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چكیده
بخش ساختمان سهم عمده ای از مصرف انرژی در جهان را به خود اختصاص داده است .کاهش اتالفهای حرارتی از ساختمان میتواند
در کاهش مصرف انرژی در ساختمانها سهم بسزایی داشته باشد و این امر با عایقسازی مؤثر ساختمانها میسر میشود .در این مورد،
مواد عایق حرارتی شامل ایروژل ها توجه زیادی به خود جلب کرده است .مطالعات مختلفی در زمینهه سهاخت پوشهشههای عهایق بها
افزودن ایروژل برای کاربرد روی دیوار و بهرهمندی از مزایای حرارتی ،صوتی و گرمایی -رطوبتی آنها انجام شهده اسهت .در ایهن مهالهه
تحهیهات انجام شده روی این پوششهای عایقِ جالب که می توانند بر سطوح داخلی و خارجی دیوارها در سهاختمانهها نصهب شهوند،
مرور شده و نتایج مربوط به عملکرد آنها در مهایسه با پوششهای مرسوم ارائه شده است .از لحاظ معیارههای عملکهرد بررسهی شهده،
پوششهای ایروژلی نتایج بسیار مطلوبتر و جذابتری نسبت به پوششهای معمولی نشان دادهاند.
کلیدواژهها :پوشش داخلی و خارجی ساختمان ،ایروژل ،عایق ،عملكرد.

 .1مقدمه



وزن ساختمان میشود و بر جزئیات سهاختمانههای پیییهده تهاثیر

ساختمانها در سال  2222حدود  1/3گیگاتن کربن دی اکسید بهه

میگذارد[.]1

جو زمین گسیل کردهاند که این مههدار بهیش از  %32کهل گازههای

متوسط دمای سطح کره زمین تهریبها  2/1 Cافهزایش یافتهه اسهت

گلخانهای منتشرشده در بسیاری از کشورهای پیشهرفته را بهه خهود

(سال )2212که دو سوم این مهدار تنهها در سهه دههه اخیهر اتفها

اختصاص میدهد .عایق سازی مجتمعهای مسکونی و تجاری یکی از

افتاده است .امروزه دانشمندان توافق دارنهد کهه گرمهایش زمهین در

اقدامات مهرون به صهرفه بهرای کهاهش گازههای گلخانهه ای و نیهز

درجه اول ناشی از افزایش غلظهت گازههای گلخانههای تولیهد شهده

کاهش مصرف انرژی محسوب میشود .از این رو ،عایقهای حرارتهی

درنتیجة فعالیتههای بشهر همیهون سهوزاندن سهوختها ،فسهیلی و

متداول از گذشته و هم اکنون در سهاختمانهها مصهرف مهیشهوند.

جنگههلزدایههی اسههت .تحهیهههات و مدلسههازی آب و هههوا مشههخ

ضههخامت زیههاد ایههن عههایقههها موجههب کههاهش مسههاحت و افههزایش

کرده است که در طول قهرن  21دمهای جههانی سهطح کهره زمهین
حداقل  1/1 Cتا  2/7 Cافزایش خواهد یافت .در نتیجه ،تالشهای
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منابع انرژی تجدید پذیر انجهام مهیشهود .بنهابراین ،تحهیههات روی

ماسه است که به صهورت مهالت درسهت شهده و بهر ایهن پایهه کهه

کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش انتشهار گازههای گلخانههای

سمت داخلی دیوار یا سمت خارجی آن به کار روند ،نسبت این اجزا

بیش از پیش حائز اهمیت است[.]2

تغییر میکند .در پوششهای مبتنی بر ایروژل ،ایروژل به عنوان جزء

استفاده از عایق حرارتی در ساختمانها موجب کاهش مصرف انرژی

بعدی به این پوششها افزوده میشود .پوششهای عایق بهر مبنهای

و کوچههش شههدن انههدازه وسههایل گرمایشههی و سرمایشههی مههیشههود.

ایروژل ،به دلیهل بهبهود عملکهرد حرارتهی سهاختمان بهدون ایجهاد

مخصوصاً ،در مورد ساختمانهای قدیمی که از لحاظ عایقبنهدی در

تغییرات خاص و اساسی در ساختمان ،مورد توجه قرار گرفته اسهت.

وضعیت مناسبی نیستند و مههدار اتهالف حرارتهی در آنهها با سهت،

استفاده از پوشهشههای عهایق ایهروژل در سهاختمان یهش راه حهل

استفاده از عایقهایی با عملکرد خوب بهه منظهور بازسهازی ضهروری

هوشمندانه برای کاهش اتالفهای حرارتی در ساختمانههای موجهود

است .بنهابراین ،اسهتفاده از عهایقههای حرارتهی سهبش بها عملکهرد

به شمار میرود[7و1و.]2

خار العاده بر مبنای ایروژل در ساختمانهای تهازهسهاز و بازسهازی

بهبود عملکرد حرارتی ساختمان را میتهوان بها افهزودن یهه نهاز

ساختمانهای قدیمی ،راه حل مناسبی محسوب میشود[.]3

عایق روی دیوار انجام داد .پوششههای عهایق بهر مبنهای ایهروژل را

سیلیکا ایروژل مادهای نانومتخلخل ،ابر عایق و بسهیار سهبش اسهت.

