
Tác quyền 

 

 

 

NGUYỄN THỊ LAN ANH 

 

 

 

 

SƠN PHỦ CHỐNG MÀI MÒN EPOXY BIẾN TÍNH TỪ DẦU CÂY CAO SU VÀ DẦU ĐẬU 

NÀNH VÀ CÁC DẪN XUẤT CHỨA OXY CỦA CHÚNG 

 

05.17.06 - Công nghệ và chế biến polyme và vật liệu tổng hợp 

 

 

TÓM TẮT 

Luận án tiến sĩ 

ứng viên khoa học kĩ thuật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazan – 2020  



Công trình được thực hiện tại Khoa Công nghệ Cao su Tổng hợp của Viện Giáo dục Đại học Ngân 

sách Nhà nước Liên bang "Đại học Công nghệ Nghiên cứu Quốc gia Kazan". 

Hướng dẫn khoa học      Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật, Giáo sư  

Gotlib Elena Mikhailovna  

 

Phản biện chính thức:      Kadykova Yulia Aleksandrovna 

Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật, Phó Giáo sư 

FGBOU VO "Đại học Kỹ thuật Bang Saratov 

được mang tên Gagarin Yu.A.", giáo sư khoa 

“Năng lượng và kĩ thuật điện” 

Keibal Natalia Alexandrovna 

Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật, Phó Giáo sư 

Trưởng Bộ môn “Công nghệ hóa học polyme và 

sinh thái công nghiệp” Viện Bách khoa Volzhsky 

(phân hiệu) FGBOU VO "Đại học Kỹ thuật Bang 

Volgograd" 

Cơ quan lãnh đạo:  FGBOU VO “Đại học Công nghệ nghiên cứu 

Quốc gia Mordov mang tên N. P. Ogareva” 

 

Bảo vệ sẽ diễn ra ngày 16 tháng 9 năm 2020 lúc 10 giờ tại cuộc họp của hội đồng luận án D 212.080.01, 

được thành lập trên cơ sở của Đại học Công nghệ Nghiên cứu Quốc gia Kazan tại địa chỉ: 420015, 

Kazan, đường K. Marx, 68, phòng họp của hội đồng nghiên cứu (A-330). 

Có thể xem luận án trong thư viện của Đại học Công nghệ Nghiên cứu Quốc gia Kazan và trên trang 

web http://www.kstu.ru/servlet/contentblob?id=331441  

Nhận xét về phần tóm tắt của tác giả trong 2 bản xin vui lòng gửi đến địa chỉ 420015, Kazan, đường 

K. Marx, 68, KNRTU, thư ký khoa học của hội đồng chấm luận án D 212.080.01 và qua e-mail: 

upak@kstu.ru  

Tóm tắt đã gửi 10/07/2020 

Thư ký khoa học       Cherezova 

hội đồng luận văn        Elena Nikolaevna 

 

  

http://www.kstu.ru/servlet/contentblob?id=331441
mailto:upak@kstu.ru


MÔ TẢ CHUNG VỀ CÔNG VIỆC 

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu và mức độ hoàn thiện của nó. Dầu thực vật (RM) và các 

dẫn xuất epoxid hóa của chúng (ERM) được quan tâm nhiều như là chất điều chỉnh của polyme epoxy, 

thu được trên cơ sở nguyên liệu thô tái tạo, được đặc trưng bởi khả năng phân hủy sinh học và có tác 

dụng làm dẻo. 

Điều này liên quan, đặc biệt, với vấn đề "chất thải polyme" và sự cạn kiệt nguồn dự trữ nguyên 

liệu hóa thạch trên thế giới, vì việc sử dụng dầu thực vật có thể bảo tồn hoặc cải thiện các đặc tính của 

vật liệu polyme trong suốt thời gian sử dụng của chúng, và tăng tốc quá trình phân hủy sinh học sau 

khi kết thúc, do các chất điều chỉnh có khả năng bắt đầu phân huỷ polyme ở một mức độ nhất định. 

Có bằng chứng cho thấy việc đưa các axit béo không no vào công thức vật liệu epoxy cũng có 

hiệu quả để cải thiện các thông số độ bền và biến dạng của chúng, được thể hiện qua ví dụ về axit 

ricinoleic và oleic. 

Về vấn đề này, sử dụng dầu cây cao su không ăn được (MKD) có vẻ hứa hẹn sẽ như một chất 

điều chỉnh của polyme epoxy, là sản phẩm phụ thu được từ hạt của cây Hevea brasiliensis, một nguồn 

cao su tự nhiên và chứa một lượng lớn axit béo không bão hòa. 

Ở các quốc gia nơi cây hevea MKD phát triển, theo quan điểm kinh tế và môi trường, là một 

nguyên liệu thô hiệu quả, đặc biệt, do hàm lượng dầu tương đối cao trong hạt của cây cao su. 

Tiềm năng sản xuất MCD trên thế giới lên tới hàng triệu tấn mỗi năm, nhưng toàn bộ tiềm năng 

sử dụng to lớn của nó hiện chưa được thực hiện đầy đủ, do những hạn chế của các công nghệ đã biết 

để sử dụng dầu này và các dẫn xuất epoxy hóa của nó. 

Do đó, có rất ít dữ liệu được công bố về triển vọng của việc sử dụng MCD và dẫn xuất epoxy 

hóa của nó trong công thức chế phẩm dựa trên chất đàn hồi, polyme mạch thẳng và liên kết chéo. 

Điều này xác định mức độ phù hợp của nghiên cứu toàn diện trong lĩnh vực điều chế polyme 

epoxy với dầu cây cao su và các dẫn xuất chứa oxy của nó. 

Theo quan điểm của sự phổ biến của dầu đậu nành (SM) ở Nga và các nước EU và sự gần gũi 

của thành phần của nó với MCD, thật thú vị khi nghiên cứu để so sánh SM, cũng như các dẫn xuất 

chứa oxy của nó, như các chất điều chỉnh của polyme epoxy. 

Mục đích của đề tài. Phát triển vật liệu epoxy biến tính từ dầu cây cao su và dầu đậu nành và 

các dẫn xuất chứa oxy của chúng với các đặc tính hoạt động và công nghệ được cải thiện. 

Để đạt được mục tiêu này, các nhiệm vụ sau đã được đặt ra: 

- nghiên cứu ảnh hưởng của dầu cây cao su và dầu đậu nành và các dẫn xuất của chúng với các 

nhóm epoxy và xyclocarbonat đến các đặc tính hoạt động và công nghệ và quá trình đóng rắn vật liệu 

epoxy bằng amin; 

- phân tích ảnh hưởng của dầu thực vật và các dẫn xuất của chúng với các nhóm chức đối với 

đặc tính giãn nở của vật liệu epoxy, tính ổn định nhiệt và khả năng chống lại tác động của môi trường 

xâm thực và các yếu tố khí hậu; 



- đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc hóa học của chất làm cứng amin đến tác dụng điều chỉnh của 

dầu thực vật và tính năng của các chế phẩm epoxy; 

- nghiên cứu khả năng phân hủy sinh học của vật liệu màng epoxy biến tính dưới tác dụng của 

vi khuẩn và nấm sợi. 

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu. Phương pháp luận bao gồm việc lựa chọn và 

nghiên cứu các đặc tính của dầu thực vật và các dẫn xuất chứa oxy của chúng dựa trên việc phân tích 

tài liệu và dữ liệu bằng sáng chế, nghiên cứu và tác dụng điều chỉnh của chúng trong các chế phẩm 

epoxy. 

