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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Впровадження нових розробок та розширення існуючих 

сфер застосування техніки визначається в значній мірі здатністю 

полімеркомпозитних матеріалів функціонувати в екстремальних умовах, за 

підвищених рівнів радіації, температури, хімічних реагентів, механічних та 

триботехнічних навантажень. Розвиток атомної промисловості, ядерної енергетики, 

військової та космічної техніки гостро потребує захисту електронних приладів з 

використанням металевих корпусів, захисних екранів або покриттів на основі 

полімерів, полімеркомпозитів, кераміки. Конструювання таких приладів із високим 

ступенем захисту є актуальною задачею забезпечення надійної роботи на атомних 

та космічних станціях, під час утилізації ядерних відходів та роботі в радіоактивно-

заражених районах. Крім того, для проведення унікальних фізичних експериментів 

з великим радіаційним навантаженням, які проводяться на прискорювачах 

заряджених частинок в ЦЕРНі потрібні напівпровідникові прилади, які здатні 

забезпечити довготривалий дозиметричний контроль у внутрішніх треках ядерних 

установок. Класичні технології отримання захисних покриттів передбачають 

використання дорогих та важких  металевих корпусів. Також використання вже 

відомих матеріалів та виробів для вирішення таких задач створює необхідність не 

лише оцінки їх радіаційної стійкості граничних параметрів експлуатації, але й 

можливості використовувати радіаційне випромінення як технологічний фактор 

для поліпшення властивостей полімеркомпозитних матеріалів на основі 

реактопластів.  

Проблема захисту елементів напівпровідникової електроніки від впливу 

радіації може бути вирішеною шляхом застосування локального радіаційного 

захисту в результаті використання спеціальних покриттів, що безпосередньо 

наносяться на поверхні таких елементів. Перспективною у цьому напрямку є 

розробка та застосування епоксикомпозитних покриттів, які мають ряд переваг над 

іншими реакційноздатними полімерами завдяки високій технологічності, 

адгезійній міцності, твердості, зносостійкості, корозійній стійкості та стійкості до 

циклічних температурних полів. Також такі покриття є легшими та дешевшими 

порівняно з металевими корпусами. Тому актуальність розробки епоксикомпозитів 

з високими фізико-механічними і експлуатаційними характеристиками та 

технології формування на їх основі покриттів для екранування напівпровідників 

від впливу радіаційних випромінювань, агресивного середовища та 

високоенергетичних фізичних полів полягає у створенні принципово нових 

елементів електроніки та приладів з високим ступенем захисту. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

впливу радіаційного випромінення на механічні, електричні та експлуатаційні 
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властивості епоксикомпозитів та одержаних на їх основі радіаційно-захисних 

покриттів з екрануючими властивостями безпосередньо пов’язані з державними 

науковими програмами і, зокрема, з науковими планами кафедр матеріалознавства 

та фундаментальних наук Луцького національного технічного університету. 

Основні результати роботи отримано в процесі виконання науково-дослідних 

робіт: «Розробка комплексу керованих властивостей багатодолинних 

напівпровідників та полімеркомпозитних матеріалів для функціонування в 

екстремальних умовах експлуатації» (державна реєстрація 0117U000630) та 

«Розробка складу, технології формування та рециклінгу біокомпозитів на основі 

матеріалів з відновлюваних джерел» (державна реєстрація 0120U102497), в яких 

здобувач була основним виконавцем. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є вивчення впливу 

високоенергетичного електронного випромінення і режиму термообробки на 

формування структури та властивості епоксикомпозитних радіаційно-захисних 

покриттів для монокристалів кремнію та германію. 

Для досягнення даної мети необхідно було вирішити такі основні задачі: 

̶ дослідити вплив випромінювання різними потоками електронів та режиму 

термообробки на механічні, експлуатаційні та електричні властивості 

епоксиполімерів з різним вмістом поліетиленполіаміну; 

̶ встановити методом золь-гель аналізу кількісне співвідношення між 

радіаційним структуруванням та деструкцією епоксиполімерної матриці, 

опроміненої потоками електронів; 

̶ дослідити структурні перетворення в епоксиполімерній системі та 

оптимізувати процес формування захисного епоксиполімерного покриття;  

̶ дослідити електричні та гальваномагнітні властивості опромінених 

потоками електронів монокристалів n-Si та n-Ge, покритих шаром 

епоксикомпозиту, наповненого порошками заліза або алюмінію, та визначити 

концентрацію утворених радіаційних дефектів в досліджуваних матеріалах; 

̶ провести розрахунки радіаційних втрат та коефіцієнта пропускання потоку 

електронів для шару епоксикомпозитного покриття оптимальної товщини. 

Об’єкт дослідження – модифіковані радіаційним випроміненням 

епоксикомпозитні покриття для захисту монокристалів n-Si та n-Ge. 

Предмет дослідження – процеси структурування та властивості 

модифікованих радіаційним випроміненням епоксикомпозитних матеріалів та 

захисних покриттів для монокристалів n-Si та n-Ge.  

