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کاربرد عایق های حرارتی در نیروگاه های برق و انواع عایق های حرارتی
در نیروگاه هــای حرارتــی معمــواًل از بخار به عنوان ســیال و عامل محرک اســتفاده می کنند. آب پس از گرم شــدن با 
که به یک ژنراتور متصل شــده، منتقل و با حرکت دادن توربین  اســتفاده از لوله های انتقال به ســمت توربین بخار 
کندانسور فشرده می شود. بزرگ ترین تفاوت  انرژی الکتریسیته تولید می شود. پس از عبور بخار از توربین، بخار در 
در طراحی نیروگاه های حرارتی به نوع ســوخت مصرفی )زغال ســنگ، انرژی هسته ای، انرژی زمین گرمایی یا انرژی 

گرمایی خورشید( در نیروگاه مربوط می شود. در شکل 1 نمونه ای از این نوع نیروگاه ها مشاهده می شود ] 1[.
یاد اســت بنابراین اســتفاده از عایق حرارتی در تجهیزات نیروگاهی و  میزان اســتفاده از انرژی در نیروگاه ها بســیار ز
جلوگیری از اتالف حرارتی باعث کاهش هزینه تولید می شود. عایق حرارتی ماده ای است که باعث کاهش جریان 
گرما به  گرم و یا انتقال  گرما می شــود و به عنوان غالفی بین دو محیط قرار می گیرد و مانع از اتالف حرارت از جســم 

جسم سرد می شود. به طورکلی عملکرد عایق های حرارتی به صورت زیر هست:
 ذخیره انرژی

گرما کنترل انتقال   
کنترل درجه حرارت  

 پیشگیری از یخ زدگی
 حفاظت در برابر سوختگی

کنترل آتش  

نیــروگاه حرارتــی و ســیکل ترکیبــی شــهید   شــکل 1. 
رجایی در استان قزوین

احتــراق  محفظــه  تصویــر  راســت  ســمت  شــکل 2.   
حلقوی و سمت چپ تصویر محفظه احتراق ستونی

کثر مواقع عایق حرارتی به منظور انجام چندوظیفه باال به طور هم زمان انتخاب می شود. در این مواقع باید عایق  در ا
حرارتــی انتخــاب شــود که همه عملکردهــای مدنظر را دارا باشــد. عایق هــای حرارتی در قســمت های مختلفی از 
نیروگاه های حرارتی مورد استفاده است که در ادامه به نمونه هایی از کاربرد عایق در نیروگاه ها پرداخته می شود]2[.
محفظه احتراق وسیله ای برای دریافت هوای فشرده از خروجی کمپرسور و انجام عمل احتراق کامل سوخت های 
واردشــده بــه آن، بــه شــکل مداوم اســت. دو نــوع کلی از محفظــه احتراق وجــود دارد، محفظه احتــراق حلقوی که 
به شــکل حلقوی نســبت به شــفت قرار دارد و محفظه احتراق ســتونی که به شــکل عمودی نســبت به شــفت قرار 
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می گیــرد. درشــکل 2 طــرح ایــن دو نوع محفظه احتراق نشــان داده شــده اســت. طــرح و ســاخت محفظه های نوع 
حلقوی احتراق و تعمیر و نگهداری آن ها بســیار مشــکل اســت؛ اما راندمان شان به دلیل یکسان بودن فشار گاز در 
یادتر اســت. معایب محفظه های احتراق عمودی، عدم  همه نقاط و اشــغال فضای کمتر نســبت به نوع ســتونی ز
یکســانی فشــار در آن ها و درنتیجه لگدزدن توربین و حجیم بودن آن ها هســت، اما حســن این محفظه ها ســادگی 

تعمیر و نگهداری و مقرون به صرفه بودن آن ها است]4[.
راندمــان پاییــن احتــراق و هدر رفتن حرارت در محفظه احتــراق، ترک خوردن محفظه در اثــر دماهای باال، احتراق 
ناپایدار شعله که معمواًل با تشدیدهای صوتی همراه است، عملکرد نادرست سیستم جرقه زن در زمستان و هوای 
گازهای ســمی و آلوده کننده محیط زیست از مشکالت محفظه احتراق در نیروگاه ها هست. بنابراین  ســرد، تولید 
کثر حــرارت تولیدی در محفظه احتراق صــرف تولید انرژی  راهکارهایــی نیاز اســت تا در یک نیروگاه فســیلی حدا

شده و از اتالف آن جلوگیری شود. ضمن اینکه حرارت باال باعث ترک خوردن محفظه نیز می شود.
گرمایی جهت  از دیگر موارد استفاده از عایق های حرارتی در نیروگاه، بهره گیری از لوله هایی با باالترین محافظت 
کز شهری و گرم کردن خانه ها است. این انرژی گرمایی را می توان در کارخانه ها، خانه ها  انتقال انرژی گرمایی به مرا
که  گرمایی  کاربرد، مهم ترین موضوع، برای انتقال انرژی  کرد. جدا از موارد  که نیاز باشد، استفاده  یا هر جای دیگر 
خود محصول جانبی نیروگاه های برق حرارتی است، عایق سازی با بهترین روش هست ]6[. در شکل 3 نمونه ای 

از عایق کاری شیرها ولوله ها در نیروگاه ها مشاهده می شود.
از عایق های حرارتی در نیروگاه فشارقوی پمبروک1 به منظور عایق کاری لوله های فشارقوی در جهت استانداردسازی 
و کاهش ریسک، استفاده شده است. عایق های حرارتی استفاده شده می بایست ضد حریق و تا دمای حدود 600 
درجــه ســانتی گراد در برابر حرارت مقاوم باشــند. برخــی از عایق های حرارتی عالوه بر این خــواص، دارای مقاومت 
باال در برابر آتش نیز هستند. در شکل 4 نمونه ای از عایق حرارتی ضد آتش مشاهده می شود که می تواند به صورت 

کاهش سروصدا و نویزهای لوله های عایق کاری شده شود ]2[. کند و باعث  عایق صوتی نیز عمل 

 شــکل 4. عایق حرارتی با ســاختار ایــروژل مقاوم در 
برابر آتش

 شکل 3. نمونه ای از عایق کاری لوله ها و شیرهای 
بخار

جهــت جلوگیــری از اتــالف حــرارت از مــواد عایــق در اطــراف محفظه احتــراق ولوله هــای انتقال حرارت اســتفاده 
می شــود ]9 و 8[. در جدول 1 انواع عایق های حرارتی مورداســتفاده در نیروگاه ها همراه با مزایا و معایب شــان آورده 

شده است. 
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پشم شیشه

0/054-0/039ضریب هدایت حرارتی

شرح

گرم بوده و ساختار الیافی و فیبری دارد. پشم شیشه  پشم شیشه ازجمله عایق های 
معموال از شیشه بازیافتی به همراه مقدار ماسه معمولی و رزین مخصوص ساخته 
می شــود و مقاومــت حرارتی بســیار خوبی از خود نشــان می دهد. این مــاده از ذوب 

شیشه و تبدیل آن به الیاف ریز تولید می شود.

