سال دوم ،شماره ،3
صفحه 1391 ،18-24
ISSN: 2252-0449

چکیده

مقاالت

فصلنامه علمي -ترويجي

علمی

بسپارش

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

تولید آجر و بلوک سفالی سبک با استفاده از افزودنی
پلیاستيرن منبسط
Lightweight Bricks and Clay Blocks Production
Using EPS Additive
سهراب ويسه ،*1علياكبر يوسفي
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 -1تهران ،مرکز تحقیقات راه ،مسكن و شهرسازي ،صندوق پستي 13145-1696
 -2تهران ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایران ،صندوق پستي 14965-115
تاريخ دريافت ،1391/8/30 :تاريخ پذيرش1391/10/17 :

آجر معمولي وزن زيادي دارد و باعث سنگين شدن ساختمان و در نتيجه آسيبپذيري آن در برابر

نيروهاي زلزله ميشود .از اين رو الزم است تا با كاهش چگالي ،افزون بر سبك كردن آجر ،ويژگيهاي
عايقكاري گرمايي آن نيز بهبود يابد .از موادي كه به عنوان افزودني تخلخلزا به مواد اوليه آجر

سهراب ويسه

اضافه ميشود ،دانههای پلياستيرن منبسط است .دراين مقاله ،بخشي از يافتههاي طرح پژوهشي
توليد آجر سبك با استفاده از دانههای پلياستيرن منبسط ارائه ميشود .در اين طرح دانهبندي اسفنج،
تعيين نسبت و چگونگي اختالط و دماي پخت بررسي شده است .بررسيها نشان ميدهد ،با افزودن

 1/5درصد وزني دانههای پلياستيرن منبسط به خاك آجرپزي ،چگالي بدنه به  0/98 g/cm3و مقاومت
فشاري آن به حدود  9/8 MPaمیرسد .چنين آجري به عنوان آجر معمولي باربر قابل استفاده است.
با افزودن  2درصد وزني دانههای پلياستيرن منبسط به خاك ،چگالي بدنه به حدود  0/9 g/cm3كاهش

علياكبر يوسفي

مييابد ،در حالي كه مقاومت فشاري به حدود  6/9 MPaميرسد .اين نوع آجر را ميتوان به عنوان
آجر معمولي غيرباربر استفاده كرد .رسانندگي گرمايي آجرهاي سبك ساخته شده با  1/5درصد

وزني از دانههای پلياستيرن منبسط  0/36 W/mKبهدست آمد كه در مقايسه با آجرهاي معمولي

واژگان کلیدی
آجر سبك،
اسفنج پلياستيرن،
چگالي،
رسانندگي گرمايي،
مقاومت فشاري

به مقدار يك سوم كاهش يافته است .توليد آزمايشي آجرهاي سبك با افزودني دانههای پلياستيرن

منبسط در كارخانه آجر ماشيني موفقيتآميز بود ،بهطوري كه آجرهاي ساخته شده داراي مقاومت و
جذب آب استاندارد و كيفيت مناسب بودند.

* مسئول مکاتبات ،پیامنگار:
veiseh@bhrc.ac.ir

مقاالت علمی

تجربي
مواد

در اين پژوهش ،از خاك آجرپزي معدن فرون آباد (كيلومتر  23جاده
تهران -گرمسار) نمونهبرداري شد .اسفنج پلياستيرن دانهای توليدي
شركت عايق پالستيك به دو شكل ضايعاتي و نو استفاده شد.
دستگاهها

دستگاههاي بهكار گرفته شده در اين پژوهش عبارتند از :گرمخانه
اهرت نوع  TK/L8تا دماي  ،250°Cكوره نابرترم مدل  N41/Hتا دماي
 ،1400°Cدستگاه مقاومت فشاري وايكام فرانس نوع،WF556223
الكهاي استاندارد ،مخلوطكن هوبارت مدل  ،N500ترازوي متلر،
دستگاه كاساگرانده ،دستگاه اندازهگيري رسانندگي گرمايي.
روش

