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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Область використання композитних матеріалів на 

полімерній основі в різних галузях промисловості інтенсивно розширюється, що 

пов’язано із високою технологічністю процесів отримання виробів, низькими 

енергетичними та порівняно невисокими матеріальними затратами. Тому розробка 

нових фрикційних матеріалів із застосуванням полімерів як матриці дозволяє значно 

скоротити витрати дорогих кольорових металів та знизити енерговитрати. 

Порівняно з іншими полімерними матрицями широке застосування в техніці 

знайшли епоксиполімери, які вирізняються високими адгезійно-міцнісними 

характеристиками, технологічністю та здатністю до модифікації структури. 

Завдяки науковим працям вітчизняних та зарубіжних вчених досягнутий 

значний прогрес в створенні нових полімеркомпозитів фрикційного призначення на 

основі фенолформальдегідних та фенольних смол з використанням як наповнювачів 

мінеральних та скляних волокон. Роботи були повʼязані із дослідженнями поверхні 

трибоконтакту, а саме вивченню взаємодії компонентів у складній композитній 

системі та дослідженню механізмів деформаційних та структурних перетворень. 

Однак розроблені матеріали не повністю задовольняють вимоги споживачів через 

недостатню когезійну міцність, термо- та зносостійкість полімеркомпозитних 

систем. 

Тому, незважаючи на істотні успіхи у напрямку розробки фрикційних 

полімеркомпозитних матеріалів, існує низка задач та проблем, які ще вимагають 

свого розвʼязання та вирішення. Серед них найбільш актуальними є задачі, що 

стосуються підвищення фізико-механічних характеристик полімеркомпозитів у 

випадку  використання волокнистих наповнювачів, оскільки відбувається зниження 

адгезійної міцності на межі розділу фаз, внаслідок чого підвищується інтенсивність 

зношування за рахунок утворення мікротріщин на поверхні трибоконтакту. Обробка 

волокнистих та дрібнодисперсних наповнювачів у фізичних полях дозволяє 

покращити фізико-хімічну взаємодію компонентів та отримати композити, стійкі до 

фрикційного навантаження. 

У зв’язку з цим актуальність роботи визначається необхідністю розробки 

складу та технології формування фрикційних полімеркомпозитів з підвищеними 

фізико-механічними, теплофізичними та експлуатаційними характеристиками, а 

також вивченням особливостей структуроутворення для забезпечення керованості 

процесів, що відбуваються в зоні трибоконтакту в процесі наватаження тертям. 

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

фізико-механічних та триботехнічних властивостей полімеркомпозитних матеріалів 

безпосередньо пов’язані з державними науковими програмами і з науковими 

планами кафедри матеріалознавства Луцького національного технічного 
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університету. Основні результати роботи отримано в процесі виконання науково-

дослідної роботи: «Розроблення покриттів із комплексом керованих властивостей на 

основі плазмоелектролітних технологій для трибовиробів» (державна реєстрація 

0113U000338), в яких здобувач був основним виконавцем. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є визначення особливостей 

структурування та розробка технології формування модифікованого 

кремнійорганічним лаком епоксикомпозитного матеріалу, стійкого до фрикційного 

навантаження, за рахунок обробки компонентів мультинаповненої системи у 

фізичних полях.  

Для досягнення даної мети необхідно було вирішити такі основні задачі: 

̶ визначити вплив обробки модифікатора та волокнистих наповнювачів у 

фізичних полях на фізико-механічні характеристики та ступінь структурування 

епоксиполімерів; 

̶ визначити оптимальний вміст волокнистих наповнювачів та 

високодисперсного порошку алюмінію в епоксикомпозитному матеріалі; 

̶ визначити триботехнічні характеристики та дослідити поверхню 

трибоконтакту розроблених фрикційних епоксикомпозитних матеріалів; 

̶ визначити стійкість розроблених фрикційних епоксикомпозитних матеріалів 

до впливу атмосферних умов та агресивних середовищ; 

̶ розробити технологію обробки модифікатора та волокнистих наповнювачів у 

фізичних полях та технологічний процес формування епоксикомпозитів. 

Об’єкт дослідження – модифіковані епоксикомпозитні фрикційні матеріали, 

що містять комплекс оброблених дискретних волокон та порошок алюмінію. 

Предмет дослідження – особливості структурування модифікованих 

епоксикомпозитних матеріалів, наповнених обробленими у фізичних полях 

дискретними волокнами.  

Методи дослідження. В роботі використано методики визначення фізико-

механічних (адгезійна міцність, міцність при стисненні, твердість, ударна вʼязкість, 

ударна міцність, вміст гель-фракції), триботехнічних (інтенсивність вагового та 

лінійного зношування, коефіцієнт тертя) та експлуатаційних характеристик 

(стійкість до циклічної зміни температури, корозійна стійкість, водопоглинання).  

ІЧ-спектри отримано на спектрометрі марки «IRAffinity-1S». Дослідження макро- та 

мікроструктури проведено на металографічному мікроскопі марки МИМ-10 та на 

електронному мікроскопі марки РЕМ-106 И. Оптимізацію складу 

епоксикомпозитних матеріалів фрикційного призначення проведено з 

використанням математичного методу багатофакторного планування експерименту 

та градієнтного спуску. 
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Наукова новизна одержаних результатів. 

1. Вперше встановлено, що обробка кремнійорганічного лаку в 

електромагнітному полі забезпечує підвищення адгезійної міцності та ударної 

вʼязкості епоксиполімерів за рахунок кращої взаємодії компонентів композиції між 

собою та формування більш щільної структури через зниження вмісту розчинника в 

полімерному вʼяжучому.  

2. Вперше показано, що термічна обробка модифікованих обробленим в 

електромагнітному полі кремнійорганічним лаком епоксиполімерів за оптимальної 

температури (160 °С) забезпечує формування однорідної структури 

епоксикремнійорганічної сітки полімерної матриці з високим ступенем 

структурування та низьким напруженим станом. 

