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 استايرن پلي اسفنج

 

 

 سختي سلولي پالستيكي مواد,  سخت استايرن پلي فوم جنس از بندي عايق مواد( (polystyrene foam  استايرن پلي اسفنج

 روش برحسب.   اند شده تشكيل,  است استايرن پلي آنها اصلي جزء كه كوپليمرهايي يا استايرن پلي از كه بسته ساختمان يك با هستند

 سپس كه(  شده منبسط ps هاي فوم ) مهره فرم به استايرن پلي هاي دانه انبساط راه از شده ساخته استايرن پلي هاي فوم بين,  ساخت

 ملي استاندارد. )  دارد وجود تفاوتهايي اند آمده در( شده اكسترود ps هاي فوم) استايرن پلي اكسترود اندوفومهاي آمده در تخته شكل به

 (3-4بند 5642

 

 ها پااليشگاه در فرآيندي طي مايع هيدروكربن ار خود استايرن مونرمر.شود مي درست استايرن منومر از كه است پليمري استايرن پلي

 . شود مي توليد خام نفت از

 مي باال دماهاي به اما دارد  پذيري نرمش يا ارتجاع قابليت حرارت توسط كه باشد مي جامد معمول طور به استايرن پلي اتاق دماي در

 پلي تجاري نام.است معطر پليمر يك متعابا استايرن پلي. است معطر مونومر يك استايرن. كرد ريزي قالب دوباره و ذوب را ها آن توان

 استفاده براي آل ايده اي ماده آنرا قابليت اين. دارد پائين حرارت انتقال كه است وزني سبك ماده استايروفوم. است فوم ،استايرو استايرن

 يك استايرن پلي فوم . گيرد مي قرار استفاده مورد ساختمان حرارت عايق پانل سيستمهاي در ماده واين است كرده سازي ساختمان در

 شده، اكسترود ورق يا تخته:  كنند مي توليد اصلي نوع سه به آنرا.  هاست وكاربرد ها چگالي از وسيعي محدوده با صلب پالستيك ماده

 قالبي شده منبسط استايرن پلي ، اي فله شده منبسط استايرن پلي
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 شده منبسط استايرن پلي اسفنج

 (يونيليت يا فوم پالستو, استايرن پلي فوم) شده منبسط استايرن پلي اسفنج

(Expanded Polystyrene(EPS 

 ساخته آن ازكوپليمرهاي يكي يا انبساط قابل استايرن پلي هاي دانه قالبگيري وسيله به كه است صلب سلولي پالستيك عايقكاري ماده

 (1-2-4بند 84 80ملي استاندارد. ) هواست از پرشده و بسته سلولي ساختار يك داراي ”اساسا كه ميشود

 جهاني جنگ جريان در و.شد ساخته الكتريكي صنايع در عايق براي1940 سال در آلماني شركت يك توسط استايرن پلي بار اولين براي

 شد استفاده آن از مصنوعي الستيك ساخت جهت دوم

 

 :شده منبسط استايرن پلي اسفنج

 ، ميليمتر 4 تا ميكرون50 مختلف هاي اندازه با مواد اين. است استايرن پلي فومهاي تهيه استفاده مورد اوليه ماده استايرن پلي اسفنج

 .گيرند مي قرار وحرارت فشار تحت قالب يك در پس.شوند مي منبسط اوليه فرآيند يك به ابتدا

 مي قرار استفاده مورد مختلف صنايع در گير وضربه عايق عنوان به پائين وچگالي حرارتي هدايت ضريب دليل به انبساطي استايرن پلي

 لذا.كرد جلوگيري ساختمان در صدي در 15 كلي انرژي اتالف از توان مي استايرن پلي بلوك با شده انجام آزمايشهاي به استناد با.گيرد

 داخل در استايرن پلي نازك اليه يك از واستفاده ساختمان ديوارهاي نمودن جداره دو با كه گفت توان مي شده ذكر رقم به عنايت با
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 بر ها تخته ، شده منبسط استايرن پلي صلب تخته نصب براي. شود مي برداشته انرژي مصرف سازي بهينه جهت در موثري گام ، ديوار

 مي اجرا داخلي پرداخت كه زيرين اليه صورت به يا ساختمان خارجي قسمت روي بر كار زير صورت به يا بندي قاب عضوهاي روي

 .شود

 

 .شود مي توليد گريد سه در استايرن پلي محصوالت

 .شود مي استفاده خانگي لوازم بدنه,  ظروف تهيه:  مانند مصارفي جهت كه برابرضربه در مقاوم -1 گريد