آزمايشهاي شيميايي (تعيين درصد عناصر سيليسيم ،آلومينيم،
كلسيم  ،منيزيم ،آهن ،كلريد ،سولفات و افت وزن در اثر سرخ
شدن در  )1000°Cو فيزيكي (اندازهگيري حدود اتربرگ شامل
حد حالت رواني ،حد حالت خميري و نشانه حالت خميري،
مانده روي الك شماره  )100روي نمونههاي خاك رس انجام شد.
آزمايش دانهبندي نیز روي نمونههاي اسفنج انجام گرفت.
براي تعيين بهترين روش توليد ،نسبت اختالط و دماي پخت،
نمونههاي آزمايشي ساخته شد .گل خميري در داخل قالبهايي به
ابعاد داخلي ( 100×100×70 mmتقريب ًا نيمآجر) ريخته و به روش
دستي متراكم شد .نمونهها به مدت  3روز در قالب و در دماي
محيط نگهداری شدند .سپس ،نمونهها از قالب بيرون آورده و در
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همه آجرها به درجات مختلفي متخلخلاند .تخلخل از خشك
شدن و در پي آن پخت ناشي ميشود .بدينترتيب كه خارج شدن
رطوبت موجود در گل فضاهاي خالي بهجاي ميگذارد .چنانچه
افزودنيهايي به مواد اوليه اضافه شود ،حجم فضاهاي خالي را
ميتوان به روش كنترل شدهاي افزايش داد .با افزايش حجم
فضاهاي خالي وزن آجر كم ميشود .اين امر خواص مشخصي
از جمله افزايش مقاومت گرمايي در محصول نهايي پديد ميآورد.
مزيت ديگر آجرهاي سبك كاهش وزن جابهجا شده و درنتيجه
هزينههاي كمتر حمل و نقل است.
هوادار كردن با پالستيكها يكي از روشهاي سبكسازي آجر و
بلوكهاي سفالي در كشورهاي صنعتي است .روش سبكسازي با
اسفنج پلياستيرن ،داراي حق امتيازي بهنام پروتن است كه در آن از
اسفنج پلياستيرن براي ايجاد تخلخل درشت استفاده ميشود [.]1
برخي از كارخانههاي آجر از دانههای پلياستيرن منبسط پيشساخته
استفاده ميكنند ،اما براي توليد انبوه ،دارا بودن سامانه توليد اسفنج
اساسي است .ماده خام از خوراكدهنده دستگاه كفساز بهوسیله
مارپیچ خارج و بهطرف سهمبندي كننده حمل ميشود .ماده خام
در داخل دستگاه كفساز درحالي كه بهطور يكنواخت مخلوط
ميشود ،در برابر بخار اشباع قرار ميگيرد .با اين كار ،دانههاي
استيرن ريز پر از هوا با قطرهايي در محدوده  0/5تا  3 mmو
ميانگين چگالي ظاهری  12 kg/m3تشكيل ميشود .سپس ،اسفنج
پلياستيرن آماده از ميان خشككن عبور داده ميشود تا دانههاي
مجزا در هواي گرم ( 50تا  )60°Cخشك و تثبيت شوند.
دانههاي پلياستيرن از قسمت پايين خشككن بهطور مستقيم به
درون سيلوهاي انبار تخليه شده يا به كمك هواكشهاي خاص به
داخل آنها دميده ميشوند [ .]2هر سيلوي انبار داراي حجمي تقريب ًا
معادل  100 m3است .تعداد سيلوها به دوره انبارش و مصرف
روزانه بستگي دارد كه در آن حداقل يك دوره نگهداري  24ساعتي
تضمين ميشود .سپس ،دانههاي پلياستيرن از سيلوهاي انبار خارج
شده و بهوسيله سامانه انتقال بادي بهطرف سيلوهاي توليد عبور
داده ميشوند .سيلوي توليد معموالً درست در باالي مخلوطكن
دومحوري سامانه اكستروژن نصب ميشود .از شير قابل تنظيم
اندازهگير براي خارج ساختن دانهها از سيلو استفاده میشود [.]2
بايد دقت كرد ،از بهكار بردن مخلوطهاي رسي خيلي سفت براي
اكستروژن بهمنظور جلوگيري از فشردگي بيش از اندازه دانههاي
ج پلياستيرن بايد اجتناب شود .اسفنج پلياستيرن در دهانه
اسفن 
دستگاه اكسترودر به آن افزوده ميشود .در صورت امكان بايد

توليد آجر و بلوك سفالي سبك با استفاده از افزودني ...

