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 كار برد فوم پاششي پلي يورتان در صنايع ريلي

        فناوري هاي نوين در ناوگان هاي باري و مسافري :مقالهنام محور 
  فريبرز خنارصنمي

  علي خوئيني

  

  چكيده

كنون  دارد، ولي به دليل گراني نسبي تا كاربرد عتورده نفتي است، به عنوان بهترين عايق حرارتي در صنآفوم پلي يورتان كه يه فر
در صورتي معرفي و توجيه كاربرد فوم پلي يورتان و منافع اقتصادي . استقبال چشمگيري در صنايع كشور از اين محصول نگرديده است
  .استفاده از آن در دراز مدت مي توان از آن بخوبي بهره مند گرديد

  .ن عايق جايگزين پشم شيشه اشاره داردريلي به عنوا عاين مقاله به فوائد فوم پلي يورتان و استفاده از آن در صناي
  

  كلمات كليدي 

 پشم شيشه –عايق حرارتي  –پلي يورتان  –فوم   

  

  مقدمه -١

با پيشرفت تكنولوژي و تاثيرپذيري صنايع مختلف از آن و تغيير در نيازهاي مصرف كنندگان ، از جمله ضرورت استفاده بيشتر از 
پيوند ميان  صنعت ،ر مصرف انرژي و تامين رفاه بيشتر ، و تاثير اين نيازها بر سرعت ساخت و ساز، صرفه جويي د فضا، افزايش

  . افزايش يافته است  علوم مختلف با صنعت
دهه ، تاثير بسيار زيادي برصنعت بگذارند به طوري كه استفاده از اين مواد به خوبي  4در اين ميان پليمرها توانسته اند طي 

مواردي چون انواع . سيدن به اهداف مهمي چون عايقكاري و افزايش سرعت ساخت كمك نمايدسازندگان را در ر توانسته است
ها، قسمتي از موارد كاربرد پليمرها در  ها و كفپو ش ها، الياف، روكش ها، رزين حرارتي، رطوبتي و صوتي، انواع چسب هاي عايق

  .صنعت هستند
به دليل دارا بودن خواص فيزيكي خاص ، از جمله مقاومت در مقابل  پلي يورتان مجموعه اي از پليمرهاي بسيار مهم است كه

. مصارف بسيار زيادي در صنايع مختلف دارد قدرت كششي و چسبندگي باال و مقاومت خوب در مقابل روغن ها، پارگي و سايش،
رابر نفوذ حرارت، برودت، مانند مقاومت بسيار زياد در مقابل خوردگي و مقاومت عالي در ب همچنين ساير خواص پلي يورتان

در سراسر جهان،  مختلفباعث شده است تا از اين محصول در صنايع  رطوبت و صدا و نيز سبك بودن و خاصيت ارتجاعي باال
  .اي شود استفاده گسترده

 -ز فراوانعليرغم نيا -در كنار تمامي ويژگي هاي منحصر بفرد و خواص عالي پلي يورتان ، تا كنون بدليل گراني اين محصول 
  استفاده از پلي يورتان در زما ن هاي طوالني داراي كارائي . ز اين محصول در كشور صورت نپذيرفته است ا استقبال گسترد هاي

و در صنايع ريلي  .هاي اوليه جبران خواهد گرديد تمامي هزينه -با كاهش مصرف انرژي - استفاده از آن بهتري است و در صورت
 . به عنوان جايگزين مناسب براي بطور مثال عايق پشم شيشه استفاده نمود نيز  مي توان از آن 
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  نمايي از استفاده فوم پاششي پلي يورتان به عنوان عايق داخلي:  1لشك     

  

  ي يورتاننمايي از اعمال فوم پاششي پل:   3شكل                                    نمايي از اعمال فوم پاششي پلي يورتان:  2شكل
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 تاريخچه - 2

فعاليت هاي خاصي در اين  1937برمي گردد وليكن تا سال  1849هاي منتج به پيدايش يورتان ها به سال  اگرچه اولين واكنش
به صورت الياف، با نام پرلون يو و ايگاميديو در كشور آلمان به بازار عرضه گشت  1941اولين مواد در سال . نپذير فت زمينه صورت

 فعاليت. يورتان ها در تهيه چسب ها، اسفنج ها، روكش ها و چرم هاي مصنوعي مورد توجه واقع گشت  پس از آن قابليت كاربرد و
، باعث به دست آمدن انواع متنوعي از محصوالت  1958تا  1941بين سال هاي  هاي موازي نيز در كشورهاي انگليس و آمريكا

