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радіаційним випромінюванням для захисту напівпровідникових матеріалів». – 
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Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу радіаційного 

випромінення потоками електронів на механічні, експлуатаційні, електричні 

властивості епоксиполімерів та створення на їх основі захисних покриттів для 

напівпровідників з поліпшеними екрануючими властивостями. 

У роботах вітчизняних та закордонних науковців описано особливості 

модифікації фізичними полями та застосування композитних матеріалів в якості 

провідних покриттів, теплових та радіаційних екранів, заземлювачів та для 

захисту елементів електроніки. В результаті розробки композитних матеріалів 

має бути враховано ряд важливих вимог, таких як технологічність, 

економічність, ефективність експлуатаційних властивостей, однак більшість 

розроблених матеріалів не відповідають перерахованим вимогам одночасно. В 

даному відношенні обробка полімеркомпозитних матеріалів зовнішніми 

фізичними полями (радіаційними, температурними, магнітними, 

електричними) дозволить цілеспрямовано змінювати фізико-механічні 

властивості матеріалів. Обробка полімеркомпозитів потоками рентгенівського, 

гама- або бета-опромінення призводить до підвищення їх механічних, 

електричних та фотоелектричних властивостей.  

Радіаційна стійкість апаратури визначає термін її активного використання 

та безвідмовної роботи, що особливо актуально для радіоелектронних систем, 

що входять до складу бортової апаратури космічних апаратів. Широке 
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використання в радіоелектронній апаратурі космічного апарату 

напівпровідникових приладів та інтегральних схем, чутливих до дії іонізуючих 

випромінювань космічного простору, а також збільшення терміну 

функціонування космічних об’єктів вимагає забезпечення радіаційної стійкості 

елементів мікроелектроніки для заданої радіаційної обстановки. Застосування 

методів локального захисту, зокрема створення спеціальних корпусів та 

покриттів з інтегрованими в них радіаційно захисними екранами дозволяють 

використовувати кристали мікросхем комерційного та індустріального класів 

замість радіаційно-стійких чіпів, що дає можливість знизити собівартість 

бортового обладнання та розширити номенклатуру застосовуваних компонент. 

Практичну та комерційну цінність представляє створення захисних екранів, 

покриттів або оболонок з полімеркомпозитних матеріалів, які є більш 

технологічними, легкими та дешевими порівняно з металевими корпусами. Це 

вимагає проведення детальних досліджень впливу радіаційного опромінення на 

екрануючу здатність таких матеріалів, особливо при опроміненні частинками 

високих енергій. При цьому мало вивченим є комплексний вплив різних 

фізичних полів на фізичні, зокрема електричні та хімічні властивості 

епоксиполімерів. 

 Метою роботи є вивчення впливу високоенергетичного електронного 

випромінення і режиму термообробки на формування структури та властивості 

епоксикомпозитних радіаційно-захисних покриттів для монокристалів кремнію 

та германію.  

Для досягнення даної мети необхідно було вирішити такі основні задачі: 

̶ дослідити вплив випромінювання різними потоками електронів та 

режиму термообробки на механічні, експлуатаційні та електричні властивості 

епоксиполімерів з різним вмістом поліетиленполіаміну; 

̶ встановити методом золь-гель аналізу кількісне співвідношення між 

радіаційним структуруванням та деструкцією епоксиполімерної матриці, 

опроміненої потоками електронів; 



4 
 

̶ дослідити структурні перетворення в епоксиполімерній системі та 

оптимізувати процес формування захисного епоксиполімерного покриття;  

̶ дослідити електричні та гальваномагнітні властивості опромінених 

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

епоксикомпозиту, наповненого порошками заліза або алюмінію, та визначити 

концентрацію утворених радіаційних дефектів в досліджуваних матеріалах; 

̶ провести розрахунки радіаційних втрат та коефіцієнта пропускання 

потоку електронів для шару епоксикомпозитного покриття оптимальної 

товщини. 

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

сучасні методики випробувань. Результати досліджень описано і обґрунтовано. 

Вказано практичні рекомендації для впровадження розроблених 

епоксикомпозитних покриттів у виробництво. 

Об’єктом дослідження є модифіковані радіаційним випроміненням 

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

Предметом дослідження є процеси структурування та властивості 

модифікованих радіаційним випроміненням епоксикомпозитних матеріалів та 

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

Наукова новизна роботи. 

1. Вперше визначено залежність границі міцності, інтенсивності 

зношування та питомої електропровідності для епоксиполімерів з різним 

вмістом поліетиленполіаміну від поглинутої дози електронного випромінення з 

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

поліетиленполіаміну, режим випромінювання потоку електронів та наступної 

термічної обробки, що забезпечує підвищення механічних, експлуатаційних та 

електричних характеристик досліджуваних епоксиполімерів.  

2. Застосовано метод розрахунку відношення ймовірності деструкції до 

ймовірності структурування епоксиполімерної матриці, на основі якого шляхом 

лінійної апроксимації інтерпретовано залежність вмісту золь-фракції від 
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поглинутої дози електронного випромінення для епоксиполімерів з різним 

вмістом поліетиленполіаміну. 

3. Вперше одержано температурні залежності концентрації електронів і 

питомої електропровідності та визначено концентрацію радіаційних дефектів 

на основі розв’язків рівнянь електронейтральності для опромінених 

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

шаром епоксиполімеру та епоксикомпозиту, наповненого порошками заліза або 

алюмінію.  

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

шаром епоксиполімеру або епоксикомпозиту, наповненого порошком 

алюмінію, магнітна чутливість не залежить від індукції зовнішнього магнітного 

поля, а у випадку формування шару епоксикомпозиту, наповненого порошком 

заліза, дана характеристика лінійно зростає під час збільшення магнітного поля 

до 0,3 Тл. На основі одержаних залежностей ЕРС Холла від індукції 

зовнішнього магнітного поля за різних температур, використавши метод 

найменших квадратів, проведено розрахунки магнітної чутливості для 

монокристалів n-Ge та n-Si. 

5. Проведено розрахунок коефіцієнта пропускання, радіаційних, 

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

випадку проходження через шар епоксиполімеру товщиною 5 мм з вмістом 

поліетиленполіаміну 12 мас. ч. та епоксикомпозитів, наповнених порошками 

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

іонізаційні втрати енергії швидких електронів значно перевищують радіаційні 

та зростають за умови введення в епоксиполімерну матрицю  порошків 

алюмінію або заліза. 

 Для формування полімерної матриці використано епоксидно-діановий 

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

твердником поліетиленполіаміном (ТУ 6-02-594-85). Як наповнювачі 
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використано алюмінієвий порошок марки ПА-1(ГОСТ 6058-73) та карбонільне 

залізо марки Р-10 (ГОСТ 13610-79). 

Досліджено характер структурування епоксиполімерів за різних режимів 

радіаційно-термічної обробки. Визначено оптимальний режим комплексної 

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

механічні характеристики епоксиполімерів. Позитивний вплив радіаційного 

випромінення потоками електронів зафіксовано в діапазоні доз 60-70 кГр  з 

наступною термообробкою на формування епоксиполімерної сітки та 

властивості епоксиполімерів, а також вплив випромінювання потоками 

електронів низьких доз на механічні властивості. Встановлено, що розроблені 

епоксикомпозити, наповнені порошком заліза, мають значний екрануючий 

ефект (коефіцієнт пропускання 75,85 % при опроміненні з енергією 10 МеВ), що 

забезпечує формування захисних покриттів для чутливих елементів або 

корпусів напівпровідникових датчиків атомної та термоядерної енергетики, 

військової техніки, авіакосмічної промисловості. 

Розроблено нові епоксикомпозитні матеріали для захисту елементів 

електроніки від радіаційного впливу, що мають кращі екрануючі властивості 

порівняно з відомими аналогами. Результати експериментальних досліджень 

епоксикомпозитних матеріалів з підвищеною стійкістю до радіаційного 

випромінення впроваджено на підприємстві ПрАТ «Волиньобленерго». 

 

Ключові слова: епоксиполімерна сітка, структурування, наповнювач, 

монокристали, радіаційні дефекти, коефіцієнт пропускання, елементи 

електроніки. 
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ABSTRACT 

 

Udovytska Yu. A. "Development of epoxy-composite coatings modified by 

radiation to protect semiconductor materials". – 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 dissertation is devoted to the study of the influence of radiation by electron 

fluxes on the mechanical, operational, electrical properties of epoxy polymers and the 

creation on their basis of protective coatings for semiconductors with improved 

shielding properties. 

The works of blighty and foreign scientists describe the features of modification 

by physical fields and the use of composite materials as conductive coatings, thermal 

and radiation shields, grounding, and protection of electronics. As a result of the 

development of composite materials, a number of important requirements must be 

taken into account, such as manufacturability, economy, the efficiency of operational 

properties, but most of the developed materials do not meet these requirements at the 

same time. In this regard, the treatment of polymer composite materials with external 

physical fields (radiation, temperature, magnetic, electric) will purposefully change 

the electrical properties of materials. Treatment of polymer composites with X-ray, 

gamma, or beta irradiation can improve their mechanical, electrical, and photoelectric 

properties. Radiation resistance of the equipment determines the term of its active use 

and trouble-free operation. This is especially true for electronic systems that are part 

of the onboard equipment of spacecraft. Widespread use of semiconductor devices 

and integrated circuits sensitive to ionizing radiation in outer space, as well as 

increasing the service life of space objects, requires ensuring the radiation resistance 

of microelectronic elements for a given radiation environment. The use of local 
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protection methods, in particular, the creation of special housings and coatings with 

integrated radiation shields allow the use of chips of commercial and industrial classes 

instead of radiation-resistant chips, which reduces the cost of onboard equipment and 

expands the range of components. It is practically and commercially advantageous to 

create protective screens, coatings, or shells from polymer composite materials, which 

are more technological, lighter, and cheaper compared to metal cases. This requires 

detailed studies of the effect of radiation on the shielding ability of such materials, 

especially when irradiated with high-energy particles. However, the complex effect 

of different physical fields on the physical, in particular electrical, and chemical 

properties of epoxy polymers has been little studied. 

 The aim of the work is to study the influence of high-energy electron radiation 

and heat treatment regime on the formation of the structure and properties of epoxy-

composite radiation-protective coatings for silicon and germanium single crystals. 

To achieve this goal it was necessary to solve the following main tasks: 

̶  to study the influence of radiation by different electron fluxes and heat treatment 

regime on the mechanical, operational, and electrical properties of epoxy polymers 

with different polyethylene polyamine content; 

̶ to establish by the method of sol-gel analysis the quantitative relationship 

between radiation structuring and destruction of the epoxy polymer matrix irradiated 

by electron fluxes; 

̶  investigate structural transformations in the epoxy polymer system and optimize 

the process of forming a protective epoxy polymer coating; 

̶  to study the electrical and galvanomagnetic properties of n-Si and n-Ge single 

crystals irradiated by electron fluxes, covered with a layer of epoxy composite filled 

with iron or aluminum powders, and to determine the concentration of formed 

radiation defects in the investigated materials; 

̶ to calculate radiation losses and electron flux transmittance for the layer of 

epoxy-composite coating of the optimal thickness. 
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The applicant has chosen the 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 the developed epoxy composite coatings in 

production are given. 

The object of the study is radiation-modified epoxy composite coatings to protect 

n-Si and n-Ge single crystals. 

The subject of research is the processes of structuring and properties of radiation-

modified epoxy composite materials and protective coatings for n-Si and  

n-Ge single crystals. 

The scientific novelty of the work. 

1. For the first time the dependence of the strength limit, wear intensity, and 

specific conductivity for epoxy polymers with different polyethylene polyamine 

content on the absorbed dose of electron radiation with energy 10 MeV and 12 MeV, 

resulting in the optimal content of polyethylene polyamine, heat flow provides 

improvement of mechanical, operational and electrical characteristics of the studied 

epoxy polymers. 

2. The method of calculating the ratio of the probability of destruction to the 

probability of structuring the epoxy polymer grid is used, based on which the 

dependence of the sol fraction on the absorbed dose of electron radiation for epoxy 

polymers with different polyethylene polyamine content is interpreted by linear 

approximation. 

3. Temperature dependences of electron concentration and specific conductivity 

were obtained for the first time and the concentration of radiation defects was 

determined on the basis of solutions of electroneutrality equations for electron-

irradiated n-Ge and n-Si single crystals coated with an epoxy polymer and epoxy 

composite layer. iron or aluminum. 

4. For the first time it was found that for n-Ge and n-Si single crystals coated 

with a layer of epoxy polymer or epoxy composite filled with aluminum powder, the 

magnetic sensitivity does not depend on the induction of an external magnetic field, 
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and in the case of forming an epoxy composite layer filled with iron powder, increases 

with the increasing magnetic field to 0.3 T. Based on the obtained dependences of the 

Hall EMF on the induction of an external magnetic field at different temperatures, 

using the least-squares method, the calculations of the magnetic sensitivity for n-Ge 

and n-Si single crystals were performed. 

5. The calculation of the transmittance, radiation, ionization, and total losses for 

electrons with energies of 10 MeV and 12 MeV in the case of passing through a layer 

of epoxy polymer with a thickness of 5 mm with a polyethylene polyamine content of 

12 wt. including and epoxy composites filled with powders of aluminum or iron in the 

amount of 30 wt. including, as a result of which it is established that the ionization 

energy losses of fast electrons significantly exceed the radiation ones and increase 

under the condition of the introduction of aluminum or iron powders into the epoxy 

polymer grid. 

An epoxy-dianic oligomer of the ED-20 brand (GOST 10587-84) was used to 

form the polymer grid. The composition was structured with a polyethylene 

polyamine hardener (TU 6-02-594-85). Aluminum powder brand PA-1 (GOST 6058-

73) and carbonyl iron brand R-10 (GOST 13610-79) were used as fillers. 

The nature of structuring epoxy polymers under different modes of radiation heat 

treatment has been studied. The optimal mode of complex processing in physical 

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

mechanical characteristics of epoxy polymers. The positive effect of radiation by 

electron fluxes was recorded in the dose range of 60-70 kGy followed by heat 

treatment on the formation of epoxy polymer network and properties of epoxy 

polymers, as well as the effect of low dose electron radiation on mechanical 

properties. It is established that the developed epoxy composites filled with iron 

powder have a significant shielding effect (75.85% transmittance when irradiated with 

the energy of 10 MeV), which provides the formation of protective coatings for 

sensitive elements or housings of semiconductor sensors of nuclear and thermonuclear 

energy, military industry. 
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New epoxy composite materials have been developed to protect electronics 

elements from radiation exposure, which have better shielding properties compared 

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

with increased resistance to radiation were implemented at the enterprise of PJSC 

"Volynoblenergo". 

Keywords: epoxy polymer grid, structuring, filler, single crystals, radiation 

defects, transmittance, electronic elements.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Впровадження нових розробок та розширення 

існуючих сфер застосування техніки визначається в значній мірі здатністю 

полімеркомпозитних матеріалів функціонувати в екстремальних умовах, за 

підвищених рівнів радіації, температури, хімічних реагентів, механічних та 

триботехнічних навантажень. Розвиток атомної промисловості, ядерної 

енергетики, військової та космічної техніки гостро потребує захисту 

електронних приладів з використанням металевих корпусів, захисних екранів 

або покриттів на основі полімерів, полімеркомпозитів, кераміки. 

Конструювання таких приладів із високим ступенем захисту є актуальною 

задачею забезпечення надійної роботи на атомних та космічних станціях, під 

час утилізації ядерних відходів та роботі в радіоактивно-заражених районах. 

Крім того, для проведення унікальних фізичних експериментів з великим 

радіаційним навантаженням, які проводяться на прискорювачах заряджених 

частинок в ЦЕРНі потрібні напівпровідникові прилади, які здатні забезпечити 

довготривалий дозиметричний контроль у внутрішніх треках ядерних 

установок. Класичні технології отримання захисних покриттів передбачають 

використання дорогих та важких  металевих корпусів. Також використання вже 

відомих матеріалів та виробів для вирішення таких задач створює необхідність 

не лише оцінки їх радіаційної стійкості граничних параметрів експлуатації, але 

й можливості використовувати радіаційне випромінення як технологічний 

фактор для поліпшення властивостей полімеркомпозитних матеріалів на основі 

реактопластів.  

Проблема захисту елементів напівпровідникової електроніки від впливу 

радіації може бути вирішеною шляхом застосування локального радіаційного 

захисту в результаті використання спеціальних покриттів, що безпосередньо 

наносяться на поверхні таких елементів. Перспективною у цьому напрямку є 

розробка та застосування епоксикомпозитних покриттів, які мають ряд переваг 
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над іншими реакційноздатними полімерами завдяки високій технологічності, 

адгезійній міцності, твердості, зносостійкості, корозійній стійкості та стійкості 

до циклічних температурних полів. Також такі покриття є легшими та 

дешевшими порівняно з металевими корпусами. Тому актуальність розробки 

епоксикомпозитів з високими фізико-механічними і експлуатаційними 

характеристиками та технології формування на їх основі покриттів для 

екранування напівпровідників від впливу радіаційних випромінювань, 

агресивного середовища та високоенергетичних фізичних полів полягає у 

створенні принципово нових елементів електроніки та приладів з високим 

ступенем захисту. 

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

Дослідження впливу радіаційного випромінення на механічні, електричні та 

експлуатаційні властивості епоксикомпозитів та одержаних на їх основі 

радіаційно-захисних покриттів з екрануючими властивостями безпосередньо 

пов’язані з державними науковими програмами і, зокрема, з науковими планами 

кафедр матеріалознавства та фундаментальних наук Луцького національного 

технічного університету. Основні результати роботи отримано в процесі 

виконання науково-дослідних робіт: «Розробка комплексу керованих 

властивостей багатодолинних напівпровідників та полімеркомпозитних 

матеріалів для функціонування в екстремальних умовах експлуатації» 

(державна реєстрація 0117U000630) та «Розробка складу, технології 

формування та рециклінгу біокомпозитів на основі матеріалів з відновлюваних 

джерел» (державна реєстрація 0120U102497), в яких здобувач була основним 

виконавцем. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є вивчення впливу 

високоенергетичного електронного випромінення і режиму термообробки на 

формування структури та властивості епоксикомпозитних радіаційно-захисних 

покриттів для монокристалів кремнію та германію.  
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Для досягнення даної мети необхідно було вирішити такі основні задачі: 

̶ дослідити вплив випромінювання різними потоками електронів та 

режиму термообробки на механічні, експлуатаційні та електричні властивості 

епоксиполімерів з різним вмістом поліетиленполіаміну; 

̶ встановити методом золь-гель аналізу кількісне співвідношення між 

радіаційним структуруванням та деструкцією епоксиполімерної матриці, 

опроміненої потоками електронів; 

̶ дослідити структурні перетворення в епоксиполімерній системі та 

оптимізувати процес формування захисного епоксиполімерного покриття;  

̶ дослідити електричні та гальваномагнітні властивості опромінених 

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

епоксикомпозиту, наповненого порошками заліза або алюмінію, та визначити 

концентрацію утворених радіаційних дефектів в досліджуваних матеріалах; 

̶ провести розрахунки радіаційних втрат та коефіцієнта пропускання 

потоку електронів для шару епоксикомпозитного покриття оптимальної 

товщини. 

Об’єкт дослідження – модифіковані радіаційним випроміненням 

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

Предмет дослідження – процеси структурування та властивості 

модифікованих радіаційним випроміненням епоксикомпозитних матеріалів та 

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

Методи дослідження. В роботі використано класичні експериментальні 

методики досліджень фізико-механічних (границя міцності при стисненні, 

твердість, вміст гель-фракції, електропровідність) та експлуатаційних 

(інтенсивність зношування)  характеристик епоксикомпозитів, метод 

математичного планування експерименту, методику вимірювань ефекту Холла 

для дослідження електричних та гальваномагнітних властивостей 

напівпровідників (питома електропровідність, концентрація носіїв струму, 

стала Холла). ІЧ-спектри отримано на спектрофотометрі марки «IRAffinity-1S». 
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Дослідження макро- та мікроструктури проведено на металографічному 

мікроскопі МИМ-10 та електронному мікроскопі РЕМ-106И. Оптимізацію 

складу та режиму формування епоксикомпозитних покриттів проведено з 

використанням математичного методу багатофакторного планування 

експерименту та градієнтного спуску по поверхні відгуку. Розрахунки 

концентрації радіаційних дефектів в монокристалах кремнію та германію 

проведено на основі зонної теорії твердого тіла та статистики електронного газу 

в напівпровідниках. Моделювання енергетичних втрат електронів під час 

проходження шару епоксикомпозиту здійснено з використанням відомих 

процесів взаємодії випромінювання з твердим тілом. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

1. Вперше визначено залежність границі міцності, інтенсивності 

зношування та питомої електропровідності для епоксиполімерів з різним 

вмістом поліетиленполіаміну від поглинутої дози електронного випромінення з 

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

поліетиленполіаміну, режим випромінювання потоку електронів та наступної 

термічної обробки, що забезпечує підвищення механічних, експлуатаційних та 

електричних характеристик досліджуваних епоксиполімерів.  

2. Застосовано метод розрахунку відношення ймовірності деструкції до 

ймовірності структурування епоксиполімерної матриці, на основі якого шляхом 

лінійної апроксимації інтерпретовано залежність вмісту золь-фракції від 

поглинутої дози електронного випромінення для епоксиполімерів з різним 

вмістом поліетиленполіаміну. 

3. Вперше одержано температурні залежності концентрації електронів і 

питомої електропровідності та визначено концентрацію радіаційних дефектів 

на основі розв’язків рівнянь електронейтральності для опромінених 

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

шаром епоксиполімеру та епоксикомпозиту, наповненого порошками заліза або 

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

шаром епоксиполімеру або епоксикомпозиту, наповненого порошком 

алюмінію, магнітна чутливість не залежить від індукції зовнішнього магнітного 

поля, а у випадку формування шару епоксикомпозиту, наповненого порошком 

заліза, дана характеристика лінійно зростає під час збільшення магнітного поля 

до 0,3 Тл. На основі одержаних залежностей ЕРС Холла від індукції 

зовнішнього магнітного поля за різних температур, використавши метод 

найменших квадратів, проведено розрахунки магнітної чутливості для 

монокристалів n-Ge та n-Si. 

5. Проведено розрахунок коефіцієнта пропускання, радіаційних, 

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

випадку проходження через шар епоксиполімеру товщиною 5 мм з вмістом 

поліетиленполіаміну 12 мас. ч. та епоксикомпозитів, наповнених порошками 

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

іонізаційні втрати енергії швидких електронів значно перевищують радіаційні 

та зростають за умови введення в епоксиполімерну матрицю  порошків 

алюмінію або заліза.  

Практичне значення роботи. На основі проведених експериментальних 

досліджень та теоретичних розрахунків оптимізовано технологію одержання 

епоксикомпозитних матеріалів з підвищеними механічними, електричними та 

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

радіаційних впливів. Визначені оптимальні режими електронного випромінення 

та термообробки дозволять одержати на основі епоксиполімерів легкі, 

технологічні, відносно дешеві захисні покриття для атомної і термоядерної 

енергетики, космосу, військової техніки, авіа- та приладобудування. 

Розроблений шар епоксикомпозитного покриття, наповненого порошком заліза, 

може бути використаний для захисту елементів напівпровідникової 

електроніки, яка виготовлена на основі германію або кремнію від шкідливого 

впливу високоенергетичного електронного випромінення. 
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Результати дисертаційної роботи використано на ПрАТ 

«Волиньобленерго» для захисту напівпровідникових елементів електроніки, 

зокрема чутливих сенсорів Холла, які використовуються для безконтактного 

вимірювання великих струмів. 

Особистий внесок автора. В дисертаційну роботу ввійшли наукові 

результати, які отримані автором самостійно. Визначення актуальності роботи, 

аналіз літературних даних, вибір методів та методик досліджень, виготовлення 

зразків, проведення експериментів та їх математична обробка здійснені 

здобувачем особисто. Визначення мети, постановка задач, обговорення 

результатів експериментальних досліджень, аналіз та формулювання висновків 

проведено спільно з науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи представлено на II Міжнародній науково-практичній конференції 

«Системи розроблення та постановлення продукції на виробництво. Індустрія 

4.0. Сучасний напрямок автоматизації та обміну даними у виробничих 

технологіях» (м. Суми, 2017 р.); Міжнародній конференції молодих вчених та 

аспірантів «ІЕФ’2017» (м. Ужгород, 2017 р.); конференції молодих вчених з 

фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2018» (м. Київ, 2018 р.); IX 

та X Міжнародній науковій конференції «Релаксаційно, нелінійно, 

акустооптичні процеси і матеріали» (РНАОПМ-2018 та РНАОПМ-2020)  

(м. Луцьк, 2018 та 2020 рр.); V Всеукраїнській науково-практичній конференції 

молодих вчених та студентів «Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і 

перспективи» (м. Луцьк, 2018 р.); IV International Scientific and Practical 

Conference «Scientific achievements of modern society» (Liverpool, United 

Kingdom, 2019). 

