انواع چسب ها
ػبخت ٔ ٚصشف چؼت اص ٌزؿت ٝسایح ثٛد ٜاػت .دس لذیٓ  ،اص ٔٛادی چ ٖٛلیش  ٚصٕغ دسختبٖ ث ٝػٛٙاٖ چؼت اػتفبدٔ ٜیوشد٘ذ .دس تٕبْ
لشٌ ٖٚزؿتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ لشٖ ٘ٛصد ٓٞچؼتٞب ٔٙـبء حیٛا٘ی  ٚیب ٌیبٞی داؿتٝا٘ذ .چؼتٞبی حیٛا٘ی ثطٛس ػٕذ ٜثش ٔجٙبی وّٛطٖ ٔبٔبِیبْ
Mammaliamثٛد٘ذ و ٝپشٚتئیٗ اصّی پٛػت  ،اػتخٛاٖ  ٚسي  ٚپی اػت  ٚچؼتٞبی ٌیبٞی اص ٘ـبػت ٚ ٝدوؼتشیٗ دا٘ٞٝبی ٌٙذْ ،
ػیت صٔیٙی  ٚثش٘ح تٟیٔ ٝیؿذ٘ذ.
وبسثشدٞبی ٔتٛٙع چؼت
اص لشٖ ٘ٛصد ٓٞثتذسیح ثب پیذایؾ چؼتٞبی ػٙتتیه ػبخت ٝؿذ ٜدس صٙؼت پّیٕش  ،چؼتٞبی ػٙتی ٌ ٚیبٞی  ٚحیٛا٘ی اص صح ٝٙخبسج
ؿذ ٜاػت .صٙؼت چؼت ث ٝصٛست ٌؼتشد ٜای دس حبَ سؿذ ٔیثبؿذ  ٚتؼذاد ٔحذٚدی ٚػبیُ ٔذسٖ ػبخت ثـش ٚخٛد داسد و ٝاص چؼت دس
آٟ٘ب اػتفبد٘ ٜـذ ٜاػت .دس اتصبالت اغّت ٚػبیُ اص یه خؼج ٝثؼیبس ػبد ٜغالت ٌشفت ٝتب ٛٞاپیٕبی پیـشفت ٝثٛئی 747 ًٙاص چؼت اػتفبدٜ
ؿذ ٜاػت.
أىب٘بت ثـش ٔیتٛا٘ذ ثٛػیّ ٝچؼتٞب اصالح ٌشدد .ایٗ ٔطّت  ،ؿبُٔ اػتفبد ٜاص ػیٕبٖٞبی ػخت ؿذ ٜتٛػط  UVدس د٘ذا٘پضؿىی ٚ
ػیٕبٖٞبی پی٘ٛذ آوّشیّیه دس خشاحی اػتخٛاٖ ٔیثبؿذ .پیـشفت خذیذی و ٝاخیشا دس وبسثشد چؼت حبصُ ٌـت ،اتصبَ سیُٞبی فٛالدی
 ٚتشأٛای خذیذ ؿٟش ٔٙچؼتش ثٛد .چؼتٞب ٘ ٝتٟٙب ثشای ٔٛادی و ٝثبیؼتی چؼجب٘ذ ٚ ٜث ٟٓپیٛػت ٝؿ٘ٛذ ،ثّى ٝدس ایدبد چؼجٙذٌی ثشای
ٔٛادی اص لجیُ خٞٛش تحشیش  ،سٍٟ٘ب  ٚػبیش ػطٛح پٛؿـی ٚ ،ػبیُ ثت ٝ٘ٛوبسی ٚ ٚخٔ ٜٛیب٘ی دس ٔٛاد تشویجی اص لجیُ فٛالد یب ثبفت پبسچ، ٝ
دس تبیشٞبی الػتیىی  ٚؿیـ ٝیب اِیبف دس پالػتیهٞب ضشٚسی ٞؼتٙذ.
