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                                                :)16 تا 13صنعت كامپوزيت ( انش كامپوزيت د

 كوت راهنماي رفع ايراد در اعمال ژل 
استر  بخش عمدة اين مبحث، از كتاب پلي

 Cray valleyغيراشباع منتشر شده توسط شركت 
 ترجمه شده است

 ژل كوت -1
شود و  استري است كه به سطح قالب اعمال مي وشش پليكوت پ ژل

 .شود بعداً جزئي از قطعة نهايي مي
كوت محافظت از الياف شيشه در برابر محيط بيرون و نيز  وظيفة ژل

كوت  انتخاب و اعمال ژل. ايجاد ظاهري مناسب براي قطعه است
 .نمايد هاي بعدي را مرتفع مي مناسب نياز به آماده سازي

كوت به منظور تامين نيازهاي مشتريان خود  ندگان ژلتوليدكن
با انتخاب درست مواد خام و مقادير . هاي مختلفي دارند فرموالسيون

كوتي رسيد كه از خواص خوبي براي  توان به ژل مناسب از آنها مي
 . اسپري كردن و اعمال با قلم مو برخوردار باشند

كه به  و هنگامي كوت بايد در يك زمان قابل قبول پخت شود  ژل
 خواصي چون حفظ رنگ، مقاومت به آب و ، مناسب پخت شدميزان

 .رسد  ميمطلوب به حد ،مقاومت در برابرشرايط آب و هوايي در آن
هاي  تلورانس، امكان دستيابي به وقتي ژل كوت درست فرموله شود

  .وجود خواهد داشتمجاز قطعه 
ه علت نقص با وجود فرموالسيون خوب، بممكن است البته 

محصول نتوانيد كوت،  تجهيزات يا ايراد در تنظيمات اسپري ژل
 .باشد  بنابراين هردو جنبه حائز اهميت مي.خوبي توليد نماييد

 :كوت شامل مواد مختلفي است كه عبارتند از فرموالسيون ژل
 

 رزين

 ياستر است و تعيين كنندة اصل كوتي رزين پلي روع هر ژل شنقطة
 و تناسب ، خوبكوت يك ژل. باشد شده مي پخت  پوششخواص
قابليت تعمير ، )اسپري يا قلم مو(ي اعمال اه  بين ويژگييتعادل

)Patchability ( مقاومت شيميايي، مقاومت در برابر شرايط آب و و
 .آورد  ميبوجودهوايي و قيمت 

كوت، سه پايه  استر مورد استفاده براي ساخت ژل هاي پلي رزين
  :دارند
ايزو  هاي پاية رزين، )Orth phthdic anhydride( پايه ارتوهاي رزين

)Isophthalic acid( ،هاي برپاية  رزينNPG) Neopentylglycol(. 
اي از  العاده شود كه خواص فوق رتو فتاليك وقتي استفاده مياسيد اُ

نظر مقاومت در برابر شرايط آب و هوايي، مقاومت در برابر آب و 
 نظر نباشدساير مواد شيميايي مد

 خواص چقرمگي و مقاومت رزين توليدي از اسيد ايزوفتاليك،

كوت را براي كاربردهايي مانند  شيميايي بهتري ايجاد كرده، ژل
 .سازد تر مي ساخت شناور و يا وان حمام مناسب

NPGاستر   ممكن است در ساخت رزين پليهديگري است ك  نيز مادة
حتي سب در ساخت رزين، هاي منا با انتخاب نسبت. استفاده شود

توان مقاومت شيميايي و خصوصيات تحمل شرايط آب و هوايي  مي
وقتي خواص بهتري  .بهتري را نسبت به دو مورد قبلي بدست آورد

اين ماده هاي بادباني از  و قايقمدنظر باشد مثالً در ساخت استخر 
 .شود استفاده مي

 .شود اخته مي سISO/NPGكوت  از تلفيق با ايزوفتاليك اسيد، ژل
 

 پيگمنت
 كامپوزيتي در  رنگي است كه قطعة دانه تعيين كنندة پيگمنت يا رنگ

 .شود هاي مختلف ديده مي عمر خود و در محيططول 
 

 اكستندرها و فيلرها
اين مواد براي رسيدن به خواص مناسب اسپري شوندگي استفاده 

هد و د معموالً اين مواد درصد جامد رزين را كاهش مي. شوند مي
 .دهد خواص فيزيكي رزين پخت شده را تحت تاثير قرار مي

اكستندرها و فيلرها بر رنگ و يا سفيد آنكه ممكن است به دليل 
 بگذارند، تاثير منفيكوت،  و مقاومت به آب ژل) Chalking(شدگي 

 .بايستي در انتخاب اين مواد دقت كافي را مبذول داشت
 

 عوامل تيكسوتروپي
عامل مربوط به كوت  زيتة يك ژلقسمت عمدة ويسكو

شود ضمن حفظ  اين عامل باعث مي. تيكسروتروپي در آن است
پذير   اعمال آن در سطوح عمودي امكان،سهولت اسپري كردن رزين

 .باشد
 

 ها شتاب دهنده
براي كنند و  ميهاي پراكسيدي واكنش  ها با كاتاليست شتاب دهنده

 تنظيم خواص ژل و اين مواد براي. كوت ضروري هستند پخت ژل
 .شوند كوت استفاده مي پخت ژل

 

 كاتاليست
. شود وزني استفاده مي% 3 تا 2/1 در محدودة MEKPمعموالً از 

8/1 %MEKP) 9 %0در دماي ) اكسيژن فعالC25آلي   شرايط ايده
 .شود محسوب مي

 

 تجهيزات و كاليبراسيون -2
 )Batch Mix(اي ط پيمانهالاخت -2-1

كوت به سطح قالب، الزم است كه نرخ  ناسب ژلبه منظور اعمال م
مقدار الزم است به اين منظور . خروج مواد از اسپري كاليبره شود
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kg/min 5/5-1 براي كنترل اين . خارج شود رزين از تفنگ پاشش
، مقدار معيني از رزين را در ظرف مخصوص دستگاه اسپري قابليت

 حداكثر حجم مواد قرار دهيد و دستگاه را طوري تنظيم نماييد كه
 .اسپري شوند

 ثانيه انجام داده، ظروف رزين را مجدداً وزن 30پاشش را به مدت 
كاهش وزن را بر دو تقسيم كنيد تا مقدار پاشش بر حسب . كنيد

kg/minو ) يا پمپ( فشار باد ،براي تغيير حجم پاشش.  بدست آيد
 .قابل تنظيم استيا اندازة سوزن نازل پاشش 