Методи дослідження. В роботі використано класичні експериментальні 

методики досліджень фізико-механічних (границя міцності при стисненні, 

твердість, вміст гель-фракції, електропровідність) та експлуатаційних 
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(інтенсивність зношування)  характеристик епоксикомпозитів, метод 

математичного планування експерименту, методику вимірювань ефекту Холла для 

дослідження електричних та гальваномагнітних властивостей напівпровідників 

(питома електропровідність, концентрація носіїв струму, стала Холла). ІЧ-спектри 

отримано на спектрофотометрі марки «IRAffinity-1S». Дослідження макро- та 

мікроструктури проведено на металографічному мікроскопі МИМ-10 та 

електронному мікроскопі РЕМ-106И. Оптимізацію складу та режиму формування 

епоксикомпозитних покриттів проведено з використанням математичного методу 

багатофакторного планування експерименту та градієнтного спуску по поверхні 

відгуку. Розрахунки концентрації радіаційних дефектів в монокристалах кремнію 

та германію проведено на основі зонної теорії твердого тіла та статистики 

електронного газу в напівпровідниках. Моделювання енергетичних втрат 

електронів під час проходження шару епоксикомпозиту здійснено з використанням 

відомих процесів взаємодії випромінювання з твердим тілом. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

1. Вперше визначено залежність границі міцності, інтенсивності зношування 

та питомої електропровідності для епоксиполімерів з різним вмістом 

поліетиленполіаміну від поглинутої дози електронного випромінення з енергією  

10 МеВ та 12 МеВ, в результаті чого встановлено оптимальний вміст 

поліетиленполіаміну, режим випромінювання потоку електронів та наступної 

термічної обробки, що забезпечує підвищення механічних, експлуатаційних та 

електричних характеристик досліджуваних епоксиполімерів. 

2. Застосовано метод розрахунку відношення ймовірності деструкції до 

ймовірності структурування епоксиполімерної матриці, на основі якого шляхом 

лінійної апроксимації інтерпретовано залежність вмісту золь-фракції від 

поглинутої дози електронного випромінення для епоксиполімерів з різним вмістом 

поліетиленполіаміну. 

3. Вперше одержано температурні залежності концентрації електронів і 

питомої електропровідності та визначено концентрацію радіаційних дефектів на 

основі розв’язків рівнянь електронейтральності для опромінених електронами з 

енергією 10 МеВ та 12 МеВ монокристалів n-Ge та n-Si, покритих шаром 

епоксиполімеру та епоксикомпозиту, наповненого порошками заліза або алюмінію. 

4. Вперше встановлено, що для монокристалів n-Ge та n-Si, покритих шаром 

епоксиполімеру або епоксикомпозиту, наповненого порошком алюмінію, магнітна 

чутливість не залежить від індукції зовнішнього магнітного поля, а у випадку 

формування шару епоксикомпозиту, наповненого порошком заліза, дана 

характеристика лінійно зростає під час збільшення магнітного поля до 0,3 Тл. На 

основі одержаних залежностей ЕРС Холла від індукції зовнішнього магнітного 
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поля за різних температур, використавши метод найменших квадратів, проведено 

розрахунки магнітної чутливості для монокристалів n-Ge та n-Si. 

5. Проведено розрахунок коефіцієнта пропускання, радіаційних, іонізаційних 

та сумарних втрат для електронів з енергіями 10 МеВ та 12 МеВ у випадку 

проходження через шар епоксиполімеру товщиною 5 мм з вмістом 

поліетиленполіаміну 12 мас. ч. та епоксикомпозитів, наповнених порошками 

алюмінію або заліза в кількості 30 мас. ч., в результаті чого встановлено, що 

іонізаційні втрати енергії швидких електронів значно перевищують радіаційні та 

зростають за умови введення в епоксиполімерну матрицю  порошків алюмінію або 

заліза. 

Практичне значення роботи. На основі проведених експериментальних 

досліджень та теоретичних розрахунків оптимізовано технологію одержання 

епоксикомпозитних матеріалів з підвищеними механічними, електричними та 

експлуатаційними характеристиками для захисту монокристалів n-Ge та n-Si від 

радіаційних впливів. Визначені оптимальні режими електронного випромінення та 

термообробки дозволять одержати на основі епоксиполімерів легкі, технологічні, 

відносно дешеві захисні покриття для атомної і термоядерної енергетики, космосу, 

військової техніки, авіа- та приладобудування. Розроблений шар 

епоксикомпозитного покриття, наповненого порошком заліза, може бути 

використаний для захисту елементів напівпровідникової електроніки, яка 

виготовлена на основі германію або кремнію від шкідливого впливу 

високоенергетичного електронного випромінення. 

Результати дисертаційної роботи використано на ПрАТ «Волиньобленерго» 

для захисту напівпровідникових елементів електроніки, зокрема чутливих сенсорів 

Холла, які використовуються для безконтактного вимірювання великих струмів. 

Особистий внесок автора. В дисертаційну роботу ввійшли наукові 

результати, які отримані автором самостійно. Визначення актуальності роботи, 

аналіз літературних даних, вибір методів та методик досліджень, виготовлення 

зразків, проведення експериментів та їх математична обробка здійснені здобувачем 

особисто. Визначення мети, постановка задач, обговорення результатів 

експериментальних досліджень, аналіз та формулювання висновків проведено 

спільно з науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи 

представлено на II Міжнародній науково-практичній конференції «Системи 

розроблення та постановлення продукції на виробництво. Індустрія 4.0. Сучасний 

напрямок автоматизації та обміну даними у виробничих технологіях» (м. Суми, 

2017 р.); Міжнародній конференції молодих вчених та аспірантів «ІЕФ’2017»  

(м. Ужгород, 2017 р.); конференції молодих вчених з фізики напівпровідників 
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«Лашкарьовські читання – 2018» (м. Київ, 2018 р.); IX та X Міжнародній науковій 

конференції «Релаксаційно, нелінійно, акустооптичні процеси і матеріали» 

(РНАОПМ-2018 та РНАОПМ-2020) (м. Луцьк, 2018 та 2020 рр.); V Всеукраїнській 

науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Фізика і хімія 

твердого тіла: стан, досягнення і перспективи» (м. Луцьк, 2018 р.); IV International 

Scientific and Practical Conference «Scientific achievements of modern society» 

(Liverpool, United Kingdom, 2019). 