Публікації. Результати досліджень представлені в 16 наукових працях, з 

яких 2 статті опубліковано у журналах, що входять у міжнародну 

наукометричну базу даних Scopus, 1 стаття опублікована у журналі, що входить 

у міжнародну наукометричну базу даних Web of Science, 4 статті опубліковані 
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у фахових та закордонних виданнях, 8 тез доповідей на міжнародних та 

вітчизняних конференціях, 1 монографія опублікована в закордонному 

науковому виданні.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

вступу, чотирьох розділів, висновків та переліку використаної літератури. 

Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 175 сторінок. Робота виконана 

на 137 сторінках машинописного тексту, містить 11 таблиць, 52 рисунки та  

243 використаних літературних джерела.  
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РОЗДІЛ 1 

ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ 

ПОЛІМЕРКОМПОЗИТНИХ ТА НАПІВПРОВІДНИКОВИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

1.1. Вплив високоенергетичних фізичних полів на структурні 

перетворення та властивості полімеркомпозитів 

Розвиток сучасної техніки неможливий без застосування матеріалів з 

надвисокими фізико-механічними та експлуатаційними характеристиками. 

Важливе місце серед цих матеріалів займають полімерні композитні матеріали, 

які застосовуються для виготовлення елементів різних конструкцій та виробів. 

У полімеркомпозитних матеріалах матрицею є синтетичні полімери, 

ефективність використання яких визначається не тільки технологічними 

властивостями, а також наявністю ряду специфічних властивостей 

(теплостійкість, радіаційна стійкість, міцність, стійкість до динамічних 

навантажень, хімічна стійкість, здатність до переробки тощо) [1-3]. Попередня 

обробка полімерної матриці у фізичних полях дозволяє зменшити внутрішні 

напруження в системі, підвищити фізико-механічні та експлутуаційні 

характеристики полімерних композитних матеріалів. Силові поля діють на рівні 

cубструктури, змінюючи при цьому конформаційний набір молекул, що 

забезпечує формування оптимальної структурної сітки в’яжучого [4]. В роботі 

[5] приведені результати досліджень інтенсивності впливу електромагнітного 

випромінення на фізико-механічні властивості та ступінь структурування 

епоксидних композитних матеріалів. Показано, що у електромагнітному полі 

процес формування сітчастого епоксидного полімеру відбувається значно 

швидше, ніж у термічному полі. В роботах [6-8] досліджено вплив 

температурних полів та ультразвукового випромінення на механічні та 

експлутуаційні властивості епоксикомпозитів. Зокрема, в роботі [6] 

встановлено взаємозв’язок між магнітною природою дисперсних наповнювачів 
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та структурою і теплофізичними властивостями полімеркомпозитних 

матеріалів. Показано, що обробка полімерної композиції високочастотним 

магнітним полем підвищує теплофізичні властивості наповнених 

полімеркомпозитів внаслідок додаткового структурування матриці з 

дисперсними частинками наповнювача. Введення в епоксидне в’яжуче  

0,05 мас. ч. нанодисперсного наповнювача спеченого композиту та проведення 

додаткової ультразвукової обробки дозволило авторам роботи [7] одержати 

максимальну адгезійну міцність при зсуві, та підвищити модуль пружності, 

міцність при згині та теплостійкість за Мартенсом. Високі значення ударної 

міцності отримано в роботі [8] у випадку формування епоксидних композитів, 

наповнених високодисперсними частинками заліза, за рахунок додаткової 

обробки композиції ультразвуком. Показано, що така обробка прискорює 

процес тверднення системи внаслідок інтенсивного мікропереміщення її 

компонентів, що сприяє їх рівномірному розподілу в об’ємі композиту та 

інтенсифікує процеси дегазації в епоксидній матриці. В роботах [9-17] 

досліджено вплив магнітних та електричних полів на структуру та властивості 

полімеркомпозитів. В роботі [9] приведено дослідження теплофізичних та 

діелектричних властивостей композитів, наповнених оксидами металів CdО, 

PbО, Cr2О3 за нормальних умов та у випадку дії магнітного поля. Встановлено, 

що тангенс діелектричних втрат визначається змінами топологічної структури 

внаслідок впливу зовнішніх факторів на проходження реакції приєднання та 

формування тривимірної сітки. Дія магнітного поля під час тверднення 

епоксидного полімеру стимулює зменшення енергії активації та сприяє 

зростанню температури склування. В роботі [10] встановлено, що завдяки 

обробці магнітним полем частинки заліза вибудовуються в стренги в напрямку 

дії магнітного поля. При збільшенні концентрації наповнювача такі стренги 

розгалужуються і, починаючи з вмісту 25 мас. ч. порошку заліза (при індукції 

магнітного поля 0,3 Тл), система переходить зі стану з одновимірним 

розподілом до стану з тривимірним розподілом наповнювача. В роботі [11] 
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досліджено вплив магнітної природи наповнювача на структуру та властивості 

полімерних композитів. Показано, що магнітне поле істотніше впливає на 

полімерні композити з феромагнітними та парамагнітними наповнювачами, ніж 

з діамагнітними. Структуровані в магнітному полі полімерні матеріали 

характеризуються більш упорядкованою структурою внаслідок орієнтації 

полімерних ланцюгів та частинок наповнювача. Це, в свою чергу, впливає на 

підвищення міцності, покращення теплофізичних, діелектричних, термо-

механічних, електрофізичних та  інших властивостей даних матеріалів. В роботі 

[12] досліджено вплив постійного магнітного поля на оптико-механічні 

властивості епоксидних полімерів з твердниками амінного типу. Було 

встановлено, що для епоксидних полімерів, сформованих в магнітному полі, 

анізотропія оптико-механічних та пружних характеристик має складний 

характер з осями переважного збільшення чи зменшення значень механічних та 

оптичних характеристик. Напрямки осей анізотропії, залежно від ізомерії та 

хімічної будови твердника, змінюють свою орієнтацію щодо напрямку 

магнітного потоку. Це дозволяє керувати оптико-механічними властивостями 

оптично-чутливих матеріалів на основі епоксидно-амінних композитів. 

Покращення фізико-механічних властивостей полімерів можливе також за 

рахунок їх обробки електричними та високочастотними електромагнітними 

полями, які, як і постійне магнітне поле, підвищують ступінь структурування 

полімеру [13-17]. Зокрема, досліджений в роботі [16] вплив постійного 

електричного поля на електропровідність композитів на основі епоксидного 

полімеру і сумішей поліаніліну та одного з оксидів металу (Al2O3 чи Fe2O3) 

дозволив встановити, що внаслідок поляризаційної дії електричного поля 

електропровідність композитів підвищується на 3-4 порядки. Це є наслідком 

орієнтації диполів як молекул оксидів металів, так і NH-груп. Отримані таким 

способом матеріали мають низку переваг порівняно з металами: малу масу, 

високі механічні властивості, низьку вартість, можуть використовуватись в 

різних галузях науки і техніки як нагрівачі з розподіленим тепловиділенням, 
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саморегульовані нагрівачі, екрануючі матеріали для захисту від 

електромагнітного випромінювання.  

В роботі [17] досліджено вплив високочастотного електромагнітного поля 

на питомий опір полімеркомпозитів (рис. 1.1) з вуглецевими наповнювачами .  

 

Рис. 1.1. Вплив високочастотної електромагнітної обробки (ν = 50 МГц) 

на питомий опір полімеркомпозитів: 1 – залежність питомого опору від 

напруженості високочастотного електромагнітного поля; 2 – залежність  

питомого опору від часу обробки високочастотним електромагнітним полем 

 

Максимальний ефект досягається за рахунок обробки високочастотним 

електромагнітним полем напруженістю 100 А/м протягом 3-4 хв. Це 

пояснюється коливанням частинок феромагнітного наповнювача та їх 

взаємодією між собою, що попереджує агрегацію структурних елементів та 

дозволяє сформувати просторову сітку з рівномірно розподіленим 

наповнювачем у матриці. Збільшення тривалості обробки до 6 хв не призводило 
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до значного зниження питомого опору, що пов’язано із завершенням процесу 

структуроутворення. 

Як відомо [18, 19], на першому етапі взаємодії радіаційного випромінення 

(рентгенівських та γ-променів, α- та β-частинок ядерного розкладу, 

прискорених електронів, нейтронів, протонів та частинок з більшою масою) з 

полімером відбувається відрив електрона з утворенням катіон-радикала. Те ж 

саме відбувається під час опромінення вінільних мономерів: 

 

Катіон-радикал та відщеплений електрон можуть  рекомбінувати, повертаючись 

до попереднього стану з виділенням енергії, або вступати в подальші реакції з 

молекулами мономеру: 

 

Під впливом радіації утворюються одночасно всі три можливі стани 

тривалентного вуглецю: радикали, карб-катіони та карб-аніони. Кожний з цих 

типів частинок може стати активним центром ланцюгових процесів 

полімеризації: радикальної, катіонної та аніонної, які відбуваються одночасно, 

що неможливо при інших способах ініціювання: 

 

В роботах [20-23] досліджено вплив радіаційного випромінення на 

фізико-механічні властивості та структуру полімеркомпозитів. Проведені 

дослідження в роботі [20] показують, що комплексний вплив іонізуючого 

випромінення в широкому інтервалі поглинених доз та різних концентрацій 

наповнювача під час інтенсивного проходження в аморфній фазі 
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структурування дозволяє збільшити границю міцності та текучості і зменшити 

відносне видовження при розтязі. Також у випадку домінування процесів 

«радіаційного зшивання» автори робіт [22, 23] пов’язують покращення 

механічних властивостей полімеркомпозитів під час даних режимів 

радіаційного випромінення. В роботах [24-26] розглянуто вплив електронного 

та γ-випромінення на хімічні перетворення в полімерах та їх структуру. На 

основі проведених досліджень електронно-парамагнітного резонансу в роботі 

[24] виявлено, що за температури 60°С крива накопичення стабілізованих 

радикалів проходить через максимум, а потім експоненціально спадає з ростом 

дози опромінення (рис. 1.2).  

 

Рис. 1.2. Залежність інтенсивності ЕПР-сигналу в політетрафторетилені 

від дози γ-опромінення 60Co за температури 60°C 

 

Наявність максимуму пояснюється кооперативним «знищенням» 

радикалів в кластерах. При цьому їх взаємодія залежить від структури та 
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фазового стану матриці. Тому зміна параметрів міжмолекулярної взаємодії 

зумовлює трансформацію кривої накопичення вільних радикалів.  

На основі вимірювань рентгенівської дифрактометрії було показано, що 

ступінь кристалічності поліетилену низької густини після високоенергетичного 

електронного опромінення змінюється немонотонно [25] з підвищенням дози 

електронного поглинання (рис. 1.3). У випадку доз поглинання менше 0,2 МГр 

ступінь кристалічності зменшується, досягаючи свого мінімуму. За більших доз 

поглинання ступінь кристалічності зростає і досягає максимуму за  

величини 0,7 МГр. 

 

 

Рис. 1.3. Залежність ступеня кристалічності для поліетилену низької 

густини від дози поглинання електронного випромінення (Ее=1,8 МеВ) 

 

За значної дози поглинання 4,72 МГр ступінь кристалічності різко 

зменшується, що підтверджується перебудовою основних смуг у спектрах  
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ІЧ-поглинання та комбінаційного розсіювання світла. Це пов’язано з 

деструкцією основного та бокових ланцюгів, зшиванням макроланцюгів та 

створенням π-спряжених полієнових послідовностей. В роботі [26] досліджено 

вплив опромінення γ-квантами від ізотопа 60Co з енергією 1,2 МеВ на процеси 

гелеутворення та кристалізації вінілпіролідону (рис. 1.4-1.5).  

Як слідує з рис. 1.4 максимальне значення середньої молекулярної маси 

полімеру при γ-випроміненні відповідало експозиційній дозі 26 Кл/кг. З 

подальшим зростанням експозиційної дози значення середньої молекулярної 

маси поступово зменшувалися. У випадку експозиційної дози 260 Кл/кг середня 

молекулярна маса зменшилася приблизно 3,7 раз відносно свого максимального 

значення. Зниження середньої молекулярної маси відображає процес 

модифікації полімеру, внаслідок якого його лінійна структура перетворюється 

в гель з тривимірною просторової сіткою.  

 

 

Рис. 1.4. Дозові залежності середньої молекулярної маси розчинної 

фракції полімеру при радіаційному впливі з енергією Е=1,2 МеВ  
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Дозова залежність гелеутворення (рис. 1.5) має вигляд наростаючої 

експоненти, яка виходить на насичення за експозиційної дози γ-випромінення 

260 Кл/кг. Такий процес полімеризації вінілпіролідону пояснюється тим, що для 

експозиційних доз до 26 Кл/кг відбувається зростання його лінійних молекул, а 

при більших дозах утворюється гель. 

 

Рис. 1.5. Дозові залежності гель фракції g при радіаційному впливі з 

енергією Е=1,2 МеВ 

 

1.2. Аналіз процесів взаємодії радіаційного випромінення з 

речовиною  

Основні стадії трансформації структури під впливом радіаційного 

опромінення пов’язані з порушенням електронної та атомної будови речовини 

зі зміщенням атомів кристалічної решітки з початкових рівноважних положень 

та протіканням ядерних реакцій. Ефективність цих процесів, в першу чергу, 

залежить від умов опромінення та природи матеріалу. Під умовами опромінення 

розуміють такі фактори як тип, енергія, спектр та щільність потоку 

бомбардуючих частинок, тривалість опромінення (доза, флюенс, потік), 

температура опромінення та супутні зовнішні впливи [27]. Під час проходження 
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електронів через речовину основні втрати обумовлені збудженням та іонізацією 

атомів в результаті електромагнітної взаємодії з електронами атомів (іонізаційні 

втрати) та генерацією гальмівного електромагнітного випромінювання 

(радіаційні втрати) [27, 28]. Крім цього, електрони можуть зазнавати пружного 

розсіювання на ядрах атомів за рахунок кулонівської взаємодії. Взаємодія 

бомбардуючих електронів зі зв’язаними електронами атомів призводить до 

появи так званих δ-електронів, тобто вторинних електронів, що мають досить 

велику енергію (кілька сотень еВ) і також здатні іонізувати близько розміщені 

атоми. Іонізаційні втрати є домінуючими у випадку відносно невеликих енергій 

електронів. З ростом енергії та атомного номера речовини, що опромінюється 

все більший внесок дають радіаційні втрати, які лінійно залежать від енергії 

електронів [29]. Масові втрати енергії пропорційні відношенню Z/A, де Z – 

зарядове число, А – масове число. Відношення Z/A змінюється від 0,4 для 

танталу до 1 для водню. Тому зі зменшенням Z масова гальмівна здатність 

речовини зростає. Пружне розсіювання електронів на ядрах атомів призводить 

до зміни напрямку руху без помітних втрат енергії. Оскільки переріз пружного 

розсіювання пропорційний відношенню Z2/A, тоді матеріали з більш високим 

числом Z («важкі») є ефективнішими з точки зору розсіювання електронів та 

зменшення глибини їх проникнення в захисний шар. Тому, комбінація 

матеріалів з високим та низьким числом Z дозволяє максимально 

використовувати ефекти пружного та непружного розсіювання і забезпечити 

найбільш ефективний захист від електронів. Фотони гальмівного 

випромінювання мають вищу проникаючу здатність, ніж первинні електрони, 

тому генерація такого випромінювання може значно знижувати ефективність 

захисних властивостей матеріалів. Переріз генерації гальмівного 

випромінювання також пропорційний відношенню Z2/A, тому втрати енергії 

електрона в даному випадку будуть більші для матеріалів з високим числом Z. 

З іншого боку, матеріали з високим числом Z більш ефективно поглинають 

фотонне випромінювання, що частково компенсує підвищений вихід 
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гальмівного випромінювання для зазначених матеріалів. Часто відношення 

радіаційних втрат до іонізаційних можна наближено оцінити на основі такого 

виразу [28]: 
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де Е – кінетична енергія електрона (МеВ). 

При пружному кулонівскому розсіюванні електронів середня енергія, яка 

передається електронами атомам речовини рівна [30]: 
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де me – маса електрона, с – швидкість світла у вакуумі, MA – маса атома 

речовини, E0 – порогова енергія необоротного зміщення атома речовини. 

Якщо первинно вибитий атом здатний передати іншому атому твердого 

тіла енергію більшу за E0, то він може вибити другий атом, який при цій умові 

зміщує третій атом і т.д. Таким чином, високоенергетичний електрон створить 

каскад атомних зміщень. Швидкість пошкодження речовини K потоком 

електронного випромінення виражається числом зміщень за одиницю часу, яке 

припадає на атом речовини [30]. Для випадку електронного випромінення: 
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де φ – потік електронів, які падають на одиницю площі речовини за одиницю 

часу; а0 – борівський радіус атома водню; ER =13,6 еВ. 

Через складність процесу взаємодії електронів з різними матеріалами не 

завжди очевидний вибір оптимальної конструкції та складу матеріалу для 

радіаційного захисту. Велике значення в процесі проектування оптимального 
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радіаційного захисту, радіаційної стійкості, маси, габаритів та вартості 

захисного покриття від випромінень ядерно-технічних установок відводиться 

технічному та економічному обґрунтуванню вибору захисних  

матеріалів [31-40]. Наприклад, автори роботи [41] вважають, що для локального 

радіаційного захисту елементів радіоелектронної апаратури космічного апарату 

доцільно використовувати багатошарові комбінації матеріалів з малими та 

великими масовими числами. 

Як відомо [40, 42-44], ступінь послаблення випромінювання залежить від 

виду випромінювання, характеристик джерела (енергія та активність), 

властивостей матеріалів, взаємного розташування джерела випромінювання та 

області захисту тощо. Проблема радіаційного захисту ядерних установок 

зазвичай зводиться до послаблення потоків нейтронів всіх енергій та фотонів в 

речовині. Залежність шару половинного послаблення фотонів від порядкового 

номера Z речовини показує, що найбільш ефективно послаблюють фотонне 

випромінювання матеріали з великим числом Z. Легкі матеріали також 

ефективно (на одиницю товщини захисту) сповільнюють швидкі нейтрони з 

енергією вище порога непружного розсіювання. Захоплення теплових 

нейтронів ядрами більшості елементів супроводжується утворенням 

високоенергетичних фотонів, що викликає додаткові труднощі в створенні 

захисту. Тому, для створення установок для захисту з джерелами нейтронного 

та фотонного випромінювання використовують матеріали, до складу яких 

входять легкі та важкі елементи. Даним вимогам задовольняють, гетерогенні 

суміші легких та важких матеріалів з добавками речовин, що добре поглинають 

низькоенергетичні нейтрони при малому виході високоенергетичного  

γ-випромінювання. Є загальні вимоги сформульовані, насамперед, для захисту 

ядерно-технічних установок (ядерних реакторів від випромінювань) [45-48]: 

1. Максимально можливу щільність. Дана властивість забезпечує максимальне 

послаблення первинного та вторинного γ-випромінювання та сповільнення 

швидких нейтронів.  
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2. Постійну щільність та гомогенність всього захисту. 

3. Досить високий вміст водню (зазвичай у вигляді хімічно зв’язаної води) для 

ефективного уповільнення проміжних та низько енергетичних нейтронів.  

4. Мінімальне утворення та мінімальну енергію вторинних випромінювань, 

зокрема мінімальний вихід вторинного γ-випромінювання з мінімальною 

енергією виникаючих в процесі захоплення фотонів.  

5. Низьку радіоактивність в захисті, тобто забезпечувати мінімальне 

накопичення довгоживучих радіонуклідів в захисному матеріалі під впливом 

випромінювань. 

6. Високу радіаційну та термічну стійкість. Низька стійкість до радіації деяких 

дешевих захисних матеріалів призводить до необхідності поділу захисту на дві 

частини: внутрішній захист поблизу джерела випромінювання, який, як 

правило, забезпечується дорогими радіаційно та термостійкими матеріалами, та 

додатковий зовнішній захисний шар з більш дешевих матеріалів. 

7. Механічну міцність матеріалу, особливо в умовах впливу стискаючих 

навантажень. 

8. Відносно низький модуль пружності, що сприяє зменшенню деформації 

розтягу в результаті нагрівання внутрішніх захисних шарів. 

9. Максимально можливу теплопровідність для зменшення температурного 

градієнта по товщині захисного шару.  

10. Мінімальне теплове розширення, що забезпечує монолітність конструкції. 

11. Мінімальну усадку в процесі монтажу та експлуатації захисної конструкції. 

12. Водо- та газонепроникність, хімічну інертність, корозійну стійкість. 

13. Технологічність та можливість демонтажу захисної конструкції. 

14. Відносно невисоку вартість та економічність. 

У природі не можна знайти матеріал, що задовольняє всім вище 

наведеним вимогам. Це обумовлює необхідність створення штучних захисних 

матеріалів, таких, як бетони або гетерогенні середовища, включаючи і 

полімерні композитні матеріали. У виробах для захисту електронної техніки 
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широко застосовують нержавіючі сталі, які не завжди відповідають вимогам по 

хімічній стійкості, особливо за наявності іона хлору. Використання вуглецевих 

сталей для виготовлення елементів захисту техніки можливо за умови 

забезпечення їх хімічної стійкості, наприклад, за допомогою нанесення 

полімерних покриттів. Вибір полімерних покриттів та матеріалів повинен бути 

диференційованим з урахуванням умов експлуатації [49-51]. За хімічною 

стійкістю та іншим фізико-хімічними показниками найбільш перспективними є 

полімерні покриття на основі епоксидних, фторопластових, полістирольних та 

поліетиленових пластичних мас. Радіаційна стійкість зазначених полімерних 

матриць (за винятком поліетилену і фторопласта) знаходиться на високому  

рівні [52]. 

В роботах [53-58] представлені теоретичні розрахунки та проведено 

моделювання впливу агресивних факторів космічного простору, зокрема, 

електронного випромінення на полімерні матеріали. Також математично 

змодельовано процес проходження електронного потоку через полімер, 

визначено коефіцієнти пропускання по числу частинок та енергії залежно від 

кута падіння до нормалі композиту та початкової енергії падаючих електронів, 

визначено ефективний пробіг електронів в композиті та визначено функцію 

наповнювачів під час розрахунку радіаційних втрат. В роботі [59] приведені 

експериментальні дослідження залежності поглинутої дози електронного 

випромінення від товщини полімерного композиту (рис. 1.6). Як слідує з  

рис. 1.6, в процесі опромінення електронами різної енергії однакова доза 

досягається на глибині, яка майже прямопропорційна енергії електронів в 

області від 0,5 МеВ до 5 МеВ. 

Поява максимуму пов’язана з розвитком процесу іонізації в об’ємі 

композиту, що викликано падаючими електронами та підвищенням щільності 

іонізації середовища за рахунок зворотного розсіювання вторинних електронів 

на великих глибинах. Це призводить до зростання поглиненої дози 

випромінювання. Спад на кривій розподілу пояснюється поглинанням та 
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розсіюванням електронів. Отримані експериментальні результати 

узгоджуються з теоретичними розрахунками по методу Монте-Карло. Також на 

основі даних електронно-мікроскопічного аналізу авторами даної роботи було 

встановлено, що значний вплив електронного пучка на структуру поверхневого 

шару композитів проявляється за енергії Е>2 МеВ та накопиченій інтегральній 

дозі 2 МГр. При цьому відбувається утворення мікротріщин розміром від  

15 мкм до 25 мкм, а глибина утворення мікротріщин практично відповідає 

товщині окисленого шару полімерів та пропорційна кореню квадратному 

поглинутої дози. 

 

 

Рис. 1.6. Відносний розподіл поглиненої дози D/D0 по глибині h 

полімерного композиту для швидких електронів з енергією від 0,5 МеВ до  

5 МеВ 
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1.3. Радіаційна стійкість полімерних та напівпровідникових 

матеріалів 

Генерація радіаційних дефектів в твердих матеріалах супроводжується 

зміною їх властивостей. При цьому змінюються форма та розміри опромінених 

зразків (радіаційне розбухання), причому анізотропний характер цих змін 

залежить від концентрації та конфігурації радіаційних дефектів [60, 61]. Зміна 

механічних властивості твердих тіл проявляється в збільшення межі текучості 

пластичних матеріалів, деякому підвищенні модуля пружності, прискоренні 

повзучості [62]. Накопичення радіаційних дефектів змінює ступінь 

впорядкованості структури сплавів та прискорює фазові переходи [63]. 

Електропровідність опромінених тіл змінюється насамперед через появу 

заряджених дефектів. Особливо це значно проявляється в напівпровідниках, де 

радіаційні дефекти не тільки виступають як центри розсіювання носіїв заряду, 

але здатні змінити концентрацію і природу основних носіїв заряду [64, 65]. Для 

оптичних властивостей напівпровідників стає характерною поява нових 

областей поглинання в різних спектральних областях [66-74]. Випромінення 

специфічно впливає на поверхню твердих тіл, змінюючи її фізико-хімічні 

властивості, наприклад, кінетику окислення і адсорбцію. Ініційовані 

радіаційними дефектами зміни властивостей матеріалів нерідко ускладнюють їх 

практичне використання. Так, зміна механічних властивостей, однорідності 

складу і геометричних розмірів конструкційних елементів зменшує можливий 

термін роботи ядерних реакторів [63]. Найбільший вплив здійснюють 

нейтронне та γ-випромінювання. На практиці зміна властивостей матеріалу 

порівнюється з величиною, яка характеризує дію випромінювання, наприклад, 

з потоком нейтронів або поглинутою дозою γ-випромінювання. До основних 

екстремальних умов роботи конструкційних матеріалів в сучасних електронних 

приладах, які опромінюються належать наступні:  

1) максимальна енергія бомбардуючих частинок – 14,1 МеВ,  

2) максимальна густина потоку нейтронів – 1016 – 1017 нейт.·см-2 с-1,  
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3) максимальна температура опромінення 1200 °С.  

