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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 зі 

спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство. Дисертацію виконано у Луцькому 

національному технічному університеті, Луцьк. Подано на захист у Луцькому 

національному технічному університеті, Луцьк, 2021. 

Область використання композитних матеріалів на полімерній основі в 

різних галузях промисловості швидко збільшується, що пов’язано із високою 

технологічністю процесів отримання виробів, низькими енергетичними та 

порівняно невисокими матеріальними затратами. Тому при розробці нових 

фрикційних матеріалів із застосуванням полімерів в якості 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. 

Слід відзначити, що завдяки науковим працям вітчизняних та зарубіжних 

вчених був досягнутий значний прогрес в створенні нових полімеркомпозитів 

фрикційного призначення на основі фенолформальдегідних та фенольних смол з 

використанням в якості 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 в повній мірі задовільняють вимоги споживачів через недостатню 

когезійну міцність, термо- та зносостійкість полімеркомпозитних систем  

Серед найбільш актуальних є задачі, що стосуються підвищення фізико-

механічних характеристик 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. 
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У зв’язку з цим актуальність роботи визначається необхідністю розробки 

складу та технології формування фрикційних полімерних композитів з 

підвищеними фізико-механічними, теплофізичними та експлуатаційними 

характеристиками, а також дослідженнями особливостей структуроутворення, 

для забезпечення керованості процесів, що відбуваються в зоні трибоконтакту 

при фрикційній взаємодії. 

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 поставленої мети необхідно було вирішити такі основні 

завдання: 

̶  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. 

Здобувачем вибрано об’єкт і предмет дослідження. В роботі застосовано 

сучасні методики випробувань. Результати досліджень описано і обґрунтовано. 

Представлено практичні рекомендації для впровадження розроблених 

епоксикомпозитних покриттів у виробництво. 

Об’єктом дослідження є модифіковані епоксикомпозитні фрикційні 

матеріали, що містять комплекс оброблених дискретних волокон та порошок 

алюмінію. 
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Предмет дослідження – особливості структурування модифікованих 

епоксикомпозитних матеріалів, наповнених обробленими у фізичних полях 

дискретними волокнами. 

Наукова новизна роботи. 

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. 

Як в’яжуче для композитних покриттів вибрано епоксидно-діанову 

смолу марки ЕД-20 (ГОСТ 10587-84). Для структурування композицій 

використано твердник поліетиленполіамін (ТУ 6-05-241-202-78). Як 
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наповнювачі використано комплекс добавок: дискретні арамідні та скловолокна, 

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

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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ANNOTATION 

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 thesis 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 field of using polymer-based composite materials in various industries is 

growing rapidly, which depends on the high manufacturability of the processes of 

obtaining manufacturers, low energy, and relatively low material costs. Therefore, the 

development of new friction materials for the use of polymers as matrices can reduce 

the cost of expensive non-ferrous metals and reduce energy consumption. In 

comparison with other polymer matrices, epoxy polymers, which are solved by high 

adhesive-strong characteristics, have been widely used in engineering. 

It should be noted that with the help of the scientific introduction of domestic 

and foreign introduced significant progress has been made in the creation of new 

polymer composites of friction purpose based on phenol-formal and phenolic resins 

using the fillers of mineral and glass fibers. The work was related to the study of tribo-

contact, namely the study of the interaction of components in a complex compositional 

system and the study of the mechanisms of deformation and structural transformations. 

While the developed materials do not contain externally satisfy the requirements of 

consumers due to the lack of cohesive strength, thermal and wear resistance of polymer 

composite systems 

Among the most urgent tasks associated with improving the physical and 

mechanical properties when using fibrous fillers, due to the decrease in adhesive 

strength in many sections of the phase, resulting in increased intensity of the place to 

create microfilms on the background of tribo-contact. The section of these 

compositions for selection, preparation of fibrous and powdered fillers, allows 

achieving the desired results. 
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Due to this urgency of the work, the need to develop in accordance with the 

technology of forming friction polymer compositions with increased physical and 

mechanical, thermophysical, and service characteristics, as well as the study of 

structural features to ensure controllability of processes in the tribontact zone during 

frictional interaction. 

The aim of the work is to determine the features of structuring and development 

of technologies for forming organosilicon varnish-modified epoxy-composite material, 

resistant to frictional loading, due to the processing of components of the multitool 

system in physical fields. 

To achieve this goal you need to solve the following main task: 

̶  to determine the influence of processing of modifiers and fibrous fillers in 

physical fields on the physical and mechanical characteristics and the degree of 

structuring of epoxy polymers; 

̶  determine the optimal content of fibrous fillers and finely divided aluminum 

powder in the epoxy composite material; 

–  to determine tribotechnical characteristics and to investigate a surface of tribo-

contact of the developed frictional epoxy composite materials; 

̶  determine the resistance of manufactured friction epoxy composite materials to 

the effects of atmospheric conditions and aggressive environments; 

̶  to develop the technology of modifier blocks and fibrous fillers in physical fields 

and the technological process of forming epoxy composites. 

We obtain the selected object and subject of research. Modern test methods are 

used in the work. The research results are described and substantiated. Practical 

recommendations for the introduction of exemplary epoxy composite coatings in 

production are presented. 

The object of the study is modified epoxy composite friction materials that create 

a complex of manufactured disk fibers and aluminum powder. 

The subject of research is the peculiarities of structuring modified epoxy 

composite materials filled with discrete fibers made in physical fields. 

The scientific novelty of the work. 
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1. For the first time it was found that the treatment of organosilicon varnish in an 

electromagnetic field increases the adhesive strength and toughness of epoxy polymers 

due to better interaction of the components of the compositions with each other and the 

formation of a larger dense structure by reducing the solvent content in the polymer 

binder. 

2. For the first time it is shown that the urgent box of modified epoxy polymers 

made in an electromagnetic field by an organosilicon lacquer at the optimum 

temperature (160 ° С) creates a homogeneous structure of an epoxy-silicon organic 

grid of a polymer matrix with high structuring and low-stress state. 

3. For the first time it was found that the treatment of aramid and fiberglass 

ultrasound in solvents significantly increases the adhesion resistance and toughness of 

epoxy composites to increase the purification of fibers from contaminants and 

contaminants, resulting in increased light sensitivity to create additional groups of 

people. on the surface of the fibers and reactive groups of epoxy polymer binder. 

4. It is investigated that the treatment of disk aramid and fiberglass ultrasound in 

solvents leads to an increase in the coefficient of friction and increase the wear 

resistance of epoxy composites, because there is a decrease in the content of lubricants 

on the surface of the fibers that are able to perform the lubricating function in the case 

of the implementation of the maximum friction in the local contact areas. 

The epoxy-dianic resin of ED-20 brand (GOST 10587-84) was chosen as a binder 

for composite coatings. Polyethylene polyamine (TU 6-05-241-202-78) was used to 

structure the compositions. A complex of additives was used as fillers: discrete aramid 

and fiberglass, highly dispersed aluminum powder, organosilicon varnish brand KO-

915B. 

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 
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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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ВСТУП 

Актуальність роботи. 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. 
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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 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 поставленої мети необхідно було вирішити такі основні 

завдання: 

– 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; 
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– 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. 

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. 
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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 

матеріали», «Триботехнічні матеріали» та інших споріднених дисциплін для 
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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 в 

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. 
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РОЗДІЛ 1 

ВЛАСТИВОСТІ ТА СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

ТРИБОТЕХНІЧНИХ ПОЛІМЕРКОМПОЗИТІВ 

 

1.1. Особливості структурної модифікації полімеркомпозитних 

матеріалів з волокнистим наповнювачами 

Обмеження росту виробництва фрикційних полімеркомпозитів пов’язано з 

важливою проблемою – забороною в більшості країн використання азбесту як 

одного з компонентів полімеркомпозитних матеріалів через його канцерогенні 

властивості. Одним зі шляхів вирішення проблеми є розробка нових складів 

фрикційних матеріалів з використанням мінеральних волокон замість азбесту і 

освоєння нових технологій їх виробництва [1]. При цьому перспективними 

волокнистими наповнювачами є базальтові, арамідні та скловолокна, які 

забезпечують фрикційні властивості розроблених полімеркомпозитів [2]. 

Основне завдання полягає в спрощенні технологічного процесу виготовлення 

полімеркомпозитів шляхом виключення з технологічного процесу 

легкозаймистих розчинників, окремих органічних високомолекулярних сполук 

та підвищення термічної стійкості і фізико-механічних характеристик 
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Призначення наповнювачів полягає в підвищенні комплексу фізико-

механічних характеристик конструкційних полімеркомпозитів [4], що 

досягається введенням волокнистих армуючих наповнювачів [5] та 

дрібнодисперсних порошків. Введення наповнювачів до складу 

полімеркомпозитів забезпечує появу спеціальних властивостей: 

електрофізичних, термічних, триботехнічних, атмосферостійких та 

корозійностійких характеристик. 

Композитні матеріали на основі полімерних матриць (епоксидна, 

поліамідна) в основному служать для звʼязування волокнистого наповнювача і 

надання виробу необхідної форми [6]. Армуючими матеріалами є, головним 

чином, волокна (скляні, вуглецеві, борні, органічні), вуса карбідів, нітридів, 
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боридів, оксидів, а також металевий дріт. Волокнисті наповнювачі можуть бути 

у вигляді окремих дискретних волокон або ниток, джгутів, стрічок, 

багатошарових тканин. Вміст наповнювача становить 60-80 % у випадку 

використання безперервних волокон і 20-30 % – у випадку дискретних волокон. 

Перевагами полімеркомпозитів є висока корозійна стійкість, задовільні 

теплозахисні, амортизаційні та антифрикційні або фрикційні властивості. До 

недоліків можна віднести низьку міцність зв’язку волокна з матрицею, 

токсичність, гігроскопічність, різку втрату міцності за підвищення температури 

вище 100-200 °С, відсутність здатності до обробки зварюванням [7, 8]. 

Сучасні наукові дослідження спрямовані на розробку матеріалів з 

комплексом керованих властивостей [9], що здійснюють за допомогою, введення 

органічних та мінеральних наповнювачів [10]. Характер та ступінь впливу 

наповнювачів на властивості композитних матеріалів залежать від природи, 

структури, вмісту наповнювача, форми, розміру, взаємного розташування 

частинок або волокон. Взаємодія полімеру з наповнювачем визначається 

хімічною природою даних матеріалів [11] і станом поверхні наповнювача. 

Наповнювачі для композитних матеріалів можуть мати різну дисперсність і 

морфологічний склад. Однак необхідно, щоб дані наповнювачі містили 

функціональні групи, які здатні брати участь в утворенні хімічного зв’язку з 

матрицею [12]. Формування матеріалу з високою адгезійною міцністю та 

низькими внутрішніми напруженями на границі розділу фаз є основною умовою 

підвищення фізико-механічних характеристик полімеркомпозитів [13]. 

Основним фактором, що визначає підвищення фізико-механічних і 

триботехнічних характеристик полімеркомпозитів є модифікація полімерної 

матриці [14]. Армуючий вплив наповнювачів пов’язаний з переходом полімеру 

в граничних шарах в орієнтований стан, який забезпечує підвищення механічних 

характеристик полімеркомпозитів. При цьому поверхня наповнювача утворює з 

матрицею ефективні фізичні та хімічні звʼязки [15], які зберігаються за 

температур склування полімеру. Чим вищий вміст наповнювача, тим більше 

створюється перешкод для розвитку тріщини [16]. У випадку зростання вмісту 
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наповнювача відбувається зменшення зношування в результаті збільшення 

фактичної площі контакту за рахунок частинок наповнювача, зносостійкість 

яких вища зносостійкості матриці. 

Відомо, що експлуатаційні характеристики епоксидних полімеркомпозитів 

суттєво залежать не лише від фізичної природи і вмісту наповнювача, але й від 

його дисперсності [17]. Авторами доведено, що дисперсність наповнювача 

визначає його критичний вміст у матриці, оскільки зменшення розміру частинок 

зумовлює збільшення його питомої площі поверхні [18]. Це, в свою чергу, 

визначає перебіг фізико-хімічних процесів на межі поділу фаз “полімер-

наповнювач”, у результаті чого навколо частинок формуються зовнішні 

поверхневі шари з гетерогенною структурою. В процесі аналізу залежності 

адгезійної міцності від вмісту дрібнодисперсних наповнювачів (10-20 мкм) 

встановлено, що діапазон критичного вмісту дисперсних частинок становить 

 мас. ч. залежно від природи порошків. 

Одним з перспективних методів модифікування є введення до складу 

субмікронних і нанорозмірних дисперсних наповнювачів (аеросил, сажа) [19]. 

Використання цих наповнювачів підвищує тріщиностійкість епоксидного 

полімеркомпозиту, максимальне значення якого зростає на 60 % у випадку 

введення 2,5-5 % аеросилу марки А-380 або на 40 % у випадку 2,5 % введення 

технічного вуглецю марки УМ-66. 

Введення дрібнодисперсних органічних та мінеральних наповнювачів 

перешкоджає повному структуруванню епоксидного полімеру [20], що пов’язано 

з специфікою міжфазних явищ взаємодії полімерів з наповнювачами. В процесі 

структурування на поверхнях частинок наповнювачів адсорбуються не тільки 

ізольовані полімерні молекули, але й агрегати молекул та інші надмолекулярні 

утворення, тому при використанні наповнювачів різної хімічної природи 

відбувається селективна адсорбція компонентів в’яжучого на границі розділу. Це 

призводить до зниження реакційної здатності матриці внаслідок переходу 

епоксидного полімеру на поверхні часток наповнювача у стан граничних шарів, 

в яких відбувається суттєве зниження рухливості макромолекул [21], що сприяє 
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розвитку дефектів, утворенню додаткової структурної неоднорідності, зниженню 

механічних властивостей композитів. 

Авторами роботи [22] отримано результати дослідження впливу 

концентрації та розміру частинок шаруватого природного модифікатора 

серпентініта, отриманих за багатоступеневою технології помолу, магнітної 

сепарації і флотації, на зносостійкість полімеркомпозитного матеріалу. В 

результаті виявлено виникнення локальних плівок та утворення ювенільних 

областей. Частинки розміром 1 мкм не здійснюють позитивного впливу на 

зносостійкість полімеркомпозитів у всьому діапазоні концентрацій. В результаті 

введення частинок розміром 10 мкм і 30 мкм відбувається підвищення 

зносостійкості полімеркомпозитів вже при малих концентраціях, досягаючи 

оптимуму при концентрації ≈7% по масі. 

Важливим фактором, який визначає механічні властивості, є виникнення 

концентрацій напружень на кінцях волокон [23]. Основною причиною появи 

розглянутих концентрацій напружень є обмеження деформації матриці, що 

повʼязано з високою жорсткістю волокон. 

Міцність полімеркомпозитних матеріалів визначається властивостями 

волокон, оскільки полімерна матриця перерозподіляє напруження між 

армувальними елементами [24], тому міцність і модуль пружності волокон 

повинні бути значно вищими, ніж міцність і модуль пружності матриці. Жорсткі 

армуючі волокна приймають напруження, які виникають в полімеркомпозиті під 

час навантаження, надаючи матриці міцність в напрямку орієнтації волокон. 

Одним із методів підвищення фізико-механічних характеристик 

композитних матеріалів є підбір напряму армування волокнистого наповнювача, 

а також застосування попередньої обробки, що сприяє зниженню залишкових 

напружень. Встановлено дослідження, що чим більша довжина волокна і менше 

значення діаметра, тим вищий ступінь зміцнення полімеркомпозитного 

матеріалу [25]. 

Авторами роботи [26] проведено дослідження структури і властивостей 

композитного матеріалу, армованим хаотично розміщеними дискретними 
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волокнами на стадії розробки з врахуванням діаметра волокна, критичної 

довжини і розміщення в середині матриці, а також розподілення напружень по 

довжині волокна. Незначні відмінності між розрахунковими і 

експериментальними значеннями можна пояснити наявністю дефектів 

мікроструктури дискретних волокон (пори, мікротріщини), а також, 

нерівномірним розподілом дискретних волокон в об’ємі і дефектами структури. 

Для прогнозування та керування властивостями композитних матеріалів, 

потрібно знати фізико-хімічні властивості та хімічний склад волокнистого 

наповнювача [27, 28]. Міцність волокна, як відомо, значно впливає на міцність 

розробленого полімеркомпозиту, при цьому гідрофобність поверхні волокон 

ускладнює просочення армувального волокнистого каркасу полімерним 

в’яжучим в процесі формування полімеркомпозитного виробу. У роботі [29] 

зазначено, що сумісність волокон з матрицями може бути покращена за рахунок 

зміни розмірів і властивостей поверхні волокна. 

Основною проблемою просочення волокнистих матеріалів є заміщення 

повітря і вологи рідким зв’язуючим, що находиться в мікропорах волокон. 

Недостатнє просочення волокон знижує міцність і передчасно руйнує 

полімеркомпозитні вироби. Використання технологічних прийомів [30-32], 

забезпечує підвищення адгезії волокна до матриці, зокрема, попередня активація 

поверхні волокна дозволяє підвищити значення модуля пружності 

полімеркомпозиту за однакового вмісту волокна. І, навпаки, забруднена 

поверхня волокна не забезпечує підсилення, незважаючи на використання 

високої масової частки волокна в матриці. Відповідно в роботі [33] встановлено, 

що в системі «матриця-волокно» потрібно додатково враховувати можливість 

збільшення значення модуля пружності композита за рахунок ціленаправленого 

збільшення адгезії волокна до матриці. 

Міцність полімерних матеріалів, що застосовуються в триботехніці, 

більше залежить від адгезійної міцності волокон з матрицею [34], підвищення 

якої відбувається за рахунок високої взаємодії вяжучого з поверхнею волокон, 

що досягається у випадку очищення поверхні від забруднень та інших включень. 
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Високу адгезію до матриці мають борні, вуглецеві, керамічні волокна. 

Підвищення адгезії [35] досягається травленням поверхні волокон, методом 

віскеризації, що досягається за рахунок вирощення монокристалів карбіда 

кремнію на поверхні вуглецевих, борних, керамічних та інших волокон 

перпендикулярно до осі волокна. Даний процес сприяє підвищенню зсувних 

характеристик, модуля пружності та міцності при стиску без зниження 

характеристик в напрямку осі волокна. Так, збільшення вмісту ниткоподібних 

кристалів до 4-8 % збільшує зсувну міцність в 1,5-2 рази, модуль пружності та 

міцності при стиску на 40-50 %. 

Існують різні технологічні способи проникнення в’яжучого у 

міжволоконний простір наповнювача [36]. Для покращення просочення волокон 

використовують в’яжучі з низькою в’язкістю і коефіцієнтом поверхневого 

натягу та з попереднім підігрівом. Зменшення швидкості руху наповнювача 

через просочувальну ванну збільшує час просочення, а також вміст в’яжучого в 

наповнювачі. Але при цьому, значно знижується продуктивність процесу, так як 

швидкість пультрузії значно більша швидкості капілярного просочення волокон. 

У роботі [37] представлені результати досліджень зносостійких 

полімерних композитних матеріалів з підвищеною міжфазовою взаємодією в 

системі «полімер-волокно». Використання різних способів модифікації поверхні 

базальтового волокна (механоактивація в планетарній установці для 

подрібнення, обробка поверхні апретом або активною речовиною). Як апрет 

використаний γ-амінопроплтриетоксісілан, а в якості активної речовини – 

цетилтриметиламонний бромід. В результаті аналізу фізико-механічних 

властивостей встановлено, що матеріали з підвищеною жорсткістю, 

утворюються після попередньої обробки волокна розчином 

цетилтриметиламонного броміду, але при цьому знижується еластичність 

матеріалу, що зв’язано з підвищеною міжфазовою взаємодією між компонентами 

матеріалу [38]. 

Найбільш ефективним способом [39] проникнення зв’язуючого в 

міжволоконний простір наповнювача є фізична модифікація в’яжучого шляхом 
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впливу ультразвукових хвиль на волокно і в’яжуче. При цьому рідке в’яжуче з 

більшою швидкістю заповнює мікропори волокнистого матеріалу, а час 

просочення зменшується в десятки раз. Важливою перевагою ультразвукового 

просочення є можливість багаторазово знижувати в’язкість в’яжучого, що 

полегшує його проникнення в міжволоконний простір. Під дією кавітаційних 

потоків в просочувальній речовині відбувається інтенсивна дегазація 

наповнювача в області просочення. 

Найбільш оптимальним способом, що забезпечує підвищення фізико-

механічних характеристик, є використання механоактивованого базальтового 

волокна [40]. При цьому еластичність матеріалу залишається мінімальною, а 

міцність збільшується на 39-42 %. На основі оптичних досліджень активованого 

базальтового волокна встановлено, що розміри подрібнених волокон змінюється 

від 1 мкм до 10 мкм, в результаті чого активоване волокно діє як дисперсний 

наповнювач, підвищуючи міцність полімеркомпозиту. Не подрібнені волокна 

забезпечують армуючий вплив на полімерну матрицю, у зв’язку з цим 

еластичність полімеркомпозиту залишається незмінною. 

Авторами роботи [41] досліджено вплив фізичної природи, дисперсності та 

вмісту наповнювачів на адгезійну міцність і залишкові напруження у 

епоксикомпозитах. Встановлено, що попередня модифікація частинок 

наповнювача епоксидним оліґомером і подальше ультрафіолетове опромінення 

композицій на основі пластифікованого епоксидного вʼяжучого забезпечує 

поліпшення адгезійних властивостей полімеркомпозиту незалежно від природи 

введеного у вʼяжуче наповнювача. Поліпшення адгезійних властивостей 

матеріалів [42] за рахунок модифікації наповнювачів і композиції в комплексі 

можна пояснити тим, що змочування частинок епоксидним оліґомером з 

наступним їх термообробленням забезпечує підвищення реакційної здатності 

наповнювача. Після введення модифікованих частинок у пластифіковане вʼяжуче 

відбувається структуроутворення полімеркомпозиту з утворенням навколо 

частинок зовнішніх поверхневих шарів з більшим об’ємом порівняно з 

матеріалами, які містять немодифікований наповнювач. Подальше 
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ультрафіолетове [43] опромінення композицій забезпечує утворення вільних 

радикалів у вʼяжучому, які активніше взаємодіють з центрами на поверхні 

дисперсних частинок та між собою порівняно з вихідними макромолекулами 

епоксидної смоли. Це підвищує густину структурування матриці у зовнішніх 

поверхневих шарах, а також приводить до збільшення їх протяжності у полімері, 

внаслідок чого поліпшуються адгезійні властивості матеріалів [44, 45]. Водночас 

підтверджено [46], що при такому комплексному модифікуванні підвищуються 

залишкові напруження у захисних покриттях, які пришвидшують старіння 

матеріалів під час їх експлуатації. Знизити величину залишкових напружень і 

одночасно підвищити адгезійну міцність композитів можна введенням у вʼяжуче 

двокомпонентного полідисперсного наповнювача за оптимального вмісту. 

Розроблений матеріал у роботі [47], відноситься до полімерних 

композитних матеріалів на основі епоксидної смоли, армованої 

односпрямованим волокнистим наповнювачем. Суть винаходу полягає у 

збільшенні питомої ударної вʼязкості і руйнівного напруження при статичному 

згині армованих полімеркомпозитів. Технологія заснована на тому, що, крім 

відомих операцій просочення волокнистого наповнювача епоксидною смолою, 

формоутворення і затвердіння, композицію додатково обробляють після 

просочення постійним магнітним полем за потужності 9000-11000 Тл протягом 

вуглецевих і полікапроамідних ниток, що призводить до збільшення руйнівного 

напруження при статичному згині та збільшення питомої ударної вʼязкості 

полімеркомпозитів. 

Як альтернативна технологія [49, 50] традиційним методам модифікації 

волокнистих матеріалів особливого значення набувають плазмові методи 

обробки, що представляють собою вплив на матеріали плазми газових розрядів: 

тліючого, барʼєрного, коронного, іскрового, дугового, високочастотного і 

надвисокочастотного. Вони дозволяють змінювати структуру волокнистого 

полімеру за рахунок зміни фізико-механічних, поверхневих і експлуатаційних 

характеристик волокон. Для модифікації поверхні синтетичних волокнистих 
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матеріалів часто застосовують високочастотні розряди [51, 52]. Незначний 

відсоток ультрафіолетової складової плазми високочастотного ємнісного розряду 

дозволяє проводити модифікацію полімеркомпозитів без деструкції полімерної 

матриці і досягати високої стійкості плазмового ефекту. 