Các phương pháp thực nghiệm sau đây được sử dụng: xác định độ nhớt, số axit, độ bền mòn, độ 

cứng, hệ số ma sát, đặc tính kết dính, độ hút nước, độ bền đối với hóa chất, dầu và xăng. Lão hóa trong 

buồng thời tiết nhân tạo, các đặc tính giãn nở bằng phương pháp tổn thất cơ động học, độ bền nhiệt 

bằng DTA và đo nhiệt độ, quá trình đóng rắn bằng DSC đã được nghiên cứu, khả năng tương tác của 

các thành phần bằng quang phổ IR và chuẩn độ axit-bazơ đã được nghiên cứu và nhiệt độ chuyển thủy 

tinh được xác định bằng phương pháp nhiệt cơ. Hoạt động diệt khuẩn của các chất điều chỉnh và chế 

phẩm epoxy khi sử dụng chúng và khả năng kháng nấm đã được đánh giá. 

Tính mới về mặt khoa học. 

Sử dụng các phương pháp tổn thất cơ học động học, gel-sol và phân tích cơ nhiệt, đo nhiệt lượng 

quét vi sai, quang phổ IR, chuẩn độ hóa học và xác định thời gian hồ hóa, thấy rằng dầu cây cao su 

không tương tác hóa học với nhựa epoxy ở nhiệt độ phòng, hoạt động như một chất pha loãng, làm 

chậm quá trình đóng rắn và làm tăng khả năng tồn tại của chế phẩm, có tác dụng làm dẻo và thúc đẩy 

sự hình thành cấu trúc liên kết ngang kém chặt chẽ hơn của nền epoxy, như được biểu thị bằng sự giảm 

mức độ đóng rắn và hàm lượng của phần gel, cũng như tăng tính linh động phân tử của chế phẩm so 

với polyme không biến tính. 

Dựa trên dữ liệu về hoạt động hô hấp của đất và đánh giá khả năng chống lại tác động của nấm 

sợi, người ta thấy rằng, trái ngược với polyme epoxy không biến tính, vật liệu epoxy biến tính bằng 

dầu cây cao su và các dẫn xuất của nó với các nhóm chức epoxy và xyclocarbonat được vi sinh vật sử 

dụng làm chất nền và có tính khả dụng sinh học. Đồng thời, việc biến tính với dầu đậu nành thực tế 

không làm tăng khả năng phân hủy sinh học của các chế phẩm epoxy. 

Trên ví dụ nghiên cứu hỗn hợp dầu đậu nành với axit oleic làm chất điều chỉnh, người ta thấy 

rằng sự có mặt của các axit béo tự do trong thành phần của chất phụ gia điều chế có ảnh hưởng tích 

cực đến tính chất hoạt động và công nghệ của vật liệu epoxy và làm tăng sự phân hủy sinh học trong 

đất sau khi kết thúc thời gian sử dụng của các sản phẩm dựa trên chúng. 

Ý nghĩa thiết thực của đề tài. 

Các lớp phủ epoxy đã phát triển được cải tiến từ dầu cây cao su và dầu đậu nành và các dẫn xuất 

chứa oxy của chúng với khả năng chống mài mòn cao hơn 12-37%, độ cứng 38-67%, độ bền kết dính 

với vỏ đồng đều 12-51%, khả năng tồn tại 48-66% và thấp hơn hệ số ma sát bằng 12-52%. 

Lĩnh vực ứng dụng hợp lý nhất của các chế phẩm biến đổi làm lớp phủ chống mài mòn đã được 

thiết lập. 



Đã chỉ ra rằng việc sử dụng MCD và các dẫn xuất chứa oxy của nó làm tăng khả năng phân hủy 

sinh học của vật liệu epoxy dưới tác động của vi sinh vật, góp phần sử dụng chúng hiệu quả hơn sau 

khi hoàn thành hoạt động. 

Các điều khoản đệ trình cho bảo vệ: 

Các thành phần của lớp phủ chống mài mòn, chống ma sát epoxy với phức hợp cải tiến về các 

đặc tính công nghệ và hoạt động thu được bằng cách cải tiến với dầu cây cao su và dầu đậu nành và 

các dẫn xuất chứa oxy của chúng, sau khi kết thúc thời gian sử dụng có thể phân hủy sinh học hiệu quả 

hơn so với các vật liệu không biến tính. 

Sự phù hợp của luận án với yêu cầu của chuyên ngành khoa học. Công trình tương ứng với 

yêu cầu của chuyên ngành khoa học VAK 05.17.06 - Công nghệ và chế biến polyme và vật liệu tổng 

hợp - theo khoản 2 (một phần: cơ sở vật lý và hóa học của công nghệ thu nhận và xử lý polyme, vật 

liệu tổng hợp và các sản phẩm dựa trên chúng, bao gồm trộn và đồng nhất các chế phẩm, sản xuất dự 

trữ hoặc sản phẩm) và điều khoản 3 (một phần: nghiên cứu các tính chất vật lý và hóa học của vật liệu 

gốc polyme, tùy thuộc vào thành phần của chế phẩm và cấu trúc của chúng bằng các phương pháp cơ 

học, vật lý điện, điện từ, nhiệt, cơ học và các phương pháp khác). 

Sự phê duyệt kết quả. Các kết quả của công việc đã được báo cáo và thảo luận tại Hội nghị 

chuyên đề nhỏ "Di sản Butlerov - 17-18" (Kazan, 2018), Hội nghị khoa học toàn Nga "Các vấn đề thực 

tế của khoa học polyme - 2018", nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Công nghệ nhựa của KNRTU 

(Kazan, 2018 ); Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ XXII về Tiên tiến trong Kỹ thuật Xây dựng “Xây 

dựng sự hình thành môi trường sống 2019” (Tashkent, 2019); Hội nghị khoa học - thực tiễn quốc tế 

lần thứ XX của sinh viên và nhà khoa học trẻ "Hóa học và Công nghệ hóa học trong thế kỷ XXI, XXT-

2019" (Tomsk, 2019); Hội nghị khoa học toàn Nga lần thứ VII (có sự tham gia của quốc tế) và Hội 

nghị khoa học trẻ toàn Nga lần thứ IV "Hóa lý của polyme và quá trình xử lý của chúng", (Ivanovo, 

2019). 

Các công bố. Dựa trên các tài liệu của luận án, 15 công trình đã được xuất bản, trong đó có 9 

công trình trong các ấn phẩm do Ủy ban Chứng nhận cấp cao của Liên bang Nga giới thiệu, trong đó 

một công trình trên tạp chí có trong cơ sở dữ liệu tóm tắt Scopus, 5 công bố là các ấn phẩm và tài liệu 

hội nghị khác và 1 sách chuyên khảo. 

Đóng góp cá nhân của tác giả là thu được các kết quả thực nghiệm được trình bày trong luận 

án, tham gia đặt vấn đề, xử lý và phân tích dữ liệu thu được, thảo luận, viết và thiết kế ấn phẩm. Công 

trình được thực hiện tại Phòng Công nghệ Cao su Tổng hợp của Viện Giáo dục Đại học Ngân sách 

Nhà nước Liên bang "KNITU". 

Độ tin cậy của kết quả nghiên cứu được xác nhận bởi khả năng tái lập của chúng và mối tương 

quan của dữ liệu thực nghiệm thu được bằng cách sử dụng các phương pháp bổ sung độc lập, cũng như 

sự phù hợp của chúng với dữ liệu tài liệu đã biết. 

Cảm ơn. Tác giả cảm ơn Ph.D. Miloslavsky D.G. đã cung cấp các mẫu dầu thực vật chứa oxy 

cho nghiên cứu và các khuyến nghị có giá trị về việc lựa chọn phương pháp thử nghiệm và Tiến sĩ 

Khoa học Hóa học E.N. Cherezova đã có những lời khuyên quý báu khi thảo luận về luận văn. 