بر روی دیوارها میتوان به صورت داخلی و یا خهارجی بهه کهار بهرد.

ایههن مههاده تخلخههل بهها ی  ،%72رسههانایی حرارتههی بسههیار پههایین

پوششهای عایق سمت خارجی دیوارها با محهیط بیهرون و شهرایط

(تا  )2/21 W/mKو چگالی کم (حدود  )22 Kg/m3دارد و بهعنهوان

باد ،باران ،یخبندان و تابش آفتاب در تماساند ،پس باید از استحکام

جایگزینی جدید و مناسب برای عایقهای متداول بهمنظور اسهتفاده

بیشتری برخوردار باشند .بهه همهین دلیهل ،بهه کهار بهردن آنهها در

در سههاختمانههها مطههرح شههده اسههت .محههدویت عمههد ایههن مههواد

ساختمان مالحظات بیشتری طلب میکند و هزینههاش ههم بیشهتر

در بازار ساختمان ،قیمت با ی آنهاست .تالشهای بسیاری بهمنظور

اسههت .از همههین رو ،مطالعههات بیشههتری بایههد در ایههن زمینههه

بهبههود عملکههرد عههایق و کههاهش هزینههة تولیههد روی ایههروژلههها

انجام گیرد[ .]3بنابراین ،کاربرد پوشهشههای عهایق سهمت داخلهی

انجام شده است[2-9و.]2

دیوارها در ساختمانها بیشتر مورد توجهه اسهت ،بهه طهوری کهه بها

شفافیت ایروژلها کاربردشان را برای عایقسازی پنجهرههها و نماهها

کاربرد پوششهای عایق داخلی بر مبنای ایهروژل بها ضهخامت کهم،

امکانپذیر میکند .صفحهها و پتوهای ایروژل را بهرای عهایقسهازی

میتوان به عملکرد مطلوب حرارتی دست یافت[ .]12در ایهن مهالهه

دیوارها و زمین میتوان بهکار گرفت .بهبود عملکرد حرارتی چهوب و

به معرفی مواد بسیار جالب ایروژل و پوششهای عایق بسیار مطلوب

فو د با استفاده از عایق ایروژل به صورت آزمایشهگاهی نیهز مطالعهه

مبتنی بر ایروژل ،بر اساس تحهیهات انجام شده ،خواهیم پرداخهت و

شده است[.]3

عملکرد پوششهای عایق بر پایه ایروژل و کاربرد آنها در ساختمان را

عالوه بر موارد ذکر شده اخیراً دو نوع ماده بهر پایهه ایهروژل ،شهامل

ارزیابی میکنیم.

پوششهای مبتنی بر ایروژل بهعنوان عایقهایی نو در ساختمانها

بسیاری در جهت کاهش مصرف سوختههای فسهیلی و اسهتفاده از

آمده است .پوششهای مرسوم عمهدتا شهامل آب ،گه و سهیمان و

پوششهای داخلی و خارجی دیوارها بهر پایهه ایهروژل 1و بهتنههای
سبش و عایق بهر پایهه ایهروژل در سهاختمانهها بررسهی و اسهتفاده

 .2ساخت پوششهای عایق ایروژل پایه

شده است .کاربرد انواع ایهروژل در بهتنهها موجهب کهاهش ضهریب

دستگاه تهیه پوشهش در محهل مصهرف (سهاختمان) و روش نصهب
2

رسانایی حرارتی و کاهش چگالی میشود .عهالوه بهر ایهن ،مشهاهده

پوششهای عایق حاوی ایروژل ،از جانهب بهوراتی و همکهارانش[]2

شده است که ایروژلها در خالل هیدراته شدن مواد سیمان پایدارند

ارائه شده است .ایهروژل بههکهار رفتهه در ایهن پوشهشههای عهایق،

و مهاومت فشاری آنها قابل قبول است .نتهایج تحهیههات مربهوط بهه

حفههرههههایی بهها ابعههاد نههانو دارد و حههدود  %72تهها  %71آن را هههوا

کههاربرد ایههروژلههها در بههتن امیدوارکننههده بههوده اسههت .در مههورد

تشهکیل مهیدههد .ایههن پوشهش بها مخلههوط کهردن آههش طبیعههی

پوششهای عایق بر مبنای ایروژل نیز نتهایج چشهمگیری بههدسهت

بهها گرانههولهههای ایههروژل بهها درصههدهای متفههاوت تولیههد مههیشههود.

1. Aerogel-Based Renders and Plasters

2. Buratti

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 17 - No. 97 (2018
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اجازه داده میشود هوا به مخلوط جذب شود کهه در نهایهت چگهالی

مخلوط کردن اجزای مختلف برای تهیه پوشش را مشاهده میکنیهد

پوشش تا  %72کاهش مییابد .برای تهیه پوشهش عهایق درصهدهای

(گرانول ایهروژل ،کلسهیم هیدروکسهاید و آب) .ایهن پوشهش جدیهد

مختلف ایروژل به کلسیم هیدروکسید (با کیفیت با ) اضافه میشود.