Радіаційна стійкість напівпровідникових та полімерних матеріалів 

відображає їх фізико-хімічну стійкість та надійність під дією іонізуючих 

випромінювань в процесі роботи атомних та термоядерних реакторів, 

прискорювачів електронів, радіоізотопних установок, в умовах космічного 

простору тощо [63]. Авторами робіт [75-78] розглянуто можливі способи 

підвищення радіаційної стійкості кремнію. Зокрема, в роботах [75, 76] було 

встановлено, що легування кремнію германієм істотно зменшує ймовірність 

радіаційного дефектоутворення. У випадку опромінення швидкими нейтронами 

це обумовлено зменшенням не тільки середнього радіусу кластерів дефектів, а 

й ефективності введення (~13 раз) дивакансій та тривакансій [75]. Атоми Ge в 

Si є рекомбінаційними центрами для пар Френкеля, тому пригнічують введення 

дефектів вакансійного типу. Зменшення розмірів кластерів пояснується як 

зменшенням теплопровідності Si <Ge>, так і з впливом германію на відпал 

дефектів в кластерах. Також, як було показано в роботі [77], збільшити 

радіаційну стійкість n-Si можна у випадку вирощування його в атмосфері 

аргону з використанням нейтронно-трансмутаціонного легування. Мінімальну 

деградацію під дією рентгенівського опромінення функціональних 

характеристик сонячних елементів, виготовлених на основі кристалів n-Si, 

можна отримати, використовуючи епоксиуретанове покриття з вмістом 

нанонаповнювача 0,5 мас. % [78].  

Радіаційна стійкість полімерів насамперед залежить від їх хімічної 

будови. Знаючи будову макромолекул, можна передбачити зміну властивостей 

полімеру під впливом іонізуючих випромінювань. Полімери, що містять в 

макромолекулі подвійні, спряженні подвійні зв’язки та ароматичні цикли мають 

більшу стійкість до дії іонізуючих випромінювань, ніж полімери з насиченими 

зв’язками [51, 79, 80]. Це пояснюється дисипацією іонізуючого 

випромінювання, тобто розсіюванням енергії на певних структурних елементах 

макромолекул. Особливо характерна дисипація для структур з ароматичними 
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ядрами. Резонансні структури фенольного ядра мають великий набір 

енергетичних рівнів, що полегшує швидку дисипацію поглинутої енергії 

випромінювання без будь-яких інших побічних проявів. Енергія іонізуючого 

випромінювання не локалізується на певних зв’язках, а розподіляється в 

результаті явища резонансу по системі зв’язків. Від мікроструктури полімерів 

істотно залежить не тільки стійкість до радіації, але й спрямованість основних 

радіаційно-хімічних процесів, відповідно до якої всі полімери відносяться до 

груп з домінуванням процесу структурування або деструкції. При оцінці 

радіаційної стійкості полімерів необхідно також враховувати і ряд інших 

перерахованих нижче факторів [51].  

1. Елементний склад полімеру має значення лише при впливі нейтронного 

випромінювання пропорційно до перерізу захоплення або розсіювання 

нейтронів складовими хімічного елемента.  

2. Фазовий стан полімеру. Ефективність радіаційних перетворень в полімері 

підвищується з переходом зі склоподібного стану у високоеластичний або у 

в’язкотекучий. Якщо полімер містить аморфну та кристалічну фази, то 

радіаційно-хімічні перетворення легше протікають в аморфній фазі та в 

граничній області, ніж в кристалах.  

3. Дефектність полімерних матеріалів. У реальних твердих полімерах завжди є 

різного роду дефекти – мікропорожнини, мікротріщини, домішки, межі розділу 

між фазами тощо, які впливають на просторову локалізацію енергії іонізуючого 

випромінювання. Тому радіаційна стійкість полімеру також визначається його 

структурою. 

4. Температура. Підвищення температури сприяє збільшенню швидкості 

радіаційно-хімічних перетворень в полімерах, що особливо помітно при 

переході через температуру плавлення або склування полімерів. 

5. Тиск. Швидкість та спрямованість радіаційно-хімічних перетворень 

полімерів істотно залежать від зовнішнього тиску. Зокрема, при високому тиску 

(близько 3 ГПа) деструкція полімерів знижується. Еластомери при дії тиску 
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структуруються з високим радіаційно-хімічним виходом в 3-15 разів більшим, 

ніж за нормального тиску, причому процес розвивається за ланцюговомим 

механізмом.  

6. Комбінований вплив іонізуючого випромінювання, ультрафіолетового, 

видимого та інфрачервоного світла викликає в полімерах ще більш глибокі 

фізико-хімічні зміни, що необхідно враховувати при оцінюванні їх радіаційної 

стійкості.  

Розглянуті характеристики радіаційної стійкості дозволяють провести 

попередню оцінку полімерного матеріалу для вибору його для заданих умов 

експлуатації. Слід також враховувати, що на радіаційну стійкість впливає спосіб 

синтезу та переробки полімеру, що впливає на структурні особливості 

матеріалу. При опроміненні на повітрі радіаційна стійкість значно залежить від 

питомої поверхні та товщини зразка, а також від потужності дози. Кінцевий 

вибір матеріалу проводиться лише після випробувань в усьому необхідному 

діапазоні доз та в умовах експлуатації (середовище, температура). Для ряду 

полімерів наведені значення поглиненої дози іонізуючого випромінювання, при 

яких їх міцність зменшується в 2 рази (Табл. 1.1) [81].  

Опромінення проводилось на повітрі за кімнатної температури. Згідно з 

цими даними, найбільшу радіаційну стійкість мають поліаміди, а найменшу – 

фторопласти, особливо політетрафторетилен, причому для цих двох груп 

полімерів зміна їх міцності відбувається при поглинених дозах, що 

відрізняються на 4 порядки. В роботі [82] були досліджені залежності 

механічних властивостей епоксидних клеїв ЕЛК-5 та ЦМК-5 від поглинених 

ними радіаційних доз (рис. 1.7 та рис. 1.8). Опромінення виконувалося потоками 

швидких нейтронів до 1010 см-2·с-1 з енергією вище 100 кеВ. Крім нейтронів в 

потоці присутні утворені в результаті ядерних реакцій γ-кванти, які здатні 

забезпечувати швидкість набору радіаційної дози до 10 Гр/с.  

В процесі досліджень використано потік швидких нейтронів з 

інтенсивністю 1,4·1010 см-2·с-1 з енергетичним спектром в діапазоні 0,1-20 МеВ 
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та величиною середньої енергії нейтронів близько 1 МеВ. Середня енергія 

гамма-складової потоку складала 1,5-2,0 МеВ за максимальної величини 

енергетичного спектра 9 МеВ. Отримані результати показують, що зразки клею 

ЦМК-5 практично зберігають значення адгезійної міцності та еластичності при 

розтягуванні до поглинутої дози 100 кГр в межах похибок. Для клею ЕЛК-5 при 

даній дозі зафіксовано зменшення на 15 % адгезійної міцності на розрив при 

збереженні величини відносного видовження. 

 

Табл. 1.1. Дози радіаційного випромінювання, що призводять до 

зниження міцності полімерних матеріалів у 2 рази 

Полімер D, МГр 

Політетрафторетилен 0,01 

Політрифторхлоретилен 0,03 

Поліметилметакрилат 0,3 

Полікапролактам 0,6 

Поліпропілен 1 

ПЕВТ 1 

Полівінілхлорид 1,5 

Поліетилентерефталат 2 

ПЕНТ 3 

Поліуретани 3 

Меламіноформальдегідна смола 4 

Полікарбонати 5 

Полістирол 5 

ЕД -10 15 

ЕТЗ -10 30 

КМУ-1Л 30 

Поліаміди 100 
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а      б 

Рис. 1.7. Залежність адгезійної міцності на розрив для зразків клеїв  

ЦМК-5 (а) і ЕЛК-5 (б) від величини поглиненої дози 

 

а      б 

Рис. 1.8. Залежність відносного видовження при розтязі для зразків клеїв  

ЦМК-5 (а) та ЕЛК-5 (б) від величини поглиненої дози 

  

В роботі [83] досліджено фізико-хімічні властивості та технологічні 

особливості отримання термостійких радіаційно-захисних композитних 

матеріалів на основі поліамідної матриці, армованої нанотрубчатими 

наповненими волокнами. В результаті отримано зразки фольгованої 

вольфрамом поліамідної плівки, наповненої синтетичним нанотрубчатим 

хризотілом. З’єднання декількох шарів плівки дозволяє отримати 
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багатошаровий композитний матеріал з підвищеними фізико-механічними та 

радіаційно-захисними властивостями. Встановлено, що чергуванням мікро- та 

наношарів різної щільності такої плівки дозволяє за рахунок розсіювання та 

внутрішнього багаторазового відбиття гамма-квантів значно підвищити її 

радіаційно-захисні властивості. В роботі [84] розглянуто питання забезпечення 

радіаційної стійкості волоконно-оптичних гіроскопів та їх основних 

компонентів (волоконних світловодів, елементів інтегральної оптики, джерел 

оптичного випромінювання, електронних компонентів та оптичних матеріалів). 

В роботі [85] досліджено вплив електронного опромінення на механічні та 

ізоляційні властивості склотекстолітів, просочених епоксидними та 

силіконовими компаундами, лавсану та інших матеріалів, які використовуються 

при виготовленні електромагнітів для прискорювачів елементарних частинок. 

Отримані результати дозволять прогнозувати тривалість працездатності 

магнітних систем прискорювачів та вживати необхідні заходи для локального 

радіаційного захисту виробів. 

 

1.4. Радіаційні дефекти в монокристалах напівпровідників 

Електрофізичні властивості напівпровідникових кристалів значно 

змінюються під впливом випромінювань через особливостей енергетичної 

зонної структури [86]. Основними електрофізичними характеристиками 

напівпровідникових матеріалів є концентрація носіїв струму, дрейфова 

рухливість, час життя носіїв струму та їх дифузійна довжина [87]. Важливість 

кожної з перерахованих вище характеристик визначається типом 

напівпровідникового матеріалу та особливостями експлуатації. Характер 

виникаючих радіаційних дефектів в напівпровідниковому матеріалі та його 

вплив на основні властивості опромінюваних кристалів визначаються, крім 

структури гратки, природою та енергією бомбардуючих частинок, 

температурою опромінення. Якщо енергія, що передається атому гратки 

бомбардуючою частинкою, незначно перевищує порогову енергію, то слід 
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очікувати в основному утворення простих ізольованих дефектів типу пар 

Френкеля та складних комплексів «простий дефект + хімічна домішка» [86]. 

Якщо ця енергія досить велика, то первинно зміщений атом здатний створити 

цілий каскад вторинних, третинних і т. д. зсувів. У випадку опромінень 

напівпровідникових матеріалів швидкими нейтронами та важкими 

зарядженими частинками високих енергій поряд з ізольованими дефектами, які 

в основному створюються електронами з енергією до 10 МеВ та γ-квантами, 

можуть утворюватись скупчення простих дефектів в обмеженому об’ємі 

кристалу, які називають «областями розвпорядкування» [87]. Такі дефекти 

кристалічної гратки напівпровідникових матеріалів призводять до утворення 

центрів рекомбінації в забороненій зоні, які визначають зміну всіх 

електрофізичних характеристик матеріалу. Виникнення радіаційних дефектів, 

що мають глибокі енергетичні рівні в забороненій зоні напівпровідника, 

призводять до зростання швидкості об’ємної рекомбінації, тобто до зменшення 

часу життя пар нерівноважних носіїв струму в напівпровіднику [87]. Це 

пов’язано з тим, що в більшості випадків час життя нерівноважних носіїв 

струму визначається не прямою рекомбінацією, а через енергетичні рівні, 

створені шляхом опромінення кристалу.  

Рекомбінаційні енергетичні рівні (центри захоплення) поділяються на:  

1. Центри прилипання. Захоплений носій в цьому випадку має більшу 

ймовірність зворотного термічного викиду у вільну зону порівняно з 

ймовірністю рекомбінації через центри з носієм протилежного знаку. 

2. Рекомбінаційні центри. Найбільш ймовірним варіантом для 

захопленого носія є рекомбінація з носієм протилежного знаку. Ефективність 

рекомбінації через такий центр визначається, в першу чергу, ймовірністю 

захоплення електрона або дірки цим центром. 

Захоплення носія центром прилипання призводить до зростання 

ефективного часу життя пари носіїв струму, а рекомбінація через центри – до 

зниження часу життя. В роботах науковців, що стосуються впливу опромінення 
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на властивості германію [88-91], виявлено, що всі види жорсткої радіації 

створюють великий спектр рівнів в забороненій зоні германію. Обговорення 

отриманих в цих роботах результатів проводилося в рамках моделі Джеймса та 

Ларк-Горовіца [92], тому одна частина утворених рівнів стосувалась вакансій, а 

друга – міжвузлових атомів. Однак за останні роки був виявлений ще цілий 

спектр рівнів в забороненій зоні опроміненого германію та було показано, що їх 

різноманітнісь та сам факт існування за кімнатної температури не можна 

пояснити в рамках моделі Джеймса та Ларк-Горовіца [93-98]. У роботі [99] була 

показана значна міграція простих дефектів в германії за дуже низьких 

температур. В даний час встановленим фактом вважається, що різноманітність 

радіаційних дефектів в кристалах Ge обумовлена складністю вихідних дефектів 

кристалу. Огляд даних робіт дозволяє скласти картину енергетичного спектра 

рівнів в забороненій зоні опроміненого германію (рис. 1.9) [86].  

Аналіз даних, представлених на рис. 1.9, показує, що при опроміненні 

германію різними видами швидких частинок та γ-квантами в основному 

виникають однакові рівні. Наявні відмінності в енергетичних спектрах можуть 

бути обумовлені різноманітними вихідними параметрами зразків германію.  

Можливість застосування для кремнію методу електронного 

парамагнітного резонансу дозволило детально дослідити електронну структуру 

ряду центрів та визначити їх мікроструктуру [100]. При цьому ще з більшою 

очевидністю було показано, що переважна частина рівнів в кремнію належить 

складним дефектам типу «первинний дефект + домішка». Енергетичний спектр 

рівнів радіаційних дефектів в кремнію не менш складний, ніж в германію, проте 

число ідентифікованих рівнів більше. На рис. 1.10 представлена схема рівнів 

радіаційних дефектів в кремнії, опроміненому різними видами ядерних 

частинок та γ-квантів [101-116]. 

Число рівнів, які є загальними для всіх видів випромінювань, набагато 

більше, ніж в германію (рис. 1.10). Однією з причин цього є той факт, що 
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кремній, опромінений протонами та дейтронами, вивчався набагато 

інтенсивніше, ніж германій. 

 

а       б 

 

в       г 

Рис. 1.9. Енергетичний спектр радіаційних дефектів в германію при різних 

видах опромінення: а – електронами; б – швидкими нейтронами; в – γ-квантами; 

г – протонами та дейтронами 
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Незважаючи на те, що під час опромінення в заборонену зону 

напівпровідника вводиться ціла система енергетичних рівнів, багато з яких 

можуть бути рекомбінаційними, час життя в опроміненому кристалі, як 

показують експерименти, визначається лише одним або двома домінуючими 

рекомбінаційними центрами. Тому при інтерпретації та розрахунках 

електрофізичних властивостей опромінених монокристалів германію та 

кремнію необхідно спочатку встановити природу та параметри таких центрів на 

основі комплексного використання сучасних методик дослідження радіаційних 

дефектів в напівпровідниках. 

 

Рис. 1.10. Енергетичний спектр радіаційних дефектів в кремнію при 
різних видах опромінення: а – швидкими електронами; б – швидкими 
нейтронами; в – γ-квантами; г – протонами та дейтронами 



52 
 

1.5. Розрахунок сумарних втрат енергії електронів в результаті 

проходження через полімерний композит 

Під час експлуатації космічних апаратів в радіаційних поясах Землі 

матеріали, які розташовані на зовнішній поверхні, піддаються впливу потоків 

електронів з широким енергетичним спектром. Термолізуючись в 

діелектричних матеріалах, ці частинки здатні створювати нескомпенсований 

електричний заряд, тобто викликати радіаційну електризацію, яка може помітно 

змінювати електрофізичні властивості діелектриків [179, 180]. Тому однією з 

основних причин, що призводять до виходу з ладу електронної та 

електротехнічної апаратури космічного апарату, є електричний пробій 

діелектриків. Відомо, що на геостаціонарній орбіті поглинена доза радіації від 

жорсткого електромагнітного випромінювання під радіаційним захистом  

шару алюмінію товщиною 11 мм, більш ніж у дві тисячі разів перевершує дозу 

радіації від електронів, які генерують це випромінювання [181]. Для полімерів 

дана проблема менш актуальна, оскільки вони слабо генерують гальмівне 

рентгенівське випромінювання, що викликане впливом на захисний матеріал 

високоенергетичного корпускулярного випромінювання. Крім того, полімерні 

матеріали мають меншу густину, що дозволяє знизити масу захисного матеріалу 

при вихідному рівні захисту. Для використання в космічному просторі нового 

полімерного композиту доцільно математично змоделювати вплив на нього 

електронного випромінювання. В роботі [181] був вибраний полімерний 

композит, синтезований на основі ударостійкого полістиролу та 

органосилоксанового наповнювача ксерогеля метил-полісилоксана (МПС). 

Встановлено, що даний склад є оптимальним для використання його в 

космічних умовах [182]. Температурний інтервал експлуатації композиту на 

основі полістиролу знаходиться в діапазоні + 160 ° С до ⎯ 170 ° С, при цьому 

цей матеріал є стійкий до ВУФ-випромінювання [183] та атомарного  

кисню [184].  
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Для дослідження іонізаційних втрат енергії при проходженні електронів 

через аморфний полістирольний композиційний матеріал з густиною  

ρ=1,159 г/см3 досліджуваний полімерний композитний матеріал використано 

формулу [185, 186]:  
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де K=4π Aee Ncmr 22 =0,307 МеВ/г/см2;  

2cme =0,511 МеВ – енергія спокою електрона;  

re=e2/mec2=2,8·10-13 см – класичний радіус електрона;  

NA=6,02·1023 моль-1; 

ρ – густина речовини;  

I – середній іонізаційний потенціал атома речовини середовища;  

β=
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e

Ecm

cm


 – Лоренц-фактор електрона з кінетичною  

енергією Ek. 

Досліджуваний композитний матеріал складається з атомів різних 

хімічних елементів, кожен з яких буде давати свій внесок в іонізаційні втрати 

енергії електронів. Тоді  

,
iicol dx

dE

dx
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      (1.6)  

де 
idx

dE






 – густина та внесок і-го елемента в складній речовині та 

іонізаційні втрати електрона. 

В результаті перетворень (1.5) отримаємо:  
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У цьому випадку внесок кожного елемента в сумарні іонізаційні втрати 

має вигляд:  
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      (1.9, г)  

Середні іонізаційні потенціали атомів мають наступні значення [187]:  

еВIеВIеВIеВI HOSiC 2,19,95,173,78     (1.10)  

Враховуючи (1.9, а – 1.9, в), іонізаційні втрати енергії електронів в 

полістирольному композитному матеріалі записують у вигляді:  

       .,,,, Hk
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  (1.11) 

На рис. 1.11 представлені криві, побудовані на основі виразів (1.7-1.11), 

що демонструють сумарні іонізаційні втрати електронів в полістирольному 

композиті (крива 5) та окремий внесок кожного хімічного елемента композиту 

в іонізаційні втрати. З рис. 1.11 слідує, що більший внесок в іонізаційні втрати 

дає вуглецева складова, при цьому з урахуванням малої густини композиту 

втрати енергії досить високі.  
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Крім іонізаційних втрат також є радіаційні втрати енергії електронів в 

результаті проходження через досліджуваний полістирольному композитний 

матеріал. Радіаційні втрати енергії електрона в речовині рівні [188]:  
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(1.13) 

де ε= 2cmE ek  – повна енергія електрона, p – імпульс електрона; 

 

Рис. 1.11. Питомі іонізаційні втрати швидких електронів в 

полістирольному композиті 
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Оскільки досліджуваний полістирольний композит   
n

OSiCH 223  

складається з декількох елементів, то внесок кожного в радіаційні втрати 

швидкого електрона визначається виразами: 
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Тоді сумарні втрати енергії електрона на випромінювання:  
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    (1.15) 

В загальному випадку втрати енергії електронів в досліджуваному 

полістирольному композиті визначаються сумою іонізаційних та радіаційних 

втрат (рис. 1.12). 

З рис. 1.12 слідує, що при розглянутих значеннях енергії електрона, 

цікавих з точки зору захисту електронних приладів в космічному просторі, 

втрати енергії електрона в основному визначаються іонізацією атомів. Оскільки 

за рахунок втрат відбувається «гальмування» електрона, тоді можна знайти 

середній пробіг, який визначає середню довжину шляху, який пройшла б 

частинка в процесі уповільнення в необмеженому та однорідному середовищі 

за умови, що вона неперервно втрачає енергію вздовж усього шляху відповідно 

до гальмівної здатності 







dx

dE . 

Справжні пробіги є випадковими числами та розподілені біля середнього 

пробігу. Середній пробіг розраховується за формулою:  
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Так як швидкі електрони в космічному просторі мають широкий 

енергетичний діапазон та різну спрямованість початкової швидкості, то 

необхідно досліджувати також коефіцієнти пропускання електронів даним 

полімерним композитом. 

 

 

Рис. 1.12. Залежність сумарних питомих втрат енергії швидких електронів 

в полістирольному композиті від кінетичної енергії електронів 
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Коефіцієнти пропускання по числу частинок і по енергії електронів, що 

падають на матеріал під деяким кутом φ відносно нормалі до його поверхні та 

проходять шар речовини товщиною x (рис. 1.13) визначають за формулами:  

,
)(

)(
0N

xN
xTN       (1.17)  

.
)(

)(
00EN

xE
xT

kE       (1.18) 

тут N0 і E0 – число падаючих електронів та їх кінетична енергія. Статистичним 

методом Монте-Карло змодельований процес пропускання електронів через 

полістирольний композит. 

Шар композиту товщиною x>2 см повністю може екранувати елементи 

електронних приладів від потоку електронів з енергією до 5 МеВ, що вказує на 

високу стійкість полістирольного композиту.  

 

 

Рис. 1.13. Схема процесу проходження швидких електронів через 

полістирольний композит 
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1.6. Висновки та постановка завдань 

Отримання нових та розширення області застосування композитних 

матеріалів за рахунок модифікації структури та стійкості завжди були 

актуальними проблемами науки та техніки. В даному аспекті перспективним є 

застосування полімерних композитних матеріалів на основі епоксидних смол, 

які мають високу адгезію до багатьох матеріалів та унікальні фізико-механічні 

властивості, що пояснює їх широкий діапазон застосування в аерокосмічній, 

машинобудівній та інших областях техніки. Зокрема для одержання провідних 

покриттів, теплових та радіаційних екранів, заземлювачів та розробки багатьох 

приладів електроніки та мікросенсорики широко використовуються 

електропровідні композити.  

Попередня обробка полімерної матриці у фізичних полях дозволяє 

зменшити внутрішні напруження в системі, підвищити фізико-механічні та 

експлуатаційні характеристики полімерних композитних матеріалів. Зокрема, в 

працях вітчизняних та закордонних вчених показано, що під впливом 

радіаційного опромінення в молекулі полімеру відбувається покращення таких 

характеристик як границя міцності та текучості,  а також зменшення відносного 

видовження при розтязі. Дане покращення пояснюється домінуванням процесу 

структурування над процесом руйнування ланцюга макромолекули. 

Найменш дослідженим є вплив високоенергетичного опромінення 

електронами з високими дозами на полімери, що доцільно дослідити для 

забезпечення експлуатації полімерів в екстремальних умовах. Трансформація 

структури полімерів під впливом радіаційного опромінення електронами 

пов’язані з порушенням електронної та атомної будови матеріалу зі зміщенням 

атомів кристалічної решітки. Під час проходження електронів через речовину 

основні втрати обумовлені збудженням та іонізацією атомів в результаті 

електромагнітної взаємодії з електронами атомів та генерацією гальмівного 

електромагнітного випромінювання. Комбінація хімічних елементів в 

полімерному матеріалі дозволяє максимально використовувати ефекти 
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пружного і непружного розсіювання і забезпечити найбільш ефективний захист 

від електронів. В даному плані найбільш перспективними є полімерні покриття 

на основі епоксидних та полістирольних пластичних мас. 

Радіаційна стійкість напівпровідників та полімерних матеріалів 

відображає їх фізико-хімічну стійкість та надійність під дією іонізуючих 

випромінювань в поцесі роботи атомних і термоядерних реакторів, 

прискорювачів електронів, в умовах космічного простору, тощо. Саме тому 

доцільно проводити математичне обрахування пропускної здатності захисного 

матеріалу. 

