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امروزه با پیشرفت جمعیت و رشد چشمگیر صنعت ساختمان سازی در کاربردهای مختلف، عواملی همچون زمان و مصرف انرژی       

آن بیشتر صرفه  ی بسیار حائز اهمیت شده اند. زمان از آن نظر که ساختمان هرچقدر سریعتر به انجام برسد، در مبالغ هزینه شده

ها، مخصوصاً در بخش مسکونی، تشکیل می دهند.  گردد. از طرفی در کشور ما بخش قابل توجه مصرف انرژی را ساختمان جویی می

شود.در  ساخته را موجب می های پیش سازی ساختمان، توجه هرچه بیشتر صنعت ساختمان به دیواره دو مورد ذکر شده در کنار سبک

و اهداف  ،ی گچی، در راستای بهبود مشخصات آنها بکوشیم ساخته ن است که با مطالعه روی دیوارهای پیشاین تحقیق سعی بر آ

های گچی ثابت و  وزن و ضریب انتقال حرارت هدایتی.از آنجا که ابعاد و اندازه دیواره ی سازی عبارتند از مشخصه اصلی این بهینه

ایم. تا با ایجاد یک  ین تحقیق تمرکز خود را بر روی فضای داخلی بلوک گذاشتهمی باشد ، در ا 6176مطابق استاندارد ملی شماره 

فضای بسته درون دیواره، عالوه بر حذف حجم عظیمی از گچ، یک مقاومت حرارتی باال نیز ایجاد شود.لذا پس از طراحی دیواره، قالب 

متری تولید شده برابر با  سانتی 91رارت هدایت دیواره ها، ضریب انتقال ح نمونه از دیواره 6و روش تولید آن، و پس از آزمایش 

W/m.K 143/1 های حرارتی نظیر پشم سنگ، پشم شیشه، فنولیک، ورمیکولیت  بدست آمده است. این رقم با توجه به سایر عایق

های پرمصرف انجام  یج و عایقی تولیدی و مصالح ساختمانی را ای بین دیواره باشد.در پایان این تحقیق مقایسه و... رقمی قابل توجه می

ی  ی گچی در صنعت ساختمان را از نقطه نظر مباحث انرژی و نیز صرفه ساخته ی پیش ی آن استفاده از این دیواره شود که نتیجه می

 کند. اقتصادی توجیه می

 ساختمان زیسا های حرارتی، سبک ی گچی، ضریب انتقال حرارت هدایتی، عایق ساخته ی پیش ها: دیواره کلید واژه
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 SIنماد :  کمیت                                                                                                    واحد 

  A  مساحت عبور شار حرارتی :                                                                                m² 

 m                                                                                ی هوا ه: ضخامت بخش الی      

 m                                                                                   : ضخامت ورقه آلومینیوم     

 m                                                                                 : ضخامت الیه پلی اورتان      

bs ضخامت الیه گچی :                                                                                            m 

F12 ضریب دید بین دو صفحه :                                                                                   - 

g  ثابت گرانش :                                                                                                  m/s² 

 -                                                                                   بعد گراشف مشخصه بی:      

h ضریب جابجایی فضای اینکلوژن :                                                                        
W/m².K 

 W/m².K                                                                                : ضریب جابجایی متوسط  
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 W/m.K                                                                                     ضریب هدایت هوا     :

 W/m.K                                                            ضریب انتقال حرارت هدایتی آلومینیوم    :

  W/m.K                                                          ضریب انتقال حرارت هدایت پلی اورتان     :

Ks ضریب انتقال حرارت هدایتی گچ پرلیت دار :                                                         W/m.K 

 W/m.Kضریب انتقال حرارت هدایتی کل دیواره                                                               :

L  نشانگر طول پرانتل :                                                                                            m 

 -                                                                                    بعد ناسلت مشخصه بی:      

Pr عدد پرانتل :                                                                                                      - 

 𝒬                                                                                             حرارت منتقل شدهW 

 W          حرارت اتالفی از هیتر در محفظه بسته                                                             :

 K/W                                                                         حرارتی فیلم هوا       مقاومت     :

RAL مقاومت حرارتی هدایتی ورق آلومینیومی :                                                               
K/W 



 

Rcndمقاومت حرارتی هدایتی و هوا:                                                                             
K/W 

Rconvمقاومت حرارتی جابجایی فضای خالی :                                                                K/W 

RP.U                                                مقاومت حرارتی هدایتی فوم پلی اورتان :               K/W 

Rradمقاومت حرارتی تابشی ورق آلومینیومی :                                                               K/W 

RS   دار                                                                   قاومت حرارتی هدایتی گچ پرلیت: مK/W 

 K/Wمقاومت حرارتی کل دیواره                                                                                  :

 Kدمای سطح درونی محفظه بسته                                                                             ۱ :

 Kدمای سطح بیرونی محفظه بسته                                                                             6 :

TS دمای دیواره :                                                                                                     K 

 K                                                                                                        : دمای هوا  

U                                                                                     ضریب انتقال حرارت :W/m².K 

:β  1                                                                                       ضریب انبساط حرارتی/K 

