
 ؟چیست نسوز ارچهپ
 فایبر از آن الیاف در نسوز پارچه .است نسوز پارچه دارد باالیی بسیار مقاومت سوزی آتش و حرارت برابر در که محصوالتی از یکی

 نسوز پارچه زدن آتش .دارد کاربرد متنوعی و مختلف های زمینه در و است شده استفاده فایبرگالس و کوالر یا آرامید گرانیت، سرامیک،

 هیچ که نیست معنا این به این البته .شوند نمی سوزی آتش دچار راحتی به و بوده طبیعی آن الیاف که چرا است، اریدشو بسیار کار عمالً

 که دیگری مهم نکته .گیرد می صورت آرامی به عمل این شوند سوزی آتش دچار نسوز های پارچه از نوع این اگر .نشود ور شعله وقت

 و جالب بسیار های ویژگی از مورد این که کند خاموش را خود تواند می نسوز پارچه شدن رو شعله صورت در که است این دارد وجود

 .شود نمی یافت ای پارچه نوع هیچ در و بوده نسوز های پارچه فرد به منحصر

 وزن و تباف باشند اشتعال غیرقابل و باشند داشته باال بسیار مقاومت حرارت برابر در توانند می نسوز های پارچه اینکه علت

 تجزیه آرامی به و شود نمی ور شعله دهند قرار زیاد بسیار دمای در را آن اگر که است ای گونه به ویژگی این .است ها آن

 .گردند می

 زنسو پارچه ساختاری های ویژگی

  ها پارچه این ویژگی تنها که باورند این بر و شناسند می ها آن بودن اشتعال ضد قابلیت با را نسوز های پارچه مردم عموماً

 چندین قابلیت، این بر مازاد نسوز های پارچه که چرا است مردم بیشتر باور خالف بر امر واقعیت اما. است مورد یک همین

 به توان می ها ویژگی این جمله از . سازد می مناسب خود وظایف انجام برای را ها آن که دارند دیگر مهم و ساختاری ویژگی

 :نمود اشاره زیر موارد

 نروغ ضد خاصیت و ها باز و ها اسید برابر در باال مقاومت 

 یکشش فشار برابر در مقاومت 

 جریان و خوردگی برابر در مقاومت  

 باال بسیار پذیری انعطاف قدرت 

 دگرا سانتی درجه ۰۰۱۱ از باالتر های دما ابربر در مقاومت 

 خورد می چشم به آن مختلف های مدل در که است نسوز پارچه ساختاری های ویژگی و ها مزیت از ای گوشه تنها موارد این

  .باشد داشته مختلف صنایع در فراوانی های کاربرد محصول این تا است شده سبب ها ویژگی این مجموع .

  

 نسوز های پارچه از دهاستفا موارد
 این است حرارت مقابل در مقاومت توانایی نسوز های پارچه اساسی و اصلی های شاخصه از شد اشاره تر قبل کمی که همانطور

 گرفته ها لوله و تاسیسات کاری عایق از .گیرد قرار استفاده مورد مختلفی جاهای در نسوز های پارچه تا است شده باعث قابلیت

 .ها ساختمان حتی و کارخانجات و بخار های دیگ دیبن عایق تا

 ساختار کدام هر و بوده متنوع بسیار نسوز های پارچه دارد وجود که محصولی پرکاربردترین از یکی عنوان به نسوز های پارچه 

 بسیار ها رچهپا مدل این از یکسری البته گیرند قرار استفاده مورد مختلفی موارد در تا شده باعث که دارند مشخصاتی و



 که نسوز های پارچه این گیرد می قرار استفاده مورد بیشتر دارد وجود که دیگری نسوز های پارچه به نسبت و است پرطرفدار

 .هستند فایبرگالس و آرامید سرامیکی، از عبارتند گیرند می قرار استفاده مورد بیشتر

 زنسو پارچه های اندازه و ابعاد
 تا است شده سبب موضوع همین و دارند صنایع در یذزیا بسیار های کاربرد نسوز های پارچه کردیم اشاره که همانگونه

 مختلف نیاز پوشش دلیل به اندازه و ابعاد در تفاوت این . شود عرضه بازار در مختلفی های اندازه و ابعاد در محصول این

 می تولید متفاوتی های اندازه و ابعاد در را نسوز های پارچه ها، تولیدی از بسیاری که است جهت همین به و بوده صنایع

 با متناسب عموما و بوده متفاوت نسوز پارچه از مدل هر اندازه و ابعاد که باشید داشته نظر در را نکته این باید . نمایند

 اندازه و بعادا با گالس فایبر نسوز پارچه اندازه و ابعاد مثال برای شود می ساخته آن نخ ساختاری های ویژگی و نیاز

  .است شده ابعاد در تفاوت سبب هم موضوع همین و بوده متفاوت سرامیکی نسوز پارچه

 ضخامت به که شود می عرضه بازار در متری میلی ۰،۰،۱،۵٫۱ های ضخامت در گالس فایبر نسوز های پارچه مثال برای

 البته و نیاز به بسته هم محصوالت این عرض و طول . شوند می شناخته هم گرمی ۰۵۱ ، گرمی ۱۱۱ ، گرمی ۰۱۱ های

 با متناسب هم طول و شود می گرفته نظر در محصوالت این برای متر یک عرض عموما اما است متفاوت تولیدی برند

