
 

 

 رزین اپوکسی کار با  ی  و نحوه  ، کاربردها هامعرفی رزین اپوکسی: ویژگی 

 

 

 

 چکیده 

 ی اپوکس  ی هانیرز رواج یافت.   1950از اوایل سال    ها وجود داشتند اما استفاده از آن  1890یل دهه  ای اپوکسی در او هارزیناگرچه  
مورد توجه بسیاری از   باال،    یکیخوب و مقاومت الکتر  یباال، مقاومت حرارت  یبرجسته، استحکام چسبندگ  یکیخواص مکان  لیبه دل

  ی هاتیکامپوز،  چسب  ،یکیالکترونمحصوالت  ،  هاپوشش  ی مختلفی همچونهادر کاربردبه طور گسترده  دانشمندان قرار گرفته اند و  
نوع  عوامل مختلفی از جمله  ریپخت شده تحت تأثسیستم   یی. خواص نهاشوندمیاستفاده   و صنایع تزئینی افیشده با ال تیتقو
دستیابی به  ی  ی اپوکسی و نحوههارزینشناخت هر چه بهتر    بر همین اساس .  باشدمیپخت    ندیعامل پخت و فرآ، یاپوکس  نیرز

کار با رزین    ،خواص نهایی مورد نیاز  اباشد.  میاپوکسی  اولین قدم در  آن،  هااپوکسی، ویژگی ی  هامعرفی رزین   مقاله  نیهدف  ی 
 باشد.میشیمیایی ی  این مادهو باید و نبایدهای کار با   هاچالش، مختلفی هامناسب برای پروژهرزین انتخاب 

 

 مقدمه:  

پ   ی به نوع  ی اپوکس  نی رز اشودمی اطالق    دیااپوکس   یهاگروه   یحاو  و  ری واکنش پذ  یمرهایپل   شی از    ن ی . 
واکنش    رهی و غ  هاول ی، ت ها، فنل هان یمانند آم   هااز واکنش دهنده   یاریبا بس   ایو    زورها یحضور کاتالبا    هان ی رز
  ی کاربردها   این رزین .  شوندمی سخت و سفت تبدیل    پلیمری و پس از ایجاد پیوندهای عرضی به    دهند می 

مواد    در کنارد توانمی   وبادوام است  ی محصول زیرا دباشمی را دارا اهداف مختلف زیادی جهت دستیابی به  
  ها ن ی انواع رز  رینسبت به سا   اپوکسی ی  هارزین فلز استفاده شود.    ای   سنگچوب،    سیمان،  از جمله   ی مختلف
 . [1] باشندمی   یشتر یب یی ای می و ش ی مقاومت حرارتو باالتر   ی کیخواص مکان یدارا

 ی رزین اپوکسی پرداخته شده است.ها در ادامه به معرفی ویژگی 

 

 ی رزین اپوکسی هاویژگی  .1

افراد  یاریبس برا  ی از  در مورد    نی اول  یکه  امی   ا یشنوند  می اپوکسی  رزین  بار  از خود    نی خوانند  را  سوال 
ی  هارزین  پاسخ داد.  هاآن ی  ژه یبا ذکر خواص و  توان می   سوال نی به ا ؟ست یچ اپوکسی   نی رز که  پرسند می 

دامنه  ویژگی ی  اپوکسی  و  از خواص  نوع می را شامل    هاوسیعی  به  این خواص  که  و  هاشوند  رزین  ردنر، 
زمان ببرد تا    هفته   کی ممکن است تا    محصول،بسته به سازنده و    البته دارد.  فرموالسیون بکارگرفته بستگی  

  با  یتقر  ر یز نهایی  خواص    شود پخت کامل    ند یکه فرآ  می حال، هنگا   ن ی با ا  آمیزه به خواص نهایی خود برسد.
 : [1,2] شودمی در نظر گرفته  همه محصوالت  یبرا
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 باال  اریبس ش یقاومت در برابر سا م ✓

