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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

 

ЕКМ – епоксикомпозитний матеріал; 

ЕД-20 – епоксидно-діанова смола марки ЕД-20; 

ПМФС – поліметилфенілсилоксан; 

КО-921 – кремнійорганічний лак марки КО-921; 

ПЕПА – поліетиленполіамін; 

ЛГ – лускатий графіт; 

Ф – ультрадисперсний фторопласт; 

ВВ – вуглеволокно; 

ДТА - диференційно-термічний аналіз; 

G - гель-фракція; 

 - час; 

l – довжина; 

Т – температура; 

σа – межа адгезійної міцності при нормальному відриві; 

σзс – межа адгезійної міцності при зсуві; 

σзг – межа  міцності при згині; 

σст – межа  міцності при стиску; 

σвн – внутрішні напруження; 

НВ – твердість за Брінелем; 

Е – модуль пружності; 

А – ударна міцність; 

ТКЛР – термічний коефіцієнт лінійного розширення; 

g – вміст інгредієнта; 

v – лінійна швидкість ковзання; 

Р – навантаження; 

Ig – інтенсивність вагового зношування; 

Ih – інтенсивність лінійного зношування; 

М – маса. 
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ВСТУП 

 

Термін служби машин та механізмів в значній мірі залежить від надійності 

роботи вузлів тертя, на відновлення яких потрібні значні матеріальні ресурси. В 

останні роки в окремих сферах триботехніки добре зарекомендували себе 

композити на полімерній основі, зокрема епоксикомпозити, які широко 

використовуються в сучасному промисловому комплексі.  

Науковими школами професорів В.А. Бєлого, П.Н. Богдановича 

(Білорусія), І.В. Крагельського (Росія), П.Д. Стухляка, Є.М. Кальби,  

М.М. Братичака (Україна) та інших значний прогрес був досягнутий в 

створенні нових конкурентоздатних триботехнічних матеріалів на основі 

епоксидної матриці. Основні дослідження при цьому були направлені на 

встановлення закономірностей взаємодії компонентів у композитній системі та 

вивчення механізмів деформаційних та структурних перетворень в зоні 

трибоконтакту. Також встановлено, що висока когезійна міцність матеріалу до 

різного роду навантажень в значній мірі залежить від природи та властивостей 

вибраних наповнювачів, які, окрім армування, виконують також мастильну 

функцію. Це сприяє стабілізації процесу тертя за рахунок формування стійких 

поверхневих плівок з низьким опором зсуву та високою адгезією до поверхні 

контртіла.  

Розробка нових епоксикомпозитів пов’язана з врахуванням процесів 

інтенсифікації швидкісно-навантажувальних режимів експлуатації машин та 

механізмів, додаткового впливу агресивних середовищ. Тому важливим є 

науково обгрунтоване застосування новітніх компонентів у полісистемах (або 

їх поєднання) та встановлення закономірностей функціонування матеріалу для 

регулювання його властивостей у широких межах. 

Актуальність теми. Полімеркомпозитні матеріали (ПКМ) набули 

широкого застосування для захисту технологічного устаткування, деталей 

машин й механізмів від зношування в умовах сухого фрикційного контакту або 

впливу гідроабразивних середовищ. 
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Однак створені матеріали не в повній мірі задовільняють споживача через 

недостатню когезійну міцність, термо- та зносостійкість епоксикомпозитних 

систем. Використання епоксикомпозитних матеріалів (ЕКМ) у вузлах тертя без 

підводу мастила при жорстких навантажувально-швидкісних режимах потребує 

введення до їх складу термостабілізуючих добавок, які б виступали 

сповільнювачами деструктивних процесів при виникненні високих температур 

в зоні трибоконтакту. В цьому плані перспективним є модифікування 

епоксиполімерів кремнійорганічними сполуками. Однак, на сьогодні 

недостатньо вивчені механізми структурування та процеси, що відбуваються 

при формуванні та експлуатації епоксикремнійорганічних наповнених 

композитних матеріалів. 

Направлене формування полінаповнених ЕКМ дозволяє суттєво підсилити 

їх експлуатаційні характеристики. Тому важливим є аналіз комплексного 

впливу мінеральних та органічних різнофункціональних наповнювачів на 

структуроутворюючі процеси, фізико-механічні та теплофізичні 

характеристики епоксикомпозитів. 

Висока однорідність систем забезпечується обробкою композицій на стадії 

формування у фізичних полях, що викликає необхідність вивчення їх впливу на 

характер структурування та властивості ЕКМ. 