مزایا
چگالی های متنوع، ســبک با نصب آســان، مقاوم در مقابل آتش ســوزی و ضریب 

انتشار دود و آتش بسیار کم، به عنوان عایق صوتی هم استفاده می شود.

معایب

کاهــش مقاومــت حرارتــی در  کــم در برابــر رطوبــت و نفــوذ بخــار و آب،  مقاومــت 
کتری ها  رطوبت، تولید اسید سیلیک در مجاورت رطوبت، موجب رشد قارچ و با
می شود. خطرات تنفسی و تحریکات پوستی و چشم، افزایش خطر ابتال به سرطان 

به خصوص ریه.

الیاف آزبستی

0/6ضریب هدایت حرارتی

شرح
الیافــی اســت که از جدا ســازی ســیلیکات های معدنــی طبیعی که دارای ســاختار 

بلوری به شکل رشته ای باریک است، به دست می آید.

غیرقابل اشتعال، مقاوم در برابر حرارت، از نظر شیمیایی بی اثر.مزایا

ضریب هدایت حرارتی تقریبًا باال، سرطان زا بودن.معایب

کاربردهای آن ها ]10[  جدول 1. انواع عایق های حرارتی و 
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پشم سنگ

0/047-0/039ضریب هدایت حرارتی

شرح

که از فیبرهای بســیار  پشــم ســنگ یا پشــم معدنی، ماده ای غیر آلی و غیر فلزی بوده 
نــازک ســنگ های آتش فشــانی ماننــد بازالــت و دولومیــت بــه همــراه مقــدار ســرباره 
کوره های آهن، ساخته می شود. برای تولید ابتدا در دمای 1500 درجه، بازالت را ذوب 

کرده و سپس الیاف باضخامت 6 میکرون از آن به دست می آید.

مزایا
محــدوده دمــای کارکــرد بــاال )عایق های گــرم(، عایــق کاری گرم مخصــوص صنایع 
پاالیشگاهی و پتروشیمی، خطوط لوله ضریب انتقال حرارت پایین و هزینه پایین تر 

نسبت به عایق های االستومتر ، قابلیت بازیافت و پایداری خوب.

معایب
متخلــف هســتند و درنتیجه مقاومت آن هــا در مقابل نفوذ آب و بخار آب پایین اســت. 
افزایــش ضریــب انتقال حــرارت با افزایش دمــا و رطوبت، نیازمند پوشــش ضد رطوبت در 
صورت نصب در فضای باز یا رطوبت باال، استفاده از پوشش های خارجی اجباری است.

عایق سلولزی

-ضریب هدایت حرارتی

شرح
عایق الیافی متشکل از کاغذ، مواد خام تخته کاغذی یا چوب همراه با چسباننده ها، 
کندسوز کننده ها و سایر افزودنی ها یا بدون آن ها است. روزنامه، کارتن، پارچه، کاه، 

ک اره، کنف و... از عمده ترین مواد اولیه تأمین آن است. خا

مزایا
مقــاوم در برابــر حریــق، امکان بــاالی بازیافت، جلوگیــری از انتقــال رطوبت می کند. 

سازگار با محیط زیست.

معایب
نیــاز به نیــروی متخصص، مدت زمان زیاد برای خشــک شــدن، برای تولیــد آن، انرژی 

زیادی مصرف می شود.
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عایق سیلیکات

0/055ضریب هدایت حرارتی

شرح

ایــن نــوع عایق ترکیبی اســت از مــواد معدنــی و الیاف ســرامیکی همراه بــا ذرات 
ســیلیکا و اکســید فلــزات کلســیم، منیزیــم و یا آلومینیــوم که در دمای بــاال با هم 
ترکیــب می شــوند. ایــن نوع عایق به شــکل پتویی و یا به شــکل آجــری یک پارچه 

ساخته می شود.

مزایا

• مقاوم در برابر شوک های حرارتی و غیرقابل اشتعال؛
• مقاوم در برابر خوردگی و ترکیبات شیمیایی؛

•استحکام فشاری نسبتًا خوب و پایداری باال؛
•عدم خوردگی لوله های فوالدی و آهنی؛

معایب
حســاس به رطوبت و نفوذ آب و بخار، اجباری بودن اســتفاده ازپوشش های ضد 

رطوبت به دلیل حساس بودن به رطوبت

پلی اتیلن

0/033ضریب هدایت حرارتی

شرح

 EPE (Expanded عایق های پلی اتیلن از نوع سلول بسته انعطاف پذیر بوده به دو نوع
(Polyethylene و XLPE (Cross-linked Polyethylene) تقسیم بندی می شوند.

پلی اتیلــن بــه غیر از عایق بودن، از کاربردهای بســیار متنوعی در صنایع مختلف از 
جمله دمپرها و جاذب های ارتعاشی و ضربه، بسته بندی و انواع تشک های خواب 

و ورزشی برخوردارند.

مزایا
نصــب آســان و ســریع، ضریــب نفــوذ رطوبت تقریبــًا صفــر، مقــاوم در برابــر آلودگی و 

خوردگی، مقاوم در برابر فشار و ضربه، انعطاف پذیر، غیرسمی، پایداری زیاد.

معایب
هزینــه نســبتًا بــاال، در صورت باال رفتن دما از یک محدوده مشــخص، تغییر شــکل 

دائمی داده و فرو می ریزند، عدم پایداری در مقابل شوک های حرارتی
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پلی یورتان

0/033-0/030ضریب هدایت حرارتی

شرح

عایق هــای پلی یورتــان2 از جملــه عایق هــای ســلولی بســته و صلب بــوده و از جمله 
کــه پلی اورتان اســپری شــود نیاز به  عایق هــای ســرد محســوب می شــوند. در صورتی 
تجهیــزات خاص بوده و حضور نیــروی کارآزموده برای حصول بهترین نتیجه الزامی 
اســت. یکی ازکاربردهای اصلی پلی یورتان، عایق مورد اســتفاده در ساندویچ پنل ها 

است.

مزایا

ضریــب انتقــال حرارت بســیار پایین، مناســب بــرای عایــق کاری حرارتی، مناســب 
برای مصارف صنعتی، مقاومت باال در برابر سایش و خوردگی، مقاومت باال در برابر 
اســیدها، حالل هــا و رطوبت، مقاومت بــاال در برابر آلودگی هــای میکروبی، قارچی و 

بیولوژیکی

معایب

نیاز به ضخامت ها و قطرهای بیشتر، برای عایق کاری در صورتی که نیاز به پلی یورتان 
کاری  گر دمای  کارآزموده و تجهیزات مخصوص الزامی است. ا تزریقی باشد، اپراتور 
از محدوده دمای مجاز باالتر برود، مقاومت حرارتی پلی یورتان به شدت پایین می آید، 
گازهای سمی  قابلیت شعله ور شدن دارد و در صورت آتش سوزی و شعله ور شدن، 
تولید می کند، بلوک ها و اشکال از پیش ساخته عایق های پلی یورتان، گردزا هستند 

و تولید غبار می کنند.

