ﺷﯾﻣﯽ و ﺧواص ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﮭﺎ
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ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣوﻟﮑوﻟﯽ و ﺧواص ﺣﺎﺻل
در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻣواد ﻋﺎﯾق ﭘﻠﯾﻣری ،ﺳﯾﻠﯾﮑون ھﺎ )ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻠﯽ ﻣﺗﯾل ﺳﯾﻠوﮐﺳﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد( اززﻧﺟﯾره
ھﺎی ﮐرﺑن -ﮐرﺑﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
در ﻋوض ،آﻧﮭﺎ از ﺗﮑرار ﮔروه ھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑون اﮐﺳﯾژن )ﺳﯾﻠوﮐﺳﺎن( ﺑﺎ دو ﮔروه ﻣﺗﯾل ﮐﮫ ھر ﮐدام ﺑﮫ ﺳﯾﻠﯾﮑون ﻣﺗﺻل ﻣﯽ
ﺷوﻧد،ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾﺷوﻧد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،آﻧﮭﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ھﯾدروﮐرﺑﻧﮭﺎ  ،ﺗﻔﺎوت دارﻧد.
اﺳﺗﺎﻧدارد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑرای ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﮭﺎ ﺑﮫ طور اﺧﺗﺻﺎر VMQاﺳت ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ  Qﻧﺷﺎن دھﻧده ﻻﺳﺗﯾﮏ ﺳﯾﻠﯾﮑون و اﮐﺳﯾژن
در زﻧﺟﯾره ﭘﻠﯾﻣری اﺳت  M ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣواد اﺳﺎﺳﺎ ﺷﺎﻣل ﮔروه ھﺎی ﻣﺗﯾل ) (CH3ﻣﯽ ﺷود V .ﺑرای ﮔروھﮭﺎی
وﯾﻧﯾل ) (R-CH = CH2اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﮔوﻧﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗرﻣﯾم ﻣواد اﺳت.
اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺳﯾﻠﯾﮑون ھﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺧواص ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ در ﺑﯾن ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرق ﻣورد
ﻧﯾﺎز اﺳت را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧد.
در زﯾر ﻣدل ﺗوﭘﯽ ﭘﻠﯽ دی ﻣﺗﯾل ﺳﯾﻠوﮐﺳﺎن) (PDMSﻧﺷﺎﻧداده ﺷده اﺳت ﮐﮫ رﻧﮓ ﺳﺑز ،اﺗﻣﮭﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑون و رﻧﮓ آﺑﯽ،
اﺗﻣﮭﺎی اﮐﺳﯾژن را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد.

ﭘﺎﯾداری ﺗﺣت اﺷﻌﮫ UV
ﺳﯾﻠﯾﮑون دارای ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﮐوارﺗز اﺻﻼح ﺷده ارﮔﺎﻧﯾﮏ اﺳت.
اﻧرژی ﭘﯾوﻧد ﺑﺎﻻ در زﻧﺟﯾره ﺳﯾﻠﯾﮑون ﺑﮫ اﮐﺳﯾژن ) (Si-Oﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ) ﻗطﻊ اﯾن اﺗﺻﺎل و
ﭘﯾوﻧد ﻣوﻟﮑوﻟﯽ( ﺗوﺳط اﺷﻌﮫ ﻣﺎوراء ﺑﻧﻔش ﻣﯽ ﺷود.
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ﺑرای ﻣﺛﺎل اﻧرژی اﺗﺻﺎل ﭘﯾوﻧد  Si-Oﺑراﺑر ﺑﺎ  kJ/mol 444در ﻣﻘﺎﺑل  kJ/mol 348اﻧرژی ﭘﯾوﻧد  C-Cاﺳت.
ﻧور ﺧورﺷﯾد دراﻣواج ﮐوﺗﺎه  300ﻧﺎﻧوﻣﺗر ،دارای ﻣﻘدار اﻧرژی ﺣدود  6.2x10-22 kJﯾﻌﻧﯽ )  (kJ / mol 398اﺳت و
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﯾﺗواﻧد ﭘﯾوﻧدھﺎی  C-Cرا ﺟدا ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﭘﯾوﻧد  Si-0ﭘﺎﯾدار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧد.
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ﺣﺗﯽ  UVھﺎی ﺑﺎﻻ و ﺷراﯾط آب و ھواﯾﯽ ﺳﺧت ﻣﺎﻧﻧد آﻧﭼﮫ در ﻣﻧﺎطق ﺳﺎﺣﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯾﺎﺑﺎن ﻣوﺟود اﺳت ،ﺗﺎﺛﯾر ﮐﻣﯽ در اﯾن
وﯾژﮔﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ دارﻧد.
ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﮭﺎ ﺣﺗﯽ ﭘس از آزﻣﺎﯾش دراﺗﺎق ھﺎی ﺑﺎ ھوای ﻓﺷرده و ﺑﺳﯾﺎر آﻟوده ،ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﺳﯾﺎر ﺟزﺋﯽ در رﻓﺗﺎر ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ و ﺧﯾس
ﺷدﮔﯽ از ﺧود ﺑروز ﻣﯾدھﻧد.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ در  UVھﺎی ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد از ﻣﻘﺮه ھﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ،ﺑﺮﻗﮕﯿﺮھﺎ و ﺑﻮﺷﯿﻨﮕﮭﺎ ی ﺳﯿﻠﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺗﺴﺖ آﺑﮕﺮﯾﺰی ﻣﻮاد ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺷﺮاﯾﻂ آب و ھﻮاﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪا آﻟﻮده
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ﺗﺴﺖ آﺑﮕﺮﯾﺰی ﻣﻮاد ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺷﺮاﯾﻂ آب و ھﻮاﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪا آﻟﻮده
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رﻓﺘﺎر ﮐﺎت اوت ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ در رطﻮﺑﺖ

دﻓﻊ ذاﺗﯽ آب ﺗﻮﺳﻂ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮھﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ،ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﺗﺮ آن در آﻟﻮدﮔﯽ اﺳﺖ

آب ﮔرﯾزی
ﭘﻠﯾﻣرھﺎ و اﻻﺳﺗوﻣرھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑون ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده در ﻗﺎﻟب  ،دارای اﻧرژی ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺟﺎزه ﻧﻣﯾدھد آب ﺑر روی
ﺳطﺢ آﻧﮭﺎ ﭘﺧش ﺷود ،ﻣﺛل ﯾﮏ ﻣﺎده ﺿد آب.
اﯾن وﯾژﮔﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣطﻠوب را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ اﻧدازه ﮔﯾری زاوﯾﮫ ﻣرطوب ﻗطرات آب ﺑر روی ﺳطﺢ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑون
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرد.
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ﻗﻄﺮه آب در ﭘﻮﺷﺶ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺗﻤﯿﺰ) ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( و در ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﻻﯾﮫ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺎﺻﯿﺖ آﺑﮕﺮﯾﺰی ﺑﮫ ﻻﯾﮫ آﻟﻮدﮔﯽ

ﺗﺟرﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺗﻌﻣﯾرات ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن ﻧﺷﺗﯽ در اﻣﺗداد ﯾﮏ ﺳطﺢ ھﯾدروﻓوﺑﯾﮏ و آﺑﮕرﯾز ،ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر وﻟﺗﺎژ
اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗرار دارد ،ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻣﻘﺎدﯾر ﮐم اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﻣﻠﮑرد ﻋﺎﯾق ،در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳطﺢ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﮫ ﻓﯾﻠم ،اﻓزاﯾش ﻣﯾﺎﺑد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻗطره اب ﻋﻣدﺗﺎ دﺳت ﻧﺧورده
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد.
اﯾن وﯾژﮔﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟﮫ از اﺛر اﻧﺗﻘﺎل ھﯾدروﻓوﺑﯾﺳﯾﺗﮫ) ﺧﺎﺻﯾت آب ﮔرﯾزی( ﺑﮫ ﺳطوح آﻟوده ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد.
ﻓرﻣوﻻﺳﯾون ھﺎي اﻻﺳﺗوﻣر ﺳﯾﻠﯾﮑون ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﯾر ﮐوﭼﮏ ،اﻣﺎ ﻧﮫ اﻧدک از زﻧﺟﯾره ھﺎي ﮐوﭼﮏ ﺳﯾﻠﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎ وزن
ﻣوﻟﮑوﻟﯽ ﮐم ) (LMWھﺳﺗﻧد و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺧﺗﻼف ﻏﻠظت ﺑﯾن اﻻﺳﺗوﻣر ﺳﯾﻠﯾﮑون ﭘﺎﯾﮫ و ﻻﯾﮫ آﻟودﮔﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد،
اﯾن ﮔوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗﺣرک ﺑﮫ ﻻﯾﮫ آﻟودﮔﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
در واﻗﻊ ،ﺳطﺢ ﺧﺷن ﻻﯾﮫ آﻟودﮔﯽ ھﯾدروﻓوب ﺷده ،اﻏﻠب زاوﯾﮫ ﺧﯾس ﺷدن ﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﺳطﺢ ﺑراق ﺳﯾﻠﯾﮑون ﺗﻣﯾز را
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .اﯾن اﺛر ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ھﯾدروﻓوﺑﯾﺳﯾﺗﮫ ﭘﺎﯾدار ﻣﯽ ﺷود.
ﭘﺎﯾداری ﺣرارﺗﯽ
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ،ﺳﯾﻠﯾﮑون ھﺎ ﺣﺗﯽ در دﻣﺎی ﺑﺎﻻ ﭘﺎﯾدار ﻣﯾﻣﺎﻧﻧد.
اﮐﺛر اﻻﺳﺗوﻣرھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑون ﺗﺎ  200درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ﭘﺎﯾدار و اﻻﺳﺗﯾﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺻوﻻت اﺻﻼح ﺷده
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﺎ  300درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺧﺻوﺻﯾت ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎی ﮐﺎھش وزن در اﻻﺳﺗوﻣرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺳﯾﻠﯾﮑون )  B ، A VMQو  (Cو در  200درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ﺗﺎﯾﯾد ﺷده اﺳت.
ﻣﮭم اﺳت ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺛﺑﺎت ﺣرارﺗﯽ ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﯾﮏ وﯾژﮔﯽ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺛﺑﺎت در ﺧواص
ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﮐﻠﯾدی و داﺷﺗن ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺟﺎز در آﻧﮭﺎ ،ﻣﺎﻧﻧد اﻓزاﯾش طول در ﺣﺎﻟت ﺷﮑﺳﺗن وﺳﺧﺗﯽ  ،ﮐﺎھش وزن و ﻏﯾره ،در
ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣورد ﻧظر اﺳت.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﺣﮑﺎم ﮐﺷﺷﯽ ﯾﮏ اﻻﺳﺗوﻣر ﺳﯾﻠﯾﮑون ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدت  700ﺳﺎﻋت در ھواﯾﯽ ﺑﺎ دﻣﺎی
 200درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ﺑوده اﺳت 80 ،درﺻد ﻣﻘدار اوﻟﯾﮫ را ﺣﻔظ ﻣﯾﮑﻧد.
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اﻻﺳﺗوﻣرھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑون اﺳﺗﺎﻧدارد ) ،(VMQاﻻﺳﺗﯾﺳﯾﺗﮫ را در دﻣﺎھﺎی ﭘﺎﯾﯾن  45-درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻣر
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اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ را در دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯾن ﻧﯾز ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯾﮑﻧد .در واﻗﻊ ،ژل ﺳﯾﻠﯾﮑون اﺻﻼح ﺷده ﻣﺧﺻوص ،ﺗﺎ دﻣﺎی  100-درﺟﮫ
ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر اﺳت.

ﮐﺎھش وزن ﺳﮫ ﻧوع ﻣﺧﺗﻠف از اﻻﺳﺗوﻣر اﺳﺗﺎﻧدارد ) (VMQدرھﻧﮕﺎم ذﺧﯾره ﺳﺎزی در دﻣﺎی  200درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد

ﻣﺪول ژل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن و ژل اﺻﻼح ﺷﺪه ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض دﻣﺎھﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.

اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺸﺸﯽ ﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ زﻣﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی در  200درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد
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ﺑﺎزدارﻧدﮔﯽ ﺷﻌﻠﮫ
ﺳﯾﻠﯾﮑون ھﺎ ﺗﻧﮭﺎ در دﻣﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﺷﺗﻌل ﻣﯾﺷود و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎزدارﻧدﮔﯽ ﺷﻌﻠﮫ ﺧوﺑﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد.
ﺑطور ﻣﻌﻣول ،اﻻﺳﺗوﻣرھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑون در ﮐﻼﺳﮭﺎی  VOﯾﺎ  HBﺗﺣت ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣرﺑوط در آزﻣوﻧﮭﺎ ،در ﻧﻘطﮫ اﻣﻧﯽ ﻗرار
دارﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﮔر آﻧﮭﺎ آﺗش ﺳوزی ﮐﻧﻧد ،ﺑدون ﺗوﻟﯾد ﮔﺎز ﺳﻣﯽ ﻣﯽ ﺳوزﻧد ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﮐﺎرﺑردی ﺗﺣت ﺷراﯾط اﯾﻣﻧﯽ دﻗﯾق آﺗش ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳب ھﺳﺗﻧد ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﺗرو ،ﺗوﻧل ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺑﻠﻧد و ﻏﯾره.

