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توليد انواع پشم سنگ پتويي درجه يك

انواع پشم سنگ پتويي درجه يك به طور عمده در كارخانه هاي توليدي براي فروش آماده مي شوند .اين محصوﻻت با توجه به تنوعي كه دارند در زمينه هاي مختلفي مورد
كاربري قرار مي گيرند.

از نمونه پشم سنگ هاي موجود در بازار هاي ايراني پشم سنگ پتويي مي باشد كه در اندازه هاي متفاوتي در دسترس مشتريان قرار مي گيرد.

انواع پشم سنگ پتويي درجه يك به طور عمده در كارخانه هاي توليدي براي فروش آماده مي شوند .اين محصوﻻت با توجه به تنوعي كه دارند در زمينه هاي مختلفي مورد
كاربري قرار مي گيرند.

پشم سنگ پتويي اصفهان ،داراي ويژگي هايي است كه اين مزيت را براي آن ايجاد كرده است تا در تمام نقاط ايران ،توزيع شود .شايد براي خيلي از شما سوال ساده اي پيش
بيايد و مطرح كردنش ضروري باشد.
ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﭘﺘﻮﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
در پاسخ بايد گفت ،پشم سنگ پتويي ،محصولي است كه از الياف خام مي باشد .اين الياف خام همان الياف خام پشم سنگ است .الياف خام پشم سنگ با ضخامت و وزن

مخصوص معين به صورت چند ﻻية داراي تراكم باﻻ مطابق با استاندارد  ٥٩٢ASTM Cتوليد مي شوند.

پشم سنگ پتويي اصفهان به صورت يك طرف توري  ١BWMو دو سمت توري گالوانيزه  ٢BWMتوليد مي شود .و در سرتاسر كشور عزيزمان ايران ،به فروش مي رسد .و

داراي اين قابليت هايي مي باشد ،كه حتي امكان صدور به كشورهاي ديگر را دارد .يعني هم پشم سنگ پتويي اصفهان و هم پشم سنگ تخته اي عﻼوه بر ايران مي توانند پشم
سنگ آسيا را هم تأمين كنند.

اين پشم سنگ ،بدون شك داراي مشخصات فني و ويژگي هاي منحصر بفردي است كه توانسته بازار ايران و برخي از كشورهاي خاورميانه و حتي كشورهاي صاحب سبك را
تسخير كند .فكر مي كنيد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﭘﺘﻮﯾﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
اجازه دهيد برخي از مشخصات و مزاياي پشم سنگ پتويي اصفهان را مرور كنيم .آن گاه ديگر مي توانيم با علم به مزاياي پشم سنگ پتويي اصفهان ،دﻻيل فروش گستردة آن

را در سراسر كشور را به راحتي ذكر كنيم.

 - ١پشم سنگ پتويي اصفهان يك عايق عالي حرارتي و صوتي است

 - ٢در مقابل ارتعاشات شديد بسيار مقام است

 - ٣پشم سنگ پتويي اصفهان ،به لحاظ شيميايي يك مادة خنثي محسوب مي شود
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 - ٤در مقابل آتش بسيار مقاوم است

 - ٥ثبات خواص فيزيكي و خواص شيميايي در دراز مدت و اين كه تغيير نكرده و پايداري بسيار مقاومي دارد

 - ٦به راحتي مي توان آن را حمل و نقل و جابجا كرد
 - ٧نگهداري آن بسيار راحت است.

 - ٨داراي قابليت هاي نصب ،برش آسان و سريع مي باشد

 - ٩عاري از آزبست و ساير مواد شيميايي خطرناك مي باشد.

 - ١٠براي كارهايي مثل عايق كاري سطوح فوﻻدي و فوﻻدهاي با قابليت خوردگي بسيار مناسب است.
 - ١١داراي هزينه اي مناسب است.

از نمونه پشم سنگ هاي موجود در بازار هاي ايراني پشم سنگ پتويي مي باشد كه در اندازه هاي متفاوتي در دسترس مشتريان قرار مي گيرد.
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﻧﻮاع ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ در ﭼﯿﺴﺖ؟
پشم سنگ پتويي اصفهان ،يكي از انواع متنوع و گوناگون پشم سنگ است .بايد يادآوري كنيم كه پشم سنگ داراي گونه ها مختلفي است .اگر از زواياي مختلف ديد به آن ها
نگاه كنيم ،متوجه مي شويم كه پشم سنگ ها بر اساس معيارهاي متنوعي تقسيم بندي مي شوند .معيارهاي دسته بندي گونه هاي مختلف پشم سنگ مي تواند بر اساس

كاربرد ،روش نصب پشم سنگ ،وزن مخصوص پشم سنگ ،طول عمر مفيد و موارد ديگر به انواع متعددي دسته بندي مي شود .هر كدام از اين گونه هاي پشم سنگ ،نام ها و

ويژگي هاي متفاوتي دارند .بر اساس ويژگي هاي پشم سنگ مي توانيم به تفاوت هاي آن ها پي ببريم.
اﻧﻮاع ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﭘﺘﻮﯾﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ

انواع پشم سنگ پتويي را مي توان در بازار ها يافت كرد كه هر كدام از آن ها داراي ويژگي هاي خاصي مي باشند .پشم سنگ پتويي بنا به نامي كه دارند همانند يك پتو
يكدست هستند كه در زمينه هاي مختلفي مورد كاربري قرار مي گيرد.