Одним із перспективних напрямків розробки радіаційно-стійкої 

апаратури є застосування методів локального захисту, зокрема створення 

спеціальних корпусів та покриттів з інтегрованими в них радіаційно захисними 

екранами. Дані технології дозволяють використовувати кристали мікросхем 

комерційного та індустріального класів замість радіаційно-стійких чіпів, що дає 

можливість знизити собівартість бортового обладнання та розширити 

номенклатуру застосовуваних компонент. Практично та комерційно вигідним є 

створення захисних екранів, покриттів або оболонок з полімеркомпозитних 

матеріалів, які є більш технологічними, легкими та дешевими порівняно з 

металевими корпусами. Це вимагає проведення детальних досліджень впливу 

радіаційного опромінення на екрануючу здатність таких матеріалів, особливо 

при опроміненні частинками високих енергій. При цьому мало вивченим є 

комплексний вплив різних фізичних полів на фізичні, зокрема електричні, та 

хімічні властивості епоксиполімерів. 

 Для досягнення цілей необхідно було вирішити такі основні задачі: 

– дослідити вплив опромінення різними режимами радіаційно-термічної 

обробки на фізико-механічні властивості епоксиполімерів з різним вмістом 

твердника поліетиленполіаміну; 

– встановити на основі золь-гель аналізу опромінених електронами 

епоксиполімерів кількісне співвідношення між радіаційним виходом «зшивок» 
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та розривів макромолекул полімерної матриці взалежності від режиму 

термообробки; 

– дослідити електричні та гальваномагнітні властивості опромінених 

електронами монокристалів n-Si та n-Ge, покритих шаром епоксиполімеру та 

епоксикомпозитів наповнених порошками заліза та алюмінію, та визначити 

концентрацію утворених радіаційних дефектів; 

– провести розрахунки радіаційних втрат та коефіцієнта пропускання 

електронного пучка для шару епоксипокриття товщиною 5 мм в залежності від 

енергії опромінення; 

– розробити оптимальний склад та технологію одержання радіаційно-

захисного шару покриття на основі епоксикомпозитів. 
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РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНИХ МАТЕРІАЛІВ І 

МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Характеристика вихідних матеріалів 

В якості полімерної матриці використано епоксидну смолу марки  

ЕД-20 (ГОСТ 10587-84), що представляє собою рідкий реакційноздатний 

олігомерний продукт на основі дигліциділового ефіру дифенілпропану [117, 

118]. Основні фізико-хімічні властивості епоксидної смоли представлені в 

таблиці 2.1. 

Епоксидна смола ЕД-20 являє собою в’язку рідину без видимих 

механічних включень, яка розчинна в толуолі. Під час нагрівання смоли до 

600 °С і вище виділяється незначна кількість летких речовин – епіхлоргідрину 

та толуолу. Покриття на основі епоксидної смоли ЕД-20 мають високу адгезію 

до різних матеріалів, твердість, еластичність, діелектричні властивості, 

стійкість до впливу агресивних середовищ. 

Перевагами епоксидних смол, які роблять їх незамінними в’яжучими для 

формування високоміцних полімер композитів, є низька лінійна усадка (менш 

ніж 2 %), відсутність низькомолекулярних продуктів тверднення, висока адгезія 

(визначається високою полярністю та здатністю епоксидних груп до хімічної 

взаємодії з поверхнею багатьох матеріалів); можливість отримання епоксидних 

смол у різному вихідному стані (від твердих до низьков’язких), що дозволяє 

використовувати різноманітні технологічні прийоми; високі електричні 

характеристики в широкому температурному інтервалі; можливість отримання 

виробів і конструкцій різної форми; водо- та хімічна стійкість. 

Епоксидні смоли здатні тверднути за кімнатної або підвищеної 

температури (залежно від хімічних властивостей твердника) без впливу 

зовнішнього тиску. Можливість тверднення даних смол без виділення побічних 

продуктів забезпечує малу усадку, безпористість та високу щільність 



63 
 

матеріалів, що важливо під час роботи в складних умовах paдіоактивних 

забруднень або вакууму. Властивості виробів на основі епоксидних смол 

залежать від типу твердника, добавок та пластифікаторів. Епоксидна діанова 

смола ЕД-20 може бути переведена в неплавкий та нерозчинний стан під дією 

різного типу твердників – аліфатичних та ароматичних ди- і поліамінів, 

низькомолекулярних поліамідів, ди- і полікарбонових кислот та їх ангідридів, 

фенолформальдегідних смол тощо.  

Для тверднення епоксидної композиції використано поліетиленполіамін 

(ПЕПА) (ТУ 6-02-594-70), який являє собою низьков’язку рідину. Твердник 

призначений для структурування епоксидних смол за кімнатної та пониженої 

температур в умовах підвищеної вологості. Процес структурування полягає у 

тому, що амінні групи, які знаходяться на кінцях молекул вступають у реакцію 

з реакційноздатними групами макромолекул епоксидної смоли. Дані групи 

найбільш рухливі та легко вступають в реакцію полімеризації, в результаті чого 

утворюється сітчаста структура полімеру. Введення високодисперсних 

наповнювачів у полімерну композицію сприяє покращенню механічних, 

експлуатаційних та електричних властивостей епоксикомпозитів [119-122]. 

Малі розміри, висока поверхнева енергія, хімічна та дифузійна активність, 

високі температури плавлення частинок дозволяють використовувати 

високодисперсні порошки металів для створення нових епоксикомпозитних  

покриттів [8, 123-124].  

У роботі використано порошки карбонільного заліза та алюмінію. 

Карбонільне залізо марки Р-10 (ГОСТ 13610-79) – це високодисперсний 

порошок, який має в своєму складі не менше 97 % основної речовини 

(металевого заліза) (середній діаметр частинок становить 1,5-3,5 мкм), який 

отримують шляхом термічного розкладання пентакарбонілу заліза з наступним 

рафінуванням у струмені водню. Має високі фізико-хімічні характеристики: 

підвищену електропровідність, стійкість до дії агресивних середовищ, а також 

характеризується високими показниками пластичності. Містить частинки 
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сферичної форми щільної структури без гострих виступів. Хімічний склад: 0,6-

1,2  С; 0,7-1  N; менше 0,5  О2. Карбонільне залізо марки Р-10 

використовується для виробництва сердечників трансформаторів, які можуть 

працювати в діапазоні середніх, а також проміжних частот, для варіювання 

індуктивності котушок, в якості сировини для виготовлення багатьох різновидів 

високоточних деталей та механізмів, що мають особливо складну форму. 

Алюмінієвий порошок марки ПА-1 являє собою порошок сріблясто-

сірого кольору з металевим блиском, який не містить сторонніх включень та 

агломерованих скупчень. Його отримують шляхом подрібнення алюмінію 

відповідно до ГОСТу 6058-73. Середній діаметр частинок порошку становить 

80-100 мкм. Хімічний склад: алюміній – 99 ; залізо – 0,35 ; кремній – 0,4 ; 

мідь – 0,02 ; волога – до 0,2 . До основних сфер застосування алюмінієвого 

порошку відносять чорну металургію, де він використовується як відновник. У 

гірничорудній промисловості він входить до складу вибухових речовин. 

Алюмінієві порошки додають до складу гуми при виготовленні автомобільних 

шин з метою збільшення теплопровідності протекторної гуми та поліпшення 

умов роботи внутрішньої поверхні шин. Добавка порошків алюмінію в 

пластмаси покращує їх механічні властивості, збільшує їх зносостійкість, надає 

їм особливі властивості (електропровідність, теплопровідність тощо).  

Напівпровідникові монокристали германію та кремнію вирощені за 

методом Чохральського леговані донорними домішками сурми та фосфору. 

Загальний вигляд зливків монокристалічного германію та кремнію, з яких 

вирізались зразки для досліджень, представлені на рис. 2.1. Як відомо [125,126], 

зовні германій виглядає як метал сріблястого кольору, що має металевий блиск. 

Германій досить крихкий та не піддається гарячій та холодній обробці тиском 

до 550 °C. За вищої температури, германій стає пластичним. Германій досить 

стійкий до впливу води, повітря, соляної кислоти, він слабо взаємодіє з 

розчинами лугів, і швидко окислюється на повітрі. 
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Вміст кремнію в земній корі становить 27,6-29,5 % за масою. У 

промисловості кремній технічної чистоти отримують, відновлюючи розплав 

SiO2 коксом за температури близько 1800 °C в рудотермічних печах шахтного 

типу [125,127]. Чистота отриманого даним способом кремнію може досягати 

99,9 % (основні домішки – вуглець, метали). Можливе також подальше 

очищення кремнію від домішок, зокрема до таких технологій можна віднести 

очищення кремнію з використанням фтору (замість хлору); дистиляцію 

монооксиду кремнію; витравлення домішок, які концентруються на 

міжкристалічних границях. Вміст домішок в доочищеному кремнію може бути 

знижено до 10-8-10-6 % за масою. Подібно атомам вуглецю, для атомів кремнію 

є характерним стан sp3-гібридизації орбіталей. У зв’язку з гібридизацією чистий 

кристалічний кремній утворює алмазоподібну гратку, в якій кремній 

чотирьохвалентний. 

 

 

а        б 

Рис. 2.1. Загальний вигляд зливку монокристалічного германію (а) та 

зливку монокристалічного кремнію (б) 
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Кремній, як і германій, широко застосовують для виготовлення 

електронних напівпровідникових приладів. У кремнієвих випрямлячах 

досягаються більш високі зворотні напруги та вища робоча температура  

(130-180 °С), ніж в германієвих випрямлячах (80 °С). Дані напівпровідникові 

матеріали використовують для виготовлення діодів та тріодів, фотоелементів та 

інших напівпровідникових приладів. 

 

2.2. Методи досліджень властивостей матеріалів  

2.2.1. Дослідження механічних, експлуатаційних та електричних 

властивостей епоксикомпозитів 

Загальний вигляд зразків для досліджень фізико-механічних властивостей 

зображено на рис. 2.2. 

 

  а         б         в 

Рис. 2.2. Зовнішній вигляд епоксиполімерних зразків для дослідження:  

а – гель-фракції; б – твердості; в – міцності при стисненні 

 

Твердість епоксиполімерів визначали методом Брінеля  

(ГОСТ 1786-80) на твердомірі марки Novotest TC-БРВ (рис. 2.3) [128]. Згідно 

методики в поверхню матеріалу втискувалась сталева кулька (індентор) 

діаметром 10 мм з навантаженням 2,5 кН протягом 60 с. Значення твердості 
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визначали за діаметром відбитку на поверхні зразка. Дослідження проводились 

на зразках у формі бруска з гладкою поверхнею товщиною не менше 5 мм та 

шириною не менше 15 мм. Розрахунок твердості матеріалу проводили за 

формулою: 

  (2.1)                                    ,
2

22 dDDD

P
HB



  

де Р – зусилля, прикладене до індентора, Н;  

D – діаметр індентора, мм;  

d – діаметр відбитку індентора, мм. 

Границю міцності при стисканні визначали за ГОСТ 14759-69. 

Дослідження проводили на розривній машині марки УММ-5 за швидкості 

переміщення нижньої траверси 2 мм/хв. Для випробувань використано зразки 

циліндричної форми діаметром 5 ± 0,5 мм та висотою 15 мм.  

 

Рис. 2.3. Загальний вигляд твердоміра марки Novotest TC-БРВ  
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Межу міцності при стисканні розраховано за формулою: 

(2.2)                                                   ,
S

P
ст 

 
де Р – навантаження, за якого зразок зруйнувався, Н;  

S – площа поперечного перерізу зразка, см2. 

Зносостійкість досліджували на машині тертя СМЦ-2 за схемою “вал-

сегмент втулки” в умовах сухого тертя. При цьому зразок встановлювали на 

циліндричну поверхню металевого контртіла, яке оберталося із заданою 

швидкістю [129].  

Інтенсивність вагового зношування визначали за формулою: 

,
ΔL

mm
І 21

g


      (2.3) 

де m1, m2 – маса зразків до і після випробувань, г; ΔL  – шлях тертя, м. 

Масу зразків визначали на аналітичних лабораторних вагах типу  

ВЛА – 200 з точністю 0,0001 г. 

Інтенсивність лінійного зношування визначали в лінійних безрозмірних 

одиницях: 

,
ΔL

Δh
I       (2.4) 

де Δh – товщина зношеного шару, мм; 

ΔL – шлях тертя, м. 

Вимірювання електричного опору епоксиполімерів проводили на 

універсальному вольтметрі-електрометрі В7-30, який дозволяє проводити 

вимірювання опору матеріалів в межах від 105 Ом до 1018 Ом (рис. 2.4). 

Якщо площа поперечного перерізу зразка епоксиполімеру S, а довжина L, 

то його питомий опір визначається за формулою: 
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L

RS
 ,      (2.5) 

де R – опір епоксиполімеру, виміряний вольтметром-електрометром В7-30. 

 

 

Рис. 2.4. Загальний вигляд вольтметра-електрометра В7-30 

 

2.2.2. Визначення ступеня структурування епоксикомпозитних 

систем 

Ступінь структурування епоксикомпозитів визначали за вмістом гель-

золь-фракції. Метод ґрунтується на здатності розчинної частини полімеру (золь-

фракція), яка не зв’язана в полімерну сітку, вимиватися органічним 

розчинником у процесі досліджень. Екстракцію проводили за допомогою 

екстрактора Сокслета, що працював в автоматичному режимі [130]. Зразки 

розміром 25×50 мм та товщиною до 0,5 мм занурювали в толуол протягом 8 год 

з наступним сушінням за температури 393 К до постійної маси. Маса 

епоксикомпозитів до і після екстракції визначалась на аналітичних 

лабораторних вагах з точністю до 0,0001 г.  
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Вміст гель-фракції в плівці, наповненій дисперсними частинками, 

визначали за формулою: 

,%100100
1

21 



M

MM
G    (2.6) 

де М1, М2 – маса зразків епоксикомпозитів до і після екстракції відповідно. 

 

 2.2.3. Дослідження макро- та мікроструктури 

Дослідження макро- та мікроструктури матеріалу проводили на 

оптичному мікроскопі МБС-9 (×30) та металографічному мікроскопі марки 

МИМ-10. Дослідження загального характеру структури всієї поверхні зразків 

полімеркомпозитів при малих збільшеннях (×50-100) та детальне вивчення 

ділянки поверхні при великих (×200-1000) проводили на растровому 

електронному мікроскопі (марки РЕМ-106 И). 

ІЧ-спектри реєстрували на спектрофотометрі марки «IRAffinity-1S» 

(Японія) у ділянці частот 400-4000 см–1 однопроменевим методом у відбитому 

світлі. Розгортку спектру за хвильовими числами λ–1=ν здійснювали на діаграмі 

у межах 225 мм у діапазоні вибраних частот. Хвильові числа визначали за 

допомогою комп’ютерної програми IRsolution. Похибка при визначенні 

хвильового числаскладала ν = ± 0,01 см-1, визначення точності розташування 

піку становило ± 0,125 см-1. Фотометрична точність становила ± 0,2 % при 

програмному управлінні щілиною і тривалості інтегрування – t = 10 с. Крок 

інтегрування – ∆λ = 4 см-1. Матеріал попередньо висушували за температури  

Т = 373 ± 2 К впродовж 20 хв, перемішували у агатовій ступці з порошком КВr, 

а далі на гідравлічному пресі із зусиллям F = 20 МПа формували зразки за 

співвідношення: досліджуваний матеріал – 1 мг, КВr – 300 мг.  
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2.2.4. Методи обробки композицій та формування епоксиполімерних 

зразків 

Формування дослідних зразків полягало в отриманні однорідної 

композиції, до складу якої входили епоксидна смола та твердник ПЕПА. 

Залежно від об’єму зразків розраховували кількісний вміст інгредієнтів у 

масових частинах на 100 мас. ч. смоли. Композицію формували наступним 

чином: до епоксидної смоли вводили твердник ПЕПА (11 мас. ч., 12 мас. ч. або 

13 мас. ч.) та наповнювачі (порошок заліза або алюмінію). Було використано 3 

режими обробки зразків у фізичних полях. На початковому етапі тривалість 

процесу тверднення епоксикомпозитів складала 24 год., в умовах кімнатної 

температури. Першу групу епоксиполімерних зразків опромінено потоками 

високоенергетичних електронів. Другу групу спочатку піддавали додатковій 

термічній обробці, а потім опромінювали потоком електронів. Зразки третьої 

групи спочатку опромінювали, після чого була проведена додаткова термічна 

обробка за режимом ступінчастого нагрівання в сушильній шафі у діапазоні 

температур 70-130 °С протягом 6 год. Зразки епоксиполімерного матеріалу 

опромінювали в Інституті електронної фізики на мікротроні М-30 (рис. 2.5), 

режим роботи якого дозволяє формувати потоки прискорених електронiв з 

енергiями в дiапазонi 1-25 МеВ iз моноенергетичнiстю 0,02 % та струмом до  

50 мкА.  

Контроль температури опромінення здiйснювали за допомогою мiдь-

константанової диференціальної термопари, яка забезпечує стабільні 

вимірювання температури в умовах впливу радіації. Під час опромiнювання 

температуру зразків епоксиполімеру регулювали шляхом обдуву парами 

рідкого азоту. 
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Рис. 2.5. Загальний вигляд мікротрона М-30 

 

2.3. Дослідження електричних та гальваномагнітних властивостей 

напівпровідників 

2.3.1. Підготовка зразків для досліджень  

Підготовка напівпровідникових зразків для досліджень складається із 

таких послідовних етапів: 

1) визначення оптимальної форми та розмірів зразків; 

2) механічна обробка; 

3) нанесення контактів; 

4) нанесення шару епоксикомпозиту; 

5) опромінення електронами; 

6) монтаж. 

Зразки напівпровідників вирізалися з монокристалів германію та кремнію 

n-типу провідності. Отримані заготовки n-Si шліфувались спочатку порошком 
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М20, а потім – порошком М5 за допомогою спеціальної “призми” з плоско 

паралельними гранями. Зразки n-Ge шліфувались лише порошком М5. Після 

проведеної механічної обробки поверхню зразків протравлювали у травнику 

Уайта. Перед нанесенням контактів стравлену поверхню промивали етиловим 

спиртом. На підготовлені зразки n-Ge наносили контакти чистим оловом із 

домішкою Sb  за допомогою паяльника з голкоподібним жалом. Нанесені 

контакти після короткочасного відпалу за температури 570-600 К перевіряли на 

омічність за температури рідкого азоту. Контакти повинні були задовольняти 

наступним вимогам: 

1) відсутність нелінійних ефектів, тобто опір контакту не повинен залежати від 

величини струму; 

2) відсутність шумів контакту навіть при великих струмах, що проходять через 

контакти; 

3) механічна міцність, надійність та стабільність у часі. 

Нанесення контактів на n-Si проводили згідно методики [131]. На 

оброблену поверхню кремнієвого зразка за температури 450-470 °С 

вплавлювалась попередньо приготовлена евтектика Au Si  (недонасичена 

кремнієм) на глибину, що регулювалась вмістом золота в розчині та часом 

вплавлення. Контакти на поверхні зразків розміщувались аналогічно, як у 

випадку зразків n-Ge. Після цього на місця вплавлення наносилось чисте олово. 

Після перевірки всіх вище вказаних вимог, які висуваються до контактів 

германієвих та кремнієвих зразків, в місцях їх нанесення, припаювались тонкі 

мідні провідники. Форма та геометричні розміри напівпровідникових зразків 

для проведення вимірювань електропровідності та ефекту Холла представлені 

на рис. 2.6. 
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Рис. 2.6. Схема напівпровідникового зразка з провідниками 

 

 

Наступним етапом було нанесення на одержані зразки германію та 

кремнію шару епоксикомпозиту. Для цього в підготовлену форму у вигляді 

паралелепіпеда закріпляли зразок напівпровідникіа. У формі в заданих точках 

робили отвори для виводу провідників. Потім у форму заливали епоксидну 

композицію, яка покривала напівпровідниковий зразок. Захисний шар являв 

собою епоксиполімер отверджений ПЕПА (12 на 100 мас. ч. епоксидної смоли) 

без наповнювачів або епоксикомпозит наповнений порошками Fe або Al.  

Форма та розміри зразків n-Ge та n-Si, покритих шаром епоксикомпозиту 

подано на рис. 2.7, а загальний вигляд зразків – на рис. 2.8. 
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Рис. 2.7. Схема напівпровідникових зразків, покритих шаром епоксикомпозиту 

 

 

Рис. 2.8. Загальний вигляд зразка германію, покритого шаром 

епоксикомпозиту з порошком алюмінію 
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2.3.2. Вимірювання електропровідності та ефекту Холла 

На струмові контакти 1 та 2 досліджуваного зразка (ЗР) (рис. 2.9) від 

джерела живлення (ДЖ) через стабілізатор струму (СС) подавався 

стабілізований постійний струм. Характерною особливістю СС є незалежність 

роботи від температури та висока стабільність при ступінчастій установці 

струму від 0,5 мкА до 100 мА.  

Стабілізатор струму дозволяє проводити вимірювання в широкому 

інтервалі змін струмів (5 порядків), значно спрощує процес вимірювання 

питомого опору матеріалу при його змінах за час експерименту до 106 разів. 

При вимірюваннях електропровідності з контактів 1 та 2 фіксувався спад 

напруги. Для вимірювань сталої Холла зразок поміщався між полюси 

електромагніту, перпендикулярно до силових ліній індукції магнітного поля. 

Величина самого поля задавалась силою струму через електромагніт (струму 

1 А відповідало магнітне поле 0,2 Тл). ЕРС Холла змімалась з контактів 3 та 4. 

 

 

Рис. 2.9. Електрична блок-схема пристрою для вимірювання 

електропровідності та ефекту Холла 

 

Питомий опір напівпровідників значно більший, ніж у металів, тому для 

них може бути відчутним спад напруги між зондами (електродами Холла), який 

виникає внаслідок того, що зонди не встановлено точно в еквіпотенціальній 

площині [132]. Враховуючи те, що практично дуже важко встановити зонди 

точно в еквіпотенціальній площині, для виключення можливої помилки 

необхідно проводити вимірювання для двох різних напрямків магнітного поля. 
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Полярність електромагніту змінювали за рахунок зміни напрямку струму, який 

протікає через обмотки електромагніту. 

Для деякого напрямку магнітного поля виміряна холівська напруга між 

контактами 3 та 4 досліджуваного зразка (рис. 2.7) складає: 

RX UUU 1 ,     (2.7) 

де XU  – дійсна ЕРС Холла;  

RU  – спад напруги зумовлений неправильним положенням електродів через 

неточне встановлення в еквіпотенціальній площині. 

У разі протилежного напрямку магнітного поля: 

RX UUU 2      (2.8) 

З виразів (2.5) та (2.6) знаходимо: 

2
21 UU

U X


 .     (2.9) 

Як відомо [132], стала Хола визначається: 

nq

A

BI

dU
R X

X 



 ,     (2.10) 

де d – товщина зразка в напрямку магнітного поля,  

q – модуль заряду електрона,  

А – холл-фактор,  

n – концентрація електронів провідності.  

Для вимірювання температурних залежностей електропровідності та 

сталої Холла зразок обдувався парами азоту. Контроль температури зразка 

здійснювали за допомогою мідь-константанової диференціальної термопари. 

При цьому один із спаїв опускався в посудину Дюара з сумішшю води та льоду 

(T=273 К), а другий фіксувався безпосередньо біля досліджуваного зразка. 

Вимірювання ЕРС термопари та спаду напруги на різних контактах зразка 

проводили за допомогою цифрових вольтметрів В7-21А. 
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РОЗДІЛ 3 

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ 

ОПРОМІНЕНИХ ЕЛЕКТРОНАМИ ЕПОКСИПОЛІМЕРНИХ 

МАТЕРІАЛІВ  

 

3.1. Вплив електронного опромінення на співвідношення процесів 

структурування та деструкції 

 

Порівняно з іншими твердими тілами радіоліз полімерів залежить від його 

молекулярної ваги, ступеня структурування, наявності домішок та інших 

факторів. До незворотних радіаційних процесів в реактопластах належать 

зшивання та деструкція, які призводять до найбільш суттєвих змін у структурі 

і, як наслідок, у властивостях опромінених полімерів [133]. При цьому 

відбувається розрив хімічних зв’язків з утворенням вільних радикалів, 

зшивання полімерних ланцюгів, зміна молекулярної маси, хімічного складу, 

особливо в присутності кисню [134].  

