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Abstract: Presented thesis is focused on studying electroinsulating epoxy resin-based sealings. 
It describes a preparation of composite epoxy resin samples with different kinds of micro-ground 
siliceous sand as a filling. The samples given are measured on the temperature dependency of rela-
tive permitivity and dissipation factor. 
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1. ÚVOD 

Epoxidové pryskyřice jsou syntetické polymery a patří do skupiny reaktoplastů. Významných 
vlastností nabývají až po vytvrzení, které nastává chemickou polyadiční reakcí - nedochází tedy 
k odštěpení vedlejších produktů. Vytvrzené produkty mají velmi dobré elektroizolační a dielektric-
ké vlastnosti, mechanickou pevnost, elasticitu, chemickou odolnost vůči vodě, kyselinám i někte-
rým rozpouštědlům. [1] 

2. PŘÍPRAVA VZORK Ů CHS-EPODUR 494-1667 S RŮZNÝM TYPEM PLNIVA 

CHS-EPODUR 494-1667 (CHS = neplněná zalévací hmota, EPODUR = obchodní název, 
494 = typ pryskyřice, 1667 = typ tvrdidla) je modifikovaná nízkomolekulární epoxidová pryskyři-
ce, která se skládá ze složky A - epoxidové pryskyřice a polypropylenglykolu, složky B - tvrdidla 
(tetrahydromethylftalanhydridu), složky C - urychlovače (benzyldimethylaminu) a složky D - fle-
xibilizátoru (polyethylenglykolu). 

Urychlovač určuje, jak rychle se systém bude vytvrzovat. Musí se dávkovat v přesném poměru. 
Flexibilizátor ovlivňuje houževnatost systému a snižuje teplotu skelného přechodu. Množství flexi-
bilizátoru, které se přidá do systému, vychází z aplikace vytvrzeného kompozitu. 

Dále se do systému přidává pigmentová pasta (E-Pasta BF 135 M – BA), která se skládá z epoxi-
dové pryskyřice a pigmentu, neovlivňuje vlastnosti vytvrzeného kompozitu, pouze určuje výsledné 
zbarvení. 

Jako plnivo se používají různé druhy mikromletých křemenných písků:  

- vzorek 1847: Silbond 126EST  
- vzorek 1848: Wollastonitmehl TREMIN 283-100EST  
- vzorek 1849: písek ST6 - Sklopísek Střeleč + Apyral 2E - Nabaltec  
- vzorek 1850: Silbond 126EST + Hydrafil Trefil 744-300EST  
- vzorek 1851: písek ST6 - Sklopísek Střeleč  

Plnění systému jednotlivými plnivy je nastaveno tak, aby výsledná viskozita systému byla vždy 
stejná. Celkové složení směsi jednotlivých vzorků je uvedeno v hmotnostních dílech na 100 dílů 
epoxidové pryskyřice (složky A) v Tabulka 1.  
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Vzorek 

CHS-EPODUR 494-1667 
Pigment. 

pasta 
Plnivo 

 
Složka 

A 

Složka 

B 

Složka 

C 

Složka 

D 
BF135M Silbond 

Wollasto-

nitmehl 

ST6 / 

Apyral 

(1:4) 

Silbond / 

Hydrafil 

(1:4) 

ST6 

 1847 100 85 0,6 17 3 435 - - - - 

 1848 100 85 0,6 17 3 - 320 - - - 

 1849 100 85 0,6 17 3 - - 380 - - 

 1850 100 85 0,6 17 3 - - - 368 - 

 1851 100 85 0,6 17 3 - - - - 382 

Tabulka 1: Složení jednotlivých vzorků 

Dvě důkladně očištěné kovové desky velikosti 440 x 200 mm, tvořící formu, se natřou gelem 
na bázi silikonů, aby bylo možné po vytvrzení separovat kompozitní systém od formy. Mezi tyto 
desky se po třech okrajích vloží tenký proužek silikonové pryže o šířce 20 mm a tloušťce 2 mm. 
Následně je forma vložena na 1 h do teplotní komory předehřáté na 90 °C.  

Směs se připravuje v nádobě, do které se postupně vloží všechny složky kromě urychlovače (slož-
ky C). Nádoba s hotovou směsí se ohřeje na 50 °C, tím se sníží viskozita systému a směs lze lépe 
promíchat. Po důkladném míchání se nechá směs 30 min odstát, aby mohly jednotlivé složky na-
vzájem samovolně difundovat. Následně je přidán urychlovač (složka C), nádoba se zahřeje na 
60 °C a celá směs se hodně rychle míchá, poté se provede odvzdušnění pomocí vakuové vývěvy.  

Připravená kompozitní směs se pomalu nalévá do předem vyhřáté formy na 90 °C. Po naplnění 
je forma vložena do teplotní komory, kde proběhne proces vytvrzení - při teplotě 140 °C po dobu 
10 h. Vytvrzená kompozitní hmota se pozvolna chladí v sušárně. Dalším krokem je nařezání vznik-
lé epoxidové desky, výsledný vzorek má rozměry 80 x 80 mm a tloušťku 2 mm.  