محصوالت مورد استفاده قرار گرفتند و كاربرد آن ها در صنايع  ي پلي يورتاني بيش از سايردر اين ميان فوم ها. يورتاني گرديد 
  .مختلف تثبيت گشت و استفاده از آنها به شدت افزايش يافت

  

  يورتان فومهاي پلي -3
 .نمود مهاي نيمه نرم و سخت تقسيم بنديهاي نرم، فو دسته كلي فوم 3توان به  يورتان را مي به طور كلي فوم هاي پلي

 
  فومهاي نرم 1- 3
كند و دانسيته آن ها در محدوده  هايي با سلول باز هستند كه هوا به راحتي از داخل آنها عبور مي فوم هاي نرم پلي يورتان فوم 

از نظر خواص فيزيكي و مكانيكي، استحكام كششي و ازدياد طول بهتري از خود . باشد بر اينچ مكعب ميپوند  80/2الي  93/0
  .دهند مينشان 

در . اين فوم ها داراي خواص عالي جذب صوت و ضريب هدايت حرارت پايين هستند و در برابر اغلب حالل ها مقاومت خوبي دارند
همچنين در برابر اسيد ها و بازهاي . در معرض اشعه ماوراء بنفش قرار گيرند به سرعت رنگ خود را از دست مي دهند صورتي كه

  .قوي مقاومت ضعيفي دارند
  .دهند هاي ماندگار از خود نشان مي مقاومت تواني آنها پايين است و با اعمال فشار در شرايط دمايي خاص تغيير شكل

  
  فوم هاي نيمه نرم 2- 3

فوم هاي نيمه نرم از تركيب مناسب پلي استر و ايزوسيانات ها ساخته مي شوند، در اين فوم ها مانند فوم هاي نرم با تغيير در 
اگر چه اين مواد جاذب آب هستند وليكن . ، تغييرات قابل مالحضه اي در سختي و ساير خواص حاصل مي گردد فرموالسيون

  .رطوبت هوا را جذب نمي كنند
  
  فومهاي سخت 3- 3

توسعه واقعي  1960به ميزان كم در ساختارهاي ساندويچي به كار رفتند ولي در سال  1940فوم هاي سخت پلي يورتان در سال 
  .يورتان تحت تاثير دو عامل زير تشديد شد فومهاي سخت پلي مصرف توليد و

  .استفاده از مونوفلوئوروتري به عنوان عامل پف زا  -
 .؛ پليمري كه عالوه بر بهبود خواص باعث ساده شدن فرايند گشت MDIاستفاده از   -      

  ديگر كمتر است و همين امر باعث شده است كه ازضريب هدايت حرارتي فوم هاي سخت پلي يورتان از تمام فوم هاي پليمري 
  .يورتان براي كاربردهاي عايق بيشتر استفاده گردد پلي فو م هاي سخت 
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 يورتان اجزاي فرموالسيون پلي - 4
      ال و ايزوسيانات تشكيل يورتان از اجزاي مختلف پلي يك سيستم واكنش فوم پلي

  .رددي گم
  

  
  
  
  

                                                                       
  مولكول پلي يورتان:  4شكل 

 
 
Polyol + Diisocyanate     →             Polyurethane 
 
OH-R-OH + OCN-R'-NCO          † C-N-R'-N-C-O-R-O† 
                                                      ║ ║        │ ║ 

                                                      O H       H O              n 
 

  
مختلف، قابل افزودن به اين  سطحي، كاتاليزور و ساير افزودني ها، در موارد كاربرديهمچنين عوامل پف زا، كاهش دهنده كشش 

  .هستند فرموالسيون
يورتاني  ها در تركيبات پلي افزودني هايي همچون مواد رنگي، پايدار كننده اشعه ماوراء بنفش، تاخير اندازهاي شعله و پركننده

  .گردد تغيير خواص شيمايي و فيزيكي محصول نهايي مياستفاده از هر كدام باعث  شوند كه استفاده مي
  
  

 يند فيزيكي فوم شدنآفر -5
وقتي كه اجزاي فرموالسيون فوم با يكديگر اختالط پيدا كردند ، واكنش هاي شيميايي به طور هم زمان شروع مي شوند و پس از 

يل حباب هاي گاز، با چشم قابل مشاهده در اين مرحله تشك. گذشت زمان اندكي، رنگ سيستم در حال واكنش ، كدر مي گردد
با ادامه فرايند توليد گاز ،عمل انتقال مولكول هاي گاز توليد شده از . پس از اين مرحله، عمل باال آمدن فوم شروع مي گردد . است