Публікації. Результати досліджень представлені в 16 наукових працях, з яких 

2 статті опубліковано у журналах, що входять у міжнародну наукометричну базу 

даних Scopus, 1 стаття опублікована у журналі, що входить у міжнародну 

наукометричну базу даних Web of Science, 4 статті опубліковані у фахових та 

закордонних виданнях, 8 тез доповідей на міжнародних та вітчизняних 

конференціях, 1 монографія опублікована в закордонному науковому виданні.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 

чотирьох розділів, висновків та переліку використаної літератури. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 175 сторінок. Робота виконана на 137 сторінках 

машинописного тексту, містить 11 таблиць, 52 рисунки та 243 використаних 

літературні джерела. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність захисту елементів напівпровідникової 

електроніки від впливу радіації шляхом застосування локального радіаційного 

захисту, який полягає у використанні епоксикомпозитних покриттів, що 

безпосередньо наносяться на поверхні елементів електроніки, встановлено зв’язок 

з науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету, завдання, об’єкт і 

предмет дослідження, висвітлено наукову новизну та практичну значимість 

отриманих результатів. Наведено дані щодо апробації роботи та кількості 

опублікованих праць. 

У першому розділі проведено аналіз сфер застосування епоксикомпозитних 

матеріалів та визначено недоліки, які можливо усунути за рахунок модифікації 

структури фізичними полями. Проаналізовано праці вітчизняних та іноземних 

науковців, що стосуються впливу фізичних полів на структуру та властивості 

епоксикомпозитів. Визначено перспективні напрямки розробки радіаційно-стійкої 

апаратури шляхом застосування методів локального захисту, зокрема створення 

спеціальних корпусів та покриттів з інтегрованими в них радіаційно-захисними 

екранами. При цьому практична та комерційна доцільність полягає у створенні 

захисних екранів, покриттів або оболонок на основі полімеркомпозитних 

матеріалів, які є більш технологічними, легкими та дешевшими порівняно з 
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металевими корпусами. Визначено, що комплексна обробка у фізичних полях 

дозволяє регульовано змінювати надмолекулярну структуру епоксиполімерів та 

поліпшувати їх експлуатаційні властивості. На основі проведеного аналізу 

поставлено завдання, що полягають у розробці та дослідженні властивостей нових 

епоксикомпозитних покриттів, модифікованих радіаційним випроміненням для 

захисту елементів електроніки. 

У другому розділі наведено експериментальні та теоретичні методи 

досліджень, а також подано характеристику матеріалів, що використані для 

формування епоксиполімерних композитів і захисних покриттів на їх основі. Для 

формування полімерної матриці використано епоксидно-діановий олігомер марки 

ЕД-20 (ГОСТ 10587-84). Структурування композиції проведено твердником 

поліетиленполіамін (ТУ 6-02-594-85).  

Обробку епоксиполімерів проводили у фізичних полях:  

̶ обробка потоками високоенергетичних електронів; 

̶ термічна обробка з наступною обробкою потоками високоенергетичних 

електронів; 

̶ обробка потоками високоенергетичних електронів з наступною термічною 

обробкою. 

На початковому етапі структурування епоксикомпозитів проводили за 

кімнатної температури протягом 24 год. Термічну обробку проводили за 

ступінчастим режимом шляхом нагрівання епоксикомпозитів в сушильній шафі в 

діапазоні температур 70-130 °С протягом 6 год. Обробку епоксикомпозитних 

зразків потоками високоенергетичних електронів проводили в Інституті 

електронної фізики на мікротроні М-30 дозами 5-700 кГр за енергії 10 та 12 МеВ.  

Для поліпшення фізико-механічних властивостей епоксидних полімерів до 

складу композиції вводили такі наповнювачі як алюмінієвий порошок марки  

ПА-1(ГОСТ 6058-73) з розміром частинок 80-100 мкм та карбонільне залізо марки 

Р-10 (ГОСТ 13610-79) з розміром частинок частинок 1,5-3,5 мкм.  

Границю міцності епоксикомпозитів при стисненні визначали за  

ГОСТ 14759-69, твердість методом Брінеля на твердомірі марки Novotest TC-БРВ 

(ГОСТ 1786-80), зносостійкість – на машині тертя СМЦ-2. Ступінь структурування 

епоксикомпозитних матеріалів і покриттів визначали за вмістом гель-золь-фракції 

за допомогою екстрактора Сокслета, який працював в автономатичному режимі. 

Спектри в інфрачервоному діапазоні отримано на спектрофотометрі марки 

«IRAffinity-1S». Дослідження макро- та мікроструктури проведено на 

металографічному мікроскопі марки МИМ-10 та на растровому електронному 

мікроскопі марки РЕМ-106И. 
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Для дослідження електричних та гальваномагнітних властивостей (питома 

електропровідність, концентрація носіїв струму, стала Холла) монокристалів 

германію та кремнію із епоксикомпозитним покриттям використано методику 

вимірювань ефекту Холла. Розрахунки концентрації радіаційних дефектів в 

монокристалах кремнію та германію проведено на основі зонної теорії твердого 

тіла. Моделювання енергетичних втрат електронів під час проходження шару 

епоксикомпозиту здійснено з використанням відомих процесів взаємодії 

випромінювання з твердим тілом. 

В третьому розділі подано результати дослідження впливу термообробки та 

високоенергетичного електронного випромінення на фізико-механічні та 

експлуатаційні властивості епоксиполімерів. Визначено оптимальний 

технологічний режим обробки матеріалів, що забезпечує підвищення міцності, 

зносостійкості та твердості  епоксиполімерів порівняно з неопроміненими 

зразками.  

Опромінення епоксиполімерів дозою 10 кГр призводить до зростання у 3 рази 

границі міцності при стисненні порівняно з неопроміненими епоксиполімерами, 

додатково структурованими під впливом термічного поля (рис. 1, а), що повʼязано 

з підвищенням рухливості сегментів макромолекул епоксидної композиції та 

формуванням однорідної структури епоксиполімерної сітки. У випадку 

опромінення епоксиполімерів дозою 30 кГр відбувається зниження границі 

міцності при стисненні, при цьому крива монотонно спадає зі збільшенням дози 

електронного випромінення, оскільки за умови підвищеної інтенсивності 

випромінювання домінують процеси деструкції над процесами радіаційного 

структурування, що призводить до руйнування утворених хімічних звʼязків. 

