
سازمان بهره وري انرژي ایران گزارش 
بررسی عایق حرارتی و رطوبتی بر روي بام وکولر

اتاقه30ساختمان 
.پیدا کرده استحرارتی بسیار توسعه هاي جدید در دهه اخیر براي مصارف مختلف منجمله بعنوان عایق رطوبتی وپوشش

در.مواد نفتی از شبه پلیمر ها بعنوان جایگزینی مناسب استفاده میشودآمریکایی به جاي ایزوگام وامروز در اکثر کشورهاي اروپایی و
) ست ها اضافه شده ادر برخی از انواع عایق( لیک و دیگري پودرهاي سرامیکی  یاین عایق ها از دو  ترکیب اصلی یکی رنگهاي پایه اکر

.به منظور باز تابش نور خورشید استفاده شده است
:زمایش قرار گرفته که عبارتند ازآسطح مختلف مورد 4نتایج عملی استفاده از این مواد بر روي در گزارش حاضر به روش آزمون؛

.ایزوگام شده  بود"سطح پشت بام که قبال- 1
.بیآبدنه کولر - 2
.)مشابه کانال کولر( یک سطح فلزي آهنی - 3
.سنگ مرمر تراورتن-4

تا در صورت مفید بودن آن  تلفات انرژي بوده؛هدف از این آزمایش بررسی تاثیر بکارگیري این نوع پوشش از نقطه نظر اشعه خورشید و
.توصیه هاي الزم براي ترویج استفاده از این مواد انجام پذیرد

روش آزمون
. آورده شده است) 1(ن را در جداول آازه گیري در دو حالت بررسی گردید که نتایج روش انتخابی براي آزمون این مواد شرایط انددر

حالت اول شرایط فعلی پشت بام و کولر می باشد که دراین حالت به دو روش اندازه گیري انجام شده است ابتدا توسط دستگاه دماسنج 
عکس هاي ) ترمو گراف ( ه و سپس توسط دوربین مادون قرمز اندازه گیري دما صورت گرفت،مادون قرمز از بدنه کولر و همچنین سقف

حالت دوم مربوط به زمانی است که . در گزارش پیوست آورده شده استمربوطه براي نمایش گرادیان دماي کلیه سطوح؛ گرفته شده و
.استتهاندازه گیري دماي آنها نیز صورت گرفکاري شده وسطح پشت بام و کولر عایق

و دیگري قطعه ) درپوش منبع انبساط ( دازه گیري سطوح پشت بام و کولر دماي دو گزینه دیگر نیز که یکی صفحه اي فلزي عالوه بر ان
هاي مادون قرمز سطوح یاد شده گرفته اندازه گیري شده و همچنین عکس) سطح خارجی ساختمان ( اي از یک سنگ تراورتن براق 

.ها به شرح ذیل می باشداست که نتایج حاصل از کلیه اندازه گیري
می ) Cº65متوسط  ( Cº69-62یوست آورده شده دماي سطح پشت بام در حدود پهمانطور که در گزارش: دماي سطح پشت بام- 1

این اختالف دما در سطح پوشیده از عایق نیز مربوط . رسیده است) Cº39متوسط  (Cº43 -36باشد که پس از نصب عایق به حدود 
. خواهد رسیدCº36ن دما به حدود آکاري می باشد که در صورت پاشش توسط دستگاه و یکنواخت شدن م یکنواختی عایقبه عد

.کاهش دما در سطح مشاهده می گرددCº40یعنی  بطور متوسط حدود 
در اندازه گیري .مشاهده می گرددکانال انتقال هواي سرد آن هاي دماي کولر ودر مرحله بعد اندازه گیري: دماي سطح کولر آبی- 2

هاي گرفته شده می باشد عکسCº36در حدود و دماي بدنه آنCº42ج مادون قرمز دماي سقف کولر روشن در حدود نتوسط دماس
قرمز وتوسط دماسنج مادونCº57 -51همین دما را نشان می دهد اما دماي کانال کولر در حدود "توسط دوربین تر مو گراف نیز تقریبا

.توسط دوربین ترموگراف اندازه گیري شده استCº51حدود 



و توسط دوربین ترموگراف Cº26سقف کولر توسط دما سنج مادون قرمز در حدود کانال کولر دماهاي بدنه وکاري بدنه وعایقپس از
هاي رسیده است که عکسCº25به حدود )Cº46متوسط ( Cº51دماي کانال کولر نیز از . نیز همین مقادیر را نشان می دهد

Cº10یعنی بطور متوسط . کانال کولر را نشان می دهدترموگراف گرفته شده از کولر نیز گویاي این مسئله بوده و محدود دمایی بدنه و
.کاهش در کانال هواي سرد مشاهده شده استCº20کاهش در بدنه و 