همزمههان دافههع آب و نسههبت بههه بخههار آب تراواسههت و نسههبت بههه

ابتدا فهط  %22حجمی ایروژل به مخلهوط اضهافه مهیشهود کهه بهه

پوششهای متداول تنفسپذیری بیشتری دارد و سطح آن مرطهوب

رسانش حرارتی  2/20 W/mKتا  2/21منجر میشود .برای رسهیدن

نمیشود .بنابراین ،با بهرهگیری از پوشش بر پایه ایهروژل میعهان در

به مخلوط یکنواخت حهاوی ذرات ایهروژل ،آب را بهه آرامهی بهه آن

داخل دیوارها ،که موجب ایجاد کپش میشود ،کاهش مییابد[.]2

اضافه میکنند .محصول نهایی با مخلوط کردن کلسیم هیدروکسهید

اسپری مستهیم این پوشش عایق ایروژل بر روی سطح داخلی دیهوار

با ذرات ایروژل در ظرف مناسب تهیه میشود .بهمنظور جلوگیری از

آجههری در محههل مصههرف را در شههکل ( )2مشههاهده مههیکنههیم.

پودر شدن گرانولهای ایروژل این مرحله باید به آرامی و دقیق اجهرا

همانطور که مشاهده میشود ،مرحلهه نصهب ایهن پوشهشهها حتهی

شود .ابعاد اولیه گرانولهای ایروژل معمو ً  3تا  2میلیمتهر و شهکل

بر روی دیوارهای بها شهکل هندسهی پیییهده بسهیار آسهان اسهت.

آنها هم نامنظم است .بعهد از مرحلهه مخلهوط کهردن ،گرانهولههای

بنابراین ،به منظور کاربرد پوشهشههای ایهروژل پایهه ،گرانهولههای

ایروژل تهریباً شکسته میشهوند ولهی کهامالً پهودر نمهیشهوند و در

ایروژل که در مهیاس صنعتی تهیه شدهاند ،با مالت به صورت خشش

مخلهوط نههایی ابعهاد ذرات ایههروژل در حهدود  2/1تها  2میلهیمتههر

مخلوط و سپس مخلوط خشش در کیسه ذخیره و به محل اسهتفاده

خواهد بود .ابعاد گرانولهای ایروژل نباید خیلی کوچهش باشهد زیهرا

حمل میشود .در محل مصرف ،آن را با آب مخلوط میکننهد تها بهه

پوشش آبگریز و خاصیت چسبانندگی تضعیف میشود؛ در حالی کهه

گرانروی مناسهب بهرای مصهرف بهه صهورت اسهپری بهر روی دیهوار

رسههانندگی حرارتههی ثابههت بههاقی مههیمانههد .در شههکل ( ،)1مراحههل

برسد[.]3

(الف)

(ب)

(پ)

شکل  .1مراحل مختلف مخلوط و تهیه کردن پوشش عایق حاوی ایروژل( :الف) مواد اولیه؛
(ب) مرحله مخلوط کردن؛ (پ) ترکیب نهایی پوشش عایق[.]5

شکل  .2نحوه بهکارگیری پوششهای عایق حاوی ایروژل بر روی دیوار[.]3
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در این بخش عملکرد پوششههای عهایق حهاوی ایهروژل را بررسهی

در ساختمانهای قدیمی و تازهساز مفید است[.]11

میکنیم .مهمترین مشخصات این پوششهای عایق بهبهود عملکهرد
حرارتی ،صوتی و خاصیت تنفس پذیری نسهبت بهه بخهار آب اسهت.

جدول  .1مقایسه رسانایی حرارتی و چگالی پوشش حاوی
ایروژل با پوششهای متداول موجود در بازار[.]11

پوششهای جدید ،رسانایی حرارتی بسیار پایینتهری ( حهدود %72
کمتههر) در مهایسههه بهها عههایقهههای متههداول دارنههد و در مهایسههه بهها

رسانندگی
نام پوشش

که پوششهای عایق حاوی ایروژل ،از توانهایی مهؤثر کهاهش مههدار
رطوبت در دیوار برخوردارند[.]2

پوشش

پوشش 1

2/123

پرلیت ،چوب پنبه

232

پوشش 2

2/277

معدنی

291

پوشش 3

2/209

()W/mK

 1-3عملكرد حرارتی
عملکرد حرارتی نوع جدید پوششهای عهایق بهر پایهه گرانهولههای
سیلیکا ایروژل را استال 1و همکارانش بررسی کردهاند .ایهن پوشهش
شامل گرانولهای سهیلیکا ایهروژل آبگریهز ( %02تها  %72حجمهی)،

3

( )kg/m

پوششهای عایق متداول ضریب جذب صوتی آنها نیهز بهتهر اسهت.
با بررسی خاصیت تراوایی آنها نسبت به بخار آب ،نشان داده میشود