3. Вперше встановлено, що обробка арамідних та скловолокон ультразвуком в 

середовищі розчинника забезпечує значне підвищення адгезійної міцності та ударної 

вʼязкості епоксикомпозитів за рахунок очищення поверхні волокон від замаслювача 

та забруднень, в результаті чого зростає ліофільність поверхні волокон з утворенням 

додаткових фізико-хімічних звʼязків між активними групами на поверхні волокон та 

реакційноздатними групами епоксиполімерного в’яжучого. 

4. Досліджено, що обробка дискретних арамідних та скловолокон 

ультразвуком в середовищі розчинника призводить до збільшення коефіцієнта тертя 

та підвищення зносостійкості епоксикомпозитів, оскільки відбувається зниження 

вмісту мастильних речовин на поверхні волокон, що здатні виконувати мастильну 

функцію у випадку реалізації граничного тертя в локальних зонах контакту. 

Практичне значення роботи. В результаті проведених експериментальних 

досліджень та теоретичних розрахунків отримано нові епоксикомпозитні матеріали 

фрикційного призначення з підвищеними фізико-механічними, експлуатаційними та 

триботехнічними характеристиками для виготовлення елементів гальмівних систем 

автомобільної техніки. Оптимізовано склад епоксикомпозиту, наповненого 

дискретними арамідними та скловолокнами, що забезпечує високу зносостійкість та 

стабільний коефіцієнт тертя триботехнічного матеріалу. Розроблено технологію 

обробки кремнійорганічного лаку марки КО-915Б в електромагнітному полі з метою 

видалення толуолу, який забезпечує технологічність поліметилфенілсилоксану, 

однак погіршує структурування епоксикомпозитних матеріалів. Розроблено 

технологію ультразвукової обробки волокнистих наповнювачів в середовищі 

розчинника, що дозволяє очистити поверхню волокон від замаслювачів і забруднень 

та покращити взаємодію з епоксиполімерною матрицею з утворенням додаткових 

фізико-хімічних звʼязків. 

Результати дисертаційної роботи використано в навчальному процесі при 

викладанні дисциплін «Композити та дисперсні матеріали», «Неметалеві 
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матеріали», «Триботехнічні матеріали» та інших споріднених дисциплін для 

підготовки фахівців в Луцькому національному технічному університеті за 

спеціальністю 132 Матеріалознавство. 

Особистий внесок автора. В дисертаційну роботу ввійшли наукові 

результати та висновки, які отримані автором самостійно. Визначення актуальності 

досліджень, аналіз літературних джерел, вибір методів та методик досліджень, 

виготовлення зразків, проведення експериментів та їх математична обробка 

проведені здобувачем особисто. Визначення мети, постановка задач, аналіз та 

обговорення результатів експериментальних досліджень, формулювання наукової 

новизни та висновків проведено спільно з науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи 

представлено на І Міжнародній науково-практичній конференції «Системи розробки 

та постановки продукції на виробництво» (м. Суми, 2016 р.), ІV Всеукраїнській 

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

твердого тіла: стан, досягнення і перспективи» (м. Луцьк, 2016р.), ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Системи розробки та постановки продукції на 

виробництво» (м. Суми, 2017 р.), ІV Міжнародній науковій та практичній 

конференції «Science, society, education: topical issues and development prospects»  

(м. Харків, 2020 р.). 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 15 наукових праць:  

7 статей у фахових наукових виданнях, з яких 2 статті опубліковано у журналах, що 

входять у міжнародну наукометричну базу даних Scopus, 4 тез доповідей на 

міжнародних та вітчизняних конференціях. За результатами досліджень отримано  

4 патенти України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 

пʼяти розділів, висновків та переліку використаної літератури. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 162 сторінки. Робота виконана на 132 сторінках 

машинописного тексту, містить 12 таблиць, 62 рисунки та 185 використаних 

літературних джерел.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність використання полімерматричних 

композитних матеріалів в триботехніці для виготовлення елементів фрикційних 

систем, зокрема, дослідження процесів структурування, оброблених у фізичних 

полях модифікатора та волокнистих наповнювачів; встановлено зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами; сформульовано мету; визначено завдання, об’єкт і 

предмет дослідження; подано наукову новизну та практичне значення отриманих 

результатів. Наведено дані щодо апробації роботи та кількості опублікованих праць. 
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У першому розділі проведено аналіз літературних джерел, що стосуються 

проблематики процесів структурування реакційноздатних полімеркомпозитних 

матеріалів, наповнених високодисперсними частинками та дискретними волокнами. 

Багато наукових праць присвячено вирішенню проблеми забезпечення високої 

взаємодії між полімерним в’яжучим та поверхнею волокнистого наповнювача, що 

визначає фізико-механічні та експлуатаційні характеристики полімеркомпозитних 

матеріалів. Показано, що авторами ряду робіт запропоновано проводити обробку 

поверхні наповнювачів впливом енергетичних потоків, що дозволяє модифікувати 

структуру поверхневого шару та активізувати групи, які утворюють хімічні звʼязки 

між компонентами полімеркомпозитного матеріалу. Розглянуто питання 

модифікації структури термостійкими полімерними сполуками, які забезпечують 

формування полімерної сітки, стійкої до підвищених температур та динамічних 

навантажень, що актуально в процесі розробки матеріалу триботехнічного 

призначення. Вивчено досвід авторів в дослідженні процесів зношування та 

трансформації структури трибоповерхні полімеркомпозитних матеріалів в процесі 

фрикційного навантаження. В результаті проведеного аналізу визначено завдання 

дисертаційної роботи, вирішення яких забезпечить розробку нових триботехнічних 

полімеркомпозитних матеріалів шляхом оптимізації режиму обробки модифікатора 

та наповнювачів у фізичних полях. 