هاي ترمو گراف به همانطور که مشاهده می شود عکس.نیز در این روش انجام شدهکاري سطوح فلزي عایق:دماي سطوح فلزي- 3
همچنین می باشد که توسط دماسنج وCº20اختالف دماي این سطوح نیز در حدود . وضوح نشانگر کاهش دماي سطح می باشند

.دوربین ترمو گراف ثبت شده است
بخشی از افزایش دماي سطوح عایق شده مربوط به کرماي سطح به سرد در فلز؛الزم به ذکر است به علت انتقال حرارت از قسمت گرم

کاربرد این مورد براي سطوح کلیه . عایق نشده می باشد و درصورت عایقکاري کل سطح دماي کلی سطح کاهش خواهد داشتگرم و
هاي فلزي قسمت اعظمی از بار سرمایش هاي فلزي می باشد که به راحتی می توان با عایقکاري سطح پشت بام سقفکارخانجات و

.فصول گرم سال را کاهش داد
زاویه تابش خورشید بستگی دارد ولی کاري پشم شیشه داخلی وعایقارتفاع سقف؛میزان صرفه جویی به میزان مساحت پشت بام؛

.حاصل گردد% 30جویی بالغ بر  ر بسیار چشمگیري خواهد داشت بطوریکه در برخی موارد می توان پیش بینی کرد صرفه ثا"مسلما
از Cº45کاري شد دراین مورد نیز دماي سطح در حدود از سنگ تراورتن نیز براي آزمایش عایقنمونه اي:سطح سنگ تراورتن-4

.کاهش دما را نشان میدهدCº8کاري رسیده است که در حدود بعد از عایقCº37حدود کاري وعایق
کاريطوح قبل و بعد از عایقوضعیت دماي س) 1(جدول 

محلردیف
دماي سطح قبل از 

کاريعایق
 )Cº(

دماي سطح بعد از 
کاريعایق

 )Cº(

اختالف دما
 )Cº(در صد کاهش دما

%65392640سطح پشت بام1

%36261028سطح کولر آبی2

%56362036سطوح فلزي3

%4537817سنگ تراورتن4

الزم به ذکر است براي محاسبه پتانسیل واقعی صرفه جوئی الزم است یک ساختمان بطور کامل عایق کاري شده و ممیزي انرژي آن قبل 
و بعد از عایق کاري انجام پذیرد تا پتانسیل واقعی مشخص گردد ولی بی شک پتانسیل قابل توجهی براي کاهش مصرف انرژي با استفاده 

.در سطح کشور وجود دارداز این نوع عایق کاري
آورده ) 2( پس از انجام آزمایش محاسبات بار سرمایش و گرمایش ساختمان نیز با وضعیت جدید محاسبه شده و نتایج در جدول شماره 

(یبا لحاظ کردن این مقدار در ضریب انتقال حرارت کل. باشدمیw/m ºk034/0ضریب انتقال حرارت این مواد در حدود . شده است
u(  به حدود  76/0در سقف مقدار کلی انتقال حرارت ازw/m² ºk743/0الزم به ذکر است که ضخامت نصب شده و . خواهد رسید

.میلیمتر میباشد و محاسبه این ضریب بر همین اساس بوده است1بهینه این عایق ها در حدود 



کارياتاقه و مقایسه مصرف پس از عایق30حرارتی و برودتی ساختمان ربرآورد با

بار گرمایشی بار سرمایشی فعلیمحل
در صد بار فعلی

سرمایشی
درصد بار 
گرمایشی

بار 
سرمایشی 

جدید

درصد 
کاهش بار 
سرمایشی m²wwwمقدار 

هاي پنجره و محل
103116430010/6116430تابش خورشید

%50216481242272422763/8673959دیوارهاي جانبی
%86925757376813768149/13645775پشت بام
1037380152231522386/373800پنجره ها

814221168116874/014220دربها
86904099409900/000کف ساختمان
بار حرارتی 

w901183360036/483360روشنائی

تجهیزات 
الکتریکی 
ساختمان

w
22652212840014/11212840

128148920080/7148920نفرات و کارکنان
66906899898998903/35669060نفوذ از درزها

17364404771047709/9173640%20ضریب تصحیح
19146521286421286410016242317/15)وات(جمع کل 

w/m² ºkمیلیمتر به 1کاري با ضخامت و بعد از عایقw/m² ºk76/0از پشت بام در وضعیت فعلی ( u )ضریب کلی انتقال حرارت 
پس از w/m² ºk49/1در وضعیت فعلی  و w/m² ºk56/1رسیده است همچنین ضریب کلی انتقال حرارت از دیواره ها  743/0
.و در نظر گرفته شده استکاري محاسبه عایق


