
 

 پشم سرامیک چیست؟

 :کمعرفی پشم سرامی

 .آیدهای نسوز به شمار میترین نوع عایقعایق سرامیکی( از بهترین و مقاوم) پشم سرامیک

 .شوندکه با استفاده از اکسید آلومینیوم و سیلیس تشکیل می

های متفاوت پشم معدنی تصنعی و مصنوعی دارای تحمل حرارتی یکی از گونه عایق سرامیکی

ای، الیاف بافته های مختلفی از جمله فلهباشد و در شکلدرجه سانتیگراد می 1400بسیار باال 

 .است شده، رولی و پتویی تولید شده

 .گرددهم شناخته می  kaowool ، به اسمپشم سرامیک

پشم  گسترش یافت، تحت عنوان 1۹۵0ت آلومینیوم که در دهه سال لین مدل فیبر سیلیکااو

 .گذاری شدنام سرامیکی نسوز

نسبتا تنها در  امیکپشم سر با دقت به مخارج ایجاد و دسترسی محدود به پشم معدنی، تولید

 .گیرندکاربردهای صنعتی و فرایندهای صنعتی با رتبه حرارت باال گزینه به کارگیری قرار می

 .سرامیکی و محصوالت آن هستند الیاف سرامیکی نسوز شاملپشم 

 .شوندکه از ترکیبات معدنی نظیر آلومینا و سیلیکا ساخته می

 :توان بههای نسوز را میخصوصیات سرامیک

رکم، قابلیت تحمل شوک حرارتی، مقاومت باال در برابر سایش و مقاومت هدایت حرارتی بسیا

 .شیمیایی خوب در برابر بسیاری از مواد اشاره کرد
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ای یا فلزی تقویت های شیشهگاهی برای افزایش استحکام، منسوجات سرامیکی با فیالمنت

 .شوندمی

کشی از آلومینیوم برای افزایش انعکاس حرارتی در های سرامیکی، روهمچنین در برخی از پارچه

 .شودیک طرف آنها پوشش داده می

های مختلفی همچون نخ، پنبه، طناب، نوار، پارچه، کاغذ، پتو، مدول محصوالت سرامیکی به شکل

 .و برد با ابعاد و مقاومت دمایی متفاوت در بازار موجود هستند

 

 :کامیتاریخچه پشم سر

 .شد نسوز مبتنی بر آلومینیوم سیلیکات در بازار اروپا راه اندازی سرامیک پشم 1۹۶0در دهه 

با توجه به مقاومت باال در برابر حرارت و خواص فنی خوب )به عنوان مثال مقاومت در برابر 

ترین انتخاب پیمانکاران سریعاً به مهم امیکپشم سر ،(حرارتی و هدایت حرارتی کم شوک

 .کاری صنعتی با درجه حرارت باال تبدیل شدعایق برای
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در زمینه  ترتر و به صرفهاد ساخت و ساز سبکباعث ایج پشم سرامیک حرارتیاستفاده از عایق

 .خودرو شد های گرمایشی وهای صنعتی و دیگر تجهیزات فنی مثل سیستمساخت کوره

 .استفاده از آن بسیاری از مزایای اقتصادی و زیست محیطی را در پی داشت

با  بتن ایههای کوچکتر و تودهضخامت دیواره امیکپشم سر ترین پیامدهای استفاده ازمهم

 .تر استای پایینحجم قابل مالحظه

 :کانواع پشم سرامی

 یپشم سرامیک پتوی 

 یپشم سرامیک طناب 

 یپشم سرامیک رول 

 

 :کامیمزایا پشم سر

 یپایداری حرارتی و مقاومت حرارتی بسیار عال 

https://ostovarsazan.com/%d9%be%d8%b4%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9/
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 یهای حرارتمقاوم در مقابل شوک 