اخضای تـىیُ دٙٞذ ٜچؼتٞب
ٔٛاد پّیٕشی
چؼتٞب ٍٕٞ ،ی حبٚی پّیٕش ٞؼتٙذ یب پّیٕشٞب دس حیٗ ػخت ؿذٖ چؼتٞب ثٛػیّٚ ٝاوٙؾ ؿیٕیبیی پّیٕش ؿذٖ افضایـی یب پّیٕش ؿذٖ
تشاوٕی حبصُ ٔیؿ٘ٛذ .پّیٕشٞب ث ٝچؼتٞب لذست چؼجٙذٌی ٔیدٙٞذٔ .یتٛاٖ آٟ٘ب سا ث ٝصٛست سؿتٞٝبیی اص ٚاحذٞبی ؿیٕیبیی ٕٞب٘ٙذ
و ٝثٛػیّ ٝپی٘ٛذ وٚٛاال٘ؼی ثٔ ٓٞ ٝتصُ ؿذٜا٘ذ ،دس ٘ظش ٌشفت.
پّیٕشٞب دس دٔبٞبی ثبال سٚاٖ ٔیٌشد٘ذ  ٚدس حالَٞبی ٔٙبػت حُ ٔیٌشد٘ذ .خبصیت سٚاٖ ؿذٖ آٟ٘ب دس چؼتٞبی حشاستی  ٚخبصیت حُ
ؿ٘ٛذٌی آٟ٘ب دس چؼتٞبی ثش پبی ٝحالَ  ،یه أش اػبػی ٔیثبؿذ .پّیٕشٞبی ؿجىٝای دس صٛست ٌشْ ؿذٖ خشیبٖ ٕ٘ییبثٙذٕٔ ،ىٗ اػت
دس حالَٞب ٔتٛسْ ٌشد٘ذِٚ ،ی حُ ٕ٘یؿ٘ٛذ .تٕبٔی چؼتٞبی ػبختٕب٘ی  ،ؿجىٝای ٞؼتٙذ ،صیشا ایٗ ٔٛسد خضؽ (تغییش ؿىُ تحت ثبس
ثبثت) اص ثیٗ ٔیثشد.
افضٚد٘یٟبی دیٍش
ثؼیبسی اص چؼتٞب  ،ػال ٜٚثش ٔٛاد پّیٕشی داسای افضٚد٘یٟبیی ٞؼتٙذ اص لجیُ:

ٔٛاد پبیذاس وٙٙذ ٜدس ثشاثش تخشیت تٛػط اوؼیظٖ .UV ٚ
ٔٛاد ٘شْ وٙٙذ ٜو ٝلبثّیت ا٘ؼظبف سا افضایؾ ٔیدٞذ  ٚدٔبی تجذیُ ؿیـٝای ( ) Tgسا وبٞؾ ٔیدٞذ.

ٔٛاد پش وٙٙذٔ ٜؼذ٘ی ؤ ٝیضاٖ ا٘مجبض دس ػخت ؿذٖ سا وبٞؾ ٔیدٞذ  ٚخٛاف سٚاٖ ؿذٖ سا لجُ اص ػخت ؿذٖ تغییش ٔیدٞذ  ٚخٛاف
ٔىب٘یىی ٟ٘بیی سا ثٟجٛد ٔیثخـذ.
ٔٛاد تغّیظ وٙٙذ.ٜ
ٔؼشف ٞبی خفت وٙٙذ ٜػیال٘ی.
تئٛسیٟبی چؼجٙذٌی
دسثبس ٜچؼجٙذٌی ؿؾ تئٛسی ٚخٛد داسد و ٝػجبستٙذ اص:
تئٛسی خزة فیضیىی
خزة فیضیىی ؿبُٔ ٘یشٞٚبی ٚاٖدسٚاِؼی دس ثیٗ ػطٛح ٔیثبؿذ و ٝدس ثش ٌیش٘ذ ٜخبرثٞٝبی ثیٗ د ٚلطجیٞبی دائٓ  ٚد ٚلطجی اِمبیی ٚ
٘یشٞٚبی ال٘ذٖ ٔیثبؿذ.
تئٛسی خزة ؿیٕیبیی
تئٛسی پی٘ٛذ ؿیٕیبیی دس ٔٛسد چؼجٙذٌی  ،ثش اػبع تـىیُ پی٘ٛذٞبی وٚٛاال٘ؼی  ،ی٘ٛی ٞ ٚیذسٚط٘ی ثیٗ ػطح ٔیثبؿذٔ .ذاسوی ٔجٙی ثش
ایٙى ٝپی٘ٛذٞبی وٚٛاال٘ؼی ثب ػٛأُ خفت وٙٙذٌی ػیال٘ی تـىیُ ٔیؿٛدٚ ،خٛد داسد ٕٔ ٚىٗ اػت و ٝچؼتٞب ؿبُٔ ٌشٟٞٚبی
ٞیذسٚوؼی یب آٔیٗ ثبؿٙذ و ٝثب اتٓٞبی ٞیذسٚطٖ فؼبَ اص لجیُ ٌشٟٞٚبی ٞیذسٚوؼیُ  ،اٌش چٛة یب وبغز اخضا ٔٛسد ػُٕ ثبؿٙذ ،پی٘ٛذ
ٞیذسٚط٘ی ایدبد ٔیوٙٙذ.