اعمال فشار ضروري دن ذرات به هنگام پاشش، براي كوچك كر
به (فشارسنج متصل به تفنگ پاششي به هنگام باز بودن ماشه . است

 .دهد  را نشان ميpsi 60بايستي حداقل ) هنگام پاشش
 

 )اختالط همزمان(هاي ترزيق كاتاليست  سيستم -2-2
كوت  در اغلب تجهيزات تزريق كاتاليست، پراكسيد در بيرون با ژل

به نحوي كه اگر به تنهايي تزريق شود چند . شود وط ميمخل
تواند طي نمايد و يا حتي ممكن است به اطراف  متر را مي سانتي

 )Settelling onto Surrounding Surfacese. (پاشيده شود
وجود حالل چه به منظور رقيق كردن سيستم و چه ناشي از 

 .دهد فزايش ميهاي نامطلوب را ا تميزكاري تجهيزات، شانس واكنش
. اي عمل كنيد به منظور كاليبراسيون حجم پاشش مانند روش پيمانه

و در  kg/min 7/5 تا 1/1 در سيستمهاي داراي هوا بايستي
 تا 7/0 هاي كوچك و پيچيده وا براي قالبهاي بدون ه سيستم
kg/mil 4/1تا 7/0 گستردههاي بزرگ و   و براي قالب kg/min 1/1 

 .ير باشدپاشش رزين امكانپذ
اي است با  هاي پيمانه هاي داراي هوا، شبيه سيستم كاليبراسيون سيستم

  شده در مسير كاتاليست تنهاهاين تفاوت كه معموالً شير اطمينان تعبي
psi100-80اگر از حداكثر فشار . كند  فشار استاتيك را ممكن مي

ر كنيد، فشار ديناميك در اينجا بايستي با قط استاتيك استفاده مي
 .ها تنظيم شود هاي مورد استفاده و رابطه شلنگ

هاي زير  توان از روش  مي،به منظر كاليبراسيون ميزان كاتاليست
 :استفاده نمود

كوت كاتاليست خورده كه از تفنگ پاشيده  قاديري از ژل م-1
. شود گردد و زمان ژل شدن آن محاسبه مي آوري مي  جمع،شود مي

 ،وزن شدهتدقيقاً سيوني كه اجزاي آن اين زمان با ژل تايم فرموال
به اين منظور حدود . شود تا تنظيم كاتاليست ممكن باشد مقايسه مي

كوت كاتاليست خورده را در يك ظرف كوچك جمع   گرم ژل100
شود و  كرده، فشار جرياني را كه حجم كاتاليست با آن تنظيم مي

ون  گرم رزين بد100همچنين . زمان ژل شدني را ثبت نماييد
كاتاليست را با مقدار مطلوب كاتاليست مخلوط كنيد و زمان ژل 

را آنقدر تغيير پاشش ميزان كاتاليست . گيري نماييد شدن را اندازه
در كل بايد توجه داشت كه . دهيد تا دو زمان ژل با هم برابر شوند

ميلة تنظيم مقدار كاتاليست در دستگاه تنها يك راهنماي تخميني 
 كاتاليست مورد استفاده قرار شاخص درصد عنوان است و نبايد به

 .گيرد

در اين روش پس از تنظيم حجم رزين پاشيده شده، شير رزين  -2
حجم . شود شود و حجم كاتاليست پاشيده شده كاليبره مي بسته مي

از (كاتاليست را با توجه به حجم رزين تا رسيدن به نسبت مطلوب 
 .تغيير دهيد) نظر وزني

 

 اششمتصدي پ -3
. تفنگ پاشش بايد به عنوان يك ابزار دقيق مورد توجه قرار بگيرد

اين وسيله بايستي توسط يك نيروي ماهر بكار گرفته شود تا امكان 
تواند  بسياري از نقايص مي. اعمال مواد به نحو مطلوب فراهم شود

كوت  ژل. كوت توسط دستگاه پاشش باشد اعمال ژل ناشي از نحوة 
هاي تمام شده را باال خواهد برد، بنابراين  ه هزين،داراي نقص

ترين فرد به عنوان متصدي پاشش انتخاب  ضروري است كه مناسب
 .ببيندهم گردد و آموزش كافي 

 :هاي يك متصدي خوب پاشش عبارتند از برخي ويژگي
 ،وظيفه شناسي

ميل ، همكاري خوب
به انجام دادن خوب 

داراي مهارت ، كارها
حوصله و ، مكانيكي

ديد خوب و عدم بر، ص
 .كوررنگي

ها و  آموزش خوب داراي اهميت بسيار است چون برخي از روش
 بعداً گرفتن عادات بد الًافنون را از همان ابتدا بايد به نيرو تعليم داد و

از ميانبرهاي غلط و  آموزش باهمچنين بايد  .شود از او مشكل مي
 .بر دوري نمود هزينه

د را زير نظر مستقيم افراد داراي متصديان جديد بايد كار خو
كوت بر قطعات ساده و غير حساس شروع  صالحيت و با اعمال ژل

ت مشكلتر به انمايند و به تدريج با افزايش تجربه و توانايي، قطع
 .آنان واگذار شود

 

  نكات عمومي-هاي پاشش روش -4

ها را از جهت عدم وجود  قبل از شروع كار، تفنگ پاشش و رابط -
 آب براي .نه آلودگي مانند آب، حالل يا روغن بررسي نماييدهرگو

 .كوت بسيار مضر است دستگاه و نيز كارايي ژل
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وجود فشار هوا براي . فشار هوا را قبل از شروع كار كنترل كنيد
 .ضروري است mm5/1 ذرات به حدود  رساندن اندازة

يد هميشه پاشش را از نزديكترين نقطه به خروجي نازل شروع كن -
 .تا پاشش اضافه بر قالب را به حداقل برسانيد

كنيد، از جريان يافتن  اگر از سيستم تزريق كاتاليست استفاده مي -
ايد كاتاليست خالص روي نب. صحيح كاتاليست اطمينان پيدا كنيد

 . بريزد،كوت پاشيده شده قالب يا ژل

يم تنظ) 2/1-3(%دما را كنترل كنيد و كاتاليست را در حد الزم  -
در شرايط بسيار گرم ممكن است زمان كار با رزين بسيار كم . نماييد

هاي مخصوص براي تعويق  شود و ضرورت پيدا كند كه از بازدارنده
% 3و بيش از % 2/1هرگز كمتر از . انداختن پخت استفاده نماييد