و بر اندازه آن ها با ادامه اين فرايند ، از تعداد سلول ها كاسته شده . مايع به داخل سلول هاي به وجود آمده صورت مي پذيرد
 .افزوده مي شود

  فوم پلي يورتان بعد از پاشش:  6فوم پلي يورتان بعد از پاشش                                        شكل :  5شكل 
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  دانسيته فوم ها  1- 5
در فـوم هـاي   . باشد كه باعث تغييـر خـواص فيزيكـي فـوم مـي شـود       فومي، دانسيته آن مي يكي از مهمترين مشخصه هاي هر"

اما . ود بستگي داردي شبه ثابت بودن حجم قالب، دانسيته مواد به مقدار موادي كه به داخل قالب ريخته م قالبگيري شده، با توجه
  يكي از اين. غيرقالبگيري يا آزاد، پارامترهاي مختلف ديگري هم بر دانسيته فوم تاثير دارند در روش هاي توليد فوم به روش

باشد، كه اين امر توسط راندمان اختالط و هسته گذاري در مخلوط  فوم مي دست بودن ساختمان سلولهاي دازه و يكپارامترها، ان
  .شود فوم كنترل مي

 اين دما بر سرعت فوم شدن، سرعت پليمريزاسيون و . درجه حرارت مواد اوليه از ديگر پارامترهاي موثر بر دانسيته فوم ها مي باشد
پايين، با كمي  به طور كلي درجه حرارت باالي مواد اوليه باعث ايجاد فوم با دانسيته نسبتاً. اكنش موثر استنهايي و درجه حرارت

  .شود زبري مي
مثال ظرفيت خروجي ( هاي كوچك  هاي توليدي توسط ماشين فوم. ظرفيت توليد نيز از دو طريق بر روي دانسيته فوم موثر است 

تري هستند،  هاي بزرگتر داراي توزيع دانسيته پهن هاي توليدي مشابه توسط ماشين به فومنسبت ) در دقيقه  ال كيلو پلي 50
  .ار استفوم نسبت به دانسيته متوسط فوم از اختالط بيشتري برخورد ها دانسيته مركز به طوري كه در اين فوم

 ها، تاثير به كوچكترين تغييرات در موازنه اين سرعت. تنظيم هم زمان سرعت ژل شدن و سرعت رشد فوم نيز بسيار مهم است
  .هاي نرم دارد منفوذپذيري فو سزايي در دانسيته و

تقيمي با فشار جو در لحظه دانسيته يك فوم با فرموالسيون معين، رابطه مس. تغييرات فشار جو نيز برروي دانسيته فوم موثر است 
مثال در بعضي از كارخانه . تغييرات جو مي تواند در اثر تغيير در شرايط آب و هوايي و يا تعويض فصول ايجاد شود اين. توليد دارد

  ".درصدي در دانسيته، مشاهده شده است 30از يك فرموالسيون يكسان، كاهش  ها تحت تاثير جو، علي رغم استفاده
  
  

 گزيني فوم پلي يورتان به عنوان ماده اي موثر و متفاوتداليل جاي -6
 B1 ،  B2 همانطور كه توليد مي گردد اجرا مي شود بنابراين مرحله پيش توليد حذف مي شود ، فوم توليد شده در  كالس  فوم 

ندگي باال به چسب ، )؛ خود خاموش شونده است  B1كالس ( تبعيت مي كند  DIN-4102 مي باشد كه از استاندارد  B3و 
، عايق پيوسته هت چسبيدن به محل مورد نظر ندارد يا قاب جبنابراين نيازي به چفت و بست ...) آجر، بتن، فلز، ( تمامي سطوح 

در  60است بنابراين ناپيوستگي ناشي از لبه به لبه وجود ندارد، مقاوم در برابر پارگي و سايش، مقاومت فشاري براي دانسيته 
استفاده از فوم پلي يورتان ، ) سال  30( كيلوگرم بر سانتيمتر مربع،  مقاومت باال در برابر خوردگي، طول عمر زياد  4-4.2محدوده 

به عنوان عايق حرارتي و صوتي اجازه حركت هوا و نفوذ رطوبت غير قابل كنترل از راه بدنه را نمي دهد و باعث ايجاد پوسته اي 
ا را مي پو شاند و محافظي بسيار با ارزش در مقابل نفوذ غير قابل هدرزها و سوراخ . ي شودكامالً بدون درز و نفوذ ناپذيري م

