
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Types of 
pipe 
insulation 

w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

 لوله قیانواع عا



w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

  ( pipe insulation)  ست؟یلوله چ  ق یعا .1
  لوله   ق یعا  یکاربردها .2
   لوله ق ی انواع عا .3

 فهرست مطالب
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 یهرکدام، از سر  یلوله و کاربردها  قیوزه اطالعات در خصوص انواع عاامر
افراد از دانستن آن سود  ی تمام باشد که ی و مهم م  یا هیاطالعات پا 
 .خواهند برد

 لوله خواهد شد؟ دیعمر مف شیسبب افزا زی تجه نیچگونه ا دیدان ی م ایآ
ساخته   یلوله بسته به کاربردشان از چه مواد یها قیاز انواع عا کیهر  ای

آن   یلوله، مواد سازنده و کاربردها  قیانواع عا ی اگر با تمام  پس شده اند؟
 .دیمقاله را از دست نده  نیا د،یستیآشنا ن
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 (pipe insulation) ست؟یلوله چ قی عا 1#

  ی انجام م ی در لوله کش ی و صوت ی لوله حرارت یساز  قیجهت عا  زیتجه نیا
لوله به منظور گرم نگه داشتن لوله ها و   یبند قیساده عا انیب به .ودش

 .رود  ی آن ها در سرما به کار م  ی زدگ خیاز  یر یجلوگ نیهمچن

 آب است که از ی لوله کش  قیلوله، عا یکار   قیعا نیتر  متداول

 برگالسیفا •
 ک یپالست •
 در آن لیبا فو برگالسیفا •

 .شود ی م  استفاده

در معرض سرما و   یاز لوله ها یشتر یب ریمقاد یبند قی به عا ازیصورت ن در
لوله مانند استفاده کنند که به   یها  قیعا از رندیگ ی م می تصم یار یگرما، بس

 .نصب آسان هستند یبا شکاف برا ی فوت 6  ی فوم یطور معمول لوله ها 
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 لوله  قی عا یکاربردها  2#

 

 

 کنترل تراکم 1-2#

امکان  نیکنند، ا ی کار م  طیمح یمتر از دما ک یکه لوله ها در دما یی جا در
موضوع سبب  نی هم .سطح لوله متراکم شود یآب رو بخار وجود دارد که

 .شود ی در لوله م ی خوردگ  جادی باعث ا رطوبت .شود ی رطوبت م  جادیا

 .مهم است اریسطح لوله بس یرو عانیم جادیاز ا یر یجلوگ یبرا نیبنابرا

  یدما رایکند، ز یر یرطوبت جلوگ نی ا جادی تواند از ا  ی لوله م یبند قیعا
 .سطح لوله متفاوت است یدور لوله با دما قیسطح عا

 :شود که ی نم  جادی ا ی در صورت  عانیم
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 .هوا باشد یباالتر از دما قیسطح عا  یدما •
  مانع  بخار، جادیکندکننده ا ایاز سد بخار آب و  ی شامل نوع قیعا •

 .شود ی به سطح لوله م  قیعا قیعبور آب از طر

 

 انجماد لوله از یر یجلوگ 2-2#

در مناطق سرد قرار  ایاز ساختمان و  رونیآب ب یاز لوله ها ی آنجا که برخ از
نقطه انجماد  ریاطراف لوله ز  طیمح  یاوقات دما ی است گاه ممکن دارند،

 .زند ی م خیحالت آب در لوله  نیا در .ردیآب قرار گ

تواند باعث    ی انبساط م نیشود و ا  ی که آب منجمد شود، منبسط م  ی زمان 
لوله در مقابل انجماد  یبند قیعا  البته .لوله ها شود ی و خراب  ی شکستگ

 .داشته باشد انیقابل انجام است که آب در لوله جر ی تنها در زمان 

  ی م در لوله شد اما ستای آب ا ی زدگ  خیتوان مانع از  ی نم یبند قیعا با
انجماد لوله ها   جهیداد، در نت ش ی را افزا ی زدگ خی یتواند زمان الزم برا

 .ابدی ی کاهش م 

معموال   قیعا دارند،  یشتر ی ب ی زدگ خیکوچک تر خطر   یآنجا که لوله ها از
به عنوان  ) .شود ی م یر یجلوگ ی زدگ  خیاز  نیگزیجا یروش ها بیبا ترک

 ( م آب در لوله مداو انیاز جر  نانیمثال اطم
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 لوله  قیبا استفاده از عا یانرژ  ره یذخ  3-2#