 .كاتاليست مصرف نكنيد

 را به يكه پاششتدرحال. تفنگ پاشش را عمود بر قالب نگاه داريد -
 تنظيم cm 60 تا 45 فاصلة تفنگ را بين ،دهيد كمك هوا انجام مي

 . استcm90 تا 60هاي بدون هوا اين فاصله  در مورد سيستم. كنيد

 . حركت نكنيديهرگز به هنگام پاشش بصورت قوس -

سرعت حركت تفنگ را طوري تنظيم كنيد كه هر بار پوشش كامل  -
 .و ثابتي بر قالب اعمال شود

 5لين مرتبة پاشش بايد يك فيلم پيوسته و نازك با ضخامت بين او -
اعمال ) كوت و واكس بسته به دما، ويسكوزيتة ژل (mils/thou 8تا 

جلوگيري از تخلخل، اشكي شدن . )μm4/25=mils/thou 1( شود
براي . دليل اينكار است) Mottling(رزين، لك و خال خال شدن 

كوت اعمال  سه بار ژلبايد ، mils/thou 18رسيدن به ضخامت كل 
 .گردد

 .شود نگاهداشته مي% Stroke( 50( پوشاني هر خط پاشش هم -

 بايستي براي راحتي پاششطول خط . خط پاشش را طوالني نكنيد -
 . نگاهداشته شودcm 90 تا60متصدي در حد 

پاشش را از نزديكي يك لبه شروع كرده به صورت ممتد تا لبة  -
هر بار پاشش بايد به موازات مرتبة قبلي انجام گيرد . ديگر ادامه دهيد

هاي بعدي بصورت عمود و  اليه. تا ضخامتي يكنواخت بدست آيد
 نبايد .شوند تا پوشش كاملي تشكيل گردد پاشيده مي) قطري (045يا 

آنقدر تاخير بين دواليه يا بين دو خط پاشش باشد كه ژل كوت 
 .كامالً خشك شود

 .كوت را كنترل كنيد ضخامت سنج، ضخامت ژلبا استفاده از يك  -

 .بالفاصله نظافت كنيدها را  و رابطتفنگ پاشش  -

هر بار فقط يك قالب را در اطاقك پاشش قرار دهيد تا از پاشش  -
 .اضافي جلوگيري شود

شود كه  به منظور دستيابي به بهترين خواص كارايي توصيه مي -
 فيلم با . باشدmils/thou 24-18كوت پخت نشده  ضخامت ژل

 ممكن است چنانكه بايد و شايد mils/thou12ضخامت كمتر از 
پخت نشود، تعمير آن مشكل باشد و نيز استعداد بيشتري در تاول 

 . زدن در اثر تماس با آب داشته باشد
 ممكن است دچار mils/thou 24هاي با ضخامت بيش از  فيلم -

نگ ناشي از نور تخلخل، ترك و تغيير ر) Prerelease(جدايش 
 .خورشيد شوند

درصورتيكه موضوع تاول ناشي از تماس با آب اهميت داشته  -
 كارايي بهتري mils/thou 24-20ضخامت ) قايق مانند بدنة(باشد 

تر دارد ولي ممكن است شكم دادن،  هاي پايين نسبت به ضخامت
 .تخلخل و مقاومت به ترك را تحت تاثير منفي قرار دهد

  زردشدگي در اثر نور خورشيد موضوعيت داشته باشددرصورتيكه -
-mils/thou 16هاي كمتر و در حدود  ضخامت) مانند عرشة قايق(

  عملكرد بهتري خواهند داشت ولي امكان تعمير، نقش الياف12

)Print-through (و مقاومت نسبت به تاول تاثير منفي خواهند ديد. 
وم و الك كاهش آميزي مرس كوت را با رنگ هرگز ضخام ژل -

 .ندهيد

توزيع ضعيف كاتاليست . كاتاليست را به خوبي مخلوط نماييد -
تواند موجب پخت ناخواسته، تغيير رنگ و جدايي پيش رس  مي
 .شود) گذاري قبل از شروع اليه(كوت از قالب  ژل

. هرگز كاتاليست را بيشتر يا كمتر از مقدار مورد نياز مصرف نكنيد -
ليست باعث كاهش مقاومت در برابر آب شده، مقادير اضافي كاتا

% 3 تا 2/1مقادير . (نمايد  تسريع مي راسفيدشدگي و خوردگي
MEKP مناسبي است و در دماي اكسيژن فعال محدودة% 9 دارايC0 

 )آل است ايده% 8/1 ميزان 25

شيده شود حداقل ضخامت ودرصورتيكه الزم است الگوي الياف پ -
كوتي با  هرگز ژل.  باشدmils/thou16 كوت اعمالي بايستي ژل

 . اعمال نكنيدmils/thou12ضخامت كمتر از 

فشار كم .  نماييدپودركوت را به هنگام پاشيدن به اندازه كافي  ژل -
پاشش ممكن است منجر به درشت شدن ذرات و حبس حباب در 

 .شود كوت شود كه موجب تاول زدن و جذب آب باال مي ژل

كه هنوز خشك نشده ) PVA(ونيل الكلي  ليكوت را به فيلم پ ژل -
كوت  آب باقيمانده در فيلم موجب تاخير در پخت ژل. اعمال نكنيد

كن است موجب پديدة پوست تمساحي مشده و نيز م
)alligatoring (شود. 

 زمان مناسب براي كاركرد طي ،كوت كاتاليست خورده از ژل -
بزارها را نيز در نظر استفاده كنيد ضمن آنكه زمان الزم براي نظافت ا
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 .گيريد مي
 

  قطعات خاص-هاي پاشش  روش -5
 اين  ودكن ديكته ميشكل و طرح قالب كوت را  چگونگي اعمال ژل

نكته بايستي در تعيين محل شروع و خاتمه و حركت بين آن در نظر 
قطعات غيرمعمول بايستي قبل از شروع پاشش به دقت . گرفته شود

تجربة عملي . ا نحوة پاشش تعيين شودمورد بررسي قرار گيرند ت
توان اين طرح اوليه را بهبود بخشيد و  نشان خواهد داد كه چگونه مي

 .پاشش را مؤثرتر انجام داد
هاي  هايي با شكل كوت در قالب ذيالً نكاتي در مورد اعمال ژل

 :مختلف آورده شده است
تر را در ابتدا اعمال كنيد و پيوسته دور از  سعي كنيد نواحي سخت -
 .)كوت اضافي عدم اعمال ژل(ها كار كنيد  آن

