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В сучасному світі важливу роль відіграє міцність матеріалів котрі 

використовуються в виробництві. Важко переоцінити важливість ударної в’язкості як 

фізико-механічної характеристики. Одним з способів покращення якості покриття є 

модифікування епоксидної матриці. Однак в залежності від модифікатора 

експлуатаційні характеристики покриття можуть як покращитись так і погіршитись. 

[1,2]. 

Ударна вязкість є однією з характеристик опору руйнуванню при ударі.[2] Данна 

характеристки є однією з ключових, коли ми говоримо про якість покриття, оскільки 

вона характеризує його довговічність, а значить і самого виробу, в умовах стресової 

роботи. Збільшення часу експлуатації дозволяє підприємствам економити значні 

ресурси при використанні більш стійких виробів, тому способи покращення ударної 

в’язкості представляють інтерес не лише для наукового кола а й для практичного 

використання. 

Основним компонентом для зв’язувача при формуванні полімерних матеріалів 

вибрано епоксидний діановий олігомер марки ЕД-20, який зшивали твердником 

поліетиленполіаміном (ПЕПА) який забезпечує тверднення КМ при кімнатних темпе-

ратурах. Формування проводили при стехіометричному співвідношенні компонентів 

10:1 (ЕД-20:ПЕПА) мас.ч. В якості модифікатора було використано розчин власного 

виробництва, який містить силікати. 

При додаванні модифікатора  х до ЕД-20, відбувається покращення процесу 

зшивання модифікованої матриці за рахунок модифікування епоксидної матриці 

силікатними групами, які змінюють процес формування. 

Провівши серію тестів було встановлено, що ударна в’язкість дослідної ЕД-20 

становила 4,1 Дж/м². В той час як ударна в’язкість модифікованої смоли була вищою. 

Було проведено дослідження для трьох варіантів модифікації ЕД-20. Концентрації були 

наступними: 0,5г/100г, 1г/100г і 3г/100г.  

Було встановлено, що найкращі результати показали зразки з 1 г модифікатора  

на 100 г смоли .В цьому випадку ударна в’язкість становила 5,47 Дж/м² . 

Гірші результати показали зразки з 0,5г і 3г модифікатора смоли, 2,9 Дж/м² і 3,67 

Дж/м² відповідно, що гірше від чистої ЕД-20 котра використовувалась у досліді.  

В той час зразки з домішкою в 1г модифікатора на 100г смоли представляють 

інтерес не лише для виробництва, через порівняно високу ударну в’язкість а й для 

подальшого дослідження, з метою ще більшого покращення характеристик.  
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