
 

 

 ماندگار های عایق در نوین رویکردی

 
 استفاده شد. ماندگار قیعا کاربرد کیدر متوسط  یچگال بافوم  یاسپر قیعا 1آیسینیفوم  یاسپر

 ،یزندگفرصت ها و امکانات  مجموعه از فراهم کردن یبرا 2لیبرتیمحوطه دانشگاه  دالری ونیلیم 500 یپروژه بازساز

 توجه به اینکهابا . شده است یطراح ،می دهد شیافزارا جو دانش یکه تجربه کل ندهیو آ یفعل انیدانشجو به تجربیو  یریادگی

در مدیریت مصرف  و رسانندحداکثر می به را  یانرژ یبهره ور راحت یزندگ یفضاها به واسطه ییدانشجو یها که خوابگاهاین

و متوسط  چگالی ی بافوم قیعا کی با، طبقهنه  ییسالن خوابگاه دانشجو ریاخ لیتکم ،دارند نقش موثری انرژی در دانشگاه

با این نوع  دیجد یها خوابگاه یسالن ها کاریعایق به  می. تصمانجام شد Icyneneتوسط پیمانکار عایق سازی عملکرد باال 

 یم نشاتو توسعه  یطراحفاز از  یانرژ یبهره ور یزیکه در آن برنامه راست دانشگاه  یآگاهانه انرژ کردیرو با عایق مرتبط

 .گیرد

رود  یانتظار م. جویان استفاده کردگوش دادن و پاسخ به دانشفرصت از دانشگاه  د،یجد یها خوابگاه یدر توسعه سالن ها

 یفرد حسبه همان اندازه  ی، حس اجتماعشوندساکن در خوابگاه  2014 -2015 یلیدر سال تحص جودانش 13،200از  شیب

ارتباط با دوستان و همساالن خود توانند  یمجویان دانشکه در آن  بود اجتماعی یفضاها جادیمهم بود. دانشگاه به دنبال ا

                فعال به  کردیرودرمسئول  و سرپرست عنوانموضع دانشگاه به  ن،ی. عالوه بر ابپردازند تعامل و مطالعه و بهکنندبرقرار 

 .استمهم  ،داریو مواد پا یانرژ یبهره ور

به   زمانی برنامه ساخته شده اند. 1970ه در دهه بود ک 3چمپین سرکل یها خوابگاه از یاصلسالن  16 ینیگزیپروژه شامل جا

این . دنت کنیشروع به فعال 2015-2014 یلیآغاز سال تحصبا زمان هم  دیجد ییدانشجو یها خوابگاه نیاولبود تا  گونه ای

  بود. حمام کی اتاق های دو تخته با درجو دانش 1200 پروژه برای تحت پوشش قرار دادن 

 ی، پانل هایفوالد یها قاب نصب کردن برای مانکارانیپاز خدمه  100تا  60، روزانه ساخت و ساززمانی فشرده با برنامه 

عملکرد با فوم  یاسپر قی. عامقرر مشغول به کار بودند پروژه در زمان لیتکم یساختمان براگذاری  قیدال کف و عا ،یوارید

 آیسینی مانکاریشده است. پ صمشخ یبهتر مصرف انرژ تیریکمک به مد ومطلوب  یحرارت آسودگیبه  دنیرس یبراباال 
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 کیدر  خوابگاه هاسالن  ییهواکردن و مهر و موم گذاری  قیعابرای  لند،یمر AC & R Elkridge گذاری قیمجوز، عادارای 

 استفاده شد. یخارج یوارهاید درفوم  یاسپر ازآن  گیری کرد که در نتیجه نیرو ماندگار قیعا کاربرد

 

 یفراهم م قاب وارید یخارج پوششسطح  یهوا برامانع و با عملکرد باال ماندگار  قیعا ،آیسینیمانند ، بسته  حفرهفوم  یاسپر

هدر  یحرارت یانرژصورت  نیا ریکه در غ پر می کنندرا  طور کامل تمام مناطقهموار و به به شکل مواد  ن،ی. عالوه بر اکند

 یتواند با هر روش طراح یم بایتقراست که می تواند بهتر شود و عملکرد باال  با واریراه حل مونتاژ د کی یینها جهی. نتمی رود

قرار  ی( مورد بررسABAA) کایهوا امرحصر ، توسط انجمن 4آیسینی پروسیل، همراه با C-MD-200 آیسینی. کندکار  یمعمار

دهی حرارت  یها نهیهزو کاهش  یداخل طیهوا در مح تیفی، بهبود ک ساختمانرطوبت محوطه به کاهش مشکالت گرفت تا 

در  دیجد خوابگاه های یمانند سالن هازیاد  سکنهبا  هایی ساختمان برای همچنین کند کمک ،ساختمان کردنو خنک 

 .است آل دهیالیبریتی دانشگاه 

برای اتمام در زمان در کمتر از دو ماه  MD-C-200آیسینی با را کل ساختمان  AC & Rگذاری  قیفوم، عا یاسپر مانکاریپ

 برنامه ریزی شده دانشگاه عایق کرد. مقرر

در هر طبقه از ساختمان را  اجتماعی یو فضا دیرس انیبه پا دیجد یلیسال تحص یبرابرنامه ریزی شده در زمان  طبقهبرج نه 

 یاضاف خوابگاه های ی. ساخت و ساز سالن هابپردازند به جمع و تعامل با همساالن و دوستان خودجویان تا دانش کردفراهم 

 .به اتمام برسد 2016 سال دارد تادانشگاه انتظار  ادامه دارد به طوری که

 مترجم: پوریا نخعی

 منبع: 
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