 .در حداقل نگاه داريد) over spray(پاشش اضافي را  -

 نسبت به ساير 045 را عمود و يا با زاوية شچند ضرب پاش -
 .ها اعمال كنيد تا به ضخامتي يكنواخت برسيد ضرب

اي به  اجازه ندهيد اليه. نگاه داريد) پخت نشده(ها را خيس  يهال -
مدت زياد پس از اعمال بماند بدون آنكه روي آن پاشش مجدد 

در غير اينصورت ممكن است نقايص پوست تمساحي و . انجام گيرد
 .اتفاق بيفتد) resin tearing( شدن رزين چاك

 

 نواحي مسطح

از . كوت را اعمال نمود توان ژل بر نواحي مسطح به سادگي مي
نزديكي يك لبه شروع كنيد و بصورت يك خط پيوسته تا طرف 

اعمال با مسير قبلي ي زهر ضرب پاششي بايستي موا. ديگر برويد
هاي  متعاقباً اليه. شود تا ضخامتي يكنواخت در يك اليه بدست آيد

 . نسبت به هم اعمال نمود045عمود و يا با زاوية بايستي ديگر را 
 

 ها وشهگ

متري گوشه   ساني30يك ضرب پاشش را از هر طرف تا فاصله 
سپس با استفاده از خط پاششي كوتاه بر نواحي مجاور . ال كنيدماع

 .كار كنيد
 انحناي ماليم

با حركت تفنگ پاشش در جهت انحنا به نحوي كه در هر لحظه 
عمود بر سطح باشد، 

 .كوت را اعمال نماييد ژل
 

 ها كانال

سطوح جانبي ابتدا بر 
معموالً . كوت را بپاشيد ژل

 .پوشاند خود كف را مي پاشش اضافي خودبه
 

 كانالهاي عميق يا باريك

ممكن است نياز به . جريان رزين را كم و جريان هوا را باريك كنيد
كاهش فشار هوا باشد كه در اينصورت تعداد ضرب پاشش را بايد 

المقدور فن باد  حتي. يدها شروع كن پاشش را از كناره. افزايش دهيد
را عمود بر كانال نگاه داريد و هرگز بصورت موازي با كانال اقدام به 

 .پاشش نكنيد
كنيد ميزان  ز سيستم پاشش كاتاليست استفاده ميادرصورتيكه : نكته

 .ين اصالح كنيدزكاتاليست را با كاهش جريان ر
 

 قطعات گرد يا كوچك

 .از شيوة پاشش چرخشي استفاده كنيد
 

 رفع ايراد -6
حتي در بهترين شرايط، به دليل حوادث، اشتباهات و تغييرات 

در . كوت ايرادات و مشكالتي ديده شود ناشناخته ممكن است در ژل
 فهرستي از مشكالت مرسوم و چگونگي مرتفع ساختن ،اين بخش

 .شود آن آورده مي
تي نة كامپوزيدكوت متاثر از ب خاطر داشت كه ژل همچنين بايستي به

كامپوزيتي را  توانند ضعف قطعة ها نمي كوت باشد و بهترين ژل نيز مي
به منظور مشخص نمودن مشكل و حل آن بايد به  .جبران نمايند

 :چند نكته توجه داشت
جا،  افتد؟ همه كجا اتفاق مي نقص پيش آمده به چه شكل است؟

 بصورت اتفاقي در هر جا و يا در يك طرف يا بخش خاص؟

 ر يكي؟شود يا در برخي يا فقط د م قطعات ديده ميآيا در تما

  در قالب انطباق دارد؟ايجاد شده ينقصر آيا ب

 كوت اعمال شده است؟ ژل ،بر قطعات داراي نقصچه زماني 

اي يك هافتد يا در كار آيا نقص در يك شيفت كاري معين اتفاق مي
 شود؟ متصدي پاشش معين ديده مي

ديده نقص كوتي كه در آن  ژل زمان تهيةو ) bateh(پيمانه  كد، شمارة
 شود چيست؟ مي

 آيا قطعات خوبي نيز از اين پيمانه توليد شده است يا خير؟

 روش اعمال و يا ،آيا در چيزي مثالً ميزان كاتاليست، متصدي پاشش
 تغيير داده شده است يا خير؟شرايط هوا، 

 دهد؟ كند يا توضيح مي فرد ديگر اين نقص را چگونه شناسايي مي

 كوت چگونه بود؟ شرايط هوا به هنگام پاشش ژل

 .، چك كنيدكوت اعمال شده  را كه بر ژلمواد يا كامپوزيتي
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 حل و يا مواردي كه بايد بررسي شوند   راه علت  عيب
 . نماييدبازبينيروش غلطك كاري را  حبس هوا  (Air Bubble)حباب هوا 

 (Alligatoring)پوست تمساحي   
ژل كوت كـه ماننـد   چروك شدن  (

) پوست تمساح به نظر مـي رسـد       
 قبل از اليه چيني 

 
 
 
 

و يـا   بعد از اليه چيني يـا طـي آن    
 اعمال اليه دوم ژل كوتپس از 

 
 
 

  خالص كاتاليست
 حالل
 آب

 پاشش بر اليه خشك شده
 

 ژل كوت نازك
 

 پخت ناكافي ژل كوت
 

 
 
 

 . را بررسي كنيدكاتاليستنشتي يا پاشش اضافه 
 . پاشش استفاده نكنيدبراي از حالل

 .آلودگي از نظر وجود رطوبت را بررسي كنيد
.به هنگام پاشش را رعايت كنيد) پخت نشده(  مرطوباليةحفظ 

 
 .  اعمال نماييدmil/thou 12يك اليه مرطوب به ضخامت 

)μm4/25=mils/thou 1( 
 فيلم ناپيوسته ژل كوت

ندازه و هم مقـادير  هم مقادير بيش از ا    ( كاتاليستمقدار نامناسب   
 )كمتر از حد

 زمان طوالني ژل شدن
 دماي پايين محيط

 زمان ناكافي بين پاشش ژل كوت و اليه چيني
 وجود رطوبت يا آلودگي در قالب

ــرين   ــگ زي ــي رن ــرون زدگ ــا بي ي
(Bleeding)  

يك رنگ زير رنـگ ديگـر ديـده         (
 )شود مي

ژل كوت جديد روي ژل كوت پخـت        
  ســت اشـده ) sagging(جــاري شـده  

 )اشك(

 . ژل كوت تازه را بررسي نماييدجاري شدنمقاومت در برابر 
 .پاشش ژل كوت تازه را زودتر انجام دهيد

 .فيلم رنگ تازه را روي پوشش پخت نشده اعمال كنيد

  (Blister)تاول يا 
به فاصله كوتاه پس از جدا كـردن        
قطعه از قالب به خصوص اگـر در        