δ ضخامت الیه هوا :                                                                                               m 

ε  :ضریب نشر تشعشعی                                                                                           - 
                                                                                 بولتزمن –ثابت استفان  :  

W/m².K⁴ 

 υویسکوزیته سینماتیکی                                                                                       m²/s 
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 مقدمه  6-6
دیرین تا امروز  انسان از ابتدای زندگی خود را وابسته به عامل مهمی به نام انرژی یافته است، و از زمان

ای که  ی قوی اهمیت انرژی با توجه به رابطه ی آن جهت رفاه خود تالش کرده است. برای کسب و استفاده

انرژی به ویژه نفت همچون خون در  های اقتصادی او دارد، غیر قابل انکار است. با انسان بویژه فعالیت

از طرفی رشد  .(9371)سیفی، آید میهای مختلف قرن بیستم به شمار  شاهرگ حیات اقتصادی کشور

روزافزون جمعیت جهان باعث افزایش چشمگیر دو عامل بسیار مهم شده است، اول مصرف انرژی که به 

 آن اشاره شد، و دوم نیز ساخت و ساز و عمران در مناطق مختلف .

ای کافی شد، در دسترس بودن فض در گذشته برای ساخت و ساز از مصالحی چون کاه وگل استفاده می

ها مقدار قابل  داد که ضخامت دیوارها را باال ببرند، از این رو مقاومت حرارتی جداره این اجازه را می



 

سازی بناها و در  سازی و نیز محکم شد. با افزایش ساختمان یافت که موجب آسایش افراد می توجهی می

ایی به وجود آمد، که یکی از آنها ه سازی، در ساخت و ساز محدودیت نهایت استفاده از فلز در ساختمان

شد، اینجا  بایست جایگزینی مطرح می ها بود، لذا برای جلوگیری از اتالف حرارتی می بحث ضخامت جداره

توان ضریب  که با استفاده از آنها می سازی وارد شدند، چرا هایی حرارتی در صنعت ساختمان بود که عایق

 دست آورد. ی کم دیوار نیز بهها انتقال حرارت بسیار کم را در ضخامت

ساخته نقش مهمی را در  های پیش ها، بلوک با توجه به کمبود منابع، اهمیت زمان و سرعت انجام پروژه

ها مورد استفاده قرار  سازه  بندی ها برای دیوار کشی و جدار کنند. این بلوک سازی ایفا می صنعت ساختمان

 و گچ هستند. گیرند، و معموأل از جنس بتن، بتن سبک می

بندی ساختمان تحولی به  عایق  ی آورد که در زمینه ساخته این فرصت را بوجود می های پیش تولید بلوک

شود و فقط کافیست که در  ها از پیش نصب می ها در این بلوک ای که انواع عایق وجود آید. به گونه

 شوند. ساختمان روی هم چیده

ایم، که مشخصات آنها براساس  ساخته گچی گذاشته های پیش وکدر اینجا ما تمرکز خود را بر روی بل

گردد، ولی  ( تعیین می9319)استاندارد ملی ایران تجدید نظر دوم دی ماه  INSO 6171استاندارد ملی 

 پردازیم. قبل از هر چیز به معرفی انواع عایق می

 

 های حرارتی عایق   6-2

)امانی، شود  شود که مانع هدر رفتن و اتالف انرژی حرارتی می ی عایق حرارتی به موادی اطالق می واژه

گیرد. چرا که  ها صورت می ی آن های حرارتی معموأل براساس عناصر سازنده بندی عایق . تقسیم(9373

ناخالص در معادن است ها به صورت خالص و  ی مشترک این گروه یافت شدن مواد اولیه آن بارزترین نقطه

های  سازد. در اکثر عایق های انجام شده بر روی آنها ساختار مولکولی آنها را دگرگون نمی و فرآوری

 ی آن شکل گرفته است. حرارتی عنصر سیلسیم یکی از اجزای اصلی بوده که ساختار عایق بر پایه

 :(9319)بی نام، نده به صورت زیر است ده های حرارتی براساس مواد تشکیل بندی عایق یکی از انواع طبقه

 های پایه معدنی . عایق9

 های پایه شیمیایی . عایق6

 های پایه گیاهی . عایق3

 های مرکب . عایق4

 های جدار و نور گذر . عایق5

 های مصالح ساختمانی . عایق6

 های مدرن . عایق1

 

 های پایه معدنی عایق  6-2-6



 

های  های پشم معدنی، عایق توان عایق آنها می  دارند، که از مهمترینهای مختلفی  بندی ها دسته این عایق

ای، الیاف سرامیکی و الیاف آزبستی را نام برد، که در ادامه به توضیح  سیلیکات، الیاف کربنی، الیاف شیشه

 پردازیم. هر یک می

 

6های معدنی های پشم عایق   6-2-6-6
 

ترین آنها نیز  ها هستند، از جمله معروف ترین انواع عایق شده ترین و شناخته های معدنی از قدیمی پشم

 توان به پشم شیشه، پشم سنگ و پشم سرباره اشاره کرد. می

 ترین ویژگی مشترک این دسته تحمل حرارتی باال، مقاومت در برابر آتش و جذب رطوبت است. مهم