مقدمه

اكستروژن در خأل انجام نگيرد .خاكرسهاي پرمايه با ماسه نسبت ًا
كم ،مناسبترين خاك براي اختالط با اسفنج پلياستيرن هستند [.]3
براي توليد آجر سبك با افزودني اسفنج پلياستيرن ،از همان
خشككنها و كورههاي ساخت آجرهاي بنايي استاندارد استفاده
میشود .زمان خشكشدن با افزودن پلياستيرن معموالً كوتاه
ميشود .فرايند واقعي پخت تحت تاثير این مقدار كم از ماده
اشتعالپذير قرار نميگيرد ،بنابراين ،عمليات كنترل خاصي الزم
نيست [ .]4پلياستيرن منبسط بدون آنكه هيچگونه خاكستري
برجاي بگذارد ،در  100تا  700°Cتجزيه گرمايي ميشود .گازهاي
استيرن و بنزن كه در این فرايند آزاد ميشوند به همراه گازهاي
دودكش از محیط عمل خارج ميشوند [.]5

مقاالت علمی
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محيط آزمايشگاه و در گرمخانه در دمای  110 ± 5 °Cكام ً
ال خشك
شدند .عمل پخت نمونهها مطابق نمودار دما  -زمان مشخص انجام
گرفت .آزمونهاي اندازهگيري چگالي بدنه (روش ارشميدس)،
جمع شدگي حاصل از خشك شدن و پخت و جمع شدگي كل،
جذب آب و مقاومت فشاري روي نمونهها انجام گرفت.

نتايج و بحث
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نتايج آزمايشهاي تجزيه شيميايي ،درصد مانده روي الك نمره
 100و حدود اتربرگ نشان ميدهد ،اين خاك شامل بخش بزرگي
رس است .دانهبندي اسفنجها نشان ميدهد ،قطر قسمت عمده
دانههاي اسفنج پلياستيرن نو بين  2و  3 mmاست .توزيع اندازه
دانههاي اسفنج پلياستيرن ضايعاتي پهنتر و دانهها نیز درشتتراند.
شكل  ،1تغییرات چگالي نمونههاي آجر را برحسب مقدار دانههای
پلياستيرن منبسط بهکار رفته در آن نشان ميدهد.
همانطور که در شكل  1ديده ميشود ،با افزايش حدود
 1/5درصد وزنی از اسفنج پلياستيرن ،چگالي آجر به كمتر از
 1 g/cm3میرسد .چگالي آجري با  1درصد وزني از دانههای
پلياستيرن منبسط  1/17 g/cm3است و استفاده از  2درصد وزنی
از اين دانهها چگالي آجر حاصل را به حدود 0/9 g/cm3کاهش
میدهد.
شكل  ،2تغییرات جذب آب آجر را برحسب تابعی از مقدار
دانههای پلياستيرن منبسط بهکار رفته نشان میدهد.
افزايش بيش از  1درصد از اسفنج پلياستيرن ،مقدار جذب آب را
به حدي افزايش ميدهد كه اين نوع آجر را نميتوان به عنوان آجر

شكل  -1تغییرات چگالي بدنه نمونههاي آجر در برابر مقدار
پلياستيرن منبسط بهکار رفته.
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شكل  -2تغییرات جذب آب نمونههاي آجر نسبت به مقدار
پلياستيرن منبسط بهکار رفته.
نما مصرف كرد و تنها میتوان از آن به عنوان آجر معمولي (توكار)
بهره برد .شايان ذكر است ،حد مجاز استاندارد ايران براي جذب
آب آجر نما  23درصد است .این استاندارد براي آجر معمولي
حدي را مشخص نكرده است.
در شكل  ،3تغييرات مقاومت فشاري آجر نسبت به درصد وزني
پلياستيرن منبسط آمده است .با افزودن اسفنج پلياستيرن ،مقاومت
فشاري بايد بهحدي كاهش يابد كه از حدود مجاز استاندارد كمتر
نشود .اين شكل نشان ميدهد ،اگر هدف توليد آجر نماست نميتوان
بيش از  1/5درصد از اسفنج پلياستيرن به خاك رس افزود .زيرا،
مقاومت فشاری از ( 10 MPaحداقل مجاز مقاومت فشاري براي
آجر نما) كمتر ميشود .افزودن  1/5درصد از پليمر ،مقاومت فشاری
را در حدي نگاه میدارد كه همچنان میتوان از آن بهعنوان آجر
معمولي در ديوار باربر استفاده كرد .زیرا ،حداقل مقاومت فشاری

شكل  -3تغییرات مقاومت فشاري نمونههاي آجر در برابر مقدار
پلياستيرن منبسط بهکار رفته.

