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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 

    چهاردهم :مربوط به هفتهحجم سازی  جزوه درس: 

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

 93914119924تلفن همراه مدیر گروه :  

 

  حجم یحضور کالس پانزدهم  جلسه

 در انیدانشجو ناتمام و شده اجرا یکارها قوت و ضعف نقاط یبررس و انیدانشجو از تن 7 حضور با لیتحل و یبررس

 و ادامه مبحث رزین اپوکسی ترم طول در شده اعالم یها پروژه و ها سبک با ارتباط

 رزین اپوکسی قسمت سوم:

 :شوند می تقسیم دسته دو به ها رزین کلی طور به

 درخت از شیره صورت به که است درختان و گیاهان صمغ طبیعی رزین بارز نمونه :طبیعی رزین

 .شوند می خارج

 و آلی مواد شیمیایی انفعاالت و فعل همچنین و سنتز از رزین مصنوعی نوع واقع در :مصنوعی رزین

 .آید می دست به شیمیایی مواد کارخانجات و آزمایشگاهی محیط در معدنی

 چیست؟ رزین کاربرد

 صمغ از گذشته در مثال عنوان به دارند، رزین از زیادی های استفاده ها انسان که است سال هزاران

 .شد می استفاده…  و غذا ظروف اجساد، کردن مومیایی یا و ها قایق درزگیری برای درختان

 و یکدیگر به جسم دو چسباندن اجسام، به بخشیدن مقاومت ها رزین اصلی کاربرد امروز به تا گذشته از

 .باشد می…  و مایعات و حشرات مقابل در اجسام کردن نفوذناپذیر یا

 شیمی علم دانشمندان باال، مقاومت و استحکام لحاظ از ای ماده چنین به مختلف صنایع در نیاز افزایش با

 در شیمیایی و معدنی مواد سنتز و ترکیب از دانشمندان .کنند تولید مصنوعی های رزین توانستند

 از وسیعی دنیای و رزین ساخت صنعت در شروعی خود این و ساختند مصنوعی رزین ها آزمایشگاه

 .دارد صنعت در رزین که است کاربردهایی و کاالها
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 :مصنوعی رزین کاربردهای از برخی

 چسب انواع ساخت -

 ها رنگ انواع ساخت -

 ها کننده براق ساخت -

 سطح محافظ های الیه -

 کارهای هنری -

 :آن ها کردن خشک شیوه اساس بر ها رزین بندی تقسیم

 از نمونه چند که کرد تقسیم متفاوت های دسته به کردن خشک های شیوه نظر از توان می را ها رزین

 :زنیم می مثال اینجا در را آنها

 :خشک هوا رزین

 با مجاورت در که کرد اشاره آهن چسب و چوب چسب به توان می خشک هوا رزین بارز های نمونه از

 .شوند می خشک زمان گذشت با آزاد هوای

 :خشک گرما رزین

 .رسد می مقاومت و سختی به گرما مجاورت در رزین از نوع این

 :مخصوص گاز نوعی به حساس رزین

 شود، می سخت آن روی ۱۲۳ اف دی ام یا مخصوص گاز نوعی کردن اسپری با که ها رزین از نوعی

 .رسد می مقاومت و سختی به فرابنفش ی اشعه تاباندن با که فرابنفش اشعه به حساس رزین چسب: مانند

 نوع این با ببینید خارجی های ویدیو در اینترنت یا و اجتماعی های شبکه در شما است ممکن :نکته* 

 . کنند می درست تزئینی اشیا یا و زیورآالت رزین
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 می خشک رزین لحظه چند عرض در که تابانند می فرابنفش ی اشعه آن به و ریزند می را رزین یعنی

 با آالت زیور ساخت همچنین و دارد باالیی بسیار قیمت ایران در رزین نوع این که بدانید است الزم. شود

 می استفاده آن از خانم ناخن ترمیم و کاشت مثل مواردی برای تنها و نیست ای صرفه به کار اصال آن

 .باشد می مضر بدن برای آن اشعه همچنین و شود

 :جزئی سه و جزئی دو و جزئی تک های رزین

 .رسیم می هم بندی دسته دیگر نوع یک به شدن خشک شیوه نظر از ها رزین بندی تقسیم در

 :جزئی تک رزین

 ندارند، نیاز( کننده فعال یا و کن خشک) مکمل عنوان به ای ماده به شدن خشک برای که هایی رزین

 در رفته کار به رزین که) پالستیک رنگ ساخت برای که رزینی مثل می شوند، گفته جزئی تک رزین

 و آب پایه رزینی هم رنگ این که) آکریلیک رنگ یا و( است آب حالل یا و آب پایه رزین یک رنگ این

( است نفتی حالل پایه رزینی رنگ این در رفته کار به رزین که) روغنی رنگ و( هست آب حالل یا

