
این مواد در واقع محصوالت در مهندسی سازه برای عایق بندی دودکش ها از ورمیکولیت استفاده می کنند. 

عایق کارخانه ای از پیش ساخته و مخلوط شده ای هستند که از کلوخه های سبک غیر ارگانیک ورمیکولیت 

 و از مالت های منعقد کننده هیدرولیکی بدست می آیند.

 زمینه مصرف

 5/2ورمیکولیت در مهندسی سازه می تواند برای تولید الیه های عایق کننده ای با ضخامت داخلی حد اقل 

سانتی متر مربع است، مورد  900مقطعی آن سانتی متر و در دودکش هایی با پوشش سه الیه که برش 

سی سازه، ورمیکولیت را متر باشد. در مهند 15استفاده قرار گیرد، هرچند الیه ی داخلی می تواند حد اکثر 

می توان برای دودکش های انفرادی یا برای مجموعه ای از آن ها بکار برد. دودکش های مجموعه ای نباید 

بیش از دو برش مقطعی مشخص داشته باشند و یک هواکش باید برای تهویه محفظه مخصوص نصب 

 شومینه تعبیه گردد. 

برسد در برابر تغییر شکل مستحکم خواهد ماند و همچنین ماده عایق کننده وقتی به قوام و ثبات خود 

 تبدیل به الیه ای غیر قابل اشتعال خواهد گردید.

 

بمنظور کاهش قطر و مقطع عرضی در دودکش های خانگی می توان ورمیکولیت مورد استفاده در مهندسی 

 سازه را با میزان ترکیب باالتری از آب اختالط فراهم آورد.

 

 ستفادهدستورالعمل ا

لیتر آب )به  8/1اده عایق کننده با ورمیکلولیت مخصوص برای مهندسی سازه باید به ازای هر کیلوگرم از م

هیچ ماده دیگری را  دقیقه مخلوط شود. 3به مدت حد اقل  free fallبیشتر یا کمتر( در میکسر  1/0میزان 

 در میکسرها مخلوط شود. آنبیشتری از  نباید به آن اضافه نمود. باید تمامی محتوای یک کیسه یا تعداد

 50ماده بدست آمده باید در بین جداره درونی و بیرونی قالب پوشش داخلی بصورت برش های حد اکثر 

درصد  15سپس با جدا کردن ورمیکولیت، محصولی بدست می آید که به میزان  سانتی متری ریخته شود.



و فضای خالی در خود ندارد. الیه عایق کننده باید حجم خود متراکم شده است. این محصول هیچ حفره 

صه های از تمام پوشش داخلی شامل اتصال افقی در زیر پایین ترین قطعه قالب گیری شده را طبق مشخ

 گیرد.پیش تعریف شده، در بر 

 میلی متر توجه کنید: 30به جدول زیر برای عایقی با ضخامت 

 

 