   متوسط در برابر ضربه ت مقاوم ✓

 جامد پس از تبدیل مایع به کم بسیار  انقباض  ✓

 ( هااپوکسی   یهمه )نه در خوب در برابر اشعه ماوراء بنفش  مقاومت  ✓

 چسبندگی باال به چوب، فلز، سنگ ✓
 در برابر رطوبت  ت مقاوم ✓

 باال  ی حرارت مقاومت  ✓

   ی کیالکتر   قیعا ✓

 [1,2] و...  باال یدی اس  مقاومت  ✓

که هر کدام از    شودمی در نظر گرفته    پخت رزین اپوکسی ی مختلفی برای  هابسته به هدف و کاربرد، سیستم 
از  شوندمی و متریال بکار رفته خواص متفاوتی را شامل    ها سیستم    ی مختلف هاسیستم این رو شناخت  . 
   ی اپوکسی به دستیابی به نیازهای اساسی کمک خواهد کرد. هارزین پخت 

 ی اپوکسی های پخت رزین هاروش .2

به    ازینی ذکر شده  هادستیابی به ویژگی  و  یابعاد  یداریخواص، پا   ت یتقو  یبرا  ی اپوکس  یهان یرز   ی بطور کل 
  ی اباشد که به آن شبکه می آن    یرهایزنج  ن ی ب  ی اتصاالت عرض  جادیارزین اپوکسی  منظور از پخت    .پخت دارند

 که به پخت کننده  ی غالبا  از واکنش آنها با مواد  ی اپوکس  یهان ی شدن رز  یا. شبکه شودمی گفته    ز ین 1شدن 

کننده   ا یو  2 روش پخت   نوع عامل پخت .  گیرد می صورت  معروف هستند،    3سخت  موارد    کننده   نیی تع  و 
، زمان ژل شدن،  ستمی س  ه تی سکوزیاز واکنش، و   ی حرارت ناش    زان یسرعت واکنش پخت، م   مختلفی از جمله: 
الزم برا این رو  پخت و خواص نها  ی حرارت  از  آن خواهد بود.  بسـته بـه نوع خواص نهايي مورد نياز،  یی 

  ردنرها هاو  . در ادامه به معرفی انواع سیستم پخت اپوکسی توان عامل پخت مـورد نظـر را انتخـاب كـردمي 
 . [3] پردازیم می 

 ی دو جزئی هاسیستم معرفی  2.1

  .شوندمی تشکیل   جزءهمانطور که از نامشان پیداست از دو ی دو جزئی اپوکسی هاسیستم 

شامل    جزء مولکول  اپوکسی   نی رزیک  وزن  کاهادوم   جزء  و  کم  ی با  یا  نسبت    دی باجزءدو    . لیزورتا ردنر  به 
دستور  طبق  مدت تشوند  مخلوط    گر یکد یبا    دکننده، ی تول  ۀ کارخان   العمل مشخص،  گذشت  از  بعد  زمان  ا 

خود دست یابند. در صورت رعایت نکردن نسبت اختالط سیستم خشک نخواهد  خواص نهایی  مشخص به  
 . [3] ود نر بیشتری نسبت به میزان ذکر شده استفاده ش در ها  شد حتی اگر از میزان

 
1 Cross Linking 
2 Curing agent 
3 Hardener 
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 : باشدمی شامل موارد زیر ی دو جزئی هادر سیستم  ردنر ها  انواع

 

 اپوکسی   ردنرهاانواع عرفی  م 2.1.1

  ی هان یو رز   ی چند عامل   یهان ی آم  شوندمی که برای پخت رزین اپوکسی در نظر گرفته    ردنرهایی هان ی ترتداول م
  ی اپوکس   یهانوع اول و دوم با گروه   نی آم  یهافعال گروه  دروژن یه   ی هااتم پس از واکنش  هستند.    ن یآم  ی پل 