گرمایی

افزودنیهای

چگالی

پوشش 2
پوشش 2

چسباننده معدنی (غیر سیمانی) و نیز افزودنیهایی است که عملکرد

پوشش

پوشش را بهبود میبخشند .این پوششها را میتوان برای دیوارها به

ایروژل پایه

2/292
2/292

2/222

پلی استایرن
انبساطی ()EPS
پلی استایرن
انبساطی ()EPS
پلی استایرن
انبساطی ()EPS
ایروژل

279
311
222

222

پوششهای مبتنی بر ایروژل بهعنوان عایقهایی نو در ساختمانها

 .3عملكرد پوششهای عایق ایروژل پایه

بهمنظور محدود کردن اتالفهای حرارتی از طریق پلههای حرارتهی

صورت دستی یا با دستگاههای گ کاری بهکار برد .رسانایی حرارتهی
نمونهها با دستگاه صفحه گرم محافظدار 2که برای نمونههای کوچش

بهمنظور ارزیابی امکان بالهو کاربرد پوششهای عایق ایهروژل پایهه،

با رسانایی حرارتی کم طراحی شده ،اندازهگیری شهده اسهت .انهدازه

مهایسه این روش با روشهای عایق سازی متهداول نیهز انجهام شهده

نمونهها  02mm ×02mmو ضخامت آنهها  12mmتها  13mmاسهت.

است .چگالی گرانولهای خال

سیلیکا ایروژل حدود  22 Kg/m3تها

برای مهایسه ،رسانایی حرارتی  2نوع پوشش متداول موجود در بازار

 222Kg/m3و رسههههههانایی حرارتههههههی آن  2/213 W/mKتهههههها

نیز اندازه گیری شدهانهد .بهرای تمهام پوشهشهها رسهانایی حرارتهی

 2/211 W/mKاسههت .در جههدول ( ،)3رسههانایی حرارتههی و چگههالی

نمونههایی که با دستگاه گه کهاری تهیهه شهدهانهد ،بیشهتر از نهوع

انواع مختلف پوششهای عایق موجود در بازار به همراه پوششههای

تهیه شده دستی است .این امر ناشی از اضافه شهدن آب بیشهتر بهه

ایروژل پایه مهایسهه شهده اسهت .مههدار ضهریب رسهانایی حرارتهی

پوششها هنگام استفاده از دستگاه گ کاری است .رسانایی حرارتی

بسته به نوع و چگالی پوشش ،برای پوششهای عایق متداول بهکهار

با افزایش فشار در مرحله تهیه پوشهشهها (مخلهوط کهردن بها آب)،

رفتههه در ایههن کههار ،در حههدود  2/27 W/mKتهها  2/9 W/mKاسههت.

به دلیل ورود آب مایع بر اثر فشار بها بهه داخهل حفهرهههای سهایز

همانطور که مشاهده مهیشهود ،کمتهرین ضهریب رسهانایی حرارتهی

نههانو گرانههولهههای ایههروژل ،افههزایش مههییابههد .رسههانایی حرارتههی

مربوط به پوششهای عایق جدید ایروژل پایه است .برای پهی بهردن

اندازهگیری شده برای پوششهای ایروژلی  2/222 W/mKو چگهالی

به تأثیر افزودن ایروژل بر خواص پوشش حاصل ،یکی از نمونههههای

آن  222 Kg/m3اسهههت .مطهههابق منهههدرجات جهههدول ( ،)1مههههدار

موجود در بازار انتخاب و درصدهای حجمی مختلهف ایهروژل بهه آن

رسانایی حرارتی در مهایسه با پوششهای متهداول موجهود در بهازار

اضافه شده است .چگالی پوشش عایق با اضافه شدن درصهد ایهروژل

بسیار کمتر است ( 2/202W/mKتا  .)2/123اسهتفاده از ایهن عهایق

کاهش مییابد .رسانایی حرارتی بهدلیل ماهیت متخلخل ماده ایروژل

1. Stahl
2. Guarded Hot-Plate

نیز  72تا  79درصد کاهش مییابد ،به طهوری کهه بها افهزودن %12

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 17 - No. 97 (2018

67

مقاالت

ایروژل از  2/2 W/mKبرای پوشش معمولی ،به  2/22 W/mKبهرای

کههه نتههایج آن را در شههکل ( )3مشههاهده مههیکنیههد کههه بههه وضههوح

پوشش حاوی ایروژل کاهش مییابد[.]2

نشان میدهد با افزایش درصد ایهروژل رسهانایی حرارتهی و چگهالی
پوشههش کههاهش مههییابههد ،بههه گونهههای کههه رسههانایی حرارتههی از

جدول  .2مقایسه رسانایی حرارتی و چگالی انواع مختلف

 2/12 W/mKبرای پوشهش بهدون ایهروژل بهه  2/23 W/mKبهرای

پوششهای موجود در بازار با پوششهای حاوی ایروژل.