2پشم شیشه  6-2-6-6-6
 

( و 4-96-9بند  7471شود )استانداد ملی  خته میپشم شیشه عایق معدنی است که از مذاب شیشه سا

آید. در حالت استاندارد  ی شیشه بدست می پذیر شیشه است که از ذوب مواد اولیه شامل الیاف انعطاف

تر خواهد  میکرومتر باشد، چون در این محدوده محصول نرم 6/4الی  3/6بایست بین  ضخامت الیاف می

یابد. پشم شیشه از انواع  شود و نیز ریزش ذرات کاهش می میبود و خواص ارتجاعی آن ماندگارتر 

تواند رطوبت محیط را جذب کند و اگر نگهداری مطلوبی از آن نشود،  باشد و می های سلول باز می عایق

 .(Ostrander & Satko, 2006) ها خواهد بود ها و قارچ محیط مناسبی برای باکتری
ی  کند. در کشور ما استفاده در مجاورت آتش گاز سمی آزاد نمی اثر بوده و این عایق در گسترش آتش بی

گراد را تحمل  درجه سانتی 551ی مطبوع دارند و تا دمای  های تهویه کاری کانال سزایی در عایق به

  دهد. پذیری عایق پشم شیشه را نشان می دو نمونه از شکل 6-9و شکل  9-9  کنند. شکل می

 
 م شیشه: نمایی از پانل پش9-9شکل 

                                                
۱-Mineral wool 
2-Glass wool 



 

 
 :  نمایی از فوم های پشم شیشه6-9شکل 

 

9پشم سنگ  6-2-6-6-2
 

ای بودن مواد  است و به دلیل رگه 4ماده اولیه اصلی برای تولید این عایق سنگ آذین آتشفشانی بازالت

 .(9165بی نام، )اولیه محصول تولیدی ممکن است دارای خلوص یکنواخت نباشد 

 به موارد زیر اشاره کرد:توان  از مزایای این عایق می

ها،  سنگ به دلیل جذب و عدم انتشار صدا عایق صوتی بسیار مطلوبی است. به همین علت در فرودگاه پشم

. به علت مواد (6119)بی نام، گردند  های مترو داخل شهری نصب می استودیوها، زیرریل ها و در ایستگاه

ند و موجب خوردگی و خرابی اجزای ساختمان ی معدنی با مصالح ساختمانی سازگار تشکیل دهنده

 شوند. نمی

این عایق تجزیه نشدنی است، دوام بسیار خوبی در عمر سازه داشته و سازگاری کاملی با محیط زیست 

 9111(، نقطه ذوب آن باالی 3-9کند )شکل  ساعت در مقابل آتش مقاومت می 4دارد، آتشگیر نبوده وتا 

الی  951ی  شود، کارایی مناسبی در بازه مواد افزونی که به آن اضافه می و5درجه است، اما به علت رزین

 (.9165بی نام، )گراد دارد  درجه سانتی 111

 توان به موارد زیر اشاره کرد :  از معایب این عایق نیز می

 یابد. ضریب انتقال حرارت با افزایش دما، فشردگی بعد از نصب و جذب رطوبت افزایش می 

 شود که به دلیل پایین بودن درجه  ن به این نوع عایق از چسب رزینی استفاده میبرای شکل داد

 دهد. گراد کاهش می درجه سانتی 351حرارت آن تحمل دمایی عایق را تا 

                                                
3-Rock wool 

4-Basalt 
5-Resin 



 

 ها و تأسیساتی که در فضای باز  کاری لوله اگرچه پشم سنگ جاذب رطوبت نیست، اما برای عایق

 ت محافظت شود.قرار دارند، باید با یک پوشش ضد رطوب

های آبگرم، آب داغ و بخار استفاده  ی مطبوع و نیز تولید دیگ در کشور ما از این عایق در صنعت تهویه

 شود. می

 

 
 :  نمایی از عایق پشم سنگ3-9شکل 

1پشم سرباره  6-2-6-6-9
 

از سنگ شود از محصوالت جانبی کوره بعد از استخراج آهن  پشم معدنی که از سرباره کوره ساخته می

های  جزء اصلی تمامی عایق1(. اکسید سیلیس 4-96-3بند  7174باشد)استاندارد ملی  هماتیت می

دهد. خلوص این عایق و نیز خواص آن در تمام  درصد پشم سرباره را تشکیل می 36معدنی، در حدود 

های  کشورباشد. پشم سرباره در  ی این محصول می عایق به صورت یکنواخت است که از مزایای عمده

 ,Bynum( )4-9شود )شکل  های متنوعی تولید می صنعتی پر مصرفترین عایق معدنی است و به شکل

2001.) 

