
یاپوکس نيخشک نشدن رز ليدل  
 

هنگامی که واکنش خشک نشدن رزين اپوکسی يکی از مشکالت رايج هنگام کار با رزين می باشد. 
شيميايی ميان اپوکسی و هاردنر رخ ندهد، رزين اپوکسی خشک نمی شود. علت اصلی خشک نشدن 

  می باشد. رزين و هاردنر رزين اپوکسی، اندازه گيری غير دقيق و يا کم همزدن مخلوط

ی مداليل ديگری نيز در خشک نشدن رزين اپوکسی تاثيرگذار هستند که در اين مقاله بررسی آنها 
 پردازيم. 

 

 کنترل دما
 

سطح  درجه و دمای 10قبل از شروع کار، دمای محيط کار را بررسی کنيد. دمای هوا نبايد کمتر از 
فتد و رزين اکنش ميان اپوکسی و هاردنر در دمای پايين اتفاق نمی درجه باشد. زيرا وا 5نبايد کمتر از 

تواند در  به سختی خشک می شود. اين نکته را نيز در نظر داشته باشيد که دمای بيش از حد هوا نيز می
 خشک شدن رزين اپوکسی اختالل ايجاد کند.

 آلودگی سطح
 



د منظور از آلودگی، وجو ی می باشد.آلوده بودن سطح يکی ديگر از داليل خشک نشدن رزين اپوکس
ل چربی و گرد و غبار بر روی سطح می باشد که اين آلودگی ها می تواند در خشک شدن رزين اختال

 ايجاد کند.

 ترکيب صحيح رزين اپوکسی و هاردنر
 

با  به خوبی ترکيب کنيد. در غير اينصورت، در خشک شدن رزين اپوکسیبا هاردنر رزين اپوکسی را 
مواجه می شويد.مشکل   

 تاريخ انقضای رزين اپوکسی
 

در   بايد قديمی شدن رزين اپوکسی بر خشک شدن رزين تاثير منفی می گذارد. رزين های خريداری شده
ا می به دور از نوسان دما و نور مستقيم خورشيد قرار دهيد. رزين اپوکسی پلمپ ر و مکانی مناسب

توانيد از آن  ماه می 1کنيد حداقل به مدت  زرب ظرف رزين را باماه استفاده کنيد اما اگر د 6توانيد تا 
 استفاده کنيد.

 ثابت بودن دما
 

دما، باعث  وکسی را بايد در محيطی نگهداری کنيد که دما در آن محيط ثابت باشد. تغييرات زيادرزين اپ
گار نمی تشکيل رطوبت در درب بطری های رزين می شود. رطوبت جمع شده در درب، با رزين ساز

 باشد و می تواند روند خشک شدن رزين اپوکسی را با مشکل مواجه کند.

با کيفيت  نزيدرجه ثابت نگه داريد تا بتوانيد از ر 5تا  3برای نگهداری رزين اپوکسی دمای هوا را بين 
 استفاده کنيد.

 يکسان بودن برند ترکيبی رزين
 

شته باشيد که اپوکسی يک برند ديگر ترکيب کنيد و انتظار داشما نمی توانيد هاردنر يک برند را با رزين 
ارد.رزين اپوکسی به خوبی خشک شود. هر کارخانه فروموالسيون خاصی برای توليد رزين و هاردنر د  

 استفاده از قالب های سيليکونی و الکتس ناسازگار
 

جاد يح رزين اختالل ايو در خشک شدن صح بعضی از رزين اپوکسی ها با جنس الکتس ناسازگار هستند
ی تاثير می کنند. همچنين استفاده از قالب های سيليکونی با کيفيت نيز بر روی خشک شدن رزين اپوکس

 گذار هستند.

 وجود نم و رطوبت 
 



ين ظرف و قالبی که از آن برای ترکيب و قالب دهی رزين استفاده می کنيد بايد خشک باشد. همچن
اصل حبرای ساخت ميز چوبی استفاده می کنيد از خشک بودن آن اطمينان هنگامی که از رزين اپوکسی 

 کنيد. وجود نم و رطوبت، خشک شدن رزين اپوکسی را با مشکل مواجه می کند.