 شکل های مختلف عایق های حرارتی ]۱۲[ 
بــا توجــه بــه اهمیت مصرف انــرژی برای حفظ منابع محیط زیســت و کم کــردن هزینه ها، عایق حرارتــی در صنایع 
مختلف استفاده می شوند. امروزه با توجه به گستردگی و تنوع استفاده عایق حرارتی، اشکال مختلفی از عایق ها 
به منظور بهره وری بیشتر و نصب راحت تر ساخته شده است که در ادامه چند نمونه از شکل های رایج عایق های 

حرارتی معرفی می شود.
• عایق هــای انباشــتنی: ایــن عایــق به دو صورت الیافی یا دانه مرکب وجود دارد. الیاف شــامل: پشم شیشــه، پشــم 
ســنگ و... هســتند. دانه ها از مواد مصرفی منبسط شــده مانند: پرلیت، پلی استایلین و... است. از این نوع عایق 

در داخل مالت ها به عنوان دانه بندی استفاده می شود.
• عایــق پتویــی3: ایــن عایــق از جنــس پشــم ســنگ، پشم شیشــه، پشــم ســرباره، پشــم چــوب و پشــم حیوانــات در 
ضخامت های متفاوت تا 100 میلی متر و به عرض های مختلفی بریده می شوند. این نوع عایق ها برای عایق کاری 

مخازن و لوله ها استفاده می شود. در شکل 5 نمونه ای از عایق های پتویی مشاهده می شود.

کاربردهای عایق های حرارتی نانو ساختار در صنعت برق و انرژی مجموعه گزارش های  
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• عایق هــای قطعــه ای: ایــن نوع عایق از نظر مصالح مشــابه عایق های پتویی هســتند ولی طول شــان کمتر اســت. 
برخی از آن ها پوشش کاغذی دارند که در دو لبه به صورت نوار روی قطعات را می پوشانند و نصب آن ها را در قاب 

را آسان تر می کنند. این نوع عایق در بین دیوارها و پشت مصالح استفاده می شود.
• دال های عایق4: دال های عایق به صورت قطعات سخت ساخته می شوند و ابعاد آن ها تا حدودی از عایق های 

گاهی اوقات به صورت چند الیه ساخته می شوند. قطعه ای کوچک تر است. 
• عایق های منعکس کننده5: معمواًل از ســطوح فلزی ســاخته می شــوند و ممکن اســت با پشت بند و یا بدون آن به 

کار روند. در شکل 6 نمونه ای از این عایق ها مشاهده می شود.
•عایق هــای پاشــیدنی6: از اختالط تارها یا ســایر مصالــح ریزدانه و متخلخل با انواع ماده تهیه می شــوند. این مواد 
چســبنده به مناســبت کاربری آن انتخاب می شــوند و در نقاطی از سیستم که شکل یا وضع قرار گرفتن عناصر به 

که استفاده از آن ها را طلب می کند، پاشیده می شود. ترتیبی است 

چالش های موجود عایق کاری در نیروگاه های برق
عمده چالش های عایق های حرارتی در صنعت برق به صورت زیر هست:

 افزایش مقاومت انتقال حرارت در عایق ها
کاهش ضخامت و وزن عایق ها  

 کاهش خوردگی تجهیزات به وسیله عایق های حرارتی
 نصب آسان عایق ها

 افزایش انعطاف پذیری و استحکام عایق ها
کم یاد و خیلی  کارایی در دماهای خیلی ز  

 نسوز بودن عایق
 افزایش ایمنی و بهداشت عایق ها

کپک و قارچ  افزایش مقاومت در برابر رشد 
 افزایش سازگاری با محیط زیست

 افزایش طول عمر عایق در دماهای باال

 شکل 5. نمونه ای از عایق پتویی ]11[. شکل ۶. نمونه ای از عایق های منعکس کننده ]11[.
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عایق هــای موجــود در بــازار که مورد اســتفاده در صنعت هســت تمام خــواص یک عایق حرارتی  ایــده آل را یک جا 
یاد آن در برابر آتش است. همچنین برای رشد آفت، قارچ،  ندارند برای مثال مهم ترین ویژگی پشم سنگ، مقاومت ز
کتری و حشرات موذی محیط نامناسبی است و به عنوان یک ماده غیرآلی در برابر این انگل ها ایمن است. پشم  با
ســنگ در بیــن انــواع عایق هایی که تا امروز درجهان ســاخته اند، بی ضررترین آن هاســت و با محیط زیســت کاماًل 
گزارش ها این عایق می تواند در مواردی موجب خارش پوست، سوزش چشم  سازگاری دارد. اما براساس برخی از 
گزارش اگرچه اثرات منفی پشم سنگ بر سالمتی انسان را کمتر از پشم شیشه  و حساسیت شود. همچنین در یک 
کــرده ولــی این مــاده را بدون عــوارض جانبی گزارش نکرده اســت. به نظر می رســد برای حفظ ســالمتی در  گــزارش 
هنگام استفاده از پشم سنگ و نصب آن حتمًا باید از ماسک، عینک و دست کش استفاده کرد. چرا که در هنگام 
نصب این ماده احتمال ریزش ذرات پشم سنگ و ورود آن به سیستم تنفسی، چشم و ایجاد حساسیت در پوست 

کرد ]13[: وجود دارد. از جمله ویژگی های منفی دیگر پشم سنگ می توان به موارد زیر اشاره 
گذشت زمان  ریزش پشم سنگ بعد از 

گذشت زمان کیفی عایق با   افت 
 ایجاد خارش حتی پس از نصب

 نیاز به شاسی کشی برای نصب و هزینه باال نصب

راهکار فناوری نانو برای رفع چالش ها
نانوکامپوزیت های آیروژل7، مواد جدیدی هســتند که محافظ و عایق حرارتی مناســبی در مقابل هر سه نوع انتقال 
گرما شامل تشعشع، جابجایی و همرفتی هستند، این مواد به دلیل وجود حفرات با قطرهای نانومتری در ساختار 

کمی انتقال می دهند ]14[. گرما را به هر سه روش به مقدار بسیار  خود، 
نانوکامپوزیت هــای آیــروژل خــواص اصلی آیروژل را داشــته و در عین حال خواص مکانیکی و پایداری شــیمیایی 
الزم بــرای مصــارف خاص صنعتی را نیز دارا هســتند. این کامپوزیت ها عایق های بســیار خوب حرارت هســتند. 
این مواد به دلیل خواص مناسب برای کاربرد در بلنکت های عایق و بلوک های نسوز در نیروگاه در محفظه احتراق 
که نیاز به جلوگیری از اتالف حرارت دارند، قابل اســتفاده اســت. همچنین این مواد نســوز  و ســایر قســمت هایی 

می توانند خاصیت ضد آتش بودن را توأم با استحکام مکانیکی داشته باشند ]15[.