Cấu trúc và phạm vi của luận án. Tác phẩm được trình bày trên 136 trang, gồm phần mở đầu, 

5 chương, phần kết luận, danh mục tài liệu đã sử dụng (151 đầu sách), phần phụ lục, gồm 35 bảng. và 

39 hình 

Chương đầu tiên bao gồm đánh giá phân tích các tài liệu khoa học và bằng sáng chế định kỳ về 

các phương pháp thu nhận, đặc tính và lĩnh vực ứng dụng của dầu cây cao su (MKD). 

Chương thứ hai được dành cho việc mô tả đối tượng và phương pháp nghiên cứu. 

Chương thứ ba mô tả sự biến đổi của polyme epoxy với dầu cây cao su và dầu đậu nành, cũng 

như hỗn hợp của chất sau với axit oleic. 

Chương thứ tư thảo luận về dữ liệu thực nghiệm về biến tính của polyme epoxy với các dẫn 

xuất của MKD và dầu đậu nành với các nhóm chức epoxy và xyclocarbonate. 

Chương thứ năm được dành để nghiên cứu khả năng phân hủy sinh học dưới tác động của vi 

sinh vật trong đất của vật liệu epoxy biến tính bằng dầu thực vật SM và MKD và các dẫn xuất của 

chúng. 

Tóm lại, các kết luận chung được rút ra dựa trên sự tổng quát hóa các kết quả thực nghiệm thu 

được. 

KẾT QUẢ CHÍNH VÀ THẢO LUẬN 

Biến tính polyme epoxy với dầu cây cao su và đậu nành và các dẫn xuất chứa oxy của 

chúng 

Để sửa đổi các chế phẩm epoxy dựa trên ED-20 (GOST 10587-84), trong quá trình nghiên cứu 

của mình, chúng tôi đã sử dụng dầu đậu nành công nghiệp (SM) (GOST R 53510-2009) và được phân 

lập bằng cách ép từ hạt của cây Hevea brasiliensis trồng ở miền Nam Việt Nam (TCVN 5374: 2008). 

Trong trường hợp này, chỉ phần chất lỏng của MKD thu được sau khi ly tâm và lọc được sử dụng, các 

đặc tính của nó so với SM được đưa ra trong Bảng 1. AF-2 (TU 2494-052-00205423-2004) được sử 

dụng làm chất làm cứng để đóng rắn lạnh và hexamethylenediamine được sử dụng để làm nóng 

(GMDA) (TU 6-09-36-73). Chất thứ hai được pha trong dung dịch chất hóa dẻo EDOS (TU 2493-003-

13004749-93) hoặc cồn (GOST 56389-2015), vì nó là chất rắn có điểm nóng chảy 42 ° C. 

MKD và SM đóng vai trò chất pha loãng, giảm độ nhớt của chế phẩm epoxy. 

Biến tính MKD (Hình 1) làm tăng đáng kể khả năng chống mài mòn của vật liệu epoxy. Hiệu 

ứng này xảy ra khi sử dụng cả hai loại chất làm cứng amin đã được nghiên cứu, nhưng nó cao hơn một 

chút trong trường hợp hexamethylenediamine, so với aminophenol AF-2. 

Bảng 1 - Đặc điểm của dầu đậu nành và phần lỏng của dầu cây cao su được sử dụng làm chất điều 

chỉnh vật liệu epoxy 

Các chỉ số Dầu cây cao su Dầu đậu nành 

Mật độ, g/сm3 0,923 0,920 

Chỉ số Iot, g I2/100 g 131,4 128,9 



Hàm lượng axit béo tự do, % khối 

lượng. 
28,2% 2% 

Chỉ số axit, mg KOH/g 56,1 4,0 

Chỉ màu theo thang đo Iot, mg I2/100 

сm3 
300 30 

 

Độ cứng của vật liệu epoxy khi biến tính bằng MKD hoặc giảm (khi đóng rắn AF-2), hoặc tăng 

nhẹ (Hình 1) khi GMDA được sử dụng làm chất liên kết chéo. Đặc tính chống ma sát của lớp phủ 

epoxy, khi được thêm vào công thức MCD và CM của chúng, cải thiện đáng kể khi đóng rắn cả AF-2 

và GMDA (Hình 1). Do đó, hệ số ma sát của vật liệu là kết quả của sự biến đổi giảm khoảng 10-12%. 

Dầu đậu nành, tương tự như MKD, làm giảm mài mòn và hệ số ma sát của lớp phủ epoxy, tuy 

nhiên, nó có tác dụng thay đổi lớn hơn. Đồng thời, có sự gia tăng độ cứng của vật liệu được bảo dưỡng 

bằng cả chất làm cứng amin được khảo sát, điều này cũng đáng kể hơn so với việc sử dụng MKD (Hình 

1). 

Các axit béo tự do (FFA), có trong thành phần của MCD với lượng khoảng 28,2%, theo tài liệu, 

có thể ảnh hưởng đến động học đóng rắn của polyme epoxy và các đặc điểm của mạng không gian 

hình thành, và do đó, các đặc tính hoạt động của vật liệu thu được. 

Do đó, chúng tôi rất quan tâm khi nghiên cứu một hợp chất mô hình hỗn hợp dầu đậu nành với 

axit oleic theo tỷ lệ 7: 3, có chứa lượng FFA xấp xỉ bằng MKD. 

Khi hỗn hợp dầu đậu nành với axit oleic được sử dụng như một chất điều chỉnh, sự cải thiện 

thậm chí còn lớn hơn trong các đặc tính hoạt động được khảo sát của lớp phủ epoxy (Hình 1). 

 

Hình 1 - Độ cứng, hệ số ma sát và lượng mài mòn của polyme epoxy 

Dầu thực vật được nghiên cứu làm giảm hàm lượng gel trong chế phẩm, điều này cho thấy mức 

độ liên kết ngang của vật liệu epoxy giảm. Điều này được thể hiện ở mức độ lớn hơn khi dầu cây cao 

su được biến tính. 

Mật độ mạng không gian giảm nhỏ hơn xảy ra đối với vật liệu epoxy được biến tính bằng hỗn 

hợp dầu đậu nành và axit oleic. Điều này tương quan với một sự cải thiện lớn về hiệu suất của nó. 



Cả dầu đậu nành và MKD không chỉ ảnh hưởng đến mức độ mà còn ảnh hưởng đến tốc độ đóng 

rắn của các oligome epoxy với chất làm cứng aminophenol, được biểu hiện ở việc tăng thời gian gel 

hóa khi biến tính. 

Điều này rõ ràng do thực tế là một phần của dầu không được nhúng trong lưới không gian đóng 

vai trò của chất pha loãng, độ nhớt của nó càng thấp hơn độ nhớt của ED-20. Nghiên cứu về khả năng 

tương tác của MKD với nhựa epoxy ở nhiệt độ phòng, tại đó AF-2 đóng rắn, bằng phương pháp chuẩn 

độ axit-bazơ cho thấy (Bảng 2) có sự khác biệt đáng chú ý trong các giá trị thực nghiệm và tính toán 

(thu được từ độ nhạy) của số axit của hỗn hợp nhị phân thực tế không quan sát thấy nhựa epoxy với 

MKD và OA. Do đó, không có tương tác hóa học nào của ED-20 với dầu cây cao su và axit oleic ở 

nhiệt độ phòng được phát hiện bằng phương pháp này. Điều này phù hợp với kết quả của quang phổ 

IR. 