 .شود آفتاب قرار گيرد، ظاهر مي
 

پس از قـرار دادن قطعـه در محـل          
 .كاربرد ظاهر مي شود

 
 تاول آب

 و يا قـرار     دهوجود كاتاليك واكنش ندا   
 داشتن در مرحله قبل از پخت

 
 حالل، آب يا روغن

 حباب هوا
  واكنش نكرده كاتاليست

 
 حالل، آب يا روغن

 مختلف

، نحوه اختالط و نشتي     كاتاليست، پاشش اضافه    كاتاليستدرصد  
 . كنيدرا بررسي

 
 .ها را بررسي كنيد ، مواد و غلطك(Air Line) خطوط انتقال هوا

 . كنيدبازبينيغلطك زدن را 
ــزان  ــتمي ــد  كاتاليس ــي نمايي ــوت را بررس ــخامت ژل ك .  و ض

)mils/thou 218 ±( 
 .خطوط انتقال هوا، مواد و غلطكها را بررسي كنيد

 .اجعه شود مرCray Vallyبه بخش تاولها در كتاب 
 )Chalking (شدن  گچي
ها به مرور زمان  كوت ژل

شوند، ميزان  اكسيده مي/گچي
گچي شدن ارتباط مستقيمي با 

 .شرايط محيطي دارد
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ظاهر گچ مانند و خشك و يا 
كوت  رسوب شكل روي سطح ژل

 پخت
 
 

 آلودگي و ناخالصي
 پرداخت ناكافي

 
 شرايط بد قالب

 .شود  يا بيشتر از حد مجاز باعث پخت ناقص ميوجود كاتاليست كمتر و
 .كنيدكوت، آب و حالل را بررسي  ميزان كاتاليست، ضخامت ژل

 
 .گرد و خاك محيط را كامالً پاك نماييد

اگر جالي سطح مشاهده . ناحية فوق را با كهنه آغشته به حالل پاك كنيد
 . داردبه پرداخت بيشتري نيازقطعه  در غير آن ،شد، عيب برطرف شده

زني و پرداخت قطعه را با نگهداشتن قالب در شرايط  سنباده
 .مناسب، كاهش دهيد

مانند ترك  (ترك خوردگي سطحي
 )mud cracking() گل خشك

 اللي يا هيك يا چند ترك مستقل 

 .رود كوت بيرون مي بخار حبس شده يا مايع ناسازگار با رزين كه در ژل كوت يكپارچگي ضعيف فيلم ژل
 كاتاليست، حضور آب و يا حالل، حمله مواد شيميايي و ميزان

 .دماي باال را بررسي نماييد
 )Craters(حفره 

 كوت به هنگام پاشش ژل
 كوت ذرات بزرگ در ژل

 
 

 تجهيزات

 وجود ذرات خاك در تفنگ پاشش و يا مواد
كه در اينصورت بايد مواد تازه . كهنگي مواد و شروع ژل در آنها

 .تازه مصرف شوند
 

 انسداد و كوفته شدن در تفنگ پاشش كه بايد تميز شوند
 ترك
 اي شكل  هاي گسترده دايره ترك

 )پشت ضربه(حول يك مركز 

 ضربه به قطعه
 

 كوت فيلم ژل  ضخامت بيش از اندازة
 عالمت مانده از قالب

 .روند جابجايي و خارج كردن از قالب را كنترل كنيد
 .هشدار دهيدبه افراد در مورد چكش زدن به قطعه 

.نشود بيشتر mils/thou 24ضخامت از نموده، از ضخامت سنج استفاده 
 نقص موجود بر سطح قالب

 دقت و احتياط ضربه )Frontal impact( ضربه از جلو
 Stress cracks  ترك ناشي از تنش

 )بصورت خطوط موازي(
 تنش ناشي از خمش

 
 
 
 

 عالمت مانده از قالب

 كوت ژلضخامت بيش از حد مجاز 
 ها نازك بودن اليه

 عدم پخت قطعه و بيرون آوردن زودهنگام از قالب
اشتباه در روية جداسازي از قالب و يا روند جابجايي چسبيدن 

 قطعه به قالب 
  سطح قالبدرنقص موجود 

 Delamination ها جدايي اليه

 بصورت نقاط موضعي
 
 

 بصورت سطح گسترده

 
 وجود ناخالصي و ذرات خارجي

 
 
كوت بيش از اندازه پخت شده  ژل

 است

 
كوت  ح ژلكاتاليست را روي سط خاك، حالل، رطوبت و وجود گرد و
 . شوندسطحكوت به   مانع چسبيدن ژلتوانند مياين مواد . بررسي نماييد

 
 زياد بودن ميزان كاتاليست را كنترل كنيد

 .روز پخت شود كوت به مدت طوالني مثالً يك شبانه اجازه دهيد ژل
 )Dimple(رورفتگي ف

 كوت در سطح ژل
 ناخالصي و آلودگي

 
 

 ساير عوامل

 .وجود آب، حالل يا اختالط نامناسب كاتاليست را بررسي كنيد
 پاشش اضافي

 رزين داراي ذرات ژل يا ناخالصي
 ر اضافي روي الياف نمدينديبا
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 كوت ضخيم  و يا ژل)كامپوزيت(چند اليه 
 چند الية خيلي خشك
 ها  اليههواي حبس شده در
 پس پخت چند اليه

 )Dull gloss(سطح نسبتاً مات 

 وقتي قطعه بيرون كشيده مي شود
 سطح زبر قالب

 

 تجمع مواد در قالب
 
 

 تجمع پلي استايرن 
 

 لكه يا كثيفي روي قالب 
 
 
 
 
 

 Raw مخلوط نشده كاتاليست
Catalyst  

 
 مرطوب PVAيا   وPVAسطح زير 

  كوت يا كامپوزيت پخت ناكافي ژل
 
 
 

 .سطح قالب را پوليش كنيد
 

در بسياري از موارد آنچه  .ح قالب را شسته آنرا پرداخت كنيدسط
باقيمانده پلي استايرن   باقيمانده واكس شناخته مي شود،به عنوان
 .بايستي آنرا تميز كرد است و

 

 .رس و پارچة آغشته به حالل آنرا رفع نماييد ببا
 .ه نكنيداز استايرن به عنوان حالل استفاد

 

بهترين حالت اين است كه تميز كاري را  .قالب را تميز كنيد
 زمان بين تميزكاري و .كوت انجام دهيد پاشش ژل درست قبل از