ﺧﺎﺻﯿﺖ آﺑﮕﺮﯾﺰ ﻣﻘﺮه ھﺎی ﺷﯿﺸﮫ ای ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﭘﻮﺷﺶ RTV

وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﮐﻠﯾدی ﺳﯾﻠﯾﮑون ﺑرای ﮐﺎرﺑردھﺎی ﺑرق

ﺳﯾﻠﯾﮑون ھﺎ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺧواص ﺟذاﺑﯽ ﺑرای ﮐﺎرﺑردھﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد اﻣﺎ ھر ﮐﺎرﺑرد ﺧﺎص ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﮐﻠﯾدی ﻣﺗﻔﺎوت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﺗﻣرﮐز اﺻﻠﯽ ﺑرای ﭘوﺷش ھﺎی ﻣﻘره ،ﺑر روی ﺿد آب ﺑودن ﻣواد ﺳﯾﻠﯾﮑون  RTVاﺳت.
ﺑﻌدا ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻘره ھﺎی ﮐﺎﻣﭘوزﯾﺗﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷدﻧد ،ﻣﻘﺎوﻣت  UVﺑﺎﻻ از اﻻﺳﺗوﻣرھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑون ﻣزﯾت دﯾﮕری را ﺑرای
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد.
ﭼﻧﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﻠﯾدی ﺑرای ﮐﺎرﺑردھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در طول ﺳﺎل ھﺎ ﻋﻣدﺗﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑوده و ﺑﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت
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ﺑراﺑر ﺣرارت ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت.
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ﺗﻣرﮐز از ﮐم ﺷدن اﺷﺗﻌﺎل ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر ﺣرارت ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻣرﮐز از ﮐم ﺷدن اﺷﺗﻌﺎل ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت در

ﮔروه ﻣﺣﺻوﻻت اﻻﺳﺗوﻣرھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ
اﻻﺳﺗوﻣرھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑون ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﮔروه ﺳﯾﻠﯾﮑون ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻧﻌت اﻧﺗﻘﺎل و ﺗوزﯾﻊ در ﺟﮭﺎن ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﮐﺎرﺑردھﺎی ﺑﺎﻟﻘوه و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭼﮑﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻ و ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﭘﺧت ﻣﺗﻧوع ،ﺑرای ﺑﮭﺑود ﺗوﻟﯾد و ﻋﻣﻠﮑرد ،ﺑطور
ﻣداوم در ﺣﺎل ﭘﯾﺷرﻓت ھﺳﺗﻧد.
ﺳﮫ ﮔروه اﺻﻠﯽ از اﯾن اﻻﺳﺗوﻣرھﺎ وﺟود دارد:

 HCRﮐﮫ در ﻣﻘﺮه ﺑﺎ راد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد.

 LSRدو ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ ﻣﻘﺮه ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮫ ﺧﻮد
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ﺳﯾﻠﯾﮑون راﺑر ﺑﺎ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻻ)High Consistency Silicone Rubber-(HCR
اﯾن ﻣواد ﺑﺎ وﯾﺳﮑوزﯾﺗﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﺻورت ﺑﻠوﮐﮭﺎی ﺧﻣﯾری ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺻورت ﻗﺎﻟب ﮔﯾری ﺗزرﯾﻘﯽ،
ﻗﺎﻟﺑﮭﺎی ﭘرﺳﯽ و ﯾﺎ اﮐﺳﺗروژن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
HCRھﺎ ﺑطور ﻣﻌﻣول ﺣﺎوی ﻣواد ﭘﺧت ) ،(Curing Materialﻣﺛل ﭘراﮐﺳﯾد ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺟزء اﺿﺎﻓﯽ ﭘﺧت
) (Curingﻧﯾز دارﻧد.

ﺳﯾﻠﯾﮑون راﺑر ﻣﺎﯾﻊ)(LSR
اﯾن ﻣواد دو ﺟزﺋﯽ دارای وﯾﺳﮑوزﯾﺗﮫ ﺣدود  10،000ﺗﺎ  mPa 1،000،000ھﺳﺗﻧد و در درام و ﯾﺎ ﺑﺻورت ﻣﺷﺎﺑﮫ
ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
آﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﺑﺻورت ﺗزرﯾق در ﻗﺎﻟب و ﯾﺎ ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﮐم) (LPMFﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺧﻠوط ﮐن اﻧدازه ﮔﯾر ،اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯾﺷوﻧد.
ﺑﮫ ﺗﻣﺎم LSRھﺎ ﻣواد اﻓزودﻧﯽ ﭘﺧت ،اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯾﺷود.
ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﮭﺎیRTV
اﯾن ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﮭﺎ اﻏﻠب دارای وﯾﺳﮑوزﯾﺗﮫ ﮐم ھﺳﺗﻧد و ﻓرﻣول آﻧﮭﺎ ﺳﺑب ﻣﯾﺷود ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را در ﮔروه ﭘﺧت ﺷوﻧده در دﻣﺎی اﺗﺎق
طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﮐرد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ  Vﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺟوش ﺧوردﮔﯽ ﯾﺎ Vulcanizationاﺳت ،ﭘﯾوﻧد اﯾن ﻣواد از طرﯾق  Poly Additionﯾﺎ
 Poly Condensationرخ ﻣﯽ دھد.
ﻣواد  RTVﻣﯽ ﺗواﻧد دو ﺟزﺋﯽ )ﻻﺳﺗﯾﮑﮭﺎ( ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟزﺋﯽ )ﻣﺎﻧﻧد ﭘوﺷش ھﺎ( ﺑﺎﺷد.
ژﻟﮭﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑون
ژل ھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑون ﻣواد ﻋﺎﯾﻘﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﮐﺎرﺑرد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ اﻻﺳﺗوﻣر ﺑﺎﺷﻧد.
آﻧﮭﺎ درزھﺎ و ﺳوراﺧﮭﺎ در ﻣﻘﺎطﻊ ﺧﯾﻠﯽ ﭘﯾﭼﯾده را ﺑراﺣﺗﯽ آب ﺑﻧدی ﻣﯾﮑﻧﻧد.
اﯾن ژل ھﺎ ،ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﻋﺎﯾق ﺑرای ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ ﮐﺎﺑل ،و ﻏﯾره اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
اﯾن ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﮭﺎ دو ﺟزﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺣﺻوﻻت ﻧرم و ژل اراﺋﮫ ﻣﯾﺷود.
ﺟزء ھﺎی ﻣﺧﻠوط ﻧﺷده ،ﻣﻌﻣوﻻ دارای وﯾﺳﮑوزﯾﺗﮫ ﭘﺎﯾﯾن و ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯾت روان ﺷدﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ھﺳﺗﻧد .ژل ﺳﯾﻠﯾﮑون ﭘﺧت
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ﺷده) ،(Curedﻣﻌﻣوﻻ ﺑراﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺳطوﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷد ،ﻣﯾﭼﺳﺑد.
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ﭼﺳب و ﻣﺎﯾﻊ ﺳﯾﻠﯾﮑون
ﻣﻔﯾد ﺑودن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺳﯾﻠﯾﮑون ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧﻧﮏ ﮐﻧﻧده و ﻋﺎﯾق ﮐﻧﻧده در ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗورھﺎی ﻣدرن ،ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣﻘﺎوﻣت
زﯾﺎد در دﻣﺎھﺎی ﺑﺎﻻ ،ﺛﺎﺑت ﺷده اﺳت.
ﯾﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﮭم دﯾﮕراز ﺳﯾﻠﯾﮑون ﻣﺎﯾﻊ ،در زﻣﯾﻧﮫ ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺎﺑل وﻟﺗﺎژ ﺑﺎﻻ اﺳت.
ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺳﯾﻠﯾﮑون ﻏﯾر ﻓﻌﺎل PDMS ،ﺧطﯽ ﺑﺎ طول زﻧﺟﯾره ای از  2ﺗﺎ ﺑﯾش از  1000اﺗم ﺳﯾﻠﯾﺳﯾوم اﺳت.
اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن ﻏﻠﯾظ ﮐﻧﻧده ھﺎ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭼﺳب ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ ﺗوﻟﯾد ﺷود ﮐﮫ ﺑرای ﺻﻧﺎﯾﻊ اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان روان ﮐﻧﻧده
ھﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.

ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﺮ ﺷﺪه ) (Filledو ﭘﺨﺘﮫ ﻧﺸﺪه) ،(Uncuredﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ)(Cross Linksﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﮫ ﭘﺮ
ﺷﺪه) (Filledو اﻻﺳﺘﯿﮏ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ.

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح
اﺟزای اﺻﻠﯽ ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ ﻗﺎﺑل اﺻﻼح ،ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﭘﻠﯽ ﺳﯾﻠوﮐﺳﺎن ﺗوﻟﯾد ﺷده از طرﯾق ﺗﺑدﯾل ﮐوارﺗز ﺑﮫ ﻓﻠز ﺳﯾﻠﯾﮑون
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرآﯾﻧد ﻣﺗﺎورژﯾﮑﯽ و ﺳﭘس ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ  Choloro Solanceﺑر اﺳﺎس روﻧد ﻣوﻟر-روﭼو.
ﺳﭘس Silanھﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﯾدروﻟﯾز ﺑﮫ  Polysiloxanﺗﺑدﯾل ﻣﯾﺷوﻧد.
ﺧواص ﭘﻠﯽ ﺳﯾﻠوﮐﺳﺎﻧﮭﺎ و ﻣﺣﺻوﻻت ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷدت ﺑر ﺳﺎﺧﺗﺎر و اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و ﮔروه ھﺎی ﮐﺎرﺑردی
ﻣﺗﺻل ﺷده ،ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
ﺑﻐﯾر از ﭘﻠﯽ ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﮭﺎ ،دﯾﮕرﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ اﻏﻠب ﺣﺎوی ﭘر ﮐﻧﻧده ھﺎی ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده ،اﺗﺻﺎل دھﻧده ھﺎ و اﻓزودﻧﯾﮭﺎ ﺑرای
دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﭘردازش ﻣورد ﻧظر و ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﯾﻔﯽ ﻣﺣﺻول ھﺳﺗﻧد.
ﺗﺑدﯾل ﯾﮏ ﺗرﮐﯾب ﭘﺧت ﻧﺷده ) (Uncuredﺑﮫ ﯾﮏ ﺗرﮐﯾب اﻻﺳﺗﯾﮏ ﭘﺧت ﺷده ) (Curedو ﯾﺎ ﻣﺗﺻل ﺷده ) Cross
 ، (Linkedﺷﺎﻣل ﺗﺷﮑﯾل ﭘﯾوﻧدھﺎی ﮐواﻻﻧﺗﯽ ﺑﯾن زﻧﺟﯾرھﺎی ﭘﻠﯾﻣری اﺳت.
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ﭘر ﮐﻧﻧده ھﺎ ،ﺷﺑﮑﮫ ﺳﯾﻠﯾﮑون اﻻﺳﺗﯾﮏ را ﺗﻘوﯾت ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺑﮫ ﺗﻘوﯾت ﺧواص رﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
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ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧوع اﻻﺳﺗﯾﮏ ﺳﯾﻠﯾﮑون ،ﭘر اﮐﺳﯾدھﺎ  ،ﺳﯾﻼﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﮭﺎی ﺣﺎوی  SiHﺑﮫ ﭼﻧﯾن اﺗﺻﺎل ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑرای ﭘﺧﺗن ) to
 (Cureﻧﯾﺎز دارﻧد.

ﻣﺎھﯾت ،ﺗرﮐﯾب و ﻣﻘدار اﯾن ﭘر ﮐﻧﻧده ھﺎ ،در ﺗﻌﯾﯾن ﺧواص اﻻﺳﺗﯾﮏ ﭘﺧﺗﮫ ﺷده ) (Curedو ﭘﺧﺗﮫ ﻧﺷده ) ، (Uncuredﻣﮭم
ھﺳﺗﻧد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﻣوﺛرﺗرﯾن ﻓﯾﻠر ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده ،ﺳﯾﻠﯾس ﮔرﻣﺎ ﺧورده ﭘﯾروژﻧﯾﮏ ﺳﯾﻠﯾﮑﺎ) ﮔرده ﺳﯾﻠﯾﮑﺎ(Pyrogenic )-
) (Silica(Fumed Silicaﺑﺎ ﺳطﺢ ﺑﺎﻻی  BETاﺳت.
ﭘر ﮐﻧﻧده ھﺎی دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﮐوارﺗز ،آﻟوﻣﯾﻧﺎ ﺗری ھﯾدرات) (ATHو ﮐرﺑن ﺳﯾﺎه ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾداری ﺣرارﺗﯽ
ﻣطﻠوب ،ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ) (Media Resistanceﯾﺎ ﺧواص اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑﮭﺗر ،اﺳﺗﻔﺎده ﺷوﻧد.