Слід зазначити, що зшивання й деструкція в полімерах за умов 

опромінення відбуваються одночасно, проте, залежно від типу полімеру 

переважають процеси структурування, що призводить до зменшення 

молекулярної маси. Співвідношення швидкостей цих процесів суттєво залежить 

від структури полімеру, його стану, умов опромінення, тому завжди вказують 

для полімеру на його переважну схильність до структурування або до 

деструкції. Кількісною характеристикою структурування [133] є радіаційний 

вихід структурування (g), який описують кількістю структурних елементів 

(мономерних ланок) полімерних ланцюгів, що об’єдуються у випадку 

поглинання енергії 100 еВ іонізуючого випромінювання. Слід виділити, що 

окремим варіантом є використання радіаційно-хімічного виходу, який 

описується кількістю поперечних зв’язків g(X), утворених в результаті 
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поглинання полімером енергії 100 еВ. Оскільки кожний поперечний зв’язок 

об’єднує дві ланки, тому:  

g(X)=0,5 g.      (3.1) 

Утворення міжмолекулярних зв’язків приводить до зростання 

середньочислової молекулярної маси епоксиполімеру та його характеристичної 

в’язкості. За великих доз опромінення в полімері виникає нерозчинна фракція 

(гель-фракція) яка пов’язана із неструктурованою частиною системи золь-

фракцію (z) співвідношенням: 

z=1−G.      (3.2) 

У гель-точці на кожну макромолекулу згідно з теорією структурування 

Чарлзбі припадає один міжмолекулярний зв’язок. Для епоксиполімерів різних 

типів гель-точка відповідає дозі (20-60) кГр. Через значення дози гелеутворення 

Dr можна розрахувати радіаційно-хімічний вихід поперечних зв’язків g(X). 

Якщо Dr представити в мегагреях, то це співвідношення матиме вигляд [133]: 

cr MD
Xg

1
1083,4)( 3 ,     (3.3) 

де Мс – середньомолекулярна маса полімеру. 

Рівняння (3.3) справедливе за умови, що Мс не залежить від дози, розподіл 

зв’язків у зразку є випадковим, молекулярно-масовий розподіл не змінюється і 

відсутня деструкція. 

Для кількісної оцінки процесів структурування й деструкції за умови їх 

одночасного перебігу використовують формулу Чарлзбі-Піннера [133]: 

DPqq

p
zz

n00

02
1 1

 ,    (3.4) 

де p0 та q0 – частки розірваних та об’єднаних ланок головного ланцюга в 

розрахунку на одиницю дози, які пропорційні відповідно виходам деструкції та 

структурування;  

nP  – середньочисловий ступінь полімеризації.  
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Визначення g(X) можна проводити методом вимірювання модуля 

пружності. При цьому за умови зростання ступеня структурування цей модуль 

зростає. Якщо виникає просторова сітка, то модуль пружності має вигляд [133]: 

DXRTgE пр )(1021,6 4
.  ,    (3.5) 

де ρ – густина полімеру,  

T – абсолютна температура,  

R – універсальна газова стала. 

Попередню оцінку співвідношення між  процесами структурування та 

деструкції проведено методом визначення впливу опромінення різними дозами 

електронів з енергією 10 МеВ на механічні та експлуатаційні властивості 

епоксиполімерів структурованих твердником ПЕПА (12 мас. ч.) [135, 136]. 

Після додаткової термічної обробки епоксиполімерні зразки опромінювали 

прискореними електронами з енергією 10 МеВ дозами від 0,1 МГр до 0,7 МГр. 

Для забезпечення стабільності кімнатної температури опромінення, яка 

фіксувалась мідь-константановою диференціальною термопарою, 

епоксиполімерні зразки обдувались парами азоту.  

На рис. 3.1 представлено залежність границі міцності при стисненні 

епоксиполімерів від поглинутої дози електронного опромінення. Для доз 

поглинання до 0,1 МГр границя міцності практично не змінюється, а потім 

монотонно зростає і досягає максимуму при дозі 0,2 МГр (збільшення у 2 рази). 

Подальше збільшення дози поглинання до 0,5 МГр призводить до зменшення 

границі міцності більше ніж в 3 рази, і при переході через мінімум знову 

відбувається зростання.  

Руйнування зразка при одновісному стиску, що має форму стержня, 

відбудеться за такого критичного напруження, коли втрачається стійкість [137]. 

Втратою стійкості для стержня, стиснутого центральними силами, буде згин 

стержня. Розв’язок задачі Ейлера при осьовому стисканні стержня дає 

наступний вираз для критичної сили, за якої стержень буде втрачати стійкість: 
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2

min

2

l

kEJ
Fкр


 ,      (3.6) 

де k – довільне ціле число, E – модуль Юнга, minJ – мінімальний момент інерції 

поперечного перерізу стержня, l – довжина стержня.  

 
Рис. 3.1. Залежність границі міцності при стисненніепоксиполімерів від 

поглинутої дози опромінення електронами з енергією 10 МеВ 

 

При цьому важливою є перша критична сила (k=1). Мінімальний момент 

інерції поперечного перерізу залежить від площі та форми перерізу.  

Мінімальний момент інерції для зразка з круглим поперечним перерізом 

діаметром d рівний [137]: 

64

4

min

d
J


 .      (3.7) 

Тоді критичне значення механічного напруження, за якою руйнуються 

зразки складає:  
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Як слідує з виразу (3.8), критичне напруження прямопропорційне модулю 

Юнга. Тому такі специфічні залежності границі міцності від поглинутої дози 

електронного опромінення для епоксиполімерів можна пов’язати зі змінами 

величини модуля Юнга, що, в свою чергу, обумовлені радіаційно-хімічними 

процесами в опромінених епоксиполімерах. До таких основних процесів 

відносяться поперечне структурування, внаслідок якого укрупнюються 

макромолекули полімеру за рахунок утворення поперечних хімічних зв’язків 

між лінійними макромолекулами, та деструкція макромолекул з утворенням 

летких продуктів і макромолекул меншої довжини [59]. Також, враховуючи 

результати роботи [136], опромінення електронами з енергією Е>2 МеВ 

призводить до утворення в полімерах мікротріщин. Зростання границі міцності 

у 3 рази для епоксиполімерів у випадку застосування доз поглинання до 0,2 МГр 

може бути пов’язане з домінуючим впливом поперечних міжмолекулярних 

зв’язків. Для доз поглинання від 0,2 МГр до 0,5 МГр домінують процеси 

радіаційної деструкції, що призводить до зменшення границі міцності у 5 раз. 

Подальше збільшення поглинутої дози електронного опромінення може 

сприяти утворенню нових ланцюгів макромолекул епоксиполімеру, в яких 

енергія зв’язку між атомами є більшою, що пояснює зростання границі міцності 

у випадку доз поглинання більших за 0,5 МГр.  

Аналогічні міркування можна застосувати визначення щодо вимірювань 

інтенсивності зношування для опромінених епоксиполімерних  

зразків (рис. 3.2). Відмінною особливістю залежності границі міцності від 

поглинутої дози є те, що мінімальна інтенсивність зношування (0,06 мм/км) 

досягається у випадку опромінення дозою поглинання 0,7 МГр. Процеси 

структурування можуть вносити більший вклад в підвищення зносостійкості, 

ніж границі міцності, що відповідно пояснює досягнуту максимальну 

зносостійкість для дози поглинання 0,7 МГр, а не для дози 0,2 МГр. 
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Рис. 3.2. Залежність інтенсивності зношування епоксиполімерів від 

поглинутої дози опромінення електронами з енергією 10 МеВ 

 

3.2. Вплив режимів обробки на механічні властивості епоксиполімерів 

Для визначення границі міцності при стисненні використано 3 технологічні 

режими обробки епоксиполімерів [138-147]. На початковому етапі тверднення 

епоксиполімерів тривало 24 год за нормальних умов. Під час першого режиму 

обробки зразки опромінювались потоками електронів. Під час другого режиму 

обробки епоксиполімерні зразки спочатку піддавались термічній обробці, а 

потім електронному опроміненню. Під час третього режиму обробки спочатку 

проводилось опромінення потоками електронів з подальшою термічною 

обробкою. Епоксиполімерні зразки опромінювались прискореними 

електронами з енергією 12 МеВ та дозами від 5 кГр до 60 кГр.  

Опромінення епоксиполімерів дозою 10 кГр призводить до зростання у 3 

рази границі міцності при стисненні порівняно з неопроміненими 

епоксиполімерами, додатково структурованими під впливом термічного поля 

(рис. 3.3), що повʼязано з підвищенням рухливості сегментів макромолекул 

епоксидної композиції та формуванням однорідної структури епоксиполімерної 

сітки. У випадку опромінення епоксиполімерів дозою 30 кГр відбувається 
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зниження границі міцності при стисненні, при цьому крива монотонно спадає зі 

збільшенням дози електронного випромінення, оскільки за умови підвищеної 

інтенсивності випромінювання домінують процеси деструкції над процесами 

радіаційного структурування, що призводить до руйнування утворених 

хімічних звʼязків. Отримані специфічні залежності границі міцності при 

стисненні від поглинутої дози електронного випромінення для епоксиполімерів 

пов’язані зі структурними перетвореннями в епоксиполімерній сітці та зміною 

величини модуля Юнга.  

Обробка епоксиполімерів електронним випроміненням дозою 10 кГр з 

наступною витримкою у термічному полі призводить до зниження границі 

міцності при стисненні у 1,6 раз порівняно з опроміненими зразками, що 

пов’язано з перетвореннями надмолекулярної структури епоксиполімерної 

матриці під впливом теплової енергії. В результаті термічної обробки кількість 

хімічних зв’язків не змінюється, однак теплова енергія призводить до 

формування крупних кластерів за рахунок впорядкування надмолекулярної 

структури, що призводить до підвищення здатності локальних об’ємів 

епоксиполімерної матриці зміщуватись відносно інших під впливом статичного 

навантаження без руйнування. 

Підвищення міцності при стисненні на 37 % епоксиполімерів (рис. 3.3, б), 

які оброблені у термічному полі з наступним опроміненням, порівняно з 

епоксиполімерами після термічної обробки повʼязано з процесами вторинного 

структурування за рахунок утворення нових хімічних звʼязків між 

макромолекулами епоксидної смоли та поліетиленполіаміну в результаті 

активації гідроксильних груп під впливом радіаційного  випромінення. 

Використання радіаційного випромінення дозами 30-60 кГр (рис. 3.3) 

призводить до різкого зниження границі міцності при стисненні 

епоксиполімерів через домінування процесів радіаційної деструкції 

епоксиполімерної сітки в обʼємі циліндричних зразків. 
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Рис. 3.3. Залежність границі міцності при стисненні від поглинутої дози 

опромінення електронами з енергією 12 МеВ для епоксиполімерів з різним 

вмістом твердника ПЕПА: а – 11 мас. ч., б – 12 мас. ч., в – 13 мас. ч.;  

1 – опромінені епоксиполімери з наступною термічною обробкою;  

2 – термічно оброблені епоксиполімери з наступною обробкою радіаційним 

випроміненням; 3 – опромінені епоксиполімери без термічної обробки 

а 

б 

в 
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 Твердість епоксиполімерів опромінених дозами 10 кГр аналогічно 

міцності при стисненні зростає на 18 % порівняно з епоксиполімерами після 

термічної обробки (рис. 3.4, б). Проведення комплексної обробки 

епоксиполімерів, яка полягає в радіаційному опроміненні зразків потоками 

електронів з наступною термічною обробкою або в термічній обробці з 

наступною  обробкою радіаційним випроміненням, призводить до зниження 

твердості в діапазоні 10-50 кГр, що повʼязано з пластифікацією поверхневого 

шару епоксиполімерів в результаті проведення наступної обробки у фізичному 

полі.  

У випадку використання вищої дози радіаційного випромінення  

(50-60 кГр) відбувається підвищення твердості (рис. 3.4), що обумовлено 

процесами додаткового структурування за рахунок утворення нових хімічних 

звʼязків між компонентами епоксидної композиції у поверхневих шарах, в яких  

сегменти макромолекул епоксиполімерної сітки характеризуються вищою 

рухливістю.  

Проведені дослідження впливу термообробки та високоенергетичного 

електронного опромінення на механічні властивості епоксиполімеру дозволили 

встановити оптимальні технологічні умови одержання даного епоксиполімеру з 

підвищеними показниками границі міцності та твердості відносно 

неопромінених зразків. 
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Рис. 3.4. Залежність твердості від поглинутої дози опромінення 

електронами для епоксиполімеру з різним вмістом твердника ПЕПА:  

а – 11 мас. ч., б – 12 мас. ч., в – 13 мас. ч.;  

1 – опромінені епоксиполімери з наступною термічною обробкою; 2 – термічно 

оброблені епоксиполімери з наступною обробкою радіаційним випроміненням; 

3 – опромінені епоксиполімери без термічної обробки 

в 

а 

б 
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3.3. Вплив режимів обробки на електропровідність епоксиполімерів 

Електропровідні полімеркомпозити використовують для одержання 

провідних покриттів, теплових та радіаційних екранів, заземлювачів та 

розробки приладів електроніки та мікросенсорики [148-153]. Одним із  способів 

забезпечення електропровідності композитних матеріалів на основі полімерних 

діелектриків є введення електропровідних наповнювачів [154]. Розробка 

електропровідних композитних матеріалів має задовольняти ряд важливих 

техніко-економічних вимог, таких як технологічність виробництва, 

економічність, надійність та довговічність. При цьому більшість розроблених 

матеріалів не відповідають комплексу перерахованих вимог.  

В роботі [145] досліджено вплив опромінення дозами від 5 кГр до 100 кГр 

з енергією 12 МеВ та термообробки на питому електропровідність 

епоксиполімерів структурованих поліетиленполіаміном з вмістом твердника 

11 мас. ч., 12 мас. ч. та 13 мас. ч.). Зразки для досліджень питомої 

електропровідності мали форму прямокутного перерізу і оброблені за різних 

режимів опромінення та термообробки.  

Питома електропровідність епоксиполімерів (рис. 3.5, крива 1), при 

відсутності та за наявності термічної оброки після опромінення, зі збільшенням 

дози до 10 кГр зменшується і при переході через мінімум починає зростати. 

Опромінення зразків епоксиполімерів з вмістом твердника 12 мас. ч. потоком 

100 кГр та їх наступна термічна обробка призводить до зростання питомої 

електропровідності в 1,7 раз. Для зразків епоксиполімерів з вмістом твердника 

11 мас. ч. питома електропровідність зростає в 1,2 рази, та в 3,9 раз для 

епоксиполімерів з вмістом твердника 13 мас. ч. при опроміненні цих зразків 

дозою 100 кГр без наступної термообробки (рис. 3.6 та рис. 3.7, крива 1). 

Наступна термічна обробка даних зразків після опромінення призводить до 

зменшення їх питомої електропровідністі (рис. 3.6 та рис. 3.7). 

Співвідношення ймовірностей між процесами структурування та 

деструкції залежить від величини поглинутої дози опромінення [139, 154]. 
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Ефективність таких процесів пов’язана з радіаційно-хімічними перетворенями 

в епоксиполімерах буде залежати від наступної термообробки та масової частки 

поліетиленполіаміну, що пояснює одержані залежності на рис. 3.5-3.7.  

Питома електропровідність полімерів визначається наявністю вільних 

іонів, які хімічно не зв’язані з макромолекулами. При цьому полімерний ланцюг 

в перенесенні електричних зарядів не приймає участі, а електропровідність 

полімеру в значній мірі залежить від наявності низькомолекулярних домішок, 

які можуть бути джерелом іонів [139]. 

Вираз для іонної провідності можна записати у вигляді [154]: 
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де q – модуль заряду електрона,  

mi – заряд і-го позитивного іона в одиницях заряду електрона,  

ni – концентрація і-го позитивного іона,  

μi – рухливістьі-го позитивного іона;  

mj, nj, μj – відповідні величини для j-го від’ємного іона. 

 

 

Рис. 3.5. Залежність питомої електропровідності від поглинутої дози 

випромінення епоксиполімерів з вмістом поліетиленполіаміну 12 мас. ч.:  

1 – опромінені епоксиполімери з наступною термічною обробкою;  

2 – опромінені епоксиполімери без термічної обробки  
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Рис. 3.6. Залежність питомої електропровідності від поглинутої дози 

випромінення епоксиполімерів з вмістом поліетиленполіаміну 11 мас. ч.:  

1 – опромінені епоксиполімери з наступною термічною обробкою;  

2 – опромінені епоксиполімери без термічної обробки 

 

Рис. 3.7. Залежність питомої електропровідності від поглинутої дози 

випромінення епоксиполімерів з вмістом поліетиленполіаміну 13 мас. ч.:  

1 – опромінені епоксиполімери з наступною термічною обробкою;  

2 – опромінені епоксиполімери без термічної обробки 
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Об’єднання макроланцюгів полімеру призводить до формування 

просторової сітки та відповідно до зменшення рухливості іонів [153]. Для 

епоксиполімерів з різним вмістом твердника ПЕПА при дозах електронного 

опромінення до 10 кГр ймовірність поперечного утворення хімічних зв’язків 

значно вища за ймовірність деструкції макромолекул, що пояснює зменшення 

питомої електропровідності (рис. 3.5-3.7). Для доз опромінення більших за 

10 кГр процеси деструкції стають більш домінуючими.  

 

3.4. Структурування епоксиполімерів під впливом фізичних полів 

З метою покращення експлуатаційних властивостей полімерів 

використовують різноманітні методи структурної модифікації: фотохімічне та 

радіаційне структурування макромолекул, співполімеризацію, заміщення 

бокових функціональних груп тощо. Об’єднання макромолекул поперечними 

ковалентними зв’язками призводить до суттєвого підвищення теплостійкості, 

пружності, ударної міцності, тощо [161, 162]. Спiввiдношення процесів 

структурування і деструкції макромолекул суттєвим чином впливає на вміст 

гель-фракцiї [163]. У полімерній матрицi є областi iз рiзним рiвнем 

молекулярної рухливостi, кожна з яких характеризується своїм значенням 

величини ефективної енергiї активації реакції рекомбінації макрорадикалів. В 

кристалічній фазі рухливість макрорадикалів дещо нижча і ефективність 

об’єднання макромолекул хімічними зв’язками нижча. Для зменшення 

концентрації залишкових макрорадикалів полімер після опроміненя іноді 

прогрівають за температури, яка близька до температури плавлення. Така 

обробка збільшує рухливість макрорадикалів і тим самим збільшує кількість 

хімічних зв’язків макромолекул [164]. Внаслiдок того, що радіаційний вихід 

макрорадикалів залежить вiд молекулярної структури опромiнюваної речовини, 

кiлькiснi результати процесів структурування різних полімерів можуть значно 

відрізнятись [162-166].  
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Теоретичні основи розрахунку густини хімічних зв’язків, що утворені в 

процесі структурування, за даними золь-гель аналізу заклали Флорі [173] та 

Чарлзбі [174,175], які використовували методи комбінаторики стосовно 

початкового найбільш ймовірного розподілу. Разом з тим, комбінаторна теорія 

не дала можливості розрахувати кінетику накопичення гелю для початкових 

розподілів типу Шульца-Цімма та логарифмічно-нормального типу [162]. Ці 

задачі були вирішені значно пізніше за допомогою методів чисельного 

інтегрування в роботах Сайтоу та Інокуті [176-178]. Найбільш поширеним та 

доступним методом визначення кількості утворених в процесі структурування 

хімічних зв’язків у модифікованих полімерах є екстракція розчинної частки 

(золю) від нерозчинної частки полімеру (гелю). Обробку експериментальних 

даних золь-гель аналізу можна здійснювати різними методами, зокрема на 

основі аналізу рівняння Чарлзбі-Піннера [161, 174]: 
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    (3.10) 

де z – вміст золь фракції;  

D – доза опромінення;  

gc, gs – радіаційний вихід зшивок та розривів макромолекул відповідно; 

Mw – середньовагова молекулярна маса полімеру. 

Величина gs/2gc визначає відношення ймовірності деструкції до 

ймовірності структурування полімерних ланцюгів в ініційованих радикальних 

процесах [161]. 
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отримаємо рівняння прямої: 

xy   .  (3.11) 

Коли α>0,5, то буде переважати процеси деструкції, а для α<0,5 – процеси 

структурування полімерних ланцюгів. Враховуючи те, що s=1-g (де g – вміст 

гель-фракції), лінійна апроксимація експериментальних залежностей вмісту 
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гель-фракції від дози радіаційного випромінення на основі рівняння (3.10) 

дозволить обчислити відношення ймовірності деструкції до ймовірності 

структурування полімерних ланцюгів в опроміненому епоксиполімері. 

Тому для кількісної оцінки впливу дози випромінення та термообробки на 

процеси деструкції та структурування епоксиполімерів проводено визначення 

вмісту гель-фракції в опромінених електронами епоксиполімерах 

структурованих твердником ПЕПА (11 мас. ч., 12 мас. ч. та 13 мас. ч.) та з 

наступною обробкою одержаних залежностей на основі вище описаного 

методу. На рис. 3.8 подано залежності вмісту гель-фракції в опромінених 

епоксиполімерах, які піддавались наступній термообробці.  

Вміст гель-фракції опромінених епоксиполімерах з додатково оброблених 

в термічному полі залишається стабільним у випадку застосування доз 

радіаційного випромінення 10-30 кГр, що повʼязано з формуванням стійких 

хімічних звʼязків між макромолекулами епоксиполімерної смоли та 

поліетилполіаміну під впливом фізичних полів (рис. 3.8, б). У випадку обробки  

епоксиполімерів радіаційним випроміненням або комплексною обробкою у 

термічному полі з наступною обробкою радіаційним випроміненням вміст гель-

фракції знижується на 2-4 %, оскільки інтенсивність опромінення дозами  

10-30 кГр призводить до утворення нестійких фізичних та одинарних хімічних 

звʼязків. Підвищення доз випромінення до 60 кГр забезпечує формування 

стійких подвійних та потрійних хімічних звʼязків, кількість яких зростає 

пропорційно до збільшення дози опромінення. 

На рис. 3.9 представлені залежності золь-фракції від дози випромінення 

для даних епоксиполімерів. Визначення коефіцієнтів α=gs/2gc на основі методу 

найменших квадратів здійснювалось шляхом лінійної апроксимації даних 

залежностей для різних інтервалів доз випромінення.  
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а      б 

 

в 

Рис. 3.8. Вплив дози виромінення на вміст гель-фракції епоксиполімерів з 

вмістом поліетиленполіаміну 11 мас. ч. (а), 12 мас. ч (б) та 13 мас. ч. (в) залежно 

від режиму обробки:  

1 – опромінені епоксиполімери з наступною термічною обробкою;  

2 – термічно оброблені епоксиполімери з наступною обробкою радіаційним 

випроміненням;  

3 – опромінені епоксиполімери без термічної обробки 
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На основі золь-гель аналізу та обчислених значень відношень ймовірності 

деструкції до ймовірності радіаційного структурування епоксиполімерної сітки 

проведено інтерпретацію одержаних залежностей границі міцності, твердості, 

питомої електропровідності епоксиполімерів від дози радіаційного 

випромінення потоком електронів. Встановлено, що додаткове структурування 

епоксиполімерів за рахунок утворення нових хімічних звʼязків між кінцевими 

групами макромолекули епоксидної смоли та поліетиленполіаміну призводить 

до зменшення питомої електропровідності епоксиполімерів, а радіаційна 

деструкція – до збільшення. Вміст гель-фракції в епоксиполімерах залежить від 

вмісту поліетиленполіаміну, дози радіаційного випромінення та режиму 

обробки у фізичному полі. 

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

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

здійснено шляхом лінійної апроксимації даних залежностей для різних 

інтервалів доз випромінення на основі методу найменших квадратів  

(рис. 3.9-3.11). Визначено, що обчислене значення коефіцієнта α для 

епоксиполімерів з різним вмістом поліетиленполіаміну та різним режимом 

обробки є меншим 0,5. Це означає, що для опромінених епоксиполімерів 

радіаційне структурування епоксиполімерної сітки переважає радіаційну 

деструкцію і залежить від дози радіаційного випромінення, додаткової 

термообробки та режиму обробки. В результаті експериментальних досліджень 

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

твердість та питома електропровідність опромінених потоками електронів 

епоксиполімерів з наступною обробкою в термічному полі перебувають у 

кореляційній залежності від дози радіаційного випромінення. 
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Рис. 3.9. Залежність функції 2
1

zz   від оберненої дози радіаційного 

випромінення для епоксиполімерів з вмістом поліетиленполіаміну 12 мас. ч.:  

а – опромінені епоксиполімери без термічної обробки;  

б – опромінені епоксиполімери з наступною термічною обробкою;  

в – термічно оброблені епоксиполімери з наступним опроміненням 

 

 

Рис. 3.10. Залежність функції 2
1

zz   від від оберненої дози радіаційного 

випромінення для епоксиполімерів з вмістом поліетиленполіаміну 11 мас. ч.:  

а – опромінені епоксиполімери без термічної обробки;  

б – опромінені епоксиполімери з наступною термічною обробкою;  

в – термічно оброблені епоксиполімери з наступним опроміненням 
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Рис. 3.11. Залежність функції 2
1

zz   від оберненої дози радіаційного 

випромінення для епоксиполімерів з вмістом поліетиленполіаміну 13 мас. ч.:  

а – опромінені епоксиполімери без термічної обробки;  

б – опромінені епоксиполімери з наступною термічною обробкою;  

в – термічно оброблені епоксиполімери з наступним опроміненням 

 

3.5. Вплив режимів обробки на утворення хімічних зв’язків в 

епоксиполімерах 

Кількісний та якісний аналіз досліджуваних епоксиполімерів проведено 

за допомогою ІЧ-спектроскопії. Положення максимумів на смуг поглинань на 

ІЧ-спектрах характеризує природу матеріалу, а кількість смуг поглинання, їх 

форма і ширина, інтенсивність визначаються структурою та хімічним складом 

матеріалу. Використано метод «внутрішнього стандарту» для дослідження 

відносного вмісту певних функціональних груп в полімерних матеріалах [115, 

150-154]. 