Отримані специфічні залежності границі міцності при стисненні від поглинутої 

дози електронного випромінення для епоксиполімерів пов’язані зі структурними 

перетвореннями в епоксиполімерній сітці та зміною величини модуля Юнга.  

Обробка епоксиполімерів електронним випроміненням дозою 10 кГр з 

наступною витримкою у термічному полі призводить до зниження границі міцності 

при стисненні у 1,6 раз порівняно з опроміненими зразками, що пов’язано з 

перетвореннями надмолекулярної структури епоксиполімерної матриці під 

впливом теплової енергії. В результаті термічної обробки кількість хімічних 

зв’язків не змінюється, однак теплова енергія призводить до формування крупних 

кластерів за рахунок впорядкування надмолекулярної структури, що призводить до 

підвищення здатності локальних об’ємів епоксиполімерної матриці зміщуватись 

відносно інших під впливом статичного навантаження без руйнування. 

Підвищення міцності при стисненні на 37 % епоксиполімерів, які оброблені у 

термічному полі з наступним опроміненням, порівняно з епоксиполімерами після 
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термічної обробки повʼязано з процесами вторинного структурування за рахунок 

утворення нових хімічних звʼязків між макромолекулами епоксидної смоли та 

поліетиленполіаміну в результаті активації гідроксильних груп під впливом 

радіаційного  випромінення. 

Використання радіаційного випромінення дозами 30-60 кГр призводить до 

різкого зниження границі міцності при стисненні епоксиполімерів через 

домінування процесів радіаційної деструкції епоксиполімерної сітки в обʼємі 

циліндричних зразків. 

Твердість епоксиполімерів опромінених дозами 10 кГр аналогічно міцності 

при стисненні зростає на 18 % порівняно з епоксиполімерами після термічної 

обробки (рис. 1, б). Проведення комплексної обробки епоксиполімерів, яка полягає 

в радіаційному опроміненні зразків потоками електронів з наступною термічною 

обробкою або в термічній обробці з наступною  обробкою радіаційним 

випроміненням, призводить до зниження твердості в діапазоні 10-50 кГр, що 

повʼязано з пластифікацією поверхневого шару епоксиполімерів в результаті 

проведення наступної обробки у фізичному полі.  

У випадку використання вищої дози радіаційного випромінення (50-60 кГр) 

відбувається підвищення твердості, що обумовлено процесами додаткового 

структурування за рахунок утворення нових хімічних звʼязків між компонентами 

епоксидної композиції у поверхневих шарах, в яких  сегменти макромолекул 

епоксиполімерної сітки характеризуються вищою рухливістю.  

   

  
а        б   

Рис. 1. Вплив дози радіаційного випромінення потоками електронів з енергією 12 МеВ на 

границю міцності при стисканні (а) та твердість (б) епоксиполімерів з вмістом 

поліетиленполіаміну 12 мас. ч. залежно від режиму обробки:  

1 – опромінені епоксиполімери з наступною термічною обробкою;  

2 – термічно оброблені епоксиполімери з наступною обробкою радіаційним 

випроміненням;  

3 – опромінені епоксиполімери без термічної обробки 
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Вміст гель-фракції опромінених епоксиполімерів з наступною обробкою в 

термічному полі залишається стабільним у випадку застосування доз радіаційного 

випромінення 10-30 кГр, що повʼязано з формуванням стійких хімічних звʼязків 

між макромолекулами компонентів епоксиполімерної матриці під впливом 

фізичних полів (рис. 2). У випадку обробки  епоксиполімерів радіаційним 

випроміненням або комплексною обробкою у термічному полі з наступною 

обробкою радіаційним випроміненням вміст гель-фракції знижується на 2-4 %, 

оскільки інтенсивність опромінення епоксиполімерів дозами 10-30 кГр призводить 

до утворення нестійких фізичних та одинарних хімічних звʼязків. Підвищення доз 

випромінення до 60 кГр забезпечує формування стійких подвійних та потрійних 

хімічних звʼязків, кількість яких зростає пропорційно до збільшення дози 

опромінення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Вплив дози радіаційного випромінення на вміст гель-фракції епоксиполімерів з 

вмістом поліетиленполіаміну 12 мас. ч. залежно від режиму обробки: 

1 – опромінені епоксиполімери з наступною термічною обробкою;  

2 – термічно оброблені епоксиполімери з наступною обробкою радіаційним 

випроміненням;  

3 – опромінені епоксиполімери без термічної обробки 

 

На основі золь-гель аналізу та обчислених значень відношень ймовірності 

деструкції до ймовірності радіаційного структурування епоксиполімерної сітки 

проведено інтерпретацію одержаних залежностей границі міцності, твердості, 

питомої електропровідності від дози електронного опромінення епоксиполімерів. 

Встановлено, що додаткове структурування епоксиполімерів за рахунок утворення 

нових хімічних звʼязків між кінцевими групами макромолекули епоксидної смоли 

та поліетиленполіаміну призводить до зменшення питомої електропровідності 
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епоксиполімерів, а радіаційна деструкція – до збільшення. Вміст гель-фракції в 

епоксиполімерах залежить від кількості поліетиленполіаміну, дози радіаційного 

випромінення та режиму обробки у фізичному полі. 

