذ 1400سپس سرباره به دست آمده در دمای 

 .شوداتومایزر به الیاف تبدیل می

ترین مواد تشکیل دهنده های معدنی، یکی از عمدهجزء اصل تمامی عایق sio2 اکسید سیلیس

 :است و مواد تشکیل دهنده آن عبارتند از %36باشد این مقدار در حدود پشم سرباره می

 

باشد که از مزایای خت در تمام محصوالت میپشم سرباره دارای خواص و درصد خلوص یکنوا

 .عمده این محصول است

https://ostovarsazan.com/%d8%a2%d9%87%da%a9/
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 .های معدنی استترین عایقدر کشورهای صنعتی جزء پرمصرف

گردد و اضافه شدن درصد سیلیس آن سیلیس باعث رشته رشته شدن الیاف عایق پشم سرباره می

نها را به خطر ای شدن آدهد و کم شدن آن فرایند رشتهرا به سمت پشم شیشه سوق می

 .اندازدمی

سر الیاف آن کروی شکل بوده که به همین دلیل باعث خراش و تحریک پوستی بسیار کمتری 

باشد بازگشت پذیری آن به طبیعت شود و به دلیل ریز بودن ذرات آن عایق الکتریسته نیز میمی

 .شودسریع انجام می

درجه سانتیگراد است و در حالت غیرخالص و  750حداکثر تحمل درجه حرارت آن در نوع خالص 

 .کنددرجه سانتیگراد را تحمل می 350مخلوط با ماده چسباننده حداکثر در حدود 

تواند به عنوان عایق صوتی نیز توان گفت این ماده میبه لحاظ کاربرد آن در عایق کاری صوتی می

های پایین با ضخامت عایق رابطه مستقیم ا میزان جذب صوت به خصوص در فرکانسبه کار رود ام

 .تواند عایق خوبی به شمار آیدهای صوتی باال میدارد، در انواع خاص آن و در فرکانس

 پشم شیشه :(glass wool)  

در هاست ترین انواع عایقترین و قدیمیشود از معروفپشم معدنی که از مذاب شیشه ساخته می

 .شودسال است که در ایران تولید می 40حدود 

آید است که از ذوب مواد اولیه شیشه به دست می شیشه پذیرپشم شیشه شامل فیبرهای انعطاف

میکرون بوده که در این حالت  4/6الى  2/3بایست بین در حالت استاندارد ضخامت الیاف آن می

کند و ریزش ذرات آن محصول نرمتر بوده و خواص ارتجاعی خود را برای مدت بیشتر حفظ می

 .کمتر خواهد بود

https://ostovarsazan.com/%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87/
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 .کنداثر بوده و در مجاورت حریق گازهای سمی تولید نمیدر گسترش حریق بی

 .درجه سانتیگراد است 550حداکثر تحمل حرارتی آن 

بویی، غیرنمگیری برخوردار است ناپذیر از خصوصیاتی همچون پایداری ابعادی، بیاشتعالاین ماده 

بر جلوگیری از رشد قارچ و کپک و پوسیدگی، مقاومت حرارتی بسیار عالی و خصوصیت و عالوه 

 .گیری خوبی داردصوت

به عنوان  های تختشود و در بامبندی به صورت توپ عرضه میپشم شیشه به عنوان پتوی عایق

 .گیرندبندی حرارتی در زیر پوشش آسفالتی یا نمدی بام مورد استفاده قرار میعایق

های جدیدی تولید شده که از ترکیب مذاب دو نوع شیشه است، باعث کمتر اخیراً پشم شیشه

 .گردد و نیازی به چسباننده شیمیایی برچسباندن الیاف به هم نداردشدن تحریک پوستی می

شود که مقاومت حرارتی آنها قدری بیشتر از م شیشه عمدتاً در چگالی متوسط انجام میتولید پش

 .نوع قدیمی آن است

 ای از پشم شیشهنمونه
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 پروسه تولید پشم شیشه

 

 الیاف شیشه :(glass fiber)  

های پیوسته است که معموالً برای مسلح کننده، الیاف تولید شده از مذاب شیشه به صورت رشته

