
. פרק א. קורס דבקים
סוגי מצעים



מהו מצע

 הוא החומר אותו אנו רוצים להדביק( סובסטראט)מצע
עלינו לדעת  , על מנת לבחור דבק ותהליך הדבקה נכון

:ים/הרבה פרטים על המצע
מחוספס או חלק, האם נקבובי◦

האם רגיש לקורוזיה◦

האם יותקף על ידי הדבק◦

האם קיימות קבוצות פעילות על פני השטח שתאפשרנה קישור  ◦
לדבק

(כדי לאפשר הרטבה על ידי הדבק)מה אנרגיית פני השטח ◦

האם רגיש לחום◦

קשיח או גמיש◦

(לובריקנטים, שמנים)האם מפריש חומרים המסכנים את ההדבקה ◦



, התחום שכולם חוסכים–הכנת פני השטח 
אחוז מאיכות ויכולת  50וקובע למעלה מ 

התפקוד לאורך זמן של החלק המודבק



כמה זמן מרגע ההכנה  –הכנת פני השטח 
ועד שאין כבר חיבור אמין עם הדבק









דוגמאות של פני שטח טובים להדבקה

ETCHED ALUMINUMANODIZED ALUMINUM



Phosphoric acid anodize



Silane based primers





דוגמאות של פני שטח טובים להדבקה

ETCHED ABS POLYMER



דוגמאות של פני שטח טובים להדבקה
OXIDE



מעלה את אנרגיית שטח הפניםחיספוס



,  דוגמאות של פני שטח גרועים  להדבקה
או שההדבקה לא תחזיק לאורך זמן

או תהליך של יצירת  /מתכות  שלא עברו צריבה ו•
אוקסיד יציב

,  פוליאתילן, ניילון)למחצה -תרמופלסטיים גבישיים•
שלא עברו איכול כימי, (טפלון, אצטל, פוליפרופילן

שעוות וחומרי הפרדה, פני שטח מזוהמים בשמנים•
פריימר/שיפעולזכוכית או קרמיקה שלא עברה •
מתכות שרגישות לקורוזיה ולא עברו תהליך ציפוי או  •

פסיבציה
מצעים שלהם שכבת תחמוצת או תמורה חלשה•



הכנת שטח למתכות נפוצות

אלומיניום
(שכבת תמורה)אלודיין◦

(דגש על סוג האיטום)אנודייז◦

קורוזיבישכבת פריימר אנטי +צריבה ◦

קורוזיבישכבת פריימר אנטי +ריסוס חול ◦

ברזל
קורוזיביפריימר אנטי +ריסוס חול ◦

פוספט-אבץ◦



הכנת שטח למתכות נפוצות

פלדת אלחלד

ריסוס חול◦

צריבה◦

פח מגולוון

קורוזיבייש צורך להסיר מקומית את האבץ וליישם פריימר אנטי ◦

פח מצופה בדיל

קורוזיבייש צורך להסיר מקומית את הבדיל וליישם פריימר אנטי ◦

פליז, נחושת

צריבה◦

פומיס◦

תחמוצת שחורה◦



הכנת שטח לפולימרים אמורפיים

נתקפים בקלות על ידי ממסים  , פולימרים אמורפיים
.  יש להקפיד על ניקוי עם ממס שאינו תוקף. אורגניים

יש לבחור דבק שמסוגל להמיס בצורה מבוקרת את  
הנושא יידון בהרחבה בפרק של דבקים. הפולימר

השיטה רלוונטית לפולימרים הבאים :PVC, Acryl, 
Polycarbonate, ABS, Polystyrene, PC-ABS, 

ASA, SAN

אינו הכרחיחספוס

סיליקונייםבמיוחד עבור דבקים , פריימרים מאד מומלצים

כ לא דורשים פריימר"בד, אקריליים דבקים

סידוק מטיפוס נושאESC יכול להוות מקור לכשל וחייב
להיבדק מראש



גבישיים למחצההכנת שטח לפולימרים 

יש  . אינם קלים להדבקה, פולימרים גבישיים למחצה
או , צורך בתקיפה כימית מיוחדת של פני השטח

(דבק חם)בהתכה בזמן ההדבקה 

השיטה רלוונטית לפולימרים הבאים  :
Polypropylene,  Polyethylene, Acetal (Delrin), 

Polyamide (Nylon), polyester, Polyurethane, 
PEBA, EPDM, TPE, TPV, 

עם איזופרופנול או אתנול של פני השטח ואחריוניקוי

טיפול כימי של פני השטח:

 (אטמוספרית, ואקום)פלסמה

קורונה

להבה





הכנת שטח לזכוכית וקרמיקה
והכנת השטח מבוססת על  , משטחים אלו קשים מאד

או תרכובת  סילאן)יצירת קשר כימי דרך מתאם מיוחד 
(:דומה

ניקוי עם ממס אורגני

 או תרחיף צריום קרבידנייר )שיוף עדין אם אפשר
(אוקסיד

 הסילאןיש להתאים את סוג )יישום פריימר מתאים
(הנושא יידון בפרק דבקים. לדבק

 הפריימר ותגובה עם  פילמורהמתנה מתאימה לצורך
המצע





חוזק הדבקה בגזירה של דבק אפוקסי –דוגמה 
למצעים שונים



חוזק הדבקה בגזירה של דבק אפוקסי –דוגמה 
למצעים שונים



חוזק –דוגמה 
הדבקה בגזירה  

של דבק אפוקסי  
למצעים שונים



חוזק הדבקה בגזירה של דבקים שונים כתלות  –דוגמה 
בחספוס



די דומים, ואנודייזריסוס חול , בתנאי חדר–דוגמה 



עדיף על ריסוס חולהאנודייז, בתנאי חום ולחות–דוגמה 



דבקים שונים, אנודייז, קצב התקדמות סדק–דוגמה 



דבקים שונים, ריסוס חול, קצב התקדמות סדק–דוגמה 