پشم سنگ پتويي در ضخامت هاي متفاوتي هستند كه هر چه ضخيم تر باشند مرغوب تر و كارا تر خواهند بود .چند نمونه از اين موارد را در ادامه بيان مي كنيم كه به قرار زير است:

پشم سنگ پتويي با ضخامت  ٤سانتي متر

پشم سنگ پتويي با ضخامت  ٥سانتي متر
پشم سنگ پتويي با ضخامت  ٧سانتي متر

پشم سنگ پتويي با ضخامت  ١٠سانتي متر
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ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﭘﺘﻮﯾﯽ در ﮐﺸﻮر
در بخش قبل ،با بيان كاربردهاي مهم ترين پشم سنگ هاي مورد استفاده ،تفاوت بين آن ها را نيز نشان داديم .پشم سنگ پتويي نيز از اين قاعده مستثني نيست.

انواع پشم سنگ پتويي در بازار ها يافت مي شود كه هر كدام از آن ها در زمينه خاصي به كار مي رود .اين محصوﻻت به عنوان عايق هايي هستند كه مي تواند در برابر صدا،
حرارت و  ...به كار برده شوند.

پشم سنگي كه در اين جا مورد بحث ما است در دانسيته هاي متفاوتي هستند كه موجب شده در مواردي كه در ادامه ذكر مي كنيم به كار برده مي شود.

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﭘﺘﻮﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﻃﺒﻖ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:

 - ١پشم سنگ پتويي با تور سيمي گالوانيزه و روكشي از فويل آلومينيمي و كاغذ كرافت دوخته شده است.

 - ٢پشم سنگ پتويي در ساختمان ها

 - ٣پشم سنگ پتويي در مجتمع پتروشيمي

 - ٤پشم سنگ پتويي در مراكز تامين بخار
 - ٥پشم سنگ پتويي كشتي ها

 - ٦پشم سنگ پتويي سيستم هاي تهويه
 - ٧استفاده در توربين ها
 - ٨استفاده در داكت ها

 - ٩استفاده در مخازن

 - ١٠استفاده در لوله هاي داراي قطر باﻻ
 - ١١استفاده در كوره ها و گرم خانه ها

 - ١٢استفاده در شيرها و فلنج ها

عﻼوه بر پشم سنگ پتويي ،انواع ديگري از پشم سنگ وجود دارد كه هر كدام ويژگي هاي خاص خودشان را دارند.
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ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
 - ١پشم سنگ تخته اي

 - ٢پشم سنگ هيدروپونيك
 - ٣پشم سنگ لوله اي

 - ٤پشم سنگ فله اي
 - ٥پشم سنگ لحافي

 - ٦پشم سنگ حﻼجي شده
اكثر پشم سنگ هاي فوق بر اساس كاربردي كه دارند نام گذاري و دسته بندي شده اند .هر كدام از اين پشم سنگ ها ،طبق معيارهاي زير داراي ويژگي متفاوتي هستند .در

واقع دليل تفاوت اين گونه هاي پشم سنگي كه ذكر كرديم ،بر پايه و اساس معيار هاي زير با هم تفاوت دارند:
الف  -كاربرد پشم سنگ

ب  -روش نصب پشم سنگ

ج  -وزن مخصوص پشم سنگ

د  -قيمت پشك سنگ هيدروپونيك

ه  -رنگ پشم سنگ)در برخي موارد(
و  -روش توليد پشم سنگ

اگر بخواهيم تفاوت چند گونة مهم پشم سنگ را در كاربردي كه دارند ،عنوان كنيم ،مي توانيم توضيح مختصري دربارة كاربرد بعضي از آن ها ارائه كنيم.
ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﻓﻠﻪ:
 - ١استفاده در عايق كاري مابين دو جدارة ديوارهاي ساختماني

 - ٢استفاده در سازه هاي نامنظم تجهيزات صنعتي
 - ٣استفاده در لنت ترمز خودروها

 - ٤استفاده در يخچال ،ديوار و تنورهاي نانوايي مختلف
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ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﻟﺤﺎﻓﯽ:
پشم سنگ لحافي هم بدون روكش است ،هم با روكش ،كه آن داراي فويل آلومينيم و كاغذ كرافت مي باشد كه كاربد آن عبارتند از:
 - ١استفاده در ساختمان هاي مسكوني و صنعتي