 .رودها به کار میو یا بافتهتیش

ها در سراسر ها در مواد اولیه کامپوزیتترین تقویت کنندهالیاف شیشه یکی از مهمترین و پرمصرف

های گرما سخت به الیاف شیشه تهیه های پلیمری از ترکیب رزینجهان است و اکثر کامپوزیت

 .شوندمی

 .باشدد محصوالت فایبرگالس میکاربرد عمده الیاف شیشه در صنعت کامپوزیت و تولی
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دهد ماده اولیه را تشکیل می %50ماده اصلی در تولید الیاف شیشه ماده سیلیس است که بیش از 

 .باشدو سایر اجزای ترکیبات شیمیایی می

شوند در مرحله بعد مذاب حاصله بر روی این مواد ابتدا باهم مخلوط شده و سپس وارد کوره می

های بسیار ریزی خارج شده و تا قطر معین التین جریان پیدا کرده و از روزنههایی از جنس پسینی

ای خاص شود، سپس این تارها توسط آب یا هوا خنک شده و در انتها توسط مادهنازک می

 .شودآهارزنی می

 تصویر الیاف شیشه

 

 کوهیآزبست یا پنبه: 
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جهت عایق کاری استفاده  آزبست زیک نوع کانی معدنی است که بافت الیافی دارد در گذشته ا

بخش الیاف آن کاربرد آن به شدت کاهش یافته است و دیگر شده و پس از شناخت اثرات زیانمی

، مطابق استاندارد آزبست نباید به صورت جزء یا تشکیل شوددر عایق کاری از آن استفاده نمی

 .ها استفاده شوددهنده بخشی از فرآورده

ی انواع آن است و خاصیت آزبست انواع مختلفی دارد که نوع کریزوتیل کم خطرتر از بقیه

 %94پذیری خوبی دارد ولی مقاومت شیمیایی آن نسبت به انواع دیگر کمتر بوده و در حدود شکل

 .رف آزبست دنیا از این نوع استمص

و از  (w/mc 06/0 در حدود) های دیگر بسیار باالتر بودهضریب هدایت حرارت آن نسبت به عایق

پذیری آن باشد اما دلیل عمده مصرف آن به علت خاصیت عدم اشتعالاین حیث عایق خوبی نمی

 .بوده است

به همین دلیل اگر در تأسیسات قدیمی خاصیت سرطانزا بودن الیاف و فیبرهای آزبست ثابت شده 

عایق آزبست مشاهده نمودید از دست زدن به آن خودداری نمایید زیرا فیبرهای آن در هوا 

 .شود و برای برداشتن آن با مسئولین بهداشتی مشاوره نمائیدپراکنده می

 های آزبستتصویر الیاف

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2
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 های سلولیاسفنج االستیک elastomeric foam Flexible: 

ای است که از الستیک طبیعی و یا مصنوعی و یا مخلوطی از آن اسفنج قابل انعطاف سلول بسته

های آلی یا تواند با افزودنیشود و حاوی سایر پلیمرها و مواد شیمیایی است که میدو ساخته می

 .معدنی اصالح شود

 .شوددو ساخته میاین عایق در دو نوع االستومرهای طبیعی و مصنوعی و یا تلفیقی از هر 

سال برخوردار بوده و از  20تا  15ها بوده و با قدمتی در حدود نوع مصنوعی آن از انواع جدید عایق

 .باشدهای صنایع پتروشیمی میفرآورده

 .ها برطرف شودتر عایقدر تولید آنها سعی شده نواقص و ایرادات انواع قدیمی
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هاست برگرفته از نده حالت و نوع این گروه از عایقهای سلولی که خود نشان دهاصطالح االستیک

های درشت و عمدتًا از نوع بسته تشکیل حالت االستومریک و قابل ارتجاع آنها بوده که از سلول

 .اندشده

 .دهدخاصیت ارتجاعی قابلیت اجرا در محل را با هر شکل و حالت هندسی به آن می

به همین دلیل در مناطق شرجی و مرطوب کاربرد  مقاومت آنها نسبت به نفوذ رطوبت باالست و

 .فراوانی دارند

 تصویر عایق االستومریک

 