Важливим аспектом є також дослідження  особливостей перетвореннь для 

забезпечення керованості процесів, які відбуваються в зоні трибоконтакту при 

фрикційній взаємодії для підвищення ресурсу роботи трибовиробів. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконувалась в рамках співпраці Луцького державного технічного університету 

і Тернопільського Національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка за 

темами: “Дослідження структури градієнтних полімеркомпозиційних 

матеріалів на основі модифікованих епоксидних смол і дисперсних 

наповнювачів з метою підвищення зносо- і корозійної стійкості технологічного 

устаткування” (держ. реєстр. № РН 0100U002410)  та “Дослідження впливу 
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зовнішніх фізичних полів на самоорганізацію структур полімеркомпозиційних 

матеріалів” (держ. реєстр. № РН 0103U003117). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є встановлення 

закономірностей комплексного впливу термостійкого кремнійорганічного 

модифікатора й різнофункціональних наповнювачів при додатковому 

прикладенні фізичних полів у процесі формування систем на структуру та 

властивості ЕКМ і створення на їх основі захисних покриттів. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

 вивчити вплив термостійкого кремнійорганічного лаку марки КО-921 та 

температурно-часових параметрів обробки на фізико-механічні характеристики 

та процеси структурування композитних матеріалів на основі епоксидної смоли 

ЕД-20; 

 дослідити комплексний вплив різнофункціональних наповнювачів, 

ультразвукової, ультрафіолетової та магнітної обробки на фізико-механічні та 

триботехнічні характеристики епоксикомпозитного матеріалу; 

 встановити умови стабілізації фрикційних характеристик та утворення 

самоорганізуючих стійких плівок переносу при трибоконтакті; 

 розробити склад та технологію формування захисних покриттів на 

основі епоксикомпозитного матеріалу;  

 впровадити розроблені матеріали для захисту поверхонь днища і 

надколісних ніш автомобільної техніки. 

Об’єкт дослідження – композитний полінаповнений матеріал на основі 

епоксидної смоли, модифікований кремнійорганічним лаком КО-921. 

Предмет дослідження – комплексний вплив термостійкого 

кремнійорганічного модифікатора, різнофункціональних полідисперсних та 

волокнистого наповнювачів, а також режимів тверднення на структуру й 

властивості епоксикомпозитного матеріалу. 

Методи дослідження.  При розробці епоксидного композитного матеріалу 

використано комплекс сучасних методів й методик, які дозволяють всебічно 

дослідити його структуру та властивості.  
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Ступінь структурування визначали за вмістом гель-фракцій. Дослідження 

макро- та мікроструктури матеріалу проводили на оптичному та 

металографічному мікроскопах. Фрактограми зламу досліджували на 

скануючому електронному мікроскопі. Мікроструктури досліджували, 

використовуючи метод пластмасографічного аналізу. При цьому, для аналізу 

графітонаповнених епоксикомпозитів апробовано вдосконалену методику 

додаткової плазмохімічної обробки поверхонь мікрошліфів. Дослідження 

фізико-механічних властивостей матеріалу проводили з використанням 

методик визначення адгезійної міцності, внутрішніх напружень, ударної 

міцності, модуля пружності, міцності при стиску та згині, твердості. 

Теплофізичні характеристики визначали методом диференціально-термічного 

аналізу та при дилатометричних дослідженнях. Зносостійкість композиту 

встановлювали ваговим та лінійним методами. Статистичну обробку 

результатів досліджень та планування експерименту проводили, 

використовуючи відповідний математичний апарат. 

Наукова новизна одержаних результатів:   

 науково обгрунтованим підбором інгредієнтів та застосуванням в 

подальшому методу математичного планування експерименту встановлено 

оптимальне концентраційне співідношення елементів системи при застосуванні 

епоксидно-діанової смоли ЕД-20, кремнійорганічного модифікатора та 

поліфункціональних наповнювачів та підтверджено покращення адгезійно-

міцнісних, фізико-механічних, теплофізичних характеристик отриманих 

матеріалів порівнянно з існуючими; 

 вперше запропоновано ступінчасту високотемпературну обробку 

оптимізованих наповнених епоксикремнійорганічних композитів при кінцевій 

температурі 483 К та показано її ефективність для підвищення зносостійкості 

оптимізованого композиту; 

 доведено ефективність комплексної ультразвукової та 

ультрафіолетової обробки оптимізованого ЕКМ для підвищення його 

зносостійкості; 
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 вперше описано й апробовано для пластмасографічного аналізу 

графітонаповнених епоксикомпозитів методику додаткової плазмохімічної 

обробки поверхонь мікрошліфів; 

 показано, що стабілізація процесу тертя та зношування розробленого 

епоксикремнійорганічного композиту в оптимальному навантажувально-

швидкісному діапазоні трибоконтакту (P=1,0…1,2 МПа, v=3,0…4,5 м/с) 

відбувається за умови утворення плівки переносу або її окремих конгломератів 

на поверхні контртіла. 