Авторами роботи [53] досліджено адгезійні властивості високомодульних 

високомолекулярних волокон поліетилену (ВВПЕ), які оброблені плазмою 

високочастотного розряду. Під час обробки плазмою, відбувається взаємодія з 

активними і неактивними частинами плазми, які мають високу кінетичну і 

потенціальну енергію. Для отримання композитного матеріалу [54] в полімерній 

матриці потрібно рівномірно розподілити ВВПЕ-волокно, об’ємний вміст якого 

становить 20-70 %. Однак дане волокно характеризується високою хімічною 

інертністю і низькими адгезійними властивостями до матеріалу матриці, тому 

необхідною є активація ВВПЕ-волокна плазмою, що покращує адгезійні 

властивості. Для забезпечення фізико-хімічної взаємодії між волокном і 

матрицею повинен відбутися фізичний контакт, який досягається змочуванням 

поверхні волокна вʼяжучим. Для змочування необхідно, щоб поверхнева енергія 

волокна була більшою ніж енергія міжфазної поверхні, яка утвоюється в процесі 

змочування волокна вʼяжучим. Використання багатофіламентних волокон 

сприяє їх змочуванню і просоченню, оскільки викликає капілярне підняття 

матриці в зазорах між філаментами [55]. Зафіксоване підвищення адгезійної 

міцності в 2-3 рази вʼяжучого до волокна вказує на здатність плазмової обробки 

керувати процесом взаємодії на межі розділу «волокно-матриця». 

Плазмова обробка  в середовищі інертних газів (аргон і азот) призводить до 

видалення з поверхні скловолокна технологічних замаслювачів [56] і її 

активацію. Очікувалося, що обробка волокон в середовищі повітря могла визвати 

окислювальні процеси з утворенням на поверхні сполук з вмістом атома кисню, 

який мав би підвищити полярність поверхні волокна, адсорбцію і ступінь адгезії 

в системі «полімер-наповнювач», однак цього не відбулося. Також припускалося, 

що обробка в середовищі ацителену і суміші газів пропан-бутан призведе до 

утворення хімічних сполук, які сприяють підвищенню адгезії та адсорбційній 
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здатності, однак дані припущення не підтвердилися 

Авторами роботи [57] встановлено, що для оброблених в високочастотному 

розряді волокон надвисокомолекулярного поліетилену (НВМПЕ) характерна 

відсутність яскраво вираженого крихкого характеру руйнування. При цьому 

руйнування супроводжується появою більшої зони пластичної деформації. 

Даний характер руйнування повʼязаний з оптимальним співвідношенням 

поперечних зв’язків, які виникають в тонкому поверхневому шарі в 

макромолекулах НВМПЕ за обробки нерівноважною низькотемпературною 

плазмою, і гнучкістю макромолекул [58]. При використанні в якості 

плазмоподібного газу аргон-пропан-бутану міцність НВМПЕ-волокон зростає на 

НВМПЕ-волокон низькотемпературною плазмою за оптимального режиму в 

середовищі аргону не відбувається суттєвого погіршення міцності, що важливо 

для збереження високих вихідних властивостей НВМПЕ-волокна під час 

формування композитних матеріалів. 

За результатами дослідження [60, 61] встановлений звʼязок між розміром 

частинок наповнювача, їх формою та розподілом за розмірами, концентрацією, 

ступенем графітації, теплопровідністю частинок наповнювача та 

теплопровідністю композиту на основі політетрафторетилену і ароматичного 

поліаміду. Теплопровідність полімерних композитів в першу чергу визначається 

середнім розміром сферичних та волокнистих частинок наповнювачів та їх 

розподілом за розмірами [62]. Чим менший середній розмір та вужчий розподіл 

за розмірами частинок наповнювача, тим більша теплопровідність композиту і її 

залежність від вмісту наповнювача. При рівних інших параметрах 

теплопровідність полімеркомпозиту визначається теплопровідністю 

наповнювачів, а для вуглецевих волокон ще й ступенем графітизації. Для 

композитів з наповнювачами низької теплопровідності волокниста форма 

наповнювача дає найбільшу теплопровідність композиту. 

Авторами роботи [63] встановлено залежність теплопровідності 

композитів на основі ароматичного поліаміду та комбінованого наповнювача з 



31 

високим і низьким коефіцієнтом теплопровідності від температури при різних 

концентраціях компонентів, в результаті чого визначено лінійну залежність 

коефіцієнта теплопровідності від температури. Це дозволяє передбачити теплову 

поведінку матеріалів за різних температур, а також обґрунтовано вибрати 

полімеркомпозитний матеріал для вузлів тертя, що працюють без мащення або в 

умовах обмеженого мащення. 

Модифікація композитів кремнійорганічними смолами сприяє підвищенню 

фізико-механічних та техніко-експлуатаційних характеристик, в першу чергу 

відбувається покращення ізоляційних і протикорозійних властивостей, що 

дозволяє використовувати модифіковані матеріали в складних умовах 

експлуатації, де механічні та термічні навантаження суміщаються з впливом 

агресивних середовищ [64]. 

Дослідження механізму структурування полімерів, що модифіковані 

силановими смолами та силоксановими радикалами, дозволило виявити 

оптимальний варіант структурованого комплексу, який забезпечує утворення 

композиції з термостабільністю вище 400 оС [65] за рахунок формування 

функціональних силанових зв’язків і наявності поліорганосилоксанів [66]. Дані 

матеріали мають специфічні властивості: підвищена стійкість до атмосферного і 

теплового старіння та понижена токсичність за рахунок зниження 

полідисперсності полімерів. 

В процесі створення полімер-композитних матеріалів [67] на основі 

мінеральних волокон особливу увагу привертає модифікування армуючих 

наповнювачів, що покращує граничну адгезію волокнистої системи з полімерною 

матрицею. Така модифікація здатна підсилювати і оптимізувати механічні і інші 

функціональні характеристики полімеркомпозитів. У зв’язку з цим, в роботі [68] 

вивчено вплив базальтових волокон, оброблених модифікатором різної природи, 

на кінетику затвердіння і властивості епоксидних композитів на їх основі. В 

якості модифікаторів [69] використано: суміш гліколевих жирних кислот (Duron 

OS 3151) та 3-амінопропилтриетоксилану (АГМ-9). Встановлено, що таке 

армування значно підвищує міцнісні характеристики композитного матеріалу. 
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При цьому зростає в 4-5 раз руйнівне напруження, в 5-7 раз напруження при згині 

та в 12-15 раз ударна в’язкість. Модифікація базальтових волокон  марки АГМ-9 

забезпечує підвищення ударної в’язкості на 21,6 % і твердість за Брінелем на 

77,8 % при збереженні руйнівного напруження при розтязі і згині [70]. Також 

епоксидні композити на основі базальтового волокна, модифіковані волокном 

марки Duron OS 3151, вирізняються підвищеною ударною в’язкістю на 19 % і 

твердістю за Брінелем на 76,3 %. 

При вивченні впливу модифікації епоксидних смол кремнійорганічними 

смолами встановлено, що введення малої кількості алкоксилану призводить до 

різкого зниження механічних характеристик композитів у вузькому діапазоні 

концентрації добавки [71]. Зниження характеристик міцності при збільшенні 

масового вмісту алкоксилану більше як 5-10 % в епоксидній матриці відбувається 

і при модифікації етилсилікатом олігомеру марки ЕД-20. Етилсилікат дозволяє 

збільшити «життєздатність» незатверділої композиції, знизити її в’язкість в 10-

15 раз, підвищити адгезійну міцність до металевої поверхні в 2,5 рази, зменшити 

усадку в процесі затвердіння. При модифікації епоксидних полімерів 

поліметилфенілсилоксановою речовиною та кремнійорганічними каучуками, які 

мають фенільні, епоксидні та метильні групи при вмісті модифікуючих речовин 

від 0,5 мас. ч. до 5,0 мас. ч. на 100 мас. ч. епоксиолігомеру зміна міцності 

полімерів має екстримальний характер [72]. Максимальний ефект досягається 

при використанні в якості модифікатора каучука, який має у своїй структурі 

епоксидні групи, що в процесі тверднення можуть брати участь в утворенні 

тривимірної структури. Введення 0,5-10 мас. % фенілтриетоксісілену в 

поліуританові композиції покращують технологічні характеристики в’яжучих і 

підвищують фізико-механічні і антикорозійні властивості полімерних матеріалів.   

У роботі [73] розглянуто вплив полівінілового спирту на триботехнічні 

характеристики, що призводить до перебудови надмолекулярних структур 

полімеру і формування тривимірної сіткової структури. Для таких матеріалів 

властива зміна молекулярної маси ділянок між звʼязками і збільшенням їх 

рухливості, що інтенсифікує перебіг релаксаційних процесів і покращує 



33 

експлуатаційні властивості покриттів. Водночас збільшення температури в зоні 

фрикційного контакту, може привести до деструкції вʼяжучого або додаткового 

зшивання матриці за рахунок взаємодії із термопластом. 

В роботі [74] представлено розробку модифікованого фрикційного 

матеріалу на основі воластоніта. Важливим було вивчення фізико-механічних 

характеристик композиту на основі поліметилентрифенілового ефіру борної 

кислоти і воластоніта. Модифікацію проведено шляхом введення 

полідисперсного порошку поліметилентрифенілового ефіру борної кислоти до 

базової композиції. В результаті встановлено, що максимальное значення модуля 

пружності модифікованої композиції складає 9,2 МПа і відповідає ступеню 

наповнення 6,5 % мас. При цьому зафіксовано значне збільшення модуля 

пружності модифікованих зразків відносно базової композиції. Таким чином, 

встановлена оптимальна технологія і режими тверднення модифікованої 

фрикційної композиції, в якій вміст модифікатора становить 6,5 % мас., а час 

тверднення композиції за температури 200 ºC складає 50 хв. 

Авторами роботи [75] досліджено вплив природи кремнійорганічного 

модифікатора й умов тверднення на фізико-механічні характеристики матеріалу. 

Отримані експериментальні дані дозволяють стверджувати, що утворені стійкі 

хімічні зв’язки при структуруванні за встановленими режимами термостатування 

суттєво впливають на техніко-експлуатаційні властивості матеріалів. При цьому 

оптимальним є введення 20-30 мас. ч. лаку і 10-15 мас. ч. кремнійорганічного 

порошку (ТКОС), який отримано в результаті термічної обробки 

кремнійорганічного лаку, на 100 мас. ч. епоксидного полімеру при ступінчатому 

режимі термостатування, що пояснюється оптимальною щільністю структурної 

сітки сформованої системи. Експериментально показано, що введення 

попередньо обробленої кремнійорганічної смоли, порівняно з її розчином, 

дозволяє підвищити теплостійкість, структурованість, адгезійну міцність 

епоксикремнійорганічного полімеру і отримати матеріал, який працездатний за 

температур 463-483 К. Застосування ТКОС як модифікатора епоксикомпозитів 

можливе як під час отримання покриттів так і для монолітних матеріалів. 
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Авторами робіт [76] запропоновано використати кремнійорганічні 

полімери для розробки зносостійкого покриття, яке має високу стійкість до 

механічних циклічних і теплових навантажень. В процесі трибовзаємодії 

кремнійорганічні фрагменти, утворені в результаті трибокрекінгу, здатні 

зрощувати мікрорадикали, заповнюючи дефектні зони системою хімічних 

зв’язків, які виникають за рахунок механокрекінгу і подальшого взаємного 

переміщення макрорадикалів під дією зовнішніх деформуючих сил. Таким чином 

можливим є утворення зшитої об’ємної структури, значно стійкішої до зовнішніх 

механічних і термічних впливів під час фрикційнійної взаємодії. 

Метою роботи [77] стало дослідження можливості підвищення опору 

термокислотної деструкції і поліпшення фізико-механічних властивостей 

в’яжучих речовин для виготовлення фрикційних накладок шляхом застосування 

комбінацій каучуків і смол. Досліджено вплив співвідношення між видами 

каучуків бутадієнстирольного і бутадієннітрильного за наявності фенольного 

в’яжучого на комплекс властивостей в’яжучого для фрикційних накладок 

зчеплення. Встановлено, що в міру збільшення вмісту бутадієннітрильного 

каучука підвищується твердість, ударна міцність, міцність на зріз і згин, що 

пояснюється формуванням матриці в’яжучого, що складається з термодинамічно 

суміщеної пари компонентів з вищими ступенем структурування і енергією 
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В роботі [79] розглянуто зношування вуглепластиків на основі епоксидної 

і фенолформальдегідної матриці в умовах граничного тертя при змащуванні 

водою. Доведено, що хімічний склад металевого контертіла суттєво впливає на 

зношування вуглепластиків. Найвищі зносостійкі властивості вуглепластиків 

проявляються в парі з олов’янистою бронзою. 

Під час пошуку зв’язку між інтенсивністю зношування та фізико-

механічними характеристиками полімеркомпозитів встановлено, що із 

збільшенням модуля пружности та міцності під час міжшарового зсуву зростає 

зносостійкість, що пов’язано з властивостями армуючих волокон [80, 81]. 
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1.2. Характеристика фрикційних полімеркомпозитних матеріалів 

До полімеркомпозитних матеріалів фрикційного призначення висувають 

ряд вимог [82], яким повинен задовільняти композит, що працює в парі тертя з 

металевою поверхнею: висока теплопровідність і теплостійкість; пружність і 

механічна міцність, а також стійкість до впливу вологості; здатність створювати 

стійкі шари (плівки) з продуктів трибозношення з низьким коефіцієнтом тертя і 

високу адгезію поверхні композиту до таких плівок. 

У роботі [83] визначено способи регулювання фізико-механічних і 

триботехнічних характеристик фрикційних композитів. Встановлено, що 

введення добавки поліметилен-n-трифенілового ефіру борної кислоти в кількості 

немодифікованим композитом: на основі каучуку марки СКИ-3 і СКД на 25 %; на 

основі каучуку марки СКМС з вмістом азбесту на 42 %; на основі 

фенолформальдегідної смоли і каучуку марки СКН (безазбестові) на 54 %. 

Інтенсивність зношування модифікованих композитів, які містять азбест, так і 

безазбестових зменшується на 50 % і 61,5 % відповідно порівняно з 

немодифікованим композитом. Крім того, модифіковані поліметилен-n-

тріфеніловим ефіром борної кислоти композиції вищі і стабільніші значення 

коефіцієнта тертя за підвищених температур [84]. 

Розроблений в роботі [85] фрикційний матеріал містить фенольну смолу, 

волокнистий наповнювач, органічний і неорганічний модифікатори, а також 

металеві сполуки. Як волокнистий наповнювач полімеркомпозит містить азбест 

або суміш скляних і мінеральних волокон, як металеві сполуки – речовини з 

групи: цинк, бронза, мідь, залізо, оксиди цих металів, оксид алюмінію або їх 

суміш, а як органічний модифікатор – речовину з групи: порошок насіння 

анакардії, каучук, натуральний латекс, меляса або їх суміш. Як неорганічний 

модифікатор до складу входить порошок вугілля або графіту. Недоліками 

зазначеної композиції [86] є наявність в ній канцерогенного азбесту, низька 

адгезія скляних і мінеральних волокон, низька механічна міцність через 

крихкість базальтових і скляних волокон, а також висока вартість кінцевого 
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продукту. Найбільш близькою до пропонованого технічного рішення є 

композиція для виготовлення фрикційного матеріалу, що містить 

фенолформальдегідні смоли, мінеральне волокно, металеві сполуки і органічний 

модифікатор. 

В роботі [87] досліджено фізико-механічні, експлуатаційні властивості, 

структурування основного наповнювача і стан загальної структури матеріалу в 

полімерних композитах з дикарбоновими і вищими жирними кислотами в 

електропровідних композитах з нестехіометричними сполуками титану, в 

результаті чого створена нова екологічно чиста рецептура фрикційних матеріалів. 

У дослідженнях фрикційних матеріалах можна виділити три основні механізми 

зміцнення: за рахунок утворення полімерної сітки, за рахунок утворення 

додаткових хімічних зв’язків, за рахунок додаткового впорядкування структури. 

Авторами робіт [88, 89] зафіксовано наявність у полімеркомпозитному 

матеріалі до тертя, таких елементів як C, O, Mg, Al, Si і Fe, які входять до складу 

надвисокомолекулярного поліетилена і базальтового волокна. Після тертя 

кількість елементів збільшується, появляється Ni і Cr, а також підвищується 

відсотковий вміст Fe. Наявність даних елементів, свідчить про участь контртіла 

в процесах тертя та зношування. Припускається [90, 91], що базальтові волокна 

беруть участь в процесі зношування сталевого контртіла, при цьому частинки 

сталі через мікроскопічні локальні нагріви при терті окислюються киснем 

повітря. Цим пояснюється підвищений вміст кисню після триботехнічних 

досліджень, крім того, паралельно з цим відбуваються процеси окислення 

надвисокомолекулярного поліетилену. 

За результатами [92, 93] комплексного дослідження властивостей 

полімеркомпозитів на основі надвисокомолекулярного (НВМПЕ) поліетилену 

модифікатора НВМПЕ-волокон для отримання полімеркомпозитів з підвищеним 

комплексом експлуатаційних характеристик. Встановлено, що оптимальний 

комплекс властивостей досягається за вмісту 5 % мас. ч. як активованого, так і не 

активованого базальтового волокна. Показано [95], що інтенчивність вагового 
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зношування полімеркомпозитних матеріалів зменшується до 7,7 раз у випадку 

зберігання еластичності і підвищення міцності та модуля пружності композитів 

на 30-40 %. Використання активованого базальтового волокна [96] як 

наповнювача НВМПЕ-волокон? крім покращених властивостей полімеру, 

забезпечує значний економічний ефект за рахунок використання дешевого 

природного матеріалу. 

 

1.3. Структурні перетворення в полімеркомпозитних матеріалах в 

процесі фрикційної взаємодії 

Авторами роботи [97] методом термомеханічної спектрометрії досліджено 

продукти фрикційної взаємодії (поверхневі шари полімерного зразка; продукти 

зношування, які відкришилися; плівки переносу полімерного матеріалу на 

поверхні металевого контртіла, в результаті чого виявлено існування впливу 

контактного навантаження на молекулярно-топологічні структури продуктів. 

Встановлено [98], що у продуктах фрикційної взаємодії відбувається 

перерозподіл компонентів, змінюється їх співвідношення в суміші і 

молекулярно-топологічній структурі, при цьому кожний з компонентів в 

продуках зношування в досліджувальному діапазоні питомих навантажень  

1

6 МПа значно змінює структуру. Підтверджено [99, 100], що переважаючим 

трибопроцесом, в залежності від контактного навантаження є деструкція 

макромолекул, яка призводить до зниження молекулярної маси, внаслідок 

утворення зшитих сополімерних структур, зниження або росту кристалічності, а 

також викликає зміну релаксаційних властивостей. Методом [101, 102] мас-спектрометрії визначено молекулярний склад 

продуктів трибологічної взаємодії як для симетричного (однаковий матеріал 

полімерів), так і для асиметричного (різні матеріали) фрикційного контакту. 

Поряд з мономером, що утворюється під час тертя в результаті деполімеризації 

вільних макрорадикалів, виявлено виникнення нових продуктів, інтерпретованих 

взаємодією мономерів з утворенням в зоні тертя молекулів водню. Експеримент 
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можуть змінюватися не тільки абсолютна швидкість виходу окремих продуктів, 

але і їх відносна кількість. Очевидно [104], що механохімічні реакції в зоні тертя 

обумовлені комплексом, як хімічних (активність функціональних груп 

макромолекул), так і фізичних властивостей полімерів (теплопровідність 

контактуючих полімерів, їх сумісність, вихідна мікрошорсткість контактних 

поверхонь). Так [105], «зрізання» під час тертя вихідних мікровиступів (стадія 

притирання) еквівалентне або більше відповідає макроруйнуванню полімерного 

зразка, яке, як відомо, супроводжується виділенням відповідного мономера. 

Відзначимо [106] іншу можливу реакцію, що зафіксовано в дослідженнях 

трибодеструкції. Хімічно активна зона [107] тертя демонструє не тільки складні 

реакції деструкції макромолекул, а й схильність пари тертя до міцного зʼєднання 

(схоплювання) поверхонь контактуючих полімерів. В його основі [108], що 

найбільш природно, лежать хімічні процеси рекомбінації вільних 

макрорадикалів, які призводять до зшивання макромолекул. При цьому процес 

істотного дифузійного взаємопроникнення макромолекул через межу розділу 

полімерів [109] менш імовірний через динамічний характер тертя. У разі 

симетричного фрикційного контакту [110] в експерименті зафіксовано помітний 

макроскопічний ефект схоплювання, який іноді приводить навіть до руйнування 

зразка зі збереженням міцної зони трибозʼєднання. 

Введення [111, 112] в епоксидну матрицю неантифрикційних 

наповнювачів, які мають більш високу теплопровідність і зносостійкість, ніж 

епоксидний полімер, дозволяє знизити інтенсивність зношування полімерних 

покриттів і підвищити верхню температурну межу роботоздатності пари тертя. 

Автори  роботи [113] це пояснюють армуючою дією наповнювачів і підвищенням 

теплопровідності композиту. У роботі [114] запропоновано використовувати 

кремнійорганічні  полімери для розробки зносостійкого покриття, яке має високу 

стійкість до механічних циклічних і теплових навантажень. В процесі тертя 

кремнійорганічні фрагменти, утворені внаслідок трібокрекінгу, здатні зрощувати 

мікрорадикали, заповнюючи дефектні області системою хімічних зв'язків, що 

виникають за рахунок механокрекінга і подальшим взаємним переміщенням 
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макрорадикалів під дією зовнішніх деформуючих сил. Таким чином, можливе 

утворення зшитої обʼємної структури, значно більш стійкої до зовнішніх 

механічних і термічних впливів під час фрикційнлї взаємодії. Особливий вплив 

на триботехнічні характеристики має лускатий графіт і дисульфід молібдену, які 

знижують коефіцієнт тертя епоксидної матриці, зменшуючи таким чином вплив 

адгезійної складової. Ультрадисперсий фторопласт виконує дублюючу функцію 

разом з лускатим графітом і, відповідно, його присутність в композиті не є 

обов’язковою. 

В роботі [115] досліджено особливості механізму зношування полімерів, 

армованих однонаправленими вуглецевими волокнами. Встановлено, що за 

високих значень питомого навантаження та швидкості тертя 1 м/с, зносостійкість 

визначається перш за все, втомленою міцністю полімерної матриці і її міжфазних 

зв’язків на межі з вуглецевим наповнювачем. Матеріал полімерної матриці 

спочатку диспергується, частково переноситься на металеве контертіло, а потім 

поступово видаляється із зони тертя. Відбувається «оголення» вуглецевих 

мікроволокон, що впливає на процес тертя і зношування трибоповерхні в умовах 

контактної взаємодії в сухому повітряному середовищі. Механізм зношування 

виступаючих на трибоповерхні вуглецевих волокон залежить від пружності та 

стійкості до втомного руйнування окремих волокон. 

Тертя і зношування [116] високомолекулярних сполук супроводжується 

фізико-хімічними змінами, що охоплюють топологію полімеру, його хімічну 

будову і властивості. Це безпосередньо відображається на зміні фізико-

механічних властивостей полімеру, які в свою чергу впливають на його 

фрикційні властивості і зносостійкість [117]. В полімерних матеріалах і 

композитах на їх основі під дією імпульсів теплової і механічної енергії 

збільшується сегментна рухливість макромолекул, руйнуються зв’язки і 

утворюються активні центри – реакційноздатні макрорадикали. Останні, 

взаємодіючи із поверхнею контртіла, наповнювачами і оточуючим середовищем 

кристалічності і структурування. Далі відбувається послідовне руйнування 
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перенапружених і послаблених тепловим рухом зв’язків, що приводить до появи 

і розвитку мікродефектів та руйнування поверхневого шару. При цьому від 

основного матеріалу відділяються частинки, які переносяться на поверхню 

контртіла або виносяться із зони контакту [119]. 