مقاالت علمی

شكل  -4رابطه بين مقاومت فشاري و چگالي بدنه در نمونههاي
آجر پليمري.
مجاز براي آجرمعمولي در ديوار باربر  8 MPaاست.
شكل  ،4تغییرات مقاومت فشاري بدنه آجر را در برابر چگالي
نشان ميدهد .همان طور که از اين شكل برمیآید ،ميتوان با چگالي

شكل  -5رابطه بين جذب آب و چگالي در نمونههاي آجر پليمري.

() oC

)(g/cm3

()%wt

))MPa

900

1/06

30/3

5/7

950

0/92

27/5

6/7

1000

0/98

25/5

9/7

1050

1/05

22/5

12/5

نسبت به حداكثر دماي پخت نشان داده شده است.
اين شكل نشان ميدهد ،نمونههاي پخت شده در دماي
 900 °Cبه علت عدم پخت كافي و تجزيه نشدن بعضي كانيها ،از
چگالي بيشتري نسبت به نمونههاي پخته شده در  950و 1000°C
برخورداراند .در حالی که در دماي  1050°Cبهدليل ازدياد فاز
شيشهاي و كم شدن فضاي خالي ،چگالي بدنه افزايش يافته است.
شكل  ،7تغييرات مقاومت فشاري آجر سبك با  1/5درصد اسفنج
پلياستيرن را نسبت به دماي حداكثر نشان ميدهد .همانگونه که
ديده ميشود ،با ازدياد دماي پخت مقاومت فشاري افزايش يافته
است .علت آن را میتوان به تشكيل كانيهاي جديد و افزایش
فاز شيشهاي نسبت داد که استحكام بيشتر را سبب میشود .در
شكل  ،8تغييرات جذب آب آجر سبك با  1/5درصد دانههای
پلياستيرن منبسط نسبت به دماي پخت ارائه شده است .مالحظه
ميشود ،با ازدياد دماي پخت آجر مقدار جذب آب آن كاهش يافته

شكل -6تغييرات چگالي بدنه آجر سبك با  1/5درصد دانههای
پلياستيرن منبسط نسبت به دماي پخت.
21
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بدنه برابر با  1 g/cm3به مقاومت فشاری حدود  9 MPaدست يافت
كه كام ً
ال بيش از حداقل مجاز استاندارد براي آجر باربر توكار است.
شكل  ،5رابطه بین جذب آب و چگالي در نمونههاي آجر آزمايش
شده را نشان ميدهد .ديده ميشود ،با كاهش چگالي آجر مقدار
جذب آب افزايش مييابد .به طوري كه با تغيير چگالي از  1/7به
 0/9 g/cm3مقدار جذب آب از حدود  17به  27درصد میرسد.
از آنجا كه مقدار بهينه دانههای پلياستيرن منبسط براي توليد آجر
سبك با چگالي و مقاومت مناسب  1/5درصد بهدست آمده است،
براي تعيين دماي پخت بهينه ،خشتهاي ساخته شده با اين مقدار
از اسفنج ،در دماهاي  1000 ،950 ،900و  1050°Cپخته شدند.
آجرهاي ساخته شده با این شرایط تحت آزمونهاي مختلف قرار
گرفتند که نتايج آنها در جدول 1ارائه شده است .در شكل ،6نمودار
ستوني تغييرات چگالي آجر سبك با  1/5درصد اسفنج پلياستيرن

دماي پخت

چگاليظاهري

جذب آب

مقاومت فشاري

توليد آجر و بلوك سفالي سبك با استفاده از افزودني ...

جدول  -1نتايج حاصل از آزمايشهای انجام گرفته روی
آجرهاي سبك با  1/5درصد دانههای پلياستيرن منبسط پخته
شده در دماهای مختلف.

مقاالت علمی
توليد آجر و بلوك سفالي سبك با استفاده از افزودني ...

شكل -7تغييرات مقاومت فشاری بدنه آجر سبك با  1/5درصد
اسفنج پلياستيرن نسبت به دماي پخت.