ی  باالترین تحمل گرمایی این عایق در نوع خالص آن است و در حالت غیرخالص و مخلوط با ماده

 کند. گراد را تحمل می درجه سانتی 351چسباننده حداکثر در حدود 

                                                
6-Slag Wool 
7-SiO2 



 

 
 نمایی از پشم سرباره : 4-9شکل 

 

 

8های سیلیکات عایق  6-2-6-2
 

سرامیکی همراه با ذرات سیلیکا و اکسید فلزات قلیایی مانند کلسیم،   ها از مواد و الیاف این نوع عایق

ها در مقابل  شوند. این عایق اند، ساخته می شده منیزیم و آلومینیوم که در دمای باال به هم دوخته

وم بوده و تحمل دماهای بسیار باال را دارند و غیر قابل اشتعال هستند. جاذب های حرارتی مقا شوک

توان به سیلیکات کلسیم،  ها می رطوبت هستند، که باید در مقابل آن محافظت شوند. از این نوع عایق

 .(Rothenberg, 2008سیلیکات منیزیم و سیلیکات آلومینیوم اشاره کرد )

 

 الیاف کربن  6-2-6-9

انواع مختلفی از الیاف  باشد. می٪  11از  ها بیش الیاف گرافیتی است، یعنی کربن موجود در آنیکی از 

های انحصاری ویژه هستند. مهمترین الیاف  ی تولید الیاف کربن وجود دارد، که دارای ویژگی زمینه پیش

و پنبه(، قیر حاصل از  ، الیاف سلولزی)مانند ریون ویسکوز1از:الیاف پلی اکریلونتیریل زمینه عبارتند پیش

 ای از الیاف فنولیک. و نوع ویژه 91قطران ذغال سنگ

فضا، صنایع     های فراوانی در زمینه حمل و نقل، معماری ساختمان، صنایع هوا این نوع الیاف کاربرد

 .(9375)بی نام، پزشکی، بخش انرژی، صنایع الکترونیک، تجهیزات الکتریکی و ماشین سازی دارند 

 
                                                

8-Silicate Insulation 
9-PAN 

۱0-Coal tar pitch 



 

66الیاف شیشه  6-2-6-4
 

ی مایع  های الیاف شیشه، از شیشه های پیوسته است. رشته الیاف تولید شده از مذاب شیشه بصورت رشته

گردند. الیاف شیشه یکی از  میکرومتر تولید می 5الی  64گراد و به قطر  درجه سانتی 9611در دمای 

ها در سراسر جهان است، و در صنایع  ها در مواد اولیه کامپوزیت مهمترین و پرمصرفترین تقویت کننده

گالس  ی این الیاف در صنعت کامپوزیت و تولید محصول فایبر هوانوردی کاربرد فراوان دارد. کاربرد عمده

 .(9371)اسفندیاری و همکاران، باشد  می

 62الیاف سرامیکی  6-2-6-5

(، این 4-95-3بند  7174)استاندارد ملی شود  ها ساخته می های فلزی یا رس الیافی غیر آلی که از اکسید

متر  میلی 51های سیلیکات آلومینیوم است. طول این الیاف متفاوت و حداکثر تا  الیاف در حقیقت فیبر

میکرومتر دارند، که البته در روش سانتریفیوژ، اعمال نیروی گریز از مرکز  3الی  6رسد، و قطر تقریبی  می

رسد،  متر نیز می میلی 651تکمیل کرده و طول الیاف در این روش به  م، عمل ساخت الیاف راأو دمش تو

 پذیری و قطرهای مختلف این الیاف هستیم. شاهد تراکم 5-9در شکل 

توانند جهت ساخت انواع  ای یا غیر بلوری بوده و این الیاف می شده سفید رنگ، شیشه الیاف تشکیل

گراد  درجه سانتی 9411ت کاربرد در دمای باال تا ( جه6-9های متفاوت )شکل  های نسوز با شکل عایق

 .(9373)گروه مؤلفان، تواند مناسب باشد ها می کاری کوره استفاده گردد و برای عایق

 
 :  تراکم و قطر الیاف سرامیکی موجود در بازار5-9شکل 

 
 :  نمایی از عایق های الیاف سرامیکی6-9شکل 

 69الیاف آزبستی  6-2-6-1

                                                
۱۱-Glass Fiber 
۱2-Ceramic Fiber 



 

های معدنی منیزیم و سیلسیم است که بیشتر در طبیعت به صورت الیاف  گروهی از ترکیبآزبست نام 

شود، این مواد به خاطر مقاومت زیادی که در برابر گرما و آتش دارند به عنوان  معدنی و سنگ یافت می

 روند. مواد نسوز بکار می

 توان به موارد زیر اشاره کرد: های این عایق در صنعت می از کاربرد

 های سیمانی و قطعات پوششی افزایش مقاومت سیمان در لوله 

 ی اشتعال در منسوجات و محصوالت کاغذی دهنده نقطه افزایش 

 های ترمز و کالچ در برابر سایش افزایش مقاومت لنت 

 ,DFES Project Teamشد ) میالدی به طور گسترده از این عایق استفاده می 9111تا  9111از سال 

 شود. ها بصورت عمده استفاده می ر ما از آزبست برای دودکش موتورخانه(. در کشو1993

 

 های پایه پالستیکی عایق  6-2-2

های مختلف پلیمری و شیمیایی، همچنین امکان استفاده از ترکیبات متنوع مواد  ها ساختار در این عایق