  .كنترل هوا، كوران هوا ، رطوبت و صدا مي باشد
  ).گرم 1300سانتيمتر حدود  2.5متر مربع با قطر  1(  سبكي زياد نيز از مزاياي آن مي باشد  همچنين

جابجايي در هنگام حركت واگن و سرطان زا بودن مواد تشكيل دهنده پشم شيشه در همچنين معايب پشم شيشه از جمله امكان 
  .اين مورد مشاهده نمي گردد

سرمايه گذاري اوليه جهت استفاده از فوم پلي يورتان در طوالني مدت به شكل مصرف پايين انرژي، كنترل كيفيت هواي داخل 
  . واگن ، سالمت و ايمني باال قابل بازگشت مي باشد

و در نتيجه بيشترين ميزان (به علت ساختار فوم پلي يورتان كه بصورت سلول هاي بسيار نزديك به هم و فشرده مي باشد 
سرمايشي نيزبسيار كارآمدتر بوده و سوخت كمتري -وسايل و تجهيزات گرمايشي). مقاومت حرارتي در هر واحد را به ما مي دهد 

  .مصرف مي گردد
  . برابر ساير عايق ها داراي پايين ترين قابليت هدايت حرارتي است و نيز فوم پلي يورتان در
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  مقايسه قابليت حرارتي عايق هاي مختلف: 1جدول
  )W/c.m(قابليت هدايت حرارتي  )kg/m3(وزن مخصوص مصالح

  )پشم شيشه و يا سنگ(الياف معدني 
  

30-20  0.045- 0.04  

پشم شيشه و يا (الياف معدني به صورت پانل 
  )سنگ

300-200  0.06- 0.045  

  )يونوليت(پلي استايرن 
  

50-20  0.035-0.03  

  پلي يورتان
  

50-20  0.035-0.03  

  پوكه
  

800-320  0.035-0.03  

 
  

  برخي مالحضات هنگام استفاده از فوم پلي يورتان - 7
سياه ، غليظ و سمي بيشتر انواع عايق هاي فوم شكل به سختي آتش مي گيرند ولي در صورتي كه اين اتفاق بيفتد، دودي  -

خاصيت آتش گيري همه فوم ها، . توليد مي كنند كه در بعضي مواقع شامل گاز سيانيد هيدروژن كه كشنده است ، مي باشد
براي جلوگيري از آتش . به درجه احتراق آن ها دارد كه آن هم با توجه به نوع فرموالسيون هر فوم متغيير است  يبستگ

 .ر انداز شعله در تركيب فوم پلي يورتان استفاده كردگيري مي توان از مواد تاخي

با وجود اينكه عايق هاي فوم شكل ، هيچ ارزش غذايي براي حشرات ندارند ولي موريانه ها به راحتي در داخل آن تونل سازي  -
فوم عايق در بعضي از توليد كنندگان ورقه هاي . اين تونل ها، ميزان مقاومت حرارتي عايق را كاهش مي دهند. مي كنند

و البته ساختار عايق . تركيب محصوالتشان از بعضي مواد حشره كش استفاده مي كنند تا جلوي هجوم حشرات را بگيرند
 .بندي داخل واگن و شرايط محيطي آن به صورتي است كه امكان بروز اين مشكل بعيد به نظر مي رسد

  
 ده از فوم پلي يورتان به عنوان ماده نگهدارندهااستف -8

بسيار زياد است به طوري كه پس از چسبيدن ، ) به جز سيليكون ها و پليكا(قدرت چسبندگي فوم هاي پلي يورتان به اكثر سطوح   
از آنجايي كه چسبندگي آن ها بر روي . جدايي به سختي انجام مي شود و در بعضي موارد عمل جدايي با تخريب انجام مي گردد

محلول هاي پلي يورتان به منظور افزايش قدرت چسبندگي در ساير سيستم هاي پوششي استفاده  بسياري از بسترها مناسب است ، از
همچنين ميزان سختي ، مقاومت تراكمي و كشش مارپيچي آنها بيش از سيمان است به طوري كه در تركيب با برخي پر . مي شود

ر اين روش فوم پلي يورتان را مي توان به عنوان  جايگزين د. كننده ها مي توان پوشش هاي سخت و مقاوم در برابر محيط توليد كرد
دوغاب ماسه و سيمان استفاده كرد به بياني ديگر ، نه تنها از پلي يورتان به عنوان عايق حرارتي استفاده مي شود ، بلكه به جاي دوغاب 

از اين . ( گري رزين مايع استفاده مي گرددبدين منظور از تركيبات مناسب پلي يورتان با روش ريخته . نگهدارنده نيز عمل ميكند
  .)خوصيت فوم پلي يورتان مي توان در صنايع عمراني استفاده نمود