3. POPIS MĚŘENÍ 

Tloušťka zkoumaných vzorků o jmenovitých rozměrech 80 x 80 mm byla měřena digitálním mik-
rometrem Mitutoyo Series 293. Důležité je, aby byly vzorky planparalelní, proto z 10 vzorků každé 
sady (1847, 1848, 1849, 1850 a 1851) bylo vybráno 5 vzorků s nejmenší směrodatnou odchylkou.  

Cílem experimentu bylo zjistit závislost relativní permitivity a ztrátového činitele na napětí, přítla-
ku elektrod a především na teplotě. Měření probíhalo na impedančním analyzátoru Tettex 
2830/2831 ve spojení s měřicím přípravkem Tettex 2914 dle normy ČSN IEC 250 [2]. Napěťová 
závislost byla měřena při pokojové teplotě 23 ±1 °C, kmitočtu 50 Hz a přítlaku elektrod 5 N/cm2. 
Závislost komplexní permitivity na přítlaku elektrod byla měřena při pokojové teplotě 23 ±1 °C, 
napětí 500 V a kmitočtu 50 Hz. Měření teplotních závislostí probíhalo při napětí 500 V, kmitočtu 
50 Hz a přítlaku elektrod 5 N/cm2. Vzorky byly měřeny za teplot 23 ±1, 40, 55, 70, 85 a 100 °C, 
vždy 5x po sobě. Po dosažení požadovaných teplot se vzorek teplotně stabilizoval po dobu 30 min. 

4. VYHODNOCENÍ M ĚŘENÍ 

Z naměřených hodnot je zřejmé, že relativní permitivita ani ztrátový činitel nejsou za daných pod-
mínek (při teplotě 23 ±1 °C a kmitočtu 50 Hz) závislé na přiloženém napětí (do 2000 V), ale jsou 
nepatrně ovlivněny velikostí přítlaku elektrod působících na měřený vzorek. S rostoucím přítlakem 
dochází k eliminaci parazitních vzduchových mezer a obě veličiny vykazují mírný nárůst. Při vel-
kém přítlaku (nad 10 N/cm2) a vyšší teplotě (nad 120 °C) by mohlo dojít k mechanické degradaci 
materiálu. Z tohoto důvodu byla zvolena konstantní hodnota přítlaku 5 N/cm2 vycházející z normy 
ČSN IEC 250 a návodu k obsluze měřicího systému Tettex 2914. 
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Z grafu na Obrázek 1 lze vidět, že s rostoucí teplotou stoupá i reálná složka komplexní permitivity, 
přičemž závislost je možno matematicky vyjádřit exponenciálním průběhem. V uvedeném teplot-
ním rozsahu dosahuje nejvyšších hodnot relativní permitivity (4,5 - 6,8) epoxidová sada vzorků 
1850 a naopak nejnižší hodnoty (4,1 - 5,6) jsou pozorovatelné u epoxidové sady vzorků 1847. 

Stejně jako relativní permitivita i ztrátový činitel vykazuje rostoucí trend se zvyšující se teplotou. 
Největší vliv teploty i nejhorší výsledky jsou pozorovatelné u epoxidové sady vzorků 1850, ztráto-
vý činitel se zvyšující se teplotou strmě stoupá (při 100 °C je roven 0,15). Nejlepších výsledků 
v celém teplotním rozsahu dosahuje sada vzorků 1848, při pokojové teplotě 23 ±1 °C je ztrátový 
činitel roven 0,01 a při 100 °C je 0,07. 

5.  ZÁVĚR 

Bylo připraveno 5 sad vzorků kompozitních epoxidových pryskyřic CHS-EPODUR 494-1667 
s různým typem mikromletých křemenných písků jako plnivem. Stanovení hodnot elektrických  
materiálových veličin těchto vzorků proběhlo ve školních laboratořích diagnostických metod.   
Naměřené hodnoty byly matematicky aproximovány vhodnými funkcemi.  

Z provedené experimentální činnosti vyplývá, že všechny analyzované epoxidové materiály vyka-
zují velmi dobré elektroizolační vlastnosti k účelům, jež jsou předurčeny. Nejlepších elektrických 
vlastností je dosaženo u epoxidových pryskyřic s přidaným plnivem Wollastonitmehl TREMIN 
283-100EST (vzorky 1848) a naopak nejhorší výsledky jsou naměřeny pro epoxidy s plnivy      
Silbond 126EST a Hydrafil Trefil 744-300EST (vzorky 1850). Nejpoužívanější v technické praxi 
jsou epoxidové pryskyřice s přidaným mikromletým křemenným pískem ST6 od firmy Sklopísek 
Střeleč (vzorky 1851), naměřené údaje těchto vzorků dosahují průměrných hodnot.  
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Obrázek 1: Závislost relativní permitivity (vlevo) a ztrátového činitele (vpravo) na teplotě  
epoxidových vzorků při napětí 500 V a kmitočtu 50 Hz 
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