Bảng 2 - Dữ liệu về chuẩn độ axit-bazơ 

Thành phần Chỉ số axit,mg КОН/g 

ED-20 2,3 

MKD 56,1 

AO 192,1 

ED-20 + МКД (ngay sau khi trộn) 6,9 / 7,1 

ED-20 + МКД (1 tiếng sau trộn ở nhiệt độ phòng) 7,0 / 7,1 

ED-20 + AO (ngay sau khi trộn) 19,3 / 19,4 

ED-20 + AO (1 tiếng sau trộn ở nhiệt độ phòng) 19,5 /19,4 

 

Các dẫn xuất chứa oxy của dầu thực vật với các nhóm epoxy và xyclocarbonat được quan tâm 

nhiều như là chất điều chỉnh của polyme epoxy. Vì vậy, trong các công trình của V.F. Stroganov, O.L. 

Figovsky, R.M. Garipov. và một số nhà khoa học nước ngoài đã chỉ ra rằng việc điều chỉnh bằng 

xyclocarbonat cải thiện hiệu suất của vật liệu epoxy. 

Dầu cây cao su epoxy hóa (EMKD) và xyclocarbonat dựa trên nó (XKEMKD), cũng như 

xyclocarbonat dầu đậu nành đã được epoxy hóa (XKESM) được tiến sĩ Miloslavsky D.G tổng hợp tại 

Khoa TSK KNRTU và vui lòng cung cấp cho chúng tôi để nghiên cứu. Thuộc tính của chúng được 

trình bày trong bảng. 3 

Bảng 3.- Đặc điểm của các sản phẩm oxy hóa của MKD và CM và xiclocacbonat của chúng 

Các chỉ số 
Giá trị 

EMKD ESM 

Vẻ bên ngoài 
Chất lỏng nhờn có màu 

sẫm, có mùi đặc trưng  

Chất lỏng nhớt trong 

suốt có màu vàng nhạt 

Hàm lượng oxy epoxy (SEC), % m. 5,2 7,0 

Màu Iot, mg I2/100 сm3 40 10 



Chỉ số Iot, g I2/100 g 16,9 5,0 

Chỉ số axit, mg KOH/g 42,8 0,5 

Độ nhớt cơ học ở 20°С, Pa.s 0,76 0,65 

 XKEMKD XKESM 

Chỉ số axit, mg KOH/g 6,1 0,44 

SEC, % m. 0,28 1,3 

SXKG, % m. 15,3 22,5 

 

Việc biến tính các polyme epoxy, cả EMKD và ESM, làm tăng đáng kể độ cứng của chúng khi 

sử dụng cả hai loại chất làm cứng amin đã được nghiên cứu. Điều này có thể được gây ra bởi sự hiện 

diện của các nhóm chức epoxy trong các chất điều chỉnh này có khả năng tương tác hóa học với các 

amin. Khả năng chống mài mòn của lớp phủ epoxy tăng lên đáng kể (Hình 2) 

Đồng thời, hàm lượng của phần gel giảm, điều này gián tiếp cho thấy sự giảm mật độ của mạng 

lưới không gian của các lớp phủ epoxy được hình thành khi có mặt của MKD và SM epoxy hóa, được 

nhúng trong đó. Đồng thời, trong trường hợp biến tính ESM, các vật liệu có liên kết chéo chặt chẽ hơn 

so với khi sử dụng EMKD. 

Hệ số ma sát của lớp phủ epoxy được đóng rắn bởi cả hai loại amin đã nghiên cứu, khi được biến 

tính bằng dầu thực vật đã được oxy hóa, giảm đáng kể (Hình 2) và ở mức độ lớn hơn khi sử dụng ESM 

  

Hình 2 - Độ cứng, khả năng chống mài mòn và 

hàm lượng phần gel của chế phẩm epoxy biến tính 

Hình 3 - Độ bám dính khi xé đều vật 

liệu epoxy 

Do đó, có một sự cải thiện trong các đặc tính chống ma sát của vật liệu. 



Việc giảm mật độ liên kết chéo dẫn đến sự gia tăng tính linh động của các phần tử của cấu trúc 

lưới ba chiều, do sự hiện diện của các đoạn linh hoạt trong các phần biến tính. Đồng thời, quá trình thư 

giãn trong sáng tác được tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều, giúp giảm căng thẳng bên trong và tăng 

hiệu suất. 

Độ bền bám dính với độ bong tróc đồng đều của vật liệu epoxy biến tính với dẫn xuất epoxy hóa 

của dầu thực vật cao hơn một chút so với polymer không biến tính và không khác biệt đáng kể khi sử 

dụng ESM và EMKD (Hình 3). 

Đồng thời, xyclocacbonat của dầu thực vật bị epoxy hóa làm tăng đáng kể đặc tính bám dính của 

chế phẩm epoxy, do sự hiện diện của nhóm uretan trong cấu trúc của vật liệu epoxy, do sự hình thành 

các mảnh hydroxyurethane trong mạng không gian. 

Độ cứng Barcol của vật liệu tổng hợp epoxy khi xyclocacbonat của dầu thực vật đã bị oxy hóa 

epoxit được đưa vào thành phần của chúng tăng 1,8-5 lần, tùy thuộc vào loại chất liên kết chéo được 

sử dụng (Hình 4). Rõ ràng có thể giải thích hiệu quả thu được là do sự gia tăng mức độ liên kết ngang 

của vật liệu epoxy khi biến tính với xyclocarbonat, do sự tương tác của chúng với chất làm cứng amin. 

Tốc độ tăng trưởng của chỉ số này thấp hơn đáng kể với sự sửa đổi của XKEMKD so với XKESM, có 

thể liên quan đến hàm lượng thấp hơn của các nhóm xyclocarbonate đầu tiên (tương ứng là 15,3% và 

22,5%). 

Cyclocacbonat của dầu thực vật được nghiên cứu làm tăng khả năng chống mài mòn của lớp phủ 

epoxy và hiệu quả giảm mài mòn lớn hơn xảy ra khi điều chỉnh XKESM, so với XKEMKD. 

Xyclocarbonat làm giảm hệ số ma sát thống kê của vật liệu epoxy (Hình 4). Điều này có thể được 

giải thích bởi sự gia tăng tính linh hoạt của các phần giữa các nút của mạng epoxy với sự gia tăng đồng 

thời mật độ của nó. Và trong trường hợp này, hiệu quả sửa đổi của XKESM cao hơn. 

 

Hình 4 - Độ cứng, khả năng chống mài mòn và hệ số ma sát của các chế phẩm epoxy biến tính với 

xyclocarbonat 



Ảnh hưởng của dầu thực vật và các dẫn xuất của chúng đến quá trình đóng rắn epoxy polyme 

bằng aminophenol AF-2 

Cấu trúc của vật liệu epoxy được hình thành với sự có mặt của các chất phụ gia thay đổi, do đó, 

điều quan trọng là phải đánh giá ảnh hưởng của chúng đến quá trình đóng rắn tỏa nhiệt. 

Vì vậy, sử dụng phương pháp DSC là hợp lý, giúp xác định được hiệu ứng nhiệt và nhiệt độ đặc 

trưng của phản ứng đóng rắn, đây là các thông số công nghệ quan trọng trong sản xuất vật liệu epoxy. 