 .كوت تا حد ممكن كوتاه باشد اعمال ژل
 . استفاده كنيدبدون پرزيك كهنه  از

 وجود حالل يا آب را بررسي كنيد 
 .كنيدبه طور منظم آب هاي جمع شده را خشك 

 

 دور از قالب شروع شود و  از تفنگ پاشش وكاتاليستجريان 
 . خورده بايستي روي قالب پاشيده شودكاتاليستكوت  تنها ژل

 

 . زمان خشك شدن را افزايش دهيد.دي نمايبازبينيروش پاشش را 
كوت يا كامپوزيت   را در ژلكاتاليستميزان اضافي يا كمبود 

 .تصحيح نماييد
 .ه را در قالب نگهداريدمدت بيشتري قطع

 زير (پايين بودن دماي محيط را بررسي نمايد 
o
C15 نباشد ( 

 روغن يا حالل را بررسي نماييد  وجود آلودگي ها از نظر آب،
 )Fading(كم رنگ شدن 

 water)به بخش آب خوردگي

spotting) نيز مراجعه شود  

 كوت  پخت ناقص ژل
مجاورت با پاك كننده هاي نامناسب و 

 ا مواد شيميايي ي

 .كوت را بررسي كنيد  ژلمميزان كاتاليست و ضخامت فيل
 .پاك كننده هاي قوي بازي يا اسيدي استفاده ننماييد از

 كوت ناهموار  ژل نقاط نرم يا كدر بصورت پراكنده
 

كوت و   به طور ناكافي با ژلكاتاليست
  .يا كامپوزيت مخلوط شده است

 
 

 

 ا كامپوزيتكوت ي ل حبس شده در ژلحال
 

 كوت يا كامپوزيت آب حبس شده درژل

سه ضرب را در ، پاشش ) (Poor break upپاشش ضعيف 
 .انجام دهيد

ت را به اندازه كافي مخلوط كنيد و يا تجهيزات را طوري سكاتالي
 .تنظيم نماييد كه آنرا به خوبي مخلوط نمايد

 )پمپ مواد و يا هواي فشرده( زاتتغيير موجي مواد ناشي از تجهي
 .تفنگ پاشش بيش از اندازه به قالب نزديك نگاه داشته شده است

 

 .روند تميزكاري را كنترل نماييد
 .ميزان كاتاليست واقعي را در مواد داراي حالل كنترل كنيد

 تجهيزات خود را كامالً خشك كنيد 
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 ميزان ناكافي كاتاليست 
 

 

استفاده % 9 كمتر از  با غلظتصورتيكه از كيالت غلظت را در
 .تصيح نماييد ،كنيد مي

 نمايان بودن الگوي الياف درقطعه 
fibre pattern)( 

 پخت ناكافي 
 
 
 
 
 

 منتقل شده از سطح قالب 
 

 القا شده از پارچة شيشه
 
 

 القا شده از پارچه حصيري 
 
 

 كوت ضخيم است  ژل
 .اگزوترم قطعه زياد است

  .مايدكوت وكامپوزيت تصيح ن  را در ژلكاتاليستميزان 
 .مدت زمان بيشتري قطعه را در قالب نگهداريد
 .وقتي قطعه هنوز گرم است آنرا بيرون نكشيد
 .دماي محيط را از نظر پايين بودن كنترل كنيد

 .وجود ناخالصي آب ،روغن يا حالل را بررسي نماييد
 

 .سطح قالب را صيقل دهيد
 

 40 بايستي دواليه حدود. كوت نزديك است پارچه خيلي به ژل 
 .گرم بين ژل كوت و پارچه گذاشته شود

 

بايد سه اليه نمد .كوت نزديك است حصيري خيلي به ژلالياف 
 .كوت و پارچه قرارگيرد  گرمي يا معادل آن بين ژل40حدود 

 

mils/thou 218 كوت مرطوب  ضخامت ژل  .باشد ±
 .رم كمتر استفاده كنيدوترزين با اگز از

 چشم ماهي
)Fish-eyes( 

 آب، روغن ويا آلودگي سيليكوني
 
 

 كثيفي قالب
 

 ضخيم بودن ژل كوت
 

 ويسكوزيتة كم مواد

 .مسير هوا را خشك كنيد
 .واكس را كنترل نماييد

 .مواد روغنكاري تجهيزات را بررسي كنيد
 با استفاده از كهنه بدون پرز آنرا تميز كنيد

 
mils/thou 218ضخامت الية مرطوب  باشد و در سه ±

 ضرب پاشش ايجاد شود
 )انبارگرداني(از مواد قديمي استفاده شود 

 كهنگي مواد مواد در ظرف ژل شده است
 

 شرايط نگهداري 

 از ظرف نيمه پر استفاده كنيد، درب آنرا ببنديد و از مواد انبار
 .گرداني شده استفاده كنيد

 .د كنيده نگهداريدر شرايط تعيين شده توسط سازنمواد را 
 )pigment darting( رنگ دنباله دار

)Specks (يا لك رنگ 
 آلودگي

 

 ذرات خارجي

 ها را تميز كنيد پمپ و لوله
 

. سرپوشيده نگهداريداز صافي عبور داده، ظرف آنرا مواد را 
 .ها مطمئن شويد از تميزي قالب. پاشش اضافي را حداقل كنيد

 .م دهيدانجاود بر سطح قالب معرا پاشش 
 )رگه شدن يا رگه(جدايي پيگمنت 

)or mottling( 
 .شوند ها از يكديگر جدا مي پيگمنت

 
 .هايي مانند آب يا حالل را بررسي نماييد وجود آلودگي

 تجهيزات كثيف
 )يك خط خيس نگهداريد(پاشش اضافي را پاك كنيد 

 .شود كوت كه سبب شره كردن مي اطي ژلپاشش افر
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 .كند  ميايجادحجم پاشش افراطي كه بر سطح قالب جريان رزين 

 
 سوراخ نوك سوزني

)Pinholes( 
 خوب ،كوت به هنگام پاشش ذرات ژل

 شوند كوچك نمي
 .كوت به هنگام پاشش باالست حجم جريان ژل

 .فشار هواي پاشش كافي نيست
 هواي محبوس شده تخلخل

 
 
  كاتاليستهاتبان اشميز

 كوت ضخامت فيلم ژل
 
 
 

 فرموالسيون
 

 آب يا حالل
 پمپايجاد حباب توسط 

 اختالط زيادي

تخلخل ريز ايجاد ،  فشار بسيار باال،تنظيم اشتباه فشار هوا
 .نمايد كند، فشار بسيار كم تخلخل درشت در سطح ايجاد مي مي