رﻓﺘﺎر رﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن

ﻣﻧﺎﺳب ﺑودن ﯾﮏ ﺗرﮐﯾب ﺑرای ﯾﮏ روش ﺧﺎص ،ﺑﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت رﺋوﻟوژﯾﮑﯽ آن ﺗرﮐﯾب دﯾﮑﺗﮫ ﻣﯾﺷود .ﻣﺛﻼ وﯾﺳﮑوزﯾﺗﮫ ﮐﮫ
ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮕﯽ و روﻧده ﮔﯽ را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد .وﯾﺳﮑوزﯾﺗﮫ ﺑﺎﻻﺗر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺿرات ﮐﻣﺗر اﺳت.وﯾﺳﮑوزﯾﺗﮫ
ﺳﯾﺎﻟﮭﺎی ﻧﯾوﺗﻧﯽ ،ﻣﺳﺗﻘل از ﺑرش آﻧﮭﺎﺳت.
رﻓﺗﺎر رﺋوﻟوژﯾﮏ ﺳﯾﻠﯾﮑون راﺑر ﭘﺧﺗﮫ ﻧﺷده ) (Uncuredﻣﮭم اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺳﺎﺧت ﺗﺟﮭﯾزات اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑروش اﮐﺳﺗروژن
ﯾﺎ ﺗزرﯾق در ﻗﺎﻟب را آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد.
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ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔﯾرد.
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در ھﻧﮕﺎم ﭘردازش و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﯾﻠﯾﮑون راﺑر ،ﻣﯾزان ﺣل ﺷدن ھوا در ﺳﯾﻠﯾﮑون ﻣوﺛر ﺑر ﺑرش آن اﺳت و ﺑﺎﯾد ﻣورد

ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻧﺗرل درﺟﮫ ﺣرارت ،ﻓﺷﺎر و ﺟرﯾﺎن در ﺗﺟﮭﯾزات ﻗﺎﻟب ﮔﯾری ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ،ﺗوﻟﯾد ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد از ﻗطﻌﺎت ﺑﺎ ﺣﺟم
زﯾﺎد را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ ﮐﺎﺑل و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺟﮭﯾزات ﺑﺎ ھﻧدﺳﮫ ﭘﯾﭼﯾده و دﻗت ﺑﺎﻻی ﻓن آوری ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای ﭘﻠﯾﻣرھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺳﮫ ﻣورد ﮐﺎرﺑرد ﺗﺟﺎری ﮔﺳﺗرده دارﻧد:

اﺗﺻﺎل ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺧت ﻣﺗراﮐم

 (1ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﮭﺎی ﺑﺎ ﺗراﮐم ﭘﺧت)(Condensation-Curing
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ﺳﯾﻠﯾﮑون راﺑرھﺎی ﺑﺎ ﺗراﮐم ﭘﺧت ،ﺑرای ﮐﺎرﺑردھﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﺗرﮐﯾﺑﺎت آﻣﺎده ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده و ﯾﮏ ﺟزﺋﯽ ھﺳﺗﻧد.
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ﻓن آوری اﺗﺻﺎل ،در اﯾﻧﺟﺎ ﺑر اﺳﺎس واﮐﻧش ﺑﯾن ﮔروه ھﺎی  Si-OHو  /ﯾﺎ ﮔروه ھﺎی ﻗﺎﺑل ھﯾدروﻟﯾز  Si-Xو در ﺣﺿور
رطوﺑت ،اﺳت.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﮐﺎرﺑرد ،ﻣﺎده در ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﺎس ﺑﺎ رطوﺑت در ھوا ﺷروع ﺑﮫ اﺗﺻﺎل ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﺗﺻﺎﻻت ﻣﺗﻘﺎﺑل ،ﻣﻘﺎدﯾر ﮐوﭼﮏ اﺳﯾد اﺳﺗﯾﮏ ،آﻣﯾن ﯾﺎ ﻣﺣﺻوﻻت ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺧﻧﺛﯽ ای از ﻗﺑﯾل اﻟﮑل در ﺣﯾن
ﮐﯾورﯾﻧﮓ) ،(Curingآزاد ﻣﯽ ﺷود.
اﺗﺻﺎل ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﭘوﺳت ،روی ﺳطﺢ ﻻﺳﺗﯾﮏ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ در ﺧود ﺗرﮐﯾب ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﻣﯾزان ﺳﻔت ﺷدن) (Curingاﯾن ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳرﻋت اﻧﺗﺷﺎر رطوﺑت در ﺗرﮐﯾب ﻣﺣدود ﺷده اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻧظﺎرت و ﮐﻧﺗرل دﻣﺎ و رطوﺑت ﻧﺳﺑﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ ﭘﺧت ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﺎﺷد.
از آﻧﺟﺎﯾﯾﮑﮫ اﯾن ﻣواد دارای ﺳﯾﺳﺗم آﻣﺎده ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ) (Ready-to- useھﺳﺗﻧد ،ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﯽ ﺑرای ﻣﺟﺎورت ﺑﺎ دﯾﮕر ﻣواد
ﻧدارﻧد .ﺳﯾﻠﯾﮑون راﺑرھﺎی ﭘﺧت ﻣﺗراﮐم) (Condensation Curingﺑراﺣﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﺣﻣل و اﺳﺗﻔﺎده ھﺳﺗﻧد.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﻣواد ،ﭼﺳﺑﻧدﮔﯽ ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﺑﺳﺗرھﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﻗطﻌﺎت ﻓﻠزی ،ﺳراﻣﯾﮏ ،ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ و ﻻﺳﺗﯾﮏ
ﺳﯾﻠﯾﮑون ﺳﻔت ﺷده ،دارﻧد ،ﭼﻧﯾن ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ ﺑرای آب ﺑﻧدی ،اﺗﺻﺎل و ﭘوﺷش ،اﯾده آل اﺳت.
ﻧرخ اﻧﺗﺷﺎر ﺑﺎﻻ رطوﺑت از طرﯾق ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻧﺎزک ﻻﺳﺗﯾﮏ ﺳﯾﻠﯾﮑون ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﮭوﻟت ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﭼﺳﺑﻧدﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ،ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﭘوﺷش ھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑون ﺑرای ﻋﺎﯾق ھﺎی ﺷﯾﺷﮫ ای و ﺳراﻣﯾﮑﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن اﺟزای دﯾﮕر ﺷده اﺳت.
اﻣﺎ در ﭼرﺧﮫ ﮐوﺗﺎه زﻣﺎﻧﯽ ،ﺗوﻟﯾد ﻗطﻌﺎت ﺑﺎ ﺣﺟم ﺑزرگ ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای داﺷﺗن ﺧواص ﻣﻘﺎوﻣت ﺣرارﺗﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ای،
ﮐﺎرﺑرد  RTV-1ﺑﺎ ﻓن آوری ﭘﺧت ﻣﺗراﮐم ) ،(Condensation- Curingﻣﺣدود اﺳت و ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﺑﺎ اﺗﺻﺎﻻت ﻣﺗﻘﺎﺑل،
ﺗرﺟﯾﺢ داده ﻣﯾﺷود.