تئٛسی ٘فٛر
تئٛسی ٘فٛر ایٗ دیذٌب ٜسا ٔطشح ٔیوٙذ و ٝپّیٕشٞب ٍٙٞبْ تٕبع ٕٔىٗ اػت دس ٕٞذیٍش ٘فٛر وٙٙذ .ثٙبثشایٗ ٔشص دس٘ٚی ػشا٘دبْ ثشداؿتٝ
ٔیؿٛد ٘ ٚفٛر پّیٕشٞب دس صٛستی اتفبق ٔیافتذ و ٝص٘دیشٞبی ٔتحشن  ٚػبصٌبس ثبؿٙذ .ث ٝػجبست دیٍش  ،دٔب ثبیذ اص دٔبی تجذیُ ؿیـٝای
ثبالتش سٚد.
تئٛسی اِىتشٚػتبتیه
تئٛسی اِىتشٚػتبتیه  ،اص ایٗ طشح ػشچـٌٕ ٝشفت ٝاػت وٚ ٝلتی د ٚفّض دس تٕبع ثب یىذیٍش ثبؿٙذ ،اِىتشٖٞٚب اص یىی ث ٝدیٍشی ٔٙتمُ
ٔیؿ٘ٛذ  ٚثٙبثشایٗ یه الیٔ ٝضبػف اِىتشیىی تـىیُ ٔیٌشدد و٘ ٝیشٚی خزة سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .چ ٖٛپّیٕشٞب ٘ ،بسػب٘ب ٞؼتٙذٔ ،ـىُ ثٝ
٘ظش ٔیسػذ و ٝایٗ تئٛسی ثشای چؼتٞب وبسثشد داؿت ٝثبؿذ.
تئٛسی پی٘ٛذ دس٘ٚی ٔىب٘یىی
اٌش ػطحی سا ؤ ٝیخٛاٞیٓ سٚی آٖ چیضی ثچؼجب٘یٓ ،داسای ػطحی ٘بٔٙظٓ ثبؿذ آٍ٘بٕٔ ٜىٗ اػت چؼت دس ٘بٕٛٞاسیٞبی ػطح  ،لجُ
اص ػخت ؿذٖ داخُ ؿٛد .ایٗ ایذ ، ٜثبػث ظٟٛس ایٗ تئٛسی ؿذ و ٝث ٝاتصبالت چؼت ثب ٔٛاد ٔتخّخُ اص لجیُ چٛة ٘ ٚؼٛخبت ثؼط دادٜ
ؿذٔ .ثبِی اص ایٗ لجیُ  ،ػجبست اص اػتفبد ٜاص ات ٛدس الی ٝچؼت  ٚدس ِجبع ٔیثبؿذ .الی ٝچؼتٞب  ،حبٚی چؼتٞبی رٚثی ٞؼتٙذ و ٝپغ اص
رٚة دس پبسچ٘ ٝفٛر ٔیوٙٙذ.
تئٛسی الیٔ ٝشصی ضؼیف

تئٛسی الیٔ ٝشصی ضؼیف  ،پیـٟٙبد ٔیوٙذ و ٝػطٛح تٕیض  ،پی٘ٛذٞبی لٛیتشی ثب چؼت ایدبد ٔیوٙٙذ .أب ثشخی آِٛدٌیٟب اص لجیُ صً٘ ٚ
سٚغٗ یب ٌشیؼٟب  ،الی ٝای ایدبد ٔیوٙٙذ و ٝچؼجٙذٌی ضؼیفی داسد ٕٝٞ .آِٛدٌیٟب  ،الیٔ ٝشصی ضؼیف تـىیُ ٕ٘یدٙٞذ ،صیشا دس ثشخی
حبالت  ،آٟ٘ب تٛػط چؼت حُ خٛاٙٞذ ؿذ .دس ایٗ ٔحذٚد ، ٜچؼتٞبی ػبختٕب٘ی آوشیّیه  ،ثشتش اص اپٛوؼیذٞب ٞؼتٙذ  ٚایٗ  ،ثذِیُ
تٛا٘بیی آٟ٘ب ثشای حُ وشدٖ سٚغٗٞب ٌ ٚشیغٞب ٔیثبؿذ.