У другому розділі подано характеристику полімерних матеріалів, що 

виконують функцію матриці, та наповнювачів, які забезпечують підвищення 

триботехнічних характеристик епоксикомпозитних матеріалів. Як полімерну 

матрицю використано епоксидну-діанову смолу марки ЕД-20 (ГОСТ 10587-84) –  

рідкий реакційноздатний олігомерний продукт. Можливість тверднення даної смоли 

без виділення побічних продуктів забезпечує незначну пористість і високу щільність 

отриманих матеріалів. Для тверднення епоксидних композицій застосовували 

поліетиленполіамін – ПЕПА (ТУ 6-02-594-70), який забезпечує високу швидкість 

взаємодії амінних груп з епоксигрупами. 

Для формування епоксикомпозитів фрикційного призначення використано 

комплекс добавок: арамідні та скловолокна (табл. 1) довжиною 3-5 мм, 

високодисперсний порошок алюмінію, кремнійорганічний лак марки КО-915Б. 

 

Табл. 1. Фізичні характеристики волокон  

Характеристика Скловолокно 
Арамідне 

волокно 

Діаметр волокон, мкм 6-9 3-6 

Максимальна робоча температура, °С 650 600 

Густина, кг/м3 2540-2600 100-1800 
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Арамідні волокна вирізняються високою питомою міцністю та є менш 

крихкими порівняно з вуглецевими і скляними волокнами, стійкі до вогню, високих 

температур, органічних розчинників та нафтопродуктів. 

Основними механічними характеристиками скляних волокон є високий 

модуль пружності та міцність при розтягуванні (10-14 ГПа). 

В якості модифікатора використано кремнійорганічний лак марки КО-915Б 

(ГОСТ 16508-70-74), що являє собою однорідний розчин модифікованої 

поліефірною смолою поліметилфенілсилоксану у толуолі. Умовна в’язкість за 

візкозиметром ВЗ-4 знаходиться в межах 30-70 с, масова частка нелетких речовин 

складає 67±2 %. 

Границю адгезійної міцності при нормальному відриві визначали за  

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

БРВ (ГОСТ 1786-80) з діаметром індентора 10 мм., границю міцності при стисненні 

– за ГОСТ 4651-82, ударну в’язкість – методом Шарпі за ГОСТ 9454-78. Ударну 

міцність епоксикомпозитних покриттів визначено згідно методики ГОСТ 4765-73. 

Ступінь структурування епоксикомпозитних матеріалів і покриттів визначали за 

вмістом гель-золь-фракції за допомогою екстрактора Сокслета, який працював в 

автоматичному режимі. Спектрограми в інфрачервоному діапазоні поглинання 

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

мікроструктури поверхні трибоконтакту проведено на металографічному мікроскопі 

марки МИМ-10 та на растровому електронному мікроскопі марки РЕМ-106И. 

Триботехнічні дослідження виконано на машині тертя М-22М за ГОСТ 26614-

85 «Метод визначення триботехнічних властивостей». Температуру в зоні 

трибоконтакту вимірювали термопарою «хромель-копель». Як матеріал контртіла 

використано сталь марки Ст 45(НРС 48-50, Ra = 0,32-0,64 мкм, діаметр 40 мм). 

Зразки випробували в повітряному середовищі без мастильних речовин в діапазоні 

швидкостей (0,5 м/с, 1 м/с та 1,5 м/с) і питомому навантажені 0,5 МПа, 1 МПа  

та 1,5 МПа. 

Корозійну стійкість епоксикомпозитів визначали шляхом занурення зразків у 

10 %-вий розчин NaCl за ГОСТ 12020-2018. Визначення температури крихкості при 

ударі  проводили за ГОСТ 16782-2015, а  водопоглинання епоксикомпозитів в 

умовах знакозмінних температур – за ГОСТ 4650-80. 

В третьому розділі представлено результати досліджень впливу 

кремнійорганічних модифікаторів, режимів обробки модифікатора в 

електромагнітному полі та обробки дискретних волокон ультразвуком на фізико-

механічні характеристики епоксикомпозитних матеріалів. 

Експериментально встановлено (рис. 1), що для епоксиполімерів, 

модифікованих кремнійорганічним лаком, який оброблено в електромагнітному полі 

протягом 5 хв за потужності 125 Вт, зафіксовано значне підвищення адгезійної 
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міцності в 3-5 раз порівняно з необробленими модифікованими епоксиполімерами. 

Це пояснюється видаленням толуолу, який присутній в складі кремнійорганічного 

лаку марки КО-915Б. Встановлено, що найвищу адгезійну міцність (20,5 МПа) 

мають епоксиполімерні матеріали, модифіковані обробленим протягом 15 хв 

кремнійорганічним лаком, кінцева температура термічної обробки яких становила 

160 °С. Більш тривала електромагнітна обробка кремнійорганічного лаку сприяє 

повнішому видаленню толуолу, присутність якого в полімерному вʼяжучому 

ускладнює процес структурування епоксиполімерів. 

 

 

 

 

Рис. 1  Залежність 

адгезійної міцності 

епоксикполімерів, 

модифікованих 

кремнійорганічним лаком, 

від тривалості обробки 

лаку в електро-магнітному 

полі 

 

 

 

Експериментально встановлено, що найвищі значення ударної в’язкості  

(12,9 кДж/м2) мають епоксиполімери, модифіковані кремнійорганічним лаком, який 

оброблений в електромагнітному полі протягом 15 хв з кінцевою температурою 

термічної обробки епоксиполімерів 160 °С (рис. 2), оскільки структурування 

епоксиполімерів з добавкою кремнійорганічного лаку вимагає застосування 

підвищеної температури термічної обробки порівняно з немодифікованими 

епоксиполімерами. За кінцевої температури термічної обробки 180 °С відбувається 

формування жорсткої епоксикремнійорганічної сітки з підвищеним напруженим 

станом, що знижує ударну вʼязкість модифікованих епоксиполімерів. Температура 

140 °С не забезпечує утворення необхідної кількості фізико-хімічних зв’язків між 

кінцевими групами епоксидної смоли, кремнійорганічного лаку та 

поліетиленполіаміну, що призводить до структурування епоксиполімерів з нижчою 

стійкістю до динамічних навантажень порівняно з кінцевою температурою термічної 

обробки 160 °С. 
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Рис. 2. Залежність ударної 