 (2ﭘﯾوﻧد ﻣﺗﻘﺎﺑل ﭘراﮐﺳﯾد
ﭘﺧت ﭘراﮐﺳﯾد ،ﺷﺎﻣل ﭘراﮐﺳﯾدھﺎی ارﮔﺎﻧﯾﮏ ﻣﯾﺷود.در دﻣﺎھﺎی ﺑﺎﻻ ،اﯾﻧﮭﺎ ﺗﺟزﯾﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ رادﯾﮑﺎل ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر
واﮐﻧﺷﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ زﻧﺟﯾره ھﺎی ﭘﻠﯾﻣری را ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر
اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر ،ﺳﮫ ﺑﻌدی ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﭘراﮐﺳﯾد ﭘﺧﺗﮫ ﺷده) (Curedﺑرای ﺗوﻟﯾد ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺗﺟﺎری ای ﻣﺎﻧﻧد ﺑﮫ اﺻطﻼح "ﻻﺳﺗﯾﮏ اﻧﺳﺟﺎم
ﺑﺎﻻ" ) (High Consistency Rubberﮐﮫ ﺣﺎوی ﭘﻠﯾﻣرھﺎی ﺑﺎ وزن ﻣوﻟﮑوﻟﯽ ﺑﺎﻻ و زﻧﺟﯾره ھﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ
طوﻻﻧﯽ ﭘﻠﯾﻣری اﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
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ﮐﮫ ﺑرای ھر ﯾﮏ و ﻣﻌﻣوﻻ از  100ﺗﺎ  200درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد اﺳت،رادﯾﮑﺎﻟﮭﺎی ﺗﺷﮑﯾل ﺷده در ﺣﯾن ﺟوش
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ﭼﻧدﯾن ﭘراﮐﺳﯾد ﺑرای اﯾﺟﺎد اﺗﺻﺎل ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﻻﺳﺗﯾﮏ ﺳﯾﻠﯾﮑون ﻣﻧﺎﺳب ھﺳﺗﻧد .ﺟدا از ﻣﺣدوده دﻣﺎي اﺗﺻﺎل ﻣﺗﻘﺎﺑل ،

ﺧوردﮔﯽ ) (Vulcanizationﺑر اﺳﺎس ﻣﯾزان اﮐﺳﯾژن ﻣﺣﯾط ،ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت.
ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻻﺳﺗﯾﮏ ﺳﯾﻠﯾﮑون دارای ﭼﻧدﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﭘراﮐﺳﯾد ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب آﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﺗﺎ ﻣوادی
ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای روش ھﺎی ﺗوﻟﯾد راﯾﺞ ﻣﺎﻧﻧد اﮐﺳﺗروژن ،ﭘرس و ﻗﺎﻟب ﮔﯾری ﺗزرﯾﻘﯽ اراﺋﮫ دھﻧد.
در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺑرای ﺑﮭﺑود ﺧواص ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ) ﻣﺛﻼ در ﺳﺗﮭﺎی ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﭘﺎﯾﯾن( و ﯾﺎ ﺑرای ﺣذف ﻣواد ﻓرار ﻧﺎﭘﺎﯾدار،
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﭘﯾش ﭘﺧت اﺿﺎﻓﯽ ﭘراﮐﺳﯾد-ﺳﯾﻠﯾﮑون راﺑر ﻧﯾﺎزﺑﺎﺷد .اﯾن ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑرای دھﮫ ھﺎ ﺑﮫ طور ﮔﺳﺗرده
ای ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺣﺻوﻻت ﺗوﻟﯾد ﺷده ،ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﮭﺗر در ﺑراﺑر ﻣﮭﺎرﮐﻧﻧده ھﺎ) (Inhibitorsﯾﺎ
آﻻﯾﻧده ھﺎ در ﺑراﺑر ﭘﻼﺗﯾن  ،ﭘﯾﺷرﻓت ﮐرده اﺳت.

 (3ھﯾدروﺳﯾﻠﯾﻼﺳﯾون ﭘﻼﺗﯾن ﮐﺎﺗﺎﻟﯾز ﺷده )ﭘﺧت اﺿﺎﻓﯽ(Platinum Catalyzed )-
)(Hydrosilylation (Addition Curing
ﭘﻼﺗﯾن ﮐﺎﺗﺎﻟﯾز ﺷده ﺑﺎ ﭘﺧت اﺿﺎﻓﯽ ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ھﯾدرو ﺳﯾﻠﯾﻼﺳﯾون ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود  ،ﯾﮏ واﮐﻧش ﺑﺎ ﻟﯾﻧﮑﮭﺎی
ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻏﻧﯽ ﺑﯾن  Si-Hو ﭘﻠﯾﺳﯾﻠوﮐﺳﺎﻧﮭﺎی ﺗﺎﺑﻊ وﯾﻧﯾل اﺳت.
ﭘﺧت اﺿﺎﻓﯽ) (Additional Curingﺑرای ﻻﺳﺗﯾﮏ ﺳﯾﻠﯾﮑون ﺟﺎﻣد و ﻣﺎﯾﻊ ﻗﺎﺑل اﺟرا اﺳت وھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﮐﺎﺗﺎﻟﯾزور ﺑﺎ ﺳﺎﯾر اﺟزای ﻣﺧﻠوط ﺷود ،واﮐﻧش ﺣﺗﯽ در دﻣﺎھﺎی ﭘﺎﯾﯾن ﺷروع ﻣﯽ ﺷود.
اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن ﻣﮭﺎر ﮐﻧﻧده ھﺎ اﺟﺎزه ﻣﯾدھد ﺗﺎ ﺳﯾﻠﯾﮑون ﺳﺎﻋﺗﮭﺎ ،روزھﺎ و ﺣﺗﯽ ﻣﺎھﮭﺎ ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﮔﻠداﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻣﺎی ﭘﺧت) (Curingﺑرﺳد.
ﻧﻘش ﻣﮭم و ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﭘﻼﺗﯾﻧﯾوم اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎﺗﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ را در ﻣﻘﺎدﯾر ﮐم در ﺣد ppmﻣﻘدور ﻣﯾﺳﺎزد.
ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﺣﺻوﻻت اﻓزودﻧﯽ ﭘﺧت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﺛری از
ﭘﻼﺗﯾﻧﯾوم ﻣﯾﺗواﻧد ﺷروع ﮐﻧﻧده واﮐﻧﺷﮭﺎی ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯽ از ﭘﻼﺗﯾﻧﯾوم اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ) .ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان آﻟودﮔﯽ ﭘﻼﺗﯾﻧﯾوم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده
اﺳت(
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘدار ﭘﻼﺗﯾﻧﯾوم ﮐم ،ﺣﺗﯽ ﻣﻘدار ﮐﻣﯽ از ﺳم ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﺎﺗﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد آﻣﯾن و ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﮔوﮔرد را
ﻣﻣﺎﻧﻌت ﮐﻧد.