 .کنند می استفاده روغنی تینر از آن کردن رقیق برای

 :جزئی دو های رزین

 دارند، نیاز( کننده فعال یا و کن خشک) مکمل عنوان به ای ماده به شدن سخت برای که هایی رزین

 . دوقلو چسب مثل شود: می گفته دوجزئی رزین

 بازار در که است دوقلویی چسب اید کرده استفاده حال به تا که هایی چسب ترین مقاوم از یکی شک بدون

  کیلوگرم ۱7۳  تا دوقلو های چسب که است این چسب این تولیدکنندگان اکثر شعار و رسد می فروش به

 که شوید می متوجه کنید، مطالعه چسب این توضیحات در که زمانی و کند می تحمل را فشار سانتیمتر در

 .باشد می اپوکسی رزین چسب این در شده استفاده مواد پایه
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Twin Epoxy Resin Adhesive  _اپوکسی رزین قلو دو چسب 

 :جزئی سه رزین

 بر عالوه که استر پلی رزین مثل دارند نیاز مکمل ماده دو به رزین شدن سخت برای که هایی رزین

 .دارد نیاز شدن سخت برای هم کبالت نام به ای ماده به کن خشک

 

resin & hardener  _هاردنر و نیرز 
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 : اپوکسی رزین شناخت

 یک و دارد زیادی بسیار مقاومت که است چسب نوعی اپوکسی رزین که شدیم متوجه مطلب جای این تا

. کند می شدن سخت به شروع آن شیمیایی کننده فعال یا و کن خشک با ترکیب با که است دوجزئی رزین

 اکنون تا اختراع زمان از عمرش اینکه با و مواد از بزرگ خانواده یک از شده تشکیل اپوکسی رزین

 دلیل به اپوکسی. است کرده پیدا فراوانی کاربردهای مختلف صنایع در اما است سال 7۷ از کمتر

 .شود می شناخته هم اپوکسید نام به مختلف های زبان و ها گویش در تفاوت و شیمایی فرموالسیون

 ؟کرد تهیه الک رزین، از استفاده با توان می چگونه

 اضافه از بعد رزین واقع در پس کنیم، اضافه رزین به را نیاز مورد های افزودنی باید مرحله این در

 نام و کند می تغییر الک به نامش رزین مرحله این در. کند می پیدا جدیدی خواص افزودنی مواد شدن

 .است اپوکسی ورنی یا و الک آن درست و شده تبدیل رایج لغوی اشتباه یک اپوکسی رزین

 ادتیوها واقع در. شود می اضافه ادتیو و کننده رقیق مواد آن به رزین وزن از درصد ۳۱ میزان به

 … و اسکرچ آنتی خش، ضد حباب، ضد ادتیو مثال عنوان به کنند می اضافه ها رزین به مختلفی خواص

 قدرت) قوی میکسر یک توسط را آن رزین به افزودنی مواد و کننده رقیق مواد کردن اضافه از پس

 رسد، می پایان به رزین تولید کار و کنیم می ترکیب خوبی به( است مواد غلظت دلیل به میکسر داشتن

 .کنند می بازار روانه و بندی بسته جدگانه صورت به را هاردنر و رزین آن از پس

 (:ورنی) اپوکسی الک و اپوکسی رزین تفاوت

 بعضی و افتاده جا اشتباه به دهند می انجام دکوراتیو کار که افرادی بین در اپوکسی رزین واژه متاسفانه

 به را رزین و کرده استفاده سوء افراد ناآگاهی این از افراد بعضی و استفاده کلمه این از ناآگاهانه افراد

 .رسانند می فروش به اولیه شکل همان
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 :ندارد کاربرد زیورآالت و میز ساخت کفپوش، برای مختلف دلیل چند به اپوکسی رزین خود واقع در

 مختلف انواع واقع در و هستند مواد از بزرگ خانواده یک اپوکسی های رزین که است این دلیل اولین

 .دارند مختلفی های کارایی مواد این

 .دارد مختلفی انواع نیز خود اما است شیر محصوالت از یکی پنیر :مثال عنوان به 

 غلیظ شدت به رزین واقع در. ندارد کارایی دکوراتیو برای تنهایی به خود رزین که است این دلیل دومین

 .شود مخلوط ها کننده رقیق یا مختلف ادتیوهای با باید استفاده برای و بوده

 :اپوکسی رزین های ویژگی

 اپوکسی رزین شود می استفاده با دکوراتیو اجسام ساخت برای که رزینی که شدیم متوجه قسمت این تا پس

 زیادی های استفاده مختلف صنایع در زیاد مزایا دلیل به رزین این بینید می که طور همان .است آمین پلی

 :دهم توضیح شما برای رو ها ویژگی این از بخشی خواهم می قسمت این در که شود می

 نباید شما رزین که معنی این به. )است بو بی و رنگ بی ماده یک اپوکسی رزین که این :ویژگی اولین

