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 درصنعت ساختمان کاریعایق  -1

 ایق های متداول در صنعت ساختمان عبارتند از :  ع

 عایق حرارتی و برودتی -1
 عایق صوتی -2

 عایق رطوبتی -3

 حریقعایق  -4

 عایق شیمیایی -5

 عایق پرتویی -6

 برودتی حرارتی وکاری عایق  -1-1

 حرارتانتقال های روش  -1-1-1

 اختالف درجه بین دو نقطه باعث جریان خود بخودی انرژی گرمایی از جسم با دمای بیشتر به جسم با دمای کمتر میشود.

 (هدایت یا تماس مستقیم   صورت می پذیرد 3(همرفتی یا جابجایی 2عشعی ( تابشی یا تش1انتقال حرارت به سه شکل مختلف 

  .انتقال حرارت از جداره های ساختمان بشکل هدایت حرارتی )نوع سوم( مهم ترین عامل اتالف انرژی در ساختمانها ست

 یتحراریت ضریب هدا -1-1-2

مقدار توان حرارتی از دست رفته بر حسب وات از میان یک متر مربع سطح و یک متر ضخامت  Kضریب هدایت حرارتی یا 

یکرای باشرد.  یرا کلروین آن یرک درجره سلسریوس هر نوع مصالح است. مشروط بر  اینکه اختالف درجه حرارت دو طررف

 ضریب هدایت حرارتی
2

.

.

W m W

m K m K
 باشدیم. 

 محدوده ضریب هدایت حرارتی و وزن مخصوص برخی مصالح

 W/m.kمحدوده ضریب هدایت حرارتی  3kg/mمحدوده وزن مخصوص  نوع مصالح

 047/0-039/0 180-18 پشم سنگ

 054/0-037/0 130-9 پشم شیشه

 058/0 -041/0 15-7 (پالستوفوم) منبسط استایرنیپل

 56 - 72 7850 - 7500 چدن -فوالد 

 1/1 2700 شیشه

 6/2 – 1/1 3000-2000 های آذرین و دگرگونیسنگ

 9/2 – 85/0 2590 – 1470 های آهکیسنگ

 75/1 – 4/1 2400 - 1700 متخلخل -بتن معمولی 

 35/1 – 00/1 2100 – 1700 سفال

 50/0 – 35/0 1300 - 750 گچ آرمه با الیاف –گچ 

 025/0 29/1 هوا
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 مقاومت حرارتی  -1-1-3

مقدار مقاومت در مقابل جریان حررارت در یرک نروع مصرالح یرا ترکیبری از آنهرا یرا ضرخامت معرین  Rمقاومت حرارتی یا 

در ضرخامت آن بره  K/1. مقاومت حرارتی هر نوع مصالح با ضخامت معین از ضرب کردن ضریب مقاومت حرارتی باشدیم

دست می آید و واحد آن 
2.m K

W
نوع مصالح داشته باشیم کره بره صرورت  یره هرای مروازی  است. هر گاه ترکیبی از چند 

روی هم قرار گرفته باشند، مثالً برای دیواری آجری با اندودهای داخلی و خارجی آن، کل مقاومت این دیوار معادل مجموع 

 های آجرچینی و اندودهای طرفین آن خواهد بود.مقاومت

 حرارتیعایق انواع  -1-1-4

 می حرارت عایق مواردی درهد. د هشکا مؤثر بطور دیگر محیطی به محیطی از را گرما انتقال که مرکبی سیستم یا مصالح

 . باشد داشتهو ...  بندیا صد باربری، مانند نیز دیگری هایتوانایی حرارت، انتقال هشکا بر عالوه تواند

میتوان از صفحات پلی استایرن وبرای کرف از عرایق  حرارت برای سقف میتوان از پشم شیشه وبرای دیوار عایق هدایتیبرای 

 . استفاده کرددانه فله لیکا 

گیری م( واز یک جدار به جردار دیگرر جلروحرارت عایقی است که از انتقال حرارت بروش جابجایی)نوع دو عایق همرفتی

 میکند مثل شیشه  پنجره دو جداره .

واج ا لکترومغنراطی  حرارتری جلروگیری کررده وآنررا براز ترابش حرارت عایقی است که از جذب اشعه وامر عایق تشعشعی

 میکند)نوع اول( مثل فویل آلومینیومی روی ایزو گام بام.

 *با ایجاد خال میتوان هم عایق همرفتی وهم عایق هدایتی ایجاد کرد مثل فالسک ها وظروف نگه داری غذا.