Визначення коефіцієнтів α=gs/2gc, що позначають відношення імовірності 

розривів (gs) епоксиполімерної сітки до імовірності структурування (gc), здійснено 

шляхом лінійної апроксимації даних залежностей для різних інтервалів доз 

випромінення на основі методу найменших квадратів (рис. 3). Визначено, що 

обчислене значення коефіцієнта α для епоксиполімерів з різним вмістом 

поліетиленполіаміну та різним режимом обробки є меншим 0,5. Це означає, що для 

опромінених епоксиполімерів радіаційне структурування епоксиполімерної сітки 

переважає радіаційну деструкцію і залежить від дози радіаційного випромінення, 

додаткової термообробки та режиму обробки. В результаті експериментальних 

досліджень встановлено, що вміст гель-золь фракції, границя міцності при 

стисненні, твердість та питома електропровідність опромінених потоками 

електронів епоксиполімерів з наступною обробкою в термічному полі перебувають 

у кореляційній залежності від дози радіаційного випромінення. 

 

 
а    б     в 

Рис. 3. Залежність функції 2
1

zz   від оберненої дози електронного випромінення для 

епоксиполімерів з вмістом поліетиленполіаміну в кількості 12 мас. ч.:  

а – опромінені епоксиполімери з наступною термічною обробкою;  

б – термічно оброблені епоксиполімери з наступною обробкою радіаційним 

випроміненням;  

в – опромінені епоксиполімери без термічної обробки 

 

Дослідження електричних властивостей опромінених потоками електронів 

епоксиполімерів дозволили встановити, що їх питома електропровідність залежить 

від співвідношення процесів радіаційного структурування та деструкції 

епоксиполімерної сітки, а також від масової частки поліетиленполіаміну. 
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Ефективність проведення наступної обробки в термічному полі проявляється  лише 

для опромінених епоксиполімерів з вмістом твердника 12 мас. ч. та призводить до 

зростання їх питомої електропровідності на 2 % (рис. 4). Наступна термообробка 

опромінених епоксиполімерів з вмістом поліетиленполіаміну 11 та 13 мас. ч. 

призводить до зменшення на порядок їх питомої електропровідності. Регульована 

зміна вмісту поліетиленполіаміну та потоку електронного випромінення дозволить 

керувати електричними властивостями даних епоксиполімерних матеріалів.    

 

 

 

Рис. 4. Залежність питомої 

електропровідності епоксиполімерів з 

вмістом поліетиленполіаміну 12 мас. ч. від 

поглинутої дози випромінення потоку 

електронів: 

1 – опромінені епоксиполімери з 

наступною термічною обробкою;  

2 – опромінені епоксиполімери без 

термічної обробки  

 

На фрактограмі зламу епоксиполімерів, які оброблені в термічному полі 

присутні крупні площини сколювання розміром 350-550 мкм (рис. 5, а) та 

порожнини між такими площинами розміром 200-350 мкм, що вказує на 

дефектність структури епоксиполімерної матриці.  

Структура епоксиполімерів після радіаційного випромінення є однорідною з 

формуванням однієї макроплощини зламу (рис. 5, б), що повʼязано з  рівномірним 

розподілом компонентів системи «епоксидна смола – поліетиленполіамін». 

Утворення дрібних видовжених орієнтованих площин сколювання розміром 10-15 

мкм свідчить про утворення анізотропної структури, формування якої очевидно 

залежить від напрямку потоку електронів.  

Розміри площин сколювання епоксиполімерів, обробка яких полягала в 

термічній обробці з наступною обробкою радіаційним випроміненням, є значно 

більшими порівняно з площинами сколювання епоксиполімерів після радіаційної 

обробки (рис. 5, в), що повʼязано з вторинним структуруванням епоксиполімерної 

сітки.  

Термічна обробка епоксиполімерів після обробки радіаційним 

випроміненням призводить до зміни однонапрямленого розташування кластерів 

епоксиполімерної матриці (рис. 5, г), що забезпечує формування структури, стійкої 

до механічних впливів. 
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На ІЧ-спектрах пропускання досліджуваних епоксиполімерних та матеріалів 

виявлено деформаційні та валентні коливання певних груп атомів. Деформаційні 

коливання −N−H−, −O−H−, −C−H− та валентні коливання −C−C−, −C−O−, −C−N− 

груп відповідають області частот 400-1500 см-1 на ІЧ-спектрограмі. Групові 

коливання з’єднань з подвійними зв’язками (C=C, C=O, C=N), які не є чисто 

валентними, присутні в інтервалі частот 1500-1800 см-1. Інтервал частот 2000-

2300 см-1 відповідає області існування потрійних зв’язків (С≡С, С≡N). Смуги 

пропускання, що відповідають валентним коливанням груп, які містять легкий 

атом водню (С−H, N−H, O−H) знаходять в області високих частот 2700-4000 см-1. 

а, х100 б, х400 

в, х100 

Рис. 5. Фрактограми зламу епоксиполімерів з вмістом поліетиленполіаміну  

12 мас. ч. та дозою радіаційного випромінення 10 кГр залежно від режиму обробки: 

а – термічно оброблені епоксиполімери; 

б – опромінені епоксиполімери без термічної обробки; 

в – термічно оброблені епоксиполімери з наступною обробкою радіаційним 

випроміненням;  

г – опромінені епоксиполімери з наступною термічною обробкою 

г, х400 
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Частоти смуг пропускання епоксиполімерів, після радіаційного 

випромінення з наступною термічною обробкою співпадають із частотами смуг 

пропускання епоксиполімерів, які радіаційно опромінені або термічно оброблені з 

наступною обробкою радіаційним випроміненням (рис. 6).  

В області подвійних зв’язків (1500-1800 см-1) виявлені смуги пропускання з 

оптичною густиною D = 0,01 за частоти ν = 1508,33 см-1, оптичною густиною 

D = 0,07 за частоти ν = 1581,63 см-1, оптичною густиною D = 0,03 за частоти 

ν = 1608,63 см-1. В області потрійних зв’язків (1800-2500 см-1) виявлені смуги 

пропускання з оптичною густиною D = 0,18 за частот ν = 1890,24 , ν = 2065,76 см-1, 

ν = 2279,86 см-1 відповідно, оптичною густиною D = 0,16 за частоти ν = 2372,4 см-1. 