ومت حرارتی و نفوذپذیری را الستیکی، نفتی، کربنی قابلیت بهبود خصوصیات مختلف اعم از استحکام، مقا

 شوند. ها تقسیم می ها و االستیک ی پالستیک ها به دو دسته سازد. این عایق میسر می

 

 های سلولی پالستیک  6-2-2-6

ها بخش فاز جامد از پلیمر  عایق فوم پلیمری از دو فاز مختلف گاز و جامد تشکیل شده است. در این فوم

تواند وجود  فومی دو نوع فضای خالی بین ذرات در بخش پلیمری میی  ساخته شده است. در یک توده

 نامند، سلول باز و سلول بسته. داشته باشد که آنها را سلول می

الی  تواند در البه ها بخار آب می های سلول باز، فاز گاز پیوسته است، به همین علت در این فوم در فوم

حرارت را افزایش دهد. در حالیکه در فوم سلول بسته فاز  های فاز جامد قرار بگیرد و ضریب انتقال سلول

ی گرمانرم و گرماسخت تقسیم  ها نیز به دو دسته های بکار رفته در این فوم گازی ناپیوسته است. پلیمر

ها هستند.  اورتان از نوع دوم پلیمر های پلی اتیلن از نوع اول و فوم استایرن و پلی های پلی شوند. فوم می

های پلیمری، نوع پلیمر و نوع گازی است که در  ی مقاومت حرارتی فوم کننده ی تعیینعوامل اصل

 گیرد. ها قرار می های آن سلول

 

 64استایرن فوم پلی  6-2-2-6-6

  میالدی ساخته شد و در جنگ 9141استایرن برای اولین بار برای عایق در صنایع الکتریکی در سال  پلی

بندی  استایرن در سه درجه نوعی از آن استفاده شد. محصوالت پلیجهانی دوم جهت ساخت الستیک مص

 شوند. تولید می
                                                                                                                                              

۱3-Asbestos 
۱4-Poly Styrene 



 

  مقاوم در برابر ضربه که جهت مصارفی مانند تهیه ظروف و بدنه لوازم خانگی استفاده  9درجه :

 شود. می

 سازی و  :نوع معمولی که مقاومت کمتری در مقابل ضربه دارد که در صنایع اتومبیل  6درجه

 ی کاربرد دارد.الکتریک

  (1-9استایرن یا پالستوفوم )شکل  استایرن منبسط یا فوم پلی : پلی 3درجه 

شود. اخیرأ در  بندی کاربرد وسیعی داشته و به عنوان عایق حرارتی نیز استفاده می که در صنایع بسته

 & Powellشود ) های پالستوفوم استفاده می بلوک به جای بلوک سیمانی از بلوک  های  تیرچه سقف

Matthews, 1987 درجه سانتی گراد به  14تا  54(.فوم پلی استایرن به طور وسیعی در عایق حرارتی

شود که دالیل عمده آن قیمت پایین، دسترسی آسان و تولید راحت است. همچنین محکم و  کاربرده می

های  ای در اندازه صورت تختهاستایرن اکسترود شده نیز به  پایدار بوده و در برابر تخریب مقاوم است. پلی

توان  استایرن را نیز می های قابل انبساط پلی مختلف جهت ساخت دیوار و عایق بام در دسترس است. دانه

سازی به کار برد. در مواردی که هدف عایق حرارتی باشد،  به صورت صفحاتی برای نما در ساختمان

 (.Tye, 1987زه کافی مقاومت دارد )مقاومت باال الزم نبوده و فوم پلی استایرن به اندا

 توان به موارد زیر اشاره کرد: استایرن می ی فوم پلی از مزایای عمده

 عنوان عایق حرارتی  انتقال حرارت کم جهت استفاده به 

 جذب خوب انرژی برای بسته بندی 

 شناوری باال 

 و استحکام باال که قطعات ساخته شده دارای وزن کم  باال بودن نسبت سفتی به وزن به طوری

 است.

 ی کم به ازای واحد حجم هزینه 

 

 توان گفت: از معایب آن نیز می

 خاصیت اشتعال پذیری و کمک به گسترش حریق 

 تولید گازهای سمی در هنگام سوختن 

 انتقال بخار آب و جذب رطوبت 

 درجه سانتی 14توان در دمای باالتر از  نمی (گراد آن را استفاده کردTye, 1987.) 