آٔبد ٜػبصی ػطح ثشای چؼجٙذٌی
آٔبد ٜػبصی ٘بٔٙبػت یب ٘بدسػت ػطح  ،احتٕبال دِیُ ػٕذ ٜؿىؼت ٝؿذٖ اتصبالت چؼجی ٔیثبؿذ .آٔبد ٜػبصی ػطح یه خؼٓ ثب
سٚؽٞبی صیش ا٘دبْ ٔیٌیشد :سٚؽ ٞبی ػبئیذٌی  ،اػتفبد ٜاص حالَٞب  ،تخّی ٝؿؼّٚ ٝوش٘ٚب  ،حه وشدٖ تفّ ، ٖٛحه وشدٖ فّضات  ،آ٘ذی
وشدٖ فّضات  ،اػتفبد ٜاص چٙذ ػبصٞ ٜب.
ا٘ٛاع چؼتٞب
چؼتٞبیی و ٝتٛػط ٚاوٙؾ ؿیٕیبیی ػخت ٔیؿ٘ٛذ
چؼتٞبی اپٛوؼیذی:
اپٛوؼیذٞب  ،ثٟتشیٗ ٘ٛع چؼجٟبی ؿٙبخت ٝؿذ ٜػبختٕب٘ی ٞؼتٙذ  ٚثیـتشیٗ وبسثشد سا داس٘ذ .سصیٗ اپٛوؼی و ٝاغّت دس حبِت ٔؼَٕٛ
اػتفبدٔ ٜیؿٛدٔ ،ؼٕٛال دی ٌیّیؼشیُ اتشاص ثیغ ف٘ )DGEBA)A ُٙبٔیذٔ ٜیؿٛد  ٚثٛػیّٚ ٝاوٙؾ ٕ٘ه ػذیٓ اص ثیغ ف A ُٙثب اپی
وّشٞٚیذسیٗ ػبختٔ ٝیؿٛد .آٔیٟٙبی آسٔٚبتیه  ٚآِیفبتیه ث ٝػٛٙاٖ ػبُٔ ػخت وٙٙذ ٜاػتفبدٔ ٜیؿ٘ٛذ .ایٗ چؼتٞب ث ٝچٛة  ،فّضات ،
ؿیـ ، ٝثتٗ  ،ػشأیهٞب  ٚپالػتیهٞبی ػخت ثخٛثی ٔیچؼجٙذ  ٚدس ٔمبثُ سٚغٗٞب  ،آة  ،اػیذٞبی سلیك  ،ثبصٞب  ٚاوثش حالَٞب ٔمبْٚ
ٞؼتٙذ .ثٙبثشایٗ وبسثشد ثیـتشی دس چؼجب٘ذٖ وفپٛؽٞبی ٚیٙیّی دس ػشٚیغٞب ٔ ٚىبٖٞبی خیغ  ٚث ٝػطٛح فّضی داس٘ذ.
چؼتٞبی فِٛٙیه ثشای فّضات:
ٚلتی و ٝف ُٙثب ٔمذاس اضبفی فشٔبِذئیذ تحت ؿشایط ثبصی دس ٔحّ َٛآثی ٚاوٙؾ وٙذٔ ،حص َٛو ٝتحت ػٛٙاٖ سص َٚؿٙبخت ٝؿذٚ ٜ
اِیٍٔٛشی ؿبُٔ فُٞٙبی پّذاس ؿذ ٜتٛػط اتشٌٚشٔٚتیّٗ سٚی حّمٞٝبی ثٙضٖ ٔیثبؿذ ،ثذػت ٔیآیذ .ثشای خٌّٛیشی اص تـىیُ حفشٜٞبی
پش ؿذ ٜاص ثخبس  ،اتصبالت چؼتٞبی فِٛٙیه تحت فـبس ٔ ،ؼٕٛال ثیٗ صفحبت پ ٟٗفٛالدی ٌشْ ؿذ ٜتٛػط پشع ٞیذسِٚیه ػخت
ٔیؿ٘ٛذ .ثذِیُ ؿىٙٙذ ٜثٛدٖ فِٛٙیىٟب  ،پّیٕشٞبیی اص خّٕ ٝپّی ٚیٙیُ فشٔبَ  ،پّی ٚیٙیُ ثٛتیشاَ  ،اپٛوؼیذٞب  ٚالػتیه ٘یتشیُ اضبفٝ
ٔیؿٛد تب ػختتش ٌشد٘ذ.