 (.کند میل زردی به آن رنگ یا و باشد داشته ای زننده و تند بوی
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 .دهد نمی چیز هیچ با شیمیایی واکنش هیچ و است خنثی ماده یک اپوکسی رزین اینکه :ویژگی دومین

 منفی تأثیر انسان سالمتی بر و کند نمی ایجاد حساسیتی نوع هیچ اپوکسی رزین اینکه :ویژگی سومین

 .ندارد

 

epoxy resin  _اپوکسی رزین 

 

epoxy hardener ۲  _اپوکسی هاردنر 

 :اپوکسی هاردنر های ویژگی

 فرمول بیس که است؛ آمین ی پایه بر شیمیایی ماده یک( آمین پلی اپوکسی رزین کننده سخت ماده) هاردنر

 است.  الکل ی پایه بر آن شیمیایی
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 الکل مثل الکل این که نیست معنی این به است الکل هاردنر شیمیایی فرمول بیس گوییم می که این :توجه

 از برخی دلیل همین به و دارد H و O آن شیمیایی فرمول در فقط. است صنعتی الکل یا و خوراکی

 فرمول درون که الکل بیس همان دلیل به هاردنر رزین برخالف دلیل همین به. دارد را الکل خواص

 .دهد می واکنش پیرامونش محیط با و نیست خنثی ماده یک دارد خودش شیمیایی

 با طوالنی مدت برای اگر و بندد می قیماق باشد باز آن ظرف در اگر و دهد می واکنش هوا با هاردنر مثالا  

 عوض را ها رنگ و دهد می واکنش ها رنگ از بعضی با یا و شود می خراب کلی به باشد ارتباط در هوا

  .دهد می میل زرد و نارنجی سمت به را قرمز رنگ مثال عنوان به کنم می

 

epoxy hardener  _اپوکسی هاردنر 

 :اپوکسی رزین از استفاده علت

 مختلف صنایع در کردن خشک متفاوت شیوه و کارایی در زیاد تنوع همچنین و باال مقاومت دلیل به

 هایی رزین تا کنند می فعالیت ویژگی این روی بر مستمر صورت به زیادی دانشمندان رو این از است،

  .کنند عرضه بازار به باالتر مقاومت و بهتر کاربرد با

 .است سازی رنگ صنایع دارد مصنوعی رزین از را استفاده بیشترین که صنایعی از یکی
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 :اپوکسی رزین با کردن کار هنگام ایمنی نکات

 

 اپوکسی رزین با کار در دستکش از استفاده

 

 اپوکسی رزین با کار در ماسک از استفاده

 و استفاده التکس های دستکش از حتما اپوکسی مواد از استفاده هنگام که است این شما به من توصیه

 . باشد ارتباط در بدنتان با کمتر مواد، این از استفاده حین در کنید سعی

 و دارد بدنتان برای کمتری ضرر شیمیایی، مواد با کمتر تماس که است این دستکش از استفاده دلیل

 ارتباط در فوری تینر و استون مثل قوی های حالل با تا مجبورید کمتر کار، اتمام از پس این بر عالوه

 کودکان دسترس از را مواد این (.شد خواهند پوست حساسیت و خشکی باعث قوی های حالل این) باشید

  .دارید نگه دور
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 با ترکیب حین در که رزین بخارات تا کنید استفاده( زغالی) فیلردار ماسک از که است بهتر کار حین در

 اپوکسی مواد روی بر مستقیم شعله گرفتن از .شود استشمام کمتر آیند می وجود به آن شدن گرم و هاردنر

 ترکیب هنگام .است مضر بدن سالمت برای اپوکسی های رزین سوختن از ناشی بخارات. کنید خودداری

 قطرات تا کنید استفاده عینک از یا داشته نگه دور خود صورت از را مواد هاردنر، با اپوکسی رزین

 . نریزد چشمتان داخل اپوکسی

 آب با را چشمتان و کرده حفظ را خود خونسردی ریخت، چشمتان داخل اپوکسی قطرات که صورتی در)

 (کنید مراجعه پزشکی چشم به نیاز صورت در. دهید شستشو ولرم یا سرد

 سئواالت: 

 فقط نام ببرید؟ شوند یم میتقس دسته دو به ها نیرز یکل طور به -۳

 را بنویسید؟ یمصنوع نیرز یکاربردها از یبرخ -۲

 به چه صورت است؟ ها آن کردن خشک وهیش اساس بر ها نیرز یبند میتقس -۱

 را به طور مختصر شرح دهید؟ یجزئ سه و یجزئ دو و یجزئ تک یها نیرز -4

 کرد؟ هیته الک ن،یرز از استفاده با توان یم چگونه -5

 را بنویسید؟ یاپوکس نیرز یها یژگیو -6

  در چیست؟ (یورن) یاپوکس الک و یاپوکس نیرز تفاوت  -7

 ی را بنویسید؟اپوکس هاردنر یها یژگیو -8

 

 

 

 