 الیاف معدنی: 
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شود که در دمای باالیی ذوب بندی سنگ آتشفشانی ساخته میاین ماده از خرد کردن و دانه

 .گرددمی

 .شودمی های کوچک به صورت الیاف باریک و بلند کشیدهسپس سنگ ذوب شده از میان روزنه

شوند و برای چسباندن آنها به یکدیگر یک رزین این الیاف به شکل یک حصیر پوشدار گسترده می

 .شودای پاشیده میبه صورت افشانه

پذیر ها به صورت حصیر غلتک خورده انعطافسپس این حصیر پشم معدنی با عبور از میان غلتک

های گرم، شود و با عبور از درون کورهه میآید و سپس تبدیل به صفحات صلب یا نیمه فشرددرمی

 .آیدرزین آن به عمل می

بو بودن، امکان رشد قارچ یا پشم معدنی از لحاظ ابعادی پایدار است و عالوه بر غیرنمگیر و بی

ناپذیر از مقاومت حرارتی بسیار خوب و سازد درضمن این ماده اشتعالکپک را فراهم می

 .ردار استگیری خوبی برخوخصوصیت صوت

پشم معدنی به شکل حصیر سبک، ارتجاعی با یا بدون پوشش کاغذ ساختمانی برای پوشش 

 .گیردهای شیبدار بر روی صفحات پوشش زیرین مورد استفاده قرار میبندی بامعایق

های بندی حرارتی بامصفحات صلب پشم معدنی از الیاف سنگی بلند و چسب رزینی برای عایق

 .گیرندر زیر پوشش آسفالتی یا نمدی بام مورد استفاده قرار میتخت و شیبدار د

 الیاف شیشه: 

شود که به کمک چسب این ماده از تابیدن شیشه ذوب شده به صورت الیاف ظریف ساخته می

گردد یا با فشرده شدن به صورت صفحات صلبی از رزینی به صورت توپی از پشم شیشه تبدیل می

 .آیدالیاف شیشه در می
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 شه اسفنجیشی: 

گردد به صورت ین ماده با استفاده از شیشه خالص که تا بیست برابر حجم خود منبسط میا

 .شودبندی تبدیل میصفحات صلب و اسفنجی عایق

 .کندشیشه اسفنجی تقریباً در مقابل بخار آب ناتراوا است و آب را جذب نمی

بر پایداری  وذی مقاوم است و عالوهاین ماده غیرقابل اشتعال در مقابل پوسیدگی و جانوران م

 .ابعادی از مقاومت خوبی برخوردار است

های تخت در صورتی که درزها با قیر مسدود شوند از این صفحات بندی حرارتی بامدر عایق

 .توان بدون الیه مانع بخار استفاده کردمی

ند و کاماًل محکم به کناین صفحات به عنوان زمینه پایداری برای پوشش آسفالتی بام عمل می

 .چسبندپوشش نمدی بام می

 پرلیت: 

 .این کانی منشأ آتشفشانی دارد و با مقدار کمی آب ترکیب شده است

هایی از پرلیت به شود آب درونی کانی منبسط شده و دانهزمانی که پرلیت پودر شده گرم می

 .نه زنبوری دارندهای هوایی مسدود میکروسکوپی حالت الآید که به خاطر حبابوجود می

های سبک وزنی تبدیل های پرلیت با الیاف معدنی و چسب ترکیب شده و به صورت تختهدانه

 .شوند که یک سطح آنها با امولسیون قیر پوشانده شده استمی

 .اندها از مقاومت فشاری خوبی برخوردارند اما تا حدودی شکنندهاین تخته
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 .دهدرا از دست می این ماده در اثر جذب آب مقاومت خود

 .شودای غیرقابل اشتعال است و دچار پوسیدگی نمیپرلیت ماده

 پلی استرن: 

ها به یکدیگر( از ای )از جوش خوردن دانهای یا تختههای منبسط این ماده به صورت فلهاز دانه

بندی شود، برای عایقپلی استرن تزریقی که با فرایند همزمان تزریق و اسفنجی شدن تولید می