Практичне значення одержаних результатів.  На основі результатів 

дисертаційної роботи створено нові епоксикомпозитні матеріали та захищено їх  

4-ма патентами України на винахід. 

 На підприємстві ВАТ “ЛуАЗ” проведено дослідно-промислову перевірку 

та освоєно технологію нанесення захисних покриттів з підвищеною 

зносостійкістю на основі епоксидної матриці та різнофункціональних 

наповнювачів для захисту днища та надколісних ніш автомобільної техніки, а 

також поверхонь трибоконтакту роликів транспортних платформ. Економічний 

ефект від впровадження розроблених матеріалів складає 158 грн на 1 м2 робочої 

поверхні. 

Матеріали дисертації використовуються при читанні лекцій та проведенні 

лабораторних занять з дисципліни “Матеріалознавство та технологія 

конструкційних матеріалів” у Луцькому державному технічному університеті. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати, які становлять суть 

дисертаційної роботи, отримані автором самостійно.  Аналіз літературних 

даних, вибір методів та методик досліджень, проведення експериментів та їх 

математична обробка здійснювалися здобувачем особисто. Постановка задач, 

аналіз результатів досліджень та формулювання висновків й рекомендацій 

проводились спільно з науковим керівником. У публікаціях зі співавторами 

автору належить: [111, 130, 135, 136, 139, 146] – постановка задач, проведення 

експерименту, математична обробка та аналіз отриманих результатів, 

формулювання висновків; [133, 134, 137] – постановка задач, проведення 
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експерименту, формулювання висновків; [141] – участь у постановці задач та 

обговоренні висновків. У роботах [111, 130, 133, 134, 141] співавтори брали 

участь у проведенні експерименту, обговоренні та аналізі отриманих 

результатів; у роботах [135–137, 139, 141] – участь у постановці задач, 

формулюванні висновків. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи 

представлено на V-й Міжнародній науково-методичній конференції “Інтеграція 

освіти, науки і виробництва” (м. Луцьк, 2001 р.), IV-му Міжнародному 

симпозіумі “Трибофатика ISTF-2002” (м. Тернопіль, 2002 р.), XXII-й науково-

практичній конференції “Композиционные материалы в промышленности”  

(м. Ялта, 2002 р.), Міжнародній науково-технічній конференції  “Зносостійкість 

і надійність вузлів тертя машин ЗНМ-2003” (м. Хмельницький, 2003 р.),  

XXIV-й Міжнародній конференції і виставці “Композиционные материалы в 

промышленности” (м. Ялта, 2004 р.), I-й Міжнародній науково-технічній 

конференції “Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин 

DSR AM-I” (м. Тернопіль, 2004 р.).  

Публікації. За результатами досліджень за темою дисертації опубліковано  

5 статей у фахових наукових виданнях та 6 тез доповідей на міжнародних та 

вітчизняних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Робота 

викладена на 139 сторінках, включає 14 таблиць, 43 рисунки та містить  

146 використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ 

(ЕКМ) У ТРИБОТЕХНІЦІ 

1.1. Фізико-хімічні та технологічні основи формування ЕКМ 

триботехнічного призначення 

 

Епоксидні композитні матеріали використовують як антифрикційні 

матеріали та покриття [1] для захисту від дії триборуйнування і хімічних 

реагентів [2]. Висока втомна міцність при знакозмінному циклічному 

навантаженні у поєднанні з високою статичною міцністю і належними 

теплофізичними властивостями забезпечують підвищену зносостійкість 

матеріалів на основі епоксидних олігомерів порівняно з іншими матеріалами 

триботехнічного призначення [3–6]. Однак відомо, що використання 

епоксидних полімерів у чистому вигляді як матеріалу для виготовлення 

підшипників ковзання обмежене через їх підвищену крихкість, високий і 

нестабільний коефіцієнт тертя [7, 8], підвищену здатність до деформування [9].  

Введення модифікаторів до складу епоксидних олігомерів приводить  до 

зміни характеру структурування макромолекулярної сітки  матриці і 

формування тривимірної структури з заданими параметрами [10–12]. 

Направлений вплив дозволяє регулювати фізико-механічні [13, 14] та 

триботехнічні характеристики у широких межах. Відомо [15], що зниження 

ступеня структурування може привести до зменшення усадки під час 

тверднення, а підвищення щільності міжмолекулярного зшивання – до 

підвищення хімічної стійкості та термостійкості епоксидного полімеру. 