Підвищення температури в вузлі тертя призводить як до деструкції 

в’яжучого, так і до структурних перетворень полімерної матриці. Автори  

роботи [120] використовують тепловий вплив для підвищення триботехнічних 

характеристик графітопласту, виготовленого на основі епоксикремнійорганічної 

матриці і графітизованої тканини. Так, наприклад, з підвищенням швидкості 

ковзання до 0,4-0,5 м/с, що відповідає росту температури в зоні тертя до  

95-100°С, спостерігається різке зниження коефіцієнта тертя до 0,06-0,11. 

Отримані характеристики  матеріалу пояснюються впливом полімерної матриці і 

наявністю в його складі спеціальних органічних присадок [121]. За температури 

нижчої 80 °С тепловий вплив недостатній для початку дії органічних присадок. 

З ростом температури в зоні контакту стає можливою адсорбція молекул 

органічних присадок і їх орієнтація вздовж поверхні тертя. 

Тертя за високих температур (393К) супроводжується домінуванням 

деструкційних процесів у поверхневому шарі матеріалу, які приводять до 

збільшення вмісту карбоксильних, гідроксильних і аліфатичних ефірів, 

зменшенню вмісту епоксидних груп. Руйнування епоксидних полімерів при 

температурах вище 393 К пов’язано з низькою термодинамічною стабільністю 

зв’язків між органічними радикалами в макромолекулах [122]. Значно 

стійкішими до високих температур є матеріали на кремнійорганічний основі 

[123], які здатні витримувати температури до 400 °С. На практиці найчастіше 

використовують поліорганосилоксани [124] з органічними складовими біля 

атома кремнію, для яких характерне вдале поєднання термостабільності і 

хімічної інертності кремнійкисневого скелету з високими фізико-механічними і 

фізико-хімічними властивостями органічних сполук. Композити на основі 

модифікованих кремнійорганічними олігомерами епоксидних смол 

характеризуються підвищеною ударною в’язкістю та термостійкістю 
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системи [125]. Перспективність використання кремнійорганічних сполук 

обумовлено оптимальними технологічними властивостями – незначною 

залежністю в’язкості від температури, можливість експлуатуватися в широкому 

діапазоні додатніх та від’ємних температур. 

При фрикційному навантаженні твердих тіл матеріал в зонах фактичного 

контакту піддається імпульсній дії теплових і механічних полів. Комплексний 

вплив цих полів і їх концентрація в малих об’ємах викликають інтенсивне 

проходження багатьох процесів [126]. Зокрема при терті металів тонкий 

поверхневий шар збагачується киснем, елементами матеріалу другого тіла і 

мастила, відбувається перерозподіл дислокацій і їх концентрація в окремих 

мікрооб’ємах, спостерігається вибіркова орієнтація частинок і утворення 

мікропустот [127]. 

Властивості матеріалу, його склад і структура в поверхневих шарах 

піддаються безперервним змінам, внаслідок чого на робочих поверхнях контакту 

можуть утворюватись вторинні структури, які впливають на зносостійкість пари 

тертя [128]. Вторинні структури сприяють самоорганізації і структурному 

пристосуванню, що підвищує працездатність трибовузла. 

Складність поведінки композитних матеріалів при навантаженні 

обумовлена процесом накопичення структурних руйнувань [129]. При цьому має 

місце як об’ємне руйнування (утворення пор), так і утворення двомірних 

дефектів типу мікротріщин. Процес обʼємного руйнування призводить до зміни 

механічних властивостей композитних матеріалів зі збереженням їх симетрії. 

Утворення [130, 131] мікротріщин, орієнтованих щодо головних напружень, 

обумовлює в загальному процес не тільки зміни механічних властивостей, але і 

перетворення композиту в тіло з криволінійною анізотропією. 

В міру збільшення величини навантаження на деякій відстані від поверхні 

тертя в зоні максимального накопичення [132] дефектів відбувається локалізація 

напружень, що приводить  з часом до виникнення частинок зношування, товщина 

яких залежить від модуля зсуву зношуваного матеріалу, коефіцієнта тертя і 

створюваних при терті полів напружень [133]. Утворення частинок зношування 
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при фрикційному навантаженні термореактивних полімерів відбувається 

переважно в результаті росту в довжину, взаємного перетину і об’єднання в 

спільну мікротріщин, які розташовані в поверхневому шарі зношуваного 

матеріалу перпендикулярно напрямку ковзання контртіла або в результаті 

сколювання невеликих об’ємів матеріалу на границях мікротріщин після 

об’єднання мікротріщин менших розмірів. Глибина залягання максимально 

деформованої зони і розміри частинок зношування не суттєво впливають на 

інтенсивність процесів руйнування поверхневого шару під час фрикційноого 

навантаження. Інтенсивність зношування полімеру більше визначається 

частотою появи частинок зношування, отже частотою утворення й швидкістю 
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Арамідні волокна [135] достатньо стійки до дії високих температур і 

термоокислювальних процесів деструкції. В інтервалі температур від 20 оС до 

100 оС втрата маси зразків не перевищує 0,1%; від 100 оС до 250 оС маса зразків  

зменшилася на 3 %, а швидкість втрати маси від температури становить 

0,02 %/град, що пов’язано з видаленням остаточного мономера і сорбованої води; 

в межах 250-460 оС втрати маси зразків становлять 5 %, а швидкість – 

За низької теплопровідності полімерів температура в зоні тертя може 

зростати до 250 оС, що суттєво впливає на фізико-механічні характеристики та 

структуру полімера. Поверхня досліджувальних [136] зразків, контактуючих з 

контертілом, змінюються в процесі тертя. Це пов’язано з деформаціями, 

утвореними в результаті дії високих навантажень. Одночасно змінюється вміст 

частинок наповнювача в поверхньому шарі зразка. Так, вміст частинок бронзи в 

досліджувальних зразках до випробовування становить 3 шт/мм2, після 

експерименту – 32. Електронно-мікроскопічні дослідження виявили зміну в 

тонкій структурі полімера, що відбувається під час тертя. Дана структура [137] 

характеризується наявністю ламелей, ширина яких при терті збільшується. 

Також виявлено на трибоповерхні шари зі структурую, які відрізняються від 

ламелярної, що пояснюється проходженням процесів деструкції. 
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Вивчення тертя полімерів і композитів на їх основі [138] в умовах 

короткочасного високошвидкісного ковзання зі швидкістю від 20 м/с до 100 м/с 

за питомого навантаження 0,5 МПа показало, що коефіцієнт тертя зі збільшенням 

швидкості ковзання знижується з 0,48-0,55 до 0,26-0,30. Характер кривих і 

незначна різниця коефіцієнта тертя ненаповненого і армованого полікарбонатом 

полімеркомпозиту вказує про те, що фрикційна поведінка полімерних композитів 

визначається, в основному, властивостями полімерної матриці [139, 140]. За 

рахунок зростаючої під час ковзання температури поверхневий шар зразка 

розмʼякшується, знижується опір зрушенню і полегшується перенесення 

полімеру на метал, що призводить до значного зменшення сил тертя [141]. 

Введення в полікарбонат модифікованих волокон, що передбачає збільшення 

адгезії на міжфазній межі і, відповідно, міцності композиту, призвело до 

зниження коефіцієнта тертя, що обумовлено зменшенням площі контакту з 

металевою поверхнею за рахунок виступаючих з полімерної матриці волокон. 

Коефіцієнт тертя полімеркомпозиту, армованого високомодульним 

модифікованим волокном, в два рази нижче коефіцієнта тертя 
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В роботі [144] представлені результати триботехнічних випробувань 

композитів на основі поліетилену, наповненого оксидною керамікою. Показано, 

що присутність керамічних частинок в полімерній матриці не тільки 

перешкоджає утворенню продуктів зносу, але також помітно знижує 

інтенсивність зношування. Аналіз [145] трибоповерхні полімеркомпозиту 

свідчить, що вона являє собою однорідну поверхню з присутніми керамічними 

частинками, які рівномірно розподілені в полімерній матриці. На поверхні тертя 

у всіх випадках помітні подряпини, паралельні напрямку зношування. На 

трибоповерхні [146] також було помічено утворення продуктів зношення, які 

розташовані перпендикулярно напрямку. Зношування подібного роду часто 

спостерігається при ковзанні еластомерів по гладких поверхнях [147, 148]. Зі 

збільшенням вмісту керамічних частинок в композиті кількість продуктів 

зношування помітно знижується. Аналіз  залежності інтенсивності зношування 
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композиту від шляху тертя показує, що з збільшенням вмісту керамічних 

частинок в композиті інтенсивність зношування істотно падає [149]. Однак під 

час випробувань полімеркомпозитів з вмістом кераміки в кількості 1%, 5% та 10% 

різниця в значеннях мала. Це повʼязано з вириванням керамічних частинок [150] 

в процесі зношування і, хоча утворення продуктів зношення зі збільшенням 

вмісту керамічних частинок помітно падає, на інтенсивність зношування це не 

здійснює помітного впливу порівняно з чистим полімером або композитом, в 

якому вміст керамічних частинок становить 0,5%. Зношування композиту 

кераміка-полімер має абразивний характер [151]. Присутність керамічних 

частинок в полімерній матриці не тільки перешкоджає утворення продуктів 

зношення, але також помітно знижує інтенсивність зношування. 

У роботі [152] розглядаєються нанополімерна система. В якості 

наповнювача полікапроаміду були використані багатостінні вуглецеві 

нанотрубки, типи яких значно різняться в залежності від способу отримання. 

У триботехнічному матеріалознавстві для уникнення активної адгезійної 

взаємодії трибоповерхонь і зміни коефіцієнта тертя широко застосовують на 

практиці введення в матрицю полімеру вуглецевих наповнювачів (графіт і 

вуглецеві волокна) [153, 154]. Для ефективного модифікування полімеру їх 

вводять в кількості 7-30 мас.%, що значно погіршує ряд важливих фізико-

механічних характеристик, особливо ударну вʼязкість і впливає на деякі 

експлуатаційні характеристики виробів [155]. При цьому в поліамідних 

матеріалах триботехнічного призначення досить складно встановити оптимальну 

кількість наповнювача, оскільки його введення одночасно впливає на 

молекулярну і механічну складові сили тертя. 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНИХ МАТЕРІАЛІВ І МЕТОДИКИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Характеристика вихідних 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. Даний твердник призначений для структурування епоксидних 

смол за кімнатної та знижених температурах в умовах підвищеної вологості. 

Основні фізико-хімічні властивості компонентів полімерної матриці 

представлені в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1. Фізико-хімічні властивості компонентів полімерної матриці 

Характеристика 
Епоксидний олігомер 

ЕД-20 

Твердник 

ПЕПА 

Молекулярна маса 390-430 230-250 

Вміст епоксидних груп, % 20,0-22,5 – 

Вміст гідроксильних груп, % 1,25 – 

Середня функціональність 

за епоксидними групами 
2,0 – 

В’язкість, Па/с 13-20 0,9 

Густина, г/см3 1,16 1,05 

Вміст азоту, % за масою – 19,5-22,0 

 

Для формування епоксикомпозитів використано наступні наповнювачі: 

арамідні волокна, базальтові, вуглецеві та скловолокна, високодисперсний 

порошок алюмінію [156, 157].  
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Арамідне волокно – це синтетичне волокно, яке відрізняється вигідним 

поєднанням таких властивостей, як висока міцність і мала вага. Дані волокна 

менш крихкі в порівнянні з вуглецевими і скляними волокнами, стійкі до вогню, 

високих температур, органічних розчинників, нафтопродуктів. На властивості 

арамідних волокон помітний вплив робить скручування ниток: при підвищенні 

ступеня кручення модуль пружності і міцність волокон помітно знижуються. 

Арамідні волокна використовуються у виробництві полімерних композицій, 

оскільки температура переробки і експлуатації полімерних матриць нижче 

температури деструкції арамідних волокон. 

Основними механічними характеристиками скляних волокон є, міцність 

при розтягуванні і модуль пружності. Висока міцність скляних волокон 

закладена в самій природі скла: теоретично  руйнівне напруження при 

розтягуванні скла становить 10-14 ГПа. Міцність технічних волокон лежить в 

межах 1-6 ГПа і залежить, крім їх складу і умов витримки (температури, 

вологості навколишнього середовища), від ступеня дефектності волокон 

(поверхневі мікротріщини, внутрішні порожнини і різні включення), взаємодії 

поверхні волокна з вологою, структурної неоднорідності (мікрооб'єми з дещо 

відмінною структурою, щільністю, хімічним складом), температурного впливу. 

Міцність скляних волокон зростає зі збільшенням вмісту в них оксидів кремнію 

і алюмінію (табл. 2.2). 

Базальтові волокна мають високу механічну міцність, при відносно низькій 

щільності, підвищену стійкість до агресивних середовищ та високих температур, 

низьку гігроскопічністью, низьку теплопровідність. 

Вуглецеві волокна – мають високу міцність та модуль пружності поєднані 

з низькою густиною. Для них властива висока теплопровідність та розвинута 

поверхня (1000-2000 м2/г). Вуглеволокна мають високу хімічну стійкість до 

більшості агресивних середовищ. 

Високодисперсний порошок алюмінію містить незначну кількість домішок 

(зазвичай мідь, марганець, кремній, залізо, волога тощо). Частинки переважно 

мають вигляд тонких пластинок, покритих шаром оксиду і жиру. Товщина 
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пластинок порошку становить 02-05 мкм, а середній лінійний розмір не 

перевищує 30 мкм. 

 

Таблиця 2.2. Характеристика синтетичних волокон 

Характеристика Скловолокно 
Арамідне 

волокно 

Діаметр волокон, мкм 6-9 3-6 

Максимальна робоча температура, °С 650 600 

Теплопровідність, Вт/м·К 0,034-0,04 0,031-0039 

Щільність, кг/м3 2540-2600 100-1800 

 

Як модифікатор, використано кремнійорганічні лаки марки КО-916, КО-

915Б, КО-921, КО-945. 

КО-915Б (ТУ 6-02-709-76 / ТУ 2311-429-05763441-2004) представляє 

розчином поліметилфенілсилоксанової смоли, модифікованої поліефіром, в 

толуолі. Умовна в’язкість знаходиться в межах 30-70 с, масова доля нелетких 

речовин складає 63-67±2 %. Час висихання лакового покриття при температурі 

200 ºС до степені 3 складає не більше 35-75 хв. 

КО-916 (ГОСТ 16508-70) однорідним прозорим розчином 

поліорганосилоксанової (поліметилфенілсилоксанової) смоли, модифікованої 

поліефіром, в органічному етилцелозольві. Умовна в’язкість знаходиться в 

межах 45-65 с, масова доля нелетких речовин складає 67±2 %. Час висихання 

лакового покриття при температурі 200 ºС до степені 3 складає не більше 15 хв. 

 КО-921 (ГОСТ 16508-70-74), що являє собою однорідний прозорий розчин 

поліметилфенілсилоксанової смоли у толуолі. Умовна в’язкість знаходиться в 

межах 17-27 с, масова доля нелетких речовин складає 48-52±2 %. Час висихання 

лакового покриття при температурі 200ºС до степені 3 складає не більше 15 хв. 

Лак має понижену температуру сушіння, характеризується високими 

діелектричними властивостями, волого- та термостійкістю; працездатний при 

температурі до 250°С. 
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Лак кремнійорганічний КО-945 (ГОСТ 16508-70) представляє розчин 

поліметилфенілсилоксанової смоли модифікованої епоксидною смолою у 

толуолі. Умовна в’язкість знаходиться в межах 93-160 с, масова доля нелетких 

речовин складає 70±2 %. Час висихання лакового покриття при температурі  

20 ºС до степені 3 складає не більше 24 год. 

 

2.2.  Методи дослідження епоксикомпозитних матеріалів 

Вибір методів та методик досліджень основних властивостей 

епоксикомпозитних матеріалів проведено з враховуванням потенційних умов 

експлуатації виробів. 

Границю адгезійної міцності при нормальному відриві визначали за  

ГОСТ 14759-69 [158, 159]. Досліджуваний матеріал наносили на торцеву 

поверхню стержнів (грибків) з конічним виступом у місці захватів для 

самоцентрування. Дослідження проводили на розривній машині марки УММ-5 

при швидкості переміщення нижньої траверси 2   мм/хв. 

При визначенні границі міцності на зсув (ГОСТ 14760-69) 

використовували пластини із сталі 45 розміром 80х10х2 мм. Площа торцевої 

поверхні склеювання грибків (пластин) складала 2 см2.  

Твердість матеріалу за методом Брінеля визначали за ГОСТ 1786-80. 

Дослідження проводили на зразках у формі бруска з гладкою поверхнею 

товщиною не менше 5 мм і шириною не менше 15 мм. При дослідженні стальну 

кульку діаметром 10 мм вдавлювали в поверхню досліджуваного матеріалу з 

навантаженням 2,5 кН протягом 60 с.  

Границю міцності на стиск визначали за ГОСТ 4651–82. Зразки у формі 

циліндрів діаметром 10±0,5 і висотою 15 мм піддавали стиску при рівномірному 

зростаючому зусиллі з швидкістю наближення площадок  

2 мм/хв [160]. 



49 

Ударну міцність покриттів на сталевих пластинах розміром 60х200 мм 

визначали згідно методики [159], суть якої полягає у кількісному визначенні 

енергії удару, необхідної для наскрізного пошкодження захисних покриттів при 

падінні з певної висоти ударника з наконечником каліброваного розміру  

(d=8 мм). Для визначення міцності захисних покриттів при ударі застосовували 

прилад УТ-1 (ГОСТ 25812-83).  

Дослідження триботехнічних характеристик.  

Дослідження зносостійкості проводили на машині тертя М-22М (рис. 2.1)  

за схемою “вал-сегмент втулки” в умовах сухого тертя. Зразок встановлювали на 

циліндричну поверхню  металевого контртіла, яке оберталося із заданою 

швидкістю. Контртіло виготовляли у формі диска із сталі 45 (ГОСТ 1050-74) 

діаметром 50 мм з шорсткістю поверхні Rа=3,2 (рис. 2.2). Зразки виготовляли з 

монолітного матеріалу з прямокутним перерізом розміром 10х10 мм та висотою  

15 мм. 

Шлях тертя становив 3000 м. Масу зразків визначали на аналітичних 

лабораторних вагах типу ВЛА – 200 з точністю 0,0001 г. 

 

 

Рис. 2.1. Загальний вигляд машини тертя М-22М: 1 – привід; 2 – вузол 

тертя; 3 – механізм навантаження; 4 – вузол вимірювання моменту тертя; 5 – 

вузол вимірювання зношування пари тертя 
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Рис. 2.2. Загальний вигляд контртіла та епоксикомпозитних зразків 

 

Ступінь тверднення матеріалів і покриттів визначали за вмістом гель-золь-

фракції. Метод оснований на здатності частини матеріалу (плівки), не зв’язаної 

в полімерну сітку, вимиватися органічним розчинником в екстракторі Сокслета, 

який працював в автоматичному режимі [162]. Екстракцію зразків у формі  

пластин розміром 30х40 мм товщиною 0,2-0,5 мм проводили в толуолі протягом 

8 год з наступним сушінням при температурі 393 К до постійної маси. Масу 

зразків до і після екстракції визначали на аналітичних лабораторних вагах з 

точністю до 0,0001 г.  

Дослідження макро- та мікроструктури матеріалу проводили на оптичному 

мікроскопі МБС-9 при збільшенні (х30) та металографічному  

мікроскопі МИМ-10 (х100...600). При дослідженні тонкої структури 

полімеркомпозитних матеріалів застосовували методи електронної мікроскопії 

за допомогою растрового електронного мікроскопа марки РЕМ-106 И. 

Корозійну стійкість епоксикомпозитів визначали шляхом занурення 

зразків у 10 %-вий розчин NaCl за ГОСТ 12020-2018 (ISO 175:2010). Для 

випробування використано зразки у формі диска діаметром (50 ± 1) мм і 

товщиною (3,0 ± 0,2) мм. Перед випробуванням зразки сушили за (50 ± 2) °C 

протягом (24 ± 1) год, а потім охолоджували в ексикаторі за  
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температури (23 ± 2) °С. Після охолодження зразки виймали з ексикатора і 

зважували не більше ніж через 5 хв. Зразки поміщали в посудину з хімічним 

реагентом, нагрітим до температури випробування: 20 ± 5 °С, 50 °С, 100 °С,  

150 °С, 200 °С. Витримка складала: 24, 168, 320, 720 год. Через певний проміжок 

часу зразки виймали, поміщали на паперовий фільтр та зважували. Зразки після 

випробування витримували в сушильній шафі протягом 24 год за температури 

(50 ± 2) °С, далі охолоджували в ексикаторі до кімнатної температури і 

зважували.   

Стійкість до впливу динамічних навантажень за понижених температур 

визначали за ГОСТ 16782-2015 (ISO 974:2000). Заготовки вирізають розміром: 

довжина (20,00 ± 0,25) мм, ширина (2,50 ± 0,05) мм і товщина (2,0 ± 0,1) мм. 

Поміщали зразки в холодильну камеру за температури 20 ± 5 ° С, -10 ° С, -20 ° С, 

-30 ° С і витримували не менше трьох годин. Метод випробуванні ударної 

в’язкості полягав в тому, що зразок, який зафіксований на двох опорах, зазнавав 

удару маятника. Випробування на ударний згин проводили на маятниковому 

копрі.  

Водопоглинання за знакозмінних температур визначено за ГОСТ 4650-80. 

Для випробування застосовували зразки у формі диска діаметром (50 ± 1) мм і 

товщиною (3,0 ± 0,2) мм. Перед випробуванням зразки сушили за температури 

(50 ± 2) °C протягом (24 ± 1) год, а потім охолоджували в ексикаторі за 

температури (23 ± 2) °С. Після охолодження зразки виймали з ексикатора і 

зважували не більше ніж через 5 хв. 

Вміст води під час насичення вимірювали за повторної витримки зразків і 

повторному їх зважуванні через певні проміжки часу. Витримка складала: 24, 

168, 320, 720 год. Через зазначені проміжки часу випробовувані зразки виймали 

з води, видаляли воду з поверхні і зважували з точністю до 0,1 мг протягом 1 хв 

після вилучення з води. 

 

 

 

 



52 

2.3. Методи формування та обробки епоксикомпозитних зразків 

Формування зразків полягало в отриманні одноріної композиції, до складу 

якої входили необхідні компоненти. Залежно від об’єму зразків визначали 

кількісний вміст компонентів у масових частинах на 100 мас.ч. епоксидної смоли 

ЕД-20. Композицію, що містила епоксидна смолу та кремнійорганічний 

модифікатор обробляли у фізичному полі з наступним охолодженням композиції 

до кімнатної температури, після чого до її складу вводили твердник та 

наповнювачі. Обробку наповнювачів проводили ультразвуком в середовищі 

розчинника. На кожному етапі введення компоненту проводили механічне 

вимішування композиції для забезпечення високої однорідності системи. При 

цьому використовували невисоку частоту обертання лопастей для уникненя 

нагріву композиції та її насичення повітрям. Сформовану композицію наносили 

на підготовлену поверхню або заливали у спеціальні форми. Тверднення 

епоксикомпозитів при нормальних умовах тривало 24 год. Додаткову термічну 

обробку здійснено у печі, відхилення температури в якій не  

перевищувало ±2 К [163]. 

Обробку ультразвуком здійснювали на лабораторній установці за частоти 

коливань 22 кГц та амплітуді коливань – 10-40 мкм. 

Обробка в електромагнітному полі проводено за допомогою лабораторної 

установки за потужності 125 Вт.  

 

 

2.4. Математична обробка результатів 

Мінімальну кількість дослідів при багафакторному експерименті 

визначали за формулою: 

2 ,                                                      (2.1) 

де к – кількість факторів. 