 



 

 
 :  نمایی از عایق های پلی استایرن1-9شکل 

 
 

 65اورتان فوم پلی   6-2-2-6-2

با ترکیبات 96ها ایزوسیانات اورتان از حضور کاتالیزورها و مواد دمنده با واکنش شیمیایی پلی فوم پلی

 های عایق دیگر عبارتند اورتان نسبت به فوم های فوم پلی شود. مزیت حاوی هیدروژن اسیدی ساخته می

از: رسانش حرارتی کم که از تمامی مصالح عایق متداول دیگر کمتر است، وزن سبک، استحکام باال،  

(، چسبندگی 7-9)شکل  سازی انتظارات کاربردی قابلیت انعطاف پذیری در فرموالسیون جهت برآورده

درجه  911ی مقاومت حرارتی در دمای باال نفوذ پذیری کم در برابر بخار آب، قوی به بسیاری از مواد،

اورتان نیز در  های پیچیده. فوم سخت پلی قابلیت فوم شوندگی در محل برای پرکردن شکل گراد، سانتی

 -916کاری ازت مایع در  ی وسیع دمایی به عنوان عایق حرارتی کاربرد دارد. برای مثال در عایق گستره

اورتان نیز در  پذیر پلی ود. فرم انعطافش گراد به کار برده می + درجه سانتی966گراد و بخار  درجه سانتی

باریکانی، شود ) اورتان نیز در صنایع برودتی استفاده می های پلی ها کاربرد دارد. اسفنج کاری لوله عایق

شوند و به سرعت منبسط  ی باز اسپری می های کم چگالی به داخل دیوارهای دو جداره (. فوم9374

های  شوند به عنوان آستر کانال ها که اسپری می کنند و از این کف شوند و فضای خالی را درزبندی می می

های موجود  شونده برای ساختمان های آهسته منبسط (. فوم9314گروه مؤلفان، شوند ) صوتی نیز استفاده می

شوند، بنابراین  های مایع بسیار آهسته منبسط می شوند. این فوم که عایق حرارتی ندارند در نظر گرفته می

یابد. فوم در برابر بخار آب نفوذپذیر  مال آسیب رسیدن به دیوار ناشی از انبساط بیش از حد کاهش میاحت

دهد. همچنین  است، قابل انعطاف بوده و در برابر مکش آب این عایق درزبندی هوای خوبی انجام می

رت حرارت یا در هنگام ی با اهمیت این است که در مجاو کندسوز است و شعله پایدار نخواهد بود، اما نکته

 شود. )سیانور(می91های سمی سیانید هیدوژن سوختن سبب متصاعد نمودن گاز

                                                
۱5-Poly urethane 
۱6-Poly isocyanate 
۱7-HCN 



 

 
 :  شکل های مختلف عایق پلی یورتان برای کاربردهای متفاوت7-9شکل 

( بصورت گسترده در صنایع 91-9و شکل  1-9اورتان به شکل پانل و پاششی )شکل  ما پلی در کشور 

 گیرد. سازی و پارکت مورد استفاده قرار می کفسازی و بخش  ساختمان

 
 :  عایق پلی یورتان با الیه آلومینیوم1-9شکل  

 
 : عایق کاری ساختمان توسط پلی یورتان پاششی91-9شکل 

 



 

 68اتیلن فوم پلی  6-2-2-6-9

 شدن و مقاومت حرارتی و اتیلن دارای خواص مهمی از جمله عایق الکتریکی، خاصیت فیلم، ورقه پلی

های آب و فاضالب و به  ی این پلیمر در بخش لوله ی عمده شیمیایی در برابر رسوبات را دارا است. استفاده

 (.99-9شکل فوم است )شکل 

ها تحت دما و شرایط معین، مقاومت کمتری نشان  اتیلن این است که در برابر حالل از جمله معایب پلی

جود آورد. به طوریکه در طوالنی مدت وقتی در برابر آب تواند در آن خرابی به و دهد، و اکسیژن می می

کند، این امر استفاده از این پلیمر را در شبکه آبرسانی  قرار گیرد، اکسیژن آزاد شده تولید پوسیدگی می

ی چگالیده شدن و اتالف  کند. استفاده از این عایق در صنایع برودتی و حرارتی با پدیده آبگرم محدود می

146 1گراد   درجه سانتی 65است. ضریب رسانش حرارتی این عایق در دمای حرارت همراه 
 

   
است  

ی دمایی  گردد. گستره ی حریق می پذیر است و موجب گسترش دامنه (. این عایق اشتعال9115بی نام، )

 گراد است. درجه سانتی 11تا  41قابل استفاده از این فوم بین دماهای 

 
 های پلی اتیلن :  نمایی از فوم99-9شکل 

 63فوم پلی وینیل کلراید  6-2-2-6-4

دهد. فوم  ی وسیعی از تغییر شکل فشاری همراه با مزایای عالی عایق رطوبت و بخار ارائه می محدوده

PVC  کننده و کوپلیمر به دو طریق فیزیکی و  سازی انواع مختلف نرم ( از طریق آمیزه96-9)شکل

ها بصورت نرم، سلول باز، بخشی سلول باز، نیمه سخت  ید. این فومآ شیمیایی با خواص مختلف بدست می

 توانند باشند. و سخت سلول بسته می

اورتان است. این فوم سخت  استایرن و پلی های پلی سخت گرانتر از فوم PVCاز نظر عایق حرارتی فوم 

عایق حرارتی و صوتی بسیار خوبی بوده و نفوذ بخار و رطوبت در آن بسیار کم است. از آنجا که مقاومت 

(. مزیت 9111بی نام، باالست، سطح آن برای اعمال سیمان و گچ بسیار مناسب است ) PVCبرشی فوم  

های پلیمری است. از این رو  ها در برابر آتش نسبت به سایر فوم عملکرد بهتر آن PVCهای  ی فوم عمده