ﺟداﺳﺎزی ﺧطوط ﺗوﻟﯾد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل از آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻻﺳﺗﯾﮏ آﻟﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻣﯾز ﮐردن ﮐﺎﻣل
ﺗﺟﮭﯾزات ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از آﻟودﮔﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت.
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ﺑﺎ وﺟود رﻓﺗﺎر ذﮐر ﺷده از ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﭘﺧت ﺷده ﺑﺎ ﭘﻼﺗﯾن ،ﮐﺎرﺑرد ﭘﺧت اﺿﺎﻓﯽ ﺑدﻟﯾل ﻣزاﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارد ،ﺧود ﯾﮏ

ھﻧر ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود.
اﻓزاﯾش دﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ اﻓزاﯾش ﺳرﻋت اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﭘراﮐﺳﯾد را اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد.
ﺗﻌﺎدل ﺧوب و ﻏﻠظت ﻣﻧﺎﺳب ﮐﺎﺗﺎﻟﯾﺳت  Ptو ﻣﮭﺎر ﮐﻧﻧده ھﺎ ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت درﺳت ﺗﺟﮭﯾزات ﺗوﻟﯾد ،اﺟﺎزه ﻣﯽ
دھد ﺗﺎ زﻣﺎن ﭼرﺧﮫ ﮐوﺗﺎه ﺗر و ﺗوﻟﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﻣﺻرف اﻧرژی ﮐﻣﺗر ﺣﺗﯽ ﺑرای دﻓﻌﺎت زﯾﺎد ﺑﺎ ﺣﺟم ﺑﺎﻻ ،ﺣﺎﺻل
ﺷود.
ﺧواص ﻗﺎﻟب رﯾزی ﺧوب و ﺳطﺢ ﺧﺷﮏ ﻗطﻌﺎت ﻻﺳﺗﯾﮏ ﺗوﻟﯾد ﺷده ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺑﮭﺑود روﻧد ﺗوﻟﯾد ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻋﻼوه ﺑر اﻣﮑﺎن ﭘﺧت ھﻣﮕون ،ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑون راﺑر ،ﺑﺧوﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﭘﺎرﮔﯽ ﺑﺎﻻ و اﻻﺳﺗﯾﺳﯾﺗﮫ ﺧوب،
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭘﯾوﻧدھﺎی ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ و زﻧﺟﯾره ھﺎی ﭘﻠﯽ ﺳﯾﻠوﮐﺳﺎن ﺑﺎﻋث ﺗﺷﮑﯾل ﺳﯾﻠﯾﮑون ﻏﯾر
اﺷﺑﺎع) (non-bleedﺑﺎ ﺧواص اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ آﺑﺑﻧدی ﻣﯾﺷود.
ﺑر ﺧﻼف ﭘﺧت ﺑﺎ ﭘراﮐﺳﯾد ،اﺗﺻﺎﻻت ﻣﺗﻘﺎﺑل ﮐﺎﺗﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﭘﻼﺗﯾﻧﯾوم ،ﻣﺣﺻوﻻت ﻓرار را آزاد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،ﮐﮫ ﯾﮑﯽ
دﯾﮕر از ﻣزﯾت ھﺎی ﻋﻣده ﺑرای ﮐﺎرﺑردھﺎی ﺧﺎص اﺳت.
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﭼﺎﻟش ﺑراﻧﮕﯾز و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ای ﮐﮫ در اﺟزاء ﺑرﻗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷوﻧد ،ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﻣواد و
ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای اﻻﺳﺗوﻣرھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑون ھﺳﺗﻧد.
ﺳﺎﺧﺗﺎر و ﻋﻣﻠﮑرد ﭘﻠﯾﻣری ،ﺣﺟم و ﻣﺎھﯾت ﭘرﮐﻧﻧده و ھﻣﭼﻧﯾن ﭼﮕﺎﻟﯽ واﮐﻧﺷﮭﺎی ﻣﺗﻘﺎﺑل و روﺷﮭﺎی ﭘﺧت ،ﺑﮫ
ﺧواص ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺳﯾﻠﯾﮑون اﻻﺳﺗوﻣر ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻣﺎ درک ﻋﻣﯾق از ھر ﮔوﻧﮫ ﺗداﺧل ﻣﻣﮑن ﺑﯾن ﻣواد ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده  ،ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺛﺑﺎت در ھﻧﮕﺎم ذﺧﯾره ﺳﺎزی،
ﻗﺎﺑﻠﯾت ﭘردازش ﻣﻧﺎﺳب و ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺣﺻول ﺿروری اﺳت.
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ﺗﺟزﯾﮫ ﭘر اﮐﺳﯾد ﺑﺎ اﻓزودن رادﯾﮑﺎل ﭘراﮐﺳو ﻓﻌﺎل ﺑﮫ
ﭘﯾوﻧد دوﮔﺎﻧﮫ

زﻧﺟﯾره ﭘﻠﯾﻣری ﭘﻠﯽ دی ﻣﺗﯾل ﺳﯾﻠوﮐﺳﺎن

واﮐﻧش رادﯾﮑﺎﻟﮭﺎی آزاد ﺗﺣت ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﭘﯾوﻧد
ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾدار

ﭘراﮐﺳﯾد ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺧت ) (Curingﻻﺳﺗﯾﮏ ﺳﯾﻠﯾﮑون
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ﮐﺎرﺑردھﺎ :ﻣﻘره ھﺎ و ﺑرﻗﮕﯾرھﺎ
ﺳﯾﻠﯾﮑون راﺑر ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﻣﻘره ھﺎی ﺑﻠﻧد ﺧط،ﻣﻘره ھﺎی ﺗو ﺧﺎﻟﯽ و ﺗو ﭘر ﭘﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﺑرﻗﮕﯾرھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷوﻧد.
اﯾن ھﺎ ﺑرای ﮐﺎرﺑردھﺎی از  10ﮐﯾﻠووﻟت ﺗﺎ  1000ﮐﯾﻠووﻟت در ﺣﺎﻟﺗﮭﺎی آوﯾزی ،ﮐﺷﺷﯽ ،ﻣﻘره ھﺎی ﭘﺳت  ،ﺧطوط آھن و
دﯾﮕر ﮐﺎرﺑردھﺎ ،اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷوﻧد .ﻣﻘره ھﺎی ﺑﺎ ھﺳﺗﮫ اﺳﺗواﻧﮫ ﺗو ﺧﺎﻟﯽ ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﺑرﻗﮕﯾرھﺎ ،ﺑوﺷﯾﻧﮕﮭﺎ ،اﺑزار دﻗﯾق
ﺗراﻧﺳﻔورﻣرھﺎ ،و دﯾﮕر وﺳﺎﯾل اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷوﻧد.
ﻓراﯾﻧدھﺎی ﺗوﻟﯾد ﻣدرن اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﻗطر ﯾﮏ ﻣﺗر و ﺑﯾﺷﺗر و طول ﺑﯾش از  10ﻣﺗر ﺗوﻟﯾد ﺷود.