в’язкості епоксиполімерів, 

модифікованих 

кремнійорганічним лаком 

від тривалості обробки 

лаку в  електромагнітному 

полі 

 

 

З метою видалення замаслювача з поверхні волокон проведено обробку 

волокнистих наповнювачів: сушіння дискретних волокон за температури 100 °С 

протягом 30 хв, обробка волокон ультразвуком  в середовищі розчинника марки 647 

або в ацетоні протягом 5 хв з наступним просушування волокон за температури     

150 °С протягом 1 год.  

Встановлено, що епоксикомпозити, наповнені обробленими в розчиннику 

марки 647 арамідними волокнами в кількості 2 мас. ч. мають найвищі значення 

адгезійної міцності (15,9 МПа) порівняно з обробкою дискретних волокон в ацетоні 

(рис. 3). Це пов’язано із здатністю розчинника марки 647 розчиняти замаслювачі та 

усувати забруднення з поверхні арамідних волокон, оскільки до складу даного 

розчинника входять різні компоненти (толуол (41,3 %), бутилацетат (29,8 %), 

бутиловий спирт (7,7 %), етилацетат (21,2 %)), які мають кращу здатність розчиняти 

більший спектр речовин порівняно з ацетоном. 

У випадку обробки арамідних волокон ацетоном відбувається проникнення 

молекул розчинника в поверхню волокон, в результаті чого на поверхні залишаються 

заблоковані молекули ацетону та замаслювач, який не розчиняється ацетоном. Під 

час термічної обробки молекули ацетону інтенсивно видаляються, що призводить до 

руйнування фізичних звʼязків та утворення дефектної пористої структури. З 

підвищенням вмісту арамідних волокон, оброблених в ацетоні, адгезійна міцність 

епоксикомпозиту знижується на 14-17 %, що повʼязано з підвищенням сумарної 

кількості ацетону на поверхні арамідних волокон. Крім того, за умови повного 

видалення молекул ацетону під час операції просушування, замаслювач 

залишається, що призводить до утворення меншої кількості фізико-хімічних зв’язків 

на межі поділу «епоксиполімерна матриця – арамідне волокно».  
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Рис. 3. Залежність 

адгезійної міцності 

епоксикомпозитів, 

наповнених обробленим 

в розчиннику 647 (1) та 

ацетоні (2) арамідним 

волокном, від вмісту 

наповнювача 

 

Епоксикомпозитні матеріали, наповнені обробленим в середовищі розчинника 

марки 647 дискретним арамідним волокном, містять незначну кількість порожнин 

(рис. 4, а), що вказує на формування щільної структури, оскільки очищені від 

забруднень скловолокна легко розподіляються в полімерному в’яжучому, що 

забезпечує зниження в’язкості композиції та видалення повітряних включень під час 

змішування компонентів. Волокна закріплені в епоксиполімерній матриці, що вказує 

на високі ліофільність в’яжучого та адгезійну міцність між компонентами системи.  

На поверхні зламу епоксикомпозиту, наповненого необробленим арамідним 

волокном, присутня велика кількість повітряних порожнин (рис. 4, б), які 

залишились в обʼємі після змішування компонентів композиції. Арамідні волокна 

закріплені частково в епоксиполімерній матриці, що вказує на погану взаємодію між 

компонентами матеріалу, оскільки на поверхні арамідних волокон міститься 

замаслювач, який перешкоджають утворенню фізико-хімічних звʼязків. 

 Рис. 4. Фрактограма зламу епоксикомпозитів, наповнених арамідним волокном з 

ультразвуковою обробкою (а) та без обробки (б) 

а б 
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Встановлено, що адгезійна міцність епоксикомпозитів зростає до 24,7 МПа  

(в 2,2 раз) у випадку збільшення вмісту скловолокна (рис. 5), обробленого 

ультразвуком в середовищі ацетону, що зумовлено відсутністю даного розчинника 

на поверхні волокон після просушування, оскільки ацетон є більш летким, ніж 

розчинник 647. Крім того, густина скловолокна є вищою порівняно з арамідним 

волокном, в результаті чого молекули розчинника майже не адсорбуються і не 

дифундують в глибину поверхневого шару, що забезпечує легке видалення 

розчинника з поверхні волокон. 

З підвищенням вмісту обробленого ультразвуком в середовищі розчинника 

марки 647 дискретного скловолокна від 2 мас. ч (15,8 МПа) до 4 мас. ч. (11,9 МПа) 

адгезійна міцність зменшується у 1,3 рази, що пов’язано з недостатнім видаленням 

молекул розчинника з поверхні скловолокон, оскільки ступінь леткості розчинника 

марки 647 складає 8-12, а ацетону – 7.  

 

 

 

 

Рис. 5. Залежність 

адгезійної міцності 

епоксикомпозитів, 

наповнених 

обробленим в 

розчиннику 647 (1) 

та ацетоні (2) 

скловолокном, від 

вмісту наповнювача 

 

Встановлено, що найвищу ударну в’язкість (10,9 кДж/м2) мають 

епоксикомпозитні матеріали наповнені скловолокном, обробленим ультразвуком в 

середовищі ацетону в кількості 12 мас. ч. (рис. 6). Це забезпечується формуванням 

однорідної структури полімеркомпозитного матеріалу за рахунок рівномірного 

розподілу дискретних скловолокон та утворення додаткових фізико-хімічних 

звʼязків між активними групами на очищеній від забруднень поверхні наповнювача 

та функціональними групами епоксидного олігомера, що визначається низьким 

напруженим станом епоксикомпозитного матеріалу. 
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Рис. 6. Залежність 

ударної в’язкості 

епоксикомпозитів, 

наповнених обробленим в 

розчиннику 647 (1) та 

ацетоні (2) скловолокном, 

від вмісту наповнювача 

 

 

 

У четвертому розділі представлено результати досліджень триботехнічних 

характеристик мультинаповнених епоксикомпозитів фрикційного призначення.  