عایق های حرارتی آئروژل و نانوژل
کیفیت عایق حرارتی و صوتی، از مواد متخلخل استفاده می شود؛ چراکه هوای   به طور معمول، برای دستیابی به 
محبوس، خود بهترین عایق صوتی و حرارتی است. ایجاد کردن حفره هایی در مقیاس نانو در ساختار مواد عایق، 
مزایــای بســیاری در پــی دارد. در مواد نانو متخلخل، به دلیل فضای بســیار اندک موجود بــرای حرکت مولکول ها، 
که قابل اغماض خواهد بود. در چنین موادی، مســافت آزاد میانگین برای  همرفت حرارتی به قدری ناچیز اســت 
گرچــه در مواد متخلخل ســنتی، مولکول های گاز در  مولکول هــای هــوا، بزرگ تــر از ابعــاد حفره ها اســت؛ از این رو، ا
درون حفره هــا بــا هــم برخورد می کننــد، اما در مواد نانو متخلخل ایــن مولکول ها به جای برخورد با یکدیگر، بیشــتر 
بــا جــداره حفــره برخــورد دارند که منجــر به رخداد حالت ایســتا برای گاز می شــود. با کاهش فشــار گاز درون ماده، 
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از قابلیــت انتقــال حرارتــی مــاده نیــز کاســته می شــود. عــالوه بر همرفــت و انتقــال، با ایجــاد حفره هــای کوچک تر، 
تابــش حرارتــی نیــز از این مواد رو به کاهش می گذارد و به این ترتیب، هم انتقال حرارتی به وســیله هوای درون ماده 
یاد( و هم تابش حرارتی از آن )به علت  )همرفت(، هم رســانش حرارتی از ســاختار ماده جامد )به علت تخلخل ز

کاهش دهند ]16[. حفره های بسیار ریز( را 
ســاختار ایروژل پیچیده نیســت و این مواد، در حقیقت چیزی جز نوعی فوم فوق ســبک نیســتند و می توان گفت 
بیــن 95 تــا 99/9 درصــد آن هــا را هوا تشــکیل می دهد. در حقیقــت آئروژل، نوعی ماده جامد شــبیه ژله اســت که 
که به  به جای مایع، حفره های آن انباشــته از هواســت. بخش دیگر آئروژل، ماده فوم مانندی شــبیه شیشــه اســت 

سیلیکا )دی اکسید سیلیکون( مشهور است.
همانطــور در تصویر 7 مشــاهده می شــود ســاختار ایــروژل به صورت متخلخل اســت. قطــر حفره ها زیــر 100 نانومتر 

است. برخی از این حفرات بسته هستند و برخی دیگر به حفرات دیگر راه دارند ]16[.

 شکل 7. تصویر میکروسکوپ الکترونی از ساختار متخلخل ایروژل ]1۶[.

کــم حرارتــی )W/m.k( 0/014 )در دمای  ایــروژل دارای ویژگی هــای منحصر به فــردی همچون، آب گریزی، هدایت 
یــاد و خاصیت جذب پرتوی فرابنفش را نیــز دارد، به دلیل این ویژگی هــا از این مواد در  اتــاق(، ســطح ویژه بســیار ز
عایق های حرارتی پتویی یا به اصطالح بلنکت ها اســتفاده می شــود. به این نوع عایق های حرارتی ایروژل بلنکت 

گفته می شود ]16[. در ادامه به بررسی خواص عایق حرارتی ایروژل بلنکت می پردازیم.

 ضریب هدایت حرارتی ایروژل بلنکت ها
که محصول با نام  کرده اســت  شــرکت Aspen 8 دو محصول ایروژل بلنکت برای محدوده دمایی مختلف تولید 

که در شکل 8 مشخصات این دو محصول آورده شده است]17[.  Cryogel® و XT Pyrogel® تجاری
ضریــب هدایــت حرارتــی ایــن بلنکت ها با روش اســتاندارد ASTM C177 اندازه گیری شــده اســت. در شــکل 9 
ضریــب هدایــت حرارتــی انواع بلنکت ها قابل مقایســه اســت. همان طــور که در این شــکل دیده می شــود، ایروژل 
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Pyrogel XT
ضخامت بین 5 تا 10 میلی متر

کمتر نسبت به  ضریب هدایت بســیار 
کلســیم ســیلیکات، پشم  عایق های 

سنگ و پشم سرامیک
کارکــرد بیــن 40- تــا ۶50 درجه  دمــای 

سانتی گراد
مقاوم در برابر آتش و آب گریز

نصب آسان

Pyrogel Z
ضخامت بین 5 تا 10 میلی متر

کمتر نسبت به  ضریب هدایت بســیار 
عایق هــای فــوم پلی یورتــان و الیــاف 

شیشه
کارکــرد بین 273- تــا 90 درجه  دمــای 

سانتی گراد
مقاوم در برابر آتش

نصب آسان

گی های دو نوع ایروژل بلنکت ]17[  شکل 8.مقایسه محدوده دمایی و ویژ

 شکل 9.مقایسه ضریب هدایت حرارتی عایق های مختلف در دماهای مختلف ]17[

بلنکــت در دماهــای مختلف از ســایر بلنکت ها ضریب هدایت حرارتی کمتــری دارد و در محدوده دمای 200- تا 
کارایی دارد. 650 درجه 

ایــروژل بلنکت هــا دارای خــواص منحصر به فردی هســتند که آن هــا را از دیگر عایق ها متمایز می ســازد؛ در ادامه به 
بررسی و مقایسه برخی از این خواص پرداخته شده است. 
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 ضخامت و وزن کم ایروژل بلنکت
ایروژل بلنکت ها در مقایسه با سایر عایق ها با مقاومت حرارتی یکسان، دارای ضخامت کمتری هستند. همانطور 
که در شکل 10 مشاهده می شود، مقدار ضخامت عایق های مختلف در مقاومت حرارتی واحد آورده شده است، 
بــه عنــوان مثــال با توجه به نمــودار کارکرد عایقی یک نمونه پرلیت با ضخامت 1 ســانتی متر با یک بلنکت ایروژل با 

ضخامت 2.5 میلی متر قابل مقایسه است ]18[.