Phân tích biểu đồ DSC cho thấy (Bảng 3) rằng quá trình đóng rắn AF-2 của chế phẩm epoxy 

biến tính bằng MCD bắt đầu ở nhiệt độ cao hơn (T0) so với chế phẩm cơ bản (Bảng 3). Điều này là do 

hiệu ứng pha loãng khi chất điều chỉnh được đưa vào. Nhiệt độ cuối quá trình đóng rắn hoạt động (Tc) 

và nhiệt độ của đỉnh cực đại (Tm) cũng tăng lên, và chiều cao của pic giảm. Đồng thời, hiệu ứng nhiệt 

của phản ứng tăng nhẹ về độ lớn. 

Bảng 3 - Đặc điểm nhiệt động học của đỉnh đầu tiên của quá trình đóng rắn AF-2 của các chế 

phẩm epoxy biến tính từ dầu đậu nành và dầu cây cao su và các dẫn xuất chứa oxy của chúng 

Đặc tính 

Thành phần composit 

ED20 

+ AF2 

ED20 + 

AF2+ 

MKD 

ED20 

+AF2 

+ SM 

ED20 

+AF2 

+ ОA 

ED20 + 

AF2+ 

ОA+SМ 

ED20 + 

AF2+ 

EMKD 

ED20 + 

AF2+ 

XKEMKD 

ED20 + 

AF2+ 

ESM 

Tại thời điểm ban đầu 

ΔH, J/g 207,2 211,4  189,5 195 204 198 189 

T0,°С 43 49  53 52 49 48 52 

Тм,°С 85 90  93 90 90 88 89 

Tк,°С 134 138  143 142 138 136 132 

Chiều cao peak, 

мW 

6,03 5,04  4,47 5,85 6,9 4,8 4,4 

ΔT, °С 91 89  90 90 89 88 82 

Sau 60 phút 

ΔH, J/g 141,2 153,8 114 158,1 148,5 151 128 159 

T0,°С 49 48 48 50 52 73 51 48 

таТм,°С 89 92 89 93 92 91 90 89 

Tк,°С 139 140 127 143 143 139 142 137 

Chiều cao peak, 

мW 

3,94 4,1 3 3,6 4,50 4,9 3,2 4,1 

ΔT, °С 90 92 79 93 91 66 91 89 

Sau 120 phút 

ΔH, J/g 99,9 132,4 107,2 124,5 115,2 129 85 89 

T0,°С 50 37 51 52 53 36 50 51 

Тм,°С 90 92 93 96 94 91 92 92 

Tк,°С 137 138 136 145 144 139 137 132 

Chiều cao peak, 

мW 

2,09 3,21 2,82 2,93 2,81 3,2 2,3 2,2 



ΔT, °С 87 101 85 93 91 103 87 81 

 

Dầu đậu nành, ở mức độ lớn hơn MKD, ức chế quá trình đóng rắn ED-20 bằng AF-2 

aminophenol (Hình 5). Vì vậy, sau khi trộn các thành phần, hiện tượng đào thải ngoại lai không được 

quan sát thấy trên biểu đồ DSC. Nó xuất hiện chỉ sau 1 giờ giữ chế phẩm ở nhiệt độ phòng. 

  
а b 

Hình 5 - Đường cong DSC của chế phẩm epoxy đóng rắn AF-2 được biến tính với 10 phần trọng 

lượng. MKD (a) và SM (b), được lấy ở các khoảng thời gian khác nhau sau khi trộn: 1 - 0 phút; 2 - 

60 phút; 3 - 120 phút; 4 - 1 ngày 

Có thể, MKD làm chậm quá trình đóng rắn của ED-20 ở mức độ thấp hơn, vì khi biến tính nó, 

hai quá trình cạnh tranh xảy ra: pha loãng chế phẩm, có tác dụng ức chế và tăng tốc quá trình đóng rắn, 

do sự hiện diện của một lượng lớn dầu thực vật này trong thành phần của dầu thực vật này. axit béo tự 

do. 

Khi điều chế polyme epoxy bằng axit oleic và hỗn hợp của nó với dầu đậu nành, quá trình đóng 

rắn bắt đầu ngay sau khi trộn các thành phần. Tức là, axit oleic tăng tốc quá trình đóng rắn amin của 

nhựa epoxy biến tính bằng dầu đậu nành. Nó có thể phản ứng với EG ED-20. Tuy nhiên, không có quá 

trình ngoại vi riêng biệt nào liên quan đến phản ứng này được tìm thấy trên các đường cong DSC. 

Khi các vật liệu tổng hợp, trong số tất cả các chế phẩm do chúng tôi nghiên cứu, được nung nóng, 

hiệu ứng tỏa nhiệt thứ hai xuất hiện trong vùng 200 ° C, ít mạnh hơn đáng kể so với vùng đầu tiên. 

Theo ý kiến của chúng tôi, nó có thể được kết hợp với các quá trình sau đóng rắn xảy ra khi nhiệt độ 

tăng (Bảng 4), tức là phản ứng của các nhóm epoxy và amin chưa phản ứng trước đó do các cản trở 

của thép. Phản ứng của MKD với các nhóm epoxy của nhựa, xảy ra trong phạm vi nhiệt độ này, cũng 

góp phần. 

Điều thú vị là, đỉnh này biểu hiện trong các chế phẩm MKD đã sửa đổi được giữ ở nhiệt độ phòng 

từ 1 đến 24 giờ ở nhiệt độ lưu hóa hoạt động ban đầu thấp hơn. 

Việc sử dụng dầu cây cao su epoxy hóa và xyclocarbonat dựa trên nó làm chất điều chỉnh chuyển 

thời điểm bắt đầu của quá trình đóng rắn tỏa nhiệt đầu tiên của các đồng phân epoxy với aminophenol 

đến nhiệt độ cao hơn. 

Khi dầu đậu nành epoxy hóa được sử dụng như một chất điều chỉnh, hiệu ứng nhiệt này khi đóng 

rắn các chế phẩm epoxy và chiều cao của pic này thấp hơn đáng kể, và nhiệt độ bắt đầu đóng rắn hoạt 



động cao hơn một chút, so với việc sử dụng EMKD và xyclocarbonate dựa trên nó (Bảng 4). Do đó, 

ESM có tác dụng ức chế lớn hơn quá trình đóng rắn của nhựa epoxy AF-2 so với các dẫn xuất dầu cây 

cao su. 

Nhiệt độ khi bắt đầu quá trình sau đóng rắn (đỉnh DSC thứ hai) của các chế phẩm epoxy được 

biến tính bằng dầu đậu nành đã được oxy hóa cao hơn một chút so với trong quá trình sửa đổi EMKD 

(Bảng 4). Đồng thời, hiệu ứng nhiệt của phản ứng này thấp hơn khi sử dụng ESM. 

Có thể giả định trên cơ sở phân tích dữ liệu tài liệu rằng các phản ứng sau đây có thể xảy ra trong 

chế phẩm biến đổi ở nhiệt độ cao: nhóm epoxy với nhóm cacboxyl của axit béo, được quan sát thấy 

trong quá trình epoxy hóa MKD, và triglyceride của axit béo cao hơn với chất làm cứng amin để thu 

được axit béo amide. Các phản ứng này không tự biểu hiện thành các đỉnh riêng lẻ trên đường cong 

DSC, nhưng góp phần vào hiệu ứng tổng thể, như được biểu thị bằng sự gia tăng entanpi của quá trình 

thứ hai (Bảng 4) ngay sau khi trộn các thành phần trong chế phẩm MKD và EMKD đã biến tính. 