 .به دستورالعمل فروشندة ژل كوت عمل كنيد
ضخامت اليه در حالت .  زيادي ضخيم شده است،وتك فيلم ژل

mils/thou 218مرطوب   اعمال  پاشش ضرب3 تا 2 را در ±
 .نماييد

)μm4/25=mils/thou 1( 
 .ويسكوزيته و يا درصد جامد رزين نامناسب است

 . چك كنيدفروشندهبا 
 .وجود آلودگي را چك كنيد

 .نيدپمپ را از نظر نشت هوا كنترل ك
 . دقيقه مخلوط كنيد10 به مدت فقطو در روز يكبار 

 كوت جدايش زود هنگام ژل
كه سبب اعوجاج (به هنگام پخت 

سطحي قابل رويت و براقيت 
 ).شود پايين مي

 
 

  پختبعد از 
 كه لزوماً واضحخط يك مشاهدة 

قايل لمس نيست، به همراه افزايش 
جدا ظهور الگوي الياف بر طرفي كه 

 معموالً اين خط را .شده است
 .نامند عالمت گرما يا جمع شدگي مي

)heat or shrink mark( 

 
 ميزان باالي كاتاليست
 ميزان كم كاتاليست

 كوت ضخامت زياد و يا ناخواستة ژل
  

 
 كوت زيادي پخت شده است ژل
 

 درصد جامد رزين پايين است
 

 پخت ناهمگون
 حالل محبوس شده

 
 )واكس(رها ساز قالب 

 نيپخت طوال
 

 .پخت كامپوزيت بسيار سريع است
 

 اشتباه در انتخاب نوع رزين

 
 .دستگاه را كاليبره و كاتاليست را كم كنيد

 . كنيدزياددستگاه را كاليبره و كاتاليست را 
ضخامت را كنترل كنيد تا مبادا در حالت مرطوب از 

mils/thou24يكنواختت  شويد كه ضخامنمطمئ.  بيشتر شود 
 . كوت تشكيل شده است فيلم ژل

كوت بيش از چند ساعت بر قالب بماند  نبايد اجازه دهيد ژل
 .گذاري انجام شود بدون آنكه بر آن اليه

نبايد بدون تاييد آنها استايرن . با تامين كنندة مواد مشورت كنيد
 .به رزين خود اضافه نماييد
 اختالط نامناسب كاتاليست

 .يي از قبيل آب، استن و روغن را بررسي نماييدها وجود آلودگي
 

 نوع و ميزان اعمال شده بر قالب 
گذاري را زودتر انجام دهيد، به قالب ضربه زنيد و آنرا تكان  اليه

 .ندهيد
 .ميزان كاتاليست را تصحيح نماييد

 .شود گذاري در چند مرحله انجام مي اليه
 .اگزوترم رزين باالست

 .درصد جامد آن كم است
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 پخت ناهمگون كامپوزيت

 

 ضخامت غيريكنواخت كامپوزيت
ممكن است رزين بيرون . نسبت الياف به رزين را كنترل كنيد

 .زده باشد و يا در جاهايي تجمع كرده باشد
 )Resin tearing (اشك رزين

 )يا جدايي رزين(
 .شود ها از رزين جدا مي پيگمنت
 اعمال غلطروش 

 .وجود آب را بررسي نماييد
قطرات و جريان بوجود آمدن  سبب ژل كوت پاششروش غلط 
 .شود مياضافه رزين 

تر ژل شدن و شره كردن،  تواند با زمان طوالني اين نقص مي
 .تشديد شود

اليه  همواره يك – ندهيد پاشش اضافه خشك شوداجاره
 )كه روي آن اسپري كنيد(رطوب را حفظ كنيد م

و جاري شدن ) Sags(شره 
)runs( 

 كوت اضافي ژل
 

 هاي پاشش روش
 سكوزيته پايينوي
 
 
 
 
 

 واكس قالب
 يلساير دال

mils/thou 218ضخامت ژل كوت مرطوب   .      باشد±
 .شود كوت مي فشار هوا باعث رانش ژل

 .به دليل تبخير استايرن، مقدار آن در رزين كاهش يافته است
كاهش ويسكوزيته با اعمال (تيكسيوتروپي   وهخواص ويسكوزيت

 .را بررسي نماييدرزين ) شينيروي بر
 .اختالط بيش از اندازه

 .مواد كاهش يافته استحجم 
 .ميزان سيليكون در واكس زياد است

 .تكان دادن قالب قبل از ژل شدن رزين

كوت كه مستعد صدمه و آسيب  نرمي ژل )Softness(نرمي 
 شود مي

 كوت  پخت ناقص ژل
 را  كوت وجود آلودگي وضخامت اليه ژل ميزان كاتاليست،

  .بررسي نماييد
 )(Splotchلكه لكه شدن 

پس از سنباده زدن و جال انداختن 
 و شدن ريگي  ،شدن كه چرمي قطعه 

  .شود پوست مرغي نيز ناميده مي

 
 پاشش اضافي 

 نگه نداشتن يك خط مرطوب
 پخت 

 
برلبه .  اضافه يك ناحيه تجمعي تشكيل دهداجازه ندهيد پاشش

 . اسپري نماييد، دقيقه5 ظرف مدت يخط پاشش قبل
نه  كوت بايد به شكل يك اليه پيوسته پخت شود كل اليه ژل

 .پخت شوند، اينكه بصورت چند اليه نازك جدا
 )(Water Spottingلكه آب 

رنگ شدن نيز رجوع  بخش كم به
 كنيد

 
 
 
 
 

با قرار گرفتن در معرض  معموالً
 رطوبت ايجاد وحرارت زيادي 

 .شود مي
 

 كوت   ناقص ژلپخت
مواد پاك  يا و مواد شيميايي مانند كلر

 ، هكنند
قرارگرفتن زود هنگام قطعه درمعرض 

روش كاربردي پيشنهاد شده براي يك كاربرد  فقط از مواد و
 .معين استفاده كنيد

 .مطلوب جمع شدگي نا ناشي ازپيچش
 . نماييد بررسيراكمبود كاتاليست  ميزان زيادي و

 استفادة غلط از مواد
 
 

به مدت يك هفته در دماي كاربرد، قبل از  قطعه اجازه دهيد 
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 .محيط پخت شود )بالفاصله پس از ساخت(آب 
 
 
 
 