درصرد اشرعه حرارتری تابشری را  95بخراری برقری اسرت کره  *نمونه خوب عایق  تشعشعی  بکار بردن صفحه آلرومینیم  در 

 کشند.کند بهمین جهت روی غذا ها فویل آلومینیمی میمنعک  می

 هدایتی ساخته ایم. -* اگر روی رول پشم شیشه روکش آلومینیمی بکشیم عایق تشعشعی

مخصوص وقیر اندود محافظت *رطوبت باعث کاهش خاصیت عایق حرارتی هدایتی پشم شیشه میشود که باید توسط کاغذ 

 شود.

 .دارد خوبی   صوتی و– حرارتی–*شیشه دوجداره عملکرد عایق  رطوبتی 

 )بر حسب سانتیمتر( ضخامت معادل مصالح مختلف برای ایجاد مقاومت حرارتی مساوی:مقایسه * 

 3  پلی یورتان     4 پلی استایرن     110شیشه      175 بتن    100 سفال

 عایق های حرارتی برحسب ساختار فیزیکی به چهار نوع تقسیم میشوند:

نوع فله ای یا دانه ای  مثل  سبک دانه های رس منبسط و پرلیت منبسط  و چوب پنبه  وغیره که ارزان واجرای آسان دارند -1

 محل تجمع گرد وغبارند.  ولی
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 نوع نواری یا پتویی مثل پشم شیشه که بصورت رول عرصه میشود.-2

 نوع تخته ای  یا صلب مثل ورق های پلی استایرن.-3

پلی یورتران کره از رزیرن وپلیمرر سراخته شرده نوع پاشیدنی یا دمیدنی که در محل بصورت فوم در میاید مثل اسپری فوم  -4

 .ودرزها وفضای مورد نظرراپر میکنند وسخت میشوند ط کف میکنندومعمو  پ  از اختال

 

 
 صوتی بندی عایق -1-2

 و مفاهیم تعاریف -1-2-1

 . رسدیوبگوش م افتهیدر فضا انتشار  قیبه سه طر یامواج صوت

وسرر وصردا وهمهمره مرردم  هیرنقل لیتردد وسا یمثل صدا شودیهوا) گاز( منتشر م قیهوا برد که از طر ی( صداالف

 .رهیوغ

مثرل  شودیم دنیبه صوت هوابرد قابل شن لیازتبداجسام جامد )مصالح( منتشر وپ   قیکه از طر یکوبه ا ی( صداب

 .نهایکف ها وامثال ا یبرو دنیدو یصدا ایضربه چکش و

 آنها. ریونظا نیریدر طبقه ز با طبقه  فونیس یصدا دنیهستند مانند شن عاتیصدا ما دی( منشاء تولج

 در صد گزارش شده است. 5در صد ومورد )ج ( 25در صد ، مورد )ب(  70، مورد )الف(  تینظر آمار شکا از

شردت  واحرد. رسردیانتشرار م یاست که در واحد زمان به واحد سرطح عمرود برراسرتا ییعبارت از مقدار انرژ  :شدت صوت

اسرت وانسران  شرتریب کنردیم افرتیکه  گوش در یباشد  مقدار انرژ شتریشدت صوت  ب  هرچه. صوت وات بر متر مربع است

 نود.ش یبالعک  هرچه شدت صوت کمتر باشد انسان صدا را آهسته تر م و کندیمصدا را بلند تر احساس 
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تواند داخلی یا خارجی باشد. چنانچه منبع نوفه خارج از فضای مورد منشأ نوفه می هر گونه صدای ناخواسته را نوفه گویند. :نوفه

کاری صوتی، از های عایقشود تا با استفاده از روشنظر باشد )مانند صدای تردد وسایل نقلیه در خیابان(، در این صورت سعی می

ی افراد در یک رستوران یا ته باشد )مانند صدای همهمهشلی دانفوذ بیش از حد آن به داخل فضا جلوگیری شود؛ و اگر منبعی داخ

توان مقدار ی فضا( مین صورت با استفاده از مصالح جاذب صوت و تنظیم سایر شرایط آکوستیکی )مانند هندسهآسالن اداری(، در 

 آن را کاهش داد.
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 Rکاهش صدا، شاخص 

 
 در صدابندی های مختلفحریم گفتاری و وضوح شنوایی صداها 

طبقه بندی عایق  حریم گفتاری

 صوتی

بندی بین ا صد

-   wR فضاها

 (بلدسی)

 30 -20 ضعیف شود.شنیده میاز پشت دیوار به آسانی و به وضوح عادی  گفتگوی

 35 -30 نسبتاً خوب ، گفتگوی عادی قابل شنیدن است ولی مفهوم نیست.شودیمگفتگوی بلند شنیده 

 40 -35 خوب اما مفهوم نیست، گفتگوی معمولی شنیده نمی شود. شودیمگفتگوی بلند شنیده 

گفتگوی با صدای بلند، صدای رادیو و تلویزیون با صدای متوسط، تنها بهه طهور خفیهف 

 قابل شنیدن است.