 . [3] د دهمی  ایپلیمر شبکه  واکنش داده و تشکیل

کهمی   د ی آم  ی پل ردنر  ها،  دیگر  نوع پیوند  باشد  طریق  شده هااز  متصل  یکدیگر  به  آمیدی  رنگ    اند.ی 
باشد و کمتر در موارد تزئیناتی از آن  می ی اپوکسی  هاپوشش در  ها آن   بوده و عمده کاربرد تیرهردنرها  هااین 

معایب   .شودمی استفاده   آمید  ها  از  پلی  سایر   گرانروی  به  توانمی ردنرهای   کرد.  اشاره  تیره  رنگ  و    باال 
آروماتیک، و آمیدو آمین هاآمین   شاملردنرهای رایج  ها باشد که هر کدام به منظور دستیابی به  می   های 

 .  [3] گیرندمی هدف مشخص مورد استفاده قرار  

 مدت زمان خشک شدن سیستم دو جزئی رزین  2.1.2

بسته    ی اپوکس یهان یز ر  .متفاوت است   ر،ردن هاو   نی بسته به نوع رز   ی شدن و زمان پخت اپوکسزمان خشک  
  توان می به طوری که  گردند  می خشک    ی صورت سطحروز، به   ک یچند ساعت تا  گذشت  آن بعد از  ردنر  هابه نوع 

ردنر  هاو  ن یرز   نی ب یی ا ی می ش ی وندهایپتا   کشد ی هفت روز طول م  اما  آن را با ابزار مربوطه برش و شکل داد.
 . [3] و رزین به حداکثر سختی خود دست یابد  دتا حدودی تکمیل گرد 

 ی تک جزئی هاسیستم معرفی  2.2

سخت کننده مخلوط شده است    ای   زوریاست که قبال  با مقدار مناسب کاتال پلیمر    شی پتک جزئی یک    ی اپوکس
در معرض    تنهاکه   گرفتن  قرار  یووی  حرارتدر صورت  نور  نشان    یا  پل می واکنش  و  .  شودمی   زهیمریدهد 

  ی حال کاهش نگران  نی و در ع  ی به بهره ور  دنیسرعت بخش  عات، یحذف ضا  ترکیبات اپوکسی تک جزئی جهت 
برجسته، دوام    یعملکرد  ی های ژگیو   ی دارا  هااند. این سیستم اختالط و پات الیف طراحی شده در مورد نسبت  

  ، یبرق، خودروساز   ،ی هوافضا، پزشک   ک،ی الکترون عی در صنا  باتیترک  ن یمدت و کاربرد آسان هستند. ا  ی طوالن
 . [3,2] شوندمی استفاده    ینور عیو صنا یی ا یم یش  نفت/ ی فرآور

ی هر کدام، بررسـی میزان ویسـکوزیته و پات الیف از عوامل  های پخت و ویژگی هاپس از شـناخت سـیسـتم
که در ادامه به آن پرداخته شـده    اپوکسـی الزم اسـت در نظر گرفته شـودکه قبل از خرید رزین   اسـت می مه

 است.
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 من مناسب تر است؟ی کدام سیستم رزین اپوکسی برای پروژه  .3

ی  پروژه   یبرایکی  کدام  است که    نی در نظر گرفته شود ا  دی که با  یانکته سیستم رزین اپوکسی  در انتخاب  
 تر است؟    مناسب موردنظر ما  

فاکتورهای متعددی وجود دارد که در انتخاب سیستم رزین اپوکسی تاثیر گذارند. به طور مثال ویژگی آنتی  
 یا ویژگی مقاومت آن در برابر اسید زمانی که قرار   هااجرا در بیمارستان   جهت باکتریالی کفپوش اپوکسی 

 

مهم این است که  ی  مسئلهمی ای کاربردهای عمو اسیدی قرار بگیرد. اما بر ی  است در معرض عوامل خورنده 
 د نیاز ما را به خوبی پاسخگو باشد؟  توانمی   سیستم اپوکسی  سرعت پخت و  ویسکوزیته آیا 

