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 سنگ پشم عایق

 

 در كه سنگ پشم عایق (2-16-4بند 84 80ملي استاندارد. )  شود مي ساخته آذرین طبيعي سنگهاي مذاب از سنگ پشم عایق

 براي اصلي اوليه ماده . است معدني الياف از متشكل حرارتي هايعایق خانواده جزو ، شودمي ناميده Rock wool انگليسي زبان

 وجود وفور به ما كشور در و تاس فشانيآتش هايفعاليت بازمانده كه است آذرین هايسنگ گروه از ، بازالت سنگ عایق، این توليد

 سنگ پشم توليد روش.  نباشد یكنواخت خلوص داراي است ممكن آن توليدي محصول آن اوليه مواد بودن اي رگه بدليل.  دارد

 سيليكات صورت به و شود مي ذوب سانتيگراد درجه 1500 دماي در بازالت سنگ ابتدا كه است صورت این به( سنگ پشم عایق)

 مجموعه كه. ميشود تبدیل ميكرون 6 حدود قطر به اليافي به خاصي روشهاي تحت آمده دست به مذاب سپس و آید مي در مذاب

 . دهد مي تشكيل را سنگ پشم الياف این
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 آناليز شيميایي و مواد تشكيل دهنده آن عبارتند از :

  اكسيد سيليسsio2 46% 

  اكسيد آلومينيومAl2 o3 14% 

  اكسيد تيتانيومTio2 1.5% 

 اكسيدهاي آهنFe2 o3+Feo 7.5-8% 

  اكسيد كلسيمcao 18% 

 اكسيد منيزیمMgo 10% 

 :مزایا

مطلوبي مي باشد. به همين علت  بسيار صوتي عایق صدا، جذب ونيز متشكله اجزاء ميان به صدا انتشار عدم دليل ،به این عایق

در فرودگاه ها، استودیو هاي صدابرداري ،زیر ریل ها و در ایستگاههاي متروي داخل شهري نصب مي گردد. افزایش ضخامت 

وگذاشتن فاصله هوایي مناسب در پشت عایق، مقدار تضعيف انرژي صوتي را افزایش مي دهد.به علت مواد تشكيل دهنده 

اختماني سازگار مي باشد. لذا باعث خوردگي یا خرابي به اجزاءتشكيل دهنده ساختمان نخواهد شد.ضریب معدني ، یا مصالح س

به شرح زیر مي باشد كه البته با توجه به درجه وكارخانه سازنده آن متفاوت خواهد  19انتقال حرارت این عایق طبق مبحث 

 بود و باید توسط كارخانه سازنده آن مشخص شود

  

 180تا  80 80تا  35 35تا 25 25تا m³ kg/ 18بر حسب ( Q) خشك  وزن مخصوص  

 w/m.c 047/0 041/0 039/0 041/0بر حسب   λضریب هدایت حرارتي مفيد  

  

شده )عایق پشم سنگ( از طرف سازمان بهداشت جهاني براي سالمتي انسان بي ضرر تشخيص داده  پشم سنگ ذرات الياف

 مدت به باشد پشم سنگ ميلي گرم بر متر مكعب ذرات 5اند وحتي مطابق استاندارهاي اروپا استنشاق هوایي كه حاوي حداكثر 

 باعث لذا دارد مصالح ساختماني تمامي با كاملي سازگاري معدني، دهنده موادتشكيل علت به.است مجاز روز در ساعت 8

اینكه مواد تشكيل دهنده  علت وبه نشدني تجزیه عایقي.نخواهدشد ساختمان دهنده تشكيل اجزا از یك هيچ خرابي یا خوردگي
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آن معدني مي باشد عالوه براینكه دوام بسيار خوبي در كل عمر سازه دارد باعث از دست دادن كيفيت آن نخواهد شد وسازگاري 

 كاملي با محيط زیست دارد و از این لحاظ بي خطر ترین عایق حرارتي مي باشد.