دی مراحل کار با رزين اپوکسینرعايت زمانب  
 

ساعت  24ا ت 12هنگامی که اليه اوليه يا همان اليه پرايمر را بر روی کار پياده سازی می کنيد، حدود 
اپوکسی بر  اجازه دهيد که اين اليه به خوبی شود. اگر اليه اوليه به خوبی خشک نشود و اليه دوم رزين

را  ، اليه دوم رزين به خوبی خشک نمی شود و اين عمل می تواند سطح کارشود روی آن پياده سازی
 خراب کند.

 دمای محيط کار
 

 20ز جه سانتی گراد می باشد. اگر دمای محيط کمتر ادر 25تا  23بهترين دما برای محيط کار بين 
زين رنمی افتد و همين امر سبب خشک نشدن  فاقدرجه سانتی گراد شود، واکنش مناسبی ميان رزين ات

 اپوکسی می گردد.

 افزودنی ها و رنگ های سازگار با رزين اپوکسی
 

ن د. برخی از اينين می بخشرزبه منظور از رنگ، پودرهای رنگی می باشد که رنگ های جذابی را 
ل پودرهای رنگی رطوبت دارند که اين رطوبت با رزين اپوکسی ناسازگار می باشد. در ساخت وساي

از چسب  دکوراتيو از قطعات تزئينی  در رزين اپوکسی استفاده می شود که برای فيکس کردن آنها بايد
اشند تا سازگاری بح اين قطعات بايد کامال تميز استفاده کنيد. قبل از انجام اين کارتوجه داشته باشد که سط

ونه چربی  مناسبی با رزين اپوکسی داشته باشند. همچنين اين قطعات بايد کامال سالم  به دور از هر گ
 گرد و غبار باشند. در غير اينصورت، مخلوط شما به خوبی خشک نمی شود.

رزين اپوکسی با هاردنر مقدار دقيق ترکيب  
 

ره خشک نشدن رزين اپوکسی می توان به ترکيب نادرست رزين اپوکسی و هاردنر اشا از ديگر داليل
مقدار معينی  کرد. رزين اپوکسی و هاردنر به ميزان کافی بايد با يکديگر ترکيب شوند. در واقع شما بايد
 رزين را با هاردنر ترکيب کنيد تا گرمای مورد نياز برای خشک شدن رزين فراهم گردد.

جاد مقدار دقيق اپوکسی و هاردنر می تواند در زمان خشک شدن رزين اپوکسی اختالل اي عدم رعايت
روف کند. برای اطالع از ميزان ترکيب رزين با هاردنر از برچسب های دستور العملی که بر روی ظ

ل مخصوصی دارد.معلده شده است استفاده کنيد. زيرا هر رزين و هاردنر، دستورابانرزين چس  



 

می توانيم زمان خشک شدن رزين اپوکسی را سرعت ببخشيم؟چگونه   
 

دما  يکی از مهمترين مواردی که در خشک شدن سريع تر رزين اپوکسی تاثير گذار است، کنترل ميزان
ه سريع تر خشک شدن رزين يجمی باشد. درجه حرارت باال باعث افزايش سرعت واکنش و در نت

جه سانتی گراد در 30نيز توجه داشته باشيد که دما را می توانيد تا ه اين نکته باپوکسی می گردد. البته 
 افزايش دهيد.

ال، همچنين به اين نکته نيز توجه کنيد که مدت زمان خشک شدن رزين اپوکسی در فصل های مختلف س
ين اپوکسی درجه سانتی گراد می باشد، رز 20متفاوت می باشد. در فصل تابستان که دمای هوا باالتر از 

ساعت زمان نياز دارد. 10برای خشک شدن به حدود   



 

 

ت اين در اين مقاله به بررسی داليل خشک نشدن رزين اپوکسی پرداخته ايم. شما می توانيد با رعاي
 موارد از خشک نشدن صحيح رزين اپوکسی جلوگيری کنيد و يک رزين زيبا و با کيفيت را بر روی

 سازه های خود پياده سازی کنيد.

 

 