Побудова плану експерименту полягало у виборі рівнів факторів, які 

формують матрицю планування (табл. 2.3).  
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Таблиця 2.3. Матриця планування експерименту 24 

№ 

досліду 

х0 х1 х2 х3 х4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

– 

+ 

– 

+ 

– 

+ 

– 

+ 

– 

+ 

– 

+ 

– 

 

+ 

+ 

– 

– 

+ 

+ 

– 

– 

+ 

+ 

– 

– 

+ 

+ 

– 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

– 

– 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

– 

– 

– 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

 

Повний факторний експеримент типу 2к дозволяє описати процес 

поліномом першого порядку у вигляді: 

0

1

k k

i i ip i l

i i

y b b x b x x
 

     ,                                     (2.2)    

де: b0 – вільний член рівняння регресії; 

хі – фактори; 

bі  – коефіцієнти лінійної взаємодії; 

bіl – коефіцієнти парної взаємодії. 
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Для кожного рядка матриці планування за результатами n-паралельних 

дослідів знаходили y  – середнє арифметичне значення параметра оптимізації: 





n

u

uy
n

y
1

1
 ,                                                  (2.3) 

де  – номер рядка або досліду в матриці планування; 

n – кількість паралельних дослідів; 

yu – значення параметра оптимізації в u-му паралельному досліді  -го 

рядка матриці. 

Перевірку однорідності дисперсій проводили з допомогою критерію 

Кохрена, який використовують для випадку, коли число дисперсій більше двох і 

є однакове число паралельних дослідів. При цьому з всіх міжрядних дисперсій 

знаходили найбільшу S2
max. Критерій Кохрена визначали за формулою: 

2

max

2

1

.
N

i

S
G

S




                                               (2.4) 

Гіпотеза однорідності підтверджується, якщо експериментальне значення 

критерію Кохрена Gр не перевищувало табличне значення Gт. 

За результатами експерименту визначали коефіцієнти моделі. Вільний 

член b0 вираховували за формулою:  





N

y
N

b
1

0 .
1



                                                 (2.5) 

Коефіцієнти регресії, які характеризують лінійні ефекти, визначали: 





N

ii yx
N

b
1

,
1


                                           (2.6) 

Коефіцієнти регресії, які характеризують ефекти  парної взаємодії, 

визначали: 





N

liil yxx
N

b
1

,
1



                                          (2.7) 

де хі, хl – кодовані значення  1  факторів і та l в -му досліді. 
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Перевірку значимості коефіцієнтів проводили з допомогою t-критерію 

Стьюдента, розрахункове значення якого визначали за формулою: 

 i
i

р
bS

b
t                                                      (2.8) 

Коефіцієнт є значимим, якщо tp > tт. Статично не значимі коефіцієнти 

видаляли з рівняння. 

Перевірку гіпотези адекватності знайденої моделі проводили за критерієм 

Фішера Fр: 

.
2

2

y

ад
p

S

S
F                                                 (2.9) 

У випадку Fр < Fт, тоді модель вважають адекватною. 
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РОЗДІЛ 3 

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФІКОВАНИХ 

ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ 

 

3.1. Механічні характеристики епоксиполімерів, модифікованих 

кремнійорганічним лаком 

Експериментально встановлено, що найвищі значення межі міцності при 

стисненні мають епоксиполімери (рис. 3.1) з вмістом кремнійорганічного  

лаку 30 мас. ч. Введення кремнійорганічного лаку менше 20 мас. ч. і понад  

40 мас. ч. є недоцільним, оскільки відбувається зниження межі міцності при 

стисненні. За вищого вмісту в композиції присутні надлишкові макромолекули 

поліметилфенілсилоксану та підвищений вміст розчинника, що зумовлює 

пластифікацію епоксиполімеру та появу порожнин через видалення 

модифікатора.  За низького вмісту модифікатора (20 мас.ч.) утворюється 

недостатня кількість хімічних звʼязків, які забезпечують когезійну міцність 

епоксиполімерної сітки [166, 167].  

Найнижчі значення мають епоксиполімери модифіковані 

кремнійорганічним лаком марки КО-916, який містять у своєму складі 

розчинник етилцелозольв. Очевидно даний розчинник перешкоджає утворенню 

необхідної кількості фізико-хімічних зв’язків між кінцевими групами епоксидної 

смоли та поліетиленполіаміном. 

Кремнійорганічний лак марки КО-945 призводить до зниження на 9-11% 

межі міцності при стисненні епоксиполімерів порівняно з епоксиполімерами, що 

модифіковані кремнійорганічним лаком марки КО-915Б. Це обумовлено 

наявністю в складі кремнійорганічного лаку епоксидної смоли, що забезпечує 

високу сумісність даного лаку з епоксиполімерною матрицею та формування 

однорідної полімерної сітки. 
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Рис. 3.1. Залежність міцності при стисненні епоксиполімерів від вмісту та 

виду кремнійорганічного лаку: 1 – КО-916; 2 – КО-921; 3 – КО-915Б; 4 – КО-945 

 

Враховуючи позитивний ефект від введення до складу епоксидних 

полімерів кремнійорганічного лаку марки КО-915Б,   подальші експериментальні 

дослідження проведено для епоксиполімерів з використанням даного лаку. 

Кремнійорганічний лак марки КО-915Б містить в складі розчинник, який під час 

термічної обробки епоксиполімерів видаляється, в результаті чого утворюються 

дефекти структури. Призначення обробки модифікатора у фізичному полі 

полягає у видаленні толуолу за наступними режимами (табл. 3.1). 

Кремнійорганічний лак поміщали в посудину з товщиною шару 5 мм для 

можливості максимального видалення розчинника з об’єму. Після обробки 

отриману речовину змішували з епоксидною смолою та твердником 

(поліетиленполіамін). 

Формування зразків проводили методом вільного заливання композиції у 

підготовлені форми. Формування первинних хімічних звʼязків відбувалося в 

умовах кімнатної температури протягом 24 год. Для уникнення залишкових 

напружень термічну обробку проведили за ступінчастим класичним режимом: 

50 °С з витримкою 1 год, 100 °С з витримкою 1 год та  120 °С з витримкою 4 год. 
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Табл. 3.1. Режими обробки кремнійорганічного лаку у фізичному полі 

№ 

режиму 

обробки 

Вид обробки Час обробки 

1 Без обробки – 

2 Нагрівання до температури t=120 °С 1 год 

3 Нагрівання до температури t=120 °С 2 год 

4 Інфрачервоне  нагрівання 2 год 

5 
Обробка в електромагнітному полі  за потужності 

120 Вт 
5 хв 

 

Використання кремнійорганічного лаку після теплової обробки за 

температури 120 ° С протягом 1 год забезпечило підвищення межі міцності при 

стисненні епоксиполімерів на 7 % з вмістом модифікатора 30 мас.ч. порівняно з 

епоксиполімерами, що не містять оброблений кремнійорганічний лак (рис. 3.2). 

Незначне підвищення характеристики пояснюється тим, що толуол за 

температури 120 ° С видаляється з обʼєму композиції не повністю. Підвищення 

витримки обробки в тепловому полі до 2 год забезпечує підвищення даної 

характеристики на 12%, що обумовлено видаленням більшої кількості 

розчинника. Обробка модифікатора за режимом №4 сприяє підвищенню границі 

міцності при стиненні на 10 % порівняно епоксиполімерами, що містять 

необроблений кремнійорганічний лак. Це пов’язано з властивістю 

інфрачервоних хвиль проникати на деяку глибину та нагрівати речовину 

всередині, однак температура обробки виявилася недостатньою, щоб 

забезпечити повне видалення толуолу. Обробка модифікатора за режимом №5 

збільшила на 29 %, порівняно з епоксиполімерами, що містять необроблений 

кремнійорганічний лак. Високі значення міцності при стисненні 

епоксиполімерів, що містять оброблений в електромагнітному полі 

кремнійорганічний лак, пов’язані  з особливостями електромагнітних хвиль 

високої частоти проникати крізь композицію, в результаті чого відбувається 

одночасне нагрівання модифікатора та ефективне випаровування толуолу. 
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Оптимальний вміст модифікатора становить 30 мас. ч., що пов’язано з 

стехіометричним співвідношенням кількості кінцевих груп макромолекул 

епоксидної смоли та поліметилфенілсилоксану до формування однорідної  

епоксиполімерної сітки. 

Рис. 3.2. Залежність границі міцності при стискуванні епоксиполімерів від 

вмісту та режиму обробки кремнійорганічного лаку марки КО-915Б (табл. 3.1) 

 

Результати експериментальних досліджень по визначенню твердості 

епоксиполімерів модифікованих кремнійорганічним лаком перебувають в 

кореляційній залежності до результатів визначення міцності при стисненні, що 

підтверджує ефективність проведення обробки кремнійорганічного лаку в 

електромагнітному полі. Найвищі значення твердості отримано для 

епоксиполімерів, що містять кремнійорганічний лак з обробкою за режимом №5 

(рис. 3.3). Це  пояснюється низьким вмістом розчинника в епоксидній 

композиції, що забезпечує високий ступінь структурування модифікованого  

епоксиполімерного матеріалу та дозволяє формувати щільну структуру за 

рахунок усунення перешкоди у вигляді молекул толуолу. 
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 Рис. 3.3. Залежність твердості епоксиполімерів від вмісту модифікатора та 

режиму обробки кремнійорганічного лаку марки КО-915Б (табл. 3.1) 

 

Найвищі значення вмісту гель-фракції зафіксовано в епоксиполімерах  у 

випадку обробки кремнійорганічного лаку за режимом №5 та вмістом 

модифікатора в композиції в кількості 30 мас. ч. (G=28,3 %)  (рис. 3.4).  Це 

пов’язано з утворенням максимальної кількості фізико-хімічних зв’язків, 

внаслідок видалення значної частини толуолу під час обробки в 

електромагнітному полі. Найнижчі значення вмісту гель-фракції мають 

епоксиполімери, що містять кремнійорганічний лак без обробки та оброблений 

за режимом № 4, що пояснюється недостатнім тепловим впливом для повного 

видалення толуолу. Обробка модифікатора за режимами № 2 і № 3 призводить 

до отримання невисоких значень вмісту гель-фракції в епоксиполімерах, 

оскільки молекули толуолу перешкоджають утворювати хімічні звʼязки з 

макромолекулами епоксидної смоли. 

Обробка кремнійорганічного лаку в електромагнітному полі забезпечує 

ефективне видалення толуолу, оскільки відбувається підвищення ударної 

міцності епоксиполімерів (рис. 3.5), що є важливим аспектом в процесі розробки 

стійкої до динамічних навантажень епоксиполімерної матриці.  
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Рис. 3.4. Залежність вмісту гель-фракції епоксиполімерів від вмісту та 

режиму обробки кремнійорганічного лаку марки КО-915Б (табл. 3.1) 

 

Найвищі значення ударної міцності отримано для епоксиполімерів, що 

містять кремнійорганічний лак за режимом №5. Порівняно з режимом  

обробки №1 обробка кремнійорганічного лаку в електромагнітному полі 

дозволяє збільшити значення ударної міцності епоксиполімерів в 4 рази. Це 

пов’язано з тим, що процесі структурування формується епоксиполімерна сітка, 

макромолекули якої здатні здійснювати мікропереміщення без руйнування 

хімічних звязків між макромолекулами поліметилфенілсилоксану, епоксидної 

смоли та поліетиленполіаміну, що підвищує здатність системи до релаксації та 

знижує чутливість до динамічних навантажень. Даний модифікатор підвищує 

гнучкість епоксиполімерної сітки і значна частина енергії, яка призводить до 

руйнування хімічних звязків та утворення тріщин затрачається на пластичну 

деформацію модифікованого епоксиполімеру. Обробка за режиму №4 не 

забезпечує збільшиння ударної міцності, оскільки інфрачервоне 

випромінювання не забезпечує видалення толуолу, в результаті чого формується 

структура з недостатнім ступенем структурування та наявністю великої кількості 

порожнин в обʼємі епоксиполімерів. Обробка за режимами  №2 та №3 сприяє 

збільшенню даної характеристики в 3 рази порівняно з епоксиполімерами, що 

містять необроблений кремнійорганічний лак, що пояснюється видаленням  
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молекул толуолу, особливо ефект підсилюється у випадку обробки модифікатора 

протягом 2 год.  

                                             

Рис. 3.5. Залежність ударної міцності епоксиполімерів від вмісту та 

режиму обробки кремнійорганічного лаку марки КО-915Б (табл. 3.1) 

 

Загальний вигляд епоксиполімерного покриття, що містить необроблений 

модифікатор підтверджує високу крихкість системи, в якій тріщини легко 

поширюються, що пов’язано з наявністю великої кількості дефектів структури. 

Такі покриття мають низьку адгезійну міцність до субстрату, що призводить до 

відшуровування поктиття під впливом динамічного навантаження (рис. 3.6, а). 

На поверхні епоксиполімерного покриття присутня значна кількість кратерів, що 

повязано із накопиченням молекул толуолу у верхньому шарі покриття з їх 

інтенсивним видаленням та утворенням відкритих порожнин. Під впливом 

динамічного навантаження епоксикомпозитне покриття, що містить термічно 

оброблений модифікатор, не руйнується повністю, однак від лунки відхотять 

тріщини довжиною30-50 мм (рис. 3.6, б). 
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а         б     в 

Рис. 3.6. Загальний вигляд епоксиполімерного покриття після досліджень 

на ударну міцність з вмістом модифікатора  обробленого за режимом:  

а – №1; б – №2; в – №5 

 

На рис. 3.6, в представлено вигляд епоксиполімерного покриття, що 

містить оброблений модифікатор в електромагнітному полі, в результаті чого на 

поверхні відсутня зона руйнування покриття без відшарувань та тріщин, 

оскільки модифікатор сприяє формуванню структури, яка поглинає енергію 

удару. 

 

3.2. Механічні характеристики епоксиполімерів, модифікованих 

обробленим в електромагнітному полі кремнійорганічним лаком КО-915 Б 

Важливим фактором, який визначає формування структури 

епоксиполімерів, що містять оброблений в електромагнітному полі 

кремнійорганічний лак, є порядок введення компонентів, оскільки на 

початковому етапі компоненти епоксидної композиції здатні вступати у хімічну 

реакцію з утворенням звязків або блокувати утворення хімічних звязків у 

випадку поєднання інертних речовин. Тому розроблено режими, які враховують 

різні варіанти поєднання компонентів на різних етапах отримання однорідної 

композиції (табл. 3.2). 
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Табл. 3.2. Режими формування композиції 

№ 

режиму  
І етап ІІ етап 

1 

Обробка епоксидної смоли 

змішаної з кремнійорганічним 

лаком в електромагнітному полі  

Охолодження композиції та 

введення поліетиленполіаміну  

2 
Змішування епоксидної смоли 

із поліетиленполіаміном 

Охолодження та введення в 

композицію обробленого в 

електромагнітному полі 

кремнійорганічного лаку 

3 

Змішування епоксидної смоли 

із охолодженим після обробки в 

електромагнітному полі 

кремнійорганічним лаком  

Введення поліетиленполіаміну 

 

Експериментально встановлено (рис. 3.7), що для епоксиполімерів, які 

містять оброблений в електромагнітному полі протягом 5 хв за потужності  

125 Вт кремнійорганічний лак, відбувається підвищення адгезійної міцності  

в 3-5 раз порівняно з необробленими модифікованими епоксиполімерами. Це 

пояснюється видаленням розчинника, який присутній в складі 

кремнійорганічного лаку марки КО-915Б. Встановлено, що найвищу адгезійну 

міцність (20,5 МПа) мають епоксиполімерні матеріали, що містять оброблений 

кремнійорганічний лак протягом 15 хв з кінцевою температурою структурування 

епоксиполімерів 160 °С. Більш тривала електромагнітна обробка 

кремнійорганічного лаку забезпечує повнішому видалення толуолу, присутність 

якого в епоксиполімерах сповільнює структурування. Температура 160 °С є 

оптимальною, яка забезпечує процес структурування епоксикремнійорганічної 

матриці, оскільки за температури 180 °С формується дефектна структура, а 

температура 140 °С є недостатньою для забезпечення необхідної швидкості 

реакції утворення хімічних звʼязків між реакційноздатними групами 

макромолекул матриці. 
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Рис. 3.7. Залежність адгезійної міцності епоксикомпозитів, сформованих за 

режимом обробки №1 (табл. 3.2), від тривалості електромагнітної обробки 

 

Експериментально встановлено, що найвищу межу міцності при 

стисканні (27,9 МПа) мають епоксиполімери, що містять обробленим в 

електромагнітному полі протягом 15 хв кремнійорганічний лак марки КО-915Б, 

з кінцевою температурою термічної обробки 180 С (рис. 3.8).  

Рис. 3.8. Залежність міцності при стисненні епоксикомпозитів, 

сформованих за режимом обробки №1 (табл. 3.2), від тривалості 

електромагнітної обробки 
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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. 

 

Рис. 3.9. Залежність ударної вʼязкості епоксикомпозитів, сформованих за 

режимом обробки №1 (табл. 3.2), від тривалості електромагнітної обробки 
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Встановлено, що в епоксикомпозитах, які містять оброблений в 

електромагнітному полі протягом 5 хв та 10 хв кремнійорганічний лак, 

зафіксовано значне зниження ударної в’язкості в 2-4 рази, що  пояснюється 

виділенням кремнійорганічної складової в окрему фазу. 

Обробка кремнійорганічного лаку в електромагнітному полі протягом  

20 хв, призводить до зниження ударної в’язкості в 1,8-2,2 рази, що складає  

5,9 кДж/м2, 5,6 кДж/м2 та 4,2 кДж/м2 для епоксиполімерів з кінцевою 

температурою термічної обробки 140 °С, 180 °С, 160 °С відповідно. 

Надалі дослідження механічних характеристик модифікованих 

кремнійорганічним лаком епоксиполімерів проводили за технологією  

формування №2 (табл. 3.2): при цьому спочатку змішували епоксидну смолу із 

поліетиленполіаміном, а потім в отриману суміш вводили кремнійорганічний 

лак, охолоджений після обробки в електромагнітному полі.  

Встановлено, що у випадку збільшення тривалості обробки 

кремнійорганічного лаку від 5 хв до 10 хв епоксиполімери знижують свої 

адгезійні властивості у 1,5-2,5 рази (рис 3.10) за кінцевої температури термічної 

обробки 160 °С та 180 °С. За кінцевої температури термічної обробки 140 °С 

зафіксовано підвищення даної характеристики в 1,5 рази при збільшенні 

тривалості обробки модифікатора від 5 хв до 10 хв, що пов’язано з формуванням 

однорідної структури з низьким рівнем напруженого стану. 

Рис. 3.10. Залежність адгезійної міцності епоксикомпозитів, сформованих 

за режимом обробки №2 (табл. 3.2), від тривалості електромагнітної обробки 
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Найвищу адгезійну міцність (26,6 МПа) мають епоксиполімери, які 

містять оброблений в електромагнітному полі протягом 10 хв 

кремнійорганічний лак, що визначається оптимальною температурою, яка 

генерується в композиції.  

Найвищі значення міцності при стисненні (55,6 МПа) зафіксовано для 

епоксикомпозитів, що містять оброблений в електромагнітному полі протягом 5 

хв кремнійорганічний лак з кінцевою температурою термічної обробки 140 °С 

(рис. 3.11). При подальшому збільшенні тривалості обробки кремнійорганічного 

лаку в електромагнітному полі від 5 хв до 10 хв відбувається незначне знищення 

міцності пеоксиполімерів при стисненні в 1,1-1,3 рази, що свідчить про 

інтенсифікацію процес структурування та видалення розчинника з 

кремнійорганічного лаку.  

Рис. 3.11. Залежність міцності при стисненні епоксикомпозитів, 

сформованих за режимом обробки №2 (табл. 3.2), від тривалості 

електромагнітної обробки 
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20 хв з кінцевою температурою термічної обробки епоксиполімерів за 

температури 180С. Це повʼязано з високою температурою кремнійорганічного 

лаку, яка сприяє переходу системи у твердий стан через втрату розчинника та 

утворення хімічних звязків. 

Найвищі значення ударної в’язкості (16,7 КДж/м2) отримано для 

епоксикомпозитів, що містять кремнійорганічний лак, тривалість обробки якого 

в електромагнітному полі складала 10 хв з кінцевою температурою термічної 

обробки епоксиполімерів 160 °С (рис 3.12). Це пояснюється підвищенням 

гнучкості полімерної сітки через наявність макромолекул модифікатора. 

Найнижчі значення даної характеристики (6,5 КДж/м2) зафіксовано для 

епоксиполімеру з обробкою модифікатора в електромагнітному полі протягом  

15 хв (за кінцевої температури термічної обробки 140 °С), оскільки під час 

структурування можуть утворюватись порожнини, які відповідно є 

концентраторами напружень та джерелом виникнення мікротріщин. 

 

Рис. 3.12. Залежність ударної вʼязкості епоксикомпозитів, сформованих за 

режимом обробки №2 (табл. 3.2), від тривалості електромагнітної обробки 

 

З метою оптимізації технології формування модифікованих 
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компонентів: до епоксидної смоли додавали охолоджений після обробки в 

електромагнітному полі кремнійорганічний лак; затверджувач вводили останнім 

до складу композиції. 

В результаті формування епоксиполімерів за таким режимом отримано 

більш стабільні значення механічних характеристик. Адгезійна міцність 

епоксиполімерів, що містять  оброблений кремнійорганічний лак протягом 10 хв, 

знижується в 1,4-2,2 рази (рис. 3.13). Встановлено, що найвищі значення 

адгезійної міцності (19,2 МПа, 17,8 МПа, 14,5 МПа) мають епоксиполімери, які 

модифіковані кремнійорганічним лаком, що оброблений в електромагнітному 

полі протягом 5 хв, з кінцевою температурою термічної обробки 180 °С. 

Рис. 3.13. Залежність адгезійної міцності епоксикомпозитів, сформованих 

за режимом обробки №3 (табл. 3.2), від тривалості електромагнітної обробки 

 

Збільшення тривалості електромагнітної обробки кремнійорганічого лаку 

від 10 хв до 15 хв забезпечує підвищення адгезійної міцності модифікованих 

епоксикомпозитів в 1,2-1,6 рази не залежно від кінцевої температури термічної 

обробки епоксиполімерів, що пояснюється меншим вмістом толуолу в складі 

епоксиполімерів та дозволяє утворитися більшій кількості фізико-хімічних 

вузлів між кінцевими групами макромолекул епоксикренійорганічної 
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композиції. Подальше збільшення тривалості електромагнітної обробки не є 

ефективним, оскільки знижується адгезійна міцність епоксиполімерів. 

Найвищі значення  межі міцності при стисненні (56,8 МПа, 54,3 МПа та 

53,8 МПа) незалежно від кінцевої температури термічної обробки мають 

епоксиполімери, що містять кремнійорганічний лак, який оброблений в 

електромагнітному полі протягом 5 хв (рис. 3.14). Це вказує на ефективне 

видалення молекул толуолу за оптимальної тривалості електромагнітної обробки 

модифікатора, що сприяє формуванню однорідної структури полімерної сітки з 

максимальною кількістю фізико-хімічних звʼязків. Подальше збільшення 

тривалості обробки призводить до  зниженням міцності при стисненні.  

Рис. 3.14. Залежність міцності при стисненні епоксикомпозитів, 

сформованих за режимом обробки №3 (табл. 3.2), від тривалості 

електромагнітної обробки 

 

Найнижчі значення межі міцності при стисненні (43,8 МПа) мають 

епоксиполімери, що містять кремнійорганічний лак, тривалість якого в 

електромагнітному полі складала 10 хв за кінцевої температури термічної 

обробки епоксиполімерів 160 °С. Це пояснюється підвищенням в’язкості 
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кремнійорганічного лаку через видалення розчинника, який розподілений в 

епоксидній композиції не рівномірно. 

Найнижчі значення ударної в’язкості мають епоксиполімери (6,2 кДж/м2, 

7,8 кДж/м2, 8,1 кДж/м2) в результаті обробки  кремнійорганічного лаку в 

електромагнітному полі протягом 5 хв, оскільки така тривалість витримки не 

забезпечує повного видалення розчинника з кремнійорганічного лаку, що 

ускладнює взаємодію макромолекул компонентів епоксидної  

композиції (рис. 3.15). 