كوت  ژل(كوت  زرد شدگي ژل
 غير يكنواخت وربه طو بالفاصله 

پس از قرارگيري در معرض نور 
خورشيد و يا حرارت و رطوبت، 

 )شود زرد مي

پلي استايرن روي /تجمع واكس -1
ه به هنگام قالبگيري روي قطعه قالب ك

 شود  منتقل مي

 
 :كوت  پخت ناكافي ژل-2
 مقدار اشتباه كاتاليست كه منجر -2-1

 .كوت شده است به پخت ناقص ژل
 
 وجود آلودگيهايي نظير حالل، -2-2

  و روغن ترطوب
 
 
 
 
 اصالح نامناسب و يا غير مجاز -2-3

 كوت فرمواليون ژل
 
 
 
م اعمال  دماي پايين به هنگا-2-4
 كوت ژل
 
 
  مواد كهنه-2-5
 
پخت فيلم توسط ممانعت از  -2-6

 بخار استايرن
 
  جدايش زود هنگام-3
 
 
 
 

 تميز كاري منظم هرگز قالب را با استايرن و يا حالل 
 .استفاده شده،كثيف ويا بازيافتي تميز نكنيد

 
 
 

  .ميزان آنرا كنترل نماييد و )نگييا كه كيفيت و(كاتاليست 
 .تنها كاتاليست پيشهادشده و به ميزان مناسب استفاده نماييد

 
وجود  .دهد مي پخت ژل كوت را تحت تاثير قرار ،وجود آلودگي

 همچنين .جستجو كنيد ،رطوبت يا روغن را در مسيرهاي هوا
روغن را در مسير هوا، وجود رطوبت يا ساير  يارطوبت 
استفاده براي رقيق كردن  را در حاللهاي مورد ها آلودگي

 .ساير منابع آلودگي را كنترل نماييد يا كاتاليست و
 

 .اده ديگري به ژل كوت اضافه نكنيدبه جز پراكسيد هيچ م
شتابدهنده، موجب تاثير  بازدارنده، ،افزودن حالل و يا استايرن
شود و مقاومت آن به زردشدگي را  منفي بر پخت ژل كوت مي

 .دهد كاهش مي
 

 اعمال نكنيد چون ممكن است oC15هرگز ژل كوت را در دماي زير 
و پخت  مواد كهنه ممكن است ديرتر ژل .پخت نشده باقي بماند

 .نياز به اصالح فرمول داشته باشندشوند و 
 
 .نماينده فروشنده مواد تماس بگيريد با
 

استايرن از   تهويه هوا ايجاد كنيد تا بخار،براي نواحي عميق قطعه
 .آنجا خارج شود

 
شوند در زرد  مياكثر شرايطي كه موجب جداييش زود هنگام 

اختالط  ،جمله ضخامت ناهمگون شدن ژل كوت نيز موثرند از
 اين عوامل را .پخت ناهمگون ژل كوت و نامناسب كاتاليست

 .حذف كنيد
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 حرارت زيادي ناشي از نواحي -4
 غني از رزين كامپوزيت

 
 
 
 
  اشك رزين-5
 
 
 
 
 
 كوت   ضخامت غيريكنواخت ژل-6
 
 
 
 تميزكاري قطعات تكميل شده با -7

 قليايي پاك كنندة 
 
 
 
 
 تفنگ پاشش به قالب نزديك نگه -8

 .داشته شده است
 
كوت در يك ضرب پاشيده   ژل-9

 .شده است

 
ذرات رزين پودر كردن ناكافي -10

 ) كاهش اندازة ذرات رزين(
 

 .گذاري بكار گرفته شود هاي صحيح اليه بايستي روش
ي عميق قطعه كه بخار استايرن باعث به خصوص در نواح

كوت به اندازة كافي پخت نشود، وجود حرارت  شود ژل مي
پخت كامل باقي  كوت زير ناحية  ممكن است باعث شود ژل

 .بماند و در نتيجه زودتر زرد شود
 

پاشش اضافي، ضخامت بيش از حد، جريان يافتن رزين بر 
ي پيگمنت ها و تمام مواردي كه باعث جداي سطح، آلودگي

 .شوند مي
 .شود كوت جاري شده بر سطح موجب تشديد زردشدگي مي ژل
 

 .كوت پرهيز كنيد  ضخيم ژل از اعمال مواد اضافه و نيز الية
mils/thou 218ضخامت  تر  ضخيم الية.   را حفظ كنيد±

 .شود زودتر زرد مي
  

هاي قليايي  كننده كوت هرگز از پاك  براي پاك كردن سطح ژل
 بيشتر 9 آن از PHاي كه  مانند آمونياك و يا هر پاك كننده(قوي 
 )است
 ممكن است ،كوت قرار گرفته تحت شرايط آب و هوايي ژل

 .ها بيشتر زرد شود توسط اين پاك كننده
 

 .فاصله مناسب را حفظ نماييد
 
 

 .عمل پاشش را در چند ضرب انجام دهيد
 
 

 .كافي گوچك شوندذرات رزين بايستي به اندازه 
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 رزين:  نواحي زرد-)Alligatoring( پوست تمساحي -2 )air bubble( حباب هوا -1

 ناشي از قطرات كاتاليست) Blister( تاول -4 )Bleeding (]خونريزي[ رو افتادگي پيگمنت -3

  
  خروج گاز ناشي از قطرات كاتاليست-6 كامپوزيت: كوت، بزرگژل :  تاول كوچك- تاول اسمزي -5
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 )اي ستاره/گسترده (پشت ضربه -ترك -8 )Chalking  (شدن گچي -7

 ناشي از تنش -ترك -10 ضربه از جلو -ترك -9

  
 .دهد  پنل بااليي ناهمواري نشان مي-ناهمواري سطحي -Dimple( 12( در سطح ژل كوت فرورفتگي -11
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 )Fish-eyes (چشم ماهي -14 و فرورفتگي سطح) Distortion(الگوي الياف و ناهمواري سطح  -13

 )pigment/color separation (جدايي پيگمنت -16 )pigment darting (رنگ دنباله دار -15

  
 ) برابر10بزرگنمايي  (تخلخل -18 )Pinholes (سوراخ نوك سوزني -17
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 چيني ژل كوت، به هنگام يا بعد از اليه جدايش زود هنگام -20 چيني  ژل كوت، قبل از اليه)Pre-Release (جدايش زود هنگام -19

 )Solvent Contamination (آلودگي در حالل -22 )Resin tearing (اشك رزين -21

  
 ) استضخامتنشان دهندة 2تصوير ( ناشي از ژل كوت ضخيم  زرد شدگي-24 )water spotting(لكه آب  -23




