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 ОТРИМАННЯ СКЛОПЛАСТИКОВИХ ТРУБ З 

ПІДВИЩЕНИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

 

У хімічній та нафтогазовій промисловості, у комунальному господарстві 

в теперішній час для транспортування холодної та гарячої питної та технічної 

води широко використовуються склопластикові трубопроводи. 

Нами вирішувалася проблема підвищення низки експлуатаційних 

властивостей типового епоксидного склопластику гарячого тверднення, який 

використовується для отримання труб підприємством ТОВ 

«Стеклопластиковые трубы». 

Досліджено процес отримання склопластикових виробів на основі 

модифікованих епоксидних зв`язних і склоровінгу методом косошарової 

поздовжньо-поперечної намотки. Склопластики отримали при температурі 

(100-110) 0С, протягом 5-15 хвилин. Внутрішній діаметр цих виробів складав 

130 мм, а товщина стінки 2,5 мм.  

До складу модифікованого зв`язного входили епоксидний олігомер CHS-

Epoxy 520, основний твердник – модифікований метилтетрагідрофталевий 

ангідрид ХТ-152Б, прискорювач УП-606/2, модифікатори – поліуретанові 

олігомери Пластур і УРЕП, а також невелика кількість різних антифрикційних 

добавок та антипіренів.  

Вивчали вплив складу композицій на такі показники, як вміст та ступінь 

тверднення зв`язного, деформаційна теплостійкість, ударна в’язкість, 

горючість, зносостійкість затвердненого зв`язного, а також герметичність, 



руйнівне напруження при кільцевому розтягу, хімічна стійкість склопластиків 

та їх санітарно-хімічні властивості.  

Руйнівне напруження при кільцевому розтягу визначали шляхом 

розтягнення кільцевих зразків склопластикових труб по їх площині за 

допомогою внутрішнього тиску, який створюється жорсткими напівдисками 

пристрою випробувальної машини.  

Герметичність та крихкість труб оцінювали при випробуваннях на 

гідростенді СГІ-99. На цьому заключному етапі моделюють реальні умови 

експлуатації склопластикових виробів. Під час випробувань фіксуються два 

показники: 

1) Показник напруження «першого тріску» – внутрішнє напруження у 

трубопроводі, при якому зразок виробу виробляє характерний звук, що свідчить 

про порушення цілісності виробу. Однак дане мінімальне початкове 

руйнування може не вести за собою втрату герметичності. 

2) При подальшому підвищенні напруження, заміряється значення, 

при якому на тілі склопластикової труби виявляються перші сліди випотівання 

або поява свищів, що сигналізує про втрату герметичності і неможливість 

подальшого випробування та використання виробу при більш високому 

напруженні.  

З точки зору вивчення хімічної стійкості склопластикових виробів у 

зв’язку з особливостями подальшої експлуатації труб представляло інтерес 

оцінити поведінку виробів в 3 %-вих розчинах азотної та хлорної кислот. 

Санітарно-гігієнічні дослідження отриманих епоксидних 

склопластикових труб були проведені з метою визначення можливості 

використання їх для гарячого та холодного водопостачання. Дослідження 

полягали у перевірці міграції шкідливих речовин у водне середовище і 

порівнянні їх концентрації з ДКМ даної шкідливої речовини у водній витяжці. 

Залежність властивостей затверднених зв’язних від оптимального складу 

композицій надана в табл.1. 

 



Таблиця 1 – Експлуатаційні показники затверднених зв’язних 

Вміст наповнювача та 

модифікатора 

Займан 

ня за 

стан-

дартом 

UL-94, 

показ-

ник V 

Стійкість 

до дії 

розпечен-

ня за 

Шрамом 

та Цеб-

ровським, 

бал. 