Низькі значення оптичної густини смуг пропускання в даних областях ІЧ-спектру 

вказують на утворення вищої кількості подвійних та потрійних зв’язків в 

епоксиполімерах, які оброблені радіаційним випроміненням з наступною 

термічною обробкою порівняно з епоксиполімерами, які оброблені за іншими 

режимами. В області високих частот (2800-3600 см-1) смуги пропускання 

характеризуються меншими значеннями оптичної густини і більшими значеннями 

площі піків порівняно із спектрами епоксиполімерів, оброблених за іншими 

режимами у фізичних полях, що вказує на найвищий ступінь структурування 

епоксиполімерної сітки. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Спектрограма в 

інфрачервоному діапазоні 

пропускання, опроміненого 

потоком електронів 

епоксиполімеру з 

наступною термічною 

обробкою 

 

 

У четвертому розділі подано оптимізацію вмісту твердника та режиму 

формування у фізичних полях епоксиполімерного матеріалу методом 

математичного планування експерименту, в результаті чого отримано рівняння 

регресії, що дозволило визначити зону оптимуму для стехіометричного 

співвідношення факторів даної системи: 

1 2 3 4 1 3 2 4 3 4217,3 7,97 11,78 8,47 7,34 1,9 1,78 7,97y X X X X X X Х Х X X         
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Методом градієнтного спуску по поверхні відгуку проведено оптимізацію 

складу епоксиполімерів та режиму їх обробки у фізичних полях (вміст 

поліетиленполіаміну 12,5 мас. ч., доза випромінювання високоенергетичним 

потоком електронів 72,5 кГр, термічна обробка за температури 125 °С протягом  

3 год), що забезпечує підвищення твердості (НВ=269,72 МПа) епоксиполімерів. 

На основі одержаних експериментальних результатів та проведених 

теоретичних розрахунків встановлено, що наявність захисного шару на основі 

епоксикомпозиту підвищує радіаційну стійкість монокристалів германію та 

кремнію. Основними радіаційними дефектами, які відповідають за електричні 

властивості опромінених монокристалів n-Ge та n-Si є точкові дефекти, що 

утворюються в даних монокристалах за відсутності шару захисного покриття. 

Показано, що захисне покриття з епоксикомпозиту, наповненого порошком заліза в 

кількості 30 мас. ч. та товщиною 5 мм, дозволяє в значній мірі усунути вплив 

електронного випромінення на електричні характеристики досліджуваних 

монокристалів германію та кремнію.  

Для визначення екрануючої здатності шару епоксикомпозиту від електронного 

випромінення проведено вимірювання температурних залежностей 

електропровідності та сталої Холла для опромінених потоком електронів 

Ф=5·1015 ел./см2 з енергією 10 МеВ монокристалів n-Ge та опромінених потоком 

електронів Ф=1·1017 ел./см2 з енергією 12 МеВ монокристалів n-Si, покритих 

шаром епоксикомпозиту. Для потоку електронного випромінення Ф>5·1016 ел./см2 

зафіксовано суттєве зниження радіаційної стійкості досліджуваних монокристалів 

кремнію та германію (рис. 7).  

Концентрація електронів, питома електропровідність та, відповідно, 

радіаційна стійкість зростає на порядки для монокристалів кремнію, покритих 

шаром епоксиполімеру. 

Найбільшу радіаційну стійкість мають монокристали n-Si, покриті шаром 

епоксикомпозиту, наповненого порошком заліза. Згідно з результатами 

теоретичних розрахунків, коефіцієнт пропускання електронного потоку для шару 

епоксикомпозиту, наповненого порошком заліза, є меншим на 3,76 %, ніж 

наповненого порошком алюмінію, що забезпечує більшу радіаційну стійкість 

монокристалів кремнію. Суттєве збільшення вмісту металевого наповнювача в 

епоксикомпозиті призводить до зменшення густини хімічних елементів, які 

входять до його складу, і, відповідно, до послаблення екрануючої здатності 

епоксикомпозитного покриття від радіаційного випромінення. Використання 

вмісту порошків заліза та алюмінію менше 30 мас. ч. є не доцільним, оскільки 

ефект екранування від радіаційного випромінення буде маловідчутним. Зростання 

концентрації електронів та питомої електропровідності для опромінених 
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монокристалів n-Si, покритих шаром епоксиполімеру, пов’язане зі зменшенням в 

даних монокристалах концентрації радіаційних дефектів з глибокими 

акцепторними рівнями за рахунок послаблення енергії електронного пучка під час 

проходження шару епоксикомпозиту. 

  

а        б 

Рис. 7. Температурні залежності для опромінених монокристалів n-Si, покритих шаром 

епоксикомпозиту: а – концентрації радіаційних дефектів; б – питома електропровідність; 

1 – неопромінений монокристал n-Si без покриття; 

2 – опромінений монокристал n-Si без покриття;  

3 – опромінений монокристал n-Si з шаром епоксиполімеру без наповнювачів;  

4 – опромінений монокристал n-Si з шаром епоксикомпозиту, наповненого порошком алюмінію;  

5 – опромінений монокристал n-Si з шаром епоксикомпозиту, наповненого порошком заліза 

 

Розроблені епоксиполімери з вмістом поліетиленполіаміну 12 мас. ч. та 

епоксикомпозити, наповнені порошками заліза або алюмінію (30 мас. ч), значно 

підвищують захист монокристалів від впливу радіаційних та магнітних полів, що, в 

свою чергу, призводить до збільшення радіаційної стійкості монокристалів 

германію та кремнію та зменшення ймовірності появи в їх тонкій структурі різних 

нелінійних ефектів (магнітоопору). Це є важливим у випадку конструювання на 

основі даних монокристалів датчиків Холла, які можуть функціонувати в 

екстремальних умовах впливу таких полів. Наявність залишкового намагнічення 

порошку заліза та, відповідно, індуковане додаткове ЕРС Холла забезпечує 
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ефективність роботи систем акумулювання енергії на основі опромінених 

монокристалів n-Ge та n-Si, що покриті шаром епоксикомпозиту.  