 در .کار کند طی مح  یباالتر از دما اریبس یممکن است در دماها ی کش لوله
انتقال گرما در   یاطراف رو طیمح یلوله و هوا نیحالت اختالف دما ب نیا

 .گذارد ی م ری لوله تاث

 نی ا مهم است و ی از لوله کش یگرما انتقال  انیجر طیاز شرا یار یبس در
 .شود ی لوله ها تلف م یبند قیعدم عا لیبه دل یانرژ 

اتالف دما را  نیا یادیتواند تا حد ز  ی م  ی لوله حرارت  قیاز عا استفاده
 .کاهش دهد

  یدر مصرف انرژ  یی صرفه جو یبرا زی تجه نیکه در ا یی ها ضخامت
 یی لوله ها ،ی قاعده کل کیعنوان  به شوند، متفاوت است اما ی استفاده م 

  لیدل به دارند و یشتر یب یکنند اتالف گرما ی باال کار م اریبس یکه در دماها
 .شود ی لوله در نظر گرفته م  قیدر عا یشتر یضخامت ب شتریب یی صرفه جو

 .گذار است ریتاث قیدر انتخاب ضخامت عا زین ی محل لوله کش البته

  یبند قیساختمان عا کیداخل  ی لوله کش طیشرا ی برخ در عنوان مثال، به
تلف شده   یگرما رایز .نداشته باشد یکار  قیبه عا یاز یشده ممکن است ن

( ممکن  طیداخل لوله به خاطر اختالف دما با مح یکاهش گرما  ی عنی)
 .استفاده شود طیگرم کردن مح یبرا است
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 دیمحافظت در برابر درجه حرارت شد 4-2#

  در کند، ی کار م  نییپا ایباال  اریبس یدر دما ی که لوله کش یی جاها در
 .وجود دارد ی دگ ید بیصورت تماس فرد با سطح لوله احتمال آس

طور   به سطح لوله است و یمتفاوت با دما قیسطح عا یآنجا که دما از
 نیا توان از  ی درجه حرارت "کمتر" است، م یدارا قیمعمول سطح عا

 .کرد یر یشگی پ ی دگی د بیآس جادیا استفاده کرد تا از زیتجه

 

 لوله  ق یعا قیو سر و صدا از طر  زیکنترل نو 5-2#

  ی صدا م  جادیکه ا یعبور موارد یبرا یی تواند به عنوان مجرا ی م  ی کش لوله
 .کنند استفاده شود

 :عنوان مثال به

  ساختمان که  کیفاضالب که در داخل  یلوله ها قیفاضالب از طر انتقال
 .ابندی ی از ساختمان انتقال م ی مختلف یبخش ها به

  زیانتقال نو نی توان از ا  ی م ی صوت قیحالت با استفاده از عا نیا در
 .کرد یر یجلوگ
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 لوله  قی انواع عا 3#

ساخته و به بازار  ی متنوع  یدارد و از جنس ها ی لوله انواع مختلف قیعا
  ی قرار م ریز یاز دسته ها ی کیآن ها در  نی کاربرد تر پر .شود ی رضه مع
 .رندیگ

 

 (Mineral wool) یپشم معدن 3#- 1

استخراج از مواد   ای دنیسیاست که با ر یبر یهر ماده ف ی معدن  پشم
 .شود ی سنگ گداخته ساخته م  ای ی معدن 

 با هستند که ی معدن اف یشده در واقع ال جادیا ی معدن یرشته ها نیا
 .شوند ی متصل م  گریکدی به  ی آل یاستفاده از اتصال دهنده ها
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  شیباال هستند و در هنگام آزما یقادر به کار در دما ی معدن   یها پشم
 .از عملکرد در مقابل آتش هستند ی رتبه خوب یدارا

که در  ی صنعت یبه خصوص لوله ها  ،ی در انواع لوله کش ی معدن   یها پشم
 .شوند  ی کنند استفاده م  ی باال کار م  یدما

 

 (Glass wool) شهیپشم ش  3#- 2

 

 .است شهیش اف یساخته شده از ال قیماده عا کی  شهیش پشم
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 بریف ی آل ریغ  یآن رشته ها در است که ی مشابه پشم معدن   شهیش پشم
 یها قیعا  مانند .شوند ی باند به هم متصل م کیبا استفاده از  شهیش

و  ی حرارت  یکاربردها یتوان برا ی را م  شهیپشم ش قیعا ،ی پشم معدن 
 .استفاده کرد ی صوت

