
Timpul de intarire al rasinilor epoxidice  

Rasinile epoxidice sunt  polimeri care se transforma ireversibil dintr-un 

material lichid in unul solid cu ajutorul unui intaritor prin intermediul unei 

reactii chimice exoterme.   

In general vocabularul tehnic pentru rasini este importat odata cu rasinile 

asa ca in documentatiile tehnice vom gasi de obicei denumirile in 

engleza, denumiri pe care le vom pastra pentru a nu crea confuzie.  

Timpul necesar pentru a trece de la stadiul lichid la stadiul solid  este 

numit cure time.  

Cure time – timpul de intarire-  al rasinilor trece prin mai multe faze . 

Viteza reactiei  chimice, lungimea timpului de lucru si timpul total de 

intarire al amestecului depinde de temperatura ambientala. Aceste 

caracteristici pot fi influentate prin controlul temperaturii ambientale.   

 Working time – este timpul de dupa amestecarea componentelor in 

care rasina ramane in stadiu lichid si poate fi prelucrata.  Un indiciu 

asupra timpului de lucru al rasinii este dat de  Pot life .  

Pot life - se refera la timpul in care o anumita cantitate de amestec isi 

dubleaza sau tripleaza vascozitatea. Nu este neaparat o indicatie a 

timpului de lucru ci mai mult un criteriu de comparare a unei combinatii 

de rasina si intaritor cu alta . Pot life-ul depinde de tipul de intaritor 

folosit.  Evident ca un pot life de 20-30 minute iti indica un timp de lucru 

mai scurt fata de un pot life de 40-60 minute.  Anumiti intaritori folositi in 

adezivi au pot life de cateva minute. 

Cand amestecul a ajuns in stadiul de gel timpul de lucru s-a terminat.  

Initial cure phase -  Gel time  - (intarirea initiala)-este timpul in care 

amestecul a devenit foarte vascos si nu se mai poate prelucra. In 

aceasta perioada nu este indicat sa intervii asupra amestecului pentru ca 

legaturile chimice sufera modificari care influenteaza negativ proprietatile 

finale ale rasinii. In aceasta perioada rasina se va intari in continuare 

pana cand ajunge la stadiul de  solid. 

Final cure  phase– (intarirea finala) – amestecul a devenit solid. Acest 

stadiu se atinge in general dupa aproximativ 12 ore. Desi a devenit solid 

amestecul continua sa se intareasca inca 1 sau 2 saptamani in functie 

de intaritorul folosit. In general dupa o saptamana se considera ca rasina 

a ajuns la peste 90% din duritatea finala. 

 