چؼتٞبی تشاوٕی فشٔبِذئیذ ثشای چٛة:
تؼذادی اص چؼتٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜثشای چٛة ٘تید ٝتشاوٓ فشٔبِذئیذ ثب ف ٚ َٛٙسصٚػی 3ٚ1( َٛٙدی ٞیذسٚوؼی ثٙضٖ) ٞؼتٙذ .ثمی ٝثب اٚسٜ
یب ٔالٔیٗ ٔتشاوٓ ٔیؿ٘ٛذ.
چؼتٞبی آوشیّیه:
چؼتٞبی ػبختبسی ؿبُٔ ٔٔٛٙشٞبی آوشیّیه تٛػط افضایـی سادیىبَ آصاد دس دٔبی ٔحیط ػخت ٔیؿ٘ٛذٔٛٙٔ .ش اصّی ٔ ،تیُ
ٔتبوشیالت (ٔ )MMAیثبؿذ ،أب ٔٛاسد دیٍشی اص لجیُ اػیذ ٔتبوشیالت ثشای ثٟجٛد چؼجٙذٌی ث ٝفّضات ثٛػیّ ٝتـىیُ ٕ٘ىٟبی
وشثٛوؼیالت  ٚثٟجٛد ٔمبٔٚت ٌشٔبیی  ٚاتیّٗ ٌّیى َٛدی ٔتیُ اوشیالت ثشای ؿجىٝای وشدٖ ٘یض ٕٔىٗ اػت ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌیشد.

وّشٚػِٛف٘ٛبت پّی اتیّٗ  ،یه ػبُٔ ػخت وٙٙذ ٜالػتیه اػت  ٚویٞ ٗٔٛیذٚسپشاوؼبیذ  N,N ٚدی ٔتیّٗ آ٘یّیٗ  ،اخضاء یه آغبصٌش
اوؼبیـی -وبٞـی ٞؼتٙذ .پی٘ٛذ دٙٞذٞ ٜبیی و ٝثشای اتصبالت ٔحىٓ ٔصٛٙػی ث ٝاػتخٛاٖٞبی ا٘ؼبٖ  ٚپٛؿـٟبی چیٙی ثشای د٘ذاٖٞب
اػتفبدٔ ٜیؿٛد ٘یض ثش ٔجٙبی ٞ MMAؼتٙذ  ٚثطٛسوّی ثشای خؼجب٘ذٖ فّضات  ،ػشأیهٞب  ،ثیـتش پالػتیهٞب  ٚالػتیهٞب اػتفبدٜ
ٔیؿٛد  ٚاتصبالت پشلذستی سا ایدبد ٔیوٙٙذ.
چؼتٞبی غیش ٛٞاصی:
چؼتٞبی غیش ٛٞاصی دس غیبة اوؼیظٖ و ٝیه ثبصداس٘ذ ٜپّیٕش ؿذٖ اػت ،ػخت ٔیٌشدد .ایٗ چؼتٞب اغّت ثش پبی ٝدی ٔتبوشیالتٞبیی
اص پّی اتیّٗ ٌّیىٞ َٛؼتٙذ .وبسثشد ایٗ چؼتٞب  ،اغّت دس ٔحُ اتصبَ چشخ د٘ذٞ ٜب  ،تمٛیت اتصبالت اػتٛا٘ٝای  ٚثشای دصدٌیشی
ٔیثبؿذ.