Рис. 3.15. Залежність ударної вʼязкості епоксикомпозитів, сформованих за 

режимом обробки №3 (табл. 3.2), від тривалості електромагнітної обробки 

 

При збільшенні тривалості обробки кремнійорганічного лаку до 10 хв 

ударна в’язкість епоксиполімерів зростає на 2-12 %, що пов’язано із меншим 

вмістом розчинника в кремнійорганічному лаці. При підвищенні обробки 

модифікатора в електромагнітному полі до 20 хв (з температурою термічної 

обробки епоксиполімерів 140 °С  та 160 °С відповідно) ударна в’язкість 

знижується в 1,4-1,6 рази. Однак у випадку витримки епоксиполімерних зразків 

за кінцевої температури термічної обробки 140 °С значення ударної вʼязкості 

підвищуються в 1,6 раз, що пояснюється оптимальною температурою термічної 
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обробки, яка забезпечує формування однорідної структури епоксиполімеру за 

умови введення твердника на кінцевому етапі. 

 

3.3. Обробка дискретних волокон ультразвуком в середовищі 

розчинника 

Для визначення ефективності проведення обробки волокон у фізичному 

полі використано різні варіанти  технології очищення поверхні дискретних 

волокон (2 мас.ч.) з використанням розчинника (табл. 3.3) [168]. 

Табл. 3.3. Режими обробки волокнистих наповнювачів 

№ 

режиму 

обробки 

 

Вид обробки 

1 Без обробки 

2 Теплова обробка в сушильній шафі за  t=100 °С тривалістю 30 хв 

3 
Обробка ультразвуком у розчиннику 647 тривалістю 5 хв + 

теплова обробка в сушильній шафі за  t=150 °С тривалістю 30 хв 

4 

Теплова обробка в сушильній шафі за  t=100 °С тривалістю 30 хв 

+ обробка ультразвуком у розчиннику 647 тривалістю 5 хв + 

теплова обробка в сушильній шафі за  t=150 °С  тривалістю 30 хв 

5 
Обробка в електромагнітному полі  за потужності 170 Вт 

тривалістю 5 хв 

6 

Теплова обробка в сушильній шафі за  t=100 °С тривалістю 30 хв 

+ обробка ультразвуком у розчиннику 647 тривалістю 5 хв + 

обробка в електромагнітному полі  за потужності 170 Вт 

тривалістю 5 хв 

     

Встановлено, що при всіх видах обробки, найвищ адгезійну міцність  

мають епоксикомпозити наповнені арамідним волокном. Це пояснюється 

фізико-механічними характеристиками волоконо: міцністю, високим модулем 

пружності, низькою крихкістю, стійкістю до високих температур та хімічного 

впливу.   
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Незначне підвищення адгезійної міцності епоксикомпозитів після обробки 

волокон за режимом №2 порівняно з режимом №1 для всіх типів волокон 

пояснюється тим, що термічна обробка не забезпечує ефективного видалення 

мастильних речовин з поверхні волокна. Дана обробка розігріває замаслювач, 

однак не забезпечує видалення його з поверхні, що повʼязано високою 

ліофільною здатністю змащувача до поверхні волокон.  

Обробка за режимом №3 арамідного волокна підвищує адгезійну міцність 

на 50% порівняно з режимом №1, оскільки в процесі обробки розчинником 

відбувається розчинення поверхневих плівок та видалення забруднення. 

Найвищу адгезію мають епоксикомпозити наповнені волокнами, що були 

оброблені за режимом №4 порівняно з режимом №1. Дана обробка забезпечила 

підвищення адгезійної міцності волокна з епоксиполімерною матрицею в 

результаті ефективного очищення поверхні волокна від забруднювачів. 

Ефективність такої обробки полягає у комплексному впливі різних фізичних та 

хімічних факторів. Спочатку термічна обробка збільшила кінетичну енергію 

молекул мастила на поверхні волокна, що дозвилило розчиннику проникнути в 

порожнини на поверхні волокна та видалити мастило або забруднювач під 

впливом ультразвуку Наступна обробка у сушильній шафі за температури 150 °С 

забезпечує видалення залишків розчинника. 

Рис. 3.16. Залежність адгезійної міцності епоксикомпозитів від типу та 

режиму обробки волокна 
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Обробка дискретних волокон за режимом №5 забезпечила підвищення 

адгезійної міцності на 40 % порівняно з режимом №1, що пояснюється здатністю 

електромагнітних хвиль нагрівати поверхню волокнистого наповнювача, в 

результаті чого масляний забруднювач частково видалено з поверхні волокна. 

Встановлено, що обробка волокон за режимом №6 призвела до  

підвищення адгезійної міцності на 5-6 % порівняно з режимом №5, тому що після 

обробки ультразвуком в середовищі розчинника відбувалось ефективне 

очищення поверхні волокна, що вказує на позитивний вплив ультразвукової 

обробки. 

Незначне підвищення межі міцності при стисканні при всіх режимах 

обробки базальтового та вуглеволокна порівняно з режимом №1 пояснюється 

невисоким ступенем забруднення волокон та їх невисокою міцністю (рис. 317). 

Встановлено, що комплексна обробка волокон за режимів №4 та №6, 

забезпечує підвищення межі міцності при стисненні епоксикомпозитів 

наповнених арамідним волокном на 15-28 %., оскільки дані режими 

забезпечують ефективе очищення поверхні арамідних волокон, в результаті чого 

наповнювач рівномірно розподіляються в об’ємі епоксидної матриці. 

 

Рис. 3.17. Залежність міцності при стискуванні епоксикомпозитів від типу 

та режиму обробки волокна 
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Режими обробки №3 і №5 забезпечують підвищення міцності при 

стисканні на 18-23 % порівняно з режимом №1 за рахунок видалення частини 

забруднювача та активації поверхні до взаємодії з епоксидним вʼяжучим. 

Незначне підвищення на 12 % міцності при стисненні епоксикомпозитів 

повʼязано з недостатнім впливом лише теплової обробки, яка в основному 

забезпечує видалення вологи з поверхні волокон.  

Встановлено, що обробка за режимом №4 та №6 забезпечила найвищі 

значення ударної міцності порівняно з режимом №1. Ударна міцність 

епоксикомпозитів, наповнених арамідним волокном підвищується на 25-33%, 

що пояснюється утворенням фізико-хімічних зв’язків з ювенільною поверхнею 

волокнистих наповнювачів. В епоксикомпозитах наповнених базальтовим 

волокном підвищення відбулося на 18-20%, оскільки міцність  таких волокон є 

набагато нижчою порівняно з арамідними. 

 

  

Рис. 3.18. Залежність ударної міцності епоксикомпозитів від  типу та 

режиму обробки волокна 
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порожнин (рис. 3.19, 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. 3.19, 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. 

а       б 

Рис. 3.19. Фрактограма зламу епоксикомпозитів наповнених арамідним 

волокном з обробкою за режимом: а – № 4; б – № 2 

 

Встановлено, що найвищу адгезійну міцність (26,1 МПа) мають 

епоксикомпозити, що містять арамідне волокно в кількості 2 мас. ч. (рис. 3.20). 

Це пояснюється рівномірно розподіленням наповнювача та високою 

змочуваністю волокон епоксиполімером. Найнижчі значення (12,7МПа) мають 

епоксикомпозити, що містять  наповнювача в кількості 0,5 мас. ч., що повязано 
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з недостатнім вмістом волокон в епоксиполімерній матриці. Введення 

дискретних арамідних волокон до складу епоксидного вʼяжучого  в кількості  

2,5 мас. ч. призводить до формування високов’язкої композиції, в якій 

наповнювач розподілений нерівномірно, тому адгезійна міцність даних 

епоксикомпозитів різко знижується в 1,7 рази. При високому вмісті наповнювача 

змочування волокон знижується, в результаті чого такі волокна виступають 

концентраторами напружень. 

 

 

Рис. 3.20. Залежність адгезійної міцності епоксикомпозитів від вмісту 

наповнювача 

 

Встановлено, що найвищі значення межі міцності при стисненні мають 

епоксикомпозити (72,6 МПа) з вмістом скловолокном в кількості в 4 мас. ч., що 

що пов’язано із наявністю більшої кількості волокон в обʼємній полімерній 

матриці порівняно з структуруванням тонких шарів у випадку визначення 

адгезійної міцності, де домінуючий вплив здійснює кількість хімічних звязків, 

а не кількість волокон (рис. 3.21). Найнижчі значення (43,74 МПа) мають 

епоксикомпозити наповнені дискретними скляними волокнами в  

кількості 0,5 мас. ч., що зумовлено малим вмістом волокон е епоксиполімерній 

матриці, які забезпечують стійкість матриці до впливу статичних навантажень. 
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Аналогічно найнижче значення міцності при стисканні (58,3 МПа) мають 

епоксикомпозити, наповнені дискреними арамідними волокнами в кількості 

0,5 мас. ч. Це пояснюється недостатнім вмістом наповнювача, оскільки у 

випадку поступового підвищення вмісту арамідних відбувається зростання даної 

характеристики в 1,6 раз. 

Рис. 3.21. Залежність міцності при стисненні епоксикомпозитів від вмісту 

наповнювача 

 

Найнижчу ударну вязкість мають епоксикомпозити з вмістом дискретних 

волокон в кількості 0,5 мас.ч., що повязано з недостатнім вмістом волокон. 

Арамідні волокна забезпечують вищі значення ударної вʼязкості порівняно з 

скловолокнами, що повʼязано з вищою адгезійною міцністю з епоксиполімерною 

матрицею та когезійною міцністю волокон. Найвищу ударну в’язкість мають 

епоксикомпозити (5,8 кДж/м2), наповненені арамідним волокном в кількості  

2,5 мас. ч. (рис. 3.22), що повязано з формуванням однорідної структури 

епоксикомпозиту, яка здатна чинити опір ударним навантаженням завдяки 

оптимальному вмісту високоміцних та високомодульних арамідних волокон. 

Скловолокна забезпечують зростання ударної вʼязкості епоксикомпозитів за 

умови введення наповнювача в кількості 2,5 мас. ч., що вказує на оптимальний 

вміст волокон в епоксиполімерній матриці. 
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Рис. 3.22. Залежність ударної в’язкості епоксикомпозитів від вмісту 

наповнювача 

 

Загальний вигляд поверхні клейового шва епоксикомпозитних зразків, 

наповнених арамідними волокнами, після розриву представлено на рисунку 3.23. 

На поверхні клейового шва епоксикомпозиту, наповненого арамідним волокном 

в кількості 1 мас. ч. (рис. 3.23, а) зафіксовано волокна, частина яких не закріплена 

в епоксиполімерній матриці, що вказує про недостатню взаємодію наповнювача 

з матрицею. Однією з причин руйнування звязку між амтрицею та наповнювачем 

може бути наявність на поверхні арамідного волокна замаслювача, який 

перешкоджає взаємодії компонентів. За оптимального вмісту наповнювача  

2 мас.ч. поверхня клейового шва має когезійний характер руйнування, що 

свідчить про високу адгезійну міцність епоксиполімерної матриці.  З 

підвищенням вмісту наповнювача до 2,5 мас.ч. руйнування клейового шва 

відбувається за змішаним типом, що повʼязано з надлишковим вмістом 

наповнювача, який нерівномірно розташований в обʼємі матриці та призводить 

до підвищення вʼязкості композиції. В результаті скупчення волокон являє 

собою локальні ділянки, на місці яких відбувається зародження тріщини. 
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а      б     в 

Рис. 3.23. Поверхня клейового шва епоксикомпозитів, наповнених 

арамідним волокном в кількості : 

а – 1,0 мас. ч.; б – 2,0 мас. ч.; в  – 2,5 мас. ч. 

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. 3.24). 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 
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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».  

 

Рис. 3.24. Залежність адгезійної міцності епоксикомпозитів від вмісту 

арамідних волокон, оброблених ультразвуком в середовищі розчинника 

 

Встановлено, що міцність при стисненні зменшується у 1,8 рази 

(рис. 3.25) при збільшенні вмісту арамідного волокна, яке оброблене в 

розчиннику 647, від 1,0 мас. ч. (67,5МПа) до 2,0 мас. ч. (38,2 МПа). При 

збільшенні вмісту волокон до 2,5 мас. ч. зафіксовано незначне підвищення межі 

міцності при стисненні, що повʼязано з вищим вмістом очищеного від 

замаслювачів волокна. Найвищу міцність при стисненні (97,5 МПа) має 

епоксикомпозитний матеріал, наповнений арамідним волокном в кількості 

1,0 мас. ч., що пояснюється оптимальним вмістом високодисперсного 

наповнювача та його рівномірним розподілом в об’ємі полімерної матриці, що 
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забезпечує однорідність композитного матеріалу, а також формування 

структури епоксикомпозиту з низькими залишковими напруженнями.  

 

Рис. 3.25. Залежність міцності на стиск епоксикомпозитів від вмісту 

арамідних волокон, оброблених ультразвуком в середовищі розчинника 

 

Найвищу ударну в’язкість (6,5 кДж/м2) мають епоксикомпозити  

(рис. 3.26), що містять оброблені ультразвуком в середовищі розчинника марки 

647 арамідні волокна в кількості 2-3 мас. ч., що повязано з формуванням 

композиту з високим вмістом дискретних волокон, які утворюють міцні адгезійні 

звʼязки після очищення поверхні порівняно з епоксикомпозитами, які містять 

арамідні волокна очищені в середовищі ацетону.  

 

Рис. 3.26. Залежність ударної в’язкості епоксикомпозитів від вмісту 

арамідних волокон, оброблених ультразвуком в середовищі розчинника 
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Встановлено, що адгезійна міцність епоксикомпозитів зростає (в 2,2 раз) 

до 24,7 МПа  у випадку збільшення вмісту скловолокна (рис. 3.27), 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. 3.27. Залежність адгезійної міцності епоксикомпозитів  від вмісту 

скловолокон, оброблених ультразвуком в середовищі розчинника 

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 
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очищеній від забруднень поверхні наповнювача та функціональними групами 

епоксидного олігомера, що визначається низьким напруженим станом 

епоксикомпозитного матеріалу.  

 

Рис. 3.28. Залежність ударної в’язкості епоксикомпозитів від вмісту 

скловолокон, оброблених ультразвуком в середовищі розчинника 

 

У випадку збільшення вмісту скловолокон оброблених ультразвуком в 

розчиннику 647 з 2 мас. ч. (4,1 кДж/м2)  до 6 мас. ч. (5,9 кДж/м2 ) зафіксовано 

поступове підвищення адгезійної міцності в 1,4 рази. Подальше підвищення 

вмісту оброблених ультразвуком в ацетоні скловолокон до 10 мас. ч. призводить 

до зростання даної характеристики в 4,9 раз, що обумовлено здатністю ацетону 

якісно очищати поверхню скловолокон.  

 

3.4. Механічні характеристики епоксикомпозитів, наповнених 

волокнами та модифікованим кремнійорганічним лаком  

Надалі проводили визначення механічних характеристик 

епоксикомпозитів, компоненти яких оброблені у фізичних полях. При цьому 

розглянуто три варіанти композицій, що містять оброблений кремнійорганічний 

лак марки КО-915Б та оброблені ультразвуком в середовищі розчинника 

дискретні волокна, оптимальним вміст який визначено з попередніх  

досліджень (табл. 3.4).  
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Таблиця 3.4. Склад епоксиксикомпозитних матеріалів  

№ з/п Полімерна матриця Наповнювач 

Вміст 

наповнювача, мас. 

ч. 

1 ЕД-20 (100 мас. ч.) + 

ПЕПА (12 мас. ч.) + 

КО-915Б  

– – 

2 арамідне волокно 2,0 

3 скловолокно 6,0 
Примітка 1. До складу епоксикомпозитів входили оброблені в ацетоні дискретні 

скловолокна волокна або оброблені в розчиннику марки 647 арамідні волокна. 

Примітка 2. Формування зразків проводили за наступною технологією: до композиції 

епоксидної смоли та поліетиленполіаміну вводили оброблений в електромагнітному полі 

протягом 10 хв кремнійорганічний лак. 

 

Встановлено, що найвищі значення адгезійної міцності (17,8 МПа)  мають 

епоксикомпозити, що  містять 30 мас. ч. обробленого в електромагінтному полі 

протягом 10 хв модифікатора та 6,0 мас. ч. оброблених ультразвуком в ацетоні 

дискретних скловолокон (рис. 3.29). Зафіксовано, що арамідні волокна знижують 

адгезійну міцність епоксикомпозитів у випадку введення до складу композиції 

кремнійорганічного лаку, який не здатний утворювати звʼязки з арамідними 

волокнами.  

 

Рис. 3.29. Дослідження адгезійної міцності епоксикомпозитів, 

модифікованих обробленим в електромагнітному полі кремнійорганічним лаком 

марки КО-915Б та наповнених дискретними волокнами (табл. 3.4) 
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При цьому введення скловолокон забезпечує зростання адгезійної міцності 

епоксикомпозитів, що містять кремнійорганічний лак в кількості 30 мас.ч., що 

повʼязано із здатністю кремнійорганічного лаку утворювати звʼязки, оскільки за 

вищого вмісту (30 мас.ч.) у випадку відсутності волокон відбувається зниження 

адгезійної міцності, а у випадку наявності скловолокон надлишковий вміст 

модифікатора забезпечує взаємодію з очщеною поверхнею скловолокон. 

Встановлено, що межа міцності при стисненні епоксикомпозитів, які 

містять 20 мас. ч. обробленого в електромагнітному полі кремнійорганічного 

лаку, зростає в 1,1-1,4 рази порівняно із епоксикомпозитами, що містять  

30 мас. ч. обробленого модифікатора (рис. 3.30), оскільки відбувається 

пластифікація епоксикремнійорганічної матриці у випадку введення вищої 

кількості добавки.  

 

Рис. 3.30. Дослідження міцності при стисканні епоксикомпозитів, 

модифікованих обробленим в електромагнітному кремнійорганічним лаком 

марки КО-915Б та наповнених дискретними  волокнами (табл. 3.4) 

  

Найвищу міцність при стисненні мають епоксикомпозити (66,9 МПа), що 

містять 20 мас. ч. кремнійорганічного лаку та наповнені обробленим 

ультразвуком в середовищі ацетону дискретним скловолокном в кількості  

6,0 мас. ч., що визначається вищим вмістом скловолокон порівняно з вмістом 
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арамідного волокна та здатністю кремнійорганічного лаку утворювати звʼязки з 

поверхнею скловолокон. 

Ударна в’язкість епоксикомпозитів (рис. 3.31) зростає у випадку 

застосування вищого вмісту кремнійорганічного лаку (30 мас.ч.) порівняно з 

вмістом 20 мас.ч., що повязано з формуванням епоксикомпозитів з невисоким 

напруженим станом та утворенням полімерної структури з високою рухливістю 

сегментів макромолекул за рахунок збільшення відстані між хімічними 

звʼязками, що знижує жорсткість полімерної сітки. Найвищу ударну вʼязкість  

(9,8 кДж/м2) мають епоксикомпозити, що містять 2,0 мас. ч. оброблених 

дискретних арамідних волокон та 30 мас. ч. модифікатора, що можна пояснити 

вищою пластичністю епоксиполімерної матриці за рахунок вищого вмісту 

кремнійорганічного лаку та оптимальним вмістом волокнистого наповнювача. 

 

Рис. 3.31. Дослідження ударної в’язкості епоксикомпозитів, 

модифікованих обробленим в електромагнітному полі кремнійорганічним лаком 

марки КО-915Б та наповнених дискретними волокнами (табл. 3.4) 

  

Аналогічні результати отримано для епоксикомпозитів, що містять в 

складі оброблені ультразвуком в середовищі ацетону дискретні скловолокна, які 

здатні утворювати фізико-хімічні звʼязки з полімерною матрицею. 
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3.5. Висновки 

Модифікування епоксидних полімерів,  кремнійорганічним лаком є 

ефективним методом підвищення фізико-механічних характеристик  за рахунок 

формування структури з високою стабільностю кремнійорганічного скелету, 

ароматичних й аліфатичних складових в умовах підвищеної температури. 

Встановлено, що обробка за режимом, який передбачає просушування 

волокон, їх обробку ультразвуком в середовищі розчинника та наступну 

термічну обробку, забезпечила найвищі значення ударної міцності порівняно з 

епоксикомпозитами, наповнювачі яких не оброблені у фізичному полі. Ударна 

міцність епоксикомпозитів, наповнених арамідним волокном підвищується на 

25-33%, що пояснюється утворенням фізико-хімічних зв’язків з ювенільною 

поверхнею волокнистих наповнювачів. В епоксикомпозитах наповнених 

базальтовим волокном підвищення відбулося на 18-20%, оскільки міцність  

таких волокон є набагато нижчою порівняно з арамідними. 

Обробка модифікатора в електромагнітному полі забезпечила 

максимальне видалення толуолу, що призводить до підвищення механічних 

характеристик на 18 %, через термодинамічну сумісність компонентів системи, 

в якій утворюються додаткові зв’язкі та формується гнучка динамічно стійка 

структура. 

Арамідне волокно забезпечує армуючу функцію, оскільки тонкі волокна за 

однакового масового вмісту, забезпечують утворення додаткових хімічних 

зв’язків за рахунок збільшення поверхневої енергії та збільшення включень 

твердої фази, в результаті чого відбувається підвищення фізико-механічних 

властивостей даних епоксикомпозитів. 

Обробка модифікатора в електромагнітному полі збільшила на 29 % 

міцність при стисненні, порівняно з епоксиполімерами, що містять 

необроблений кремнійорганічний лак. Високі значення міцності при стисненні 

епоксиполімерів, що містять оброблений в електромагнітному полі 

кремнійорганічний лак, пов’язані  з особливостями електромагнітних хвиль 

високої частоти проникати крізь композицію, в результаті чого відбувається 

одночасне нагрівання модифікатора та ефективне випаровування толуолу. 
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Оптимальний вміст модифікатора становить 30 мас. ч., що пов’язано з 

стехіометричним співвідношенням кількості кінцевих груп макромолекул 

епоксидної смоли та поліметилфенілсилоксану до формування однорідної  

епоксиполімерної сітки. 

Збільшення тривалості електромагнітної обробки кремнійорганічого лаку 

від 10 хв до 15 хв забезпечує підвищення адгезійної міцності модифікованих 

епоксикомпозитів в 1,2-1,6 рази не залежно від кінцевої температури термічної 

обробки епоксиполімерів, що пояснюється меншим вмістом толуолу в складі 

епоксиполімерів та дозволяє утворитися більшій кількості фізико-хімічних 

вузлів між кінцевими групами макромолекул епоксикренійорганічної 

композиції. Подальше збільшення тривалості електромагнітної обробки не є 

ефективним, оскільки знижується адгезійна міцність епоксиполімерів. 

Встановлено, що адгезійна міцність епоксикомпозитів зростає (в 2,2 раз) 

до 24,7 МПа  у випадку збільшення вмісту скловолокна (рис. 3.27), 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. 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ ОБРОБКИ КОМПОНЕНТІВ У ФІЗИЧНИХ ПОЛЯХ НА 

ТРИБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ХАРАКТЕР СТРУКТУРУВАННЯ 

ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ 

 

4.1. Оптимізація складу епоксикомпозитного матеріалу фрикційного 

призначення 

Факторами, які визначають властивості наповнених систем, вибрано вміст 

наповнювачів [169] (скловолокно, арамідне волокно, порошко алюмінію) та 

модифікатора (кремнійорганічний лак марки КО-915Б) (табл. 4.1). 

Мінімальне число дослідів, необхідне і достатнє для побудови моделі у 

вигляді лінійного рівняння регресії становить N=16. 

Табл. 4.1. Рівні факторів і інтервали варіювання 

Фактори 
Рівні Інтервал 

варіювання -1 0 +1 

Х1 – вміст скловолокна 8 9 10 1 

Х2 – вміст арамідного волокна 1,5 2 2,5 0,5 

Х3 – вміст кремнійорганічного лаку 25 30 35 5 

Х4 – вміст порошку алюмінію  9 10 11 1 

 

За параметр оптимізації (у) вибрано інтенсивність вагового зношування                  

(Іg, 10-3 г/км), оскільки даний параметр найкраще дозволяє оцінити здатність 

матеріалу чинити опір фрикцііному навантаженню. 

