
 : عایق کاری ساختمان
  

داشتن آن در فصل  کاری نقش بسیار مھمی در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنک نگه عایق

درجه خنک  ١٠درجه گرمتر و در تابستان  ۵زمستان  به کمک عایق کاری می توان یک خانه را در. تابستان دارد 

 . تر نگه داشت
ساختمان در فصل زمستان و خنک نگه داشتن آن در فصل  عایق کاری نقش بسیار مھمی در گرم نگه داشتن

خنک  درجه ١٠درجه گرمتر و در تابستان  ۵عایق کاری می توان یک خانه را در زمستان  به کمک. تابستان دارد 

 . تر نگه داشت

 : انواع عایق کاری ●

 .حرارت می شوند ابھای ھوا وجود دارد و باعث کاھش ھدایتعایق ھایی که در ساختار آنھا حب (١

 متر فاصله ھوایی تعبیه شود میلی ٢٠پشت این عایق ھا باید حدود .عایق ھایی که حرارت را باز می تابند  (٢

. 

 عایق ھا چگونه ارزیابی می شوند ؟ ●

مقاومت باالتر باشد ، عایق حرارت  n ھر قدر.فاکتور مھم در انتخاب عایق ھا ، میزان مقاومت حرارتی آن ھاست 

که به ھمراه دارد افزایش می یابد ، پس به جای ضخامت عایق ھا  را کمتر از خود عبور می دھد و صرفه جویی

 .حراتی آن ھا با ھم مقایسه شوند ،باید مقاومت

د ھستند و تنھا انرژی ھمانن عایق ھای گوناگون با مقاومتھای حرارتی برابر ، از نظر میزان صرفه جویی در

 . اختالف آنھا در قیمت و محل کاربرد است

 چه جاھایی باید عایق کاری شوند؟ ●

 : سقفھا ▪

 . می یابد کاھش ٪۴۵تا  ٪٣۵با عایق کاری سقف مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان 

 : دیوار ھای خارجی ▪

 .می دھد کاھش ٪١۵مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان را حدود 

 : کف ▪

 . کاھش می دھد ٪۵مصرف انرژی در زمستان را 

 

 [نمایی تصویر بزرگ]

 : لوله ھای آبگرم ▪

به طور ویژه برای لوله ھا ساخته  برای عایق کاری لوله ھای آبگرم می توان از عایق ھای پتویی یا عایقھایی که

 . شده و به راحتی قابل نصب ھستند استفاده کرد

 . ان ھای موجود را می توان به راحتی عایق نمودسقف و کف ساختم

اندھزه کافی عایق کاری  بر اساس مقررات ملی ساختمان ، تمامی ساختانھایی که ساخته می شوند باید به

 . شده است میزان عایق مورد نیاز در ھمین مقررات تعیین. شوند 

 چند راھنمایی کلی برای نصب عایق ھا ●

موارد زیر به شما کمک .باشند ر خود را نجام می دھند که به طور صحیح نصب شدهعایق ھا در صورتی خوب کا

 : کنید ببینید می کند تا بھترین کارایی از عایقھایی که نصب می

داشته باشد در غیر این صورت  عایق باید پس از نصب ھمان ضخامت اولیه خود را.ھرگز عایق را فشرده نکنید  ▪

 . توان آن طور که انتظار می رود جلوی انتقال حرارت را بگیرد ھش می یابد و نمیمقدار مقاومت حرارتی آن کا



از سطح خالی بماند ، ممکن  ٪۵چرا که اگر تنھا . عایق کاری را به طور کامل روی تمام سطح انجام دھید  ▪

 . از کارایی عایق کاری کاسته شود ٪۵٠است تا 

به آب مقاوم است ،بقیه عایق  ه استثنای پلی استایرن که نسبتمواد عایق را باید خشک نگه داشت ، زیرا ب ▪

برخی عایق ھای آزاد مقدار مقاومت حرارتی متناسب با تراکم  در. ھا بر اثر رطوبت کارایی آنھا پایین می آید 

از  . کاھش یابد ٪٢٠در این عایق ھا ، مقدار مقاومت ممکن است بعد از مدتی تا . آن  عایق است نه ضخامت

 . ن رو باید بعد از نصب کننده عایق تضمین گرفتای

 .از عایق ھای آزاد در سقف ھایی که شیب زیادی دارند استفاده نکنید ▪

میلی متر  ٢٠ساکن به ضخامت  در صورت استفاده از عایق ھای بازتابنده باید حتما پشت آنھا یک الیه ھوای ▪

 .باید با نوارچسب پوشیده شونددرزھا  تمام سوراخھا و پارگی ھا و.وجود داشته باشد

عایق کاری باید توسط یک فرد  اطراف کابل ھای برق و لوازم الکتریکی را ھرگز عایق کاری نکنید ،ایمن بودن ▪

 . متخصص بررسی شود

 . میلی متر فنھای خروجی عایق نصب نکنید ٩٠در فاصله کمتر از  ▪

 .آنھا عایق کاری نکنید میلی متر حبابھای المپ و سرپیچ ٢۵در فاصله کمتر از 
 


