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 شيشه پشم

 و ترين معروف از شيشه پشم(.1-16-4بند 84 80ملي استاندارد. ) ميشود ساخته شيشه مذاب از كه( معدني) شيشه پشم

 شيشه پذير انعطاف فيبرهاي شامل شيشه پشم.شود مي توليد ايران در كه است سال40 حدود در, عايقهاست انواع ترين قديمي

 ميكرون 4/6 الي 2/3 بين بايست مي آن الياف ضخامت استاندارد حالت آيددر مي دست به شيشه اوليه مواد ذوب از كه است

 كمتر آن ذرات ريزش و كند مي حفظ بيشتر مدت براي را خود ارتجاعي وخواص بوده تر نرم محصول حالت اين در كه بوده

 .بود خواهد

 در خصوصا) آب بخار با مجاورت در و نمائيد جذب را محيط رطوبت تواند مي و بوده باز سلول عايقهاي انواع از شيشه پشم

 هاي اليه در قارچها و باكتريها ، نشود انجام مطلوب نحو به آن محافظت اگر نمايدو مي سيليسيك اسيد توليد( گرم سطوح

 سر با آن كندالياف نمي توليد سمي گازهاي حريق مجاورت در و بوده اثر بي حريق گسترش در.كنند مي پيدا تكثير آن الياف

 استمرار, شود مي خراشيدگي باعث پوست با آن تماس و گردد نمي خارج شود ريه نسوج وارد اگر و بوده شكل سوزني

 550c آن حرارتي تحمل حداكثر, شود پوستي و تنفسي بيماريهاي ايجاد باعث تواند مي آن معلق ذرات تنفس در مجاورت

 .است
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 مي پوستي تحريك شدن كمتر باعث كه است شيشه نوع دو مذاب تركيب از كه شده توليد جديدي هاي  شيشه پشم اخيرا

 شود مي انجام نيز زياد متوسط چگالي در شيشه پشم توليد ندارد هم به الياف برچسباندن شيميايي چسباننده به نيازي و, گردد

 .است آن قديمي نوع از بيشتر قدري آنها حرارتي مقاومت كه

 

 به تمايل درصورت.  باشند مي نما صنعت با مرتبط مختلف هاي زمينه در مشاوره ارائه آماده ، زيباآشيان شركت كارشناسان

 كردن وارد از پس ، شده مشخص قسمت در و انتخاب را مربوطه فيلد لطفاً ، شركت اين رايگان مشاوره خدمات از استفاده

 الزم مشاوره ، فرصت اولين در شركت كارشناسان. نماييد درج را نظر مورد موضوع ، پروژه مورد در شده خواسته اطالعات

 . نمود خواهند ارائه را مطروحه موضوع روي