Дослідження проводили за швидкості ковзання 1,2 м/с та питомого 

навантаженні 1,0 МПа, що дозволило визначити інтенсивність зношування 

епоксикомпозитного матеріалу з різним ступенем наповнення, оскільки при 

низьких навантажувально-швидкісних параметрах не можливо було зафіксувати 

зміну досліджуваної характеристики, а при високих режимах відбувалось 

катастрофічне руйнування матеріалу. 
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Сукупність умов проведення кожного досліду визначено згідно правил 

варіювання і приведена разом з результатами експерименту в табл. 4.2. 

Перевірку однорідності диперсій проведено за допомогою критерію 

Кохрена. Оскільки розрахункове значення даного критерію (Gp=0,21) не 

перевищує табличне значення (Gт=0,47), тому гіпотеза однорідності дисперсій 

підтвердилась, що дозволило проводити подальші розрахунки, які стосуються 

визначення коефіцієнтів лінійної та парної взаємодії 

Таблиця 4.2. Матриця планування і результати експерименту 

№ 

Х1 Х2 Х3 Х4 

У1 У2 У  

К
о
д

о
в
е 

зн
ач

ен
н

я 

Вміст, 

мас.ч. 

К
о
д

о
в
е 

зн
ач

ен
н

я 

Вміст, 

мас.ч. 
К

о
д

о
в
е 

зн
ач

ен
н

я 

Вміст, 

мас.ч. 

К
о
д

о
в
е 

зн
ач

ен
н

я 

Вміст, 

мас.ч. 

1 +1 10 +1 2,5 +1 35 +1 11 360 220 290 

2 -1 8 +1 2,5 +1 35 +1 11 190 130 160 

3 +1 10 -1 1,5 +1 35 +1 11 140 260 200 

4 -1 8 -1 1,5 +1 35 +1 11 560 370 460 

5 +1 10 +1 2,5 -1 25 +1 11 300 210 205 

6 -1 8 +1 2,5 -1 25 +1 11 200 430 315 

7 +1 10 -1 1,5 -1 25 +1 11 980 1150 1065 

8 -1 8 -1 1,5 -1 25 +1 11 460 490 475 

9 +1 10 +1 2,5 +1 35 -1 9 660 590 625 

10 -1 8 +1 2,5 +1 35 -1 9 870 1070 970 

11 +1 10 -1 1,5 +1 35 -1 9 630 930 780 

12 -1 8 -1 1,5 +1 35 -1 9 190 220 205 

13 +1 10 +1 2,5 -1 25 -1 9 310 200 255 

14 -1 8 +1 2,5 -1 25 -1 9 550 400 475 

15 +1 10 -1 1,5 -1 25 -1 9 550 760 655 

16 -1 8 -1 1,5 -1 25 -1 9 340 280 310 

 

Перевірку значимості коефіцієнтів регресії здійснювали за допомогою 

критерію Стьюдента (t). Розрахункові значення критерію t вказані у табл. 4.3. 
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Таблиця 4.3. Результати розрахунку коефіцієнтів 

bi b1 b2 b3 b4 b12 b13 b14 b23 b24 b34 

tp 1,5 1,9 0,13 2,6 -0,004 3,2 0,02 3,6 3,5 4,03 

tт 2,14 

В результаті  розрахунку коефіцієнтів лінійної і парної взаємодії

отримано наступне рівняння: 

4342

324131214321

114-100-                                            

1030.6-91-0.111683.7-53.7- 43.7324

xxxx

xxxxxxxxxxxxy 
   (4.1 ) 

Згідно умови tp> tт значими є коефіцієнти: 

b1= 43,7; b2=-53,7; b3=-3,7; b4= -68; b13=-91; b23= 103; b24= -100;  b34=-114. 

Після відсіювання не значимих коефіцієнтів отримано наступну 

математичну модель: 

434232314321 114-100-103-91-683,7-53,7- 43,7324 xxxxxxxxxxxxy    (4.2 ) 

 Гіпотезу адекватності рівняння (4.2) перевірено за критерієм Фішера. 

Результати розрахунку дисперсії адекватності моделі представлені у табл. 4.4. 

Розрахункове значення критерію Фішера  складає Fp=2,36. Оскільки 

розрахункове значення не перевищує табличне (Fт=2,4), тому можна вважати 

рівняння (4.2) адекватним і користуватися ним для знаходження оптимального 

значення параметра. 

Результати подальшого застосування методики крутого сходження за 

градієнтом по поверхні відклику представлені у таблиці 4.5. 
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Таблиця 4.4. Розрахунок дисперсії адекватності 

№ у  у̂  ˆу у    
2

ˆу у   

1 290 220 70 4900 

2 160 134 26 676 

3 200 141 59 3481 

4 460 390 70 4900 

5 205 251 -46 2116 

6 315 298 17 289 

7 1065 995 70 4900 

8 475 495 -20 400 

1 2 3 4 5 

9 625 604 21 441 

10 970 898 72 5184 

11 780 705 75 5625 

12 205 200 5 25 

13 255 259 -4 16 

14 475 490 -15 225 

15 655 673 -18 324 

16 310 303 7 49 

Sад=33,551 

 

При цьому, використовуючи математичну модель для розрахунку 

співвідношення компонентів системи, встановлено, що мінімальне значення 

параметра оптимізації отримано в реалізованому досліді №21. Оскільки 

подальший спуск призводить до підвищення інтенсивності зношування, тому 

отриманий результат (Іg=2,6 мг/км) вважали таким, що відповідає поставленій 

задачі.  
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Табл. 4.5. Результати крутого сходження за градієнтом по поверхні відгуку 

 

Кодовані значення факторів Значення 

параметра, 

Іg 
(Х1) (Х2) (Х3) (Х4) 

Основний рівень 9,0 2,0 30 10  

bγ 43,7 -53,7 -3,7 -68  

Iγ 1 0,5 5 1  

bγx Iγ 43,7 -26,85 -18,5 -68  

 (Х1) (Х2) (Х2) (Х2) Іg 

 1 2 3 4 5 

Δγ 0,5 -0,3072 -0,2116 -0,777  

Округлення 0,5 -0,31 -0,21 -0,78  

Умовний дослід 

№17 
9,0 2,0 30 10 324 

– // – № 18 9,15 1,69 29,79 9,22 384 

– // – №19 10 1,38 29,58 8,44 350 

– // – №20 10,5 1,07 29,37 7,66 221 

– // – №21 11 0,76 29,16 6,88 2,6 

– // – №22 11,5 0,45 20,95 6,1 321 

– // –  №23 12 0,14 28,74 5,32 736 

Отже, оптимальний вміст наповнювачів забезпечує формування  матеріалу 

з мінімальною інтенсивністю зношування. 

 

4.2. Дослідження триботехнічних властивостей мультинаповнених 

епоксикомпозитів фрикційного призначення 

Склад та технологію формування епоксикомпозитних зразків (табл. 4.1) 

для триботехнічних досліджень визначено згідно проведеного аналізу фізико-

механічних властивостей [170] та оптимізації складу методом математичного 

планування експерименту. Для формування епоксикомпозитних зразків 

використано дискретні скловолокна (6-10 мас. ч.) [171] та арамідні волокна  
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(1-2 мас. ч.) довжиною 3-4 мм, високодисперсний порошок алюмінію (7 мас. ч.). 

Вміст модифікатора (кремнійорганічний лак марки КО-915Б) становить 20 мас.ч. 

 

Табл. 4.6. Склад епоксикомпозитів для триботехнічних досліджень 

 

Встановлено, що за низьких швидкостей ковзання (0,5 м/с) та питомого 

навантаження (0,5 МПа) інтенсивність вагового зношування епоксикомпозиту 

складу № 1 становить 2,3 мг/км, епоксикомпозиту складу № 2 – 1,1 мг/км,  

епоксикомпозитів складу № 3 і № 5 – 2,0 мг/км, а епоксикомпозиту  

складу № 4 – 1,8 мг/км. 

Досліджено, що із збільшенням питомого навантаження від 0,5 МПа до  

1,5 МПа за сталої швидкості ковзання V = 0,5 м/с відбувається підвищення 

№ 

зразка 

Склад матеріалу 
Обробка 

волокон 

Обробка 

модифі-

катора 
Матриця 

Модифі-

катор 
Вміст наповнювачів 

1 

ЕД-20 

(100 мас. 

ч.) +  

ПЕПА 

(12 мас. ч.) 

КО-915 Б 

(20 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 оброблено ультразвуком в розчині ацетону 

протягом 5 хв.  

2. Модифікатор КО-915Б оброблено в електромагнітному полі потужністю 

120 Вт протягом 10 хв. 
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інтенсивності вагового зношування для епоксикомпозитів № 1-3 (рис. 4.1) в 1,4-

3,7 рази, що становить 8,5 мг/км, 1,9 мг/км, 2,8 мг/км відповідно. При підвищенні 

питомого навантаження до 1,5 МПа відбувається зниження інтенсивності 

вагового зношування в 1,1-1,2 рази для епоксикомпозитів складу № 4 (1,5 мг/км) 

і № 5 (1,7 мг/км). Вища зносостійкість даних епоксикомпозитів обумовлена 

проведенням ультразвукової обробки арамідних та скловолокон і 

електромагнітною обробкою модифікатора марки КО-915Б, що підвищує 

когезійну міцність та зносостійкість епоксикомпозитів.  

 

Рис. 4.1. Інтенсивність вагового зношування епоксикомпозитів залежно від  

обробки компонентів за лінійної швидкості ковзання V =  0,5 м/с 

 

Найвищу інтенсивність вагового зношування (8,5 мг/км) має 

епоксикомпозит складу № 1 за швидкості ковзання V = 0,5 м/с і питомого 

навантаження Р = 1,5 МПа. Найнижчу інтенсивність вагового зношування  

(1,1 мг/км) має епоксикомпозит № 2, що містить в складі оброблені ультразвуком 

дискретні волокна за мінімальних значень параметрів фрикційного 

навантаження (V = 0,5 м/с, Р = 0,5 МПа). 

Експериментально виявлено, що найвищу інтенсивність лінійного 

зношування має епоксикомпозит складу № 1(рис. 4.2), що становить  

17,5-70,5 мкм/км, що пояснюється вмістом в складі необробленихі волокон та 

модифікатора. Інтенсивність лінійного зношування для епоксикомпозиту складу 
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№ 2 та епоксикомпозиту складу № 3 є меншою на 52,6-70,8 % порівняно із 

епоксикомпозитом складу № 1. Отримані нижчі значення інтенсивності 

лінійного зношування даних матеріалів пояснюється вмістом оброблених 

ультразвуком волокон (епоксикомпозит складу № 2) та обробленого 

електромагнітним полем кремнійорганічного лаку (епоксикомпозит складу № 3). 

Для епоксикомпозитів № 1-3 зафіксовано підвищення інтенсивності лінійного 

зношування із підвищенням питомого навантаження від  

Р = 0,5 МПа до Р = 1,5 МПа за сталої швидкості ковзання V = 0,5 м/с.  

Для епоксикомпозитів складу № 4 та № 5 зафіксовано зниження 

інтенсивності лінійного зношування на 14,9-18,3 % із підвищенням питомого 

навантаження від Р = 0,5 МПа (14,2 мкм/км для епоксикомпозитів складу № 4; 

15,9 мкм/км для епоксикомпозитів складу № 5) до Р = 1,5 МПа (12,0 мкм/км для 

епоксикомпозитів складу № 4; 13,0 мкм/км для епоксикомпозитів складу № 5) за 

сталої швидкості ковзання V = 0,5 м/с. Дані епоксикомпозити містять оброблені 

волокна та модифікатор, що суттєво знижує інтенсивність лінійного зношування 

порівняно із епоксикомпозитом № 1. 

 

Рис. 4.2. Інтенсивність лінійного зношування епоксикомпозитів залежно 

від обробки компонентів за лінійної швидкості ковзання V = 0,5 м/с 
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Експериментально встановлено, що температура в зоні трибоконтакту 

(рис. 4.3) епоксикомпозит-контртіло зростає увипадку збільшення фрикційного 

нвантаження. В результаті збільшенні питомого навантаження за сталої 

швидкості ковзання V = 0,5 м/с температура зростає для епоксикомпозитускладу 

№ 1 від 62 °С до 90 °С; для епоксикомпозиту № 2 від 58 °С до 135 °С; для 

епоксикомпозиту № 3 від 58 °С до 125 °С; для епоксикомпозиту № 4 від 74 °С до 

152 °С; для епоксикомпозиту № 5 від 58 °С до 100 °С.  

Найнижчу температури в зоні трибоконтакту 58-74 °С зафіксовано для 

епоксикомпозитів за низької швидкості ковзання (V = 0,5 м/с) та питомого 

навантаження Р = 0,5 МПа, що повʼязано з наявністю толуолу в складі 

кремнійорганічного лаку та замаслювачів на поверхні волокон, які виконують 

мастильну функцію і перешкоджають адгезійному схоплюванню. Найвища 

температура (90-152 °С) в зоні трибоконтакту пари тертя виникає за питомого 

навантаження 1,5 МПа, що викликає пластичну деформацію локальних виступів, 

в результаті чого зростає площа контакту між трибоповерхнями.  

 

Рис. 4.3. Температура в зоні трибоконтакту «епоксикомпозит-контртіло» 

залежно від обробки компонентів за лінійної швидкості ковзання V = 0,5 м/с 

 

Експериментально встановлено, шо для епоксикомпозитів складу № 1 і  

№ 4 відбувається зниження коефіцієнта тертя (рис. 4.4) на 31,8-47,5 %, що 
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становить ƒ = 0,21 і ƒ = 0,30 відповідно, при збільшенні питомого навантаження 

від Р = 0,5 МПа до Р = 1,5 МПа за сталої швидкості ковзання V = 0,5 м/с. Для 

епоксикомпозиту складу № 3, який містить в складі необроблені волокна, як і 

епоксикомпозит складу № 1, зафіксовано нижчі значення коефіцієнтів тертя 

(0,27-0,32) порівняно із епоксикомпозитами складу № 2 (ƒ = 0,32-0,36), № 4  

(ƒ = 0,30-0,44) і № 5 (ƒ = 0,40-0,46), що містять оброблені ультразвуком дискретні 

волокна. Нижчі значення коефіцієнтів тертя можна пояснити наявністю на 

поверхні скляних та арамідних волокон замаслювача, який використовується при 

їх виготовленні. Замаслювач підсилює міцність волокон на 20-30 % та знижує 

коефіцієнт тертя [172]. Епоксикомпозит складу № 3 також містить в складі 

оброблений електромагнітним полем кремнійорганічний лак марки КО-915Б, 

який додатково знижує коефіцієнт тертя [173]. 

 

Рис. 4.4. Коефіцієнт тертя епоксикомпозитів залежно від обробки 

компонентів за лінійної швидкості ковзання V = 0,5 м/с 

 

З метою видалення замаслювача з поверхні арамідних та скляних волокон 

проведено ультразвукову обробку в середовищі розчиннику. Це дозволить 

покращити міжфазну взаємодії волокон з модифікованою кремнійорганічним 

лаком епоксидною матрицею та підвищити коефіцієнт тертя, що 
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підтверджується експериментальними результатами визначення коефіцієнта 

тертя епоксикомпозитів складу № 4 та № 5, які мають підвищені значення даної 

характеристики (0,30-0,46) порівняно із епоксикомпозитом складу № 3, який 

містить необроблені волокна. 

Отримані вищі значення коефіцієнта тертя епоксикомпозиту складу № 5 (ƒ 

= 0,46 при V = 0,5 м/с, Р = 1,5 МПа) порівняно з епоксикомпозитом № 4 (ƒ = 0,3 

при V = 0,5 м/с, Р = 1,5 МПа) пояснюється вищим вмістом арамідних волокон 

(2 мас. ч. в зразку № 5 і 1 мас. ч. в зразку № 4) і нижчим вмістом скловолокон  

(6 мас. ч. в зразку № 5 і 10 мас. ч. в зразку № 4). Арамідні волокна забезпечують 

вищий коефіцієнт (ƒ = 0,70) тертя порівняно із скловолокнами (ƒ = 0,85). 

Наступні дослідження триботехнічних характеристик розроблених 

епоксикомпозитів проводили за вищої швидкості ковзання V = 1,0 м/с, змінюючи 

при цьому питоме навантаження від 0,5 МПа до 1,5 МПа. 

Інтенсивність вагового зношування епоксикомпозиту складу № 1 

становить 1,4-4,8 мг/км (рис. 4.5) залежно від питомого навантаження. 

Експериментально виявлено, що інтенсивність вагового зношування 

епоксикомпозиту складу № 2, який містить оброблені ультразвуком дискретні 

волокна, є нижчою на 14,6-39,1 % порівняно з епоксикомпозитами складу № 1 і 

знаходиться в межах 1,1-4,1 мг/км.  

Інтенсивність вагового зношування епоксикомпозитів складу № 3, що 

містять в складі оброблений в електромагнітному полі модифікатор та 

необроблені дискретні волокна, становить 3 мг/км за питомого навантаження  

Р = 0,5 МПа і знижується в 2 рази із підвищенням питомого навантаження до  

Р = 1,5 МПа (1,5 мг/км). Це вказує на формування нової структури («третього 

тіла») на основі продуктів зношування на трибоповерхні епоксикомпозиту за 

даного режиму фрикційного навантаження, що в результаті чого відбувається 

стабілізація процесу трибовзаємодії та зниження інтенсивності зношування 

трибопари. Зниженню інтенсивності вагового зношування також сприяє 

наявність замаслювача на поверхні волокон. 
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Рис. 4.5. Інтенсивність вагового зношування епоксикомпозитів залежно 

від обробки компонентів за лінійної швидкості ковзання  V = 1 м/с 

 

Інтенсивність вагового зношування епоксикомпозиту складу № 4 зростає 

в 2 рази із підвищенням питомого навантаження від 0,5 МПа до 1,5 МПа, що 

можна пояснити видаленням продуктів зношування із зони трибоконтакту 

порівняно з епоксикомпозитами складу №1-3, продукти зношування яких 

залишаються в порожнинах, що зумовлює зниження інтенсивності вагового 

зношування. Інтенсивність вагового зношування епоксикомпозиту складу № 4 

становить 1,4-2,8 мг/км, що є нижчою на 7 % порівняно із епоксикомпозитом 

складу № 3, які містять необроблені дискретні волокна. 

Для епоксикомпозиту складу № 5 спостерігається різке підвищення 

інтенсивності вагового зношування із підвищенням питомого навантаження. 

Катастрофічно високу інтенсивність вагового зношування 8,2 мг/км зафіксовано 

для епоксикомпозиту складу № 5 за питомого навантаження Р = 1,5 МПа через 

підвищений вміст арамідних волокон, які нерівномірно розташовані в 

епоксиполімерній матриці. 

Найнижчі значення інтенсивності лінійного зношування (рис. 4.6) мають 

епоксикомпозити складу № 1 (10,6 мкм/км) та епоксикомпозити складу № 2  
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(8,3 мкм/км) за питомого навантаження Р = 0,5 МПа та швидкості ковзання  

V = 1,0 м/с. Однак при збільшенні питомого навантаження до 1,0 МПа 

відбувається різке підвищення в 3,9-4,2 рази інтенсивності лінійного зношування 

даних епоксикомпозитів і становить 44,9 мкм/км для епоксикомпозиту  

складу № 1 і 32,2 мкм/км для епоксикомпозити складу № 2. 

Інтенсивність лінійного зношування епоксикомпозитів складу № 3 та № 4, 

що містять в складі оброблений в електромагнітному полі кремнійорганічний лак 

та оброблені ультразвуком дискретні волокна, є значно нижчою і становить  

23,1 мкм/км і 10,5 мкм/км відповідно. Із збільшенням питомого навантаження до 

1,5 МПа відбувається поступове зниження інтенсивності лінійного зношування 

епоксикомпозиту складу № 3 в 2 рази і становить 11,6 мкм/км. Це пов’язано із 

наявністю замаслювача на поверхні волокон, який підвищує зносостійкість 

матеріалу і стабілізує процес тертя, сприяючи утворенню вторинних структур на 

трибоповерхнях. Для епоксикомпозиту складу № 4 із збільшенням питомого 

навантаженням зафіксовано підвищення в 2 рази інтенсивності лінійного 

зношування. 

Інтенсивність лінійного зношування епоксикомпозиту складу № 5 зростає 

в 5,5 раз, при цьому результати досліджень корелюють із дослідженням 

інтенсивності вагового зношування епоксикомпозитів аналогічного складу (рис. 

4.5), дляяких  зафіксовано найнижчу зносостійкість серед досліджуваних 

епоксикомпозитів. 

Встановлено, що температура в зоні трибоконтакту (рис. 4.7) підвищується 

із збільшенням питомого навантаження від 0,5 МПа до 1,5 МПа за сталої 

швидкості ковзання V = 1,0 м/с, аналогічно як у випадку досліджень за нижчої 

швидкості ковзання (V = 0,5 МПа). 
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Рис. 4.6. Інтенсивність лінійного зношування пари тертя залежно від 

обробки компонентів за лінійної швидкості ковзання  V = 1 м/с 

 

Із збільшенням питомого навантаження від 0,5 МПа до 1,5 МПа за сталої 

швидкості ковзання V = 1,0 м/с для епоксикомпозиту складу № 1 температура в 

зоні трибоконтакту зростає від 67 °С до 104 °С, епоксикомпозиту складу № 2 – 

від 85 °С до 109 °С, для епоксикомпозиту складу № 3 – від 67 °С до 120 °С, для 

епоксикомпозиту складу № 4 – від 92 °С до 107 °С, для епоксикомпозиту складу 

№ 5 – від 60 °С до 134 °С. 

Температура в зоні трибоконтакту для епоксикомпозитів складу № 2-4 за 

швидкості ковзання V = 1,0 м/с та питомого навантаження Р = 1,5 МПа є нижчою 

порівняно із отриманими результатами попередніх досліджень за нижчої 

швидкості ковзання V = 0,5 м/с. Це забезпечує нижчу інтенсивність вагового 

зношування даних епоксикомпозитних матеріалів за рахунок формування 

вторинних структур на трибоповерхнях за даного режиму тертя. 
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Рис. 4.7. Температура в зоні трибоконтакту епоксикомпозит – контртіло 

залежно від обробки компонентів за лінійної швидкості ковзання  V = 1 м/с 

 

Коефіцієнт тертя епоксикомпозиту складу № 1 за режиму фрикційного 

навантаження (V = 1,0 м/с, Р = 0,5 МПа) становить 0,33 (рис. 4.8), 

епоксикомпозиту складу № 2 – 0,46, епоксикомпозиту складу № 3 – 0,28, 

епоксикомпозиту складу № 4 – 0,45, епоксикомпозиту складу № 5 – 0,37. 

Досліджено, що із збільшенням питомого навантаження від 0,5 МПа  

до 1,0 МПа коефіцієнт тертя знижується на 3-33 % для епоксикомпозитів складу 

№ 1 (ƒ = 0,32), № 2 (ƒ = 0,28) і № 4 (ƒ = 0,39) або підвищується на 16-28 % для 

епоксикомпозитів складу № 3 (ƒ = 0,30) і № 4 (ƒ = 0,44). Наступне збільшення 

питомого навантаження до 1,5 МПа призводить до зниження на 17-41 % 

коефіцієнта тертя усіх досліджуваних епоксикомпозитних матеріалів і 

знаходиться в межах 0,19-0,3, що повязано з формуванням вторинних структур в 

зоні трибоконтакту, які виконують мастильну функцію. 
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Рис. 4.8. Коефіцієнт тертя епоксикомпозитів залежно від обробки 

компонентів за лінійної швидкості ковзання  V = 1 м/с 

 

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 епоксикомпозиту складу № 1, що становить 7,0 мг/км  

(рис. 4.9) та зростання в 9,3 раз лінійного зношування (рис. 4.10), що становить 

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

невисокою когезійною міцністю матеріалу, що пов’язано із утворенням 

недостатньої кількості зв’язків між полімерною матрицею та волокнами через 

присутність на поверхні останніх замаслювача.  
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Рис. 4.9. Інтенсивність вагового зношування епоксикомпозитів залежно від 

обробки компонентів за лінійної швидкості ковзання  V = 1,5 м/с 

 

Найвищі значення інтенсивності вагового зношування 0,9 мг/км отримано 

для епоксикомпозиту складу № 2. Найвищі значення інтенсивності лінійного 

зношування (6,4 мкм/км) зафіксовано епоксикомпозиту складу № 2. 