ﭘوﺷش ﺳﯾﻠﯾﮑون ﺑرای ﻣﻘره ھﺎ
ﭘوﺷش ھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑون ﺑرای ﻋﺎﯾق ﺷﯾﺷﮫ ای ﯾﺎ ﭼﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺷراﯾط آﻟودﮔﯽ و ﺧﯾس ﺷدن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد اﻋﻣﺎل
ﻣﯾﺷود و ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش اﺗﺻﺎل ﻧﺎﺷﯽ از آﻟودﮔﯽ و آﺗش ﺳوزی ﻣﯽ ﺷود .ﭘس از آن ﭘوﺷش ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد دوﺑﺎره ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷوﻧد ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﻘرون ﺑﮫ ﺻرﻓﮫ و درازﻣدت ﺑرای ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ اﺟزای آﺳﯾب دﯾده ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﭘوﺷش ھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑون ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺧواص اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﻋﺎﯾق ھﺎ و ﺗﺟﮭﯾزات رزﯾن اﭘوﮐﺳﯽ ﭘﯾر ﺷده را ﻧﯾزﺑﮭﺑود ﺑﺑﺧﺷﻧد.
ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﻘره ھﺎی ﭼﯾﻧﯽ و ﺷﯾﺷﮫ ای در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر از ﭘوﺷش ھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ در اواﯾل زﻧﺟﯾره ﺗﺎﻣﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺗﺎ ﻣﺣﺻوﻻت ﺧود را آب ﮔرﯾزﺗر ﮐﻧﻧد.
ﭘوﺷﺷﮭﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ ﻣﻌﻣوﻻ ﺗﮏ ﺟزﺋﯽ ھﺳﺗﻧد و در دﻣﺎی اﺗﺎق و در اﺛر رطوﺑت ﻣﺣﯾط ،،ﭘﺧت) (Cureﻣﯾﺷوﻧد.
ﻣواد ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﻣﺧﻠوط ﺷده ،ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﭘردازش ﺗزرﯾق ﻣﯽ ﺷود و ﺑر روی ﺑﺧﺷﯽ از ﻋﺎﯾق اﺳﭘری ﻣﯽ ﺷود.

18
Page

ﺑوﺷﯾﻧﮓ ﭘوﺷش داده ﺷده روی ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور در ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﺎﺣﻠﯽ

اﺟرای ﺳﯾﻠﯾﮑون  RTVﺑرای ﭘوﺷش ﻣﻘره ﺧط

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ ﮐﺎﺑل
ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ ﮐﺎﺑل ،ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﻓﺿﺎی ﺑﯾرون ،داﺧل و زﯾر زﻣﯾن ،ﺑﺎﯾد دارای وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻋﺎﯾق ﺑﻧدی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺗﮑﻧﯾﮑﮭﺎی ﻧﺻب ﻣﺎﻧﻧد ﻟﻐزش و اﻧﻘﺑﺎض ﺳرد ﺳﺑب اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺗ﷼ ﺑﺎ اﻻﺳﺗﯾﺳﯾﺗﮫ ﺑﺎﻻ اﺳت.
اﺗﺻﺎﻻت ﮐﺎﺑل و ﺗرﻣﯾﻧﺎل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر از  10ﮐﯾﻠو وﻟت ﺗﺎ  500ﮐﯾﻠو وﻟت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن
ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﻋﻠت وﯾژﮔﯽ ھﺎی ھﯾدروﻓوﺑﯾﮏ ﻻﺳﺗﯾﮏ ﺳﯾﻠﯾﮑون و ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر درﺟﮫ ﺣرارت ﺑﺎﻻ از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
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ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺗوﻟﯾد
ﺗزرﯾق ﻗﺎﻟب
ﺗزرﯾق ﻗﺎﻟب ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑﮭره وری ﺑﺎﻻ و زﻣﺎن ﺗوﻟﯾد ﮐم  ،ﺷﺎﯾﻊ ﺗرﯾن و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺎرآﻣد ﺗرﯾن روش ﺑرای ﭘردازش ﻣﻘﺎدﯾر
زﯾﺎدی از اﻻﺳﺗوﻣرھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑون اﺳت.
ﻣﺎﺷﯾن آﻻت و اﺑزار ﻣﻧﺎﺳب ،اﺟﺎزه ﺗوﻟﯾد اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر و ھﻣﭼﻧﯾن اﺗﻼف اﻧدک ﻣواد را ﻣﯽ دھد.
اﯾن ﻓراﯾﻧد ﺑرای ھر دو روش  HCRو  LSRﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣورد ﻧظرو ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺗﻌداد زﯾﺎدی از
ﻗطﻌﺎت ﮐوﭼﮏ و ﻣﺗوﺳط ﺑﺎ دﻗت اﺑﻌﺎدی ﺑﺎﻻ اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.

ﺗزرﯾق ﮐم ﻓﺷﺎرﻗﺎﻟب
ﺗزرﯾق ﮐم ﻓﺷﺎر و ﯾﺎ رﯾﺧﺗﮫ ﮔری ،ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﺟم ﺑﺎﻻی ﺳﯾﻠﯾﮑون ﻣﺛل اﺗﺻﺎﻻت ﮐﺎﺑﻠﮭﺎی ﻓﺷﺎر ﻗوی و ﯾﺎ ﻣﻘره ھﺎی ﺗو
ﺧﺎﻟﯽ ،ﻣﻧﺎﺳب اﺳت.
ﻻﺳﺗﯾﮏ ﺳﯾﻠﯾﮑون ﺑﺎ وﯾﺳﮑوزﯾﺗﮫ و ﻏﻠظت ﮐم و ﺑﺎ ﺧﺻوﺻﯾت ﺳﯾﻼﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳب ،ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯾزان ﺟرﯾﺎن
ﺣﺟﻣﯽ و ﺗوﻟﯾد ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
وﯾژﮔﯽ ھﺎی اﯾن ﻓراﯾﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﺑﮭره وری درھزﯾﻧﮫ ﺑرای ﻗطﻌﺎت ﺑزرگ و ﻣﯾزان ﻣﺗوﺳط ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ.

ﺗرﺟﻣﮫ و ﺗﺎﻟﯾف :ﻣﺣﻣد ھﺎدی ﻧﺟﺎرﭘور ﺳﯾﺎھﮑﻠﯽ
ﻣﻧﺑﻊINMR :
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