 بخاصیت آکوستیکی خو 

 لضد حریق و عدم اشتعا 

 یها و خوردگمقاوم در مقابل مواد شیمیایی، روغن 

 یومت حرارتی به وزن بسیار عالنسبت مقا 

 صپذیری بدون نقنصب سهل و آسان و انعطاف 

 یدارای خواص عایق الکتریک 

 :کمعایب پشم سرامی

 هزینه نسبتا باال 

 افسفریک و هیدروفلوریک و بازهای توانمقاومت ناچیز در مقابل اسید 

 تتنفس ریز الیاف پشم سرامیک به شدت سرطان زاس 

های کافی برای تحقیق در این مورد نیز ص آدم اثبات نشده و هنوز دادههرچند این داعیه درخصو

 .نمایندها آزمایشاتی انجام شده که درستی ادعای فوق را تایید مینیست و صرفا برروی موش

 :کامیکاربرد پشم سر

عالوه بر خواص حرارتی که دارد و مقاومت باالی آن در برابر حرارت، عایق  امیکعایق پشم سر

 .باشدی خوبی نیز میصوت

های نازک است مانند بدنه هایی که نیاز به عایق حرارتی و صوتی در الیهتوان از آن در مکانمی

 .خودرو استفاده کرد
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 .شودبه عنوان الیه ضد آتش نیز استفاده می هادر سازه عایق پشم سرامیک از

 :امیکعایق پشم سر دیگر کاربردهای

 ها بخار و ها با دماهای بسیار باال مانند: بویلرها، توربینکاری تجهیزات و مکانعایق

 …گاز،

 یهای الکتریکی و القایکاری کورهعایق 

 کاری صوتی و حرارتی بدنه خودرو، ترمز،سازی برای عایقدر صنعت خودرو… 

 مهای جریان گرها و داکتکاری لولهعایق 

 قحریاستفاده به عنوان عایق ضد 

 شهای ضد آتهای نسوز برای لباستولید پارچه 

 یصنعت هوایی و هواپیمای 
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 :کامیساخت و تولید پشم سر

مواد اصلی تشکیل دهنده از جمله اکسید آلومینیوم و سیلیس در  پشم سرامیکی، در روند تولید

 .باشدابتدا به صورت به پودر می

کیب هایی که به آن نیاز است، با یکدیگر تربا عبور از صافی و فیلترهای گوناگون با مقیاس

 .شوندمی

شود و با تکنیک نیروی گریز از مرکز به الیاف تبدیل سپس پودر ترکیبی در کوره ذوب می

 .گرددمی

ترین مراحل برای تولید این محصول آن است که الیاف حاصله به ماشین توزیع رفته تا از مهم

درون فیبرها و روی الیاف ها از توزین مناسب بیابد، همزمان با انجام این مرحله گازها و باقی مانده

 .شود گردد، الیاف تمیزکه سبب می به بیرون کشیده

شوند تا رود و پس از خروج این الیاف بریده یا دوخته میدر پایان الیاف تمیز به کوره آنیلینگ می

 .محصول مورد نظر حاصل شود

، Na2O ،MgO ،CaO ،Fe2O3 ،SiO2 شامل امیکپشم سر ترکیبات محصول نهایی

Al2O3 ،K2O باشدمی. 

 :گشباهت و تفاوت پشم سرامیک و پشم سن

های زیادی باهم های گرم هستند که شباهتهردو از دسته عایق پشم سرامیک و پشم سنگ

 .دارند

هر دو عایق حرارتی در میزان عایق حرارتی، عایق صوتی و مقاومت در برابر آتش با هم رقابت 

 .نزدیکی دارند
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در طبیعی بودن مواد اولیه و تولید پشم سنگ  پشم سرامیک ترین تفاوت عایق پشم سنگ ومهم

 .است

 .تیک عایق مصنوعی اس امیکپشم سر آید امازیرا پشم سنگ از سنگ طبیعی بدست می

متفاوت است و برای خرید هر یک با توجه به  پشم سرامیک تردید قیمت پشم سنگ با قیمتبی

 .گیری نماییمخواهیم باید تصمیمای که از آن میکاری و نتیجههدف عایق

 

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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