Епоксикомпозит складу № 3 має вищу інтенсивність вагового зношування  

на 18 % та лінійного зношування трибопари на 23 %, що становить 1,1 мг/км та 

8,3 мкм/км відповідно, порівняно із епоксикомпозитом складу № 2 за питомого 

навантаження Р = 0,5 МПа. 

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. 4.11) в зоні трибоконтакту та процесами деструкції 

епоксиполімерної сітки. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5

Ig
, 

м
г/

к
м

0,5 МПа

1,0 МПа

1,5 МПа



108 

 

 

Рис. 4.10. Інтенсивність лінійного зношування пари тертя залежно від 

обробки компонентів за лінійної швидкості ковзання  V =  1,5 м/с 

 

Аналогічно попереднім результатам досліджень за нижчих швидкостей 

ковзання (V = 0,5 м/с, V = 1,0 м/с) температура в зоні трибоконтакту зростає із 

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

складніших умов тертя (Р = 1,5 МПа, V = 1,5 м/с) зафіксовано найвищу 

температуру в зоні трибоконтакту епокикомпозит – сталь порівняно із 

попередніми результатами досліджень, оскільки відбувається інтенсивне 

утворення теплової енергії через ущільнення структури в поверхневих шарах. 

Високі температури в зона трибоконтакту пояснюють отримані підвищені 

показники інтенсивностей зношування та нестабільність лінійного зношування 

протягом шляху тертя. 

Найвищу температуру 170 °С в зоні трибоконтакту зафіксовано для 

епоксикомпозиту складу № 1. Нижчі температури в зоні трибоконтакту для 

епоксикомпозитів складу № 2 (137 °С), № 3 (128 °С), № 4 (152 °С), № 5 (151 °С) 

можна пояснити формуванням однорідної структури епоксикомпозитів, яку 

отримано в результаті підвищення міжфазної взаємодії компонентів 
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епоксисистеми за рахунок проведення ультразвукової обробки волокон та 

електромагнітної обробки модифікатора. 

 

Рис. 4.11. Температура в зоні трибоконтакту епоксикомпозит – контртіло 

залежно від обробки компонентів за лінійної швидкості ковзання  V = 1,5 м/с 

 

Для епоксикомпозитів складу № 1-5 найвищі значення коефіцієнта тертя 

(епоксикомпозиту складу № 1 ƒ = 0,31, епоксикомпозиту складу № 2 ƒ = 0,39, 

епоксикомпозиту складу № 3 ƒ = 0,40, епоксикомпозитів складу № 4 та № 5  

ƒ = 0,41) отримано за швидкості ковзання V = 1,5 м/с та питомого навантаження 

Р = 0,5 МПа (рис. 4.12).  

Підвищення питомого навантаження до Р = 1,0 МПа призводить до 

зниження на 12-44 % коефіцієнтів тертя досліджуваних матеріалів 

(епоксикомпозитів складу № 1 і № 2 ƒ = 0,22, епоксикомпозиту складу № 3  

ƒ = 0,27, епоксикомпозиту складу № 4 ƒ = 0,25, епоксикомпозиту складу № 5  

ƒ = 0,36). 
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Рис. 4.12. Коефіцієнт тертя епоксикомпозитів залежно від обробки 

компонентів за лінійної швидкості ковзання  V = 1,5 м/с 

 

Підвищення питомого навантаження до Р = 1,5 МПа супроводжується 

зниженням коефіцінтів тертя на 26-41 % для епоксикомпозитів складу № 1  

(ƒ = 0,13), № 3 (ƒ = 0,20), № 4 9ƒ = 0,18) і № 5 (ƒ = 0,23). Для епоксикомпозиту 

складу № 2 зафіксовано підвищення коефіцінта тертя на 24 % і становить 0,29, 

що пояснюється видаленням замаслювача із поверхні волокон, який знижує 

коефіцієнт тертя. Для епоксикомпозиту складу № 4, який містить оброблені 

ультразвуком волокна та оброблений в електромагнітному полі 

кремнійорганічний лак, коефіцієнт тертя не зростає за рахунок формування 

вторинних структур, які підвищують зносостійкість епоксикомпозитів та 

стабілізують процес фрикційної взаємодії. 
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4.3. Аналіз мікроструктури трибоповерхонь епоксикопозитів 

триботехнічного призначення 

 

В результаті аналізу мікроструктури трибоповерхні 

епоксикомпозитускладу № 1 (рис. 4.13, а-в) встановлено, що даний матеріал має 

виражену рельєфну структуру. Це вказує на високонапружений стан 

епоксиполімерної системи. В досліджуваному матеріалі зафіксовано скупчення 

дискретних волокон (рис.4.13, а, б), що свідчить про формування неоднорідної 

структури епоксикомпозиту та пояснює отримані високі та нестабільні 

показники інтенсивності вагового та лінійного зношування.  

На мікроструктурах трибоповерхоні епоксикомпозиту складу № 1 

зафіксовано, що руйнування матеріалу та з наступним його видаленням у вигляді 

продуктів зношування відбувається біля поверхні дискретних  

волокон (рис. 4.13, в). Це свідчить про низьку адгезійну міцність компонентів 

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. На мікроструктурі присутні різного розміру пори, 

неоднорідно розподілені по поверхні матеріалу, які знижують теоретично 

можливу конструкційну міцність епоксикомпозиту. 

Мікроструктура трибоповерхні епоксикомпозиту складу № 2 

характеризується менш вираженим рельєфом поверхні (рис. 4.14, а-в), що вказує 

на формування епоксисистеми з меншим напруженим станом. На трибоповерхні 

епоскикомпозитного матеріалу присутні рівномірно розподілені мікропори, а 

також виявлено значну кількість продуктів зношування (рис. 4.14, а). 
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Рис. 4.13. Мікроструктура трибоповерхні епоксикомпозиту складу № 1:  

а – × 200; б – ×400; в – × 1000 

 

В результаті проведення ультразвукової обробки арамідних волокон та 

скловолокон дозволило отримати епоксикомпозитні матеріали з одноріднішою 

структурою порівняно з епоксикомпозитом складу № 1, про що свідчить 

відсутність скупчень волокон в об’ємі матеріалу (рис. 4.20, а, б). 

а б 

в 
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Видалення замаслювача з поверхні волокон дозволило отримати 

епоксикомпозитні матеріали з вищою адгезійною та когезійною  

міцністю (рис. 4.14, в) порівняно з епоксикомпозитом складу № 1 за рахунок 

утворення більшої кількості фізичних і хімічних зв’язків між волокнистими 

наповнювачами та епоксиполімерною матрицею. 

Рис. 4.14. Мікроструктура трибоповерхні епоксикомпозиту складу № 2:  

а – × 200; б – ×400; в – × 1000 

 

а б 

в 
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Менш виражена рельєфність поверхні характерна для епоскикомпозиту 

складу № 3 (рис. 4.15, а), що містить оброблений в електромагнітному полі 

кремнійорганічний лак. Це свідчить про кращу взаємодію модифікатора з 

епоксиполімерною матрицею та наповнювачами порівняно з 

епоксикомпозитами складу № 1 та № 2. Однорідніша структура (рис. 4.15, а, б), 

що характеризується меншим напруженим станом, утворюється за рахунок 

видалення толуолу, що містить в складі кремнійорганічний лак марки КО-915Б, 

оскільки толуол є розчинником, який перешкоджає утворенню максимальної 

кількості хімічних звʼязків в епоксикомпозитах.  

На трибоповерхні епоксикомпозитного матеріалу складу №3 зафіксовано 

значно меншу кількість мікропор порівняно епоксикомпозитами складу № 1 та 

№ 2. Порушення суцільності біля волокон (рис. 4.15, б) епоксикомпозиту складу 

№ 3 спричинені викришуванням епоксиполімерної матриці з наступним її 

видаленням у вигляді продуктів зношування. Це вказує на низьку адгезійну 

міцність матеріалу, оскільки містить необроблені волокна. 

 

 

Рис. 4.15. Мікроструктура трибоповерхні епоксикомпозиту складу № 3:  

а – × 400; б – ×1000 

а б 
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Епоксикомпозитний матеріал складу № 4 характеризується однорідністю 

та рівністю поверхонь тертя (рис. 4.16, а), особливо біля волокнистих 

наповнювачів, що свідчить формування однорідної епоксикомпозитної системи 

з високим ступенем зшивання та низькими внутрішніми напруженнями. 

Формування даної структури забезпечується використанням оброблених 

ультразвуком волокон та обробкою кремнійорганічного лаку в 

електромагнітному полі, які підвищують адгезійну та когезійну міцність 

матеріалу (рис. 4.16, б). Оброблені ультразвуком волокна менш схильні до 

скупчення, тому більш однорідно розподілені в матриці. 

Епоксикомпозитний матеріал складу № 4 має вищу ударну в’язкість 

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

рельєфність поверхні (рис. 4.16, б). Підвищенню ударної в’язкості, пластичності 

та конструкційної міцності епоксикомпозиту складу № 4 забезпечує 

використання обробленого кремнійорганічного лаку, що не містить толуол. На 

трибоповерхні даного матеріалу присутня незначна кількість мікропор та 

продуктів зношування.  

 

Рис. 4.16. Мікроструктура трибоповерхні епоксикомпозиту складу № 4:  

а – × 400; б – ×1000 

а б 
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Трибоповерхня епоксикомпозиту складу № 5, що відрізняється від інших 

досліджуваних епоксикомпозитних матеріалів зменшеним вмістом скловолокон 

(6 мас. ч.) та збільшеним вмістом арамідних волокон (2 мас. ч.), є рівною, 

оскільки не супроводжується інтенсивним зношуванням та викришуванням 

матеріалу. На трибоповерхні нерівномірно розподілені продукти зношування та 

включення у вигляді агломерованих частинок високодисперсного порошку 

алюмінію (рис. 4.17, а).  

На зображенні мікроструктури чітко видно скупчення дискретних волокон 

(рис. 4.17, б), що спричинено їх високим вмістом та призводить до формування 

високов’язкої епоксиполімерної ситеми. У високов’язкій системі процес 

розподілення волокон та їх змочування епоксиполімерною матрицею 

ускладнений. Отримані мікроструктури трибоповерхнонь епоксикомпозиту 

складу № 5 узгоджуються із результатами досліджень триботехнічних 

властивостей даного матеріалу. 

 

Рис. 4.17. Мікроструктура трибоповерхні епоксикомпозиту складу № 5:  

а – × 400; б – ×1000 

 

 

а б 
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4.4. Формування хімічних звязків в епоксикомпозитах з обробкою 

компонентів у фізичних полях  

Основними областями ІЧ-спектроскопії є область валентних коливань 

простих зв’язків О-Н, N-H, C-H, S-H (4000-2500 см-1); область валентних 

коливань кратних зв’язків C=C, C=O, C=N, C≡C, C≡N (2500-1500 см-1); область 

валентних коливань простих зв’язків С-С, С-N, C-O і деформаційних коливань 

простих зв’язків (1500-500 см-1) [174]. 

Для епоксикомпозитного зразка складу № 1 (див. табл. 4.1) в області 

валентних (С-С, С-N, C-O) і деформаційних (С-Н, О-Н, N-H) коливань простих 

зв’язків зафіксовано смугу поглинання на ІЧ-спектрах за хвильового числа  

ν = 557,43 см-1 (рис. 4.18) з оптичною густиною D = 1,72 %, напівшириною 

b =41 см-1 і площею піка S = 81,26 %, що свідчить про маятникові коливання СН- 

груп. Також в даному інтервалі частот (1500-500 см-1) на ІЧ-спектрах виявлені 

наступні смуги поглинання за частот ν = 696,30 см-1 (D = 2,13 %, S = 26,39 %) 

ν = 727,16 см-1 (D = 2,16 %, S = 22,61 %), ν = 827,46 см-1 (D = 0,90 %, 

S = 77,66 %), які відповідають деформаційним коливанням С-H груп.  

Рис. 4.18. Спектрограма в інфрачервоному діапазоні пропускання 

епоксикомпозиту складу №1 (табл. 4.1) 
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Аналогічні смуги поглинання в інтервалі частот ν = 557,43-873.75 см-1 на 

ІЧ-спектрограмах виявлено для епоксикомпозитів складу № 2-4 (рис. 4.19-4.21). 

Однак дані смуги поглинань характеризуються більшими значенням оптичної 

густини та напівширини і меншими площами піків. Для епоксикомпозиту  

складу № 2 виявлені наступні смуги поглинання: за частоти ν = 557,43 см-1 

оптичною густиною D = 8,33 %, напівшириною b =  48 см-1, площею піка 

S = 31,72 %; за частоти ν = 827,46 см-1 оптичною густиною D = 6,97 %, 

напівшириною b =  19 см-1, площею піка S = 66,83 %. Для епоксикомпозиту 

складу № 3 виявлені наступні смуги поглинання: за частоти ν = 557,43 см-1 

оптичною густиною D = 9,33 %, напівшириною b =  45 см-1, площею піка 

S = 78,01 %; за частоти ν = 827,46 см-1 оптичною густиною D = 7,29 %, 

напівшириною b =  20 см-1, площею піка S = 69,47 %. Для епоксикомпозиту 

складу № 4 виявлено зміщення смуги поглинання в область більших хвильових 

чисел: ν = 734,88 см-1 з оптичною густиною D = 15,00 %, напівшириною 

b =  24 см-1, площею піка S = 13,08 %, що вказує на інтенсифікацію перебігу 

фізико-хімічних перетворень в епоксикомпозитному матеріалі. Виявлені смуги 

поглинання за частот ν = 557,43 см-1 і ν = 827,46 см-1 мають більші значення 

оптичної густини та менші значення площі піків. Для епоксикомпозиту складу 

№ 5 (рис. 4.22) виявлені смуги поглинання за частоти ν = 557,43 см-1 оптичною 

густиною D = 7,97 %, напівшириною b =  40 см-1, площею піка S = 42,45 %; за 

частоти ν = 827,46 см-1 оптичною густиною D = 6,87 %, напівшириною 

b =  21 см-1, площею піка S = 45,86 %. Це свідчить про кращу взаємодію 

наповнювачів із епоксиполімерною матрицею епоксикомпозиту складу № 5 

порівняно із епоксикомпозитом складу № 1, який не містить обробленого 

модифікатора та волокнистих наповнювачів та епоксикомпозитами складу № 2 

та № 3, які містять оброблений в електромагнітному полі модифікатор або 

оброблені ультразвуком волокнисті наповнювачі. 

На всіх ІЧ-спектрах досліджуваних матеріалів виявлено смугу поглинання 

за хвильового числа ν = 1037,70 см-1, що свідчить про наявність валентних 

коливань -С-С-, -СN- і -С-О- груп. Для епоксикомпозиту складу № 3 зафіксовано 

зміщення смуги поглинання в область менших хвильових чисел, що вказує на 
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активізацію проходження фізико-хімічних процесів між макромолекулами 

епоксиполімеру та волокнистими наповнювачами за рахунок видалення 

замаслювача з поверхні останніх, що сприяє утворенню додаткових зв’язків, а 

тому дозволяє отримати матеріали з повніше зшитою структурою. 

 

Рис. 4.19. Спектрограма в інфрачервоному діапазоні пропускання 

епоксикомпозиту складу №2 (табл. 4.1) 

Смуги поглинання на ІЧ-спектрах 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 присутність бензенового кільця [175]. Дані смуги поглинання 

інформують про вміст в епоксикомпозиті кремнійорганічного лаку марки  

КО-915Б, який являє собою розчин поліметилфінілсилоксану в толуолі. 

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

епоксикомпозитів складу № 1- 3, зміщена в бік більших хвильових чисел для 

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

вищий ступінь структурування епоксикомпозитних матеріалів, які містять 

оброблений в електромагнітному полі кремнійорганічний лак та оброблені 

ультразвуком дискретні волокна. Епоксикомпозит складу № 4 характеризується 

оптичною густиною D = 12,01 %, напівшириною b =  21 см-1, площею піка 
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S = 3,39 % за частоти ν = 1112,93 см-1. Епоксикомпозит складу № 5 за даного 

хвильового числа має меншу оптичну густину (D = 6,23 %). 

 

Рис. 4.20. Спектрограма в інфрачервоному діапазоні пропускання 

епоксикомпозиту складу №3 (табл. 4.1) 

Виявлені смуги поглинання за хвильового числа ν = 1247,94 см-1 

інформують про присутність деформаційних коливань -ОН- груп та валентних 

коливань -С-О-груп. Виявлена смуга поглинання за хвильового числа 

ν = 1458,18 см-1 вказує на деформаційні коливання -СН-, метиленової -СН2- та 

метильної СН3-С груп та відповідає епоксидним групам. 

В області валентних коливань (1500-2500 см-1) кратних зв’язків C=C, C=O, 

C=N виявлена смуга поглинання за хвильовогоу числа ν = 1508,33 см-1 для всіх 

досліджуваних епоксикомпозитів (рис. 4.18-4.22) свідчить про деформаційні 

коливання -NН-груп, вторинної аміногрупи та коливання бензольного кільця 

[176]. Епоксикомпозит, який містить необроблені модифікатор та волокна, 

характеризується найменшою оптичною густиною D = 0,31 % та найбільшою 

напівшириною b =12 см-1 та площею піка S = 38,18 %, що вказує на присутність 

значної кількості непрореагованих груп в матеріалі. Епоксикомпозити, що 

містять оброблений електромагнітним полем модифікатор або оброблені 

ультразвуком волокна (складу № 2 і № 3) мають більшу оптичну густину 
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(D = 3,96 % і D = 3,68 % відповідно) та меншу напівширину (b = 11 см-1) 

порівняно з матеріалом № 1, що вказує на активацію перебігу фізико-хімічних 

перетворень під час структурування. Епоксикомпозит складу № 4 

характеризується найбільшою оптичною густиною D = 7,65 %  та напівшириною 

b =13 см-1, що свідчить про високий ступінь структурування епоксикомпозиту. 

Для епоксикомпозитів всіх складів зафіксовані смуги поглинання за 

хвильового числа ν = 1608,63 см-1 (для епоксикомпозиту складу №1: D = 1,26 %, 

S = 24,64 %; для епоксикомпозиту складу №2: D = 7,23 %, S = 22,98 %; для 

епоксикомпозиту складу №3: D = 8,13 %, S = 22,67 %; для епоксикомпозиту 

складу №4: D = 12,69 %, S = 23,20 %; для епоксикомпозиту складу №5: 

D = 7,15 %, S = 22,99 %) вказує на присутність валентних коливань -С=С- і  

-С=N-, деформаційних -NН-груп, первинних СН2- NH2, -NН2 аміногруп. 

Присутні смуги поглинання в області 1743,65-2515,18 см-1, які з’явились 

внаслідок валентних коливань -С-О-груп.  

Для епоксикомпозиту складу № 1 на ІЧ-спектрі виявлені смуги поглинання 

з оптичною густиною D = 2,37 % і площею піка S = 39,45 % за хвильового числа 

ν = 2368,59 см-1). На ІЧ-спектрах епоксикомпозитів складу № 2 та № 3 

зафіксовано зміщення даної смуги поглинання в область менших хвильових 

чисел з більшою оптичною густиною і меншою площею піка (для 

епоксикомпозиту складу №2 D = 2,37 % і S = 39,45 % за хвильового числа 

ν = 2366,66 см-1; для епоксикомпозиту складу №3 D = 8,94 % і S = 37,90 % за 

хвильового числа ν = 2364,73 см-1). Епоксикомпозити складів № 4 і № 5 мають 

зміщену смугу поглинання в область більших хвильових чисел ν = 2370,51 см-1. 

Найбільші оптичну густину D = 13,98 % та напівширину b = 8,2 см-1 та 

найменшу площу піка має епокикомпозит складу №4, що інформує про більш 

вищий ступінь структурування. Отримані значення меншої оптичної густини та 

більшої площі піка для епоксикомпозиту складу №5 з іншим вмістом волокон, 

порівняно із епоксикомпозитом складу № 4 вказує на наявність значної кількості 

валентних коливань епоксидної групи, а, отже, непрореагованих 

функціональних груп. Дані результати корелюють із результатами аналізу 

мікроструктур трибоповерхонь досліджуваних епоксикомпозитів. 
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В області високих частот 2500-4000 см-1, яка відповідає коливанням 

простих зв’язків, зафіксовано розгалужені спектри смуг поглинання для всіх 

досліджуваних епоксикомпозитів (рис. 4.18-4.22) в інтервалі  

частот v = 2870,08-3057,17 см-1, який виникає внаслідок хімічної взаємодії 

сусідніх макроланцюгів зв’язувача [177].  

Смуга поглинання за хвильового числа ν = 3421,72 см-1 (рис. 4.18), яка має 

оптичну густину D = 0,9 %, напівширину b =95 см-1 і площу піка S = 9,55 %, 

свідчить про -ОН- і -NН- валентні коливання. Для епоксикомпозитів складу № 2 

і № 3 зафіксовано зміщення даної смуги поглинання в область більших 

хвильових чисел: ν = 3431,36 см-1 і ν = 3446,79 см-1 відповідно, що 

супроводжується збільшенням оптичної густини (D = 4,46..5,74%), а також 

зменшенням напівширини до b = 19 см-1 і площ піків (S = 14,72-16,35 %).  

Для епоксикомпозитів складів № 4 і № 5 виявлені смуги поглинання за 

частоти ν = 3421,72 см-1, які мають оптичну густину D = 8,0 %, напівширину 

b =91 см-1 і площу піка S = 8,86 % (рис. 4.21) та оптичну густину D = 4,1 %, 

напівширину b =96 см-1 і площу піка S = 11,08 % (рис. 4.22) відповідно. 

Збільшення оптичної густини та зменшення напівширини та площі піка для 

епоксикомпозиту складу № 4 порівняно з епоксикомпозитами складів № 1-3 

вказує на вищий ступінь структурування високонаповненого епоксиполімерного 

матеріалу, який містить в складі оброблений в електромагнітному полі 

кремнійорганічний лак і оброблені ультразвуком дискретні арамідні та скляні 

волокна. Смуга поглинання аналогічної частоти, яка присутня на ІЧ-спектрі 

епоксикомпозиту складу № 5 характеризується меншою оптичною густиною, 

більшими напівшириною та площею піка порівняно із смугою поглинання для 

епоксикомпозиту складу № 4. Це вказує на формування структури 
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епоксикомпозиту складу № 5 з меншою кількістю зв’язків порівняно з 

епоксикомпозитом складу № 4.  

Рис. 4.21. Спектрограма в інфрачервоному діапазоні пропускання 

епоксикомпозиту складу №4 (табл. 4.1) 

Рис. 4.22. Спектрограма в інфрачервоному діапазоні пропускання 

епоксикомпозиту складу №5 (табл. 4.1) 
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4.5. Висновки 

Нижча інтенсивність вагового зношування епоксикомпозитів складу № 4 

(1,5 мг/км) і № 5 (1,7 мг/км) обумовлена проведенням ультразвукової обробки 

арамідних та скловолокон і електромагнітною обробкою модифікаторамарки 

КО-915Б, що підвищує конструкційну міцність та зносостійкість 

епоксикомпозитів. Інтенсивність лінійного зношування даних пар тертя є 

нижчою на 52-70 % порівняно з епоксикомпозитом складу № 2 та № 3, що 

пояснюється вмістом оброблених ультразвуком волокон (зразок № 2) та 

обробленого в електромагнітному полі кремнійорганічного лаку (зразок № 3).  