 آب گریز و مانع نفوذ بخار بودن ایروژل بلنکت ]۱9[
خوردگی زیر عایق می تواند هر جایی نظیر خطوط لوله، شیرها و یا تانک ها که تحت عایق کاری حرارتی قرار گرفته اند 
و در معرض رطوبت هســتند، اتفاق بیفتد. مشــکل زمانی آغاز می شــود که جلد9 خارجی که حفاظت کننده عایق 
اســت، دچــار نقص و شــکافی شــود. در ایــن حالت باران و یا برف در حــال ذوب می تواند به الیه های درونی رســوخ 
کرده و باعث خیس شــدن عایق شــوند. لذا رطوبت و خیســی به ســطوح خارجی خطوط لوله و یا هر وسیله دیگری 
که در مقابل خوردگی مقاوم نباشد و یا هیچ گونه پوشش  خواهد رسید. حال اگر سازه از جنسی ساخته شده باشد 
حفاظت کننده روی آن قرار نگرفته باشــد، خوردگی اتفاق خواهد افتاد. با توجه به مقدار رطوبت، در دســترس بودن 
اکســیژن و دمــا، خوردگــی زیــر عایــق می تواند به آرامی و با ســرعتی بیــش از 0.06 اینچ در ســال پیــش روی کند و لذا 
دیواره های سازه نازک خواهد شد. از آنجایی که اغلب اثر خاصی از این نوع خوردگی دیده نمی شود، معمواًل اولین 
عالمــت وجــود این خوردگی، خرابی و آســیب دیدن خط لوله، تانک و… خواهد بــود. به دلیل این که خوردگی مذکور 
گهانی و فاجعه انگیز خواهد بود و لذا خوردگی زیر  در سطح بزرگی از سازه اتفاق می افتد، خوردگی زیر عایق بسیار نا

عایق از لحاظ زیست محیطی و امنیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

گرم درون لوله( کسیژن + حرارت )ناشی از سیال  آب + ا خوردگی زیر عایق نفوذ

 شــکل 10.مقایســه نســبت ضخامــت بــه مقاومــت حرارتــی عایق هــای 
حرارتی با جنس های مختلف ]17[
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یکــی از مناطقــی که به شــدت در معــرض خطر خوردگی زیر عایق قرار دارد، مناطق جوشــکاری شــده تکه های لوله 
به یکدیگر برای تشــکیل خطوط لوله هســتند. در شکل 11 نمونه ای از این خوردگی ها مشاهده می شود. شاخه های 
که در  کارخانه مورد عایق کاری قرار می گیرند، جهت انجام عملیات اتصال به یکدیگر و جوشــکاری  که در  لوله ها 
محل عملیات یا همان ســایت انجام می گیرد، در دو ســر خود به فاصله ای حدود 40 فوت فاقد هرگونه عایق بوده و 
لخت هستند. وقتی لوله ها به هم متصل می شوند و جوشکاری انجام می گیرد، فواصل بدون عایق نیز عایق کاری 

می شوند.

 شکل 11.نمونه ای از خوردگی زیر عایق لوله ها ]19[

وارد شــدن آب باعث خوردگی زیر عایق کاری می شــود. لذا توجهات زیاد و مخصوصی باید در حین طراحی برای 
جلوگیــری از ورود مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم آب انجام گیرد. رطوبت می تواند از بیرون وارد شــود و یــا در خود عایق 

وجود داشته باشد.
ســیلیکا آئروژل هــا خواص ابرآب گریزی10 از خود نشــان می دهنــد. با انجام اصالحاتی در روش ســنتز ایروژل می توان 
که  که به عنوان نمونه ساختارهای آب گریز آئروژلی متیل تری متوکسی سیالن و تترامتوکسی سیالن  کرد  آن را آب گریز 
در شــرایط بازی ســنتز شــدند و در متانول فوق بحرانی خشــک شــدند را می توان نام برد. در این روش خشــکاندن با 
حرارت باال منجر به آب گریز شــدن ســطح آئروژل ها می شــود. آئروژل هایی که از 20 درصد متیل تری متوکسی سیالن 
کــردن ســیلیکا آئروژل به وســیله  تشــکیل شــده اند روی آب شــناور می ماننــد و بنابرایــن آب گریــز هســتند. آ ب گریــز 
متیل تری متوکسی ســیالن مانــع نفــوذ بخــار درون عایق ایروژل بلنکت می شــود، در شــکل 12 این خواص مشــاهده 

می شود.

 نصب آسان
که  که عایق را بر روی لوله نصب می کنند، این امکان را می دهد  کم به افرادی  بلنکت ایروژل ها به دلیل ضخامت 
فضای بیشتری برای حرکت داشته باشند و نصب عایق با دقت و سرعت بیشتری انجام شود، از طرفی وزن سبک 
این بلنکت ها موجب ســهولت در حمل و نقل آن ها می شــود. همان طور که در شــکل 13 برای دو بلنکت ایروژلی و 
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 شکل 12.آب گریزی و مقاومت در برابر نفوذ بخار ایروژل بلنکت ]17[

معدنی ضخامت و ویژگی های عایق آورده شده است ]17[.

 انعطاف پذیری و استحکام عایق های ایروژل بلنکت
داشــتن ویژگــی اســتحکام و انعطاف پذیــری بــرای بلنکت هــا در عایــق کاری لوله هــا، تانک هــا و دیگر تجهیــزات از 
اهمیــت قابــل مالحظــه ای برخوردار اســت. ایروژل بلنکت هــا با افزودن الیــاف کربنی خواص فیزیکــی بهتری پیدا 
می کننــد و همــراه انعطاف پذیری باال مســتحکم نیز  هســتند. برای بهبود خــواص ایروژل بلنکت ها معمــواًل از مواد 
مختلفــی اســتفاده می کنند که به صورت شــکل 14 طبقه بندی و به دو دســته کلی مواد آلــی و غیر آلی طبقه بندی 
شــده اند. معمواًل بعد از عایق کاری لوله با بلنکت های ایروژلی روی آن ها را با پوشــش های PVC می پوشــانند که به 

استحکام و دوام و افزایش طول عمر عایق ها کمک می کند ]20[.

عایق حرارتی ایروژل بلنکتعایق حرارتی پشم معدنی

دمای جلد حدود 97/7 فارنهایتدمای جلد حدود 98/1 فارنهایت

حدود 20 درصد قطر لوله زیاد
می شود و به 22 اینچ می رسد

گرما و  کاهش 19 درصدی اتالف 
صرفه جویی 8900 دالر در سال

طول قطر نهایی لوله 18 اینچ

گرما اتالف 
 124/4 (btu/hr.ft)

گرما اتالف 
 101/4 (btu/hr.ft)

 شکل 13.مقایسه خواص دو بلنکت ایروژلی و معدنی برای عایق کاری یک لوله ]17[
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 مقاومت عایق در برابر حررات
عایــق حرارتــی ایروژل بلنکت دارای مقاومت حرارتی بســیار باالیی اســت و همان طور که در شــکل 15 مشــاهده 
می کنید در برابر شــعله مســتقیم عایقی با 10 میلی متر ضخامت بســیار مقاوم اســت و دمای 950 درجه شعله را به 

80 درجه می رساند و این مطلب تنها با ضخامت 10 میلی متر انجام می شود ]21[.
داشــتن مقاومت حرارتی بســیار خوب در ضخامت های کم و مقاوم بودن در برابر شعله از ویژگی های منحصر به فرد 
ایــروژل بلنکت هــا اســت کــه از دیگــر عایق هــا آن را متمایــز می کند. شــکل 16 در ضخامت های مختلــف 4 عایق 
حرارتی با جنس مختلف مقایســه شــده اســت. با توجه به شکل برای عایق کاری لوله با قطر 150 میلی متر به عایق 
پشــم ســنگ به ضخامت 64 میلی متر و عایق کلســیم سیلیکات به ضخامت 76 میلی متر و پرلیت ضخامت 90 

میلی متر همان کارایی ایروژل بلنکت با ضخامت 20 میلی متر را دارند ]22[.