 اند. ها در کاربردهای دریایی و ساختمانی در اروپا پذیرفته شده این نوع پانل

                                                
۱8-Polyethylene 
۱9-Polyvinylchloride(PVC) 



 

 
 PVC:  فوم عایق 96-9شکل 

 

20فنولیک  6-2-2-6-5
 

، یا مشتقات آن با آلدئیدها یا 69ظ فنولاسفنج سلولی صلبی است که ساختار پلیمری آن عمدتأ از تلغی

 (.4-6-4بند  7471شود )استاندارد ملی  ها ساخته می کتن

بندی از جنس فنولیک سخت، مواد پالستیکی سخت با ساختار سلول بسته هستند. این ماده از  مواد عایق

دمنده )مانند هوا( و ی  ی ساده های گرماسخت بوده که از رزین فنولیک در ترکیب با یک ماده جمله عایق

(. یکی از دالیل مصرف پایین این عایق 93-9شود )شکل  یک کاتالیزور در اشکال مختلف ساخته می

اورتان و  های پلی (. از جمله معایب آن در مقایسه با فومWunsch, 2000ی آن است ) حرارتی رنگ تیره

ضریب انتقال حرارت باالتر و قیمت  ٪،6آوری تا  توان به کاهش حجم آن در زمان عمل استایرن می پلی

 941توان به استحکام باال، تحمل دمایی باالتر )تا  زیاد اشاره کرد. واز مزایای آن نسبت به این دو فوم می

 های حاصل از سوختن با مسمومیت کمتر اشاره کرد. گراد( و گاز ی سانتی درجه

 
 : نمایی از عایق های فنولیک93-9شکل 

 

22نج اوره فرم آلدئیداسف  6-2-2-6-1
 

                                                
20-Phenolic foam 
2۱-phenol 
22-Urea Formaldehyde Foam Insulation(UFFI) 



 

های  سازی حفرات داخل دیواره میالدی در اروپا به منظور عایق 9151کاری با این فوم ابتدا در سال  عایق

کردن رزین اوره فرم آلدئید، یک  ساختمانی مسکونی مطرح شد. به طور معمول در محل اجرا از مخلوط

ژ، اوره و فرم آلدئیدها ترکیب شده و به صورت شود و پس از پمپا عامل فوم ساز و هوای فشرده ساخته می

آیند. برای ترکیب مناسب و کامل معموأل فرم آلدئید بیشتر از مقدار مورد  می یک فوم پالستیکی عایق در

شود که این مقدار اضافی مشکالتی برای سالمتی ایجاد کرده است، تا آنجا که در سال  نیاز اضافه می

 ,Chrisochoou & Dufourهایی مانند کانادا ممنوع شد ) عایق در کشورمیالدی استفاده از این  9171

اورتان و رزین مالمین فرم  تری مانند پلی زایی این فوم از مواد مدرن (. امروزه برای اجتناب از سرطان2002

 (.9319بی نام، شود ) به عنوان جایگزین فوم اوره فرم آلدئید استفاده می63آلدئید

 

 

 های سلولی االستیک  6-2-2-2

ها  های سلولی هستند، که به طور مختصر به شرح آن های پایه شیمیایی، االستیک از دیگر عایق

 پردازیم. می

 

6-2-2-2-6  EPDM 

EPDM درجه  31تر از  مصالح ساختمانی مناسب برای مناطق سردسیر است و حتی در دماهای پایین

 931تا  51ی دمایی آن  (. محدودهTitow, 1984دهند ) یگراد خصوصیات عالی از خودشان نشان م سانتی

پیرشدن عایق ناشی از گرما  گراد است. اکسیدشوندگی، مقاومت در برابر اوزون، و کم درجه سانتی

خصوصیات این عایق است. در برابر مواد شیمیایی آلی و غیر آلی مقاوم است و ضعف آن مقاومت کم در 

های حامل بار حرارتی،  کاری لوله در عایق EPDM(. در کشور ما Pilato, 2010برابر مشتقات نفتی است )

 (.94-9شود )شکل  کشی فاضالب استفاده می های سیستم لوله ها و نیز در ساخت بست کانال

                                                
23-Melamine Formaldehyde Resin 



 

 
 برای کاربردهای مختلف EPDM:  عایق های 94-9شکل 

24نیتریل فوم  6-2-2-2-2
 

 ءهای االستومری دو جزئی حاوی یک جز واقع سیستمدر 65های پلی الفینی ترموپالستیک االستومر

شوند  بندی می دسته طبقه 3پروپیلن است که به طور کلی به  االستومر و یک جزء پلی الفینی مانند پلی

گراد است. مقاومت بسیار خوبی در برابر  درجه سانتی 911تا  65ها  (. دمای کارکرد آن9319بی نام، )

توان به مقاومت کم در برابر اوزون و عملکرد بد در دماهای  ها می ز معایب آنمایعات و روغن دارند. ولی ا

کاری حرارتی  های نیتریل، نوع سلول بسته است. این محصول برای عایق پایین اشاره کرد. یکی از انواع فوم