Оптимізацію складу епоксикомпозитного матеріалу проведено методом 

багатофакторного планування експерименту з побудовою адекватної математичної 

моделі: 

434232314321 114-100-103-91-683,7-53,7- 43,7324 xxxxxxxxxxxxy   

В результаті градієнтного спуску по поверхні відгуку визначено оптимальний 

склад епоксикомпозитного матеріалу, що містить 10 мас. ч. скловолокон, 1 мас. ч. 

арамідних волокон, 30 мас. ч. кремнійорганічного лаку марки КО-915Б, 7 мас. ч. 

високодисперсного алюмінієвого порошку. 

Склад та технологію формування епоксикомпозитних зразків (табл. 2) для 

триботехнічних досліджень визначено згідно проведеного аналізу фізико-

механічних властивостей та оптимізації складу методом математичного планування 

експерименту. Для формування епоксикомпозитних зразків використано дискретні 

скловолокна (6-10 мас. ч.) та арамідні волокна (1-2 мас. ч.) довжиною 3-4 мм, 

високодисперсний порошок алюмінію (7 мас. ч.). Вміст модифікатора 

(кремнійорганічний лак марки КО-915Б) становить 30 мас. ч. 

В результаті досліджень зносостійкості епоксикомпозитів за лінійної 

швидкості ковзання 1,5 м/с встановлено, що у випадку збільшення питомого 

навантаження до 1,5 МПа відбується різке (в 7 раз) підвищення інтенсивності 

вагового зношування (рис. 7, а) епоксикомпозиту складу № 1, що становить 

7,0 мг/км та зростання в 9,3 раз лінійного зношування (рис. 7, б), що становить 

70,5 мкм/км. Низьку зносостійкість такого епоксикомпозиту можна пояснити 

невисокою конструкційною міцністю матеріалу, що пов’язано із утворенням 
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недостатньої кількості зв’язків між полімерною матрицею та волокнами через 

присутність на поверхні останніх замаслювача. 

 

Таблиця 2. Склад епоксикомпозитів для триботехнічних досліджень 

 

Рис. 7. Інтенсивність вагового (а) та лінійного (б) зношування епоксикомпозитних 

матеріалів залежно від складу та обробки композиції за лінійної швидкості ковзання 1,5 м/с 

 

 

№ 

зразка 

Склад матеріалу 
Обробка 

волокон 

Обробка 

модифі-

катора 
Матриця 

Модифі-

катор 
Вміст наповнювачів 

1 

ЕД-20 

(100 мас. ч.) 

+  

ПЕПА 

(12 мас. ч.) 

КО-915Б 

(30 мас. ч.) 

1) дискретні скло-

волокна (10 мас. ч.) 

2) дискретні арамідні 

волокна (1 мас. ч.) 

3) порошок алюмінію  

(7 мас. ч.) 

– – 

2 + – 

3 – + 

4 + + 

5 

1) дискретні скло-

волокна (6 мас. ч.) 

2) дискретні арамідні 

волокна (2 мас. ч.) 

3) порошок алюмінію  

(7 мас. ч.) 

+ + 

Примітки. 1. Дискретні волокна оброблені ультразвуком в розчині ацетону 

протягом 5 хв.  

2. Модифікатор: кремнійорганічний лак марки КО-915Б оброблений в 

електромагнітному полі потужністю 120 Вт протягом 10 хв. 
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За питомого навантаження Р = 0,5 МПа інтенсивність вагового зношування 

епоксикомпозитів № 4 і № 5 становить 1,3 мг/км і 0,9 мг/км відповідно. Із 

збільшенням питомого навантаження до 1,5 МПа спостерігається підвищення 

інтенсивності вагового (в 2,8-3,4 рази) та лінійного (2,8-3,7 рази) зношування для 

епоксикомпозитів складу № 4 та складу № 5, що обумовлено ростом температури 

(рис. 8) в зоні трибоконтакту та процесами деструкції епоксиполімерної сітки. 

Експериментально встановлено, що температура в зоні трибоконтакту зростає 

із підвищенням питомого навантаження від Р = 0,5 МПа до Р = 1,5 МПа. За вищих 

значень фрикційного навантаження (Р = 1,5 МПа, V = 1,5 м/с) отримано найвищу 

температуру в зоні трибоконтакту «епоксикомпозит – сталь» порівняно із 

результатами досліджень за нижчої швидкості та питомого навантаження. 

Підвищення температури в зоні трибоконтакту пояснює ріст інтенсивності 

зношування епоксикомпозитів, що містять необроблені компоненти. Підвищення 

температури в зоні трибоконтакту епоксикомпозитів, компоненти яких оброблені у 

фізичних полях, порівняно з епоксикомпозитами з необробленими компонентами, 

пояснюється підвищеною жорсткістю полімерної сітки за рахунок вищого ступеня 

структурування  епоксикремнійорганічної матриці. 

