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(57) Спосіб отримання епоксидного композитного
корозійностійкого покриття, що полягає у нанесен-
ні на металеву основу адгезійного шару з подаль-
шою його полімеризацією, після цього на поверх-

ню адгезійного шару наносять поверхневий шар
шляхом укладання базальтової тканини, на повер-
хню якої методом пневматичного розпилення на-
носять сформовану епоксидну композицію з на-
ступним твердненням покриття, який
відрізняється тим, що базальтову тканину попе-
редньо обробляють ультразвуком у водному се-
редовищі, а епоксидну композицію наповнюють
двокомпонентним полідисперсним наповнювачем і
наносять протягом 10-20 хв з подальшим термо-
статуванням покриття при температурі Т=363-383
К протягом 1,5-2,0 год.

Корисна модель відноситься до області отри-
мання композитних покриттів для захисту деталей
машин та механізмів технологічного устаткування
в машинобудуванні, радіотехнічній, хімічній і хар-
човій промисловості від корозії.

Найбільш близькою за технічною суттю до ре-
зультату,  який досягається і способу,  що заявля-
ється є спосіб отримання епоксидного корозійнос-
тійкого покриття [див. декларац. пат. кор. мод.
№22039, кл. Е04В1/62 опубл. 10.04.2007, Бюл.
№4, 2007р.], що полягає у нанесенні на металеву
основу адгезійного шару, з подальшою його полі-
меризацією, після цього на поверхню адгезійного
шару наносять поверхневий шар шляхом укла-
дання базальтової тканини, на поверхню якої ме-
тодом пневматичного розпилення наносять сфор-
мовану епоксидну композицію, з наступним
твердненням покриття.

Недоліком вказаного способу формування
композитів є невисокі показники адгезійної міцнос-
ті і корозійної тривкості захисних покриттів.

В основу корисної моделі поставлено задачу
поліпшення адгезійних і антикорозійних властиво-
стей захисних покриттів шляхом виконання спосо-
бу отримання епоксидного композитного корозій-
ностійкого покриття, що полягає у нанесенні на
металеву основу адгезійного шару, з подальшою
його полімеризацією, після цього на поверхню ад-
гезійного шару наносять поверхневий шар шляхом
укладання базальтової тканини, на поверхню якої
методом пневматичного розпилення наносять

сформовану епоксидну композицію, з наступним
твердненням покриття, причому базальтову тка-
нину попередньо обробляють ультразвуком у вод-
ному середовищі, а епоксидну композицію напов-
нюють двокомпонентним полІдисперсним
наповнювачем і наносять протягом 10-20хв. з по-
дальшим термостатуванням покриття при темпе-
ратурі Т=363-383К протягом 1,5-2,0год.

Як базовий компонент для полімерної матриці
захисного покриття вибрано низькомолекулярну
епоксидно-діанову смолу марки ЕД-20 (ГОСТ
10687-76), яка у скловидному стані характеризу-
ється високими фізико-механічними властивостя-
ми та адгезійною міцністю до чорних металів і
сплавів. При формуванні поверхневого шару з
метою поліпшення фізико-механічних і реологічних
властивостей епоксидну матрицю пластифікували
аліфатичною смолою ДЕГ-1 (ТУ 6-05-1645-73), яка
являє собою дигліцидиловий ефір диетиленгліко-
лю. Для зшивання епоксидного зв'язувана викори-
стовували отверджувач холодного стверджування
-поліетиленполіамін (ПЕПА) (ТУ 6-02-594-73).
Вміст твердника у зв'язувані визначали на основі
оптимального поєднання високих фізико-
механічних, антикорозійних властивостей з техно-
логічністю виготовлення композиції.

Введення у поверхневий шар базальтової тка-
нини, що містить волокна діаметром 9-12мкм за-
безпечує підвищення когезійної міцності і корозій-
ної тривкості захисних покриттів. Також
використання вказаного наповнювача забезпечує
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суттєве зменшення термічного коефіцієнта ліній-
ного розширення, що у свою чергу, підвищує екс-
плуатаційні характеристики захисних покриттів.

Оброблення ультразвуком у водному середо-
вищі волокнистого наповнювача у вигляді тканини
забезпечує мікроруйнування поверхні волокон, і,
відповідно, їх активацію до взаємодії з макромоле-
кулами епоксидної смоли. Внаслідок цього збіль-
шується когезійна міцність і корозійна тривкість
захисного покриття.

Введення у поверхневий шар полідисперсного
наповнювача забезпечує формування стійкої до
седиментації тиксотропної системи з високими
показниками фізико-механічних властивостей. Це
також збільшує корозійну тривкість захисних по-
криттів.

Нанесення на сталеву основу (Ст. 3) методом
пневматичного розпилення адгезійного шару з
товщиною ОД-0,3мм, дозволяє суттєво підвищити
корозійну тривкість і адгезійну міцність полімерко-
мпозитного покриття. Попередня полімеризація
даного шару при температурі 313-333К протягом
20-30хв. забезпечує високий ступінь зшивання
макромолекул в єдину сітку та зміну їхніх конфор-
мацій, що зумовлює підвищення адгезійної міцнос-
ті та фізико-механічних властивостей покриттів.
Виконання адгезійного шару товщиною, яка менша
0,1мм, погіршує протікання дифузійних процесів
при полімеризації захисного покриття. Виконання
адгезійного шару товщиною, яка більша 0,3мм,
знижує величину адгезійної міцності гетерогенних
матеріалів. Крім того, полімеризація шару при те-
мпературі, яка вища оптимальних режимів та три-
валістю, більшою 30хв., зумовлює зменшення
міжшарової взаємодії, що погіршує захисні влас-
тивості полімеркомпозитів. Полімеризація шару
при температурно-часових режимах, які нижчі від
оптимальних значень, погіршує технологічні умови
формування захисних покриттів.