 شوند می عرضه متری ۵۱ های رول صورت به محصوالت این عموما که کرد نشان خاطر باید . شود می داده برش نیاز

 .کند می صدق سرامیکی پارچه مانند هم دیگر نسوز های پارچه با رابطه در موضوع این . نددار را متر ۰ عرض که
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 ؟اند کدام نسوز پارچه مختلف انواع
 تبرزن نسوز پارچه

 برزنت نسوز پارچه نوع این که دارد وجود که است نساجی های پارچه نوع معروفترین و ترین محبوب

 عایقکاری در مثال طور به گیرد می قرار استفاده مورد مختلفی صنایع در دارد که هایی ویژگی به بسته نسوز

 امر این علت و دارد کاربرد غیره و جوشکاری محافظ الیه کوره پشتیبان عایق گری ریخته صنعت و ها قالب

 .کرد معرفی گراد سانتی رجهد ۰۰ دمای در آنها حرارتی مقاومت و آن باالی مکانیکی مقاومت توان می را

 یسرامیک نسوز پارچه
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 باالیی بسیار مقاومت نسوز یها پارچه اینگونه که است سرامیکی نسوز پارچه نسوز های پارچه دیگر انواع از 

 دوام و مفید عمر به توان می سرامیکی نسوز های پارچه اساسی های ویژگی از دارند حرارت و گرما برابر در

 سرامیکی نسوز پارچه کرد اشاره غیره و مکانیکی و الکتریکی سختی شرایط برابر در مقاومت و ها آن طوالنی

 های نت فالمی و فلزی های رشته از مواقع بعضی شوند می فتهبا پودی تاری بافندگی های ماشین توسط

 است خاطر این به امر این علت که گیرد می قرار استفاده مورد سرامیکی نسوز های پارچه بافت در ای شیشه

 .دهند افزایش را قابلیت این و ببرند باال را سرامیکی نسوز های پارچه استحکام که

 یسیلیکون نسوز پارچه
 در و بوده پرکاربرد بسیار که است سیلیکونی نسوز  پارچه نسوز های پارچه ترین پرفروش و ترین بمحبو از 

 و سیلیکون دورو نسوز پارچه مدل دو در سیلیکونی های پارچه .گیرد می قرار استفاده مورد مختلفی های زمینه

 مختلفی جاهای در آنها کاربرد نوع به بسته ها پارچه از نوع این .دارد وجود سیلیکون رو یک نسوز پارچه

 کردن تولید از ستا عبارت سیلیکونی نسوز های پارچه از استفاده موارد جمله از گیرن، می قرار استفاده مورد

 نشانی آتش های صنعت در موارد این معموالً که سوز های لباس و نسوز های دستکش و نسوز های کیسه

 .شود می استفاده بیشتر

 تآزبس نسوز پارچه
 نوع این های ویژگی است آزبست نسوز  پارچه دارد خوبی بسیار فروش بازار که نسوز های پارچه از دیگر یکی

 را کاربردها این بخواهیم اگر .گیرد قرار استفاده مورد متنوعی های زمینه در تا است شده باعث نسوز پارچه

 :است زیر شرح به دهیم توضیح برایتان

 .غیره و بخار های دیگ ها، ساختمان ها، کارخانه گیری حرارت و کاری عایق

 .باشد می فلون فایبر پارچه نوار و  نسوز های پارچه نوع این کاربردهای از بخشی تنها شد ذکر که مواردی 

 سگال فایبر نسوز پارچه

https://nasooztoos.com/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://nasooztoos.com/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c/
https://nasooztoos.com/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b2-%d8%a2%d8%b2%d8%a8%d8%b3%d8%aa/
https://nasooztoos.com/%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d9%84%d9%88%d9%86/


 نسوز های پارچه این جنس است پرکاربرد بسیار که است نسوز های پارچه مختلف انواع از یکی فایبرگالس 

 تا ۰۱۱ دمای در انندبتو که دارند را توانایی این نسوز های پارچه نوع این باشد می گالس فایبر الیاف از

 شامل دخو گالس فایبر نسوز  پارچه البته نروند بین از و کنند مقاومت سانتیگراد درجه شصت و پانصد

 نساجی های پارچه این باشد می دار فویل گالسفایبر نسوز پارچه آنها از یکی که شوند می مختلفی های مدل

 و دویست مثبت ها جهت در ۳۵ منفی دمای در مقاومت توانایی که معنی این به باشد می آتش ضد مطلقاً

  .است ای توجه قابل و مهم بسیار نکته این که دارند را گراد سانتی درجه هشتاد

 اسیلیک نسوز پارچه 
 هوافضا صنعت و ها راکت ها موشک تولید در که است نومکس پارچه و  سیلیکا نسوز پارچه نسوز پارچه انواع از دیگر یکی 

 جمله از است باال بسیار های حرارت برابر در مقاومت توانایی سیلیکا نسوزه های پارچه اساسی های ویژگی جمله از دارند کاربرد

 حرارت برابر در مقاومت به توان می گیرند قرار استفاده مورد فضا و هوا صنایع در نسوز های پارچه این شده باعث که عواملی

 .کرد اشاره ای انتیگرادس درجه ۰۰۱۱ ای لحظه حرارت برابر در مقاومت و ای سانتیگراد درجه ۰۱۱ مداوم

   جهته یک بافت کربن نسوز پارچه – کربن نسوز پارچه  –   آرامید نسوز پارچه
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