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شرکت پوالد پوشش (آونگ) در سال  1377در تهران با شماره ثبت  139754تاسیس گردید .این
شرکت با افزایش دامنه فعالیتهای خود در صنایع سیمان ،فوالد ،پتروشیمی و سایر صنایع کانی غ یر فلزی
از سال  1383به صورت مجموعه ای فنی ،مدیریتی و اجرایی حضوری فعال در عرصه صنعت ای ران داشته
است.
این شرکت با دارا بودن سابقه طوالنی در زمینه نسوز و عایق کاری به صورت ( EPCطراحی و تامین و
اجرا) در صنایع فوالد و سیمان در سالهای اخیر بهینه سازی مصرف انرژی را نیز در زمره فع الیتهای خود
قرار داده است.
شرکت پوالدپوشش به عنوان نماینده انحصاری شرکت  ISOLLATدر ایران خدمات نوین عایق ک اری
حرارتی و ضد حریق را به صاحبان صنایع ارائه می نماید .محصوالت عایق ایزوالت اثر ق ابل ت وجهی در
جلوگیری از اتالفات حرارتی و افزایش ایمنی تجهیزات صنعتی و ساختمانی خواهد داشت.
این محصوالت  ،پایه سرامیکی داشته و قابلیت اعمال به صورت پوشش بر روی انواع سطوح را دارا می
باشند .این محصوالت در سال  2002در موسسه تحقیقاتی " ، "Special Technologiesوابسته ب ه
صنایع دفاع روسیه ،تولید شده و به ثبت رسیده اند .از مهمترین ویژگی های این مواد ق ابلیت استفاده به
عنوان عایق حرارتی در دماهای  - 60تا ( +700حداکثر  )800درجه می باشد .چنانچه هیچ محصول
مشابه دیگری با ویژگی ه ای مشابه و قابل رقابت با این مواد ،در بازار وجود ندارد .بدین ترتیب این
محصوالت عالوه بر کاهش اتالفات حرارتی ،تجهیزات صنعتی و ساختمان ها را در برابر آت ش سوزی و
خوردگی ایمن می نماید.
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ایزوالت ( ) ISOLLATچیست؟
به طور کلی استفاده از عایق های حرارتی با هدف محدود کردن انتقال
حرارت در اجزای ساختمان و تجهیزات صنعتی صورت می گیرد .عایق
های حرارتی مصالحی هستند که ساختار داخلی آنها جریان حرارت را
کاهش می دهند و در صورتی که مصالح من اسب به درستی و در محل
مناسبی اعمال شوند ،می توانند صرفه جویی انرژی قابل توجهی را در
طول عمر مفید ساختمان یا واحد صنعتی تضمین نمایند.
عایق حرارتی ایزوالت تشکیل شده است از سرامیک و سیلیکات در ابعاد میکروسکوپیک که در داخل آن حجره های هوا وجود داشته و در
یک ترکیب پلیمری مایع غوطه ور می باشند .این ترکیب باعث سبک وزنی ،انعطاف پذیری ،قابلیت ارتجاعی و همچن ین چسبندگی باالی
این محصول می گردد .این پوشش عالوه بر دارا بودن ضریب مقاومت حرارتی باال ،در برابر صدا و خوردگی نیز به عنوان عایق عملکرد
مناسبی دارد .این محصول در برابر ضربه نیز مقاوم بوده و ضد حریق می باشد .یکی از مهم ترین برتری های این محصول نسبت به ع ایق
های کالسیک ،دارا بودن پایه پلیمری مایع است که همانند رنگ عمل کرده و قابلیت اعمال بر روی کلیه سطوح ب ا اشکال مختلف را مه یا
می سازد .از دیگر ویژگی های این محصول ،می توان به ضریب باالی انعکاس اشاره نمود که از نفوذ تابش خورشی د به د اخل ساختما ن
جلوگیری به عمل آورده و موجب بهینه سازی مصرف انرژی می گردد.
مزایای : ISOLLAT


محدوده حرارتی گسترده عملیاتی بین  - 60تا  ( +700حداکثر  800درجه سانتیگراد) و عدم وجود محصولی با خاصیت مشابه



امکان عایق سازی اماکن بسیار سرد بدلیل مقاومت باال در دماهای پایین



کاهش قابل توجه ضخامت مورد نیاز برای عایق کاری با این محصول در مقایسه با سایر عایق ها