پوشش دارای  %92ایروژل (حدود  2برابر) کاهش مهی یابهد .نتیجهه

چگالی

رسانندگی گرمایی

()kg/m3

()W/m K

مالت پوششی با اندازههای
مختلف ریزدانهها

022

2/27

مالت پوششی با اندازههای
مختلف ریزدانهها

1222

2/29

مالت پوششی با اندازههای
مختلف ریزدانهها

1222

2/21

پوشش آهش پایه

1222

2/9

پوشش گ پایه

1222

2/32

پوشش طبیعی بدون ایروژل

2222

2/2

پوشش ایروژل پایه
( %12تا )%72

322-292

2/22-2/222

پوشش ایروژل پایه
( %71تا )%72

130-120

2/221-2/217

پوشش ایروژل پایه
( %70تا )%77

122-112

2/210-2/212

پوششها

مشابهی نیز در مطالعه دیگری[ ]13بهدست آمده است که عالوه بهر
کاهش حدود  2برابری ضریب رسهانایی حرارتهی ،بهر اسهاس نتهایج
آزمایشها ،محاسبات و مدلسازیها ،گزارش شده است کهه پوشهش
حاوی  %92ایروژل خاصیت حرارتی خود را تا  22سال کهامالً حفهظ
می کند .در تحهیق دیگری[ ]12رسانایی حرارتهی از 1/212 W/mK
برای پوشش بدون ایروژل به  2/111 W/mKبرای پوششی کهه %12
ایروژل در آن به کار رفته است ،کاهش یافته است.
 2-3عملكرد صوتی
در تحهیهاتی که بوراتی و همکارانش[1و ]2انجام داده انهد ،خاصهیت
جذب صدا برای پوششهای ایروژل پایه ارزیابی شده است .در یکهی
از این مطالعات[ ]1که نتیجه آن را در شکل ( )2مشاهده میکنیهد،
عملکرد صهوتی پوشهش ایهروژل پایهه نسهبت بهه پوشهش معمهولی
بهبود یافته است .به گونههای کهه بیشهینة جهذب در بسهامد حهدود
 ،1122 Hzمعادل  2/27شده است ،در حالی که مهدار این بیشهینه

در مطالعه دیگری[ ]12نیز اثر درصد حجمی ایروژل اضافه شهده در

برای پوشش معمولی حدود  2/22است .مهدار ضهریب کهاهش صهدا

پوشش بر چگالی و رسانایی حرارتی پوشش نهایی بررسی شده است

( 1)NRCبرای پوشش ایروژل پایه حدود سه برابر شده است.

%59

%12

%92

%22

ضریب رسانایی حرارتی در (W/mK) 23 C

ضریب رسانایی حرارتی )(W/mK

%22

%2

شکل  .3تغییرات ضریب رسانایی حرارتی و چگالی پوشش با درصد حجمی ایروژل به کار رفته در

پوشش[1.]12

1. Noise Reduction Coefficient
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پوشش
ایروژل پایه

بسامد )(Hz

شکل  .4مقایسه ضریب جذب بسامد معمولی بین پوشش مرسوم و پوشش ایروژل پایه[.]8

در مطالعهای دیگر[ ]2که آزمونهای صوتی با استفاده از دستگاه لوله

بسامد کمتر منتهل میشود .برای ضریب جهذب نمونهه  A1و  A2دو

کانتس 1بهمنظور تخمین ضریب جذب صدا در مواد مختلهف ،انجهام

بیشینه ،به ترتیب ،در محهدوده  922 Hzتها  122Hzو  222 Hzتها

شده اند ،پوشش آهش طبیعی با حدود  %12گرانول ایهروژل بهر روی

 222Hzمشاهده میشود .خواص صهوتی پوشهش عهایق ایهروژل بهه

آسههتر یهها یههه گ ه بهها ضههخامت  12/2 mmبهههکههار رفتههه اسههت.

تنهایی و با حذف یه کوت شده نهایی ) (A3اندازهگیری شده است.

آزمون اولیه تنها با در نظر گرفتن یه گ ) (A0برای یهافتن مههدار

مشاهده میشود که ضریب جهذب  A3بیشهتر از بهیهه اسهت و یهه

مرجعی برای مهایسه ،انجام شده است .دو نوع پوشش عایق ایروژل با

کوت شده نهایی رفتار صوتی را بدتر میکند .مهادیر ضهریب انتشهار

ضخامتهای  32 mmو  12 mmبر روی یه آزمهایش شهده اسهت.

جذب پوششهای پرشده با ایروژل خیلی زیاد نیسهتند (کهوچکتر از

بر روی هر دو نمونه  2 mmپوشش نهایی نیهز قهرار گرفتهه اسهت و

 ) 2/2و با وجود جذب چند برابهری صهوت نسهبت بهه پوشهشههای

درنهایت ضخامت آنها ،به ترتیب(22/2 mm ،نهوع  )A1و 22/2 mm

معمولی ،به دلیل مطلوب بودن ضخامت کم برای پوششهای ایروژل

(نوع  )A2است .در شکل ( )2متوسط ضریب جذب بسهامد متهداول

پایه بر روی دیوار ،عملکرد آنها به منظور عایق صوتی خیلی برجسته

برای نمونهها را مشاهده میکنید .مطابق شهکل ،ضهریب جهذب

A0

پوششهای مبتنی بر ایروژل بهعنوان عایقهایی نو در ساختمانها

پوشش ایروژل پایه

نیست.