Як слідує з теоретичних розрахунків, іонізаційні втрати енергії швидких 

електронів є більшими на порядок за радіаційні (табл. 1).  

 

Таблиця 1. Втрати енергії електронів та коефіцієнт пропускання для 

опроміненого електронами покриття товщиною 5 мм за енергії 12
0
kE МеВ 

Тип покриття 

Іонізаційні 

втрати 

см

МеВ

dx

dE

col

,









 

Радіаційні 

втрати 

см

МеВ

dx

dE

rad

,









 

Сумарні 

втрати 

см

МеВ

dx

dE
,









 

Кінетична 

енергія 

електрона 

Еk, МеВ 

Коефіцієнт 

пропускання 

електронного 

пучка Т, % 

Епоксиполімери без 

наповнювача 
2,682 0,180 2,862 10,569 88,08 

Епоксикомпозити,  

наповнені 

порошком 

алюмінію 

3,762 0,319 4,081 9,960 83,00 

Епоксикомпозити,  

наповнені 

порошком заліза 

4,503 0,480 4,983 9,509 79,24 

 

Найбільші сумарні втрати та, відповідно, найменший коефіцієнт пропускання 

мають епоксикомпозити наповнені порошком заліза, що забезпечує найбільшу 

радіаційну стійкість монокристалів n-Ge n-Si з шаром епоксикомпозитного 

покриття, наповненого порошком заліза, та найменшу концентрацію утворених 

при електронному опроміненні в цих монокристалах радіаційних дефектів. 

Епоксикомпозитне покриття, наповнене порошками алюмінію або заліза, дозволяє 

послабити електронний потік з енергією 12 МеВ до енергії менше 10 МеВ, що 

зменшить ймовірність утворення в монокристалах германію областей 

розупорядкування, які суттєво знижують рухливість електронів. 

Таким чином, розроблені епоксикомпозити є перспективним матеріалом для 

формування відносно дешевих та технологічних покриттів для захисту елементів 

напівпровідникової електроніки від агресивного впливу високоенергетичного 

електронного випромінення. Теоретичні розрахунки на основі математичного 

моделювання енергетичних втрат енергії швидких електронів та коефіцієнта 

пропускання електронного потоку забезпечують формування покриттів на основі 

епоксикомпозитів, наповнених порошками алюмінію та заліза, для чутливих 

елементів або корпусів напівпровідникових датчиків атомної та термоядерної 

енергетики, авіакосмічної промисловості. 
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ВИСНОВКИ 
 

1. Експериментально встановлено, що обробка електронним потоком з 

енергією 10 МеВ епоксиполімерів з вмістом поліетиленполіаміну  

12 мас. ч. дозволяє підвищити їх границю міцності в 1,9 рази та зменшити 

інтенсивність вагового зношування у 28 раз в результаті застосування доз 

випромінювання 0,2 МГр та 0,7 МГр відповідно, що повʼязано з активацією 

процесу вторинного структурування під впливом радіаційного випромінення з 

утворенням нових хімічних звʼязків між кінцевими реакційноздатними групами 

макромолекул епоксидної смоли та  поліетиленполіаміну.  

2. Встановлено, що в епоксиполімерах з оптимальним вмістом 

поліетиленполіаміну 12 мас. ч. в результаті використання потоків електронного 

випромінення з енергією 12 МеВ та поглинутих дозах 10-20 кГр відбувається 

зростання границі міцності у 3 рази, за рахунок домінування процесів радіаційного 

структурування епоксиполімерної сітки. Зростання питомої електропровідності в 

3,9 раз досягається у випадку обробки епоксиполімерів з вмістом 

поліетиленполіаміну 13 мас. ч. радіаційним випроміненням дозою 100 кГр, а 

додаткова термообробка після випромінювання призводить до зменшення їх 

питомої електропровідності, що повʼязано з утворенням крупних границь 

розподілу між кластерами надмолекулярної структури, які перешкоджають 

проходженню електричного заряду.  

3. Опромінення епоксиполімерів дозою 10 кГр призводить до зростання у 3 

рази границі міцності при стисненні порівняно з неопроміненими 

епоксиполімерами, структурованими під впливом термічного поля, що повʼязано з 

підвищенням рухливості сегментів макромолекул епоксидної матриці та 

формуванням однорідної структури епоксиполімерної сітки. У випадку 

комплексної обробки епоксиполімерів (обробка в термічному полі з наступним 

радіаційним випроміненням) відбувається підвищення міцності при стисненні на 

37 %, що повʼязано з процесами вторинного структурування за рахунок утворення 

нових хімічних звʼязків в результаті появи реакційноздатних груп під впливом 

радіаційного  випромінення. 

4. Встановлено, що найбільшу радіаційну стійкість до впливу 

високоенергетичного електронного випромінення мають епоксикомпозити з 

вмістом порошку заліза 30 мас. ч., що забезпечує на порядок вищий ступінь 

захисту  монокристалів n-Ge та n-Si. Це пояснюється оптимальним 

співвідношенням між густиною заліза, масовим та зарядовими числами, за рахунок 

якого середній пробіг електронів в полімеркомпозиті буде найменшим порівняно з 

шаром епоксиполімеру без наповнювачів або наповненого порошком алюмінію. 
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5. Встановлено, що залежності ЕРС Холла від індукції зовнішнього 

магнітного поля є лінійними для опромінених потоками електронів монокристалів 

n-Ge (енергія 10 МеВ та потік Ф=5·1015 ел./см2) та n-Si (енергія 12 МеВ та потік 

Ф=1·1017 ел./см2),  покритих шаром епоксиполімеру з вмістом поліетиленполіаміну 

в кількості 12 мас. ч. та наповнених порошком алюмінію (30 мас. ч.) у всьому 

діапазоні досліджуваних магнітних полів. Для монокристалів n-Ge та n-Si, 

покритих шаром епоксикомпозиту, наповненого порошком заліза (30 мас. ч.), 

зафіксовано незначне відхилення залежності від лінійності при магнітних полях до 

0,3 Тл, що пояснюється додатковим намагніченням порошку заліза, що може бути 

використане для розробки на основі даних монокристалів систем акумулювання 

енергії.  