سبک بودن فوق العاده و عدم اعمال وزن اضافی به سیستم



عمر مف ید بین  15تا  30سال بدون کاهش کارایی



جلوگیری از خوردگی سطوح و عدم آسیب رسانی به تجهیزات صنعتی و نمای ساختمان در زمان اعمال



صرفه جویی در انرژی ،زمان و هزینه بدلیل شرایط اعمال ،تعمیر و نگهداری آسان نسبت به عایق های کالسیک



مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید و دارا بودن ضریب انعکاس حرارتی باال و درنتیجه جلوگیری از رسیدن حرارت به داخل
ساختمان و کمک به خنک ماندن فضای داخلی ساختمان در تابستان



مقاومت در برابر نوسانات حرارتی و رطوبتی به دلیل انعطاف پذیری ب اال و خاصیت ضد خوردگی



جلوگیری از خوردگی ناشی از رطوبت تجهیزات صنعتی و نمای ساختمان در مناطق آب و هوایی مرطوب



عدم استفاده از عناصر مضر برای سالمت انسان همچون ذرات معلق و فلزات سنگین در ساختار آن



قابل اعمال در رنگ های مختلف



قابلیت کاهش شدت صدا و ارتعاشات تا  7دسی بل
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موارد استفاده در صنایع مختلف
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کاربردهای عایق حرارتی در صنعت

کاربردهای عایق حرارتی در ساختمان

کاربردهای عایق حرارتی در خودروسازی

لوله های آب گرم و بخار

منبع هوای سرد

سقف وسایل نقلیه یخچال دار

لوله ها و کانال های تهویه مطبوع

اتاق های زیر شیروانی

بدنه ضد آتش اتومبیل های مسابقه

مخزن ها و لوله های انتقال سیاالت

سقف ها و دیوارهای داخلی ساختمان

سرویس مدرسه

مخازن و خطوط روغن داغ

نمای ساختمان

اتوبوس ها

مخازن بنزین و دیزل

آب بندی سقف

کاروان ها

اتصاالت (شیرآالت و زانویی ها)

سیلوها

قطعات سیستم اگزوز

دیگهای بخار ،مبدل های حرارتی

بناهای فلزی

بدنه و سقف تریلرها

آثار باستانی

بناهای شیشه ای

بدنه داخلی هواپیماها

خطوط اکسیژن

مرغداری ها

عرشه کشتی و لوله های اگزوز

خط لوله نفت (زیر زمین – روی زمین)

مزارع نگهداری اسب و اماکن آموزشی مرتبط

تانکرها

تانکر آب

نرده های فلزی

قایق های ماهیگیری

مخازن ذخیره سازی نیتروژن و سیمان

پارکینگ ها

سطوح داخلی واگن های قطار و مترو

مخازن اختالط مواد داغ شیمیایی

تاسیسات نظامی

تاسیسات حرارتی قطارها

جدا کننده های روغن

شیر آتش نشانی

تاسیسات حرارتی کشتی ها

انواع شیرآالت و دریچه های صنعتی

لوله های تاسیسات و محل نگهداری اتصاالت

تاسیسات مترو

تجهیزات پاالیشگاهی

صنایع هوافضا

تاکسی ها

بناهای فوالدی

تجهیزات یخچال و فریزر

کامیون ها

دیگ های روغن و بخار

دودکش های صنعتی

صنایع نظامی

تجهیزات تولیدی نفت و گاز

مرمت بناهای تاریخی

حمل و نقل مواد غذایی

لوله های بخار پرفشار

سردخانه ها

تاسیسات کارخاتجات خودروسازی

واحدهای بازیافت حرارتی

برج ها

کشتی های تفریحی

صنایع غذایی و کشاورزی

تاسیسات حرارتی ساختمان

سیستم تهویه مطبوع وسایل حمل و نقل

محصوالت موجود ،ویژگی ها و قابلیت ها
 - ISOLLAT 01صنعت ساختمان
این نوع عایق خاصیت ر وان شدنی داشته و در اثر تکان
دادن و حرکت رقیقتر شده گرانروی آن کاهش می یابد.
این محصول در صنعت ساختمان به عنوان عایق
حرارتی به روی نما و دیوارهای داخلی ساختمان قابلیت
اعمال دارد .درجه حرارت عملیاتی این محصول بین
 - 60تا  +150درجه می باشد.