که برای بهبود  موادی 
خواص ایروژل بلکنت ها 

استفاده می شود

معدنی

الیاف میکروفایبر 
معدنی

الیاف میکروفایبر 
شیشه

الیاف میکروفایبر 
سرامیک

الیاف میکروفایبر 
پنبه

الیاف میکروفایبر 
و نانولوله های

 کربنی
الیاف میکروفایبر 

آرامید
الیاف میکروفایبر 

پلی پرو پیلن

آلی

که برای بهبود خواص ایروژل بلنکت ها استفاده می شود ]20[  شکل 14.موادی 

 شــکل 15. مقاومت بسیار خوب ایروژل بلنکت 
در برابر شعله مستقیم ]21[

 شــکل 1۶.مقایسه ضخامت عایق های مختلف 
در مقاومت حرارتی یکسان در عایق کاری لوله ]22[
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محصوالت صنعتی
در دنیا شرکت های بسیار کمی وجود دارند که توانایی تولید بلنکت ایروژل را دارند، زیرا این فناوری بسیار پیشرفته 
هســت و نیــاز بــه تجهیــزات و دانش فنی مدرن دارد. شــرکت های Cabot و Aspen پیشــرو در زمینــه تولید ایروژل 
کــره جنوبی نیز اقدام بــه تولید این نــوع بلنکت ها کرده اند  بلنکــت هســتند و در ســال های اخیر کشــورهای چین و 
کاتالیســت را به صورت  که ابتدا روی بلنکت ها محلول ســل و  ]23[. مراحل تولید بلنکت به این صورت هســت 
یکنواخــت می ریزنــد و در ادامــه با تنظیم دما ســل را به ژل تبدیل می کنند. ســپس قطعات بلنکت حــاوی ژل را در 
درون محفظه هایــی کــه توانایــی کنترل دما و فشــار را دارند قرار می دهند و با اســتفاده از دمای بحرانی ژل تبدیل به 

ایروژل می شود. تمامی این مراحل در شکل 17 مشخص شده است ]18[.

 شکل 17.مراحل تولید ایروژل بلنکت ]18[

معمواًل از روکش های آلومینیومی برای روی بلنکت ها استفاده می شود. زیرا هم موجب انعکاس گرما می شود و هم 
نفوذ آب و بخار را کمتر می کند. در ادامه محصوالت مختلف ایروژل بلنکت در جهان معرفی شده است.

Thermal WrapTM

 8-mm Blanket Cabot

Thermablok Aerogel 
Insulation

Cryogel Alison Aerogel Insulation JIOS AeroVa® Blanket

Pyrogel® XT Blanket Aspen Spaceloft® Blanket Aspen Cryogel® Z Blanket Aspen
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 شرکت های داخلی
در زمینه تولید عایق های حرارتی شرکت های دانش بنیانی وجود دارند که به تازگی اقدام به تحقیق و پژوهش در مورد 
کشــور  کرده باشــد در  که محصول خود را وارد بازار  کرده اند ولی شــرکت فعالی  تولید صنعتی عایق حرارتی ایروژلی 
وجود ندارد. شرکت هایی وجود دارند که در زمینه مرتبط با عایق ایروژل بلنکت فعالیت کرده و محصوالت خود را 

تولید و عرضه می کنند. در ادامه به معرفی این شرکت ها می پردازیم.

 شرکت واکنش صنعت
شــرکت واکنش صنعت پارت )ســهامی خاص( در ســال 1391 در جهت پیش برد، بهبود و رســیدن به دانش فنی 
محصوالتی با فناوری باال شــروع به فعالیت کرد. این شــرکت اقدام به تولید صنعتی ایروژل آب گریز ســیلیس با نام 

تجاری ایرولیت کرده است ]24[.
ایروژل با نام تجاری ایرولیت AERULATE، یک نوع سیلیکاژل بی شکل سنتزی است )کاماًل متفاوت با سیلیکای 
که کمترین چگالی را در میان مواد جامد دارد و چگالی اش تنها ســه برابر هوا اســت. این ماده از یک ژل به  بلوری( 
گاز جایگزین می شــود، نتیجه این فرایند ماده ای جامد دارای مقاومت  که در آن قســمت مایع ژل با  دســت می آید 
گرمایــی بــاال، انعطاف پذیــری خــوب و چگالی بســیار کم اســت. ایجاد پوشــش های مناســب در رنگ ها، پوشــش 
ک، صنایع هوافضا و جــاذب مواد آلی از جملــه کاربردهای این  لوله هــای نفــت و گاز،، عایق ســاختمان ها و پوشــا

محصول هستند.

 شرکت توسعه مهندسی الماس واره دانش
شــرکت توســعه مهندســی المــاس واره دانش )تمــاد( در ســال 1394 بــا حضور جمعــی از فارغ التحصیــالن دکتری 
کرد. فعالیت این شرکت به صورت غیر رسمی از سال 1389 با ساخت  کار  رشته فناوری نانو به طور رسمی آغاز به 
دستگاه سیورت )دستگاه مشخصه یابی میزان ذخیره سازی هیدروژن( آغاز شد. به تازگی شرکت توسعه مهندسی 
الماس واره دانش با همکاری دانشمندان جوان از دانشگاه های برتر کشور ایروژل بلنکت قابل رقابت با محصوالت 

خارجی ساخته است که به زودی به بازار ارائه خواهد شد. 

 استفاده از ایروژل بلنکت در نیروگاه داخل کشور
اخیرا در واحد تحقیقات برق منطقه ای اصفهان پروژه ای جهت دست یابی به دانش فنی ساخت عایق های نانویی 

پتویی که کاربرد وســیعی در صنایع نیروگاهی، پتروشیمی و 
که دستاورد این  کشور دارد، انجام شد  سامانه های حرارتی 
پروژه، ساخت عایق نانویی پتویی به میزان ده متر مربع بوده 
که عملکرد مناســب و قابلیت نصب آســانی را در جاهایی 
که دمای باالیی دارند و به آســانی قابل عایق کاری نیســتند 

)مانند بویلر(، فراهم می کند.
ســاخت یــک متر مربــع عایــق نانویــی پتویــی بــا قطــر یــک 
ســانتی متر، در حــال حاضر مبلغی حدود ســه میلیون ریال 
هزینه دارد. در مکان هایی که قطر عایق های مورد اســتفاده 

 شــکل 18.نمونــه عایق ایروژل بلنکت اســتفاده 
شده در نیروگاه برق اصفهان ]2۶[
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زیاد است و دشواری نصب وجود دارد، عایق ایروژل بلنکت به علت ضخامت کم به راحتی قابل استفاده است و 
در شکل 18 عایق استفاده شده در نیروگاه مشاهده می شود.