Однак, надто висока щільність зшивання підвищує крихкість матеріалу 

[16]. Так, найменшим зносом характеризуються композити з оптимальним 

ступенем зшивання олігомеру [17]. У роботі [18] відмічено, що при 
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незавершених процесах полімеризації епоксидний композиційний матеріал має 

низьку когезійну міцність і є непридатним для експлуатації. Формування 

матеріалу з високим ступенем зшивання полімерної матриці супроводжується 

зменшенням рухливості елементів сітки полімеру. Понижена рухливість 

окремих ділянок макромолекул затрудняє протікання релаксаційних процесів, 

що приводить до появи у цих ділянках залишкових напружень на структурних 

елементах тривимірної сітки в’яжучого [19]. Такі  напруження збільшують 

небезпеку утворення мікродефектів  в об’ємі полімеру та різко зменшують 

межу фрикційно-контактної втоми матриці. Інтенсивність протікання втомних 

процесів визначає стійкість матеріалу до спрацювання. 

Загалом, регулювання параметрів структурної сітки полімерної матриці 

відбувається шляхом фізичного та хімічного модифікування. Вибір 

модифікатора визначається його впливом на матрицю. При задовільній 

сумісності олігомеру-модифікатора з епоксидною смолою відбуваються 

процеси сумісної поліконденсації, що призводить  до формування в затвердлих 

матеріалах більш міцної та гнучкої тривимірної макромолекулярної сітки. 

Матеріал з такою структурою описаний у праці [20], де розглянуто процес 

тверднення епоксифуранових матриць фенолформальдегідними смолами. 

Введення фенолоформальдегідних олігомерів до складу епоксидної основи 

приводить  до зниження внутрішніх напружень у  композитному матеріалі, 

оскільки інтенсифікуються процеси їх релаксації на границях розділу 

епоксидних й фенолформальдегідних фрагментів матриці. 

Встановлено [21], що введення лінійних полімерів до складу епоксидної 

основи викликає утворення взаємопроникалої системи із сітчастого й лінійного 

полімерів. Повне молекулярне взаємопроникнення спостерігається лише при 

абсолютній взаємній розчинності, а в багатьох випадках відбувається фазове 
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розділення компонентів. Тому взаємопроникнення на молекулярному рівні 

може здійснюватися на границі розділу фаз.  

У праці [18] розглянуто каталітичний вплив полівінілового спирту на 

полімеризацію епоксидної смоли при тверднику ПЕПА. При цьому 

підвищується швидкість тверднення в’яжучого, що при збереженні однакових 

режимів тверднення приводить  до формування в об’ємі композиту тривимірної 

сітчастої структури з вищим ступенем зшивання, ніж при твердненні 

немодифікованої матриці. Введення полівінілового спирту збільшує опір 

зношуванню внаслідок появи взаємопроникаючих сіток, які характеризуються 

підвищеною швидкістю релаксації напружень, що виникають при фрикційній 

взаємодії. При надлишковому вмісті модифікатора спостерігається зниження 

зносостійкості [21], що пояснюється збільшенням гетерогенності матеріалу. 

Регулювання триботехнічних характеристик ЕКМ також здійснюють 

введенням органічних та мінеральних наповнювачів [22, 23]. Характер та 

степінь впливу наповнювача на властивості ЕКМ залежать від природи [24], 

структури, вмісту наповнювача, форми, розміру, взаємного розташування 

частинок або волокон [25, 26]. Взаємодія полімеру з наповнювачем 

визначається хімічною природою цих матеріалів [27] і характером поверхні 

наповнювача. Наповнювачі повинні добре змочуватись полімером до утворення 

однорідних композицій. Наповнювачі для епоксидних смол можуть бути більш 

крупнодисперсними і менш однорідними за розмірами частинок, оскільки 

епоксидні смоли мають невисоку в’язкість. Однак необхідно, щоб ці 

наповнювачі містили функціональні групи, здатні брати участь в утворенні 

хімічного зв’язку з матрицею [28]. Формування матеріалу з високою 

адгезійною міцністю та низькими внутрішніми напруженями на границі розділу 

фаз є основною умовою підвищення фізико-механічних властивостей 

епоксикомпозиту [29].  
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Введення дрібнодисперсних органічних та мінеральних наповнювачів 

перешкоджає в повній мірі зшиванню епоксидного олігомеру [30]. Це пов’язано 

з специфікою міжфазних явищ взаємодії полімерів з наповнювачами, оскільки 

на їх поверхнях адсорбуються не тільки ізольовані полімерні молекули, але й 

агрегати молекул та інші надмолекулярні утворення, тому при використанні 

наповнювачів різної хімічної природи спостерігається селективна адсорбція 

компонентів в’яжучого на границі розділу. Це пов’язано із зниженням 

реакційної здатності матриці внаслідок переходу епоксидного полімеру на 

поверхні часток наповнювача у стан граничних шарів, в яких відбувається 

суттєве зниження рухливості його макромолекул [31], що сприяє розвитку 

дефектів, утворенні додаткової структурної неоднорідності, зниженню 

механічних властивостей композитів в цілому.  

