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 8933-8931رشته:  نقاشی   ترم: چهارم     سال تحصیلی: کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی

 ماندانا سپاسی       نام ونام خانوادگی مدرس:                            حجم سازی نام درس:   

 93844822191           تلفن همراه مدرس:      sepasi.mandana@gmail.com مدرس:    email آدرس 

    دوازدهم  :مربوط به هفتهحجم سازی  جزوه درس: 

textدارد :   دارد ن                    voice:   دارد   ندارد     power point:    دارد       ندارد 

 93914119924تلفن همراه مدیر گروه :  

 

 حجم یحضور کالسدوازدهم   جلسه

 و شده اجرا یکارها قوت و ضعف نقاط یبررس و انیدانشجو از تن 6 حضور باژه ها ی ارائه شده پرو  لیتحل و یبررس

و نحوه  و توضیح کار با رزین اپوکسی ترم طول در شده اعالم یها پروژه و ها سبک با ارتباط در انیدانشجو ناتمام

 اجرای آن

 قسمت اول ؟چیست اپوکسی رزین

 ها سازه انواع سازی مقاوم و ترمیم تقویت، در موادی باالیی بسیار کارایی امروزه که اپوکسی های رزین

 هاردنر ی شونده سخت و اپوکسی رزین جزء دو از متشکل کامپوزیتی محصوالت تولید در خصوص به

 خوب بسیار چسبندگی خاصیت با شوند، می استفاده نیز مستحکم های قالب ساخت در که مواد این. باشند می

 استحکام و( قلیایی و اسیدی شدید های محیط در ویژه به) باال شیمیایی مقاومت مختلف، بسترهای به

 .دارند وساز ساخت صنعت ای گسترده استفاده مطلوب خمشی و فشاری کششی،
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 و هوافضا صنعت در و بودن قیعا لیدل به یکیالکتر قطعات انواع دیتول در نیرز از نیچن هم

 .شود یم استفاده زین یخارج و یداخل اتصاالت یبرا یخودروساز و یماسازیهواپ

 .نمود مشاهده FRP های کامپوزیت ساخت در توان می را اپوکسی رزین کاربرد بیشترین وجود این با اما

 کف در روکش عنوان به محصول این بردن کار به توان می اپوکسی، رزین از استفاده های زمینه دیگر از

 شیمیایی مواد و خوردگی عوامل برابر در بتن مقاومت افزایش جهت سطوح سایر و ها کارخانه ها، سالن

 .نمود اشاره

 

. دهد می افزایش kg/cm01122 حدود را بتن فشاری مقاومت متر میلی 4 ضخامت با اپوکسی روکش

 .است باالیی نهایی و اولیه مقاومت دارای خود باالی نفوذ قدرت و کم غلظت با اپوکسی رزین

 :اپوکسی رزین خواص

 شیمیایی مواد برابر در مقاومت

 رطوبت و آب برابر در باال مقاومت

 حرارتی و مکانیکی های تنش جذب برابر در مقاوم

 ضربه و سایش برابر در باال مقاومت
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 FRP سیستم و الیاف انواع با سازگاری و مواد به خوب بسیار چسبندگی

 باال کنندگی پر قابلیت

 کم حجم و سبک وزن

 باال تعمیر سرعت و مفید عمر

 :اپوکسی رزین معایب

 پخت زمان زیرا است بر زمان اپوکسی رزین آوری عمل .است رزین انواع دیگر از تر گران آن قیمت

 خوردگی ترک به حساس و نیست پذیر شکل اپوکسی رزین .است زیاد پلیمریزاسیون عمل و اپوکسی رزین

 .ندارد کارایی گراد سانتی درجه 5 زیر دمای در .باشد می

 :به دارد بستگی اپوکسی شده پخت محصوالت خواص

 اپوکسی نوع( 1

 هاردنر مقدار و نوع( 0

 شدن ای شبکه میزان( ۳

 افزودنی مواد حجم و طبیعت( ۴

 هاردنر و اپوکسی مخلوط نشدن خشک علت

 :شویم رو روبه زیر مشکالت با است ممکن اپوکسی رزین با کار هنگام به

 اپوکسی رزین نشدن خشک -

 اپوکسی رزین شدن نرم و شدن چسبناک -

 :از عبارتند نخوریم بر مشکالت این به تا کنیم رعایت باید که مواردی

 :صحیح اختالط نسبت رعایت
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 .باشد سیستم در هاردنر بودن کم دلیل به تواند می رزین نشدن خشک -

 :سیستم در رطوبت یا آب وجود

 باشد داشته رطوبت هوا یا و کار سطح اینکه یا و نبوده خشک کامالا  اپوکسی رزین اختالط ظرف -

 باشد نشده مخلوط خوبی به هاردنر و اپوکسی

 دما کنترل

 چون باشد کمتر گراد سانتی درجه 5 از نباید سطح دمای و درجه 12 از کمتر نباید هوا دمای -

 بودن شد؛گرم نخواهد خشک رزین و شود می متوقف پایین دمای در هاردنر و اپوکسی واکنش

 هوا دمای حداکثر کند، ایجاد اختالل اپوکسی رزین شدن خشک در تواند می هم هوا ازحد بیش

 .باشد گراد سانتی درجه 52 تواند می اعمال برای

 سطح آلودگی

 اپوکسی رزین شدن خشک در که هست گردوغبار و چربی وجود مانند کار سطح بودن آلوده -

 .کند می ایجاد اختالل

 ها آن کاربردهای و اپوکسی رزین انواع

 اپوکسی بتونه

 بستر سطح تسطیح منظور به که بوده  اپوکسی رزین پایه بر حالل فاقد جزئی دو ماده یک اپوکسی بتونه

 کار به FRP های کامپوزیت با سازه تقویت سازی، مقاوم های پروژه های شکاف و درزها نمودن پر و

 زیادی حرارتی و شیمیایی مکانیکی، مقاومت دارای و داشته باالیی چسبندگی اپوکسی رزین. رود می

 در FRP الیاف نصب جهت بتنی سطوح ترمیم در چون است اپوکسی کننده ترمیم آن دیگر نام. است

 .گردد می استفاده سازی مقاوم های پروژه
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 جمع دچار گیرش زمان در و دارد را افقی و عمودی سطوح روی بر استفاده قابلیت اپوکسی کننده ترمیم

 یک عنوان به گیرش از پس و کند می نفوذ ها ترک در راحتی به محصول این. شود نمی انقباض و شدگی

 . کند می عمل یکپارچه سیستم

 بسیار چسبندگی و اجرا در سهولت محیطی، عوامل و رطوبت مقابل در تاثیرپذیری عدم باال، مقاومت

 استفاده ها ساختمان سازی مقاوم در شده باعث که است اپوکسی رزین این مزایای از اپوکسی بتونه زیاد

 و ها ترک و فرج و خلل نمودن پر ،FRP کامپوزیت با سازی مقاوم به مربوط مباحث بر عالوه .شود

 سازی کف حمام، های سرویس در اپوکسی بتونه از توان می دیده  آسیب های بتن ترمیم و تسطیح

 .نمود استفاده اپوکسی های پوش کف میانی الیه عنوان به و استخرها ها، کارخانه

 

 

 سئواالت:

 چیست؟ اپوکسی رزین -1

 را نام ببرید؟ اپوکسی رزین خواص -0

 را بنویسید؟ اپوکسی رزین معایب -۳

 چیست؟هاردنر و اپوکسی مخلوط نشدن خشک علت -4

 را بنویسید؟  آن کاربردهای و اپوکسی رزین واعان -5

 

 

 

 