 - ISOLLAT 02چند منظوره
این محصول با دارا بودن حداقل ضریب هدایت حرارتی،
در واحدهای صنعتی به کار گرفته شده و قابلیت اعما ل
در کلیه سطوح در محدوده حرارتی بین  - 60تا +170
درجه را دارا می باشد .برای نمونه لوله های بخار و
روغن ،کوره ها ،دیگ های بخار ،سیلوها و سایر
تجهیزات نگهداری مواد از جمله موارد کاربرد این
محصول می باشد .همچنین در صورت به کارگیری این

 - ISOLLAT 05ویژگی ضد حریق باال
این عایق حرارتی به منظور اعمال پوشش ضد حریق در
تاسیاست فوالدی به کار گرفته می شود .این محصول
حداقل تا  45دقیقه در برابر شعله آتش ایم ن بوده و به
دلیل انعطاف پذیری باال و در عین حال سختی کافی در
برابر ضربه و ارتعاشات باال و مداوم نیز مقاوم است.
محصول دیگری با ویژگی های مشابه که باعث جلوگیری
از خسارت های آتش سوزی شود در بازار وجود ندارد.

 - ISOLLAT Nanoمرمت آثار باستانی
این محصول با برخوردار بودن از خاصیت فتوکاتالیز یک
عایق جدید می باشد که قابلیت اعمال در نمای ساختمان
را داشتـه و در برابر اشـعه خورشـید و رطوبـت مقـاوم
مـ ی باشد .در مرمت و حفظ و نگهداری آثار باستانی
کاربرد دارد.

عایق از خسارت های ناشی از آتش سوزی جلوگیری
خواهد شد.

 - ISOLLAT 03همراه با ویژگی ضد حریق
این محصول به لحاظ مقاومت در برابر آتش سوزی از
کارایی باالیی برخوردار بوده و همچنین قابلیت تحمل
درجه حرارت بین  - 60تا  +170درجه را دارا می باشد.

 – ISOLLAT Mدرجه حرارت پایین
این نوع عایق حرارتی در برابر سرما مقاوم بوده و تا دمای
 - 15درجه قابلیت اعمال و نگهداری دارد .این محصول هم
همانند سایر محصوالت ایزوالت در برابر آتش سوزی مقا وم
بوده و با جلوگیری از سرایت آتش سوزی ،خسارات ناشی
از حریق را کاهش می دهد.

 - ISOLLAT 04درجه حرارت باال
این عایق پایه سیلیکونی داشته و ارگانیک می باشد.
ویژگی مهم این محصول ،قابلیت استقاده در تجهیزات
صنعتی از جمله خطوط لوله در درجه حرارت عملیاتی
مابین  - 60تا  +700می باشد .این ویژگی ممتاز در
هیچ محصول دیگری در بازار وجود ندارد .در صورت به
کارگیری الیاف شیشه مابین عایق ها مقاومت محصول
تا  +80 0درجه افزایش می یابد . .این محصول هم
همانند سایر محصوالت ایزوالت در برابر آتش مقاوم
بوده و خسارات ناشی از حریق را به تعویق می اندازد.

 - 60 - ISOLLAT Effectiveتا +700
در حالت کلی جهت عایق کاری سطوح با دمای باال ،از
روش ایزوالت افکتیو ( )ISOLLAT EFFECTIVEاستفاده
می شود .در این روش مواد ایزوالت به صورت ترکیبی با
الیاف شیشه یا الیاف سرامیکی به صورت الیه الیه اعمال
می گردد .بر اساس کاربرد و همچنین درجه حرارت سطح،
از عایق های حرارتی  ISOLLAT-02و یا ISOLLAT-04
استفاده می شود .با به کارگیری این روش ،همراه با حفظ
ویژگی های عایق ،قیمت محصول  %30تا  %40کاهش
می یابد  .این محصول نیز همانند سایر محصوالت ایزوالت
در برابر آتش سوزی مقاوم بوده و خسارات ناشی از حریق
را به تعویق می اندازد.
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مشخصات فنی مخصوالت ISOLLAT
مشخصات فنی
چگالی حالت مایعKg/dm3 ،
İSOLLAT-01, İSOLLAT-Nano
İSOLLAT-02, İSOLLAT-M
İSOLLAT-03
İSOLLAT-04

چگالی حالت خشک ،پس از اعمالKg/dm3 ،
İSOLLAT-01, İSOLLAT-Nano
İSOLLAT-02, İSOLLAT-M
İSOLLAT-03
İSOLLAT-04