Покращення фізико-механічних і антифрикційних характеристик ЕКМ в 

основному досягається за рахунок підвищення ступеня зшивання з утворенням 

додаткових фізичних вузлів між в’яжучим і наповнювачем. Зміцнююча дія цих 

вузлів зростає з підвищенням поверхневої енергії наповнювача, що 

визначається насамперед топографією та активністю його поверхні [21]. 

З метою надання високої міцності і стійкості до ударних і вібраційних 

навантажень композитні матеріали на основі епоксидних смол підсилюють, 

армуючи їх вуглецевими волокнами [20, 32]. У роботі [33] розглянуто 

особливості армування композиту волокнистим наповнювачем, попередньо 

суміщеного з полівініловим спиртом. При цьому відбувається збільшення 

ступеня зшивання полімерної матриці за рахунок утворення перехідної зони, 

збагаченої полівініловим спиртом, яка забезпечує необхідну взаємодію як з 

матрицею, так і з волокном. Утворення перехідної зони, більш пластичної, ніж 

сама матриця, приводить до зменшення швидкості утворення і поширення 

мікротріщин  на границі розділу фаз при фрикційній взаємодії. 
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Для реалізації ефекту фрикційного розділу компонентів композиту в 

епоксидну матрицю вводять дрібнодисперсні термопласти, що приводить до 

збільшення навантажувальної здатності трибовузла при стабільному 

коефіцієнті тертя в широкому інтервалі навантажень. Це пов’язано з 

утворенням в процесі фрикційної взаємодії на поверхні тертя тонкого шару із 

низькоплавкого компоненту. Товщина такого шару, загалом не перевищує  

5-10 мкм. В процесі фрикційної взаємодії поверхонь відбувається 

“вигладжування” поверхні тертя полімеру [21]. 

Інтенсивність зношування композитного матеріалу може знижуватись при 

введенні інертних наповнювачів, нездатних до утворення додаткових вузлів 

зшивання між матрицею і наповнювачем. Введення до епоксидної основи 

політетрафторетилену з низьким значенням поверхневої енергії приводить до 

підвищення зносостійкості матеріалу і зниження коефіцієнта тертя за рахунок 

утворення плівок переносу на поверхнях тертя з низьким значенням напружень 

зсуву [21, 30]. 

У роботі [30] відмічено, що підвищення триботехнічних характеристик 

відбувається при оптимальній кількості наповнювача у системі, який виконує 

структуруючу функцію у залежності від величини поверхневої енергії. 

Покращення триботехнічних характеристик при введенні 5-15 мас.ч. 

наповнювача досягли за рахунок підвищення ступеня зшивання матриці. При 

великих ступенях наповнення (75-85 мас.ч.) покращення зносостійкості 

пояснюється переважним впливом деформаційно-міцнісних і антифрикційних 

властивостей  наповнювачів на ті ж властивості композиту у цілому. У цьому 

випадку формування  фрикційного контакту  відбувається за рахунок 

наповнювача. При подальшому підвищенні вмісту наповнювача у в’яжучому 

інтенсивність зношування матеріалу зростає. Це зумовлено неповним 

змочуванням в’яжучим частинок наповнювача з утворенням пор і порожнин у 
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граничних шарах, що викликає при фрикційній взаємодії контртіла і композиту 

їх когезійне руйнування. Другою причиною зниження зносостійкості в умовах 

неповного змочування є вибіркова адсорбція одного з компонентів в’яжучого 

на поверхні наповнювача. Відбувається зниження реакційної здатності 

компонентів, що приводить  до зменшення ступеня зшивання матриці. 

В роботах [21, 34, 35] значна увага приділяється температурно-часовим 

режимам тверднення композитів на основі епоксидних смол. Правильний 

режим тверднення композицій забезпечує отримання матеріалу з оптимальними 

фізичними й механічними властивостями [36]. Технологічно обгрунтований 

термічний вплив у процесі або після формування виробів приводить  до 

підвищення інтенсивності релаксаційних процесів внаслідок зміни ступеня 

зшивання матеріалу, що супроводжується покращенням триботехнічних 

характеристик композитів.  

Тверднення епоксиполімерів при температурі нижче температури 

склування сповільнене [34, 37], оскільки залишаються реакційноздатні групи і 

їх взаємодія ускладнена із-за втрати сегментної рухливості сітчастим полімером 

у процесі тверднення. Тому вони характеризуються незавершеністю процесів 

структурування й дефектністю сітки, мають понижену міцність, а залишкові 

напруження досягають значних величин. 