Досліджувані полімерні зразки, які містять в складі епоксидну смолу та 

твердник поліетиленполіамін, попередньо піддавали термічній обробці (зразок  

№ 1), радіаційному опроміненню (зразок № 2), термічній обробці та наступному 

радіаційному опроміненню (зразок № 3), радіаційному опроміненню та 

наступній термічній обробці (зразок № 4). 
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Для епоксиполімеру зразка, який піддавався впливу термічного поля, в 

області деформаційних коливань, що відповідає частотам 400-1500 см-1, 

виявлено наступні смуги поглинання (рис. 3.12) з оптичною густиною D = 0,18 

і площею піка S = 31,37 % за частоти ν = 558,16 см-1, оптичною густиною 

D = 0,18 і площею піка S = 6,2 % за частоти ν = 670,03 см-1, оптичною густиною 

D = 0,16 і площею піка S = 40,99 % за частоти ν = 828,20 см-1, оптичною 

густиною D = 0,19 і площею піка S = 18,50 % за частоти ν = 874,49 см-1, 

оптисчною густиною D = 0,16 і площею піка S = 41,68 % за частоти 

ν = 1036,51 см-1, оптичною густиною D = 0,15 і площею піка S = 33,50 % за 

частоти ν = 1183,10 см-1, оптичною густиною D = 0,15 і площею піка 

S = 66,11 % за частоти ν = 1248,68 см-1, оптичною густиною D = 0,17 і площею 

піка S = 28,67 % за частоти ν = 1298,83 см-1, оптичною густиною D = 0,17 і 

площею піка S = 15,75 % за частоти ν = 1364,41 см-1, оптичною густиною 

D = 0,14 і площею піка S = 6,49 % за частоти ν = 1458,92 см-1. 

 

 

Рис. 3.12. Спектрограма в інфрачервоному діапазоні поглинання 

епоксиполімеру, що піддавався термічній обробці 
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В області валентних коливань, яка відповідає подвійним зв’язкам (C=C, 

C=O, C=N) і знаходиться в інтервалі частот 1500-1800 см-1, виявлені смуги 

поглинання з оптичною густиною D = 0,11 і площею піка S = 13,19 % за частоти 

ν = 1509,07 см-1, оптичною густиною D = 0,17 і площею піка S = 14,14 % за 

частоти ν = 1578,51 см-1, оптичною густиною D = 0,16 і площею піка 

S = 19,10 % за частоти ν = 1609,37 см-1. 

В області потрійних зв’язків 2000-2300 см-1 (С≡С, С≡N) виявлені наступні 

смуги поглинання з оптичною густиною D = 0,21 і площею піка S = 10,69 % за 

частоти ν = 2066,50 см-1, оптичною густиною D = 0,21 і площею піка 

S = 21,37 % за частоти ν = 2280,60 см-1, оптичною густиною D = 0,17 і площею 

піка S = 34,19 % за частоти ν = 2369,32 см-1, 

В області високих частот 2700…4000 см-1 зафіксовано 5 смуг поглинань з 

оптичною густиною D = 0,17 і площею піка S = 48,11 % за частоти  

ν = 2870,81 см-1, оптичною густиною D = 0,16 і площею піка S = 43,51 % за 

частоти ν = 2928,68 см-1, оптичною густиною D = 0,16 і площею піка 

S = 52,80 % за частоти ν = 2963,40 см-1, оптичною густиною D = 0,18 і площею 

піка S = 6,35 % за частоти ν = 3050,19 см-1, оптичною густиною D = 0,13 і 

площею піка S = 11,76% за частоти ν = 3449,46 см-1. Виявлені смуги поглинання 

в області подвійних та потрійних зв’язків вказують на високий ступінь 

структурування епоксиполімерного матеріалу.  

Для епоксиполімеру, який піддавався радіаційному опроміненню, 

зафіксовано смуги поглинання зі зміщенням в область менших частот 

(рис. 3.13) порівняно із досліджуваним полімером, який піддавався лише 

термічній обробці. Для даного епоксиполімеру виявлені наступні смуги 

поглинання: з оптичною густиною D = 0,14 і площею піка S = 76,57 % за 

частоти ν = 557,43 см-1, оптичною густиною D = 0,16 і площею піка S = 9,48 % 

за частоти ν = 669,30 см-1, оптичною густиною D = 0,14 і площею піка 

S = 41,89 % за частоти ν = 827,46 см-1, оптичною густиною D = 0,17 і площею 

піка S = 24,85 % за частоти ν = 873,75 см-1, оптичною густиною D = 0,14 і 
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площею піка S = 44,44 % за частоти ν = 1035,77 см-1, оптичною густиною 

D = 0,13 і площею піка S = 34,25 % за частоти ν = 1182,36 см-1, оптичною 

густиною D = 0,12 і площею піка S = 69,59 % за частоти ν = 1247,94 см-1, 

оптичною густиною D = 0,15 і площею піка S = 48,53 % за частоти 

ν = 1298,09 см-1, оптичною густиною D = 0,15 і площею піка S = 16,05 % за 

частоти ν = 1363,67 см-1, оптичною густиною D = 0,09 і площею піка S = 6,90 % 

за частоти ν = 1458,18 см-1.  

 

 

Рис. 3.13. Спектрограма в інфрачервоному діапазоні поглинання 

епоксиполімеру, що піддавався радіаційному випроміненню 

 

В області подвійних зв’язків виявлені смуги поглинання з оптичною 

густиною D = 0,08 і площею піка S = 13,82 % за частоти ν = 1508,33 см-1, 

оптичною густиною D = 0,15 і площею піка S = 4,80 % за частоти  

ν = 1577,77 см-1, оптичною густиною D = 0,13 і площею піка S = 19,74 % за 

частоти ν = 1608,63 см-1. Отримані низькі значення площі піків в даній області 

вказують на наявність непрореагованих функціональних груп в 

епоксиполімерному матеріалі, що піддавався дії радіаційного випромінення. 
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В області потрійних зв’язків виявлені наступні смуги поглинання з 

оптичною густиною D = 0,19 і площею піка S = 9,30 % за частоти 

ν = 2077,33 см-1, оптичною густиною D = 0,18 і площею піка S = 10,28 % за 

частоти ν = 2279,96 см-1, оптичною густиною D = 0,16 і площею піка 

S = 31,85 % за частоти ν = 2372,44 см-1. 

В області високих частот зафіксовано смуги поглинання з оптичною 

густиною D = 0,09 і площею піка S = 49,25 % за частоти ν = 2870,08 см-1, 

оптичною густиною D = 0,08 і площею піка S = 50,77 % за частоти  

ν = 2927,94 см-1, оптичною густиною D = 0,08 і площею піка S = 57,43 % за 

частоти ν = 2962,66 см-1, оптичною густиною D = 0,10 і площею піка 

S = 15,60 % за частоти ν = 3057,17 см-1, оптичною густиною D = 0,03 і площею 

піка S = 22,35% за частоти ν = 3448,72 см-1. 

Дані смуги поглинання характеризуються меншими значеннями оптичної 

густини та більшими площами піків порівняно із смугами поглинання, 

отриманими для полімеру, який піддавали термічній обробці. Це вказує на 

активацію перебігу фізико-хімічних процесів під час радіаційного 

випромінення, що призводить до утворення вищої кількості хімічних зв’язків в 

епоксиполімерній сітці −N−H−, −O−H−, −C−H− та валентних коливань −C−C−, 

−C−O−, −C−N−групами. 

Для епоксиполімеру, який піддавався термічній обробці з наступним 

радіаційним опроміненням, частоти смуг поглинання на ІЧ-спектрограмі 

співпадають із отриманими частотами смуг поглинання для епоксиполімеру, 

який піддавався обробці радіаційним випроміненням (рис. 3.14). Для даного 

епоксиполімеру виявлені наступні смуги поглинання: з оптичною густиною 

D = 0,10 і площею піка S = 80,22 % за частоти ν = 557,43 см-1, оптичною 

густиною D = 0,13 і площею піка S = 9,92 % за частоти ν = 669,30 см-1, 

оптичною густиною D = 0,08 і площею піка S = 68,52 % за частоти 

ν = 827,46 см-1, оптичною густиною D = 0,08 і площею піка S = 45,51 % за 

частоти ν = 1035,77 см-1, оптичною густиною D = 0,07 і площею піка 
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S = 39,72 % за частоти ν = 1182,36 см-1, оптичною густиною D = 0,07 і площею 

піка S = 73,79 % за частоти ν = 1247,94 см-1, оптичною густиною D = 0,10 і 

площею піка S = 51,19 % за частоти ν = 1298,09 см-1, оптичною густиною 

D = 0,12 і площею піка S = 16,79 % за частоти ν = 1363,67 см-1, оптичною 

густиною D = 0,08 і площею піка S = 6,94 % за частоти ν = 1458,18 см-1. Дані 

смуги поглинання характеризуються меншими значеннями оптичної густини і 

більшими значеннями площі піків порівняно із ІЧ-спектрограми 

епоксиполімерів, які піддавали впливу термічного поля (№ 1) та радіаційному 

випроміненню (№ 2). 

 

 

Рис. 3.14. Спектрограма в інфрачервоному діапазоні поглинання 

епоксиполімеру, що піддавався термічній обробці та радіаційному 

випроміненню 

 

В області подвійних зв’язків виявлені смуги поглинання з оптичною 

густиною D = 0,13 і площею піка S = 4,96 % за частоти ν = 1577,77 см-1, 

оптичною густиною D = 0,10 і площею піка S = 20,41 % за частоти 

ν = 1608,63 см-1, оптичною густиною D = 0,14 і площею піка S = 9,76 % за 

частоти ν = 1637,56 см-1. Отримані нижчі значення оптичної густини для даних 
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смуг поглинання вказують на утворення вищої кількості подвійних зв’язків в 

епоксиполімерному матеріалі, який обробляли термічно з наступним 

радіаційним випроміненням. 

В області потрійних зв’язків виявлені смуги поглинання з оптичною 

густиною D = 0,21 і площею піка S = 4,53 % за частоти ν = 1830,45 см-1, 

оптичною густиною D = 0,20 і площею піка S = 10,68 % за частоти 

ν = 1896,03 см-1, оптичною густиною D = 0,20 і площею піка S = 21,54 % за 

частоти ν = 2065,76 см-1, оптичною густиною D = 0,21 і площею піка 

S = 48,88 % за частоти ν = 2279,86 см-1, оптичною густиною D = 0,18 і площею 

піка S = 32,46 % за частоти ν = 2372,44 см-1. В області високих частот 

зафіксовано смуги поглинання з оптичною густиною D = 0,11 і площею піка 

S = 49,40 % за частоти ν = 2870,08 см-1, оптичною густиною D = 0,10 і площею 

піка S = 46,35 % за частоти ν = 2927,94 см-1, оптичною густиною D = 0,10 і 

площею піка S = 62,37 % за частоти ν = 2964,59 см-1, оптичною густиною 

D = 0,14 і площею піка S = 34,76 % за частоти ν = 3057,17 см-1, оптичною 

густиною D = 0,08 і площею піка S = 14,19% за частоти ν = 3431,36 см-1. Дані 

області характеризуються вищими значеннями оптичної густини порівняно із 

значеннями, отриманими для полімеру, який піддавали радіаційному 

випроміненню. Це вказує на кращу взаємодію компонентів епоксиполімерної 

системи з утворенням потрійних зв’язків під час радіаційного випромінення 

полімерних зразків, які попередньо не піддавали термічній обробці. 

Для епоксиполімеру, який піддавався радіаційному випроміненню з 

наступною термічною обробкою, частоти смуг поглинання на ІЧ-спектрі 

співпадають із отриманими частотами смуг поглинання для епоксиполімерів, 

які піддавались радіаційному випроміненню або термічній обробці з наступним 

радіаційним випроміненням (рис. 3.15). Для досліджуваного епоксиполімеру 

виявлені смуги поглинання з оптичною густиною D = 0,04 і площею піка 

S = 118,96 % за частоти ν = 557,43 см-1, оптичною густиною D = 0,08 і площею 

піка S = 10,47 % за частоти ν = 669,30 см-1, оптичною густиною D = 0,02 і 
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площею піка S = 73,22 % за частоти ν = 827,46 см-1, оптичною густиною 

D = 0,02 і площею піка S = 48,42 % за частоти ν = 1035,77 см-1, оптичною 

густиною D = 0,02 і площею піка S = 42,36 % за частоти ν = 1182,36 см-1, 

оптичною густиною D = 0,01 і площею піка S = 78,63 % за частоти 

ν = 1247,94 см-1, оптичною густиною D = 0,04 і площею піка S = 54,72 % за 

частоти ν = 1298,09 см-1, оптичною густиною D = 0,06 і площею піка 

S = 19,68 % за частоти ν = 1361,74 см-1, оптичною густиною D = 0,03 і площею 

піка S = 7,44 % за частоти ν = 1458,18 см-1. Зниження оптичної густини вказує 

на утворення більшої кількості хімічних зв’язків між компонентами 

епоксиполімеру порівняно з попередніми досліджуваними матеріалами. 

 

 

Рис. 3.15. Спектрограма в інфрачервоному діапазоні поглинання 

епоксиполімеру, що піддавався радіаційному опроміненню та термічній 

обробці 

 

В області подвійних зв’язків виявлені смуги поглинання з оптичною 

густиною D = 0,01 і площею піка S = 44,69 % за частоти ν = 1508,33 см-1, 

оптичною густиною D = 0,07 і площею піка S = 15,87 % за частоти  
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ν = 1581,63 см-1, оптичною густиною D = 0,03 і площею піка S = 39,44 % за 

частоти ν = 1608,63 см-1. В області потрійних зв’язків виявлені смуги 

поглинання з оптичною густиною D = 0,18 і площами піків S = 6,28 %, 

S = 67,31 %, S = 86,87 % за частот ν = 1890,24 см-1, ν = 2065,76 см-1, 

ν = 2279,86 см-1 відповідно, оптичною густиною D = 0,16 і площею піка 

S = 31,86 % за частоти ν = 2372,44 см-1. Отримані нижчі значення оптичної 

густини смуг поглинання в даних областях ІЧ-спектрограми вказують на 

утворення вищої кількості подвійних та потрійних зв’язків в 

епоксиполімерному матеріалі, який піддавали радіаційному опроміненню та 

наступній термічній обробці порівняно з епоксиполімерами, які обробляли за 

іншими режимами обробки. 

В області високих частот зафіксовано смуги поглинання з оптичною 

густиною D = 0,05 і площею піка S = 49,40 % за частоти ν = 2870,08 см-1, 

оптичною густиною D = 0,04 і площею піка S = 49,47 % за частоти  

ν = 2927,94 см-1, оптичною густиною D = 0,04 і площею піка S = 66,76 % за 

частоти ν = 2964,59 см-1, оптичною густиною D = 0,08 і площею піка 

S = 37,02 % за частоти ν = 3057,17 см-1, оптичною густиною D = 0,04 і площею 

піка S = 25,94% за частоти ν = 3421,72 см-1. Дані смуги поглинання 

характеризуються меншими значеннями оптичної густини і більшими 

значеннями площі піків порівняно із отриманими попередніми ІЧ-

спектрограмами для досліджуваних епоксиполімерів, що вказує на найвищий 

ступінь структурування даного епоксиполімеру. 

На фрактограмі зламу епоксиполімерів, які оброблені в термічному полі 

присутні крупні площини сколювання розміром 350-550 мкм (рис. 3.16, а) та 

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

дефектність структури епоксиполімерної матриці.  

Структура епоксиполімерів після радіаційного випромінення є 

однорідною з формуванням однієї макроплощини зламу (рис. 3.16, б), що 

повʼязано з  рівномірним розподілом компонентів системи «епоксидна смола – 
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поліетиленполіамін». Утворення дрібних видовжених орієнтованих площин 

сколювання розміром 10-15 мкм свідчить про утворення анізотропної 

структури, формування якої очевидно залежить від напрямку потоку 

електронів.  

 

 

Розміри площин сколювання епоксиполімерів, обробка яких полягала в 

термічній обробці з наступною обробкою радіаційним випроміненням, є значно 

більшими порівняно з площинами сколювання епоксиполімерів після 

радіаційної обробки (рис. 3.17, а), що повʼязано з вторинним структуруванням 

епоксиполімерної сітки.  

Термічна обробка епоксиполімерів після обробки радіаційним 

випроміненням призводить до зміни однонапрямленого розташування кластерів 

а, х100 б, х400 

Рис. 3.16. Фрактограми зламу епоксиполімерів з вмістом 

поліетиленполіаміну 12 мас. ч. та дозою радіаційного випромінення 10 кГр 

залежно від режиму обробки: 

а – термічно оброблені епоксиполімери; 

б – опромінені епоксиполімери без термічної обробки 
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епоксиполімерної матриці (рис. 3.17, б), що забезпечує формування структури, 

стійкої до механічних впливів. 

 

 

Поверхня фрактограм зламу опромінених  епоксиполімерів без термічної 

обробки містить великі лінії сколювання довжиною 400-500 мкм, які 

перетинаються в окремих точках (рис. 3.18, а). Між великими лініями  

сколювання розташовані дрібні ліній сколювання довжиною 100-200 мкм, які 

розташовані в одному напрямку та розгалужуються від великих ліній 

сколювання. Оскільки великі лінії сколювання розташовані в одному напрямку, 

це свідчить про можливість поширення тріщини без додаткової затрати енергії. 

Відповідно міцність таких епоксиполімерів оброблених дозою радіаційного 

випромінення 30 кГр  з є нижчою порівняно з обробкою за дози радіаційного 

а, х100 

Рис. 3.17. Фрактограми зламу епоксиполімерів з вмістом 

поліетиленполіаміну 12 мас. ч. та дозою радіаційного випромінення 10 кГр 

залежно від режиму обробки: 

а – термічно оброблені епоксиполімери з наступною обробкою радіаційним 

випроміненням;  

б – опромінені епоксиполімери з наступною термічною обробкою 

б, х100 
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випромінення 10 кГр, що повязано з руйнуванням хімічних звязків вздовж 

напрямку випромінювання. 

Проведення термічної обробки після обробки радіаційним випроміненням 

майже не змінює структуру епоксиполімерів, оскільки поверхня зламу таких 

зразків має аналогічний вигляд поверхні зламу епоксиполімерів оброблених 

лише радіаційним випроміненням (рис. 3.18, б). В даному випадку проведення 

наступної термічної обробки не забезпечує утворення нових хімічних звязків. 

При цьому великі ліній сколювання мають більшу довжину 500-600 кмм та в 

основному є паралельними, що майже не впливає на міцність епоксиполімерів. 

 

 

 

 

 

а, х200 б, х200 

Рис. 3.18. Фрактограми зламу епоксиполімерів з вмістом 

поліетиленполіаміну 12 мас. ч. та дозою радіаційного випромінення 30 кГр 

залежно від режиму обробки: 

а – опромінені епоксиполімери без термічної обробки; 

б – опромінені епоксиполімери з наступною термічною обробкою 
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3.6. Висновки 

Опромінення епоксиполімерів дозою 10 кГр призводить до зростання у 3 

рази границі міцності при стисненні порівняно з неопроміненими 

епоксиполімерами, додатково структурованими під впливом термічного поля, 

що повʼязано з підвищенням рухливості сегментів макромолекул епоксидної 

композиції та формуванням однорідної структури епоксиполімерної сітки. У 

випадку опромінення епоксиполімерів дозою 30 кГр відбувається зниження 

границі міцності при стисненні, оскільки, за умови підвищеної інтенсивності 

випромінювання домінують процеси деструкції над процесами радіаційного 

структурування, що призводить до руйнування утворених хімічних звʼязків. 

Отримані специфічні залежності границі міцності при стисненні від поглинутої 

дози електронного випромінення для епоксиполімерів пов’язані зі 

структурними перетвореннями в епоксиполімерній сітці та зміною величини 

модуля Юнга.  

Підвищення міцності при стисненні на 37 % епоксиполімерів, які оброблені 

у термічному полі з наступним опроміненням, порівняно з епоксиполімерами 

після термічної обробки повʼязано з процесами вторинного структурування за 

рахунок утворення нових хімічних звʼязків між макромолекулами епоксидної 

смоли та поліетиленполіаміну в результаті активації гідроксильних груп під 

впливом радіаційного  випромінення. 

У випадку використання вищої дози радіаційного випромінення  

(50-60 кГр) відбувається підвищення твердості, що обумовлено процесами 

додаткового структурування за рахунок утворення нових хімічних звʼязків між 

компонентами епоксидної композиції у поверхневих шарах, в яких  сегменти 

макромолекул епоксиполімерної сітки характеризуються вищою рухливістю.  

Вміст гель-фракції опромінених епоксиполімерів з наступною обробкою в 

термічному полі залишається стабільним у випадку застосування доз 

радіаційного випромінення 10-30 кГр, що повʼязано з формуванням стійких 

хімічних звʼязків між макромолекулами компонентів епоксиполімерної матриці 
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під впливом фізичних полів. У випадку обробки  епоксиполімерів радіаційним 

випроміненням або комплексною обробкою у термічному полі з наступною 

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

оскільки інтенсивність опромінення епоксиполімерів дозами 10-30 кГр 

призводить до утворення нестійких фізичних та одинарних хімічних звʼязків. 

Підвищення доз випромінення до 60 кГр забезпечує формування стійких 

подвійних та потрійних хімічних звʼязків, кількість яких зростає пропорційно 

до збільшення дози опромінення. 

Дослідження електричних властивостей опромінених потоками електронів 

епоксиполімерів дозволили встановити, що їх питома електропровідність 

залежить від співвідношення процесів радіаційного структурування та 

деструкції епоксиполімерної сітки, а також від масової частки 

поліетиленполіаміну. Ефективність проведення наступної обробки в 

термічному полі проявляється  лише для опромінених епоксиполімерів з 

вмістом твердника 12 мас. ч. та призводить до зростання їх питомої 

електропровідності на 2 %. 

Структура епоксиполімерів після радіаційного випромінення є 

однорідною з формуванням однієї макроплощини зламу, що повʼязано з  

рівномірним розподілом компонентів системи «епоксидна смола – 

поліетиленполіамін». Утворення дрібних видовжених орієнтованих площин 

сколювання розміром 10-15 мкм свідчить про утворення анізотропної 

структури, формування якої очевидно залежить від напрямку потоку 

електронів. Розміри площин сколювання епоксиполімерів, обробка яких 

полягала в термічній обробці з наступною обробкою радіаційним 

випроміненням, є значно більшими порівняно з площинами сколювання 

епоксиполімерів після радіаційної обробки, що повʼязано з вторинним 

структуруванням епоксиполімерної сітки.  

На ІЧ-спектрах пропускання досліджуваних епоксиполімерних та 

матеріалів виявлено деформаційні та валентні коливання певних груп атомів. 
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Частоти смуг пропускання епоксиполімерів, після радіаційного випромінення з 

наступною термічною обробкою співпадають із частотами смуг пропускання 

епоксиполімерів, які радіаційно опромінені або термічно оброблені з наступною 

обробкою радіаційним випроміненням.  

Низькі значення оптичної густини смуг пропускання в області подвійних 

та потрійних зв’язків ІЧ-спектру вказують на утворення вищої кількості зв’язків 

в епоксиполімерах, які оброблені радіаційним випроміненням з наступною 

термічною обробкою порівняно з епоксиполімерами, які оброблені за іншими 

режимами. В області високих частот смуги пропускання характеризуються 

меншими значеннями оптичної густини і більшими значеннями площі піків 

порівняно із спектрами епоксиполімерів, оброблених за іншими режимами у 

фізичних полях, що вказує на найвищий ступінь структурування 

епоксиполімерної сітки. 
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРОБКА РАДІАЦІЙНО-ЗАХИСНИХ ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ 

ПОКРИТТІВ ДЛЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

4.1. Оптимізація складу та режиму обробки епоксиполімерного 

матеріалу  

Для вивчення процесів комплексного впливу складу та параметрів роботи 

на механічні властивості епоксикомпозитів використано метод 

багатофакторного планування експерименту, який полягає у побудові 

однорідної математичної моделі, що адекватно описує властивості 

розробленого матеріалу [134]. 

Кількість дослідів при багатофакторному експерименті визначали за 

формулою: 

2 ,                                                      (4.1) 

де к – кількість факторів. 

Факторами, які визначають властивості епоксиполімерних систем, вибрано 

вміст твердника та параметри обробки (мас. ч.). Мінімальне число дослідів, 

необхідне і достатнє для побудови моделі у вигляді лінійного рівняння регресії, 

визначено за формулою (4.1) і становить N=16. 

Аналіз апріорної інформації (рис. 3.4) показав, що областю визначення 

факторів є вміст твердника в межах 12 мас. ч., дози опромінення 5 кГр та 

термічної обробки температурою 140 °С протягом 6 годин. В даному діапазоні 

зафіксовано максимальні значення твердості епоксиполімерів. За основний 

рівень прийнято значення факторів, що знаходяться в центрі вибраної області. 