 45 -40 بسیار خوب

 50-45 نسبتاً عالی شود.شود ولی تشخیص داده نمیبلند خیلی ضعیف شنیده می گویگفت

 > 50 عالی و یا قابل شنیدن نیست. شودبلند با سختی زیادی شنیده می گویگفت
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بیشتر باشد برای دیوارهای خارجی و دیوار بین  بلدسی 50با توجه به جدول فوق، دیوارهایی که شاخص کاهش صدای آنها از 

 .باشدیمبل دسی 45واحدهای مستقل در ساختمان های مسکونی قابل قبول است. این مقدار برای ساختمان های اداری 

 صدابندی دیوارها، پنجره و ...قادیر م -1-2-2
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 افزایش صدابندیروشهای سایر  -1-2-3

 جاذب صوت:مصالح 
مصالح  جاذب  امواج  صوتی یا بصورت  تایل  های سوراخدار متشکل از الیاف هستند ویا شامل اندود هرای سراخته شرده از 

ای در سراختمانه البته عایق های صوتی بصورت اندود نیز وجود دارنرد کره بسریار موثرنرد ودر .مصالح جاذب صوت میباشند

 حال ساخت استفاده میگردند.
 ای: صدای کوبهکاهش 

 وجود دارد: یکوبه ا یسقف در برابر صدا یصدا بند شیافزا یبراسه روش 

 کشسان مثل موکت وفرش هی( مفروش کردن کف سقف با  الف

 یسقف اصل ریز وستهیسقف کاذب پ جادی( اب

 .ندی( که به آن کف شناور گویافی)مانند مواد ال یکف تمام شده وسقف اصل نیماده کشسان ب کی( بکار بردن ج
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 رطوبتی کاری عایق -1-3

از ابتردایی تررین . اصطالحا )نم( بکرار میررود این عایق همانطوریکه از نامش پیداست جهت جلوگیری آب ونشت مایعات و

د از* قیر وگونی *عایق قیرری عایق های رطوبتی امروزه عبارتن. آنها میتوان از مالت  کاه گل  پشت  بامهای  قدیمی  نام  برد

ورق نایلون ویا پوشش های بافت دار نظیر برزنت همچنین قیرر انردود  شده )ایزوگام( *پرایمر ها*وعایق سفید با پلیمراصالح

نمودن سطوح ویا مواد اسفنجی  وبکار بردن قلوه سنگ )بلوکاژ( و)یا بکار بردن لیکا فله ای در کرف (ونظرایر اینهرا میتواننرد 

 جالب است بدانید ضد زنگ نیز یک نوع عایق رطوبتی محسوب میشود. ایق های رطوبتی بشمار آیند.جزو ع

 

 سوزیعایق مقاوم در برابر آتش  -1-4

عبور با ی حرارت ناشی از آتش سوزی را در  ،این عایق ها میتوانند در انواع مصالح مختلف یا در رنگ های پاششی مختلف

 میاندازد. زمان های تعیین شده به تاخیر

مدت ذکر شده مرانع  از در متصاعد میکنند که تا رنگ های مقاوم در برابر حریق در اثر گرما از خود گاز نیتروژن وکربنیک 

 رسیدن اکسیژن به آتش میشود.

 عایق شیمیایی -1-5

 مواد و جلوگیری از تماس آنها  با عوامل خورنده میگردند. این نوع از عایق ها بیشتر نقش محافظ  دارند و باعث  تثبیت

ی ترکیب  آنها با  آکسیژن هروا  و یرا  پاشریدن مرواد قیرری  بررو مثل  رنگ  ضد زنگ  بروی اعضای فو دی جهت ممانعت

 چوب برای جلوگیری از پوسیدن و پوک  شدن توسط حشرات و مثال دیگر خمیرهای شیمیایی درز گیر پنجره هاست.

 پرتوی عایق  -1-6

 وتشعشعات مضر ومخرب برای سالمت  انسان  جلوگیری این قبیل عایق ها ضد اشعه بوده و ازعبور مواد رادیوآکتیو

 بیمارستانها وامثال آنها کار برد دارد. ای رایو لوژیاین عایق ها بیشتر در پوشش خارجی اتاقه میکند.