 .(9319)بی نام، و صوتی طراحی شده است. عالوه بر این عمر درازی دارد 

 

 چند الیه های مرکب عایق  6-2-9

ها ممکن است با  ی عایق مشخص که ضخامت الیه  یا چند الیه از یک ماده 6عایق چند الیه: ترکیبی از 

 (.1-91بند  7471هم متفاوت باشند )استاندارد ملی 

عایق مختلف است. خاصیت عایق مرکب از خواص  ی ها که حداقل از دو ماده : ترکیبی از الیهمرکب عایق

 (.1-99بند  7471)استاندارد ملی  شود کاری مواد منفرد تشکیل می عایق

گاهی استفاده از ساختار مرکب و چندالیه در عایق ها بسیار موثرتر از استفاده از یک الیه عایق با همان 

ها در نقاط  ان انقباض و انبساط طولی لولهضخامت است. بکارگیری این روش امکان مناسبی نیز برای جبر

                                                
24-NBR/PVC 
25-Thermoplastic Elastomer Polyolefin(TPE) 



 

های  های مرکب و چند الیه روی اتصاالت و پل نماید. به کارگیری عایق با درجه حرارت باال ایجاد می

حرارتی باعث کاهش تلفات حرارتی و در نتیجه ایجاد وضعیت بهتر و کاراتر و افزایش راندمان عایقی 

 .(9373)امانی و کرباسچی، کاری را کاهش داد  به راحتی ضخامت عایقتوان  گردد. و نیز در این روش می می

 

 

 

 های پایه گیاهی عایق  6-2-4

 پردازیم: ها می ن های مختفی دارند که در زیر به شرح آ بندی های پایه گیاهی انواع و دسته عایق

 عایق دیاتومه  6-2-4-6

اند  های میروسکوپی( تشکیل شده ی سلولی با اندازهها )ذرات سیلیس ماده عایق که عمدتاً از بقایای دیاتومه

 (.4-1بند  7174ای در دسترس است )استانداردملی  ی پودری، متصل یا دانه و به شکل ماده

سازی  ی خارجی دیاتومه در زیر میکروسکوپ دارای نقوش ظریف بوده و از آن در صنعت برای عایق پوسته

شود. آجر عایق  ها و غیره استفاده می جره، در ساخت صافینسبت به حرارت و صوت، در ساخت مواد منف

 (.9319بی نام، باشد ) شده از بقایای دیاتومه عایق مناسبی برای صوت و حرارت می پخته

21چوب پنبه  6-2-4-2
 

دهد، گرفته  ی محافظ آن را تشکیل می ای از ساقه درخت چوب پنبه که الیه ای که به صورت دوره ماده

های منبسط و متصل شده بدون چسب و در اثر حرارت و فشار  ی آن از چوب پنبه دانه تختهشود.  می

 (.Loannon & Daniels, 2011()95-9آید و ضدآب است )شکل  می بدست 

های جدید استفاده از  شد، ولی با ورود عایق ها استفاده می درگذشته بیشتر از این نوع عایق در ساختمان

 شده است.رنگ  این نوع عایق کم

 
 : پانل و رول چوب پنبه95-9شکل 

27پشم چوب  6-2-4-9
 

های دروپنجره، تزئینات داخلی  پوش کامپوزیتی، پروفیل عمدتاً در محصوالت ساختمانی همانند کف

 (.4-94بند  7174شود )استاندارد ملی  ها به کار گرفته می ساختمان و نرده

 

                                                
26-Cork 
27-Wood Wool 
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Abstract:  

       Nowadays, with the growth of the population and construction industry in various applications, 

factors such as time and energy consumption are turned out to be crucial. Time is important factor 

due to the fact that as a building is constructed as soon as possible, the money spent on it will be 

saved. On the other hand, in our country, there is a significant portion of energy consumption in the 

buildings, especially in residential areas. Two of these issues along with lightweight building concept 

make the building industry more attractive toward the prefabricated walls.In this research, we try to 

study the gypsum prefabricated walls in order to improve their specifications, where the main 

objectives of this optimization are the characteristic of weight and conduction heat transfer 

coefficient.In this research, we have focused on the interior space of the block, since the size and 

dimensions of the gypsum walls are fixed in accordance with the national standard number of 2786. 

As a result of creating such a closed interior space, the thermal resistance will be increased, whereas a 

large amount of plaster volume will be decreased.After designing the wall and mold and specifying 

the method of its production and testing 6 samples of the walls, the conduction heat transfer 

coefficient of the 10 cm produced wall is obtained 0.43 W.m
-1

.K
-1

. This value is significant in 

comparison with other thermal insulation materials such as rock wool, glass wool, Phenolic, 

Vermiculite, etc.At the end of this study, a comparison is made between the produced walls, common 

building materials, and insulation materials with high consumptions, which results demonstrate the 

benefit use of this gypsum prefabricated wall in the building industry from the energy issues as well 

as economic viewpoints. 

Keywords: Gypsum prefabricated wall, Conduction heat transfer coefficient, Thermal insulation 

materials, Lightweight building; 
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