اکسون پلیمر ایرانیان
پوشش های پلی یوریای خالص

pure polyurea coatings

iranian axon polymer

پلی یوریا دوست دار محیط زیست
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پلی یوریای خالص
پیدایش پوشش های پلی یوریا
تکنولوژی پوشش های پلی یوریا کشسان پاششی (  ) elastomer spray polyureaدر حدود 30سال پیش توسط
محققین شرکت شیمیایی تکساکو  Texacoدر آستین (  ) Austinتگزاس ایاالت متحده ارئه گردید.

دادلی پریموکس ( پدر پلی یوریای جهان )
شیمیستی جوان به نام دادلی پریموکس ( (Dudley Primeauxبرای اولین بار فناوری پلی یوریای  100درصد جامد
کشسان پاششی را در این شرکت ابداع نمود و شروع به توسعه و گسترش این فناوری نمود .از سال  1987او شروع به فعالیت
در زمینه پیشرفت و توسعه پلی یوریا کشسان پاششی و نیز توسعه کاربردهای کاتالیست آمین در سیستم های فوم پلی
اورتان نمود.

رشد و توسعه فناوری پلی یوریا در شرکت هانتسمن
در سال  1994دادلی به دنبال خرید شرکت  Texacoتوسط شرکت هانتسمن (  ) Huntsmanبه این شرکت ملحق شد و
تمام تالش خود را در گسترش و توسعه بازاریابی و کاربردهای فناوری پلی یوریا کشسان پاششی صرف کرد .دادلی مسئول
و بانی همه پیشرفت ها در زمینه فرموالسیون برای خط تولید محصوالت پلی یوریا و بازاریابی این سیستم ها و کاربرد آنها
می باشد .او امروزه با شرکت های متعددی در دنیا همکاری می کند و لقب پدر پلی یوریای جهان را دارد.
www.axonpol.ir

پلی یوریای خالص

حضور پدید آورنده پلی یوریا در چین
دادلی در سال  1998توسط پرفسور هوانگ به
چین و بازدید از  Qingdaoدعوت شد .تحت
آموزش ها  ،برنامه ها و راهنمایی های او بود که
پرفسور هوانگ همکاران خودش را به تشکیل تیم
 R&Dدر زمینه پلی یوریای پاششی در چین
ترغیب و هدایت نمود.
پرفسور هوانگ ( پدر پلی یوریای چین )
پرفسور هوانگ مسئول ،باعث و بانی پیشرفت
و توسعه تحقیقات در زمینه تجهیزات ،ماشین
آالت پاشش ،تبادالت فنی ،فرموالسیون ،آموزش،
فعالیت های بازاریابی و فروش ،اجرا و کاربردهای
فناوری پلی یوریای پاششی کشسان از سال
 1995تا به امروز در چین بوده است .هوانگ
رهبر تحقیقات ،توسعه و معرفی این فناوری چند
منظوره در چین است.
افتخارات پرفسور هوآنگ
تا به امروز  3جایزه ملی 5 ،جایزه وزارتی
را دریافت کرده و  13ثبت اختراع
( ) Chinese patentدر چین دارد
و بیش از  120کتاب و مقاله فنی در
زمینه کاهش صوت و ارتعاش و فناوری
پلی یوریا پاششی کشسان در داخل و
خارج از چین به ثبت رسانده است .او
همچنین لقب پدر پلی یوریا پاششی
چین را دریافت کرده است .پرفسور
هوانگ تا به حال در سه دوره ( 2003
تا  )2010ریاست بخش بین المللی
 PDAآمریکا ( انجمن جهانی توسعه
پلی یوریا در آمریکا ) را به عهده داشته
است و در حال حاضر مدیریت موسسه
مواد کاربردی دانشگاه  Qingdaoرا به
عهده دارد.
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شرکت شامو
به لطف همکاریها و تخصص پرفسور هوآنگ و دادلی پریموکس ،شرکت شامو  Shamuدر حال حاضر برترین برند ،حرفه ای
ترین تولید کننده و تامین کننده پلی یوریا خالص در جهان است .احترام به علم و دانش و داشتن صداقت و وفاداری پایه و
اساس مسیر حرفه ای این شرکت است .باالترین اولویت این شرکت از ابتدا همواره پرداختن به کیفیت محصوالت ،توسعه و
پیشرفت سری محصوالت پلی اوره خالص با آخرین فناوری و باالترین کیفیت بوده است .شرکت شامو به طور گسترده ای
به عنوان یکی از حرفه ای ترین و فنی ترین فرموالتورهای پیشرفته ،بازرسان ،مشاوران ،مجریان و پاشندگان سیستم های
پوشش حفاظتی پلی یوریا خالص در چین و سرتاسر دنیا به رسمیت شناخته می شود.