چؼت ٞبی پّی ػِٛفیذی:
پّی ػِٛفیذٞب دس اثتذا ث ٝػٛٙاٖ دصدٌیش اػتفبدٔ ٜیؿذ٘ذ  ٚیه وبسثشد ٔ ٟٓدصدٌیشی ِجٞٝبی آیٞٝٙبی دٚثُ ٔیثبؿذٞ .ش د ٚثشای ایٙىٝ
ٚاحذٞب سا ثب ٍٝ٘ ٓٞداس٘ذ ٔ ٚب٘ؼی دس ثشاثش ٘فٛر سطٛثت ایدبد وٙٙذ .آٟ٘ب ثٚ ٝػیّ ٝثیغ ( -2وّشٚاتیُ فشٔبَ) ثب ػذیٓ پّی ػِٛفیذ تٟیٝ
ٔیؿ٘ٛذ  ٚثٙٔ ٝظٛس وبٞؾ لیٕت اص پشوٙٙذٞ ٜبی ٔؼذ٘ی اػتفبدٔ ٜیؿٛد .ث ٝػٛٙاٖ ٘شْ وٙٙذ ، ٜاص فتبالتٞب ٔ ٚؼشفٞبی خفت وٙٙذٜ
ػیال٘ی اػتفبدٔ ٜیؿٛد  ٚػبُٔ ػخت وٙٙذ ٜآٟ٘ب ؿبُٔ دی اوؼیذ ٍٔٙٙض  ٚوشٔٚبت ٞؼتٙذ.
ػفت ؿذٖ الػتیىی چؼتٞبی ػبختٕب٘ی:
ثؼیبسی اص چؼتٞبی ػبختٕب٘ی  ،پّیٕشٞبی الػتیىی حُ ؿذ ٜای دس خٛدؿبٖ داس٘ذٚ .لتی و ٝچؼتٞب ػخت ٔیؿ٘ٛذ ،الػتیه ثٝ
صٛست لطشاتی ثب لطش حذٚد  µm1سػٛة ٔیوٙذ .الػتیىٟبی اػتفبد ٜؿذ ٜدس ایٗ سٚؽ ؿبُٔ پّی ٚیٙیُ فشٔبَ ( ٚ )pvfپّی ٚیٙیُ
ثٛتیشاَ (ٞ )PVBؼتٙذ وٞ ٝش د ٚثٛػیّٚ ٝاوٙؾ آِذئیذ ٔٙبػت ثب پّی ٚیٙیُ اِىُ ػبختٔ ٝیؿ٘ٛذ.
ػیّیىٖٞٛب:
چؼتٞبی یه خضئی ػیّیى ٖٛاغّت ث ٝچؼتٞبی ِٚىب٘یض ٜؿ٘ٛذ ٜدس دٔبی اطبق (ٔ )rtvؼشٚفٙذ  ٚؿبُٔ پّی دی ٔتیُ ػیّٛوؼبٖ
( )PDMSثب خشْٞبی ِٔٛىِٛی دس ٔحذٚد  311-1011ثب ٌشٟٞٚبی ا٘تٟبی اػتبت  ،وتٛوؼیٓ یب اتش ٞؼتٙذ .ایٗ ٌشٟٞٚب تٛػط سطٛثت
اتٕؼفش ٞ ،یذسِٚیض ؿذٌ ، ٜشٟٞٚبی ٞیذسٚوؼیُ تـىیُ ٔیدٙٞذ و ٝثؼذا ثب حزف آة ٔتشاوٓ ٔیؿ٘ٛذ.
چؼتٞبی ػیّیى٘ٛی ٘شْ ٔ ٚطّٛة ٞؼتٙذ  ٚداسای ٔمبٔٚت ٔحیطی  ٚؿیٕیبیی خٛثی ٞؼتٙذ .ایٗ چؼتٞب ث ٝػٛٙاٖ ثٟتشیٗ پٛؿؾ ثشای
اػتفبد ٜدس حٕبْ ؿٙبخت ٝؿذٜا٘ذ.