 - ٢استفاده در كانال هاي گردش هوا

 - ٣استفاده در پوشش سقف هاي كاذب و سوله اي

 - ٤استفاده در ديوارهاي سالن آمفي تئاتر ،به عنوان عايق ،جهت جذب صدا و جلوگيري از ارتعاشات
 - ٥استفاده در آب سردكن ها

ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﻟﻮﻟﻪ ای

پشم سنگ لوله اي هم بدون روكش است ،هم با روكش ،كه آن هم داراي فويلي از آلومينيم و كاغذ كرافت مي باشد و عبارتند از:
 - ١استفاده در صنايع غذايي

 - ٢استفاده در لوله هاي حاوي سياﻻت گرم ،سرد و بخار آب
 - ٣استفاده در صنايع نفت-گاز و پتروشيمي

 - ٤استفاده در سيستم هاي حرارتي ،برودت و تهوية مطبوع
ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﺗﺨﺘﻪ ای
پشم سنگ تخته اي هم بدون روكش است ،هم با روكش ،كه آن نيز داراي فويلي از آلومينيم و كاغذ كرافت مي باشد اين نوع از پشم سنگ هم عبارتند از:
 - ١استفاده در ساختمان ها)كف ،ديواره ها ،سقف ها(

 - ٢استفاده در كشتي ها

 - ٣استفاده در فرودگاه ها و متروها

 - ٤استفاده در مجتمع پتروشيم ،پاﻻيشگاه ها و نيروگاه هها
 - ٥استفاده در مركز هاي تأمين بخار

 - ٦استفاده در استوديوهاي صدابرداري ،سالن هاي كنفرانس
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 - ٧استفاده در ساخت ساندويچ پانل

 - ٨استفاده در سيستم هاي تهويه مطبوع

ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﭘﺘﻮﯾﯽ
توليد انواع پشم سنگ پتويي با توجه به كارايي كه دارد به طور عمده انجام مي شود .زيرا همان طور كه در قسمت قبل ذكر كرديم در عرصه هاي مختلفي به كار مي رود.
بنابراين اين محصوﻻت داراي بازار فروش عالي هستند.

توليد پشم سنگ پتويي در شهر هاي مختلف كشور مان انجام مي شود كه نام اين شهر ها را ذكر مي كنيم:
 شهر كرج

 شهر اصفهان
 شهر گلﭙايگان
طول عمر مفيد پشم سنگ

هر كاﻻيي يك طول عمري دارد .اين طول عمر مفيد به عوامل زيادي بستگي دارد كه مي توان به موارد زير اشاره كرد:
 - ۱ﻧﻮع ﻣﻮاد اوﻟﯿﮥ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻫﺎ

 - ۲وزن ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ :يعني نسبت وزن به حجم ،كه وقتي تحت نيروهاي مختلف قرار مي گيرد ،نشانگر اين است كه تا چه حد مي تواند تحمل كند.
روش نصب پشم سنگ ،كه بسيار مهم است .اگر پشم سنگ داراي باﻻترين كيفيت ممكن باشد ولي به روشي نامناسب و نا صحيح نصب شود ،خيلي زودتر از آن چه كه فكرش را
مي كنيد ،از بين مي رود.

 - ۳ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده :بسيار مهم است كه پشم سنگ توليدي در چه محيطي استفاده مي شود .آب و هواي خشك ،مرطوب ،گرم يا سرد ،محيط خورنده يا خنثي و ...

 - ۴اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ :اگر از پشم سنگ مناسب با كاربردي كه نياز داريم استفاده شود .همچنين هميشه از پشم سنگ مورد استفاده ،مراقبت هاي ويژه را انجام
دهيم ،طبيعت ًا طول عمر مفيد آن ،بيشتر خواهد بود.

ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﭘﺘﻮﯾﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ

پشم سنگ پتويي در بازار ها در درجه هاي كيفي متفاوتي ارائه مي گردد كه هر كدام در زمينه هاي خاصي به كار برده مي شود .پشم سنگ پتويي درجه يك در كارخانه هاي
توليدي شهر اصفهان به طور عمده توليد و وارد بازار ها مي شود.
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ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش ﻋﺎﯾﻖ ھﺎی ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ و ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ آسام ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻮﻓﯿﻖ روز اﻓﺰون آرزوﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ:
📲 09144138406

♨  -ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ آﺳﺎم:

04133866119
📲 0912 92 99 551
@asam4
@asamrockwool
www.rockwools.ir
www.asamrockwool.com

☎
🆔
🆔
🌐
🌐

https://t.me/joinchat/AAAAAEEgsMpld5-GbUuOsQ
♨  -ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ آﺳﺎم:
https://t.me/joinchat/AAAAAFFWPzlqQCcyxMfk1Q