رزين مايع بين ) فوم شدن(در اين فرايند سيستم هاي فعال پلي يورتاني ابتدا با يكديگر مخلوط مي شوند و سپس قبل از انجام واكنش 
ثانيه فوم به صورت  20ز چند ثانيه انجام شده ، باعث پف كردن فوم مي گردد و كمتر از واكنش پس ا. سنگ و ديوار ريخته مي شود

با توجه به انرژي آزاد شده در اين واكنش، الزم است قبل . در اين حالت ، سنگ به وسيله فوم به ديوار چسبيده است. جامد در مي آيد
  .از ريختن فوم ، سنگ با نگهدارنده مناسب مهار گردد

  .اجراي مهار سنگ به دو شكل قابل اجرا است كه در اينجا به توضيح آن مي پردازيم جزئيات
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  مهار دائم 8-1
در اين روش از بست هاي فلزي مناسب، به منظور ثابت نگاه داشتن سنگ و جلوگيري از افتادن آن قبل از فوم ريزي و حركت سنگ 

  . فوم ريزي، استفاده مي شود در زمان
  
  ازه هاي پشتيباناستفاده از س 2- 8 

در اين روش از قطعات سنگ با استفاده از نگهدارنده هاي موقت ، ثابت مي مانند به طوريكه سنگ در حين واكنش فوم تغيير مكاني 
  .نداشته باشد اين سازه پس از گذشت زمان گيرايش نهايي ، قابل باز كردن مي باشد

  
  

 ي سطوحروش استفاده از فوم پلي يورتان بصورت پاشش بر رو  -9

نسبت يك  هب تفنگ پاششاز مخازن جداگانه خارج و در يك  ) بيس و هاردنر( به صورت دوجزء  در اين روش مواد تشكيل دهنده فوم
و بالفاصله بعد از پاشش پف ميكند، اين كار بايد توسط يك اپراتور با  و به سطح مورد نظر پاشيده مي شوند به يك با هم تركيب شده

بيشترين استفاده از اين روش براي حفاظت از  . زنندبرش مي  افه ها راو در هر مرحله بعد از انجام پاشش اض. م گيردمهارت باال انجا
  .خوردگي و عايق بندي سطوح فلزي انجام مي شود

  

                                                                                                
.           فوم پلي يورتان كه بعد از پاشش پف كرده است:  6شكل             سطوح روي بر پاششي صورت به يورتان پلي فوم : 5شكل 

  . برش براي صاف كردن فوم پاشش شده اپراتور در حال : 8شكل                 پاشش فوم                            اپراتور در حال:  7شكل 
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 ي نتيجه گير - 10

هاي پلي يورتان به  مفو و با اجراي روش پاشش بررسي مطالعه و پژوهش فوق بيانگر اين است كه در صورت توجه و مطالعه كافي
البته اجراي دقيق اين روش . اين روش بهره جست عنوان عايق حرارتي و صوتي به جاي پشم شيشه مي تواند از فوائد بسيار

  .تكميلي مي باشدنيازمند انجام تحقيقات و آزمايشات 
  

  
  

 مراجع
  

اريكاني ، مهدي ، شيمي پلي يورتان ها ، جزوه شيمي و تكنولوژي پلي يورتان ها، پژوهشكده علوم، گروه پلي يورتان و الياف ب  [1]
 1383و نانوپليمر ها ، 

گروه پلي يورتان و الياف نانو برمر،محمد، فوم هاي پلي يورتاني، جزوه شيمي و تكنولوژي پلي يورتان ها ، پژوهشكده علوم،  [2] 
  1383پليمرها،

برمر، محمد، دستگاه ها و روش هاي فرايند پلي يورتان ها، جزوه شيمي و تكنولوژي پلي يورتان ها، پژوهشكده علوم، گروه پلي [3]
 1383يورتان و الياف و نانو پايمرها، 

ي پلي يورتان ها، پژوهشكده علوم، گروه پلي يورتان و الياف و مهدي پور، شهرام، روكشهاي پلي يورتاني، جزوه شيمي و تكنولوژ[4]
 1383نانو پليمر ها، 

يگانه، حميد، االستومرهاي پلي يورتاني ، جزوه شيمي و تكنولوژي پلي يورتان ها، پژوهشكده علوم، گروه پلي يورتان و الياف و [5]
 1383نانو پليمر ها، 

            [6] http://materialbalances.blogfa.com  