Експериментально виявлено, що інтенсивність вагового зношування 

епоксикомпозиту складу № 2, який містить оброблені ультразвуком дискретні 

волокна, є нижчою на 14-39 % порівняно з епоксикомпозитами складу№ 1 за 

режиму фрикційного навантаження Р = 0,5 Мпа та V = 1,0 м/с. Інтенсивність 

вагового зношування епоксикомпозитів складу № 3, що містять в складі 

оброблений в електромагнітному полі модифікатор та необроблені дискретні 

волокна, поступово знижується в 2 рази із підвищенням питомого навантаження 

до Р = 1,5 МПа. 

Для епоксикомпозиту складу № 2 зафіксовано підвищення коефіцієнта 

тертя на 24 %, що пояснюється видаленням замаслювача із поверхні волокон, 

який знижує коефіцієнт тертя. 

Температура в зоні трибоконтакту зростає із підвищенням питомого 

навантаження від Р = 0,5 МПа до Р = 1,5 МПа. За складніших умов фрикційного 

навантаження (Р = 1,5 МПа, V = 1,5 м/с) отримано найвищі температури (130-

170 °С) в зоні трибоконтакту, які пояснюють отримані високі значення 

інтенсивності зношування. 

Високу інтенсивність зношування епоксикомпозитів складу № 1 та № 5 

можна пояснити формуванням неоднорідної за рахунок скупчення волокон 

епоксиполімерної системи з високим напруженим станом. Найвищу 

зносостійкість мають епоксикомпозити складу № 2-4, що містять оброблені 

ультразвуком волокна та (або) оброблений в електромагнітному полі 

кремнійорганічний лак. Мікроструктура трибоповерхні даних епоксикомпозитів 



125 

характеризується незначною рельєфністю, відсутністю скупчень волокон та 

меншою кількістю мікропор, що вказує на підвищену адгезійну міцність даних 

матеріалів, а також високий ступінь структурування.  

Отримані ІЧ-спектри досліджуваних епоксикомпозитів інформують про 

значний вплив електромагнітної обробки для модифікатора, а також 

ультразвукової обробки для волокнистих наповнювачів на процеси 

структурування високонаповнених епоксикомпозитів. Видалення толуолу з 

кремнійорганічного лаку дозволяє отримати епоксикомпозитні матеріали (зразок 

№ 2) з вищим ступенем структурування. У випадку проведення ультразвукової 

обробки арамідних та скляних волокон (зразок № 3) зафіксовано формування 

вищої кількості хімічних звʼязків за рахунок активації фізико-хімічних процесів 

макромолекул олігомеру з волокнистими наповнювачами.  

Найвищими значеннями оптичної густини та найнижчими площами піків 

за аналогічних хвильових чисел, що вказує на високий ступінь структурування 

матеріалу, характеризується епоксикомпозитний матеріал складу № 4, який 

містить оброблений в електромагнітному полі модифікатор і оброблені 

ультразвуком дискретні арамідні та скляні волокна. Епоксикомпозитний 

матеріал складу № 5 має меншу кількість утворених зв’язків (порівняно з 

епоксикомпозитами складу № 2-4) через високий вміст арамідних та скляних 

волокон, які погано змочуються епоксиполімерною матрицею, що призводить до 

їх скупчення та нерівномірного розподілення в об’ємі матеріалу. Результати ІЧ-

спектроскопії корелюють із триботехнічними дослідженнями епоксикомпозитів 

та підтверджують результати мікроструктурних досліджень трибоповерхні 

розроблених матеріалів. 
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РОЗДІЛ 5 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ 

ФОРМУВАННЯ ФРИКЦІЙНИХ ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ 

 

Завдяки унікальному комплексу експлуатаційних властивостей 

композитні матеріали на основі епоксиполімерів знайшли широке застосування 

в машинобудуванні, у нанесенні захисних покриттів, фасонних виробів, плит для 

захисту металевих конструкцій від впливу агресивних середовищ і ударних 

навантажень, елементів верстатних систем, а також для відновлення і підсилення 

конструкцій [178, 179]. 

Експлуатаційні характеристики та довговічність полімерних композитних 

матеріалів залежать від різних факторів: складу, технології виготовлення та 

впливу навколишнього середовища (температура, вологість, корозійне 

середовище). Для ефективного і надійного функціонування полімеркомпозити 

повинні мати достатню міцність та ударну вʼязкість, тріщиностійкість, а також 

зберігати свою цілісність при впливі механічного навантаження та складних 

погодних умов [180, 181].  

З метою впровадження розроблених матеріалів для виготовлення 

елементів гальмівної сисмеми автомобільної техніки, що експлуатується за 

різних температур та атмосферних умов, досліджено епоксикомпозити зі 

складом №2 (6 мас. ч. скловолокна, 1 мас. ч. арамідного волокна, 20 мас. ч. 

кремнійорганічного лаку марки КО-915Б та 7 мас. ч. порошку алюмінію) та №4 

(10 мас. ч. скловолокна, 1 мас. ч. арамідного волокна, 20 мас. ч. 

кремнійорганічного лаку марки КО-915Б та 7 мас. ч. порошку алюмінію), 

оптимальний склад та режими обробки у фізичних полях яких визначено за 

фізико-механічними характеристиками. 
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5.1. Стійкість епоксикомпозитів до динамічних навантажень в умовах 

понижених температур 

Більшість полімеркомпозитів конструкційного призначення експлуатують 

в умовах помірного клімату, однак в умовах низьких температур можуть мати 

тенденцію до зниження експлуатаційної стійкості. Проблема морозостійкості 

полімерів полягає не тільки в появі низькотемпературноїй крихкості і зниженні 

стійкості до трещіноутворення, але і в погіршенні властивостей в результаті 

впливу атмосферних факторів. Тому найбільш актуальним питанням для 

ефективного впровадження полімеркомпозитних матеріалів в регіонах з 

холодним кліматом є комплексне дослідження морозостійкості і дослідження 

структурних змін полімеркомпозитів [180]. 

Експериментально встановлено, що максимальне значення ударної 

в’язкості (11,7 кДж/м2) мають епоксикомпозити складу №2 за кімнатної 

температури (рис. 5.1). Високі значення ударної вʼязкості можна пояснити тим, 

що процес розвитку тріщини істотно сповільнюється завдяки так званому 

«барʼєрному ефекту» волокон (арамідного та скловолокна), що приводить до 

збільшення шляху поширення тріщини. У випадку зустрічі тріщини з межею 

поділу «волокно-матриця»  за умови високої адгезія між ними, то відбувається 

згинання волокна з можливим його руйнуванням. У випадку низької адгезії на 

межі поділу «волокно-матриця» відбувається руйнування звʼязків,в результаті 

чого тріщина продовжує поширюватися вздовж межі «волокно-матриця» до 

закінчення волокна і далі в матриці. Руйнування звʼязків на межі «волокно-

матриця» зумовлює ковзання волокон і їх виривання з матриці, що забезпечує 

поглинання енергії удару [182-184]. 

Встановлено, що для епоксикомпозитів складу №2 характерні високі 

значення ударної вʼязкостів в діапазоні температур (+25 °С, -10 °С, -20 °С  

та -30 °С). Однак для досліджуваного складу епоксикомпозиту 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 

можна пояснити зміною механізму деформування композиту переходом від 
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деформації зсуву до крейзоутворення, в результаті чого відбувається зниження 

механічних характеристик за низьких температур [182, 183].  

Рис. 5.1. Залежність ударної в’язкості епоксикомпозитів від температури 

середовища 

 

Встановлено, що для епоксикомпозитів складу №4 зафіксовано зниження 

ударної вʼязкості до 11 кДж/м2 за кімнатної температури порівняно зі складом 

№2 (11,7 кДж/м2) на 6 %, а також падіння величини до 19 % порівняно з 

від’ємними температурами. Ймовірно, це повʼязано з формуванням структури з 

більшою кількістю пор та агломератів частинок наповнювачів. Також для даного 

складу характерне поступове зниження досліджуваної характеристики 

пропорційно до зниження температур на 15% (від 11 кДж/м2 до 9,3 кДж/м2). 

Отже, введення модифікованого кремнійорганічного лаку марки 915Б та 

дискретних волокнистих наповнювачів забезпечує значне підвищення ударної 

в’язкості за кімнатної та від’ємних температур, оскільки вібувається формування 

однорідної струтури за оптимального вмісту наповнювачів в 

багатокомпонентній композитній системі.  
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5.2. Водопоглинання епоксикомпозитів в умовах понижених 

температур 

Один з негативних атмосферних факторів є одночасний вплив вологи і 

низьких температур, тому експлуатація епоксикомпозитних захисних покриттів 

визначається опором дифузійній проникності вологи [179], а інтенсивність 

дифузійних процесів значно впливає на характер адгезійної взаємодії на межі 

розділу фаз [180]. Проникаючи в композит за рахунок дифузії і молекулярного 

перенесення через наявність дефектів структури, вода збільшує рухливість 

структурних елементів, знижує міцність міжмолекулярних звʼязків і енергію, 

необхідну для руйнування матеріалу. Крім того вода знижує вільну поверхневу 

енергію полімеркомпозитів, що призводить до зниження фізико-механічних 

характеристик не тільки полімеру, але і наповнювача.  

Встановлено, що в результаті досліджень епоксикомпозитів на 

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

епоксикомпозитів складу № 2 за витримки на протязі 720 год порівняно з 

вихідними значеннями маси (рис. 5.2).  

Рис. 5.2. Залежність водопоглинення епоксикомпозитів від часу 

випробування 
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За мінімальної витримки протягом 24 год у воді зафіксовано не значну 

зміну маси (3,5 %) епоксикомпозитних зразків складу №2. Зі збільшенням 

тривалості витримки у воді відбувається поступове збільшення маси 

досліджуваних епоксикомпозитів, що пояснюється зростаючою абсорбцією 

вологи, яка в основному зростає за рахунок дифузійних процесів і не спотворює 

структуру.  

Водопоглинення епоксикомпозитних зразків складу №4 зростає до 3,8 % 

порівняно зі зразками складу №2 протягом 24 год витримки, а за тривалості 

витримки 168 год маса зростає на 7,6 %, що становить 78% від початкової зміни 

маси. У випадку витримки зразків 720 год відбувається максимальне 

водопоглинання (7,6 %), що супроводжується зростання маси разів у 2 рази 

порівняно з початковими значенням. Це пов’язано з тим, що в епоксикомпозитах 

присутні структурні дефекти, а поглинання води залежить від пористості, 

кількості і фракційного складу наповнювача [185]. Ступінь пористості 

визначається вологістю компонентіву і умовами переробки, що впливає 

щільність готового виробу. Чим більший вміст вологи у вихідній сировині, тим 

більший вміст летких речовин, що визначають пористість композиту в процесі 

формування та сприяють водопоглинанню [184]. Епоксикомпозити складу №2 

мають знижену здатність до водопоглинання, що визначається низькою 

дефектністю структури. 

В результаті операції сушіння епоксикомпозитних зразків за температури 

30 °С протягом 24 год відбувається повернення маси до початкових значень з 

похибкою 0,1-0,2 %. Це вказує те, що даний епоксикомпозитний матеріал можна 

використовувати в умовах впливу вологи, оскільки поглинання води для даних 

матеріалів в основному відбувається в зовнішніх поверхневих шарах і 

проникнення молекул води всередину матриці не відбувається. 

Мінімальні значення коефіцієнту водопоглинання мають 

епоксикомпозити складу №2 протягом 24 год за кімнатної температури, що 

становить 3,5 % (рис. 5.3). Експериментально зафіксовано, що витримка 

епоксикомпозитних зразків даного складу за температури -25 °С призводить до 

зростання водопоглинання на 5 % порівняно з початковим значенням маси 
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зразків, що пов’язано з збільшенням розміру дефектів за від’ємних температур, 

оскільки відбувається збільшення обʼєму включень води [181]. 

 

Рис. 5.3. Залежність водопоглинання епоксикомпозитів від температури 

випробування 

 

Максимальні значення досліджуваної характеристики за мінусової 

температури зафіксовано для епоксикомпозитів зі складом №4, що пов’язано з 

наявність повітряних порожнин, що утворилися під час змішування компонентів. 

Ще однією причиною високого водопоглинання є гідролітичний розпад звʼязку 

між наповнювачем і полімерною матрицею, що призводить до абсорбції води на 

поверхні частинок наповнювача [182].   

Незалежно від складу епоксикомпозиту з підвищенням температури 

відбувається істотне збільшення коефіцієнту водопоглинання на 25-26 %. Із 

зростанням температури підвищується кінетична енергія молекул води, частково 

послаблюються і розриваються водневі звʼязки, більше зʼявляється мономерних 

молекул, посилюються теплові коливання обʼємно зшитої полімерної решітки. 

Частина ланок макромолекул отримує можливість змінити конфігурацію і 

перегрупуватися так, щоб зменшити напруження, що виникають в системі під 
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час полімеризації. Все це полегшує проникнення молекул води в полімерну 

сітку, що призводить до збільшення маси зразків [185]. 

 

5.3. Стійкість епоксикомпозитів до впливу розчину NaCl 

Надійність та довговічність елементів гальмівної системи автомобільної 

техніки визначається стійкістю епоксикомпозитів до впливу корозійного 

середовища, зокрема, впливу розчину солі NaCl [3], яка призводить до зміни 

фізико-механічних властивостей матеріалів [182-183]. Окрім цього, важливим 

параметром є швидкість проникнення агресивного середовища та утворення 

продуктів хімічної корозії в обʼємі та на поверхні виробу.  

Встановлено, що для епоксикомпозитів складу №2 протягом всього часу 

експерименту (720 год) відбувається поступове збільшення маси зразків   

від 3,3 % до 6,3 % (рис. 5.4). Більшою проникністю характеризуються 

епоксикомпозити складу №4, для яких зафіксовано зростання маси зразів  

на 9-27 % порівняно з результатами досліджень для епоксикомпозитів складу №2 

за аналогічної температури та тривалості витримки.  

Ексериментально встановлено, що після сушіння за температури 30 °С 

протягом 24 год епоксикомпозитів складу №2, попередня витримка яких в 

розчині  NaCl  складала 720 год, відбувається поверненню до початкових значень 

маси з похибкою 0,1 %, що підтверджує високу хімічну стійкість композитних 

матеріалів на основі епоксидного матриці у агресивному середовищі розчину 

NaCl. Незначний приріст маси епоксикомпозитів складу №4 у розчині NaCl 

пояснюється сорбцією молекул агресивного середовища, що призводить до 

зміни структури епоксиполімерної матриці та розпаду нестійких звʼязків. 
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Рис. 5.4. Залежність відносної зміни маси епоксикомпозитів від 

тривалості витримки в розчині NaCl  

 

Експериментально встановлено, що витримка епоксикомпозитів складу 

№2 за температури 50 °С призводить до різкого збільшенням маси на 36% (з 3,3% 

до x = 4,8%) порівняно з витримкою за кімнатної температури (рис. 5.5), оскільки 

при підвищенні температури відбувається істотне збільшення сил поверхневого 

натягу, внаслідок чого здатність до змочування епоксикомпозитом зростає.  

В діапазоні температур від 100 °С до 200 °С відбувається поступове 

збільшення маси на 5-22 %. Максимально маса зростає у 2 рази для 

епоксикомпозитів складу №2 за температури 200 °С  (6,7%) порівняно з 

початковими значеннями маси за кімнатної температури. 

В результаті досліджень корозійної стійкості в розчині NaCl 

епоксикомпозитів складу №4 отримано різкий приріст маси на 70 % за 

температури 50 °С порівняно з витримкою за кімнатної температури.  
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Рис. 5.5. Залежність відносної зміни маси епоксикомпозитів від 

температури розчину NaCl  

 

Підвищення температури до 200 °С призводить до поступового зростання 

маси зразків на 5-8%. Максимальне насичення зразків розчином NaCl 

зафіксовано для епоксикомпозитів складу №4 за температури 200 °С (x = 8,1%), 

повязано  з високою пористістю епоксикомпозитного матеріалу (рис. 5.6, а). 

Висока стійкість епоксикомпозитів складу №2 в середовищі розчину NaCl 

обумовлена меншою кількістю дефектів структури (рис.5.6, б), які можуть 

утворюватися в процесі формування епоксикомпозиного матеріалу та виконують 

функцію резервуарів для сорбції та накопичення компонентів водного розчину. 

За відсутності таких дефектів щульність епоксикомпозитів складу №2 є значно 

вищою порівняно з епоксикомпозитами складу №4, що визначає їх вищу 

стійкість до впливу корозійного середовища. 
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а             б 

Рис. 5.6. Зовнішній вигляд епоксикомпозитів складу №4 (а) та  

складу №2 (б) після випробувань на корозійну стійкість в розчині NaCl 

 

 

5.4. Розробка технологічного процесу формування виробів на основі 

епоксикомпозитних матеріалів 

Кінцевою метою розробки екпоксикомпозитних матеріалів є одержання на 

їх основі готових виробів. Технологічний процес виготовлення складається з 

наступних основних операцій: заготовка та дозування матеріалу; обробка та 

змішування компонентів; формування композиції; термічна обробка; 

шліфувальна та контрольна операції.  

Процес обробки компонентів та композиції включає наступні операції: 

1. Підігрівання ЕД-20 за температури 323 – 343 К для зниження в’язкості.  

2. Механічне подрібнення та сушіння скловолокна і арамідного волокна, 

для отримання необхідних розмірів дискретних волокон. 

3. Обробка арамідних волокон ультразвуком в середовищі розчинника 647 

та скловолокон в середовищі ацетону тривалістю 5 хв з наступним сушінням за 

температури 150 °С тривалістю 30 хв. 

4. Обробка кремнійорганічного лаку в електромагнітному полі  за 

потужності 170 Вт тривалістю 5 хв. 
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Дозування компонентів проводять залежно від об’єму, розмірів деталей  

розраховують кількісний вміст інгредієнтів у масових частинах на 100 мас. ч. 

епоксидної смоли ЕД-20. Отримання формувальної маси полягає послідовному 

введенню у композицію дозованого вмісту наповнювачів: до епоксидної смоли 

вводять твердник ПЕПА (12 мас. ч. на 100 мас. ч. ЕД-20), надалі вводять 

кремнійорганічний лак марки 915Б, високодисперсний порошок алюмінію, 

скловолокно та арамідне волокно з механічним вимішуванням компоннентів на 

кожному етапі протягом 18-20 хв з невеликою швидкістю обертання лопатей 

змішувача для уникнення нагрівання композиції. 

На наступному етапі необхідно формувальну композицію завантажити у 

порожнину прес-форми. Оскільки на якість матеріалу впливає рівномірність 

розподілу формувальної маси, тому на цьому етапі застосовують пристрої для 

ручного або машинного вирівнювання маси в прес-формах, вібростоли тощо. 

Після пресування проводять первинну термічну обробку композиції для 

інтенсифікації процесів структурування з врахуванням явища збільшення обʼєму 

та зниження вʼязкості під впливом температури, що може призвести 

до саморозпресовування (пружна післядія), появи порожним, зміни форми й 

розмірів тощо. Тому в прес-формах можливе використання ущільнювачів. 

Основна термообробка являє собою нагрівання виробів до підвищених 

температур. При цьому більш повно і рівномірно відбувався процес тверднення 

та релаксації внутрішніх напружень, що забезпечує покращення 

фізико-механічних властивостей виробів.  

Термічна обробку епоксикомпозитних виробів проводять в камерній печі 

за ступінчастим режимом структурування протягом 6 год: 1 год – 50 °С, 1 год – 

100 °С, 4 год – 120 °С, відхилення температури в печі не перевищує 2 К.  

Охолодження прес-композиту здійснюють на повітрі, для отримання 

плоскої поверхні проводять шліфування поверхні. 

На рисунку 5.7 представлено схему технологічного процесу виготовлення 

виробів на основі епоксикомпозитних матеріалів. 
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Рис. 5.7. Схема технологічного процесу виготовлення виробів на основі 

епоксикомпозитних матеріалів  

 

Підготовка компонентів:  

1. Підігрівання ЕД-20 за температури 323 – 343 К.  

2. Сушіння та механічне подрібнення наповнювачів.  

Дозування компонентів згідно встановлених співвідношень 

Отримання композиції: ЕД-20+ПЕПА+ КО+Al+скловолокно+арамідне 

волокно з механічним вимішування на кожному етапі введення кожного 

компоненту 

 

Заповнення порожнини прес-форми та пресування  композиції з питомим 

навантаженням 300 МПа 

Попередня термічна за температури 60 С протягом 15 хв 

Основна термічна обробка протягом 6 год: 1 год – 

50 °С, 1 год – 100 °С, 4 год – 120 °С 

Шліфування робочої поверхні для отримання  плоскої  площини   

Контроль якості 

Видалення готового виробу з порожнини прес-форми 

Обробка компонентів у фізичних полях: 

1. Волоконисті наповнювачі обробляють ультразвуком в середовищі розчинника.  

Обробку кремнійорганічного лаку марки  915Б проводять в електромагнітному 

полі протягом 5хв за енергії 170 Вт 
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На кінцевому етапі вироби піддавали контролюванню на якість 

(присутність дефектів, невідповідність встановленим розмірам тощо). Після 

проведення контролю вироби маркувались і піддались транспортуванню до 

місця складування.  

Основними заходами запобігання браку під час пресування є ретельне 

дотримання технологічного режиму, справність обладнання та відповідність 

прес-матеріалу технічним вимогам. В процесі формування виробу можливі 

дефекти: 

‒ матовість виробу через низьку чи висока температура пресування, а 

також забруднення форми або неякісне полірування прес-форми; 

‒ тріщини виникають в процесі виходу летких речовин із форми в 

процесі формування. Також значний вплив мають внутрішні напруження, 

неправильне розміщення армуючого елементу і нераціональна конструкція прес-

форми. Тріщини виникають при несправності виштовхувальної системи; 

‒ недопресування призводить до появи пористості виробу через 

недостатній вміст прес-матеріалу, що виникає при неправильному дозуванні, а 

також в результаті надмірного витікання прес-матеріалу при його підвищеній 

текучості. Висока температура спричиняє інтенсивне тверднення і зниження 

текучості, що усладнює видалення повітряних включень; 

‒ механічні пошкодження у вигляді розривів та тріщин можуть 

виникати у випадку невдалої конструкції виштовхувальної системи, прилипанні, 

неакуратному скиданні прес-композитів в тару. 

‒ прилипання прес-композитів до прес-форми виникає в результаті 

недостатнього змащення, забруднення поверхні прес-форми, неповного 

тверднення прес-матеріалу і при малій конусності формуючих частин прес-

форми;  

‒ короблення виникає у випадку нерівномірної усадки виробу; 

‒ складки (шви) виникають у випадку високого підпресування через 

сповільнене замикання прес-форми. 
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5.5. Висновки 

Експериментально встановлено, що найвищі значення ударної в’язкості 

мають епоксикомпозити зі складом №2 за температур випробування (+25 °С,  

-10 °С, -20 °С та -30 °С). Проте для даного складу наявне поступове незначне 

зниження на 11 % даної характеристики в міру зниження температури від 

кімнатної +25 °С до від’ємної -30 °С, що пов’язано з появою явища 

крейзоутворення через вплив низьких температур. 

Встановлено, що для отримання композитних матеріалів, стійких до 

впливу води за температур експлуатації в діапазоні від -25 С до +100 °С як 

наповнювачі доцільно використовувати порошок алюмінію, скловолокно і 

арамідне волокно та модифікуючу добавку кремнійорганічний лак. Для 

епоксикомпозитів складу №2 характерна невисока здатність до водопоглинання, 

оскільки після сушіння епоксикомпозитів за температури 30 °С протягом 24 год 

відбувається повернення до початкових значень маси з похибкою 0,1-0,2 %. 

Поглинання води для даних епоксикомпозитів в основному має місце в 

зовнішніх шарах і проникнення всередину не відбувається. 

Експериментально встановлено, що найвищу хімічну стійкість мають 

епоксикомпозити зі складом №2, оскільки після витримки зразків в середовищі 

розчину NaCl в діапазоні температур 50-200 °С відбулося повернення до 

початкових значень маси з похибкою 0,1 %, що повязано з формуванням 

матеріалу без наявних дефектів структури.  
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ І НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

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 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 
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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 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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