Термічна обробка при температурах склування 60-120 °С [34, 35]  

призводить до зменшення вільного об’єму між макромолекулами в 

епоксиполімерах, що супроводжується обмеженням молекулярної рухливості і 

зміною числа конформаційного набору ланцюгів макромолекул. Зміни у 

міжмолекулярної взаємодії приводять до зміни релаксаційних характеристик, і 

як наслідок – збільшення стійкості до утворення тріщин. 

У випадку тверднення епоксидного полімеру при температурі вище 

температури склування на 30-40°С з невеликою швидкістю отримаємо полімер 
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з достатньо однорідною структурою [34] і порівняно невисокими залишковими 

напруженнями. При цьому реакція протікає до зменшення кількості 

реакційноздатних груп і в об’ємі матеріалу створюється більш рівномірна 

структура. З ростом температури значно зростає швидкість процесу 

тверднення. При цьому збільшується неоднорідність структури і зростають 

залишкові напруження. Часткове підвищення зносостійкості  [35] при вищих 

температурах термообробки може бути пов’язане з накопиченням оптимальної 

концентрації продуктів термоокислювальної деструкції, які виконують 

мастильну функцію. 

Оптимальні структурно-механічні властивості полімерна матриця має при 

формуванні за ступінчастим режимом тверднення [38, 39]. При використанні 

безперервного ступінчастого режиму тверднення створюються необхідні для 

конформаційного перетворення м’які умови на початковій стадії реакції, а 

структурування прискорюється у результаті підвищення температури на 

кінцевому її етапі. Отримані за ступінчастим режимом епоксидні полімери 

мають розвинуту тривимірну сітчасту структуру, внаслідок чого для них 

характерна підвищена термоокислювальна стійкість, термостійкість та ударна 

в’язкість [40]. Ступінчасте або повільне охолодження затвердлих полімерів 

забезпечує значне зниження залишкових напружень у результаті релаксації 

напружень і перегрупування надмолекулярних структур. При збільшені 

швидкості охолодження відбувається ріст залишкових напружень, оскільки 

відбувається гальмування релаксаційних процесів, пов’язаних з перерозподілом 

напружень [34]. 

Таким чином, покращення властивостей вихідного епоксидного полімеру 

можливе при введенні до складу матриці сумісних з нею модифікаторів та 

наповнювачів із розвиненою поверхнею, а також при проведенні ступінчастого 

температурно-часового режиму термічної обробки епоксикомпозитних систем. 
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1.2. Трибологічні процеси та структурні перетворення  при використані 

епоксикомпозитів у вузлах тертя 

 

Зношування високомолекулярних з’єднань залежить, головним чином, від 

структурної будови полімерної матриці [41, 42] та її фізико-механічних 

властивостей. Фрикційна взаємодія контактуючих поверхонь є сукупністю 

механічного й температурного впливів [43] на тверді тіла, що приводить  до 

деформаційних і структурних змін матеріалів в зоні тертя, завдяки яким тонкий 

поверхневий шар насичується киснем, елементами контактного матеріалу [44]. 

В ньому відбувається розрив хімічних зв’язків та утворення вільних радикалів, 

що зумовлює фрагментацію  поверхневого шару і появу мікропустот [45–48]. 

В роботах [46, 49] показано, що при низьких швидкостях ковзання  

(<0,1 м/с) і тиску менше 0,5 МПа механічна робота витрачається на деформацію 

поверхневих шарів [50]. При швидкості ковзання >0,1 м/с і незмінному тиску 

процес зношування в значній мірі визначається інтенсивністю теплових 

процесів на зонах фрикційного контакту. Тривалість існування, напрямок і 

швидкість переміщення зон по контактній площині пов’язані з механічними 

властивостями і опором матеріалів пари тертя зношуванню. Високі щільності 

теплового впливу можуть сприяти переходу матеріалів в контактних 

мікрооб’ємах з твердого стану в високоеластичний, рідкий, газоподібний і 

плазмовий, що підвищує роль локального фізико-механічного руйнування. При 

досягненні рівності локальної температури і температури деструкції одного з 

матеріалів можливий перехід до катастрофічного зношування. Температура є 

головною причиною більшості структурних перетворень на поверхнях тертя 

[51], активізує утворення мікротріщин, всі трибохімічні реакції, формування 

“третього тіла”. 
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Епоксидно-новолачні олігомери після тверднення при нагріванні до 

температури 95-110°С знаходяться в склоподібному стані [3, 21], коли в 

полімері переважають пружні деформації. Якщо в зоні тертя епоксидного 

композиту розвивається температура, що перевищує температуру склування, на 

робочій поверхні полімерного тіла формується матеріал, який знаходиться у  

високоеластичному стані. Такий стан зберігається до моменту термомеханічної 

деструкції, що настає при 180…230°С.  