 

 

 

Рис.  8. Температура в зоні 

трибоконтакту 

«епоксикомпозит-

контртіло» за лінійної 

швидкості ковзання 1,5 м/с 

залежно від складу та 

обробки композиції  

 

 

 

Встановлено, що руйнування епоксикомпозиту складу № 1 матеріалу та з 

наступним його видаленням у вигляді продуктів зношування відбувається біля 

поверхні дискретних волокон (рис. 9, а). Це свідчить про низьку адгезійну міцність 

між компонентами епоксикомпозитного матеріалу, що пояснюється наявністю на 

поверхні арамідних волокон та скловолокон замаслювача, який перешкоджає 

утворенню максимально можливої кількості фізико-хімічних зв’язків між волокнами 

та епоксиполімерною матрицею. В мікроструктурі зафіксовано крупні пори (30-70 

мкм), які нерівномірно розподілені в матеріалі, що відповідно знижує міцність та 

зносостійкість епоксикомпозиту. 
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Видалення замаслювача з поверхні волокон дозволило отримати 

епоксикомпозитні матеріали з вищою адгезійною та когезійною міцністю  порівняно 

з епоксикомпозитами складу № 1 за рахунок утворення більшої кількості фізичних і 

хімічних зв’язків між дискретними волокнами та епоксиполімерною матрицею. 

Однак на поверхні присутні пори, що утворюються в результаті інтенсивного 

видалення толуолу в процесі термічної обробки (рис. 9, б). 

На трибоповерхні епоксикомпозитного матеріалу складу №3 зафіксовано 

значно меншу кількість мікропор порівняно епоксикомпозитами складу № 1 та № 2. 

Порушення суцільності біля волокон (рис. 9, в) епоксикомпозиту складу № 3 

спричинено викришуванням епоксиполімерної матриці з наступним її видаленням у 

вигляді продуктів зношування, що вказує на низьку адгезійну міцність 

епоксиполімерної матриці до дискретних волокон, на поверхні яких міститься 

замаслювач. 

Рис. 9. Мікроструктура трибоповерхні епоксикомпозиту складу, ×1000:  

а – № 1; б – № 2; в – № 3; г – № 4 (табл. 2) 

а б 

в г 
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Епоксикомпозитний матеріал складу № 4 має вищі фізико-механічні 

характеристики порівняно з епоксикомпозитами складу № 1-3, про що свідчить 

менш виражена рельєфність поверхні (рис. 9, г). Формування однорідної 

трибоповерхні епоксикомпозиту складу № 4 забезпечується введенням  обробленого 

кремнійорганічного лаку, з низьким вмістом толуолу, та оброблених ультразвуком 

дискретних волокон. 

Смуги поглинання на ІЧ-спектрах епоксикомпозиту складу №4 за хвильового 

числа ν = 1109,07 см-1 вказують на присутність валентних коливань Si-O груп, а за 

хвильового числа ν = 1082,36 см-1 – бензенового кільця (рис. 10). Дані смуги 

поглинання свідчать про вміст в епоксикомпозиті кремнійорганічного лаку марки 

КО-915Б, що є розчином поліметилфенілсилоксанової смоли в толуолі. Зафіксовано, 

що смуга поглинання за частоти ν = 1109,07 см-1, яку виявлено для епоксикомпозитів 

складу № 1- 3, має зміщення в бік більших хвильових чисел порівняно з  

епоксикомпозитами складу № 4 та № 5 і становить ν = 1112,93 см-1. Це свідчить про 

вищий ступінь структурування епоксикомпозитних матеріалів складу № 4 та № 5, 

які містять оброблений в електромагнітному полі кремнійорганічний лак та 

оброблені ультразвуком дискретні волокна. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Спектрограма 

в інфрачервоному 

діапазоні пропускання 

епоксикомпозиту 

складу № 4 

 

 

У пʼятому розділі подано дослідження морозостійкості, стійкості до 

тріщіноутворення та водопоглинання розроблених епоксикомпозитних матеріалів 

триботехнічного призначення.  

В результаті динамічних випробувань зафіксовано максимальне значення 

ударної в’язкості 11,7 кДж/м2 (рис. 11) для складу № 2 за кімнатної температури, 

оскільки процес розвитку тріщини істотно сповільнюється через «барʼєрний ефект» 

присутніх волокон (арамідного та скловолокна), що приводить до збільшення шляху 

поширення тріщини. У випадку зустрічі тріщини з межею поділу «волокно-

матриця», за умови високої адгезії між ними, відбувається згинання волокна з 
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можливим його руйнуванням. У випадку низької адгезії на межі «волокно-матриця» 

відбувається руйнування звʼязків і тріщина продовжує розвиватися вздовж межі 

«волокно-матриця» з наступним поширенням у матриці. При цьому відбувається 

руйнування фізико-хімічних звʼязків на межі «волокно-матриця» з ковзанням 

волокон і їх вириванням з матриці. 

Експериментально встановлено, що епоксикомпозитний матеріал складу № 2 

має вищі значення ударної вʼязкості порівняно з епоксикомпозитним матеріалом 

складу № 4 за всіх температур випробування (+25 °С, -10 °С, -20 °С та -30 °С). При 

цьому для епоксикомпозитів такого складу відбувається поступове зниження на 

11 % даної характеристики в міру зниження температури від кімнатної (25 °С) до 

від’ємної -30 °С (від 11,7 кДж/м2 до 10,4 кДж/м2), що повʼязано з  зниженням 

гнучкості сегментів епоксиполімерної сітки та підвищенням жорсткості 

макромолекул епоксикремнійорганічної матриці. 