کمتر از بهیه است و با افزایش ضخامت پوشهش ،نمهودار بهه سهمت

ضریب جذب

بسامد ()Hz
شکل  .5مقایسه ضریب جذب در بسامدهای متداول بین پوششهای مختلف[1 .]5
1. Kundt’s Tube
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 3-3عملكرد رطوبتی -گرمایی

1

پوشش ایروژل پایه با ضخامت  2/22 mبر روی سطح بهتن (بهر روی

به دلیل خاصیت آبگریزی ایروژل ،پوششههای مبتنهی بهر ایهروژل

سطح خارجی دیوار) اعمال شده است .در جدول ( )3خواص فیزیکی

دافههع آبانههد و جههذب آب بههر روی دیوارههها را کههاهش مههیدهن هد،

و حرارتی اجزای این دیوار درج شده اسهت .حسهگر رطوبهت و دمها

در حهههالی کهههه از خاصهههیت عبهههوردهی بخهههار آب برخوردارنهههد و

بین بتن و یه پوشش خهارجی کهه ایهروژل پایهه اسهت ،قهرار داده

تنفس پذیری چنین پوششههایی نسهبت بهه پوشهشههای مرسهوم

شده است .آزمایش به مدت دو هفته در تابستان ادامه داشت .اعتبار

بسیار با تر استکه مانع از مرطوبشدن سطوح دیوار میشوند[.]12

مدل با در نظر گرفتن مهدار اندازهگیری شده و شبیهسازی شده دما

عملکرد رطوبتی -گرمایی در پوششهای ساختمان بسیار مهم است.

و رطوبت نسبی در سطح مشتر

بین بتن و پوشش ایروژلهی تأییهد

مشکل رطوبت به پوسیدگی چوب ،رشد کپش،کیفیت پهایین ههوای

شده است .بعد از اعتبار سهنجی مهدل ،شهبیهسهازیههای مختلفهی
3

داخل ،خوردگی فلزات ،آسهیب رسهیدن بهه مهواد و از دسهت رفهتن

با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی شهر گرنوبل فرانسه انجام شده

مهاومت ساختاری میانجامد .برای بررسی قابلیت تنفس پوششهای

است .دیوارهای عایق شده متفاوتی مطابق جدول ( )2در نظر گرفته

ایروژل پایه ،آزمایشهای عملی توسط ابراهیم 2و همکارانش انجام و با

شدهاند .نتیجه شبیهسهازی ،از لحهاظ شهدت خشهش شهدن ()DR

2

مدل عددی ارائه شده ،مهایسه شهده اسهت .پوشهش مهورد بررسهی

در طول چهار سال مهایسه شده است .شدت خشش شهدن (آهنه

شامل آب ،باینهدر معهدنی و/یها آلهی ،پهودر گرانهولههای ایهروژل و

خشششدگی) بنابر تعریف ،عبارت است از[:]10

افزودنیهای دیگر است که به صورت خارجی بهر روی سهطح دیهوار
بهههکههار مههیرود .در شههکل ( ،)0ایههن پوشههش عههایق ایههروژل پایههه را
مشاهده می کنید .همانطور که مالحظهه مهیشهود ،اسهتفاده از ایهن
پوشش در مهایسه بها پوشهشههای متهداول سهاده ،آسهان و بسهیار

آهن

خشش شدگی

مهدار آب نهایی در دیوار در انتهای دوره مهدار آب اولیه در دیوار
مهدار آب اولیه در دیوار

انعطههافپهذیر اسههت .سههاختار یکپارچهههای هههم دارد و شههکافههها را
پر میکند .این پوششها را میتوان هم برای ساختمانهای تازهسهاز
و هههم سههاختمانهههای قههدیمی بههه کههار بههرد .هههدف ایههن تحهیههق
تجزیهوتحلیل مهدار رطوبت در دیوارهای دارای پوشش ایروژل پایه و
مهایسه آن با سایر عایقهای حرارتی است[.]10
بررسیهای مربوط به میزان رطوبت با اسهتفاده از نهرمافهزار

WUFI

مدل سازی شده است .مدل عددی با بهرهگیری از نتایج آزمایشگاهی
مربوط بر یش دیوار جنوبی پوشش داده شده با پوشش ایروژل پایهه،
تأیید شده است .ساختمان مورد بررسهی در سهال  1712در کشهور
فرانسه ساخته شده است .دیهوار مهورد آزمهایش شهامل بهتن ( یهه
خههارجی بهها ضههخامت  ،)2/22 mپشههم شیشههه (ضههخامت ،)2/10 m
پالستر ( یه پوشش داخلی با ضهخامت  )2/213 mاسهت کهه یهه