 .شودحرارتی استفاده می

ای فضای مجوف مورد استفاده قرار ها برای پرکردن فلهبندی و دانهها به عنوان پوشش عایقتخته

 .گیرندمی

شود چرا که ضریب ها استفاده میبندی باماز پلی استرن اسفنجی بیشتر به عنوان پوشش عایق

 .هدایت حرارتی آن کمتر از اکثر مواد دیگر است

بندی حرارتی از مقاومت فشاری کافی برخوردارند و کار کردن و برش ها به عنوان عایقین تختها

 .دادن آنها آسان است

گردد، به همین جهت به عنوان نقطه ذوب پلی استرن پایین است و نسبتاً سریع نرم و مشتعل می

 .ردبندی حرارتی زیر پوشش بام باید از آن با یک پوشش زیرین حفاظت کعایق

 پلی اورتان و پلی ایزوسیانورات: 

شوند که با دمیده ریزی یا ریختن مخلوط رزین پلی ایزوسیانات ساخته میهای صلب از قالبتخته

های میان صفحات های پر از هوا به شکل صفحه، تخته و عایقشدن جهت ایجاد کفی از حباب

 .شوندریزی میمرکب قالب
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های پروفیلی فوالدی های پروفیلی در میان ورقه صورت عایقهای اسفنجی پالستیکی باین عایق

ریزی این مواد آسان و مقاومت حرارتی آنها عالی گیرند زیرا قالبپوشش بام مورد استفاده قرار می

 .است

های تخت مورد بندی حرارتی بامهای اسفنجی را زمانی که به عنوان عایقهر دو دسته تخته

 .پوشانندا الیاف شیشه قیراندود میگیرند باستفاده قرار می

تراوایی این مواد در مقابل آب پایین است و عالوه بر پایداری خوب در مقابل اکثر مواد شیمیایی 

 .مقاومت باالیی دارند

 تخته فیبری: 

 .ها بوده استبندی حرارتی ساختماناین ماده اولین تخته ساختمانی مورد استفاده عایق

های صلب ساخته کردن پشم نمد و دیگر الیاف گیاهی به صورت تختهتخته فیبری از فشرده 

 .شودمی

ها از مقاومت مکانیکی متوسط، مقاومت متوسط در برابر انتقال حرارت و پایداری ابعادی تخته

 .خوب برخوردارند

کند با اشباع شدن، مقاومت مکانیکی و مقاومت خود را این ماده که به سادگی رطوبت را جذب می

 .دهدبرابر انتقال حرارت از دست می در

سوزی و گسترش شعله دارند و های ناشی از آتشهای فیبری مقاومت ضعیفی در برابر آسیبتخته

شود و عمدتاً به خاطر قیمت پایین و پایداری ابعادی امروزه کمتر از گذشته از آنها استفاده می

ای برای آسفالت و پوشش وان زمینهخود به همراه پوشش رزینی از یک عایق پالستیک به عن

 .گیرندنمدی بام مورد استفاده قرار می
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 پنبه فشردهتخته چوب: 

پنبه شوند که توسط صمغ طبیعی چوبپنبه ساخته میهای چوبها از فشرده کردن دانهین تختها

 .ماننددر کنار هم باقی می

 .فی برخوردارندپنبه از مقاومت فشاری خوب و مقاومت کششی ضعیهای چوبتخته

 .هایی با فواصل کم احتیاج دارند و باید با احتیاط با آنها کار کردگاههای شکننده به تکیهاین تخته

پنبه که در مقابل رطوبت و پوسیدگی مقاوم است در شرایط رطوبتی شدید استفاده از چوب

 .شودمی

 .تقال حرارت برخوردار هستنداند و از مقاومت مناسبی در برابر انها نسبتاً گراناین تخته

 ها و حداقل حدود قابل قبول برای عایق کاری حرارتی ساختمانویژگی: 

مواد و مصالح عایق حرارتی، باید از نظر شکل ظاهری یکنواخت و بدون عیب و عاری از موادی 

قرار ها باشد که در اثر عوامل جوی و هوازدگی خراب شوند یا مورد حمله حشرات و میکروارگانیسم