Поверхневий шар з товщиною 1,5-2,0мм нано-
сять укладанням базальтової тканини на адгезій-
ний шар після його попередньої полімеризації.
При цьому попередньо обробляють ультразвуком
у водному середовищі, а у подальшому просушу-
ють у термостаті базальтові волокна у вигляді тка-

нин. У подальшому методом пневматичного роз-
пилення епоксидну композицію наносять на
поверхню тканини. При подальшій полімеризації
композиту це зумовлює краще впакування макро-
молекул матиці у поверхневих шарах навколо по-
лідисперсного наповнювача, що значно поліпшує
захисні властивості гетерогенних матеріалів порі-
вняно з прототипом. Таким чином, у порівнянні з
відомими технічними рішеннями заявлений об'єкт
та спосіб його формування має суттєві відмінності,
а отримання позитивного ефекту зумовлено усією
сукупністю ознак.

Спосіб нанесення епоксикомпозитного коро-
зійнотривкого покриття полягає у наступному.

Формування адгезійного шару.
Дозування компонентів, перемішування ком-

понентів, після чого вводять отверджувач (ПЕПА).
Отриману композицію протягом 30-40хв. наносять
на попередньо обезжирену поверхню методом
пневматичного розпилення, після чого затверджу-
ють за режимом: Т=313-333К, t=20-30хв.

Формування поверхневого шару.
Дозування компонентів, змішування епоксид-

ної смоли і пластифікатора, взятих у співвідно-
шенні 100:(10-20), після чого добавляють напов-
нювач. Після перемішування композиції вводять
отверджувач (ПЕПА). Обробляють ультразвуком у
водному середовищі тканину і просушують її у
термостаті при температурі Т=353±5К протягом
часу t=0,5-0,6год. На поверхню адгезійного шару
укладають тканину, після чого протягом 30-40хв.
наносять на поверхню тканини методом пневма-
тичного розпилення сформовану епоксидну ком-
позицію з двокомпонентним полідисперсним напо-
внювачем. Після формування тришарового
поверхневого шару на основі базальтової тканини
і епоксидної композиції проводять термостатуван-
ня покриття за режимом:

Т=363-383К, t=1,5-2,0год.
В таблиці 1 наведено приклади конкретного

виконання композиції: технічні рішення згідно з
заявкою, контрольні приклади прототипу, а також
їхні порівняльні властивості.

Таблиця 1

Спосіб отримання епоксидного композитного корозійнотривкого покриття

Режими фор-
мування згідно

з винаходом
Контрольні приклади прототип№ Параметри покриїтя

І II III І II III IV V VI VII VIII IX X I II III
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Тривалість тверд-
нення адгезійного
шару, хв.

20 25 30 10 15 25 25 20 30 20 30 50 60 20 30 40

2
Температура твер-
днення адгезійного
шару, К

313 323 333 293 303 323 323 313 333 313 333 343 353 313 333 343

3 Товщина адгезійно-
го шару, мм 0,10 0,20 0,30 0,04 0,08 0,20 0,20 0,10 0,30 0,10 0,30 0,40 0,50 0,10 0,30 0,40

4 Товщина поверхне-
вого шару, мм 1,5 1,7 2,0 0,5 1,0 1,7 1,7 1,5 2,0 1,5 2,0 2,5 3,5 0,5 1,0 1,5
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Продовження таблиці 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

5

Нанесення оброб-
леної ультразвуком
базальтової ткани-
ни, 9-12 мкм (кіль-
кість шарів)*

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6
Температура тер-
мообробки покрит-
тя, К

363 373 383 343 353 383 363 363 383 373 373 403 413 -  - -

7
Тривалість термо-
обробки покриття,
год

1,5 1,7 2,0 1,0 1,2 1,5 2,0 1,7 1,7 1,5 2,0 2,3 2,5 - - -

Характеристики композитного матеріалу

1 Адгезійна міцність,
МПа 52,1 54,3 56,2 50,0 51,1 53,9 54,0 54,2 53,8 55,1 56,3 50,1 49,6 38,1 36,3 32,8

2
Корозійна тривкість
в 3%-ному розчині
NaCl**,R, Ом/см2

6,4 6,8 6,3 5,0 5,5 5,9 6,2 6,5 6,4 6,5 6,0 5,7 5,6 3,7 3,5 3,0

* Враховуючи те, що оброблену ультразвуком базальтову тканину укладають на адгезійний шар з по-
дальшим нанесенням епоксидної композиції поверхневого шару у таблиці подано варіанти кількості
шарів тканини.
** Значення опору визначали після витримки покриттів у агресивному середовищі протягом 140 діб

Дослідження адгезійної міцності проводили
згідно з ГОСТ 14760-69 шляхом вимірювання
опору відриву клейових з'єднань стальних зразків
на розривній машині Р-5 при швидкості наванта-
ження 10Н/с.

Дослідження корозійної тривкості проводили
методом імпедансної спектрскопії при частоті

прикладеного струму 1кГц з використанням ав-
томатичного моста змінного струму Р-5083. Імпе-
дансні спектри знімали на приладі "Солатрон
1250" з застосуванням трьохелектродної схеми
вимірювань. Як корозійне середовище викорис-
товували 3%-ний розчин хлориду натрію.
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