در دنیا بر روی بهبود کارایی و خواص عایق های حرارتی ایروژلی تحقیقات زیادی در حال انجام است و پتنت های 
گونی در این زمینه منتشر شده است، در جدول زیر برخی از این پتنت ها مشاهده می شود. گونا
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 supporting
 member and

 heat insulation
 material
 provided

 with aerogel
composit

 کامپوزیت ایروژلی و 
ساخت مواد عایق با 
استفاده از کامپوزیت 

ایروژل

 Hitachi
Chemical

 Tomohiko
Kotake

ساخت بلنکت 
با انعطاف پذیری 

خیلی باال

 WO2014132652
A1

 Heat insulating
 structure using

aerogel
ساخت عایق های 

حرارتی با استفاده از 
ایروژل

 Panasonic
Corporation

 Tetsuji
Shibata

ساخت بلنکت 
ایروژلی با 

استحکام باال

 جدول 2. پتنت های مربوط به ایروژل بلنکت
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Patent numberTitle Original
AssigneeInventoresچکیده

US 6068882 A
ساخت عایق های 
انعطاف پذیر ایروژلی

 Aspen
SystemJaesoek Ryu

ساخت عایق 
حرارتی با استفاده 

از ایروژل

US6107350 Aکامپوزیت ژل
 Cabot

Corporation
 Ralph Ulrich

Boes

ساخت کامپوزیتی 
با استفاده از 

ساختار کربنی 
با خواص عایق 

حرارتی

US 6479416 B1

کامپوزیت الیاف 
و ایروژل با الیاف 

ترموپالست و فرآیند 
تولید و کاربردهای آن

 Cabot
Corporation

 Dierk Frank,
 Franz

 Thönnessen,
 Andreas

Zimmermann

ساخت کامپوزیت 
ایروژلی و فیبرهای 

معدنی

US6598358 B1

استفاده از ایروژل 
برای ساختارهای 

مقاوم در برابر آتش و 
نفوذ صوت

 Cabot
Corporation

 Fritz
 Schwertfeger,
 Marc Schmidt,

Dierk Frank

ساخت عایق 
حرارتی و صدا و 

مقاوم در برابر آتش 
با استفاده از ایروژل

US6989123 B2
روش ساخت 
صفحات ژل

 Aspen
 Aerogels,

Inc.

 Kang P. Lee,
 George L.

 Gould, William
 Gronemeyer,
 Christopher

 John
Stepanian

تولید بلنکت 
ایروژلی با روشی 

سریع و صنعتی با 
ساختار صفحه ای 

ژل

US 7078359 B2
کامپوزیت ایروژل و 

الیاف پنبه

 Aspen
 Aerogels,

Inc.

 Christopher
 J. Stepanian,

 George
 L. Gould,

 Redouane
Begag

ساخت عایق 
ایروژلی بلنکت 
با خواص ضد 

حریقی و رسانایی 
الکتریکی
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Patent numberTitle Original
AssigneeInventoresچکیده

US7226243 B2
سیستم های عایق 
سبک وزن، مقاوم و 

فشرده

 Aspen
 Aerogels,

Inc.

 Kang Lee,
 Daniel Louis
 Leeser, Mark

Krajewski

ساخت سوپر عایق 
ایروژلی و مقاوم به 

فشارهای مکانیکی 
برای کاربرد عایق 

کاری لوله های 
صنعتی

US7399439 B2 روش تولید صفحات
ژل

 Aspen
 Aerogels,

Inc.

 Kang P. Lee,
 George L.

 Gould, William
 Gronemeyer,
 Christopher

 John
Stepanian

ساخت 
بلنکت های 

ایروژلی باروشی 
سریع و صنعتی

US 7504346 B2 کامپوزیت ایروژل و
الیاف پنبه

 Aspen
 Aerogels,

Inc.

 Christopher
 J. Stepanian,

 George
 L. Gould,

 Redouane
Begag

بلنکت ایروژلی 
با فیبرهای 

حالجی شده

US7780890 B2 روش تولید صفحات
ژل پیشرفته

 Aspen
 Aerogels,

Inc.

 Kang P Lee,
 George L

 Gould, William
 Gronemeyer,
 Christopher

 John
Stepanian

ارائه روشی پیشرفته 
در ساخت 

بلنکت های 
ایروژلی

US 7781492 B2

مواد کامپوزیت 
فوم ایروژل برای 

عایق های حرارتی 
و صدا

 The United
 States Of

 America As
Represent-
 ed By The

Administra-
 tor Of The
 National

 Aeronautics
 And Space
Administra-

tion

 Martha K.
 WILLIAMS,

 Trent M.
 SMITH, James

 E. Fesmire,
 Erik S. Weiser,

Jared P.

کامپوزیت فوم و 
ایروژل با ویژگی 
عایق حرارتی و 

صدا و ضد یخ زدن
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US7790787 B2 مواد کامپوزیت
پلیمری پیشرفته

 The United
 States Of

 America As
Represent-
 ed By The

Administra-
 tor Of The
 National

 Aeronautics
 And Space
Administra-

tion

 Martha K.
 WILLIAMS,

 Trent M.
 SMITH, James

 E. Fesmire,
 Luke B.

 ROBERSON,
 LaNetra M.

CLAYTON

تولید کامپوزیت 
ایروژل با پلیمرهای 
ترموپالست و بهبود 

خواص حرارتی

US 7833916 B2
ذخیره انرژی و 

عایق های حرارتی 
ساختمانی

 Aspen
 Aerogels,

Inc.

 Daniel Leeser,
 Christopher
 Blair, Daniel
Bullock, Sara

ساخت عایق های 
حرارتی به منظور 

استفاده در 
ساختمان ها

US8021583 B2بلنکت حاوی ایروژل
 Cabot

Corporation

 Stephane
 F. Rouanet,
 Robert K.
 Massey,
 Jameel
Menashi

ساخت بلنکت 
ایروژلی با 

روش های جدید

US8214980 B2
روش های تولید 
کامپوزیت های 

ایروژلی

 Aspen
 Aerogels,

Inc.

 Daniel E
 Bullock, Aaron

R Tomich

ساخت بلنکت 
ایروژلی با 

روش های جدید و 
بهبود ایمنی
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Patent numberTitle Original
AssigneeInventoresچکیده

US 8402716 B2
 به وسیله ایروژل 

الیاف کامپوزیتی 
کپسوله شده

 Serious
Energy, Inc.

 Brandon D.
 Tinianov,

 Kent Whiting,
 Court

Hinricher

استفاده از ایروژل 
در ساخت شیشه 
برای بهبود خواص 

عایق حرارتی

US8461223 B2
ایروژل با تخلخل 

میکرونی
پلی سیکلو-پنادیدین

 Aspen
 Aerogels,

Inc.

 Je Kyun Lee,
 George L.

Gould

ساخت 
ایروژل های پلیمری 

با تخلخل های 
میکرو متری

US9085893 B2 ایروژل هیبرید اصالح
شده ارگانیک

 Aspen
 Aerogels,

Inc.