Підвищення температури в вузлі тертя призводить  як до деструкції 

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

[52] використовують тепловий вплив для підвищення триботехнічних 

характеристик графітопласту, виготовленого на основі епоксикремній-

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

швидкості ковзання до 0,4…0,5 м/с, що відповідає росту температури в зоні 

тертя до 95…100°С, спостерігається різке зниження коефіцієнта тертя до 

0,06…0,11. Отримані характеристики матеріалу пояснюються впливом 

полімерної матриці і наявністю в його складі спеціальних органічних присадок. 

При температурі нижчій за 80°С тепловий вплив недостатній для початку дії 

органічних присадок. З ростом температури в зоні контакту стає можливою 

адсорбція молекул органічних присадок і їх орієнтація вздовж поверхні тертя.  

Вплив механічної складової на характер зношування епоксидного 

полімеру по стальному індентору вивчав П.Н. Богданович [53], який виділяв, в 

основному, два види зношування: втомний та абразивний; існування 

абразивного зносу підтверджується наявністю в продуктах зношування 

частинок витягнутої ниткоподібної форми і утворенням на поверхні 

зношуваного матеріалу смуг ковзання. Число частинок описаної форми не 

перевищує 10% і зменшується з збільшенням тривалості досліджень, що 

свідчить про незначний внесок абразивної складової в загальний процес 
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зношування і дозволяє у подальшому розглядати знос як результат протікання 

втомних процесів в поверхневому шарі полімеру під дією циклічно 

повторюваних теплових й механічних полів при фрикційному навантаженні.  

По мірі збільшення величини навантаження на деякій відстані від поверхні 

тертя в зоні максимального накопичення дефектів відбувається локалізація 

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

яких залежить від модуля зсуву зношуваного матеріалу, коефіцієнта тертя і 

створюваних при терті полів напружень. Утворення частинок зношування при 

фрикційному навантаженні термореактивних полімерів відбувається переважно 

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

мікротріщин, які розташовані в поверхневому шарі зношуваного матеріалу 

перпендикулярно напрямку ковзання контртіла, або в результаті сколювання 

невеликих об’ємів матеріалу на границях мікротріщин після об’єднання з 

розташованими паралельно її площини мікротріщин менших розмірів. Глибина 

залягання максимально деформованої зони і розміри частинок зношування не 

суттєво впливають на інтенсивність процесів руйнування поверхневого шару 

при фрикційному навантаженні. Інтенсивність зношування полімеру у більшій 

мірі визначається частотою появи частинок зношування, отже частотою 

утворення й швидкістю росту втомних мікротріщин у зношуваному матеріалі. 

Обмежити розвиток мікротріщини  в композиті може наповнювач [53]. 

Підсилююча дія наповнювачів пов’язана  з переходом полімеру в граничних 

шарах в зміцнюючий орієнтований стан, який визначає підвищені механічні 

властивості такого шару. При цьому поверхня наповнювача утворює з 

матрицею ефективні фізичні вузли та хімічні вузли [54], які зберігаються при 

температурах склування полімеру. Чим вищий вміст наповнювача, тим більше 

створюється перешкод для розвитку тріщини. При зростанні вмісту 

наповнювача зменшення зносу пояснюють формуванням фактичної площі 
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контакту за рахунок частинок наповнювача, зносостійкість яких вища 

зносостійкості матриці. 

Введення до складу епоксидної матриці антифрикційних дисперсних 

наповнювачів зумовлює підвищення триботехнічних характеристик композиту 

[55]. В роботі [33] розглянуто особливості трибовзаємодії композиту, 

наповненого поліетиленом. Під дією температури і великих питомих 

навантажень пластифікований поліетилен проникає в зону тертя, адсорбуючись 

на поверхні контртіла, заповнюючи нерівності поверхні і утворюючи 

резервуари мастильного матеріалу. У цьому випадку тертя відбувається між 

“третім тілом” і поверхневим шаром композиту. При підвищенні температури 

текучість поліетилену збільшується, що приводить  до видалення його з зони 

тертя, зниження зносостійкості матеріалу. 

Введення в епоксидну матрицю наповнювачів не антифрикційного 

призначення [56], які мають вищу теплопровідність і зносостійкість, ніж 

епоксидний полімер, дозволяє знизити інтенсивність зношування полімерних 

покриттів і підвищити верхню температурну межу працездатності пари тертя. 

Автори це пояснюють армувальною дією наповнювачів та підвищенням 

теплопровідності композиту.  