6. Методом математичного моделювання енергетичних втрат швидких 

електронів з енергіями 10 МеВ та 12 МеВ під час проходження шару 

епоксикомпозиту товщиною 5 мм встановлено, що найбільші сумарні енергетичні 

втрати (4,983 МеВ/см) та, відповідно, найменший коефіцієнт пропускання  

(79,24 %) електронного потоку мають епоксикомпозити з вмістом порошку заліза 

30 мас. ч., що пояснює найбільшу радіаційну стійкість монокристалів n-Ge та n-Si 

захищених таким шаром епоксикомпозиту.  
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національному технічному університеті, Луцьк. Подано на захист у Луцький 

національний технічний університет, Луцьк, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу потоків радіаційного 

випромінення потоками електронів на механічні, експлуатаційні, електричні 
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властивості епоксиполімерів та створення на їх основі захисних покриттів для 

напівпровідників з поліпшеними екрануючими властивостями. 

Досліджено характер структурування епоксиполімерів при зміні режиму 

радіаційно-термічної обробки. Визначено оптимальний режим комплексної 

обробки у фізичних полях та вмісту твердника, що забезпечує високі фізико-

механічні характеристики епоксиполімерів. Зафіксовано позитивний вплив 

радіаційного випромінення потоками електронів в діапазоні 60-70 кГр  з 

наступною термообробкою на формування епоксиполімерної сітки та 

властивості епоксиполімерів, а також вплив випромінювання потоками 

електронів низьких доз на механічні властивості. Встановлено, що розроблені 

епоксикомпозити, наповнені порошком заліза, мають значний екрануючий 

ефект, що забезпечує формування захисних покриттів для чутливих елементів 

або корпусів напівпровідникових датчиків атомної та термоядерної енергетики, 

військової техніки, авіакосмічної промисловості. 

Розроблено нові епоксикомпозитні матеріали для захисту елементів 

електроніки від радіаційного впливу, що мають кращі екрануючі властивості 

порівняно з відомими аналогами. Результати експериментальних досліджень 

епоксикомпозитних матеріалів з підвищеною стійкістю до радіаційного 

випромінення впроваджено на підприємстві ПрАТ «Волиньобленерго». 

Ключові слова: епоксиполімерна сітка, структурування, наповнювач, 

монокристали, радіаційні дефекти, коефіцієнт пропускання, елементи 

електроніки. 
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электрические свойства эпоксиполимеров и создание на их основе защитных 

покрытий для полупроводников с улучшенными экранирующими свойствами. 

Исследован характер структурирования эпоксиполимеров при изменении 

режима радиационно-термической обработки. Определен оптимальный режим 

комплексной обработки в физических полях и содержание отвердителя, что 

обеспечивает высокие физико-механические характеристики эпоксиполимеров. 

Зафиксировано положительное влияние радиационного облучения потоками 

электронов в диапазоне 60-70 кГр с последующей термообработкой на 

формирование эпоксиполимерной сетки и свойства эпоксиполимеров, а также 

влияние облучения потоков электронов низких доз на механические свойства. 

Установлено, что разработанные эпоксикомпозиты, наполненные порошком 

железа, имеют значительный экранирующий эффект, обеспечивающий 

формирование защитных покрытий для чувствительных элементов или корпусов 

полупроводниковых датчиков атомной и термоядерной энергетики, военной 

техники, авиакосмической промышленности. 

Разработаны новые эпоксикомпозитные материалы для защиты элементов 

электроники от радиационного воздействия, имеют лучшие экранирующие 

свойства по сравнению с известными аналогами. Результаты экспериментальных 

исследований эпоксикомпозитных материалов с повышенной устойчивостью к 

радиационному облучению внедрено на предприятии ЗАО «Волыньоблэнерго». 

Ключевые слова: эпоксиполимерная сетка, структурирование, 

наполнитель, монокристаллы, радиационные дефекты, коэффициент 

пропускания, элементы электроники. 
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Udovytska Yu. A. «Development of epoxy-composite coatings modified by 
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The dissertation is devoted to the research of the influence of electron radiation 

fluxes on the mechanical, operational, electrical properties of epoxy polymers and the 
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creation of protective coatings for semiconductors with improved shielding properties 

on their basis. 

The character of structuring of epoxy polymers at the change of a mode of 

radiation heat treatment is investigated. The optimal mode of complex processing in 

physical fields and hardener content is determined, which provides high physical and 

mechanical characteristics of epoxy polymers. Recorded positive effect of irradiation 

with electron fluxes in the range of 60-70 kGy followed by heat treatment on the 

formation of epoxy polymer grid and properties of epoxy polymers, and the effect of 

low dose on mechanical properties. It is established that the developed epoxy 

composites filled with iron powder have a significant shielding effect, which provides 

the formation of protective coatings for sensitive elements or housings of 

semiconductor sensors of nuclear and thermonuclear energy, military equipment, 

aerospace industry. 

New epoxy composite materials have been developed to protect electronics 

elements from radiation exposure, which have better shielding properties compared to 

known analogs. The results of experimental studies of epoxy composite materials with 

increased resistance to radiation have been implemented at the enterprise of PJSC 

«Volynoblenergo». 

Key words: epoxy polymer grid, structuring, filler, single crystals, radiation defects, 

transmittance, electronic elements. 
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