  ت.این دو ویژگی از رزین اپوکسی، پرداخته شده اسدر ادامه به معرفی  

 ی گر  ختهیر  ی هان یکم/ رز   تهی سکوزیبا و ی اپوکس  یهان ی رز 3.1

توص   عات یما   ی ریپذ   ان یجر   ویسکوزیته  امی   ف یرا  بر  باشد،  ع ی ما  ک ی که  می اساس، هنگا  نیکند.  از    روان 
  ن یی پا   تهیسکوزیبا ویک رزین    د یبا  ، متریال روان نیاز دارید  ک ی اگر به    نی. بنابرابرخودار است کم    تهیسکوز یو

  پایین ی ویسکوزیته .  شوندمی به راحتی حذف   ها ی هوا نیز از این سیستم هاحباب همچنین .  خریداری کنید
 . [5] باشد پراهمیت کاربردها    ی برخ ید براتوانمی 

 انواع قالب   یگر   خته یر ✓

 ی اپوکس  نیرز   ورآالتیز  د یتول  ✓

 رودخانه   رزینی طرح   ی زهایم ✓

 و...  چوب یها و سوراخ  هاکردن شکاف   پر  ✓

 

 باال  تهی سکوزیبا و ی اپوکس  یهان ی رز 3.2

  ها این دست رزین از    توانمی تقریبا شبیه به عسل بوده و روانی کمتری دارند.    ها رزین این  ی  ویسکوزیته 
و آب بندی    ، جواهرات رزینی، ظروف اپوکسی و ژئود  نیرز   ،ساخت آثار هنری  نهیدر زم  یی هاانجام پروژه   یبرا

سازنده در مورد حداکثر    ی هادستورالعمل   د یقطعا  با  سکوز،یو   اریبس  ی هان ی. در مورد رزبهره گرفت   سطوح
باال آمدن و  رزین مصرفی باالتر باشد ی هر چه ویسکوزیته . جدی گرفته شودمرحله کار  ک ی  در  هی ضخامت ال
 . [6] دشوارتر خواهد شد نیز هوا   یهاخروج حباب 
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 پات الیف زمان  3.3

  ف یتوص  ی اصطالحات برا  نی است. اپات الیف   زمان   ،ی اپوکس  یهان یمهم هنگام کار با رز  ار یفاکتور بس  ک ی
دو    زءیک و ج   ء از اختالط جزس  پ   . اجرا شودسطح    ی بر رود  توانمی مخلوط    که  شودمی استفاده    ی بازه زمان
ای شکل  له یابد تا جایی که نمونه حالت ژمی ویسکوزیته کم کم افزایش   ،به دلیل شروع واکنش  ،با یکدیگر
     .[3] از آن استفاده نمود  توانمی ن وامکان ریخته گری آن وجود نداشته   و دیگر گیردمی به خود 

 ؟ شودمی استفاده   یچه موارد  یبرا ی اپوکس  نی رز .4

رزین  در  هاامروزه  از محصوالت  بسیاری  طراحی  در  و  شامل شده  را  کاربردها  از  وسیعی  طیف  اپوکسی  ی 
به سطوح مختلف،    ی عال  ی استحکام باال و چسبندگ  لی به دل  ها. این رزین شودمی فته  ر ی مختلف بکارگهاحوزه 
 (  ره یو غ  هات یکامپوز  ،یگر  ختهی ر  ،ی کیالکتر  یهان ی ، رزهامختلف )روکش   یدر کاربردها یاگسترده   ت یمقبول 

 

کاربردها در دو دسته باشد.  می دارا   این  از  ادامه تعدادی  آورده شده    ، صنعتی و ساختمانی تزئیناتی ی  در 
 : [1] است 

 کاربردهای صنعتی و ساختمانی شامل: 