عت در برابر شعله مستقيم را دارد. پشم سنگ به تنهایي نقطه ذوبي سا4آتش گير نيست ومشتعل نمي شود وقابليت مقاومت تا 

تا  -c150° وسيع رنج در مناسبي كارایي گردد، مي اضافه آن به كه اي افزوني ومواد رزین علت به اما دارد1000°باالي

°c700 ژي نوین ساخت محصول دارد.ضمنا در اثر آتش سوزي توليد دود وسم نمي كنند كه از مزایاي عمده آن است.درتكنولو

 رطوبت را جذب نمي كنند اما طبق استاندارد مي بایست یك پوشش بخار بند داشته باشند.

در ضخامت تشكيل دهنده محصول نهایي كه باعث مقاومت در برابرتراكم مي شود  6نرمي ولطافت الياف ونيز بافته بودن تار

 كه از مزایاي مهم این محصول مي باشد.

وان عایق عن به وطبقات ساختمان در آتش مناطق جداكننده عنوان به پشم سنگ هاي جهاني استفاده از عایقطبق استاندارد 

 ساختمان مورد توجه خاصي قرار گرفته است.

 انبار كردن محصول در زمان طوالني باالي یكسال توصيه نمي شود.

 

 معایب:

 ضریب انتقال حرارت، با افزایش دما، فشردگي بعد از نصب وجذب رطوبت ،افزایش مي یابد.

ليل پایين بودن درجه حرارت آن تحمل دماي این براي شكل دادن به این نوع عایق از چسب رزیني استفاده شده كه به د

 كاهش مي دهد. c˚350 محصول را تا

 پوشش یك با باید دارند، قرار باز فضاي به كه تاسيساتي ها، لوله كاري عایق براي اما نيست رطوبت جاذب پشم سنگ اگر چه

 . شود محافظت رطوبت ضد
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 كاربرد:

 سنگين، صنایع نيروگاهها، ها، بيمارستان ، پاالیشگاه ، پتروشيمي صنایع. دارد گوناگون كاربرد موارد آن نوع به بنا پشم سنگ

به شمار مي روند.پشم  عایق نوع این كنندگان مصرف از فوالد و سيمان هاي مترو،كارخانه هاي تونل ، برداري صدا استریوهاي

سنگ فله، به عنوان عایق حرارتي صوتي بين دو جدار دیوار هاي ساختماني ،جدار دودكش ها ، منبع اگزوز اتومبيل ها ودستگاه 

 هاي صنعتي و پركردن فضاهاي فاقد شكل هندسي منظم به كار مي رود.

 سردكن وآب مطبوع تهویه هاي وسيستم هوا گردش هاي كانال سوله، سقف پوشش و عایق كاري براي اي تخته پشم سنگ

 درجه 700 دماي تا تجهيزات كاري عایق براي تواند مي باشد روكش بدون اگر پشم سنگ نوع این گيرد مي قرار استفاده مورد

پائين  دماهاي در فقط باشد آلومينيوم وفویل كرافت كاغذ روكش داراي اگر عایق نوع این گيرد قرار استفاده مورد سانتيگراد

اده است وبراي سطوح مسطح استف قابل سانتيگراد درجه 800 دماي تا توري روكش با پشم سنگ قابل استفاده است عایق

ومنحني در صنایع ، لوله هاي با قطر بزرگ ، كوره ها، گرمخانه ها،اگزوز توربين ها و دودكش هاي بلند مورد استفاده قرار مي 

 گيرد.

 مورد هوا جذب براي مترو هاي وتونل صدابرداري استدیو در ها، جداره بين عایق عنوان به استحكام دليل به پانلي، پشم سنگ

 عبور هاي لوله كاري عایق براي تهویه مطبوعسيستمهای تاسيسات در ، سنگ پشم اي لوله عایق. گيرند مي قرار استفاده

 .گيرد مي قرار استفاده مورد وبخار داغ سياالت عبور جهت صنایع در ، وگرم سرد سياالت
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