چؼت چٛة
چؼتٞبیی و ٝثذٚ ٖٚاوٙؾ ؿیٕیبیی ػخت ٔیؿ٘ٛذ
ایٗ چؼتٞب ؿبُٔ ػٛ٘ ٝع صیش ٔیثبؿٙذ
چؼتٞبیی و ٝدس اثش حزف حالَ ػخت ٔیؿ٘ٛذ:
چؼتٞبی تٕبػی :چؼجٟبی تٕبػی احتٕبال اص ٔؼشٚفتشیٗ چؼتٞب ثش پبی ٝحالَ ٞؼتٙذ .ایٗٞب ٔحَّٞٛبیی اص پّیٕش دس حالَ آِی ٞؼتٙذ
و ٝدس د ٚػطح ثىبس ٔیس٘ٚذ تب ٔتصُ ؿ٘ٛذٔ .بد ٜاصّی ایٗ چؼتٞب  ،الػتیه پّی وّشٚپشٖ (پّی وشٚپشٖ  ،پّی وّش ٚثٛتبدیٗ) اػت ٚ
ثشای چؼجب٘ذٖ سٚوؾٞبی تضئیٙی  ٚپالػتیىٟبی ٔحىٓ دیٍش ٔثُ  ABS , DVCث ٝچٛح ٔ ٚحصٛالت فّضی  ٚچؼجٟبی تٕبػی DIY
ثشای تخت وفؾ ثىبس ٔیس٘ٚذ.
چؼتٞبی پٕبدی :چؼتٞبی ثش پبی ٝحالَ ٔـٟٛس و ٝدس ظشٚف پٕبد ٔب٘ٙذ ث ٝػٕ ْٛفشٚختٔ ٝیؿ٘ٛذ ،اغّت ٔحَّٞٛبیی اص الػتیه
٘یتشیُ (ٕٞیپّیٕش یب ثٛتبدیٗ  ٚآوشیّ٘ٛیتشیُ) دس حالَٞبی آِی ٞؼتٙذ.
چؼتٞبیی و ٝثب اص دػت دادٖ آة ػخت ٔیؿ٘ٛذ:
ٔحَّٞٛبی آثی  ٚخٕیشٞب٘ :ـبػت ، ٝرست  ٚغالت ٙٔ ،بثغ ػٕذ ٜثشای اػتفبد ٜچؼت ٞؼتٙذٛٔ .اسد ٔصشف ػٕذ ٜثشای چؼجب٘ذٖ وبغز ٔ ،مٛا
ٙٔ ٚؼٛخبت ٔیثبؿذ .وبسثشدٞبی آٖ ؿبُٔ صفحبت ٔٛخذاس  ،پبوتٟبی وبغزی  ،پٙدشٌیشی تیٛح  ،چؼجب٘ذٖ وبغز دیٛاسی  ٚچؼتٞبی تش
ؿذ٘ی ٔدذد ثب آة ٔیثبؿذ .چؼتٞبی تش ؿذ٘ی تٛػط آة ؿبُٔ پّی (ٚیٙیُ اِىُ) ( )DVOHو ٝدس تٕجشٞبی پُؼتی ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس
ٔیٌیش٘ذ  ٚاص التىغ صٕغٟبی طجیؼی (ٔثال صٕغی  ٚدوؼتشیٗ)  ٚپّی ٚیٙیُ اػتبت (ٕٞ )DVNشا ٜثب ٔمذاس صیبدی  DVOHپبیذاس وٙٙذٜ
تِٛیذ ٔیؿ٘ٛذ DVOH .تٟٙب پّیٕشٔؼشٚفی اػت و ٝاص ٔٔٛٙش خٛدؽ ػبختٕ٘ ٝیؿٛد.
أِٛؼیٟ٘ٛبی آثی :اخضا تشویجی ثشای پّیٕشیض ٜؿذٖ أٛاػی٘ٛی ػجبستٙذ اص :آة ٔٛٙٔ ،شٞب  ،پبیذاس وٙٙذٞ ٜب  ٚآغبصٌشٔ .حص َٛپّیٕش ؿذٖ
أِٛؼی٘ٛی  ،ؿیشاث ٝای اص رسات پّیٕش ثب پبیذاس وٙٙذٜٞبی خزة ؿذٔ ٜیثبؿذٔ .ؼشٚفتشیٗ ٔثبَ  ،چؼت چٛة  DIYاػت و ٝؿیشاث ٝآٖ ،
ؿبُٔ پّیٕش پّی ٚیٙیُ اػتبت ( )DVAاػت  ٚثٔ ٝیضاٖ صیبدی دس وبسٞبی وبسٌبٞی  ٚدس چؼجب٘ذٖ اتصبالت تبق  ٚصثب٘ ٝثشای دسٞب  ،پٙدشٜ
ٞب ٔ ٚجّٕبٖ دس وبسخب٘ٞٝب اػتفبدٔ ٜیؿٛد ٔ ٚثبَ دیٍش دس سٍٟ٘بی أِٛؼی٘ٛی ثش پبیٞ DVA ٝؼتٙذ و ٝثشای پٛؿؾ ػطح یب ث ٝػٛٙاٖ
چؼت اػتفبدٔ ٜیؿٛد.
