
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΣΜΖΜΑ ΔΗΚΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: Tερλνινγία πιηθώλ

ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ KΑΘΗΓΗΣΕ: Γηάλλεο Εηώγαο , Γηάλλεο Καζηξίηζεο, Φίιηππνο

Καιακάξαο

ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: Αλαζηαζία Πεληαγηώηε

ΘΕΜΑ: Πολυουρεθάνη



ΠΟΛΤΟΤΡΔΘΑΝΖ

• Αλαθαιύθζεθε ην 1937 από ηνλ Otto Bayer θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζηελ Γεξκαλία.  Ζ 
ρξήζε ηνπ αξρηθά επηθεληξώζεθε ζηελ επίζηξσζε θαη κόλσζε αεξνζθαθώλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.

• Δίλαη έλα πνιπκεξέο πιηθό πνπ απνηειείηαη από κηα αιπζίδα νξγαληθώλ κνλάδσλ πνπ 
ζπλδένληαη κε εζηέξα.

• ρεκαηίδεηαη από ηελ έλσζε δύν ζηνηρείσλ, ηεο Πνιπόιεο θαη ηνπ Ηζνθπαληθνύ .

• Αλήθεη ζηελ επξύηεξε νηθνγέλεηα ησλ πιαζηηθώλ.

• Οη πην βαζηθέο θαηεγνξίεο είλαη:

πζηήκαηα  

ζθιεξνύ αθξνύ πνιπνπξεζάλεο ςεθαζκνύ (spray foam)

πνιπνπξεζάλεο έγρπζεο (pouring foam)

πνιπνπξεζάλεο/ πνιπνπξίαο ςεθαζκνύ κε δηνγθώκελα

πνιπνπξεζάλεο ειαζηηθά απαιεηθόκελα

πνιπνπξεζάλεο ζπγθνιιεηηθά

πνιπνπξεζάλεο ειαζηηθνύ αθξνύ

πνιπνπξεζάλεο επηθάιπςεο.



Καιιηηέρλεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ πνιπνπξεζάλε ζηα 

έξγα ηνπο

Peter Rogiers

Γελλήζεθε θαη δεη ζην Βέιγην . Σα έξγα ηνπ είλαη θαηά βάζε γιππηά, κεζαίαο θιίκαθαο, 

ηνπνζεηεκέλα ζε μύιηλν ζπλήζσο βάζξν, ηζνξξνπνύλ παξάδνμα πάλσ ζε απηό θαη ν 

θαιιηηέρλεο δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην θέληξν βάξνπο ηνπ.

Dancing Fools, 2006-2007

70x49cm

epoxy, πολσεζηέρας, ζίδηρος, 

βερνίκι πολσοσρεθάνης,μπογιά , 

αθρός πολσοσρεθάνης



Peter Rogiers

Broadway (βελγική Γλσπηική ζηη Ν.Υ.), 2007 

Polyester, ζίδηρο, βερνίκι πολσοσρεθάνης και τρώμα 



Αngelika Arendt

Γεξκαλίδα θαιιηηέρληο, δεκηνπξγεί πεξίηερλα ζρέδηα από κειάλη , ςπρεδειηθά γιππηά θαη

εγθαηαζηάζεηο ζε αίζνπζεο (installations) θηηαγκέλα από επεμεξγαζκέλε ή αθαηέξγαζηε

πνιπνπξεζάλε.

.

Venus 2007



•

150 τρόληα .Αυρός ποισοσρεζάλες, αθρσιηθό τρώκα

2005

,Αngelika Arendt



Angelika Arendt

Bernhard von Clairvaux, 2006 Αθρός πολσοσρεθανης



Folkert de Jong

Γελλήζεθε ην 1972 ζηελ Οιιαλδία θαη ζπνύδαζε ζηελ Αθαδεκία Δηθαζηηθώλ Σερλώλ ηνπ 

Άκζηεξληακ. Έγηλε γλσζηόο από ηα κεγάιεο θιίκαθαο γιππηηθά έξγα ηνπ θαηαζθεπαζκέλα από 

θειηδόι θαη αθξνύο πνιπνπξεζάλεο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ αλαβηώλνπλ ηζηνξηθά γεγνλόηα



•

Folkert de Jong

The Shooting

(Η σθοποβοιή)

υειηδόι, αυρός ποισοσρεζάλες 2000 x 800 x 250 εθ  2006 Γραυείο Σύγτρολες Τέτλες Άκστερλτακ



Πξώηε επαθή κε ην πιηθό/Πξνζσπηθή εκπεηξία 