 )آنتی استاتیک، آنتی باکتریال و...(  ی مختلف های اپوکسی با قابلیت هاکفپوش  ✓
 کاره همه    یهاچسب  ✓

 و مالت  مانیدر س  محمل ✓

 سفت و سخت   یهافوم  ✓

 لغزنده   ری غ  یهاپوشش  ✓

 نفت  یدر حفار ی کردن سطوح شن  جامد ✓

 ی صنعت یهاپوشش  ✓

 اف یشده با ال ت یتقو   یهاک ی پالست  ✓
 آب بندی سطح بتن  ✓
 ماتریس سازه در صنعت هوافضا ✓
 مخصوص  UV نی با رز ع یسر  رات یتعم  ✓
 کف گاراژ  یضد آب برا ی رهایدرزگ ✓

 . [1,6]قیساخت قا  یژل کت برا  ایبه عنوان روکش   نی رز ✓
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 باشد: می کاربردهای تزئیناتی شامل موارد زیر  

 ی سه بعدی هاکفپوش  ✓

 و چوب  ی اپوکس  نی رز ✓

 ساخت بدلیجات  ✓

 ن ی رز ی هنر ر ی تصاو ✓

 ن ی رز  یژئود و ظروف پتر  نی رز ✓

 ی رزینی هایز و مبلمان م ✓
   تابلو آبستره   ی اپوکس  نی رز ✓
 ظروف پذیرایی  ✓
 . [1,7]بستن منافذ چوب یا جالدهی به آن ✓

 
 ی اپوکسی هاسواالت متداول در خصوص کار با رزین  .5

مطلوبی از کار بدـست نخواهد  ی  نتیجه  هابدون در نظر گرفتن آنکار با رزین نیازمند رعایت نکاتی اـست که  
 .پردازیممی ترین نکات کار با رزین اپوکسی ه مهمدر ادامه بآمد. 

 

 چسبند؟می چسبد و به چه سطحی نمی اپوکسی به چه سطحی   5.1

بتن،  چسبند شامل: چوب، فوالد، چدن، آلومینیوم، سنگ،  می   هاسطوحی که رزین اپوکسی به خوبی به آن 
 . [7] کاشی و  آجر، فایبرگالس، سرامیک، سیمان، 

،  موم و کاغذهای مومی شامل:  آن ضعیف است  به  یا چسبندگی  چسبد  می سطوحی که رزین اپوکسی به آن ن
، مالمین، سطوح  و ظروف پالستیکی   ها، ونیل یا الستیک، کیسه پالستیک پلی اتیلن، سطوح چرب، سیلیکون

 . [8] نوار چسب، چوب مرطوبروغنی، آکریلیک، شیشه، 

 

 ؟ کنیمچوب استفاده    یرو  ی اپوکس  نی چگونه از رز 5.2

سطوح  .  گیرد می سطح چوب انجام    ن رزین روی چوب پس از اطمینان از تمیزی و خشک بود  اعمال   ندیفرآ 
ا  ی ری جلوگ  ی براغیر متخلخل بهتر است سمباده زده شوند.   به    ی اپوکس  شودمی   ه یحباب هوا توص   جادیاز 

)به  ردنر در مقدار زیاد وجود دارد هااز رزین و   احتمال سوختن چوب در صورت استفاده.  ریخته شود  جیتدر 
افزایش دمای مخلوط( استفاده  مستقیم یا اشیا نوک تیز  ی  از شعله   یدتوانمی   ها برای حذف حباب  . دلیل 

خشک شدن    ی برا  ی و زمان کاف   داده دریک محیط امن قرار  را  چوبی  ی  سازه است که    نیمرحله آخر اید.  نک
 . دیر یکامل آن در نظر بگ
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 خطرناک هستند؟   ایمی س  ی اپوکس  یهان ی رز  ایآ 5.3