خدمات شرکت شامو
شرکت شامو خدمات فنی جهانی
در سطحی غیر قابل مقایسه با دیگر
رقبا در صنعت پلی یوریا را تدارک
دیده است و در دسترس همگان قرار
داده است .با تکیه بر کادری کامل از
مهندسین و متخصصین ،تهیه مواد
خام با کیفیت ،فرمول های شیمیایی
مناسب ،آموزش ،مشاوره ،خدمات
فنی ،آزمایشات نظارت و کنترل
کیفی مدعی ارائه خدماتی بی نظیر
در زمینه پلی یوریا با قابلیت تضمین
کیفیت می باشد.
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برخی از برجسته ترین پروژه های شرکت
پوشش حفاظتی راه آهن سریع السیر
پکن – شانگهای به طول  1318کیلومتر

( بزرگترین پروژه پلی یوریای دنیا

با پاشش بیش از  22.000تن پلی یوریا )

پروژه مقاوم سازی و محافظت از پل
عبوری از روی دریا بین Qingdao

و  Huang Daoبه طول  24کیلومتر
( رکورد دار بلندترین پل روی دریا

در کتاب گینس )

پروژه انتقال آب جنوب به شمال

چین

پوشش حفاظتی ورزشگاه المپیک
 2008پکن معروف به آشیانه

پرنده ( پاشش بیش از  350تن

پلی یوریا در  200.000متر مربع )
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برخی از برجسته ترین پروژه های شرکت
پوشش حفاظتی یکی از  10راه

آهن طوالنی جهان ( بر اساس

آمار کتاب گینس ) بین تبت و

 Qinghaiبه طول  1956کیلومتر

مرکز ورزش های آبی ملی چین

( مکعب آبی ) المپیک  2008پکن.

اجرای پوشش حفاظتی پلی یوریا بر

روی مخازن و حوضچه های

استحصال طال در معدن طالی کشور

تاجیکستان (  3مخزن فوالدی به
ارتفاع  3متر و قطر  50متر16 ،

مخزن فوالدی کوچکتر ،مخازن آب

و  ..جمعا  12.000متر مربع )

پروژه مقاوم سازی و حفاظتی پل
هنگ کنگ به  Zhuhaiبه ماکائو
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شرکت اکسون پلیمر ایرانیان
شرکت اکسون پلیمر ایرانیان نماینده انحصاری شرکت شامو در ایران و خاورمیانه می باشد و آماده تامین مواد ،مشاوره
و اجرای کلیه محصوالت پلی یوریا خالص پاششی شرکت شامو با باالترین کیفیت در سطح جهانی در ایران می باشد .از
مزیت های بزرگ شرکت ارتباط مستقیم با واحد فنی و  R&Dشرکت شامو در چین می باشد .شرکت به دنبال کسب
دانش فنی و تولید محصوالت پلی یوریا در داخل کشور با باالترین سطح کیفیت جهانی تحت نظر شرکت شامو و شخص
پرفسور هوآنگ می باشد .الزم به ذکر است شرکت اکسون پلیمر محصوالت خود را با برند اکسون در ایران عرضه می نماید.