1. Hygrothermal
2. Ibrahim
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شکل  .6پوشش عایق ارائه شده ایروژل پایه.

3. Grenoble
4. Dryness Rate

اعتبارسنجی مدل[.]16

نوع الیه

رسانندگی

ظرفیت

گرمایی

گرمایی

()W/mK

()J/kgK

1/3

2/32

122

972

10

2/221

122

12

22

2/1

122

2222

ضخامت
()cm

پوشش
داخلی

ایروژلی استفاده شده است ،مهدار رطوبت موجود در دیوار بهه مهرور
چگالی
()kg/m3

کاهش مییابد .در شکل ( )1پتانسیل خشش شدن بهرای دیوارههای
مورد بررسی در شبیه سهازی را در موقعیهتههای شهمالی و جنهوبی
مشاهده میکنید .بنابراین ،کاربرد این پوشش عایق بر مبنای ایروژل
در سطح خارجی دیوار آهن
افزایش میدهد[10و.]3

پشم
شیشه
بتن
پوشش
خارجی

2

ایروژل

2/229

772

120

پایه

بهترین رفتار از لحاظ استعداد بالهو خشهش شهدن دیهوار در مهورد

جدول  .4ساختار دیوارهای شبیهسازی شده[.]16
نماد

الیه 1

W-1

 22 cmبتن

W-2

 22 cmبتن

W-3

 22 cmبتن

در مورد این دیوارها آهنه
عالوه بر این ،آهن

2 cm
W-4

پوشش

خشش شدن عایق خارجی از همه بیشتر اسهت.

ایروژلی

وجود عایق پلی استایرن اثر نامطلوب بر خشش شدن و دفع رطوبهت

12 cm

از دیوار میگذارد و به نحوی به باقی ماندن و جذب رطوبت به داخل

W-5

پوشش

دیوار منجر میشود .با این حال ،کاربرد پوششهای خارجی ایهروژل

ایروژلی

خشههش شههدن دیوارهههای دارای عههایق حرارتههی

2 cm

پلی استایرنی را نیز بهبود میبخشد ) .(W9-W8-W7-W6همینهین

W-6

2 cm
W-7

یه پوشش عایق ایروژل پایه بهر سهطح خهارجی دیوارهها بهه طهور

پوشش
ایروژلی

موثری خطر ناشی از رطوبت را کاهش میدهد .در شکل ( )9مههدار
آب را در طههی زمههان بههرای دو دیههوار  W-2دارای  2 cmیههه عههایق

پوشش
ایروژلی

مشاهده میشود که وقتی ضخامت عایق داخلی پلی استایرن کمتری
اسههت ( )2cmعملکههرد بهتههر مههیشههود ) .(W6-W8اضههافه کههردن

12 cm
W-8

پوشش

پلههی اسههتایرن بههه صههورت داخلههی ،و دیههوار  W-4دارای 2 cm

ایروژلی

عایق خارجی ایروژل پایه مشاهده می کنید .مشهاهده مهیشهود کهه

12 cm

وجود عایق داخلی پلی استایرن ظرفیت خشش شدن دیوار را کاهش
میدهد و منجر به وجود مهادیر زیاد رطوبت در داخل دیوار میشود.

پوشش
داخلی

W-9

پوشش
ایروژلی

الیه 3
-

 2 cmپلی

پوشش

استایرن

داخلی

پلی
استایرن

ضههخامتهههای  2 cmو  12 cmو بههتن  ،22 cmمشههاهده مههیشههود.
خشهش شهدن حهدود  %23بهیشتهر و

الیه 2

12 cm

دیوارههای  W4و  ،W5بههه ترتیهب ،شههامل یهه پوشههش ایهروژل بهها

پایههه ،آهنهه

خشش شدن را بهه طهور چشهمگیری

پوشش
داخلی

الیه 4
-

-

22 cm

پوشش

بتن

داخلی

22 cm

پوشش

بتن

داخلی

22 cm

 2 cmپلی

پوشش

بتن

استایرن

داخلی
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جدول  .3خواص فیزیکی و حرارتی دیوار مورد آزمایش بهمنظور

در مورد دیوار  W-4که در آن به جای عایق پلی استایرن از پوشهش

-

-

22 cm

12 cm

پوشش

بتن

پلی استایرن

داخلی

22 cm

 2 cmپلی

پوشش

بتن

استایرن

داخلی

22 cm

12 cm

پوشش

بتن

پلی استایرن

داخلی
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 .4نتیجهگیری کلی

پوشش معمولی بیش از  2برابر کاهش مهی یابهد و ایهن بهه معنهای

در ایههن مهالههه مههروری بههین پوشههشهههای مرسههوم سههاختمانی و

کاهش مصهرف انهرژی سهاختمان بها همهین نسهبت اسهت .اهمیهت

پوششهای عایق ایروژل پایه مهایسه صورت گرفته و امکهانسهنجی

ایههن موضههوع بهها در نظههر گههرفتن طههول عمههر و مانههدگاری بیشههتر

کههاربرد آنههها در صههنعت سههاختمان انجههام شههده اسههت .مطالعههات و

پوشش ایروژلی نسبت به پوشش معمولی مضاعف میشود.