Bảng 4 - Đặc điểm nhiệt động học của đỉnh thứ hai của quá trình đóng rắn AF-2 của các chế phẩm 

epoxy biến tính của dầu đậu nành và dầu cây cao su và các dẫn xuất chứa oxy của chúng 

Đặc tính 

Tính chất của composit 

ED20 + 

AF2 

ED20 + 

AF2+ 

MKD 

ED20 

+AF2 + 

SM 

ED20 

+AF2 + 

ОA 

ED20 + 

AF2+ 

ОA+SМ 

ED20 + 

AF2+ 

EMKD 

ED20 + 

AF2+ 

XKEMKD 

ED20 + 

AF2+ 

ESM 

Tại thời điểm bắt đầu 

ΔH, J/g 30,9 33,1  38,3 23,6 40 22 29 

T0,°С 176 164  157 169 170 170 174 

Тм,°С 209 201  206 200 204 202 207 

Tк,°С 236 226  229 220 235 229 229 

Chiều cao peak, 

мW 
1,2 1,06  1,08 0,93 1,6 0,6 0,9 

ΔT, °С 60 62  72 51 65 59 55 

Sau 60 phút 

ΔH, J/g 39 36 83 26,7 19,6 41 29 24 

T0,°С 172 163 162 175 172 162 177 178 

Тм,°С 207 200 208 206 201 204 203 206 

Tк,°С 238 225 243 228 220 235 226 229 

Chiều cao peak, 

мW 
1,31 1,32 2 0,96 1,00 1,53 0,33 0,88 

ΔT, °С 66 62 81 53 48 73 49 51 

Sau 120 phút 

ΔH, J/g 40,7 27,5 22,1 32,9 16 43 26 35 

T0,°С 194 171 181 162 175 165 167 174 

Тм,°С 209 201 208 206 201 205 203 205 

Tк,°С 242 224 232 230 220 237 235 230 

Chiều cao peak, 

мW 
1,03 1,1 0,94 1,10 0,71 1 0,8 1 

ΔT, °С 58 53 50 68 45 72 68 56 



Sau 24 giờ 

ΔH, J/g 39,6 29,7 20,4 21,3 28,6 32 18 32 

T0,°С 173 158 180 167 172  166  

Тм,°С 208 203 204 201 206 204 198 210 

Tк,°С 238 238 224 223 228 228 223 239 

Chiều cao peak, 

мW 
1,22 0,56 0,86 0,8 0,93 0,5 0,5 1 

ΔT, °С 65 80 44 56 56 60 57 62 

Sau 48 giờ 

ΔH, J/g  20,1 23,6 18,4 19,8 22 38 21 

T0,°С  177 179 183 178 175 163 180 

Тм,°С  207 207 209 206 209 203 209 

Tк,°С  234 230 228 227 222 249 233 

Chiều cao peak, 

мW 

 
0,76 0,87 1,01 0,94 0,7 1 0,9 

ΔT, °С  57 51 45 49 47 86 53 

 

Để xác nhận khả năng tương tác của dầu cây cao su với nhựa epoxy, phổ của DSC ED-20 và hỗn 

hợp của nó với MKD đã được ghi lại. 

Kết quả được thể hiện trong hình. 6 chỉ ra sự hiện diện của tương tác hóa học giữa các hợp chất 

này. Phản ứng này bắt đầu ở nhiệt độ cao hơn (khoảng 200 °C) và hiệu ứng nhiệt của nó thấp hơn 

nhiều so với các chế phẩm epoxy được biến tính bởi MKD bằng chất làm cứng AF-2. Với sự gia tăng 

thời gian giữ của hỗn hợp ED-20-MKD, nhiệt độ của đỉnh này tăng lên, hiệu ứng nhiệt tăng lên. 

 

Hình 6 - Đường cong DSC của 1-ED-20 và hỗn hợp của nó với MKD theo tỷ lệ 10: 1, lấy 2- ngay 

sau khi trộn và 3- sau 60 phút. 

 Có thể giả định rằng phản ứng sau đây của các nhóm cacboxyl của FFA với vòng epoxy xảy ra, 

như được mô tả trong tài liệu. 



 

 

Đặc tính giãn nở của các chế phẩm epoxy biến tính 

Để có một đánh giá đầy đủ hơn về bản chất của hành động biến đổi trong vật liệu tổng hợp epoxy 

MKD, điều quan trọng là phải có thông tin về quá trình chuyển đổi thư giãn biểu hiện trong một phạm 

vi nhiệt độ rộng. Điều này là do thực tế là cấu trúc phân tử và cấu trúc tôpô và các đặc điểm hoạt động 

của các polyme liên kết ngang được biến đổi có liên quan chặt chẽ đến đặc tính giãn của chúng. 

Phân tích DMA về sự phụ thuộc nhiệt độ của môđun tổn hao động và tang của góc tổn thất cơ 

học cho thấy rằng không có cực đại bổ sung nào được quan sát thấy khi một chất điều chỉnh được đưa 

vào công thức vật liệu epoxy. 

Sự thay đổi MKD làm giảm nhiệt độ của quá trình chuyển dịch giãn α của các chế phẩm epoxy, 

tức là nó có tác dụng làm dẻo. Một tác động tương tự của MKD đã được phát hiện bằng phương pháp 

nhiệt cơ. 

Việc đưa MKD bị epoxy hóa vào chế phẩm làm giảm giá trị của tgδ tối đa so với cả nguyên liệu 

chưa biến tính và có chứa MKD, điều này cho thấy sự gia tăng hiệu quả của các tương tác giữa các 

phân tử của các thành phần của chế phẩm. 

Nhiệt độ chuyển tiếp α thấp hơn một chút so với nhiệt độ của chế phẩm không biến đổi, nhưng 

cao hơn nhiệt độ của MKD có chứa. 

  

а b 

Hình 7 - Sự phụ thuộc nhiệt độ của môđun tổn thất và tang của góc mất mát cơ học của chế phẩm 

epoxy đóng rắn bằng AF-2 và a - MKD và b - EMKD đã được biến tính 

Do đó, việc biến đổi cây cao su bằng dầu epoxid cũng có tác dụng làm dẻo, nhưng độ lớn của nó 

kém hơn so với trường hợp sử dụng MKD. 

Xyclocacbonat ESM và EMKD cũng làm giảm nhiệt độ chuyển thủy tinh của các chế phẩm 

epoxy, điều này rõ ràng có liên quan đến sự gia tăng tính linh hoạt của phần giữa các nút trong mạng 

không gian của chúng, do sự nhúng các mảnh hydroxyurethane. 
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Khả năng chống chịu của vật liệu epoxy biến tính với môi trường hóa chất mạnh, các yếu tố khí 

hậu và nhiệt độ cao 

Theo quan điểm của việc sử dụng rộng rãi vật liệu epoxy làm lớp phủ bảo vệ, điều quan tâm thực 

tế là đánh giá khả năng chống lại tác động của các yếu tố xâm thực khác nhau. 

Cách đáng tin cậy nhất để dự đoán tuổi thọ của lớp phủ là một phương pháp tích hợp dựa trên 

các thử nghiệm gia tốc trong một buồng khí hậu. 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi các mẫu được giữ trong một buồng thời tiết nhân tạo trong 

một chu kỳ, thì khối lượng màng epoxy thường xuyên tăng lên, bất kể thành phần của chúng. Điều này 

có thể là do sự hút ẩm của các mẫu do sự ngưng tụ của nước cất trên bề mặt của chúng. Khi sử dụng 

MKD, khối lượng mẫu lớn hơn so với trường hợp biến tính SM. Thành phần của MKD chứa nhiều axit 

béo không bão hòa tự do hơn dầu đậu nành, và do đó, có lẽ, các polyme epoxy được biến đổi bởi nó 

có khả năng chống lão hóa kém hơn. 