0/6
0/5
0/75
0/55

0/4
0/3
0/55
0/35

GOST 28513-90

GOST 17177-94

میزان نفوذ بخارm g/m2h ،
İSOLLAT-02

0/012

GOST 12086-2008

میزان نفوذ آبgr/m2/24 saat ،
İSOLLAT-02

کمتر از 30

آکادمی علمی روسیه

ویسکوزیتهcP ،
İSOLLAT-01, İSOLLAT-02, İSOLLAT-03, İSOLLAT-04
İSOLLAT-M ، İSOLLAT-Nano

12000 - 16000
29000 - 33000

GOST 25271-93

وزن یک الیه پوشش به ضخامت  0.5میلیمترkg/m2 ،
İSOLLAT-01
İSOLLAT-02
İSOLLAT-03
İSOLLAT-04
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مقدار

ا ستاندارد

0/3
0/25
0/375
0/2762

آکادمی علمی روسیه

م قاومت در برابر شکست kg/cm2

80

آکادمی علمی روسیه

درصد کشش نهایی شکست %
İSOLLAT-01, İSOLLAT-02, İSOLLAT-03, İSOLLAT-04,
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آکادمی علمی روسیه

درصد انعکاس نور% ،

90

آکادمی علمی روسیه

درصد انتشار نور% ،

95

آکادمی علمی روسیه

چسبندگی

25 kg/cm2

GOST 15140-78
GOST 28574-90

طول عمر مفید

حداقل  15سال

آکادمی علمی روسیه

تفاوت های  ISOLLATبا سایر عایق های حرارتی
در صورت مقایسه عایق ایزوالت با سایر ایزوالسیون های کالسیک ،تفاوت و مزیت های بسیاری قابل مشاهده است .از این جمله می تو ان
به قابلیت های اعمال محصول در کاهش زمان و هزینه ها ،طول عمرباال ،ضریب مقاومت حرارتی باال و کارایی محصول اشاره نمود.
مقایسه مشخصات عایق ایزوالت با چند عایق کالسیک در جدول زیر قابل مشاهده است.

عایق

ایزوالت

ایزوالت افکتیو

پش م معدنی

پلی اورتان

مواد کائوچویی
متخلخل

چگالیKg/m3 ،

280

160 - 180

150- 200

30- 50

65- 80

0/012

0/012

0.03 – 0.3

0.04 – 0.2

0/0001

میزان نفوذ بخار
mg/m²h

میزان نفوذ آب

کمتر از 30

کمتر از 30

1000- 2000

100 - 300

کمتر از 30

عمر مفید (سال)

15

15

2- 5

2- 5

2- 3

محدوده دمایی قابل اعمال

700 ºC

700 ºC

450 ºC

130 ºC

100 ºC

ضخامت عایق (میلیمتر)

هر الیه  1میلیمتر

10 - 80

50

30- 40

19

م عایب اعمال

اجرای نادرست

اجرای نادرست

نفوذ نم و حرارت

نفوذ حرارت ،اثر
اشعه ماورا بنفش

ن کات ایمنی

برای سالمت انسان
مضر نیست

برای سالمت
انسان مضر نیست

در هر متر مربع0/02 ،
میلی گرم فرمالدهید و

تا  130 ºCبرای
سالمت انسان

ذرات معلق منتشر می کند

مضر نیست

پبچیدگی اعمال

کم

متوسط

زیاد

زیاد

gr/m²/24 saat

نفوذ نم و حرارت در
دماهای باالتر از
105 ºC
برای سالمت انسان
مضر نیست
متوسط

این جدول مقایسه با انجام تست عایق ایزوالت ،ایزوالت افکتیو وسایر عایق های کالسیک بر روی لوله به قطر  108میلیمتر و طول  1متر با درجه حرارت  95 ºCصورت گرفته است.

عایق های حرارتی مورد استفاده در تاسیسات براساس درجه حرارت سیاالت
خطوط داغ () <100 ºC

خطوط گرم () 10 – 95 ºC

خطوط سرد () <10ºC

پش م شیشه

پلی اتیلن

پلی اتیلن

پش م سنگ

مواد کائوچویی

مواد کائوچویی

الیاف سرامیک

پش م شیشه

ایزوالت  - 60تا ( +700حداکثر  )800درجه

ایزوالت  - 60تا ( + 700حداکثر  )800درجه

ایزوالت  - 60تا ( + 700حداکثر  )800درجه
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