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Епоксидні олігомери є важливими інженерними термореактивними матеріалами 

з широким промисловим застосуванням в клейових, електронних, аерокосмічних та 

морських системах. Висока хімічна стійкість до впливу агресивних середовищ, достатні  

діелектричні властивості і підвищена зносостійкість обувлюють широке застосування  

епоксидних композиційних матеріалів. На сьогоднішній день композиції на основі 

епоксидної матриці ефективно використовують для захисту технологічного обладнання, 

виготовленого від корозії та покращення фізико-механічних та теплофізичних власних 

деталей та машин у багатьох інших розроблених галузях. Таким чином, створеня нових 

матеріалів з удосконаленими комплексом експлуатаційних характеристик є однією з 

основних задач виробництва епоксидних композиційних матеріалів. 

У роботі наведене дослідження, яке присвячене проблемi утилiзацiї пилу 

металургiйної промисловостi як армуючого наповнювача епоксидних композитiв. Була 

оозроблена i дослiджена полiмерна композицiя «холодної зварки», що включає 

епоксидний дiановий олiгомер, амiнний затверджувач i наповнювач – дрiбнодисперснi 

вiдходи металiв.  

З метою пiдвищення теплостiйкостi i мiцнiстних характеристик в якостi 

затверджувача використовувався полiетиленполамiн. Для зниження температури i 

скорочення часу затвердiння в якостi прискорювача використовувався триацетат 

марганцю. Встановлена можливiсть утилiзацiї дрiбнодисперсних металовмiсних 

вiдходiв металургiйних виробництв в якостi наповнювача епоксидних композитiв 

холодного затвердiння.  

Виявлено, що оптимальний вмiст пилу ливарних виробництв в композитi 

знаходиться на рiвнi 45–60 %. При цьому вмiстi спостерiгається найвища ударна мiцнiсть 

на рiвнi 40–50 МПа i температура розм'якшення в iнтервалi 170–190 °С. Встановлено, що 

iз збiльшенням кiлькостi наповнювача вiд 40 % до 70 % ступiнь зшивання зростає вiд 

88 % до 98 % вiдповiдно. Проте, при вмiстi наповнювача менше 45 % або бiльше 60 % 

знижується ударна мiцнiсть одержаних композитiв.У композицiях з найвищими 

експлуатацiйними характеристиками спостерiгається оптимiзований вмiст наповнювача 

i прискорювача.  

В цiлому, одержанi епоксиднi композити за своїми експлуатацiйними 

характеристиками перевершують вiдомi аналоги холодного затвердiння. Встановленi 

залежностi ударної мiцностi, температури розм'якшення i ступеня зшивання вiд вмiсту 

вiдходiв в композитi, що дозволяють розраховувати оптимальний склад композитiв 

залежно вiд необхiдних властивостей 

  