Значення факторів на нижньому, основному і верхньому рівнях, а також 

інтервали варіювання приведені у табл. 4.1.  
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Табл. 4.1. Рівні факторів і інтервали варіювання 

Фактори 
Нижній 
рівень 

Основний 
рівень 

Верхній 
рівень 

Інтервал 
варіювання 

Вміст твердника ПЕПА, 
мас.ч. 

11,5 12 12,5 0,5 

Доза випромінювання, 
кГр 

25 35 45 10 

Температура термічної 
обробки, °С 

135 140 145 5 

Тривалість термічної 
обробки, год 

5 6 7 1 

 

За параметр оптимізації (у) вибрано твердість епоксиполімерів (НВ, МПа), 

оскільки дана характеристика визначає ступінь структурування та інтенсивність 

протікання процесів деструкції в епоксиполімерній структурі під впливом 

високоенергетичного опромінення. 

Сукупність умов проведення кожного досліду визначено згідно правил 

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

Оцінку величини відхилень значень паралельних дослідів від їх середнього 

арифметичного значення проводено врезультаті розрахунку міжрядної 

дисперсії для кожного досліду за формулою: 
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1
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u
u

S y y
n  



 
                                      (4.2) 

де  – номер рядка або досліду в матриці планування; 

n – кількість паралельних дослідів; 

u – номер паралельного досліду; 

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

рядка матриці. 

 

Результати розрахунку міжрядної дисперсії приведені в табл. 4.3. 
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Перевірку однорідності здійснено за допомогою критерію Кохрена. 

Оскільки розрахункове значення даного критерію (Gp=0,208) не перевищує 

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

підтвердилась, що дозволило проводити подальші розрахунки. 

 

Табл. 4.2. Матриця планування і результати експерименту 

№ 
Х1 Х2 Х3 Х4 

у1 у2 у  
Код мас. ч. Код мас. ч. Код мас. ч. Код мас.ч. 

1 +1 12,5 +1 45 +1 145 +1 7 220 222 221 

2 -1 11,5 +1 45 +1 145 +1 7 196 192 194 

3 +1 12,5 -1 25 +1 145 +1 7 182 178 180 

4 -1 11,5 -1 25 +1 145 +1 7 180 178 179 

5 +1 12,5 +1 45 -1 135 +1 7 242 245 243,5 

6 -1 11,5 +1 45 -1 135 +1 7 237 234 235,5 

7 +1 12,5 -1 25 -1 135 +1 7 231 228 229,5 

8 -1 11,5 -1 25 -1 135 +1 7 195 199 197 

9 +1 12,5 +1 45 +1 145 -1 5 236 238 237 

10 -1 11,5 +1 45 +1 145 -1 5 228 230 229 

11 +1 12,5 -1 25 +1 145 -1 5 223 220 221,5 

12 -1 11,5 -1 25 +1 145 -1 5 207 211 209 

13 +1 12,5 +1 45 -1 135 -1 5 240 246 243 

14 -1 11,5 +1 45 -1 135 -1 5 232 227 229,5 

15 +1 12,5 -1 25 -1 135 -1 5 225 228 226,5 

16 -1 11,5 -1 25 -1 135 -1 5 205 198 201,5 
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Табл. 4.3. Результати розрахунку міжрядної дисперсії 

№ у1 у2 у  Δу (Δу)2 S2
i 

1 220 222 221 -1 1 2 

2 196 192 194 2 4 8 

3 182 178 180 2 4 8 

4 180 178 179 1 1 2 

5 242 245 243,5 -1,5 2,25 4,5 

6 237 234 235,5 1,5 2,25 4,5 

7 231 228 229,5 1,5 2,25 4,5 

8 195 199 197 -2 4 8 

9 236 238 237 -1 1 2 

10 228 230 229 -1 1 2 

11 223 220 221,5 1,5 2,25 4,5 

12 207 211 209 -2 4 8 

13 240 246 243 -3 9 18 

14 232 227 229,5 2,5 6,25 12,5 

15 225 228 226,5 -1,5 2,25 4,5 

16 205 198 201,5 3,5 12,25 24,5 

 

Перевірку значимості коефіцієнтів регресії здійснено за допомогою 

критерію Стьюдента (t). Розрахункові значення критерію t вказані у табл. 4.4. 

Табл. 4.4. Розрахункові значення критерію Стьюдента для коефіцієнтів регресії 

b1 b2 b3 b4 b12 b13 b14 b23 b24 b34 

bi 7,97 11,78 -8,47 -7,34 -0,91 -1,91 0,60 -0,34 1,78 -7,97 

tp 11,893 17,583 12,639 10,96 1,352 2,845 0,886 0,513 2,658 11,893 

tт 2,14 
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Повний факторний експеримент типу 2к дозволяє описати процес обробки 

поліномом першого порядку у вигляді: 

0
1

k k

i i ip i l
i i

y b b x b x x
 

     ,                                     (4.3)    

де: у – параметр оптимізації;  

b0 – вільний член рівняння регресії;  

і, p – номера факторів;  

хі – фактори;  

bі  – коефіцієнти лінійної взаємодії;  

bіl – коефіцієнти парної взаємодії. 

В результаті  розрахунку коефіцієнтів лінійної і парної взаємодії отримано 

наступне рівняння: 

1 2 3 4 1 2 1 3 1 4

2 3 2 4 3 4

217,3 7,97 11,78 8,47 7,34 0,91 1,9 0,6

0,34 1,78 7,97

y X X X X X X X X X X

X X Х Х X X

        
     (4.4) 

Згідно умови tp>tт значимими є коефіцієнти: 

b1 = 7,97;   b2 = 11,78;   b3 = -8,47;    b4 = -7,34;    b13 = -1,9;     b24 =1,78;b34 = -7,97. 

Після відсіювання не значимих коефіцієнтів отримано таку математичну 

модель: 

1 2 3 4 1 3 2 4 3 4217,3 7,97 11,78 8,47 7,34 1,9 1,78 7,97y X X X X X X Х Х X X          (4.5) 

де Х1 – вміст твердника ПЕПА;  

Х2 – доза опромінювання;  

Х3 – температура термічної обробки;  

Х4 – тривалість термічної обробки.  

Гіпотезу адекватності рівняння (4.5) перевірено за критерієм Фішера. 

Розрахунок дисперсії адекватності моделі (Sad) здійснювали за формулою  

 2
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                                           (4.6) 
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де ŷ – значення параметра оптимізації, обчислене по моделі для умов -го 

досліду; 

z – число степеней вільності.  

Результати обчислень представлені у табл. 4.5. 

Дисперсію відтворюваності визначали за формулою: 

 ,
1

1

22 



N

y S
N

S


                                            (4.7)                      

де S2
 – міжрядна дисперсія; 

N – кількість дослідів. 

При цьому розраховане значення S2
у становить  7,3. 

Розрахункове значення критерію Фішера визначено за формулою: 

 ,
2

2

y

ад
p S

S
F                                                 (4.8) 

і складає Fp=4,7. Оскільки розрахункове значення не перевищує табличне 

(Fт=4,8), тому можна вважати рівняння (4.5) адекватним і користуватися ним 

для знаходження екстримального значення параметра. 

Результати подальшого застосування методики крутого сходження за 

градієнтом по поверхні відклику представлені у таблиці 4.6.  

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 зниження твердості, отриманий результат 

(НВ=269,72 МПа) вважали таким, що відповідає поставленій задачі. 

 

  



118 
 

Табл. 4.5. Розрахунок дисперсії адекватності 

№ у  у̂  ˆу у    2
ˆу у   

1 221 213,15 7,85 61,6225 

2 194 201,03 -7,03 49,209 

3 180 186,03 -6,03 36,3609 

4 179 173,91 5,09 25,9081 

5 243,5 249,81 -6,31 39,8161 

6 235,5 230,09 5,41 29,2681 

7 229,5 222,69 6,81 46,3761 

8 197 202,97 -5,97 35,6409 

9 237 240,21 -3,21 10,3041 

10 229 228,09 0,91 0,8281 

11 221,5 220,21 1,29 1,6641 

12 209 208,09 0,91 0,8291 

13 243 244,99 -1,99 3,9601 

14 229,5 225,27 4,23 17,8929 

15 226,5 224,99 1,51 2,2801 

16 201,5 205,27 -3,77 14,2129 

 2

1

ˆ 376,38
N

y y
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Таблиця 4.6. Розрахунки крутого сходження по поверхні відклику 

 
Кодовані значення факторів Значення 

параметра, 

Іg (Х1) (Х2) (Х2) (Х2) 

Основний рівень 11 35 140 6  

bγ 8,91 11,47 -8,78 -7,66  

Iγ 0,5 10 5 1  

bγxIγ 4,46 114,7 -43,9 -7,66  

Δγ 0,29 7,4869 -2,866 -0,5  

Округлення 0,3 7,5 -3 -0,5  

Реалізований дослід 

№17 
11,3 42,5 137 5,5 237,28 

– // – № 18 11,6 50 134 5 252,52 

– // – №19 11,9 57,5 131 4,5 263,0 

– // – №20 12,2 65 128 4 268,74 

– // – №21 12,5 72,5 125 3,5 269,72 

Умовний дослід №22 12,8 80 122 3 265,96 

– // –  №23 13,1 87,5 119 2,5 257,45 

– // –  №24 13,4 95 116 2 244,19 

– // –  №25 13,7 102,5 113 1,5 226,18 

 

При оптимальному вмісті твердника та режиму терморадіаційної обробки 

епоксикомпозитні матеріалу отримують найвищу твердість (рис. 4.1.) 
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Рис. 4.1. Розподіл значень твердості за результатами крутого сходження за 

градієнтом 

 

4.2. Радіаційна стійкість монокристалів напівпровідників, покритих 

епоксикомпозитними матеріалами  

Практично всі матеріали, з яких виготовляються різні конструкційні вузли 

та робочі частини атомних і термоядерних установок, космічних апаратів 

піддаються дії радіаційного випромінювання під час їх експлуатації. Оскільки 

тривалість роботи ядерних реакторів і проектованих термоядерних апаратів 

повинна бути не менше 10 років, що обумовлено економічною доцільністю, то 

протягом цього часу конструкційні матеріали повинні неперервно виконувати 

свою функцію [65, 189]. Випромінювання реакторів, впливаючи на матеріали, 

змінюють структуру матеріалів, а відповідно їх механічні та фізичні 

властивості. Радіаційні дефекти, які утворюються при таких опроміненнях, це 

переважно дефекти на рівні кристалічної структури (вакансії, міжвузлові атоми 

або їх комплекси з іншими домішками) [30, 64]. Енергія, яка передається 

твердому тілу, може призвести до розриву міжатомних зв’язків і зміщення 
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атомів з утворенням первинного радіаційного дефекту типу Френкелівської 

пари (вакансія та міжвузловий атом). Електромагнітне випромінення (оптичні 

фотони, γ-кванти, рентгенівські кванти) безпосередньо порушує електронну 

систему кристалу, і лише на наступному етапі активізуються різні механізми 

зміщення атомів. Утворення радіаційних дефектів в процесі передачі енергії 

електронам можливе в діелектриках та напівпровідниках. Типи і концентрація 

утворених стійких радіаційних дефектів визначаються як умовами 

випромінювання, так і властивостями самих тіл. При цьому для легких частинок 

і фотонів не надто високих енергій найбільш характерним є утворення стійких 

точкових дефектів (ізольовані вакансії або міжвузлові атоми, дивакансії, 

комплекси компонентів пари Френкеля з домішковими атомами).  

Головним критерієм, на який прийнято звертати увагу під час розгляду 

поведінки матеріалів в радіаційних полях є їх здатність протистояти впливу 

випромінювань і зберігати свої вихідні властивості. Радіаційна стійкість істотно 

залежить від радіаційного оточення, виду випромінювань, потужності дози, 

температури навколишнього середовища, умов експлуатації.  

В даний час досить гостро стоїть завдання забезпечення високої 

експлуатаційної надійності приладів та апаратури в умовах радіаційного впливу 

(електронів, протонів, важких заряджених частинок, рентгенівського і гамма-

випромінення) [190-194]. Радіаційна стійкість апаратури визначає термін її 

активного використання та безвідмовної роботи, що особливо актуально для 

радіоелектронних систем, що входять до складу бортової апаратури космічних 

апаратів [192, 195]. Широке використання в радіоелектронній апаратурі 

космічного апарату напівпровідникових приладів та інтегральних схем, 

чутливих до дії іонізуючих випромінювань космічного простору, а також 

збільшення терміну експлуатації космічних об’єктів вимагає забезпечення 

радіаційної стійкості елементів мікроелектроніки [191-200]. Одним із 

перспективних напрямків розробки радіаційно-стійкої апаратури є 

застосування методів локального захисту, зокрема створення спеціальних 
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корпусів або покриттів з інтегрованими в них радіаційно захисними  

екранами [194].  

Результати досліджень екрануючої здатності епоксикомпозитного шару 

від впливу високоенергетичного електронного опромінення приведені в 

роботах [201-203]. Шар товщиною 5 мм на основі епоксиполімеру 

отвердженого поліетиленполіаміном (12 мас.ч.) без наповнювачів та 

наповненого порошками заліза та алюмінію (30 мас. ч.), наносився на 

монокристали германію та кремнію. Згідно з експериментальними даними 

[204], залежність поглиненої дози електронного випромінення від товщини 

шару полімеркомпозитного зразка має екстремальний характер. Наявність 

максимуму для даної залежності пов’язана з розвитком процесу іонізації 

структури епоксикомпозиту, що обумовлено падаючими електронами та 

підвищенням щільності іонізації середовища за рахунок зворотного 

розсіювання вторинних електронів на великих глибинах. Це призводить до 

зростання поглиненої дози випромінювання. У випадку збільшення енергії 

падаючого електронного потоку даний максимум розширюється та зміщується 

пропорційно товщині епоксикомпозиту. Тому, для зменшення коефіцієнта 

пропускання потоку електронного опромінення необхідно використовувати 

досить товстий шар епоксиполімеру (для енергії електронів 10 МеВ він повинен 

бути не менше 50 мм), що є технологічно недоцільним або епоксикомпозит, 

товщина якого є меншою за товщину, при якій зафіксовано максимум на кривій 

залежності поглинутої дози. Тому в подільших дослідженнях використано шар 

покриття епоксикомпозиту з оптимальною товщиною 5 мм. 

Для дослідження екрануючої здатності такого шару епоксикомпозитного 

покриття від впливу електронного випромінення проведено вимірювання 

температурних залежностей електропровідності та сталої Холла (рис. 4.2-4.3) 

для опромінених електронами з енергією 10 МеВ та потоком Ф=5·1015 ел./см2 

монокристалів n-Ge та опромінених електронами з енергією 12 МеВ та потоком 

Ф=1·1017 ел./см2 монокристалів n-Si, які покриті шаром епоксикомпозиту.  
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б 

Рис. 4.2. Температурна залежність концентрації радіаційних дефектів (а) 

та питомої електропровідності (б) для опромінених монокристалів n-Ge, 

покритих шаром епоксикомпозиту:  

1 – неопромінений монокристал n-Ge без шару епоксиполімерного покриття;  

2 – опромінений монокристал n-Ge без шару епоксиполімерного покриття;  

3 – опромінений монокристал n-Ge з шаром епоксиполімерного покриття;  

4 – опромінений монокристал n-Ge з шаром епоксикомпозиту наповненого 

порошком алюмінію;  

5 – опромінений монокристал n-Ge з шаром епоксикомпозиту наповненого 

порошком заліза 
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а       б 

Рис. 4.3. Температурна залежність концентрації радіаційних дефектів (а) 

та питомої електропровідності (б) для опромінених монокристалів n-Si, 

покритих шаром епоксикомпозиту:  

1 – неопромінений монокристал n-Si без шару епоксиполімерного покриття;  

2 – опромінений монокристал n-Si без шару епоксиполімерного покриття;  

3 – опромінений монокристал n-Si з шаром епоксиполімерного покриття;  

4 – опромінений монокристал n-Si з шаром епоксикомпозиту наповненого 

порошком алюмінію;  

5 – опромінений монокристал n-Si з шаром епоксикомпозиту наповненого 

порошком заліза 

 

Як слідує з даних залежностей, концентрація електронів, питома 

електропровідність та відповідно радіаційна стійкість зростає для 

монокристалів германію та кремнію, покритих шаром епоксиполімеру. 
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Найбільшу радіаційну стійкість отримують зразки n-Ge та n-Si, які 

покриті шаром епоксикомпозиту наповнених порошком заліза. Згідно з 

результатами теоретичних розрахунків роботи [207], середній пробіг електронів 

в полімеркомпозиті, в першу чергу, буде обернено пропорційним до величин 
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порошку заліза є більшими, ніж для порошку алюмінію. Тому коефіцієнт 

пропускання електронного потоку для шару епоксикомпозиту наповненого 

порошком заліза є меншим, ніж для шару епоксикомпозиту наповненого 

порошком алюмінію. Це пояснює вищу радіаційну стійкість монокристалів 

германію, покритих шаром епоксикомпозиту  наповнених порошком заліза, ніж 

наповнених порошком алюмінію. Суттєве збільшення вмісту металевого 

наповнювача в епоксикомпозиті призводить до зменшення густини хімічних 

елементів, які входить до його складу, і, відповідно, до послаблення екрануючої 

здатності шару покриття на основі епоксиполімерів від радіаційного 

випромінення. Вміст порошків заліза та алюмінію вибрано в кількості, що не 

перевищує 30 мас. ч., коли ефект екранування від радіаційного опромінення є 

досить відчутним. Зростання концентрації електронів та питомої 

електропровідності для опромінених монокристалів n-Ge та n-Si, покритих 

шаром епоксиполімеру або епоксикомпозиту, пов’язане зі зменшенням в даних 

монокристалах концентрації радіаційних дефектів з глибокими акцепторними 

рівнями за рахунок послаблення енергії електронного потоку під час 

проходження захисного шару. В роботі [205] на основі вимірювань 

iнфрачервоної Фур’є-спектроскопiї, ефекту Холла та тензо-холл-ефекту 

встановлено природу та визначено концентрацію основних типів радіаційних 

дефектів для монокристалів n-Si. Встановлено, що основними радіаційними 
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дефектами, які утворюються при електронному випроміненні, є А-центри 

(комплекси VOi), комплекси, які містять міжвузловий вуглець (комплекси СіOi), 

та комплекси VOiP (А-центр, модифікований домішкою фосфору). 

Опромінення зразків n-Ge потоками електронів з енергією 10 МеВ призводить 

до утворення як точкових дефектів, що належать комплексам VOiI2 (А-центр – 

два міжвузлових атоми германію), так і областей розвпорядкування [208-210]. 

Зменшення концентрації та питомої електропровідності таких монокристалів з 

пониженням температури пояснюється деіонізацією глибокого акцепторного 

рівня 27,0cE  еВ, що належать  А-центру [211]. Для кількісної оцінки рівня 

дефектності досліджуваних монокристалів кремнію та германію проведено 

розрахунки концентрації утворених радіаційних дефектів. Для цього, як було 

показано в роботах [205, 206], розв’язувалась система рівнянь 

електронейтральності. Результати таких розрахунків представлені в таблиці 4.7.  

Як слідує з таблиці 4.7, наявність захисного шару на основі 

епоксикомпозитів призводить до зменшення концентрації радіаційних дефектів 

в монокристалах n-Si та n-Ge, особливо за умови наявності в захисному шарі 

порошока заліза. При цьому для опроміненого монокристалу n-Si концентрація 

утворених радіаційних дефектів, що відповідають комплексам VOiP та VOi, 

зменшується в декілька раз, а комплексам CiOi – збільшується на два порядки. 

Подібна ситуація спостерігається і для опромінених монокристалів n-Ge. Тому 

наявність захисного шару з епоксикомпозиту значно підвищує радіаційну 

стійкість монокристалів n-Si та n-Ge. Введення в полімерну матрицю 

наповнювачів порошків алюмінію та заліза призводить до збільшення 

екрануючої здатності такого шару від радіаційного опромінення. Одержаний 

шар епоксикомпозиту без наповнювачів та наповненого порошами заліза або 

алюмінію (30 мас. ч) є перспективним матеріалом для створення дешевих 

захисних покриттів елементів напівпровідникової електроніки, виготовлених на 

основі кремнію та германію, від агресивної дії високоенергетичного 

електронного випромінення. 
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Табл. 4.7. Концентрація радіаційних дефектів в опромінених 

монокристалах кремнію та германію 

Тип зразка 

 

Опромінений 

монокристал 

(без покриття) 

Опромінений 

монокристал, 

покритий шаром 

епоксиполімеру 

 

Опромінений 

монокристал, 

покритий шаром 

епоксикомпозиту  

наповненого 

порошком алюмінію 

Опромінений 

монокристал, 

покритий шаром 

епоксикомпозиту  

наповненого 

порошком заліза 

Концентрація 

комплексів 

VOiP N1, см-3 

 

1·1016 

 

8,5·1015 

 

6,6·1015 

 

4,2·1015 

Концентрація 

комплексів 

VOi N2, см-3 

 

2,5·1014 

 

1,7·1014 

 

1,3·1014 

 

7,1·1013 

Концентрація 

комплексів 

CiOi N3, см-3 

 

7,4·1015 

 

2,3·1015 

 

1,6·1015 

 

2,9·1013 

Концентрація 

А-центрів 

N, см-3 

 

2,8·1014 

 

2,3·1014 

 

1,9·1014 

 

1,6·1014 

 

4.3. Магнітна чутливість монокристалів напівпровідників, покритих 

епоксикомпозитними матеріалами 

Інтерес до датчиків магнітного поля зростає протягом декількох останніх 

десятиліть, що пов’язано з розробкою великої кількості електронних приладів, 

які здатні вимірювати параметри магнітного поля [212, 213]. Серед них 

безконтактні вимірювачі постійного струму та перемикачі, системи діагностики 

трубопроводів та вводу інформації, лічильники оборотів рухомих частин у 

автомобіле- і авіабудуванні, томографів в медицині, сенсорів Холла для ядерної, 

термоядерної енергетики та наукових досліджень [214-220]. Така широка сфера 
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експлуатації датчиків магнітного поля ставить до них ряд вимог: підвищення 

радіаційної стійкості та діапазону робочих температур; зниження споживаної 

потужності; зменшення розмірів; розміщення на одному кристалі всіх 

елементів, які вимірюють одночасно різні компоненти магнітного поля. Це 

висуває вимоги підвищеної радіаційної стійкості до напівпровідникових 

матеріалів, на основі яких виготовлені чутливі елементи сенсорів Холла [221-

224]. Під час використання датчиків Холла зустрічаються завдання двох  

типів [215, 225]. В одному випадку потрібне отримання максимальної ЕРС 

Холла, причому вхідний опір схеми може бути як завгодно великим. В другому 

випадку метою є отримання максимальної потужності в ланцюзі Холла. Для 

досягнення оптимальних  параметрів датчиків Холла, що працюють за першим 

принципом, необхідно виготовляти їх з матеріалу, що має малу концентрацією 

носіїв заряду одного знаку, тобто велике значення сталої Холла. У другому 

випадку для узгодження роботи датчика матеріал повинен задовольняти двом 

умовам: опір зразка не повинен бути занадто малим і рухливість носіїв заряду 

має бути достатньо високою. В процесі експлуатації сенсорів Холла в умовах 

радіаційного випромінення поряд з високою радіаційною стійкістю необхідно 

забезпечити захист датчиків від агресивного впливу навколишнього 

середовища та різного роду фізичних полів. Вирішення такого комплексного 

завдання є розробка простих, легких, відносно дешевих та технологічних 

захисних покритів для магніточутливого елементу сенсора Холла. В даному 

сенсі епоксикомпозити є перспективними матеріалами, враховуючи вище 

зазначені властиві їм характеристики.  

Тому цікавим з практичної точки зору є розробка захисних покриттів на 

основі епокикомпозитних матеріалів для монокристалів кремнію, які можуть 

бути використанні для конструювання магніточутливого елементу сенсорів 

Холла, що функціонують в умовах підвищеної радіації. 

В роботах [203, 226] досліджено магнітну чутливість опромінених 

потоками електронів монокристалів n-Ge та n-Si, покритих шаром 
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епоксикомпозиту (без наповнювачів та з порошками алюмінію та заліза). Умови 

електронного випромінення, характеристики досліджуваних монокристалів, 

шару епоксикомпозитного покриття та методика підготовки зразків для 

досліджень, проведення експериментальних вимірювань були аналогічними як 

у випадку дослідження радіаційної стійкості даних монокристалів. В роботі 

[226] досліджено вплив опромінення електронами на магнітну чутливість 

монокристалів n-Ge. В результаті вимірювань ефекту Холла одержано 

залежності холлівської напруги UH від індукції магнітного поля B за різних 

температур (рис. 4.4-4.6).  