 

ها  3-3# پذ  یاالستومر   یفوم   Flexible) ریانعطاف 
elastomeric foams) 
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 ای NBR کی الست هیساخته شده بر پا ریانعطاف پذ یک یالست یها قیعا
EPDM در   یی مقاومت باال یاالستومر  یها قیعا ایفوم ها  نی ا .هستند

 ی به موارد اضاف  یاز ین ی طور کل به  دهند و ی برابر عبور بخار آب نشان م 
 .بخار آب ندارند جادی از ا یر یجلوگ یبرا

قابل انعطاف اجازه   یاالستومر  یمقاومت باال در برابر بخار به فوم ها  نیا
در لوله   ی سطح لوله و بالتبع خوردگ  یرو عانیم لی تشک از دهد تا ی م

مقاوم بوده و در   ی ها در برابر پارگ قیعا نیا نیمچنه .کنند یر یجلوگ
 .رندیگ ی مورد استفاده قرار م ی طی سخت مح طیشرا

  هیتهو ی به طور گسترده در لوله کش  یاالستومر  یها قیاز عا لیدل نیهم به
 .شود ی هوا استفاده م 
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 (Rigid foam) فوم سخت 3#- 4

 

 استفاده سخت ساخته شده و PUR ای  PIR ک،یفوم فنول قیمدل از عا نیا
 یفوم سخت دارا قیعا .از کشورها متداول است ی از آن ها در بعض

 .دارد زی ن ی کم ی حرارت  یی است اما رسانا کیعملکرد آکوست نیکمتر 

صرفه  ق،ی شود تا با استفاده از کاهش ضخامت عا ی امر باعث م  نیا
 .محقق شود یدر مصرف انرژ  یی جو
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 (Polyethylene) لنیات یپل 3#- 5

 

  یطور گسترده برا به است که ی کیفوم پالست ریانعطاف پذ قیعا لنیات  ی پل
و کاهش تلفات گرما در   ی خانگ ی آبرسان  یلوله ها ی زدگ خیاز  یر یجلوگ

 .ردیگ ی مورد استفاده قرار م ی خانگ شی گرما یلوله ها
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 (Cellular Glass) یسلول یا شهی ش 3#- 6

 

سلول  از ماده سبک، سفت و بادوام است که  کی ی سلول یا شهیش قیعا
 .شده است لیشده تشک یکامال آب بند یا شهیش یها

 :اشاره کرد ری توان به موارد ز  ی م  ی سلول یا شهیش قیعا یای مزا از

 قابل احتراق  ریغ •
 فوق العاده  یفشار  مقاومت •
 در برابر رطوبت  مقاومت •
 ی دار یپا •
 مدت  ی طوالن ی عملکرد حرارت و •
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 (Aerogel) روژلیا 3#- 7

 

ژل ساخته   کی ماده از  نیا .جامد در جهان است نیسبک تر روژلیا قیعا
موجود در   یها  قیتمام عا انیرا در م ی انتقال حرارت  نی شود و کمتر ی م

را  روژلیلوله ا قیعا یکننده ا دیتول  چیدر حال حاضر ه اگرچه .بازار دارد
 .استفاده کرد قیعنوان عا به Aerogel شود از پتو ی م  کند اما ی نم  دیتول

لوله را از  یبند قیپتو دور لوله ها عملکرد عا نیا دن یچیتوان با پ  ی م
 .ساخت ریامکان پذ روژلیا قیطر

 یر یادگی یبرا .است  ی صنعت  ی از مطالب گسترده لوله کش  ی باال بخش  مقاله
 .دینماتک مراجعه کن نگیپیحوزه به آموزش جامع پا نی صد اصفر تا 

 .دیکن کیکامل بسته کل حات ی مشاهده توض یبرا
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 !د؟یهست نگیپیهم از طرفداران حوزه پا شما

تان  یمرتبط با حوزه عالقه مند دیجد گانیرا یآموزش ها افتیدر یبرا
 .دیکن لیفرم رو تکم هیفقط کاف

 .میکن ی شما ارسال م یو جذاب برا  دیآموزش جد کی هر هفته فقط  ما

 09387227343: ی بانیواتساپ پشت  شماره

 ه؟ یمقاله چ  نیدرباره ا نظرتون

 .میو نواقصش رو رفع کن میتا اون رو کامل تر کن د یکن یی رو راهنما ما

 .میفوق العاده شما هست یشنهادهایها منتظر پ  دگاهی بخش د یتو


