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Vinilésztergyanták

Tárgyszavak: epoxigyanta; akrilsav; szintézis; vizsgálat; tulajdonság;
új típusok; csőgyártás.

Az akriláttal módosított epoxigyanták (vinilésztergyanták) előállításakor
általában kis molekulatömegű epoxigyantát (pl. etilénglikol diglicidiléterét) rea-
gáltatnak akrilsavval vagy metakrilsavval a következő egyenlet szerint: 

CH2-CH-CH2-O-CH2-CH2-O-CH2-CH-CH2  +  CH2=CH-COOH

         O     O
                                                           110 °C, 5 h
   CH2=CH-COO-CH2-CH-CH2-O-CH2-CH2-O-CH2-CH-CH2-OOC-CH=CH2

                                   OH                                         OH

Az ilyen gyanták megőrzik az epoxigyanták tulajdonságait, de vinilmono-
merekkel térhálósíthatók. Mivel a telítetlen kötéseket a molekulaláncok vég-
csoportjai tartalmazzák, a térhálósodás sokkal gyorsabban megy végbe. A
térhálósított gyanták szívósak és jó a vegyszerállóságuk, nem könnyen reped-
nek meg használat közben, és a hidrolízisnek is jobban ellenállnak, mert ke-
vesebb bennük az észtercsoport, és ami van, azt is védi térhálós szerkezet.
Az ilyen gyanták jól nedvesítik a különböző felületeket, ezért különösen alkal-
masak bevontkészítésre; gépkocsialkatrészek, nyomtatott áramkörök, építő-
anyagok, szállal erősített kompozitok gyártására. 

A DSM Composite Resins cég Atlac E-Nova márkanévvel hozza forga-
lomba vinilésztergyantáit. A közelmúltban több új típussal bővítette választé-
kát. Az UI-fénnyel térhálósítható RE3475 és a hő hatására térhálósodó
RE2145 jelzésű gyantát csőgyártáshoz, csőrendszerek javításához, felújításá-
hoz ajánlja. Egy már korábban is gyártott, FW2045 jelzésű gyantájából ugyan-
csak csöveket készítenek. Ilyen csöveket alkalmaznak pl. a DSM saját geeleni
üzemében az elszívott hulladékgázok elvezetésére.

Indiában a sztiroltartalom hatását vizsgálták vinilésztergyanták tulajdon-
ságaira. Epoxigyantaként biszfenol-A és etilénglikol diglicidil-éterét (DGEBA,
ill. DGEEG) állították elő, és ezeket akrilsavval reagáltatták, majd 10, ill. 20%



sztirol és 1% dibenzoil-peroxid hozzáadása után PTFE lapon 2 mm vastag fil-
met öntöttek belőle. A térhálósítást 70 °C-on, 3 h hosszat végezték, majd 140
°C-on 1,5 h hosszat utóhőkezelték a gyantaréteget. A kikeményedett gyanta-
lemezek mechanikai tulajdonságait az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat
Az akriláttartalmú epoxigyanták mechanikai tulajdonságai

Gyanta-
rendszer

Sztirol-
tartalom, %

Keménység,
Shore D

Hajlító-
szilárdság,

MPa

Húzó-
szilárdság,

MPa

Szakadási
nyúlás,

%
ADGEBA 75 64 22 7,8
ADGEEG 10 62 59 19 8,6
ADGEBA+
ADGEEG
(80:20)

70 61 21 8,2

ADGEBA 79 60 25 7,9
ADGEEG 20 60 55 20 8,2
ADGEBA+
ADGEEG
(80:20)

75 59 23 8,4

A sztiroltartalom növekedésével nőtt a keménység és a húzószilárdság,
és csökkent a hajlítószilárdság, ami a sűrűbb térhálószerkezettel magyaráz-
ható. Az etilénglikolalapú gyanták mechanikai tulajdonságai gyengébbek a
biszfenol-A-alapúakénál. A két gyanta keverékéből készített próbatestek tulaj-
donságai köztes értékűek. A két gyantarendszer vegyszerállósága (vegysze-
rek: metanol, 10%-os NaOH, 10%-os HCl, 10 napos hatás) hasonlóan jó. Hid-
rolízist, tömegváltozást nem észleltek.
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