ویژه گی های پلی یوریای خالص اکسون
محصوالت شرکت برای شرایط سخت ،ترافیک های
سنگین ،نفوذ آب ،حفاظت در برابر خوردگی ،نیاز
به مقاومت باال در برابر فرسایش ،مقاومت در برابر
کهنگی و تخریب ،کاهش ارتعاش و لرزه ،حفاظت
در برابر اشعه و با قدرت کشسانی فراتر از توانایی
سیستم پوشش های حفاظتی معمول و مرسوم در
صنایع در سرتاسر دنیا مناسب می باشد .محصوالت
شرکت راه حل هایی برای حفاظت زیر ساخت ها،
حفاظت محیط زیست ،حفاظت خوردگی ،جذب
انرژی ،مقاوم به سایش ،مقاوم به خراش ،ضد آب و
بسیاری از کاربردها و راه حل های دیگر می باشد.
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فناوری پلی یوریای خالص

این فناوری بر اساس واکنش یک جزء ایزوسانات با یک جزء دیگری که مخلوطی از آمین ها است ،جهت
تشکیل سیستم کشسانی پلی یوریا ،استوار است .واکنش ایزوسیانات و آمین معموال خیلی سریع بوده و
نیازی به استفاده از کاتالیزور نمی باشد ،کامل شدن واکنش عمدتا بین  5تا  12ثانیه اتفاق می افتد .بنابراین
داشتن تجهیزات کامال حرفه ای جهت میکس کردن و اجرای ( پاشش ) محصول کامال ضروری است.
مزیت کلیدی پوشش های پلی یوریا همین واکنش
سریع بین دو جزء سازنده می باشد .در نقطه مقابل
پوشش های کشسان پلی یورتان به مقادیر باالیی
از کاتالیزور جهت انجام واکنش نیاز دارند که خود
منجر به کاهش قدرت کشسانی و سایر متغیر های
فرایندی مثل کاهش محدوده مقاومت دمایی و
افزایش حساسیت به رطوبت و  ...می گردد.

پوشش های حفاظتی پلی یوریا خالص پاششی ،یک مانع و بازدارنده
سفت و چغر ،محکم و چسبناک است که با قدرت چسبندگی
فوق العاده اکثر سطوح از جمله فوالد ،بتن ،سنگ ،چوب ،شیشه،
فایبرگالس ،پالستیک ،سرامیک ،الستیک ،آسفالت ،پلی استر ،فوم
پلی اورتان ،فیبرهای ژئوتکستایل ،EPS،چدن و سایر فلزات و امثال
اینها را حفاظت می کند.
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پلی یوریای خالص
مهمترین خواص پوشش های پلی یوریای اکسون

مقاومت دمایی خوب

flexible

عدم حساسیت به
رطوبت هوا

wterproof

قدرت کشسانی
باال

good thermal
stability

قابل انعطاف بودن

no moisture
resistance

ضد آب بودن

high
elastomeric
strenght

ماندگاری طوالنی
مدت

impact
resistance

صیقلی بدون خلل
و فرج

abrasion
resistance

بدون درز بودن

long
durability

مقاوم به ضربه

slick and
non - porous

مقاوم در برابر خراش
و سایش

seamless

چسبندگی عالی به
اکثر سطوح

anti corossion

مقاوم در برابر
شرایط آب و هوایی
متفاوت

environmental
friendly

رنگ پذیر بودن

ضد خوردگی

good weather
resistance

دوست دار محیط
زیست

بی بو و بدون
بخارات سمی

good chemical
resistance

100% solid
content

زمان گیرش و
واکنش سریع

odorless, no
toxic vapour

مقاومت شیمیایی
خوب

solvent and
VOC free

skidding
resistance

ضد لغزندگی

short down time

بدون شکم دادن

no sagging

good
adhesion

پوشش  100درصد
جامد

fast curing time

colorable

بدون حالل و مواد
فرار سمی
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پلی یوریای خالص
اکسون پلیمر ایرانیان (تامین کننده ،مشاور و مجری پوشش های پلی یوریا پاششی االستومری)