فصلنامه علمي-ترويجي ،سال دوم ،شماره  ،3پاييز 1391

است .علت اين مسئله را میتوان بسته شدن فضاهاي خالي آجر
در اثر تشكيل شيشه و فازهاي جديد از جمله موليت دانست .براي
بررسي اثر دانهبندي دانههای پلياستيرن منبسط بر ويژگيهاي آجر
سبك پليمري ،نمونههاي خشت با  1/5درصد دانههای پلياستيرن
منبسط به شكل نو و ضايعات الك نشده و ضايعات ردشده از الك
 3/35 mmساخته و در دماي  1000 °Cپخته شدند.
نتايج حاصل از آزمونهاي مختلف انجام شده بر این نمونهها
در جدول  2بهاختصار آمده است .همانطور كه از اين جدول
برمیآید ،مقدار جذب آب نمونههاي آجر سبك ساخته شده با
پلياستيرن ضايعاتي و رد شده از الك  3/35 mmكمتر از  2نوع
ديگر است .در حالي كه مقاومت فشاري آجر سبك پليمري ساخته
شده با پلياستيرن ضايعاتي رد شده از الك  3/35 mmاز آجرهاي
ساخته شده با افزودني پلياستيرن الك نشده بيشتر است .علت اين
امر تخلخل كمتر اين نوع آجر در نتيجه دانهبندي مناسبتر است.
رسانندگي گرمايي آجر سبك با  1/5درصد اسفنج پلياستيرن
 0/36 W/mKاست .در شكل  ،9اين مقدار با رسانندگي گرمايي
آجر معمولي مقايسه شده است .بنابراین ،خواص عايقكاري

شكل -8تغييرات جذب آب بدنه آجر سبك با  1/5درصد پلياستيرن
منبسط نسبت به دماي پخت.
گرمايي آجر سبك با دانههای پلياستيرن منبسط نسبت به آجر
معمولي بهبود يافته است.
بررسی اقتصادی

فرض ميشود ،براي ساخت هر قالب آجر معمولي ماشيني ،مقدار
 1300 gخاك و براي ساخت هر قالب آجر سبك ماشيني ،مقدار
 1300 gخاك و  13 gاسفنج پلياستيرن ( 1درصد وزني) مورد
نياز است .با توجه به قيمت روز متوسط هر قالب آجر ماشيني و
هر كيلوگرم اسفنج پلياستيرن ضايعاتي و چنانچه از  1درصد اسفنج
در توليد آجر سبك استفاده شود ،افزايش هزينه تولید آجر سبك به
ازاي هر قالب حدود  20درصد است.
بخشي از اين افزايش قيمت با كم شدن هزينه حمل آجر جبران
میشود .بايد توجه داشت ،هزينه حمل آجر مانند بسياري از مصالح
ساختماني برحسب وزن محاسبه ميشود .از آنجا كه عامل محدود
كننده در بار كاميون وزن آن است ،بنابراین آجرهاي سبك بيشتري
نسبت به آجر معمولي در يك كاميون قابل بارگيري است .با توجه
به اينكه چگالي آجر معمولي  1/69 g/cm3و چگالي آجر سبك
پليمري با  1درصد اسفنج حدود  1/17 g/cm3است ،درنتيجه به

جدول  -2نتايج آزمونهاي جذب آب ،چگالي و مقاومت نمونههاي آجر سبك با  3نوع اسفنج پلياستيرن.
نوع مواد

مقدار جذب آب ()%

چگالي ()g/cm3

مقاومت فشاري ()MPa

مواد نو الك نشده

28/5

0/92

4/7

25/5

0/98

9/7

مواد ضايعاتي الك نشده

مواد ضايعاتي رد شده از الك 3/35 mm
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28/7

0/89

5/9
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شكل  -10نمونههاي آجر سبك با استفاده از اسفنج پلياستيرن.
كاهش ذخاير سوخت فسيلي در جهان و افزايش قيمت اين مواد،
روز به روز بر اهميت بهينهسازي مصرف سوخت افزوده ميشود.
استفاده از مصالحي كه مقاومت گرمايي بهتري نسبت به مصالح
سنتي داشته باشند به يك ضرورت انكارناپذير تبديل شده است.
اگر فقط به اين جنب ه صرفهجويي توجه شود ،استفاده از اين نوع
آجرها داراي توجيه اقتصادي است.

