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Лабораторна робота №7 

1. Тема. Тверднення епоксидних смол 

2. Мета: ознайомлення з методами отримання і вивчення процесів 

тверднення епоксидних смол. 

Знати: 

 загальні відомості про епоксидні смоли; 

 основні методи тверднення епоксидних смол; 

 отвердники епоксидних смол; 

 переваги та недоліки кожного з них. 

Вміти:  

 провести отверднення епоксидних смол;  

 зробити висновки до роботи. 

 

3. Теоретичні відомості 

Епоксидні сполуки належать до гетероциклічних речовин, що містять у 

своїй молекулі оксиранове кільце, що отримало назву епоксидне, яке 

складається з двох атомів Карбону і атому Оксигену: 

 

Вихідними речовинами для синтезу епоксидних смол є біс-феноли й 

епіхлоргідрин (діанові смоли). Будова молекули смоли залежить від мольного 

співвідношення вихідних реаґентів. Кількість використаного натрій гідроксиду 

також впливає на молекулярну масу одержаного полімеру. Епоксидні смоли 

характеризуються такими показниками: 

– вмістом епоксидних груп; 

– вмістом гідроксильних груп; 

– в’язкістю, або, у випадку твердих смол, температурою плавлення; 

– кольором. 

Серед багатьох методів тверднення епоксидних смол практичне 

застосування має спосіб з використанням органічних дикарбованих кислот або 



їх ангідридів, тобто так зване «гаряче тверднення», і амінів (“холодне 

тверднення“). 

Реакція епоксидних смол з ангідридами органічних дикарбонових кислот 

протікає за підвищених температур. Це, як правило, температура понад 100
о
С. 

Для тверднення епоксидних смол за кімнатної температури 

використовують первинні і вторинні аліфатичні аміни, а також поліаміноаміди. 

Найчастіше це такі поліаміни: етилендіамін, діетилентриамін, 

триетилентетраамін і поліетиленполіамін (ПЕПА). 

При взаємодії епоксидної смоли з амінами відбувається приєднання аміну 

до епоксидного кільця з утворенням аміноспирту: 

 

Якщо процес ведуть за підвищеної температури, то отримують продукт із 

сильно зшитою структурою. 

Епоксидні смоли мають цілу низку якостей, що дозволяють широко їх 

використовувати в промисловості. Вони термо- і хемостійкі, стійкі до лугів. 

Вироби на їх основі мають високі діелектричні і механічні властивості. Їх 

головним чином використовують як ізоляційно-конструкційні матеріали для 

електротехніки. Важливим застосуванням епоксидних смол є створення на їх 

основі антикорозійних покриттів для металів, бетону, дерева. 

4.  Техніка безпеки 

Епоксидні полімери та пластмаси містять токсичні мономери 

(епіхлоргідрин, дифенілолпропан), отверджувачі (гексаметилендіамін, 

поліетиленполіамін), розчинники (толуен, ацетон), що погано впливають на 

слизові оболонки, володіють алергенною і канцерогенною дією. Епіхлоргідрин 

діє на нервову систему і печінку, гексаметилендіамін ‒ на склад крові і 

артеріальний тиск, поліетиленполіамін ‒ на шкіру і слизову оболонку очей. 

 

5. Експериментальна частина 

5.1. Тверднення епоксидної смоли поліетиленполіаміном (ПЕПА) 



Обладнання та реактиви: епоксидна смола ЕД-20 – 10 г; 

поліетиленполіамін – 1 г; колба (на 50 см
3
); форма з поліетилену або 

полівінілхлориду. 

Хід роботи. 

10 г смоли змішують з 1 г поліетиленполіаміну і виливають у форму з 

поліетилену або полівінілхлориду. Зразок залишають на декілька годин, після 

чого виймають його з форми. 

 

5.2. Тверднення епоксидної смоли за допомогою фталевого ангідриду 

Обладнання та реактиви: епоксидна смола ЕД-20 – 100 г; фталевий 

ангідрид – 50 г; лійка (на 200 см
3
); термометр до 150ºС; олійна баня; металева 

форма. 

Хід роботи. 

Нагрівають за температури 120°С 100 г смоли в плоскодонній колбі, що 

поміщена в олійну баню. До розігрітої смоли додають 50 г подрібненого 

фталевого ангідриду. Масу перемішують до повного розчинення отвердника. 

Композицію продовжують нагрівати на бані протягом 5-10 хв. до повного 

виділення бульбашок повітря. Рідку гарячу суміш виливають у металеву форму, 

попередньо оброблену антиадгезійним покриттям, і розміщують в сушильну 

шафу з терморегулятором. Затверднення ведуть за температури 120°С протягом 

24 годин. 

 

Виявлення епоксидної смоли. У пробірку вміщують приблизно 30 мг п-

фенілендіаміну і розчиняють у 8 мл дистильованої води, після чого в цей 

розчин додають 0,5-1 г тонко подрібненої полімерної проби. У присутності 

епоксидної смоли з’являється рожеве забарвлення, інтенсивність якого з 

плином часу поступово посилюється. 

 

 

Оформлення роботи 
 



При оформленні роботи в лабораторному зошиті треба вказати тему та 

мету роботи, описати методику отверднення, результати отримані в ході 

роботи. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Механізм тверднення епоксидних смол. 

2. Вихідні продукти при виробництві епоксидних смол. 

3. Технологічні умови виробництва епоксидних смол. 

4. Застосування епоксидних смол. 
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