У міру зниження температури випробування ударна вʼязкість 

епоксикомпозитних зразків знижується, що можна пояснити зміною механізму 

деформування композиту переходом від деформації зсуву до крейзоутворення, в 

результаті чого відбувається зниження механічних характеристик за низьких 

температур.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Залежність 

ударної в’язкості 

епоксикомпозитів від 

температури середовища 

 

 

 

Встановлено, 

що для епоксикомпозитів складу № 4 відбувається зниження на 6 % ударної 

вʼязкості (до 11 кДж/м2) за кімнатної температури порівняно з епоксикомпозитним 

матеріалом складу №2 (11,7 кДж/м2), а також падіння даної характеристики до 19 % 

в результаті охолодження до від’ємних температур. Ймовірно, це пов’язано з 

формуванням структури з більшою кількістю пор та агломератів з частинок 

наповнювачів. Також для даного складу характерне поступове зниження ударної 

вʼязкості на 15 % (від 11 кДж/м2 до 9,3 кДж/м2) в результаті зниження температури. 
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Встановлено, що в результаті досліджень епоксикомпозитів на 

водопоглинання за кімнатної температури відбувається зростання маси на 6,3 % 

(рис. 12) епоксикомпозитів складу № 2 за витримки на протязі 720 год порівняно з 

вихідними значеннями маси.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12 Залежність 

водопоглинення 

епоксикомпозитів від 

часу випробування 

 

 

 

 

Під час витримки епоксикомпозитів складу № 2 у воді протягом 24 год 

зафіксовано незначну зміну маси (3,5 %) зразків. Зі збільшенням часу витримки у 

воді відбувається поступове збільшення ваги досліджуваних матеріалів, що 

пояснюється зростаючою абсорбцією вологи в епоксикомпозиті за рахунок 

дифузійних процесів.  

В результаті сушіння епоксикомпозитних зразків за температури 30 °С 

протягом 24 год відбувається повернення маси до початкових значень з похибкою 

0,1-0,2 %. Це вказує на можливість експлуатувати розроблені епоксикомпозитні 

матеріали фрикційного призначення в умовах вологого середовища, оскільки 

поглинання молекул води в основному відбувається в зовнішніх шарах 

епоксикомпозиту і значного проникнення води всередину матеріалу не відбувається. 

За мінусової температури (-25 °С) епоксикомпозити мають підвищене 

водопоглинання (рис. 13), що пов’язано з руйнуванням гідролітичного звʼязку між 

наповнювачем і полімером, в результаті чого інтенсифікуються процеси абсорбції 

молекул води на поверхні частинок наповнювача. 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24 год 168 год 120 год 720 год 720 год + 

ТО

X
, 

%
 

−№2; −№4



 
 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13 Залежність 

водопоглинення 

епоксикомпозитів 

від температури 

випробування 

 

 

 

У всіх випадках незалежно від складу епоксикомпозитного матеріалу з 

підвищенням температури відбувається збільшення коефіцієнту водопоглинання на 

25-28 %. Із зростанням температури підвищується кінетична енергія молекул води, 

частково послаблюються і розриваються слабкі фізичні звʼязки, зростає амплітуда 

теплових коливань груп атомів епоксикремнійорганічної сітки, що полегшує 

проникнення молекул води та насичення ними матриці та наповнювачів 

епоксикомпозитного матеріалу. 

Технологічний процес виготовлення фрикційних елементів на основі 

епоксикомпозитного матеріалу складається з наступних основних операцій: 

дозування компонентів; підготовка модифікатора (обробка в електромагнітному 

полі протягом 20 хв з енергією 120 Вт) та дискретних арамідних і скловолокон 

(обробка в середовищі розчинника в ультразвуковій ванні з наступним 

висушуванням за температури 150 °С протягом 1 год; змішування компонентів для 

отримання однорідної композиції; формування виробу під тиском 300 МПа; 

первинне структурування епоксикомпозитного матеріалу; термічна обробка 

епоксикомпозитних виробів (ступінчасте нагрівання до кінцевої температури 160 °С 

протягом 4 год); шліфування та контроль якості. 

 

 

ВИСНОВКИ 
 

1. Встановлено, що проведення обробки кремнійорганічного лаку марки  

КО-915Б в електромагнітному полі підвищує в 3-5 раз адгезійну міцність та 2-4 раз 

ударну вʼязкість епоксикремнійорганічних полімерів порівняно з 

епоксиполімерами, що містять необроблений модифікатор, за рахунок видалення 

0

1

2

3

4

5

6

7

№2 без ТО №4 без ТО №2+ТО №4+ТО

X
, 

%
 

-25 °С 25 °С 100 °С



 
 

19 
 

частини толуолу, який присутній в складі кремнійорганічного лаку, в результаті 

чого відбувається утворення максимальної кількості хімічних та фізичних звʼязків 

між компонентами полімерної системи та формування щільної структури 

епоксиполімеру без пустот, які утворюються під час видалення розчинника в 

процесі структурування.  

2. Встановлено, що обробка арамідних волокон ультразвуком в середовищі 

розчинника марки 647 та скловолокон в середовищі ацетону забезпечує високу 

технологічність композиції на етапі змішування та формування композиції, а також 

підвищення на 50-80 % фізико-механічних характеристик епоксикомпозитів за 

рахунок підвищення ліофільності епоксидного в’яжучого до очищеної та 

активованої поверхні наповнювачів. 

3. Методом математичного планування експерименту отримано модель, що 

дозволило оптимізувати склад епоксикомпозитного матеріалу фрикційного 

призначення з вмістом 10 мас. ч. скловолокна, 1 мас. ч. арамідного волокна,  

30 мас. ч. кремнійорганічного лаку марки КО-915Б та 7 мас. ч. високодисперсного 

порошку алюмінію. 

4. Інтенсивність вагового зношування епоксикомпозитів, що містять 

оброблений у електромагнітному полі кремнійорганічний лак марки КО-915Б та 

очищені ультразвуком волокна, знижується в 2 рази із підвищенням питомого 

навантаження до 1,5 МПа порівняно з епоксикомпозитами, наповненими 

необробленими компонентами, що пояснюється формуванням термостійкої 

епоксикремнійорганічної матриці, здатної до утворення фізико-хімічних звʼязків з 

поверхнею волокон. Трибоповерхні епоксикомпозитів, що містять оброблені у 

фізичних полях компоненти, є однорідними з рівномірним розподілом закріплених 

у епоксиполімерній матриці волокон, що вказує на високу адгезійну міцність між 

вʼяжучим та наповнювачем. 