  م ی شوند. تماس مستق ریخته  پوست    یرو  ما  ی مستق  د یهستند که نبا  ی مواد  یمربوطه حاو  ردنر هاو   ع یما   نی رز
از طر  تا حد  ی اجزا  قیپوست  در حالت خام  تحر  دتوانمی   ی موجود    ی ها واکنش   ی حت  ا یپوست    ک ی باعث 

کل   کی آلرژ اتاق   ی اپوکس  نیرز   یدارا  یهاپروژه   شهی هم  میکنمی   هی توص  ،ی شود. به طور  با    یی هارا فقط در 
محافظ مناسب محافظت    نکیاز چشمان خود با ع  دی با  شهیهم  ن،ی. عالوه بر ا دی خوب انجام ده  ار یبس   هیتهو 
  ی مربوطه رو  ی منیا  ی ها. دستورالعمل دی استفاده کن  لترداریف   ی از ماسک تنفس  زی آل ن  دهیو در حالت ا   د یکن

  [9].ودش ت یرعا د یبا ی بسته بند

 را رنگ کرد؟  ی اپوکس  نیرز   توانمی چگونه  5.4

  یی کاربردها   یاسـت که اغلب برا  لیدل  نیرنگ و کامال شـفاف هسـتند. به هم ی معموال ب  ی اپوکسـ  یهانیرز
ممکن    در برخی شــرایطحال،  نی. با اشــودمی اســتفاده    شــوندمی   ختهیر  نیدر رز  هاونیکلکســ   ای  اءیکه اشــ 

 . [10]دیرا رنگ کن نیرز دیاست بخواه

 :مناسب هستند  نی رز ی زیرنگ آم  یبرا  ر یز  ی هامختلف رنگ  انواع

 ی پودر  ی رنگ یهارنگدانه ✓

 ی الکل   یجوهرها ✓

 ع ی رنگ به شکل ما کنسانتره  ✓

 

  [10]  ایر براش  یهارنگ ✓
 

 گویند؟ می را به رزین اپوکسی پلیمر ترموست  چ 5.5

ت    نیرز خت   ایترموـس تفاده از روش یمریپل   ،گرماـس ت که با اـس ع، پخته    ایپخت مانند گرما    یهااـس عـش تـش
در پلیمرهای ترموسـت و رزین    پخت   ندی. فرآدیآمی   ایجاد پیوندهای عرضـی به شـکل جامد در  با  و  شـودمی 

  پلیمرهای ترموســت در معرض حرارت قرار بگیرندچنانچه    باشــد.می برگشــت    رقابلیغ  اپوکســی پخت شــده
رزین اپوکســی پخت شــده نیز در دســته پلیمرهای    افتد.می اتفاق    هاذوب نشــده و فرآیند تخریب در آن

 .[1] گیردمی ترموست قرار 

 را از مناطق ناخواسته حذف کرد؟ ی اپوکس  نیرز توانمی گونه چ 5.6

و جدا کردن  باشـد. اما این ویژگی حذف  می ی اپوکسـی  های بارز رزینهاچسـبندگی باال به سـطوح از ویژگی 
  سازد.می را پس از پخت نسبتا دشوار آن 

دـشوار  می ی جدا کردن اپوکـسی پخت ـشده اـست اما این روش ممکن اـست کهاروش مکانیکی یکی از روش
 باشد. 
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با   ی سـطح مورد نظر را با حالل اسـتون در مکان  این اسـت که  شـودمی وش دیگری که برای این کار توصـیه  ر
نرم  می ک  دیمدت، ســطح با  نی. پس از ادیســاعت صــبر کن  کیو ســپس حدود    دیکن  سیمناســب خ  هیتهو

  ی محل را با تفنگ حرارت   دیتوانمی ـسپس  مطمئن ـشوید که حالل اـستن کامال تبخیر ـشده باـشد.  ـشده باـشد.  
  اطی آهســته و با احت  اریبســ   دیحال، گرم کردن با  نیا  با.  [11]  دیگرم کن گرادیدرجه ســانت  200حدود    یتا دما