Sau chu kỳ thử nghiệm thứ hai, khối lượng của tất cả các màng epoxy được nghiên cứu, ngoại 

trừ những màng chứa MKD, giảm. Rõ ràng, ở đây, dưới ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu, các quá 

trình di chuyển từ các chế phẩm epoxy của các thành phần và chất điều chỉnh phân tử thấp của chúng 

diễn ra. Độ ẩm hấp phụ khi sử dụng MKD lớn hơn, và các thành phần dễ tháo rời có thể đã được khử 

hấp thụ sau chu kỳ đầu tiên của ảnh hưởng khí hậu. Sau 3 chu kỳ thử, khối lượng của tất cả các mẫu 

đều tăng. 

Các dẫn xuất của dầu đậu nành với các nhóm epoxy và xyclocarbonat có tác dụng ổn định lớn 

nhất trong quá trình lão hóa trong buồng khí hậu sau ba chu kỳ thử nghiệm. 

Bảng 5 - Sự thay đổi khối lượng của các mẫu màng epoxy do tiếp xúc với môi trường khí hậu, tùy 

thuộc vào loại chất điều chỉnh được sử dụng và số chu kỳ thử nghiệm 

Thành phần của chế phẩm Thay đổi về khối lượng (%) sau khi tiếp xúc trong 

máy thử  

1 chu kỳ thử 

nghiệm 

2 chu kỳ thử 

nghiệm 

3 chu kỳ thử 

nghiệm 

ED20 + AF2    

ED20 + AF2 + МKD    

ED20 + AF2 + SM    

ED20 + AF2 + EMKD 0

,

0

4

8

5

±

 

0

,

1

4

1

9

± 0,004 

1

,

0

2

5

8

± 0,025  

ED20 + AF2 + XKEMKD 0

,

1

8

3

9

± 0,06 

0

,

8

8

8

0

± 0,075 

0

,

9

3

6

9

± 0,009 

ED20 + AF2 + ESM 0

,

0

1

9

5

± 0,004 

0

,

0

3

5

4

± 0,009 

0

,

3

5

2

9

± 0,004 

ED20 + AF2 +XKESM 0

,

0

± 0,004 

0

,

0

± 0,008 

0

,

± 0,002 

Lưu ý: Hàm lượng bổ sung là 10 phần trọng lượng trên 100 phần trọng lượng ED-20 

Do mức độ cacbon hóa thấp, XKEMKD chỉ được nhúng một phần vào lưới epoxy, và phần còn 

lại của nó tạo thành các khuyết tật như "đuôi", tức là làm tăng thể tích tự do của chế phẩm. Đây có lẽ 

là lý do giải thích cho khả năng chống chịu của các chế phẩm biến đổi đối với các yếu tố khí hậu thấp 

hơn so với các dẫn xuất chứa oxy khác của dầu thực vật (RM). 



Phân tích gel-sol được thực hiện của các mẫu sau khi tiếp xúc với chúng trong buồng khí hậu 

cho thấy rằng sau một chu kỳ thử nghiệm, mật độ cấu trúc không gian của lớp phủ thường xuyên tăng 

lên, bất kể loại phụ gia điều chỉnh được sử dụng. Có nghĩa là, trong máy thử, sự đóng rắn bổ sung của 

lớp phủ polyme xảy ra dưới tác động của nhiệt độ và độ ẩm tăng lên. 

Bảng 6 - Hàm lượng phần gel của vật liệu epoxy sau khi tiếp xúc trong buồng khí hậu 

Thành phần của chế phẩm 
1 chu kỳ thử 

nghiệm  

2 chu kỳ thử 

nghiệm  

3 chu kỳ thử 

nghiệm  

ED20 + AF2 9

9

,

5

%

 

 

9

7

,

1

%

 

 

9

7

,

7

%

 

 

ED20 + AF2 + МKD 9

9

,

4

 

%

 

 

9

9

,

9

 

%

 

 

9

6

,

7

%

 

 

ED20 + AF2 + SM 9

9

,

7

%

 

 

9

9

,

8

%

 

 

9

7

,

8

%

 

 

ED20 + AF2 + EMKD 99,7% ± 0,069 97,6% ± 0,087 97,3% ± 0,097 

ED20 + AF2 + XKEMKD 98,4% ± 0,078 99,9% ± 0,019  98,5 % ± 0,019  

ED20 + AF2 + ESM 99,8% ± 0,009 97,8% ± 0,097 97,6% ± 0,087 

ED20 + AF2 +XKESM 99,85% ± 0,019 99,9% ± 0,019 98,5% ± 0,019 

Lưu ý: Hàm lượng bổ sung là 10 phần trọng lượng trên 100 phần trọng lượng ED-20 

Sau hai chu kỳ thử nghiệm, mức độ liên kết chéo tiếp tục tăng lên một chút, bất kể thành phần 

của thành phần epoxy là gì, và sau ba chu kỳ tiếp xúc trong máy thử nghiệm, nó giảm xuống, tức là 

các quá trình phá hủy bắt đầu diễn ra. 

Dữ liệu đo nhiệt trọng lượng (Bảng 7) chỉ ra rằng MKD và các dẫn xuất của nó không ảnh hưởng 

đáng kể đến độ lớn và nhiệt độ khi bắt đầu và 50% sự mất trọng lượng của vật liệu epoxy. 

Bảng 7 - Nhiệt độ khởi phát và giảm 50% trọng lượng của dầu thực vật và các chế phẩm epoxy biến 

tính của chúng được bảo dưỡng bằng AF-2 

Thành phần 
Nhiệt độ khi bắt đầu 

giảm khối lượng, оС 

Nhiệt độ khi giảm 

50% khối lượng, оС 

МKD 250 400 

SM 370 420 

ED20 + AF2 335 370 

ED20 + AF2 + МKD 335 370 

ED20 + AF2 + ESM 345 385 

ED20 + AF2 +XKESM 350 390 

ED20 + AF2 + EMKD 340 380 

ED20 + AF2 + XKEMKD 345 382 

Lưu ý: Hàm lượng bổ sung là 10 phần trọng lượng trên 100 phần trọng lượng ED-20 

Điều này có lẽ là do, một mặt, dầu thực vật có khả năng chịu nhiệt cao. Đồng thời, MKD chứa 

các axit béo không no, dễ bị oxy hóa hơn, mức độ không bão hòa hoặc số lượng liên kết đôi trong 

chuỗi hydrocacbon của chúng càng cao. 



Trong thành phần của dầu thực vật, nhạy cảm nhất với quá trình oxy hóa là các axit không bão 

hòa đa, chẳng hạn như linolenic, chứa ba liên kết đôi, và linoleic có hai liên kết đôi [80]. Hàm lượng 

axit linolenic trong MKD cao hơn so với các loại dầu thực vật khác, đặc biệt là đậu tương. 

EMKD có tác dụng ổn định nhiệt nhất định và xyclocarbonate của nó thực tế không làm thay đổi 

tính ổn định nhiệt của các vật liệu được biến tính bởi nó. 

Đồng thời, ESM và XKESM làm tăng đáng kể nhiệt độ khởi động và giảm 50% khối lượng của 

các chế phẩm epoxy. 

Cả MKD và đậu nành đều làm tăng nhẹ độ trương nở của màng epoxy trong nước, tuy nhiên, 

khả năng chống thấm nước của lớp sơn epoxy do chúng cải tiến vẫn khá cao (độ hút nước của chúng 

nhỏ hơn 1%). 

Đồng thời, sự gia tăng độ trương nở của các chế phẩm epoxy trong nước khi đưa MKD vào sẽ 

lớn hơn nhiều so với sự biến tính bằng dầu đậu nành. Việc sử dụng kết hợp dầu đậu nành và axit oleic 

làm chất điều chỉnh không làm thay đổi đáng kể khả năng chống thấm nước của màng epoxy so với 

việc sử dụng dầu đậu nành. 