تحهیهات انجام شده ،بهبود قابهل تهوجهی را در معیارههای عملکهرد

همینههین ،مههثالً ضههریب جههذب صههدا در بسههامدهای متههداول در

پوششهای ایروژلی ،بخصوص از لحاظ حرارتهی و صهرفه جهویی در

پوشش ایروژل پایهه نسهبت بهه پوشهش معمهولی از  2/22تها 2/27

مصرف انرژی ساختمان نشان دادهاند .مثالً ،مشاهده شده اسهت کهه

افههزایش یافتههه و افههزایش سههه برابههری ضههریب کههاهش صههدا را

ضریب رسانایی حرارتی پوشش حاوی  %92حجمی ایروژل نسبت به

نشان داده است ،این معیار به معنای جذب بیشهتر صهدا در دیهوار و

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال هفدهم ـ شماره نود و هفت ()9317

پوششهای مبتنی بر ایروژل بهعنوان عایقهایی نو در ساختمانها

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

78

Khamidi, M. F., Glover, C., Farhan, S. A., Puad, N. H.
A., Nuruddin, M. F., "Effect of silica aerogel on the
thermal conductivity of cement paste for the
construction of concrete buildings in sustainable cities"
WIT Transactions on The Built Environment, 137: 665674, (2014).
Buratti, C., Merli, F., Moretti, E., "Aerogel-based
materials for building applications: Influence of granule
size on thermal and acoustic performance", Energy and
Buildings, 152: 472-482, (2017).
Schuss, M., Pont, U., Mahdavi, A., "Long-term
experimental performance evaluation of aerogel
insulation plaster", Energy Procedia, 132: 508-513,
(2017).
Barbero, S., Dutto, M., Ferrua, C., Pereno, A.,
"Analysis on existent thermal insulating plasters
towards
innovative
applications:
evaluation
methodology for a real cost-performance comparison",
Energy and Buildings, 77: 40-47, (2014).
Stahl, T., Brunner, S., Zimmermann, M., Ghazi Wakili,
K., "Thermo-hygric properties of a newly developed
aerogel based insulation rendering for both exterior and
interior applications", Energy and Buildings, 44: 114117, (2012).
Berardi, U., "The benefits of using aerogel-enhanced
systems in building retrofits", Energy Procedia, 134:
626-635, (2017).
Berardi, U., Nosrati, R. H., "Long-term thermal
conductivity of aerogel-enhanced insulating materials
under different laboratory aging conditions", Energy,
147: 1-15, (2018).
Júlio, M. d. F., Soares, A., Ilharco, L. M., Flores-Colen,
I., de Brito, J., "Silica-based aerogels as aggregates for
cement-based thermal renders", Cement and Concrete
Composites, 72: 309-318, (2016).
Berardi, U., "Aerogel-enhanced systems for building
energy retrofits: Insights from a case study", Energy
and Buildings, 159: 370-381, (2018).
Ibrahim, M., Wurtz, E., Biwole, P. H., Achard, P.,
Sallee, H., "Hygrothermal performance of exterior
walls covered with aerogel-based insulating rendering",
Energy and Buildings, 84: 241-251, (2014).

 در مهورد عملکهرد.آسایش بیشتر زندگی در داخل سهاختمان اسهت
خشش شدن دیواری بها ضهخامت

 آهن،ً رطوبتی نیز مثال-گرمایی

%22  بههه%2  پوشههش ایروژلههی از2cm  بهها افههزودن22 cm بهها تر از
افزایش یافته و این افزایش به معنای تنفسپذیری بهتر دیوار و دفهع
.سریعتهر رطوبهت و عهدم جهذب رطوبهت در دیهوار ایروژلهی اسهت
در حالی که افزودن عایق پلهی اسهتایرینی نتیجهه عکهس داده و بهه
 عهدم عبهور بخهار از میهان دیهوار و،باقی ماندن رطوبت داخل دیوار
.تخریب سریعتر دیوار منجر میشود

مراجع
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 17 - No. 97 (2018)

Baetens, R., Jelle, B. P., Gustavsen, A., "Aerogel
insulation for building applications: A state-of-the-art
review", Energy and Buildings, 43: 761-769, (2011).
Cuce, E., Cuce, P. M., Wood, C. J., Riffat, S. B.,
"Toward aerogel based thermal superinsulation in
buildings: A comprehensive review", Renewable and
Sustainable Energy Reviews, 34: 273-299, (2014).
Buratti, C., Moretti, E., Belloni, E., "Aerogel Plasters
for Building Energy Efficiency", in Nano and Biotech
Based Materials for Energy Building Efficiency,
Springer, 17-40, (2016).
Garrido, R., Silvestre, J. D., Flores-Colen, I.,
"Economic and Energy Life Cycle ssessment of
aerogel-based thermal renders", Journal of Cleaner
Production, 151: 537-545, (2017).
Buratti, C., Moretti, E., Belloni, E., Agosti, F.,
"Development of Innovative Aerogel Based Plasters:
Preliminary Thermal and Acoustic Performance
Evaluation", Sustainability, 6: 5832-5852, (2014).
Ibrahim, M., Wurtz, E., Achard, P., Biwole, P. H.,
"Aerogel-based coating for energy-efficient building
envelopes", in 9th International Energy Forum on
Advanced Building Skins, Bressanone, Italy:
Proceedings of energy forum on advanced building
skins, (2014).