مقایسه عملکرد پوشش های پلیمری مختلف
مقایسه عملکرد پوشش های پلیمری مختلف

ردیف

1

نوع پلیمر
نوع عملکرد

پلی اوره

پلی اورتان

پلی استر

اپوکسی

وینیل استر

اکریلیک

پلی سولفید

قدرت فیزیکی

عالی

خوب

عالی

عالی

زیاد

خیلی خوب

خوب

ازدیاد طول کششی

زیاد

زیاد

کم

کم

کم

ضعیف

زیاد

مقاومت ضربه ای

عالی

خیلی خوب

متوسط

متوسط

متوسط

خیلی خوب

خیلی خوب

مقاومت سایشی

عالی

خیلی خوب

خیلی خوب

خیلی خوب

خیلی خوب

خیلی خوب

متوسط

چسبندگی به بتن

عالی

ضعیف

متوسط

عالی

متوسط

ضعیف

ضعیف

چروک شدن پس از کیورینگ

کم

کم

زیاد

کم

زیاد

زیاد

کم

نفوذ پذیری ،نشت پذیری

کم

کمی زیاد

کم

کم

کم

متوسط

کمی زیاد

مقاومت به اشعه فرابنفش

خیلی خوب

خوب

خیلی خوب

ضعیف

متوسط

عالی

عالی

خزش ( خستگی )

کم

زیاد

متوسط به پایین

متوسط به پایین

متوسط به پایین

متوسط به پایین

زیاد

11

محدوده پایداری دمایی

11

مقاومت شیمیایی

از دماهای پایین
تا باال

دماهای متوسط

از دماهای کم تا
متوسط

از دماهای متوسط
تا باال

از دماهای متوسط
تا باال

دماهای متوسط

دماهای
از
پایین تا متوسط

اسیدهای معدنی

ضعیف

ضعیف

خیلی خوب

خیلی خوب

خیلی خوب

متوسط

ضعیف

اسیدهای آلی

متوسط

ضعیف

عالی

متوسط

عالی

متوسط

ضعیف

بازها( قلیاها)

خیلی خوب

ضعیف

متوسط

عالی

عالی

عالی

ضعیف

حالل های کلر دار

ضعیف

ضعیف

ضعیف

ضعیف

خیلی خوب

ضعیف

ضعیف

حالل های اکسیژن دار

ضعیف

ضعیف

خوب

خوب

خیلی خوب

خوب

ضعیف

حال های هیدروکربنی

ضعیف

ضعیف

خیلی خوب

خیلی خوب

خیلی خوب

خوب

ضعیف

نمک ها

عالی

خیلی خوب

عالی

عالی

عالی

عالی

خیلی خوب

آب

عالی

خوب

خیلی خوب

خیلی خوب

خیلی خوب

خیلی خوب

خوب

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

19

تهیه و تنظیم  :سعید سلطان بیگی
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کاربردهای پوشش های پلی یوریای خالص اکسون

صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی

پوشش استادیوم ها و کفپوش های ورزشی

صنایع برق  -آبی

کفپوش های بیمارستانی

صنایع معدنی

کفپوش های صنعتی

صنایع نظامی و دفاعی

کفپوش های آنتی الکترواستاتیک و آنتی میکروبیال

بستر سازی ریل های راه آهن و متروی شهری

مقاوم سازی سازه ها و زیرساخت ها در برابر زلزله های مهیب

صنایع دریایی و کشتی سازی

صنعت راه و ابنیه ( سد سازی ،پل سازی ،تونل و ) ...

صنعت آب و فاضالب

صنایع غذایی وداروسازی

صنایع هواپیمایی و هوافضا

صنعت ساختمان

صنایع خودروسازی

باغ بام ( بام سبز ) و . ...
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شرکت اکسون پلیمر ایرانیان
نماینده انحصاری شرکت شامو اینترنشنال چین در ایران
آدرس  :همدان  -کیلومتر  6جاده تهران  -شهرک فناوری  -طبقه سوم  -واحد
 - 309شرکت اکسون پلیمر

پلی یوریای خالص

www.axonpol.ir
Email:info@axonpol.ir
instagram: @axonpol
aparat: axonpol