 .دارد غيره و الكتريكي و سازي اتومبيل صنايع در كاربردهاي كه دارد ضربه مقابل در كمتري مقاومت كه معمولي نوع -2گريد

 ( فوم پالستو) استايرن پلي فوم يا منبسط استايرن پلي -3گريد

 زمان مدت در است ممكن مايق ماده اين حرارتي هدايت ميزان. است شده ساخته بسته سلول شكل به يكپارچه مواد از عايق نوع اين

 راحتي به و بوده سبك پالستيكي فومهاي از. كند پيدا افزايش آن سلولهاي بين در هوا نفوذ علت به(  عمر طول افزايش)  برداري بهره

 .شود مي بريده

 است افزايش حال در فوم اين از استفاده دامنه شود مي استفاده نيز حرارتي عايق عنوان به و داشته وسيعي برد كار بندي بسته صنايع در

 .شود مي استفاده فوم پالستو هاي بلوك از سيماني بلوك جاي به بلوك تيرچه سقفهاي اخيرادر ل مثا عنوان به

 

 استايرن پلي اسفنج مزايا

 آن سازنده كارخانه و حرارت درجه ، دانسيته به بسته البته كه باشد مي 0,046-0,029 بين عايق اين حرارت انتقال ضريب 

 .شود مشخص سازنده كارخانه توسط بايد و بود خواهد متفاوت

 كم وزن داراي شده ساخته قطعات كه طوري به وزن به سختي نسبت بودن وباال كم وچگالي مناسب مكانيكي پايداري 

 .هستند خوب واستحكام

 شده اكسترود انواع در و شود مي كم آب جذب قابليت چگالي افزايش با كه اندك پذيري نفوذ ضريب وداشتن پائين آب جذب 

 .بود خواهد ناچيز بسيار آب جذب مقدار

 صوت جذب باالي قدرت 
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 پائين قيمت 

 آسان واستفاده نصب سهولت 

 كهنگي برابر در مقاومت 

 راحت گيري شكل قابليت 

 

 استايرن پلي اسفنج معايب

 ور شعله سهولت به.شود مي تجزيه زرد، متمايل تا رنگ بي بخار كردن متصاد با همراه. گردد مي ذوب واشتعال گرما اثر كه فرآورده اين

 اصالح آن فرموالسيون چنانچه اما. است سنگ زغال گاز بوي ومشابه خوش نوعا آن بدي.سوزد مي اي دوده بسيار فروزان شعله وبا شده

 اشعه به حساس.باشد مي ازن اليه كننده تخريب كه شود مي استفاده CFC13 ماده اين از برخي توليد در.است شونده خاموش خود شود

 مي شونده مشتعل گازهاي كننده متصاعد مواد اين.گيرد صورت آنها محافظت جهت الزم اقدامات بايست مي كه باشد مي بنفش ماوراء

 استايرن پلي تغييرات باعث تواند مي امر اين گيرد صورت آنها سوزي آتش از جلوگيري جهت الزم هاي بيني پيش بايست مي كه باشند

 .شود اقدام آنها آوري جمع به بايست مي لذا شوند مي تجزيه سختي به وبسيار ماند مي باقي زيست محيط در مانده باقي ضايعات.شود

 در,  بوده پائين قيمت آن عمده دالئل كه است شده برده كار به 74c تا54c -  حرارتي عايق در وسيعي طور به استايرن پلي فوم

 صورت به شده اكسترود استايرن پلي.  است مقاوم برابرتخريب در و بوده پايدار و محكم,  شود مي ساخته راحتي به و باشد مي دسترس

 به توان مي نيز را استايرن پلي انبساط قابل هاي دانه.  است دسترس در بام عايق و ديوار ساخت جهت مختلف هاي اندازه در تخته

 الزم باال مقاومت است نظر مورد حرارتي كاربردعايق كه مواردي در. برد كار به و ساخته سازي ساختمان در نما براي صفحاتي صورت

 ولي. كرد توليد توان مي نيز پائين بسيار هاي ويژه جرم در را استايرن پلي فوم . دارد مقاومت كافي اندازه به منبسط استايرن پلي و نبوده

 نوع اين از رو اين از. انجامد مي آب بخار انتقال افزايش و حرارتي عايق كاهش با حرارتي هدايت ضريب افزايش به ويژه جرم كاهش

 . كرد استفاده توان نمي حساس بسيار كارهاي در سبك بسيار هاي فوم