5. Введення кремнійорганічного лаку призводить до утворення більшої 

кількості зв’язків в полімерному матеріалі  −N−H−, −O−H−, −C−H− та валентних 

коливань −C−C−, −C−O−, −C−N−групами, що визначено методом інфрачервоної 

спектроскопії. Частоти спектрограми епоксикомпозиту, наповненого арамідними та 

скловолокнами, вказують на наявність значної кількості –СН2–, –СО–, –CN– 

валентних, –СН–, –NH– маятникових та –ОН–, –СН–деформаційних коливань, 

метилен –СН2–, метил СН3–С груп в матеріалі, що викликано вмістом активних 

наповнювачів з великою кількістю вільних радикалів. 

6. Розроблені епоксикомпозитні фрикційні матеріали з оптимальним вмістом 

наповнювачів є стійкими до динамічних навантажень в умовах експлуатації за 

понижених температур (до -30 °С), що пов’язано з формуванням 

епоксикремнійорганічної полімерної сітки з високою гнучкістю сегментів 

макромолекул. Розроблені епоксикомпозитні фрикційні матеріали з оптимальним 
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вмістом наповнювачів мають високу хімічну стійкість до впливу розчину NaCl в 

умовах підвищених температур та стійкість до водопоглинання, що визначається 

введенням хімічно стійких наповнювачів та формуванням щільної структури. 

7. Розроблено технологію обробки кремнійорганічного лаку марки КО-915Б 

в електромагнітному полі протягом 10 хв за потужності 125 Вт та очищення 

поверхні арамідних волокон та скловолокон ультразвуком в середовищі розчинника 

протягом 20 хв з наступним просушуванням за температури 150 °С протягом 60 хв, 

що дозволило формувати епоксикомпозитні матеріали з вищим ступенем 

структурування. Проведення операції пресування високовʼязкої композиції з 

питомим навантаженням 300 МПа забезпечує високу щільність, міцність та 

стійкість розроблених епоксикомпозитів до атмосферних факторів. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Люшук О.М. «Розробка полімерматричних мультинаповнених 

композиційних матеріалів фрикційного призначення з комплексом керованих 

властивостей». – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство. Дисертацію виконано у Луцькому 

національному технічному університеті, Луцьк. Подано на захист у Луцький 

національний технічний університет, Луцьк, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена розробці нових атмосферостійких 

епоксикомпозитних матеріалів фрикційного призначення для систем гальмування 

автомобільної техніки на основі епоксиполімерної матриці з обробкою 

модифікатора в електромагнітному полі та дискретних волокон ультразвуком.  

Досліджено особливості структурування епоксиполімерів залежно від 

вмісту кремнійорганічного модифікатора та режиму його обробки в 

електромагнітному полі. Визначено оптимальний режим ультразвукової обробки 

дискретних арамідних та скловолокон у середовищі розчинника, що забезпечує 

високі фізико-механічні характеристики епоксикремнійорганічних полімерів за 

рахунок активації та очищення поверхні волокон від замаслювачів та забруднень. 

Досліджено триботехнічні властивості та проаналізовано поверхні трибоконтакту 

мультинаповнених епоксикомпозитів фрикційного призначення, в результаті чого 

визначено оптимальний склад епоксикомпозитного матеріалу, який має високу 

зносостійкість та стабільний коефіцієнт тертя в досліджуваному діапазоні 

фрикційних навантажень. Визначено особливості структурування та утворення 

хімічних звʼязків між компонентами полімеркомпозитного матеріалу на основі 

епоксикремнійорганічної матриці, наповненої дискретними арамідними та 

скловолокнами. 

Розроблено технологію формування та склад нових епоксикомпозитних 

матеріалів фрикційного призначення з обробкою компонентів системи у фізичних 

полях для формування елементів систем гальмування автомобільної техніки з 

підвищеною стійкістю до впливу агресивних середовищ та атмосферних факторів.  

Ключові слова: епоксикомпозит, кремнійорганічний лак, електромагнітне 

випромінювання, дискретні волокна, термічна обробка, зносостійкість, коефіцієнт 

тертя, водопоглинання, гальмівна система. 
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ABSTRACT 

 

Liushuk O.M. "Development of polymer matrix multi-filled composite materials 

for friction purposes with a set of controlled properties". ‒ Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical 

sciences on a specialty 05.02.01 ‒ materials science. The dissertation was completed at 

Lutsk National Technical University, Lutsk. Filed for the defense at Lutsk National 

Technical University, Lutsk, 2021. 

The dissertation is devoted to the development of new weather-resistant  

epoxy ‒ composite materials of friction purpose for braking systems of automobile 

equipment on the basis of epoxy - polymer matrix with modification treatment in the 

electromagnetic field and discrete fibers by ultrasound. 

The peculiarities of structuring epoxy polymers depending on the content of the 

organosilicon modifier and the mode of its processing in the electromagnetic field are 

investigated. The optimal mode of ultrasonic treatment of discrete aramid and fiberglass 

in a solvent medium is determined, which provides high physical and mechanical 

characteristics of epoxy-silicon-organic polymers by activating and cleaning the surface 

of the fibers from greases and contaminants. The tribo-technical properties were 

investigated and the tribo-contact surfaces of multi-filled friction epoxy composites were 

analyzed, as a result of which the optimal composition of epoxy composite material was 

determined, which has high wear resistance and stable friction coefficient in the 

investigated range of friction loads. Peculiarities of structuring and formation of 

chemical bonds between components of polymer composite material on the basis of 

epoxy-silicon-organic matrix filled with discrete aramid and fiberglass are determined. 

The technology of forming and composition of new epoxy-composite materials of 

friction purpose with the processing of system components in physical fields for the 

formation of elements of braking systems of automobile equipment with the increased 

resistance to the influence of aggressive environments and atmospheric factors is 

developed. 

Key words: epoxy composite, organosilicon varnish, electromagnetic radiation, 

discrete fibers, heat treatment, wear resistance, friction coefficient, water absorption, brake 

system.
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