Тепло-

стійкість 

за Мар-

тенсом, 

◦С 

Ударна 

в’яз-

кість, 

кДж/м2 

Руйнів-

не на-

пружен-

ня при 

вигині, 

МПа 

Показник 

стирання, 

мм3/м 

Вихідне зв’язне 

(без наповнювача) 
V-2 2 110 5 45 0,480 

Амоній молібденово-

кислий 1 % 
V-1 3 120 24 92 0,400 

Поліфосфат амонію 3 % V-0 4 120 20 60 0,450 

Поліфосфат амонію 3 % 

+  Пластур 5 % 
V-1 3 150 22 80 0,250 

Воластоніт 2,5 %, 

Борат цинку 2,5 % 
V-0 4 150 14,2 60 0,300 

Воластоніт 5 % V-1 3 130 16,0 50 0,320 

Воластоніт 3 %, 

+ Пластур 5 % 
V-1 3 150 20,0 60 0,220 

Каолін 3 % V-1 3 130 14,5 40 0,130 

Карбід кремнію 3 % V-1 3 140 10,0 45 0,260 

Воластоніт 3 %, 

Графіт 1 %, 

Дисульфід молібдену 1% 

V-1 3 140 7,0 60, 5 0,210 

УРЕП 10 % V-1 3 150 7,0 85 0,220 

Пластур 10 % V-1 3 170 7,0 85 0,220 

 

У результаті досліджень було встановлено, що найкраще поєднання 

визначених властивостей, як за зносостійкістю, так і за показниками міцності 

без істотного впливу на параметри технологічного процесу досягається при 

введенні до складу досліджуваних композицій 5 % мас. суміші добавок з 1 % 

мас. дисульфіду молібдену, 1 % мас. графіту і 3 % мас. воластоніту, або 

введенні 3 % мас. каоліну, або 10 % мас. поліуретанових модифікаторів УРЕП 

та Пластур.  

Із досліджень горючості зв’язних та склопластиків можна заключити, що 

оптимальним є вміст 3 % мас. поліфосфату амонію, або 1 % мас. амонію 

молібденовокислого, або суміші із 2,5 % мас. борату цинку та 2,5 % мас. 

воластоніту.  



Склопластики при цьому можна віднести до категорії таких, що важко 

горять, або до таких, що самозатухають. Ступінь жаростійкості за Шрамом і 

Цебровським для них дорівнює 3-4 балам, а за показником горючості за 

стандартом UL94 зразки відносяться до категорій V-0 та V-1.   

Результати досліджень руйнівного напруження при кільцевому розтягу, 

напруження втрати герметичності та напруження «першого тріску» для 

склопластиків на основі обраних складів наповнених композицій показали, що 

вказані добавки і модифікатори позитивно впливають на ці показники.   

Показник руйнівного напруження при кільцевому розтягу складає 450-

470 МПа. Вміст вже 2 % мас. модифікаторів приводить до підвищення 

показника «першого тріску» та напруження втрати герметичності на 20 %, а 

при додаванні 10 % мас. ці показники збільшуються вдвічі.  

Також визначено, що додавання модифікаторів Пластур та УРЕП та ряду 

наповнювачів підвищує деформаційну теплостійкість затверднених зв’язних зі 

110 оС до 170 оС. 

Експлуатаційні показники не змінюють своїх значень після кип’ятіння 

зразків затверднених звязних в 3 %-вих розчинах азотної та хлорної кислот 

протягом 7 діб і більше. 

Санітарно-хімічними дослідженнями склопластикових виробів було 

встановлено, що такі труби відповідають вимогам санітарно-хімічних 

показників, і зв'язні, що пропонуються, можна використовувати для 

виготовлення склопластикових труб для гарячого і холодного водопостачання. 

Таким чином отримано оптимальні склади композицій, що дозволять 

виробляти склопластикові труби методом безперервної косошарової 

поздовжньо-поперечної намотки з підвищеною зносостійкістю, хімічною 

стійкістю або зі зниженою горючістю та високими показниками міцності.  

Такі труби можна рекомендувати для транспортування середовищ з 

підвищеним тиском до 6,7 МПа. 

 

 



РЕАКТИВЫ 

 

1 Триэиленгликольдиметакрилат ТГМ-3, 

Олигоэфиракрилаты : МГФ-1, МДФ-2 

2 Олигокарбонатметакрилат ОКМ-2 

3 Олигоуретанметакрилат ОУА-2000Ф (г.Дзержинск, Нижегородская 

обл),  BR-116, BR-146, Genomer 4205 

4 Эпоксиакрилат, бисфенолглицидилметакрилат (БИС-ГМА) 

5  Триметакрилаттриэтаноламин 

6  Камфорохинон 

7 Краситель метиловый фиолетовый (метилвиолет) , (Днепропетровск) 

8 Бензофенон 

9 Метиловый эфир бензоина (кеталь) 

  