چؼتٞبیی و ٝثٚ ٝػیّ ٝػشد وشدٖ ػخت ٔیؿ٘ٛذ:
چؼتٞبی رٚثیٔ :بد ٜاِٚی ٝچؼتٞبی رٚثی و ٝاص اثضاس تف ًٙؿىّی خبسج ٔیؿٛدٔ ،ؼٕٛال اتیّٗ ٚیٙیُ اػتبت (ٔ )EVAیثبؿذ .وبسثشد ایٗ
چؼتٞب ؿبُٔ اػتفبد ٜدس خؼجٞٝبی ٔمٛایی  ،صفح ٝوتبة  ،اتصبالت حشاستی ٘ ٚئٛپبٖ ٔیثبؿذ .اص دیٍش چؼتٞبی رٚثی ٔیتٛاٖ
چؼتٞبی رٚثی پّی آٔیذی  ،پّی اٚستبٖ  ،اػتشٞبی آِیفبتیه  ،پّی اػتش اؿبس ٜوشد.
چؼتٞبی حؼبع ث ٝفـبس
چؼتٞبی حؼبع ث ٝفـبس  ،دائٕب چؼجٙبن ثبلی ٔیٔب٘ٙذ  ٚث ٝخبطش اػتفبد ٜدس ٘ٛاس چؼتٞب  ٚثشچؼتٞب ٔؼشٚف ٞؼتٙذ .ایٗ چؼتٞب
ثطٛس ػٕذ ٜثش پبی ٝالػتیه طجیؼی ٕٞ ،ی پّیٕش دػتٝای  ٚتصبدفی  ،اػتیشٖ  -ثٛتبدیٗ  ٚآوشیّیه ٞؼتٙذ٘ PVC .شْ ؿذ ٚ ٜپّی اتیّٗ ،
ٔٛاد ٘ٛاس ٔؼِٕٛی ٞؼتٙذ .یه طشف ٘ٛاس ثب یه آػتشی یب الی ٝصیشی پٛؿیذ ٜؿذ ٜاػت .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ  ،چؼت دائٕب چؼجٙبن ٔیٔب٘ذ ٚ
طشف دیٍش  ،داسای پٛؿؾ آصاد وٙٙذ ٜای اػت وٚ ٝلتی وٛ٘ ٝاس ثبص ٔیؿٛد ،ثب چؼت خذا ٔیٌشددٛٔ .اد آصاد وٙٙذ ٜو ٝاغّت اػتفبدٜ

ٔیؿٛدٕٞ ،ی پّیٕشی اص ٚیٙیُ اِىُ ٚ ٚیٙیُ اوتبدػیُ وبسثبٔبت اػت و ٝدس اثش ٚاوٙؾ ثب  DVOHثب اوتبدػیُ ایضٚػیب٘بت ػبختٝ
ٔیؿٛد.
ٔؼبیت ٔ ٚضایبی چؼتٞب
ٔؼبیت
ػٕٔٛب چؼتٞب ثٛػیّ ٝآة یب ثخبس آة ػؼت ٔیؿ٘ٛذ.
ٔحذٚد ٜسٞبیی وبس آٟ٘ب وٕتش اص چؼجب٘ٙذٜٞبی فّضی (ٟٔشٞ ٜب ،پیچ ٞب  ٚثؼتٞبی آٙٞی  ٚغیش )ٜاػت.
چؼتٞب تٛػط دٔبی تجذیُ ؿیـ ٝای ( ٚ )Tgتخشیت ؿیٕیبیی ٔحذٚد ؿذٜا٘ذ.
ٔضایب
اتصبَ ٔٛاد غیش ٔـبث ٚ ٝالیٞٝبی ٘بصن اص ٔٛاد
ٌؼتشؽ ثبس ثش سٚی یه ٘بحیٚ ٝػیغ
صیجبیی  ٚحبِت آئشٚدیٙبٔیه آٟ٘ب ثش سٚی ػطٛح خبسخی اتصبَ
وبسثشد آٟ٘ب ثب اػتفبد ٜاص ٔبؿیٗ سٚثبت ٔیثبؿذ.