 .بسوزد ای ندیبب ب یچوب ممکن است آس ای کیساخته شده از پالستی هاقسمت  ریسا رایانجام شود، ز

 ضد آب هستند؟   ی اپوکس  نی رز  یهاروکش   ایآ 5.7

از پخت  اما  هارزین   ،پس  اپوکسی ضد آب هستند.  اجرا چنانچه در معرض رطوبت قرار داشته  ی  در حین 
رطوبت در زیرآیند  زمانی که  برخی شرایط ویژه مانند    در  . الزم به ذکر است کهشوندمی باشند دچار مشکل  
برخی از  دهد.  می وجود دارد، کفپوش اپوکسی دچار تاول شده و قابلیت خود را از دست  کفپوش اپوکسی  

گونه  اپوکسی به  آسیبی  که    شوندمی ای طراحی  محصوالت  اجرا باشند و هیچ  در شرایط مرطوب نیز قابل 
 .  [4] نبینند

 اعمال کرد؟   ی اپوکس  نی رز  ونیدر فرموالس  توانی م ی راتیی چه تغ 5.8

تر  استفاده از آن را برای اهداف مختلف آسان هامعموال با تغییر در فرموالسیون رزین   ی کنندگان اپوکسد یتول 
سپس  خرند و می کنندگان عمده    دیرا از تول  ن یرز  ی ها هستند که مواد خام اپوکساز شرکت ی  گروه  .کنندمی 

   کنند.می ی مختلف فرموله هاآن را برای کاربری 

  ها فرموالسیون رزین را تغییر دهند برخی از این روش ند  توانمی ها ه روش وجود دارد که فرموله کنند صدها 
 باشد: می شامل موارد زیر  

 

 ( ره یو غ ن یالوم   کا،یل ی)تالک، س ی معدن ی هاه اضافه کردن پرکنند ✓

 ها نرم کننده اضافه کردن  ✓

 ته یسکوزیو ی اضافه کردن کاهنده  ✓

 ره یغو ها ه کنند  ت یها، تقوه کنند  ع یها، تسر ه ها، حجم دهنده اضافه کردن رنگ کنند ✓

ــانعملکرد و  بهبود    ـنه،یـکاهش هز  یبرا  راتییتغ نیا ــوـندمی انـجام   ترـکاربری آسـ فرموـله   کیـ   ـجهی. در نتشـ
 اند. طراحی شده ی خاص ازین یفروشد که هر کدام برامی کننده هزاران نوع فرمول مختلف را 

 نتیجه گیری: 

  از جمله اـستحکام مکانیکی   مختلفی . خواص  ـشوندمی را ـشامل    های اپوکـسی طیف وـسیعی از ویژگی هارزین
کـاربردهـای مختلف  خوب  بـاال، دوام طوالنی مـدت، مقـاومـت حرارتی  ، عـایق حرارتی و... کـه آن را برای 

 ساختمانی و صنعتی مناسب کرده است. 
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. در  باشـــندمی ه دو صـــورت دو جزئی و تک جزئی در بازار موجود  ب  ســـیســـتم پخت رزین اپوکســـی عمدتا  
جهت   UVی تک جزئی به حرارت یا نور  هاردنر با گروه عاملی فعال و در سـیسـتمهای دو جزئی بههاسـیسـتم

تم یـس ت. ـس دن نیاز اـس یدن به بهره وریعمدتا جهت  ی تک جزئی  هاـسخت ـش رعت بخـش ، کاهش نگرانی ـس
 در مورد نسبت اختالط و پات الیف طراحی شده اند. 

ی کار با هااثر گذار در پروژهرزین اپوکســی یکی دیگر از پارامترهای  ی  ویســکوزیتهعالوه بر ســیســتم پخت،  
قبل از انتخاب رزین، توجه به نوع آن و خصوصیات  رزین اپوکسی است که باید در نظر شود. بر این اساس  

 امری ضروری است.  مربوطه
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