 Wenting
 Dong,

 Wendell E
 Rhine, Decio

Coutinho

اصالح بلنکت 
ایروژل و افزایش 

مقاومت مکانیکی 
و حرارتی

US9133280 B2 – ژل هیبریدی آلی
معدنی شامل سولفور

 Aspen
 Aerogels,

Inc.

 Owen R Evans,
 Wenting

 Dong,
 Kiranmayi
Deshpande

استفاده از سولفور 
در فرآیند ساخت 

ایروژل و بهبود 
خواص مکانیکی و 

حرارتی

US 9181486 B2 افزایش کارایی
کامپوزیت ایروژلی

 Aspen
 Aerogels,

Inc.

 Owen R.
 Evans,

 Wendell E.
Rhine,

 Jon F Nebo,
 Jon C. Abeles,

Jr.

ساخت بلنکت 
ایروژلی مقاومت در 

برابر نفوذ بخار
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US9434831 B2 مواد ایروژل بر پایه
بنزیمیدازول

 Aspen
 Aerogels,

Inc.

 Wendell E
 Rhine, David

Mihalcik

ساخت 
ایروژل هایی با 

مقاومت حرارتی در 
دماهای باالی 500 

درجه سلسیوس

US9469739 B2 تخلخل میکرونی
ایروژل برپایه پلی فین

 Aspen
 Aerogels,

Inc.

 Je Kyun Lee,
 George L

Gould

ساخت ایروژل 
پلی فین با 

تخلخل های 
میکرونی

US9476123 B2 مدیریت محلول در
ساخت ایروژل

 Aspen
 Aerogels,

Inc.

 George L.
 Gould, Kevin
 A. Schmidt,
 Christopher
 L. Marlette,
 Shahrooz

Zaghi

روشی برای کاهش 
مصرف محلول ها 

در تولید ایروژل

US 9512287 B2 اصالح سیلیکا
ایروژل هیبریدی

 Aspen
 Aerogels,

Inc.

 Wendell E
 Rhine, Decio

Coutinho

صالح ایروژل 
سیلیکایی برای 

بهبود خواص

US9593206 B2 ساخت صفحات
عایق ایروژلی

 Aspen
 Aerogels,

Inc.

 Shannon
 Olga White,

 Nicholas
 Anthony

 Zafiropoulos,
 Jimmy Lee

Clark

روشی جدید برای 
ساخت صنعتی 

عایق های حرارتی 
ایروژلی
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Patent numberTitle Original
AssigneeInventoresچکیده

 WO 2014004366
A1

ساخت عایق 
انعطاف پذیر و روش 

استفاده از آن

 Cabot
Corporation

 Dhaval
 A. Doshi,

 Catherine M.
NORWOOD

ساخت عایق 
حرارتی ایروژلی 

با انعطاف پذیری 
بسیار باال

 WO2017009858
A1

بهبود فرآیند تولید 
عایق سیلیکا ایروژل 

و بهبود کارایی آن

 Cabot
Corporation

 Yeshwanta
 Hebalkar

Neha

افزایش خواص 
عایقی ایروژل با 

روش جدید تولید 
آن ها

 WO2012021499
A1

سیلیکا ایروژل و روش 
ساخت آن

Massa-
 chusetts

 Institute Of
Technology

 Taofang Zeng,
 Yanjia Zuo,
Gang Cheng

ساخت ایروژل با 
تخلخل های زیر 

70 نانومتر و ضریب 
هدایت حرارتی 

بسیار پایین

 JP2001294418
(A)

روش تولید مواد 
متخلخل سیلیکایی

MATSUSHI-
 TA ELECTRIC

IND CO

 AMAYOSHI
 TOMONAO;

 HASHIDA
TAKU

آب گریز کردن 
ایروژل ها با اصالح 

سطوح آن ها
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خالصه مدیریتی

گزارش بیان شــد، عایق های حرارتی در بخش های مختلف نیروگاه های برق برای جلوگیری  که در این  همانطور 
کاربرد داشــته باشــند. با توجه به اهمیت ذخیره انرژی در نیروگاه ها به عایق هایی با  از هدر رفت انرژی می توانند 
کم و مقاوم در برابر آتش و دمای باال نیاز است. عایق های حرارتی ایروژل بلنکت عالوه بر  هدایت حرارتی بسیار 
کم نســبت به دیگر عایق ها  یاد در برابر دمای باال، رطوبت و آتش دارای ضریب هدایت حرارتی بســیار  مقاومت ز
هســتند. این عایق ها همچنین در مقاومت حرارتی یکســان، دارای ضخامت کمتری نســبت به دیگر عایق های 
مرســوم مانند پشــم شیشــه، پشــم های ســرامیکی ، پرلیت و...  هســتند. باتوجه بــه محدودیت فضــا در نیروگاه ها 
کــم عایق هــای حرارتی ایــروژل بلنکت موجب تســهیل نصــب عایق و افزایــش فضای اطــراف لوله ها  ضخامــت 
کشــورهای چین و  کارخانه Aspen و Cabot پیش رو در زمینه تولید این عایق ها هســتند و  می شــود. در دنیا دو 
کنش صنعت در  کــره جنوبــی نیــز به تازگی اقدام به تولید ایــن محصول کرده اند. در ایران نیز شــرکت هایی مانند وا
زمینه تولید ایروژل و شــرکت توســعه مهندسی الماس واره دانش در زمینه تولید عایق های حرارتی ایروژل بلنکت 
که برای اســتفاده از این عایق ها در نیروگاه های برق وجود دارد، در  یادی  فعالیت می کنند. با توجه به پتانســیل ز
گاهی از مزایای این  که می تواند به دلیل عدم آ حال حاضر هیچ نیروگاهی از این محصول اســتفاده نکرده اســت 

محصول باشد.
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از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو در زمینه صنعت برق منتشر شده است

انتقــال  بخــش  در  نانــو  فنــاوری  کاربردهــای   
شبکه برق رسانی

 لوله هــای حرارتــی و کاربردهــای آن در انتقــال 
انرژی حرارتی

 کاربرد فناوری نانو در صنعت مقره
افزایــش  و  مدیریــت  در  نویــن  فناوری هــای   

بهره وری آب در نیروگاه های گرمایی
 کاربردهای فناوری نانو در تولید انرژی الکتریکی

 کاربرد فناوری نانو در صنعت سیم و کابل

دیودهــای  صنعــت  در  نانــو  فنــاوری  کاربــرد   
 LED نورافشان

 کاربردهای فناوری نانو در چاه ارت
 خنک کاری قسمت های مختلف نیروگاه 

آب هــای  از  اســتفاده  در  نویــن  فناوری هــای   
تخریب شده به عنوان منبع آب مصرفی صنایع 

 کاربرد فناوری نانو در خازن های مختلف 
 کاربــرد فنــاوری نانــو در صنعــت ترانزیســتور و 

مدارهای مجتمع
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