 .گیرند و به استحکام و کیفیت آنها لطمه وارد شود

تاب فشاری، برشی، کششی، وزن ویژه، جذب آب، تخلخل، قابلیت هدایت حرارتی، پایداری در برابر 

هوازدگی، بخار آب، حمله موجودات زنده و قابلیت حمل مصالح عایق حرارتی که در معرض عوامل 

 .انداردهای مربوطه تطابق نمایدگیرند، باید با استگوناگون قرار می

هایی استفاده شود که جذب آب آنها کم باشد و در المقدور، باید از عایقدر مناطق مرطوب حتی

های بخاربند به نحو مقتضی از نفوذ رطوبت به آنها جلوگیری نمود زیرا غیر این صورت باید با الیه

 .عایق مرطوب کیفیت خوبی ندارد
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شود که در جدول زیر کاری مناسبی انتخاب میهای عایقالح و سیستمبرای مصارف مختلف، مص

 .آمده است

های های خاص )بسیار گرم و بسیار سرد( تلفیق مناسبی از مصالح و روشبدیهی است در اقلیم

عایق  توانند نتایج مطلوبی را در زمینهها میکنندگان از ساختمانسنتی با نیازهای استفاده

 .به دنبال داشته باشد هاحرارتی ساختمان

 های عایق کاری مناسب و متداول در ساختمانجدول مصالح عایق حرارتی و سیستم

 

 مصالح نصب: 

 .مصالح نصب ترجیحاً باید غیرفلزی انتخاب شوند تا باعث افزایش انتقال گرما نگردند
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ظ ضدزنگ پوشانده نزن باشند یا بامواد محافدر موارد اجباری مصالح نصب فلزی باید حتمًا زنگ

 .شوند

ها باید در هر مورد مناسب با مصالح عایق و سطح کار، انتخاب و در نقاط مرطوب از چسب چسب

 .ضدرطوبت استفاده گردد

 حمل و نقل و نگهداری: 

، باید بادقت صورت گیرد و انواع مصالح عایق حرارتی ساختمان بارگیری، حمل و باراندازی

 .بندی و انبار شوند، دستهگوناگون مصالح باید جداگانه

های تمیز و سرپوشیده نگهداری شده و از آلودگی باید در مکان عایق حرارتی ساختمان مصالح

کش باید به آنها با خاک، مواد مضر و به ویژه یخ و برف و رطوبت جلوگیری شود، مصالح عایق نم

 .بندی شده و دور از رطوبت نگهداری شوندحریق مناسبی بسته

 :های مناسب اجرای عایق کاری حرارتی ساختماننمونه

 های مناسب اجرای عایق کاری پنجره در ساختماننمونه: 

کم گسیل( جهت جلوگیری از ورود ) Low – E ها به وسیله ویندو فیلم نوععایق کاری پنجره

به  U اشعه ماوراء بنفش و کاهش اثر اشعه مادون قرمز )در تابستان( و کاهش ضریب انتقال حرارت

منظور کم کردن اتالف حرارت داخل در زمستان به دلیل برخورداری ویندو فیلم از کشش سطحی 

 .کندباال، از فروپاشی شیشه پس از شکسته شدن و ایجاد خطر پرتابه جلوگیری می
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 پروفیل آلومینیوم – تصویر نمونه مناسب

 
 

 

https://ostovarsazan.com/thermal-insulation/


 

 پنجره پی وی سی با شیشه دوجداره – تصویر نمونه مناسب
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 تصویر پنجره پی وی سی با شیشه دوجداره

 
 

 های مناسب اجرای عایق کاری حرارتی ساختماننمونه

 اطراف ساختمان – دیوارهای خارجی

 5نصب عایق پشم سنگ  – اجرای دیوار آجری – عایق حرارتی ساختمان از داخل

 گچکاری – نصب نایلون توری – سانتیمتری
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 اطراف ساختمان – دیوارهای خارجی

 5نصب عایق پشم سنگ  – اجرای دیوار آجری – ایق حرارتی ساختمان از داخلع

 گچکاری – نصب نایلون و توری – سانتیمتری
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 استوارسازان گردآورنده: گروه آموزشی
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