So với polyme không biến tính, mức độ trương nở của vật liệu epoxy trong dầu công nghiệp và 

xăng tăng lên khi biến tính MKD, tương tự như khả năng chống nước, nhưng nó vẫn ở mức chấp nhận 

được. 

Bản chất ảnh hưởng của dẫn xuất PM đến độ bền của sơn epoxy trong dầu công nghiệp và xăng 

tương tự như sự phụ thuộc của độ bền nước vào thành phần của chế phẩm. ERM làm tăng độ ổn định 

của các chế phẩm trong các môi trường tích cực này, trong khi XKEMKD giảm phần nành 

KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG SINH HỌC CỦA VẬT LIỆU EPOXY ĐƯỢC BIẾN TÍNH BẰNG 

DẦU THỰC VẬT VÀ CÁC DẪN XUẤT CỦA CHÚNG 

Đối với các sản phẩm làm từ nhựa epoxy, do khả năng kháng vi sinh của loại polyme này, vấn 

đề xử lý sau khi hết tuổi thọ của chúng là đặc biệt cấp bách. Được biết, sự hiện diện của các thành phần 

không thể phân hủy sinh học trong công thức làm tăng khả năng phân hủy sinh học của toàn bộ vật 

liệu. Điều này làm cho việc đánh giá ảnh hưởng của dầu thực vật và các dẫn xuất chứa oxy của chúng 

lên quá trình phân hủy sinh học của vật liệu epoxy dưới tác dụng của vi khuẩn và nấm sợi là rất quan 

trọng. 

 Sự biến đổi dầu cây cao su, dẫn xuất epoxy hóa của nó và xyclocarbonate dựa trên nó gây ra sự 

gia tăng khả năng phân hủy sinh học của vật liệu epoxy dưới tác dụng của vi khuẩn, được biểu hiện ở 

mức độ lớn hơn khi được sử dụng như một chất điều chỉnh của MKD. Điều này được biểu thị bằng sự 

tăng điểm, tương ứng từ 1 đến 3, phản ánh mức độ phân hủy sinh học của vật liệu dưới ảnh hưởng của 

nấm. 

Đánh giá những thay đổi trong hoạt động hô hấp của vi sinh vật đất khi có mặt vật liệu epoxy 

biến tính cho thấy rằng tất cả PM và các dẫn xuất chứa oxy của chúng đều có khả năng sinh học đối 

với vi sinh vật. Sự gia tăng lớn nhất của chỉ số này diễn ra khi MKD và hỗn hợp SM với axit oleic 

được sử dụng làm chất điều chỉnh (Hình 9). 



 

Hình 9 - Hoạt động hô hấp của đất khi có mặt các vật liệu polyme dựa trên nhựa epoxy, không 

bị biến đổi và thay đổi bởi MKD và SM và các dẫn xuất của chúng (hàm lượng của các chất điều chỉnh 

là 10 phần trọng lượng trên 100 phần trọng lượng ED-20) 

Sự giảm hàm lượng các axit cacboxylic trong thành phần của MKD sau quá trình oxy hóa, được 

biểu thị bằng sự giảm số lượng axit, dẫn đến giảm nhẹ hoạt động hô hấp của vi sinh vật đất. Cacbonat 

cũng có tác dụng tương tự vì lý do tương tự. 

 Hoạt động hô hấp của vi nấm trong đất khi có dầu đậu nành thấp hơn đáng kể so với MKD. Điều 

này cũng có thể là do thiếu axit béo tự do trong thành phần của nó. Quá trình oxy hóa SM, trái ngược 

với MKD, phần nào làm tăng khả năng phân hủy sinh học trong đất. Điều này có thể là do phương 

pháp epoxy hóa các loại dầu thực vật này khác nhau trong điều kiện công nghiệp và phòng thí nghiệm. 

 Do đó, chất làm cứng epoxy và aminophenol không được vi sinh vật đất sử dụng làm chất nền. 

Đồng thời, cả dầu đậu nành và dầu cây cao su và các dẫn xuất chức năng của chúng đều có khả năng 

sinh học đối với chúng. 

Trong số tất cả các biến thể thành phần được nghiên cứu, khả năng phân hủy sinh học cao nhất 

là đặc trưng của vật liệu epoxy biến tính bằng dầu cây cao su và hỗn hợp dầu đậu nành với axit oleic. 

Do đó, sự hiện diện của các axit béo không no trong công thức của các chế phẩm epoxy làm tăng tốc 

độ phân hủy sinh học của chúng trong đất sau khi kết thúc thời gian sử dụng của chúng. 

KẾT LUẬN 

1. Biến đổi chế phẩm epoxy với dầu cây cao su và dầu đậu nành và các dẫn xuất của chúng với 

các nhóm epoxy và xyclocarbonat, dẫn đến cải thiện một số đặc tính hoạt động và công nghệ khi đóng 

rắn bằng cả aminophenol AF-2 và hesamethylenediamine GMDA. Tăng độ cứng và khả năng chống 

mài mòn, đặc tính kết dính, giảm hệ số ma sát của vật liệu epoxy và tăng tuổi thọ của nồi. 

2. Dầu thực vật và các dẫn xuất chứa oxy của chúng có tác dụng làm dẻo các polyme epoxy và 

tăng mức độ linh động phân tử của chúng. 

3. Bằng phương pháp đo nhiệt lượng quét vi sai, người ta nhận thấy dầu thực vật và các dẫn xuất 

chứa oxy của chúng có tác dụng ức chế quá trình đóng rắn, đặc biệt rõ rệt khi sử dụng dầu đậu nành. 



Đồng thời, việc sử dụng dầu này như một chất điều chỉnh cùng với axit oleic làm tăng tốc đáng kể quá 

trình đóng rắn các đồng phân epoxy với các amin. 

4. Phương pháp chuẩn độ axit-bazơ và phổ IR cho thấy dầu cây cao su không tương tác hóa học 

với nhựa epoxy ở nhiệt độ phòng, theo phương pháp đo nhiệt lượng quét vi sai, phản ứng này xảy ra ở 

nhiệt độ cao. 

5. Khả năng chống chịu khí hậu và khả năng chống lại tác động của nước và môi trường xâm 

thực hóa học, theo dữ liệu thực nghiệm thu được, cao hơn đối với các chế phẩm epoxy biến tính với 

dầu đậu nành và các dẫn xuất chứa oxy của nó, so với dầu cây cao su. 

6. So sánh các dữ liệu về hoạt động hô hấp của đất và đánh giá khả năng chống lại tác động của 

nấm sợi của vật liệu epoxy, tùy thuộc vào thành phần của chúng, cho phép chúng tôi kết luận rằng các 

mẫu biến tính bằng dầu cây cao su được vi sinh vật sử dụng làm chất nền và có giá trị sinh học đối với 

chúng. Do đó, dầu cây cao su và các dẫn xuất của nó đẩy nhanh đáng kể quá trình phân hủy sinh học 

của các chế phẩm epoxy, trong khi dầu đậu nành làm tăng khả năng phân hủy sinh học của chúng ở 

mức độ thấp hơn. 

7. Ví dụ về axit oleic, chỉ ra rằng sự hiện diện của axit béo tự do trong thành phần của các chất 

phụ gia sửa đổi cải thiện toàn bộ phạm vi đặc tính hoạt động của vật liệu epoxy và tăng tốc độ phân 

hủy sinh học của chúng trong đất sau khi hết thời gian sử dụng. 
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