
. פרק ד. קורס דבקים
. משפחות דבקים



השפעת טמפרטורה על פולימרים





אקטיבטור+חד רכיבי /אקרילי דו רכיבי

 (דקות למיצוק5עד כדי )מהיר
הקשיה בטמפרטורות חדר
שני )או ללא ערבוב , ניתן ליישם עם מיקסר סטאטי

(מרכיבים בנפרד על שני המצעים
חוזק קילוף גבוה
אימפקט מצוין
 מתכות  , אמורפייםלתרמופלסטיםמצויינתהדבקה

ומרוכבים
 עמידות טובה בUV
עמידות טובה בכימיקלים
עמידות בינונית לחום
ריח חריף
 עלול לגרוםESSבתרמופלסטיים אמורפיים









(סופר גלו)ציאנואקרילט

חד רכיבי
צמיגות נמוכה
מהיר מאד
 אלסטומרים, לתרמופלסטיים אמורפייםמצויינתהדבקה ,

מתכות
 שמופעלת באור בגירסהניתן להשיג גםUV
חוזק קילוף נמוך
חוזק אימפקט נמוך
עובד רק במרווחים דקים
הדבקה גרועה לזכוכית
עמידות נמוכה לחום
עמידות נמוכה ללחות וכימיקלים
מסוכן לעור ולעיניים
 עלול לגרום לESSלתרמופלסטיים אמורפיים
"תפרחת לבנה"
ריח





אפוקסי

חד או דו רכיבי

צמיגות נמוכה עד גבוהה מאד

חוזק גזירה גבוה

 שיפעולשעבר ותרמופלסטים, קרמיקה, זכוכית, למתכותמצויינתהדבקה

מאד בטוחים בשימוש, ריח חלש

POTLIFEארוך

מתאימים ליישומים בהם יש טמפרטורות גבוהות

עמידות מעולה בכימיקלים

 (הדבקות מדויקות)התכווצות נמוכה

חוזק קילוף נמוך

חוזק אימפקט נמוך

 שופעלואלא אם –לא נדבק טוב לתרמופלסטיים

ספיגת לחות גבוהה יחסית

 עמידותUV נמוכה

פריך בטמפרטורות נמוכות



DGEBAשרף –אפוקסי 



נובולאקשרף –אפוקסי 



הקשיה עם אמינים ראשוניים–אפוקסי 



הקשיה עם אמינים שלישוניים–אפוקסי 



אנהידרידיםהקשיה עם –אפוקסי 



שיפור אימפקט–אפוקסי 



שיפור אימפקט–אפוקסי 







פוליאורתן
חד או דו רכיבי

צמיגות נמוכה עד גבוהה מאד

חוזק גזירה בינוני

חוזק קילוף מאד גבוה

אימפקט גבוה

שיפעולשעבר ותרמופלסטים, קרמיקה, זכוכית, הדבקה טובה למתכות

 ניתן להקנות עמידות טובה לUV

קשיחים או אלסטיים

עמידות טובה בכימיקלים

ניתנים להקצפה

רגישים ללחות לאורך זמן

נמוכה לחום גבוה-עמידות בינונית

 דורש אריזה מיוחדת–( האיזוציאנאטמגיבה עם מרכיב )רגישים ללחות

 גורם לגירוי עור ועינייםהאיזוציאנט–בטיחות



פוליאורתנים



הצילובהשפעת צפיפות 











MS POLYMERS
חד או דו רכיבי
צמיגות נמוכה עד גבוהה מאד
 נמוךחוזק גזירה
חוזק קילוף גבוה
אימפקט גבוה
שעבר  ותרמופלסטים, קרמיקה, זכוכית, הדבקה טובה למתכות

שיפעול
 ניתן להקנות עמידות טובה לUV
אלסטיים
מתאימים בעיקר לאטימה
 מסיליקונייםזולים יותר
 מפוליאורתניםבטוחים יותר
רגישים ללחות לאורך זמן
נמוכה לחום גבוה-עמידות בינונית
 דורש אריזה  –( הסילאןמגיבה עם מרכיב )רגישים ללחות

מיוחדת



MS POLYMERS



MS POLYMERS



MS POLYMERS



סיליקונים
חד או דו רכיבי

צמיגות נמוכה עד גבוהה מאד

 נמוךחוזק גזירה

גבוה-חוזק קילוף בינוני

אימפקט גבוה

שיפעולשעבר ותרמופלסטים, קרמיקה, זכוכית, הדבקה טובה למתכות

 עמידות מעולה לUV

אלסטיים ביותר

רכים מאד

מתאימים בעיקר לאטימה

 מפוליאורתניםבטוחים יותר

 (צלסיוס250מינוס מאה עד פלוס )עמידות בטווח טמפרטורות גדול מאוד

מחיר גבוה

 דורש –( הסילאןמגיבה עם מרכיב )מערכות חד רכיביות רגישות ללחות
אריזה מיוחדת



סיליקונים
RTV

מצויינתהדבקה , פולט חומצה, מהיר: אצטוקסי  ,
קורוזיבי

איטי, קורוזיבילא , עמיד בכימיקלים ובחום:אוקסים  ,
.ללא פריימר לפלסטיקמצויינתהדבקה 

הדבקה  , קורוזיבילא ,, מהאוקסיםמהיר יותר : אלקוקסי
.במקרים רבים דורש פריימר. מאצטוקסיפחות טובה 

 הקשיה עםUV +אלקוקסיוגם אצטוקסייש גם :לחות.



סיליקונים
דו רכיביים

התכווצות  , לא ניתנים לזירוז בחום: דחיסה
פולטים תוצר לוואי ולכן לא מתאימים  , בינונית

לא ,  REVERSIONרגישים ל , לחללים סגורים
לא רגישים לאינהיביציה, צריכים פריימר

התכווצות נמוכה, ניתנים לזירוז בחום:סיפוח  ,
לא פולטים תוצר לוואי ולכן מתאימים לחללים  

רגישים לאינהיביציה, צריכים פריימר, סגורים







דבקים מוליכי חשמל



דבקים מוליכי חשמל





UVדבקי 



UVדבקי 
חד רכיביים•
מיצוק מהיר•
ללא ממסים•
חוזק קילוף גבוה•
מתאים לייצור המוני•
אדםובכחחסכון בציוד ערבוב •
הקשיה בתנאי חדר•
התארכות, קשיות, מגוון של תחומי צמיגות•
פולימרים גבישיים למחצה  ,לפולימרים אמורפייםמצויינתהדבקה •

קרמיקה ומתכות, לזכוכית, שעברו טיפול פני שטח
התכווצות גבוהה•
עמידות בינונית בחום•
עמידות בינונית בכימיקלים•
חוזק גזירה בינוני•



דוגמה לדרך בה היצרנים משיגים הדבקה  –UVדבקי 
לחומרים פלסטיים



לפוליקרבונאטדוגמה להרכב טיפוסי של דבק –UVדבקי 



מרכיבים טיפוסיים–UVדבקי 



ספקטרום הפעולה–UVדבקי 



ספקטרום הפעולה–UVדבקי 



–UVדבקי 
מנורות עבור

מצעים שונים



UV–LEDדבקי 



הפילמורשלבי –UVדבקי 



תחת מקורות פילמורקצב –UVדבקי 
אור שונים



היבטים כלכליים–UVדבקי 



פתרון לחמרים בעלי מקדמי התפשטות שונים–UVדבקי 



פתרון לחמרים בעלי מקדמי –UVדבקי 
התפשטות שונים



פתרון לחמרים בעלי מקדמי –UVדבקי 
התפשטות שונים ולהדבקות מדויקות