Встановлено, що залежності UH=f(B) є лінійними для монокристалів 

германію, покритих шаром епоксикомпозиту без наповнювача та з порошком 

алюмінію у всьому діапазоні досліджуваних магнітних полів. Дані залежності 

вказують на другорядну роль ефекту магнітоопору, який може проявлятись для 

монокристалів германію з кисневмісними комплексами у випадку більших 

значень магнітних полів [227]. Для монокристалів германію, покритих шаром 

епоксикомпозиту з порошком заліза, зафіксовано незначне відхилення від 

лінійності залежності UH=f(B) при магнітних полях до 0,3 Тл (рис. 4.4-4.6, криві 

4). Це можна пояснити тим, що при поміщенні даних монокристалів в магнітне 

поле, відбувається намагнічення порошку заліза, магнітне поле якого додатково 

впливає на монокристал германію і цим самим змінює ЕРС Холла.  

Підтвердженням існування додаткового магнітного поля є наявність 

залишкового намагнічення, яке створює ЕРС Холла, після вимкнення 

зовнішнього магнітного поля. Залежності ЕРС Холла від часу при відсутності 

зовнішнього магнітного поля для різних температур представленні на рис. 4.7.  

Встановлено, що залишкове намагнічення порошку заліза, який є 

наповнювачем для епоксикомпозиту, створює ЕРС Холла 2,123 мВ, 1,967 мВ та 

1,552 мВ за температур 190 К, 240 К та 300 К відповідно. Найшвидше (більше 

як в 10 разів за 2 год) зменшується ЕРС Холла за T=300 K. 
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Рис. 4.4. Залежності холлівської 

напруги від індукції зовнішнього 

магнітного поля за T=190 K для 

опромінених монокристалів n-Ge з різним 

типом покриття:  

1 – без покриття,  

2 –епоксиполімерне покриття без 

наповнювачів,  

3 – епоксиполімерне покриття з порошком 

алюмінію,  

4 – епоксиполімерне покриття  з порошком 

заліза 

 

 

Рис. 4.5. Залежності холлівської напруги від індукції зовнішнього 

магнітного поля за T=240 K для опромінених монокристалів  

n-Ge з різним типом покриття:  

1 – без покриття,  

2 – епоксиполімерне покриття без наповнювачів,  

3 – епоксиполімерне покриття з порошком алюмінію,  

4 – епоксиполімерне покриття  з порошком заліза 
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Рис. 4.6. Залежності холлівської напруги від індукції зовнішнього 

магнітного поля за T=300 K для опромінених монокристалів n-Ge з різним 

типом покриття:  

1 – без покриття,  

2 – епоксиполімерне покриття без наповнювачів,  

3 – епоксиполімерне покриття з порошком алюмінію,  

4 – епоксиполімерне покриття  з порошком заліза  

 

Рис. 4.7. Залежність холлівської напруги Ux(t) при намагніченні полем 

B=0,5 Тл для опромінених монокристалів n-Ge, покритих шаром 

епоксикомпозиту з порошком заліза:  

1 – T=190 K;  

2 – T=240 K;  

3 – T=300 K 
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Це пов’язано з тим, що зростання температури призводить до зменшення 

ступеня направленої орієнтації магнітних полів окремих доменів порошку 

заліза [228]. Подібні залежності ЕРС Холла від індукції зовнішнього магнітного 

поля за температур T=290 K та T=200 К (рис. 4.8-4.9) були одержані для 

монокристалів n-Si [203]. 

Дані залежності є лінійними за виключенням монокристалів кремнію, 

покритих шаром епоксикомпозиту наповненого порошком заліза, для яких, як і 

для монокристалів n-Ge, зафіксовано незначне відхилення від лінійної 

залежності UH=f(B) у випадку магнітних полів до 0,3 Тл (див. рис. 4.9, крива 5), 

що пояснюється наявністю додаткового намагнічення порошку заліза, яке 

змінює ЕРС Холла.  

 

Рис. 4.8. Залежності ЕРС Холла від 

індукції зовнішнього магнітного поля за 

T=290 K для опроміненого кремнію:  

1 – неопромінений монокристал n-Si без 

покриття;  

2 – опромінений монокристал n-Si без 

покриття;  

3 – опромінений монокристал n-Si з 

епоксиполімерним покриттям;  

4 – опромінений монокристал n-Si покритий 

шаром епоксикомпозиту з порошком 

алюмінію;  

5 – опромінений монокристал n-Si покритий 

шаром епоксикомпозиту з порошком заліза 
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Рис. 4.9. Залежності ЕРС Холла від 

індукції зовнішнього магнітного поля за 

T=200 K  (б) для опроміненого кремнію:  

1 – неопромінений монокристал n-Si без 

покриття;  

2 – опромінений монокристал n-Si без 

покриття;  

3 – опромінений монокристал n-Si з 

епоксиполімерним покриттям;  

4 – опромінений монокристал n-Si покритий 

шаром епоксикомпозиту з порошком 

алюмінію;  

5 – опромінений монокристал n-Si покритий 

шаром епоксикомпозиту з порошком заліза 

 

Залежності ЕРС Холла від часу намагнічення у випадку відсутності 

зовнішнього магнітного поля для монокристалів n-Si, покритих шаром 

епоксикомпозиту з наповнювачем порошку заліза, представлені на рис. 4.10.  

Для монокристалів кремнію залишкове намагнічення порошку заліза з 

пониженням температури зростає (як і для германію). За температури T=290 K 

додатково індукована ЕРС Холла складає лише 5 мкВ (рис. 4.10, крива 1), тому 

і не впливає на лінійність залежності UH=f(B) (рис. 4.8,  крива 5). 

Для розрахунку магнітної чутливості досліджуваних монокристалів n-Ge 

та n-Si одержано аналітичні залежності ЕРС Холла від індукції зовнішнього 

магнітного поля з використанням методу найменших квадратів. 

Апроксимаційні поліноми для розрахунку таких залежностей представлено в 

таблицях 4.8-4.9. 
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Рис. 4.10. Залежність ЕРС Холла за індукції магнітного поля B=0,5 Тл від 

часу намагнічення для опромінених монокристалів n-Si, покритих шаром 

епоксикомпозиту з порошком заліза:  

1 – T=290 K; 2 – T=240 K; 3 – T=200 K; 4 – T=160 K 

  

Як слідує з даних таблиць, магнітна чутливість монокристалів кремнію та 

германію зростає з пониженням температури, оскільки зменшується 

концентрація електронів в зоні провідності кремнію та відповідно зростає стала 

Холла, яка визначає величину магнітної чутливості. Для монокристалів n-Ge та 

n-Si, покритих шаром епоксиполімеру без наповнювачів та  наповнених 

порошком алюмінію, магнітна чутливість не залежить від індукції зовнішнього 

магнітного поля. У випадку монокристалів, які покриті шаром епоксикомпозиту 

наповненого порошком заліза, магнітна чутливість лінійно зростає у випадку 

збільшення магнітного поля до 0,3 Тл.  
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Табл. 4.8. Апроксимаційні поліноми для розрахунку ЕРС Холла та 

магнітної чутливості за T=300 K для опромінених монокристалів германію 

Тип зразка 

Залежність ЕРС Холла UX 

(меВ) від індукції зовнішнього 

магнітного поля B (Тл) 

Залежність магнітної 

чутливості 
B

U H




  

(меВ/Тл) від індукції 

зовнішнього магнітного 

поля B (Тл) 

Опромінений 

монокристал n-Ge 

без покриття 

 

BU X 55  

 

55,00 

Опромінений 

монокристал n-Ge, 

покритий шаром 

епоксиполімеру 

 

 

BU X 51,27  

 

 

27,51 

Опромінений 

монокристал n-Ge, 

покритий шаром 

епоксикомпозиту  з 

порошком 

алюмінію 

 

 

BU X 75,20  

 

 

20,75 

Опромінений 

монокристал n-Ge, 

покритий шаром 

епоксикомпозиту   з 

порошком заліза 

 

 









3,0,92,18

3,0,43,0659,689,28 2

BB

BBB
U X

 

 









3,0,92,18

,3,0,659,678,57

B

BB
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Табл. 4.9. Апроксимаційні поліноми для розрахунку ЕРС Холла та 

магнітної чутливості за T=300 K для монокристалів кремнію 

Тип зразка 

Залежність ЕРС Холла UH 

(меВ) від індукції 

зовнішнього магнітного 

поля B (Тл) 

Залежність магнітної 

чутливості 
B

U H




  

(меВ/Тл) від індукції 

зовнішнього магнітного 

поля B (Тл) 

Опромінений 

монокристал n-Ge 

без покриття 

 

BU H 257,1  

 

1,257 

Опромінений 

монокристал n-Ge, 

покритий шаром 

епоксиполімеру 

 

 

BU H 509,0  

 

 

0,509 

Опромінений 

монокристал n-Ge, 

покритий шаром 

епоксикомпозиту  з 

порошком 

алюмінію 

 

 

 

BU H 42,0  

 

 

 

0,420 

Опромінений 

монокристал n-Ge, 

покритий шаром 

епоксикомпозиту   з 

порошком заліза 

 

 

BU H 32,0  

 

 

0,320 

Опромінений 

монокристал n-Ge 

без покриття 

 

BU H 257,0  

 

0,257 
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Одержані на основі методу найменших квадратів апроксимаційні 

поліноми для розрахунку ЕРС Холла та магнітної чутливості можуть бути 

використані для конструювання радіаційно стійких магніточутливих елементів 

для сенсорів Холла на основі монокристалів германію та кремнію, покритих 

шаром епоксикомпозиту. При цьому шар епоксикомпозитного покриття 

забезпечить також додатковий захист магніточутливого елементу від впливу 

вологи, вібрацій, швидкозмінних температурних полів та електромагнітного 

випромення, що дозволить використовувати сенсори Холла в жорстких умовах 

експлуатації. Наявність залишкового намагнічення наповнювача порошку 

заліза та відповідно індуковане додаткове ЕРС Холла може мати практичне 

значення для розробки систем акумулювання енергії на основі опромінених 

монокристалів n-Ge та n-Si, покритих шаром епоксикомпозиту наповненого 

порошком заліза. 

 

4.4. Розрахунок втрат енергії швидких електронів під час проходження 

через шар епоксикомпозиту  

Постійне заміщення традиційних матеріалів полімерами відбувається в 

основному завдяки використанню полімерних композитів, компоненти яких в 

результаті взаємодії один з одним і полімерною матрицею здатні надавати 

синергетичний ефект [229]. Застосування чистих полімерів для елементів 

космічних апаратів практично неможливе через величезний комплекс недоліків: 

низька стійкість до радіації, легка займистість, значне розширення при 

нагріванні, знижена теплопровідність [207, 239, 240]. При проходженні 

іонізуючого випромінення через полімеркомпозит зменшується інтенсивність 

гальмівного випромінення, що є перевагою в порівнянні з радіаційно-захисними 

матеріалами з важких металів і є вирішальним фактором для застосування 

полімерів в космічному матеріалознавстві. Особливо чутливими до впливу 

радіації є напівпровідники. Використання епоксикомпозитів в якості захисних 

покриттів елементів напівпровідникової електроніки дозволяє підвищити їх 
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радіаційну стійкість та відповідно забезпечити стабільну роботу 

напівпровідникових приладів в умовах підвищеної радіації [201]. Тому цікавим 

як з теоретичної, так і практичної точок зору є дослідження екрануючої 

здатності епоксикомпозитного шару від впливу електронного опромінення.  

Встановлено, що в опромінених монокристалах германію, покритих шаром 

епоксикомпозиту наповненого порошком заліза, утворилася найменша 

кількість радіаційних дефектів. Даний факт можна пояснити тим, що середній 

пробіг електронів в наповненому порошком заліза епоксикомпозиті є 

найменшим, порівняно з шаром епоксиполімерного покриття без наповнювачів 

та наповнених порошком алюмінію. Для комплексного аналізу екрануючої 

здатності такого шару епоксиполімерного покриття необхідно провести 

теоретичні розрахунки та аналіз радіаційних втрат електронного потоку. В 

роботі [241] проведено розрахунки коефіцієнта пропускання, радіаційних та 

іонізаційних втрат енергії електронів під час проходження шару 

епоксикомпозитного покриття, що складається з макромолекул епоксидної 

смоли (рис. 4.11) та поліетиленполіаміну (рис. 4.12) 12 мас. ч. без наповнювачів 

та наповнених порошками алюмінію або заліза (30 мас. ч.).  

OO
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Рис. 4.11. Будова макромолекули епоксидної смоли 
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Рис. 4.12. Будова макромолекули поліетиленполіаміну 
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Враховуючи рис. 4.11-4.12 розрахували, що для вмісту 

поліетиленполіаміну 12 мас.ч.  на одну його молекулу припадає 5 молекул 

епоксидної смоли. Враховуючи кількість хімічних елементів макромолекул 

епоксидної смоли та поліетиленполіаміну, їх масові та атомні числа, можна 

обчислити відсотковий вміст цих хімічних елементів (N – 4,94 %, O – 16,45 %, 

H – 8,81 %, C – 69,8 %). 

Як показують розрахунки, епоксиполімерний шар покриття без 

наповнювачів має густину ρ=1,2 г/см3, а наповнений порошками алюмінію та 

заліза – 1,871 г/см3 та 3,515 г/см3 відповідно.  

Методика розрахунку іонізаційних та радіаційних втрат енергії електронів 

врезультаті проходження шару епоксикомпозиту детально описана в п. 1.5. Тоді 

вплив кожного хімічного елементу в іонізаційні втрати визначаються за 

формулами:  
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Середні іонізаційні потенціали атомів мають наступні значення [9]: 

.234,5,149,2,19,95,5.80,78 еВIеВIеВIеВIеВIеВI FeAlHONC    
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Згідно з формулами 4.9-4.14, сумарні іонізаційні втрати енергії електронів 

в результаті проходження шару епоксиполімеру без наповнювачів 

розраховують: 
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(4.15) 

Тоді іонізаційні втрати енергії електронів в досліджуваному 

епоксикомпозиті наповненого порошком алюмінію розраховують: 
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а у випадку наповнення порошком заліза: 
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(4.17) 

Враховуючи вклад кожного з хімічних елементів та наповнювача в 

сумарні втрати енергії електронів на випромінювання для шару 

епоксиполімерного покриття без наповнювачів та наповненого порошками 

алюмінію або заліза, можна записати:  
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Втрати кінетичної енергії електронів з врахуванням іонізаційних та радіаційних 

втрат можна представити як: 

radcol dx

dE

dx

dE

dx

dE




















 .    (4.21) 

Тоді енергія електронного потоку при виході з шару епоксикомпозитного 

покриття: 

x
dx

dE
EE kk 








0
,     (4.22) 

де 
0kE  – кінетична енергія падаючих на епоксикомпозитний шар електронів,  

x – товщина шару покриття. 

Екрануючу здатність шару епоксикомпозитного покриття від електронного 

випромінення можна охарактеризувати коефіцієнтом пропускання 

електронного потоку: 

%100
0


k

k

E

E
T .     (4.23) 

Результати обчислень радіаційних, іонізаційних та сумарних втрат енергії 

електронів, а також коефіцієнта пропускання представлені в таблиці 4.10.  

Розрахунки проводились для енергії електронів 10
0
kE  МеВ та енергії 

12
0
kE  МеВ, якими опромінювались монокристали германію та кремнію [201-

203]. Також значення кінетичної енергії електронів 12 МеВ є цікавим з 

фундаментальної точки зору дослідження механізмів дефектоутворення в 

германію, оскільки у випадку енергій електронного опромінення 10
0
kE  МеВ 

в монокристалах германію, крім точкових дефектів, утворюються області 

розвпорядкування [242, 243]. 

Як слідує з таблиці 4.10, іонізаційні втрати енергії швидких електронів є 

більшими на порядок за радіаційні. Найбільші сумарні втрати та відповідно 

найменший коефіцієнт пропускання мають епоксикомпозитні покриття 

наповнені порошком заліза. 
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Табл. 4.10. Втрати енергії електрона та коефіцієнт пропускання для 

покриття товщиною 5 мм 

Тип покриття 

Іонізаційні 

втрати 

см

МеВ

dx

dE

col

,







 

Радіаційні 

втрати 

см

МеВ

dx

dE

rad

,







 

Сумарні 

втрати 

см

МеВ

dx

dE
,





 

 

Кінетична 

енергія 

електрона 

Еk, МеВ 

Коефіцієнт 

пропускання 

електронного 

потоку Т, % 

за енергії 10
0
kE МеВ 

Епоксиполімер 

без 

наповнювача 

2,640 0,150 2,790 8,605 86,05 

Епоксикомпозит  

з порошком 

алюмінію 

3,664 0,265 3,929 8,036 80,36 

Епоксикомпозит  

з порошком 

заліза 

4,431 0,400 4,831 7,585 75,85 

за енергії 12
0
kE МеВ 

Епоксиполімер 

без 

наповнювача 

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

Епоксикомпозит  

з порошком 

алюмінію 

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

Епоксикомпозит  

з порошком 

заліза 

4,503 0,480 4,983 9,509 79,24 
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Це пояснює найбільшу радіаційну стійкість [26-28] монокристалів n-Ge та 

n-Si з таким шаром епоксикомпозитного покриття та найменшу концентрацію 

утворених під час електронного опромінення в цих монокристалах радіаційних 

дефектів. 

Епоксикомпозитні покриття  наповнені порошками алюмінію та заліза 

дозволяють послабити електронний потік з енергією 12
0
kE  МеВ до енергії 

менше 10 МеВ, що зменшує ймовірність утворення в монокристалах германію 

областей розвпорядкування, наявність яких суттєво знижує рухливість 

електронів.  

Представлені теоретичні розрахунки втрат енергії швидких електронів та 

коефіцієнта пропускання електронного пучка можуть бути використанні для 

розробки та моделювання на основі епоксикомпозитів наповнених порошками 

алюмінію та заліза захисних покриттів чутливих елементів або корпусів 

напівпровідникових датчиків для атомної та термоядерної енергетики, 

авіакосмічної промисловості. 

 

4.5. Висновки 

На основі одержаних експериментальних результатів та проведених 

теоретичних розрахунків встановлено, що наявність захисного шару на основі 

епоксикомпозиту підвищує радіаційну стійкість монокристалів германію та 

кремнію. Основними радіаційними дефектами, які відповідають за електричні 

властивості опромінених монокристалів є точкові дефекти, що утворюються за 

відсутності шару захисного покриття. Показано, що захисне покриття з 

епоксикомпозиту, наповненого порошком заліза в кількості 30 мас. ч. та 

товщиною 5 мм, дозволяє в значній мірі усунути вплив електронного 

випромінення на електричні характеристики досліджуваних монокристалів 

германію та кремнію.  
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Визначено, що концентрація електронів, питома електропровідність та, 

відповідно, радіаційна стійкість зростає на порядки для монокристалів кремнію, 

покритих шаром епоксиполімеру. Найбільшу радіаційну стійкість мають 

монокристали n-Si, покриті шаром епоксикомпозиту, наповненого порошком 

заліза.  

Згідно з результатами теоретичних розрахунків, коефіцієнт пропускання 

електронного потоку для шару епоксикомпозиту, наповненого порошком заліза, 

є меншим на 3,76 %, ніж наповненого порошком алюмінію, що забезпечує 

більшу радіаційну стійкість монокристалів кремнію. Суттєве збільшення вмісту 

металевого наповнювача в епоксикомпозиті призводить до зменшення густини 

хімічних елементів, які входять до його складу, і, відповідно, до послаблення 

екрануючої здатності епоксикомпозитного покриття від радіаційного 

випромінення. Використання вмісту порошків заліза та алюмінію  

менше 30 мас. ч. є не доцільним, оскільки ефект екранування від радіаційного 

випромінення буде маловідчутним. Зростання концентрації електронів та 

питомої електропровідності для опромінених монокристалів n-Si, покритих 

шаром епоксиполімеру, пов’язане зі зменшенням в даних монокристалах 

концентрації радіаційних дефектів з глибокими акцепторними рівнями за 

рахунок послаблення енергії електронного пучка під час проходження шару 

епоксикомпозиту. 

  Розроблені епоксиполімери з вмістом поліетиленполіаміну 12 мас. ч. та 

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

підвищують захист монокристалів від впливу радіаційних та магнітних полів, 

що, в свою чергу, призводить до збільшення радіаційної стійкості 

монокристалів германію та кремнію та зменшення ймовірності появи в їх тонкій 

структурі різних нелінійних ефектів (магнітоопору). Це є важливим у випадку 

конструювання на основі даних монокристалів датчиків Холла, які можуть 

функціонувати в екстремальних умовах впливу таких полів. Наявність 

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

основі опромінених монокристалів n-Ge та n-Si, що покриті шаром 

епоксикомпозиту.  

Найбільші сумарні втрати та, відповідно, найменший коефіцієнт 

пропускання мають епоксикомпозити наповнені порошком заліза, що 

забезпечує найбільшу радіаційну стійкість монокристалів n-Ge n-Si з шаром 

епоксикомпозитного покриття, наповненого порошком заліза, та найменшу 

концентрацію утворених при електронному опроміненні в цих монокристалах 

радіаційних дефектів. Епоксикомпозитне покриття, наповнене порошками 

алюмінію або заліза, дозволяє послабити електронний потік з енергією 12 МеВ 

до енергії менше 10 МеВ, що зменшить ймовірність утворення в монокристалах 

германію областей розупорядкування, які суттєво знижують рухливість 

електронів. 

Таким чином, розроблені епоксикомпозити є перспективним матеріалом 

для формування відносно дешевих та технологічних покриттів для захисту 

елементів напівпровідникової електроніки від агресивного впливу 

високоенергетичного електронного випромінення. Теоретичні розрахунки на 

основі математичного моделювання енергетичних втрат енергії швидких 

електронів та коефіцієнта пропускання електронного потоку забезпечують 

формування покриттів на основі епоксикомпозитів, наповнених порошками 

алюмінію та заліза, для чутливих елементів або корпусів напівпровідникових 

датчиків атомної та термоядерної енергетики, авіакосмічної промисловості. 
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

1. Експериментально встановлено, що обробка електронним потоком з 

енергією 10 МеВ епоксиполімерів з вмістом поліетиленполіаміну 12 мас. ч. 

дозволяє підвищити їх границю міцності в 1,9 рази та зменшити інтенсивність 

вагового зношування у 28 раз в результаті застосування доз випромінювання  

0,2 МГр та 0,7 МГр відповідно, що повʼязано з активацією процесу вторинного 

структурування під впливом радіаційного випромінення з утворенням нових 

хімічних звʼязків між кінцевими реакційноздатними групами макромолекул 

епоксидної смоли та  поліетиленполіаміну.  

2. Встановлено, що в епоксиполімерах з оптимальним вмістом 

поліетиленполіаміну 12 мас. ч. в результаті використання потоків електронного 

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

зростання границі міцності у 3 рази, за рахунок домінування процесів 

радіаційного структурування епоксиполімерної сітки. Зростання питомої 

електропровідності в 3,9 раз досягається у випадку обробки епоксиполімерів з 

вмістом поліетиленполіаміну 13 мас. ч. радіаційним випроміненням дозою  

100 кГр, а додаткова термообробка після випромінювання призводить до 

зменшення їх питомої електропровідності, що повʼязано з утворенням крупних 

границь розподілу між кластерами надмолекулярної структури, які 

перешкоджають проходженню електричного заряду.  

3. Опромінення епоксиполімерів дозою 10 кГр призводить до зростання у 

3 рази границі міцності при стисненні порівняно з неопроміненими 

епоксиполімерами, структурованими під впливом термічного поля, що 

повʼязано з підвищенням рухливості сегментів макромолекул епоксидної 

матриці та формуванням однорідної структури епоксиполімерної сітки. У 

випадку комплексної обробки епоксиполімерів (обробка в термічному полі з 

наступним радіаційним випроміненням) відбувається підвищення міцності при 

стисненні на 37 %, що повʼязано з процесами вторинного структурування за 
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рахунок утворення нових хімічних звʼязків в результаті появи реакційноздатних 

груп під впливом радіаційного  випромінення. 

4. Встановлено, що найбільшу радіаційну стійкість до впливу 

високоенергетичного електронного випромінення мають епоксикомпозити з 

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

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

співвідношенням між густиною заліза, масовим та зарядовими числами, за 

рахунок якого середній пробіг електронів в полімеркомпозиті буде найменшим 

порівняно з шаром епоксиполімеру без наповнювачів або наповненого 

порошком алюмінію. 

5. Встановлено, що залежності ЕРС Холла від індукції зовнішнього 

магнітного поля є лінійними для опромінених потоками електронів 

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

12 МеВ та потік Ф=1·1017 ел./см2),  покритих шаром епоксиполімеру з вмістом 

поліетиленполіаміну в кількості 12 мас. ч. та наповнених порошком алюмінію  

(30 мас. ч.) у всьому діапазоні досліджуваних магнітних полів. Для 

монокристалів n-Ge та n-Si, покритих шаром епоксикомпозиту, наповненого 

порошком заліза (30 мас. ч.), зафіксовано незначне відхилення залежності від 

лінійності при магнітних полях до 0,3 Тл, що пояснюється додатковим 

намагніченням порошку заліза, що може бути використане для розробки на 

основі даних монокристалів систем акумулювання енергії.  

6. Методом математичного моделювання енергетичних втрат швидких 

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

епоксикомпозиту товщиною 5 мм встановлено, що найбільші сумарні 

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

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

порошку заліза 30 мас. ч., що пояснює найбільшу радіаційну стійкість 

монокристалів n-Ge та n-Si захищених таким шаром епоксикомпозиту.  
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