نتيجهگيري
از جمله موادي كه ميتوان بهعنوان افزودني تخلخلزا در آجرپزي
مصرف كرد ،دانههای پلياستيرن منبسط است .اين ماده براي ايجاد
تخلخلهاي درشت استفاده ميشود .خاك رسهاي پرمايه با ماسه
نسبت ًا كم براي اختالط با پلياستيرن مناسبترين خاك هستند .زيرا،
پلياستيرن ماده غيرچسبنده بسيار مؤثري است .مشخص شده كه
مواد بهكار رفته براي ايجاد تخلخل عموم ًا اثر مطلوبي بر رفتار
خشك شدن بدنههاي آجر دارند.
كاهش مقاومت فشاري در اثر افزودن دانههای پلياستيرن منبسط
بايد به حدي باشد كه اين مقاومت از حدود مجاز استاندارد كمتر
نشود .افزودن  1/5درصد از  ،EPSمقاومت را در حدي نگاه
میدارد كه همچنان ميتوان آن را به عنوان آجر معمولي در ديوار
باربر مصرف كرد .با افزايش مقدار دانههای پلياستيرن منبسط
چگالي بدنه كاهش مييابد .نتايج نشان ميدهد ،با افزايش مقدار
دانههای پلياستيرن منبسط به حدود  1/5درصد وزنی ،چگالي آجر
به كمتر از  1 g/cm3و با افزودن حدود  2درصد از آن ،چگالي به
23
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ميزان  30درصد از وزن آجر و در نتيجه هزينه حمل آن كاسته
میشود.
هزينه حمل مصالح يكي از ارقام درشت در فهرست هزينههاي
ساخت و ساز در كشور است .در برخي مناطق كه آجر از مناطق
دور حمل ميشود ،هزينه حمل با قيمت آجر در كارخانه تقريب ًا
مساوي است .در اين شرايط كاهش جرم كه كاهش هزينه حمل را
در پي دارد باعث صرفهجويي قابل مالحظهاي در قيمت تمام شده
آجر و در نتيجه هزينه ساخت ساختمانهاي آجري ميشود .ذكر
اين نكته ضروري است كه قسمت عمده ديوارهای ساختمانهايي
كه در كشور ساخته ميشود با آجر و سفال است .بنابراين ،توجه
به كاهش جرم آجر و بلوک سفالی كه مصالح اصلي در ساخت
اكثر ساختمانهاي جديد شهري و روستايي است از جنبه كاهش
آسيبپذيري در برابر زلزله و حفظ سرمايههاي ملي به هنگام بروز
چنين حوادثي از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است .با استفاده
از مصالح سبك مانند آجر و بلوک سفالی سبك با افزودني ،EPS
مقاومت ساختمان در برابر زلزله و عمر ساختمانها افزايش مييابد
كه كاربرد اينگونه آجرها را از اين جنبه نيز داراي صرفه اقتصادي
ميكند.
رسانندگي گرمايي آجر سبك با 1/5درصد اسفنج پلياستيرن
 0/36 W/mKاست ،در حالي كه مقدار آن براي آجر معمولي حدود
 1 W/mKاست .بنابراين ،رسانندگي گرمايي آجرهاي سبك ساخته
شده حدود يك سوم آجرهاي معمولي است .آجرهاي سبك در
ساختمان به همين اندازه باعث صرفهجويي در مصرف انرژي
ميشوند .اين موضوع رقم قابل مالحظهاي را تشكيل ميدهد كه
پس از چند سال افزايش هزينه آجر مصرفي را جبران ميكند .با

توليد آجر و بلوك سفالي سبك با استفاده از افزودني ...

شكل  -9مقايسه رسانندگي گرمايي آجر سبك داراي دانههای
پلياستيرن منبسط و آجر معمولي.

 استفاده از آنها در ساختمان، بنابراين.مالحظهای کاهش ميدهد
.باعث صرفهجويي زیادی در مصرف انرژي ميشود

 درصد1/5  سبكسازي آجر با. کاهش پیدا ميكند0/9 g/cm3 حدود
از دانههای پلياستيرن منبسط رسانندگي گرمايي را به مقدار قابل
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