Відомим способом регулювання триботехнічних характеристик 

епоксикомпозитів є формування прошарків “третього тіла”, розміри, структура, 

склад та тривалість існування яких визначають коефіцієнт тертя та 

зносостійкість системи [57]. Їх утворення відбувається в результаті вибіркового 

переносу при відсутності зовнішнього підведення мастила [49, 58]. Автори 

робіт [46, 59, 60] формування елементів “третього тіла” в полімерних 

матеріалах й композитах на їх основі пов’язують з виникненням імпульсів 

теплової та механічної енергії, під дією яких збільшується сегмента рухливість 

макромолекул, розриваються зв’язки і утворюються активні  
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центри – реакційноздатні макрорадикали. Останні, взаємодіючи з поверхнею 

контртіла, наповнювачами й оточуючим середовищем, утворюють нові 

структури з відмінним від вихідної системи ступенем структурування. У 

подальшому відбувається поступовий розрив перенапружених і ослаблених 

тепловим впливом зв’язків та забезпечується тим самим поява й розвиток 

мікродефектів, руйнування поверхневого шару. При цьому  від основного 

матеріалу відділяються частинки, які переносяться на поверхню контртіла або 

видаляються з зони фрикційного контакту. 

Інтенсивність формування “третього тіла” визначається трибохімічними 

процесами, що протікають у зоні фрикційного контакту між поверхнями 

спряжених тіл [61]. Активним елементом в хімічних реакціях виступає чистий 

метал, вільний від оксидних плівок, кількість якого в поверхневих шарах і 

визначає кінетику трибохімічних реакцій. Оксидна плівка гальмує і в кінцевому 

рахунку перешкоджає формуванню “третього тіла” у вигляді плівки переносу, 

про що свідчить збільшення коефіцієнта тертя при рості концентрації оксидів 

на поверхні контртіла. Для підсилення процесів плівкоутворення в зону 

контакту вводять активні добавки [62], найефективнішими серед яких є 

металоорганічні комплекси [63]. 

Ефективне формування плівки переносу спостерігали при терті 

графітопластів, що яскраво висвітлено у роботах авторів [9, 64]. В результаті 

високої адгезійної здатності графіту до металу в зоні тертя відбувається 

перенос графіту на стальну поверхню, що суттєво покращує антифрикційні 

властивості пари тертя. Розширення навантажувально-швидкісного діапазону 

експлуатації графітопластів можна досягнути шляхом підвищення адгезії 

графітової плівки переносу до поверхні контртіла.  

Успішне вирішення цієї задачі можливо внаслідок модифікування сухих 

мастил в процесі тертя з метою підвищення вмісту в плівці переносу 
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реакційноздатних  груп, які збільшують її адгезійну взаємодію з матеріалом 

контртіла. Використання ефекту контактного окислення сухих мастил 

приводить  до підвищення зносостійкості полімерних антифрикційних 

матеріалів типу графітопластів. Однак помітне окислення графіту киснем 

повітря спостерігається при температурі 523-723 К. Тому реалізація цього 

ефекту при терті графітопластів пов’язана з жорсткими навантажувально-

швидкісними  режимами, які забезпечують необхідні температури в зоні 

фрикційного контакту, при яких композиційний матеріал піддається або 

катастрофічному зносу, або інтенсивній термоокислювальній деструкції 

в’яжучого. Для досягнення високого степеня окислення графіту при звичайних 

експлуатаційних режимах до складу графітопластів вводять каталізатори. 

Накопичення в плівці переносу продуктів окислення графіту, утворення яких 

ініціюється азотнокислою міддю, приводить  до підвищення зносостійкості й 

зменшення коефіцієнта тертя епоксифуранових композитів. Окислені продукти 

здатні взаємодіяти з поверхневими оксидними плівками і атомами металу 

контртіла шляхом утворення зв’язків різної природи, що сприяє значному 

підвищенні адгезії утворених плівок переносу. 

Зниження коефіцієнта тертя композиційного матеріалу обумовлено 

зменшенням опору зсуву в плівці переносу [65] через виникнення в ній площин 

легкого ковзання внаслідок адсорбції газів, парів й низькомолекулярних 

оксидних з’єднань на поверхні частинок графіту. Плівки переносу, екрануючи 

взаємодію епоксидного полімеру й металевого контртіла, зменшують адгезійну 

взаємодію між спряженими поверхнями. Це сприяє зниженню швидкості 

накопичення дефектів в робочому шарі матеріалу та підвищує його 

зносостійкість. 

Триботехнічні характеристики композитних матеріалів залежать від 

фізико-хімічних явищ в зоні фрикційної взаємодії полімеру з металом, які 
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пов’язані з конкуруючою дією процесів структурування й деструкції. Тертя при 

температурі 293 К викликає в епоксидному покритті переважно процеси 

структурування з утворенням нових хімічних зв’язків, що супроводжується 

структурними й фазовими перетвореннями та переходом всієї поверхні системи 

у більш вигідний енергетичний стан, в результаті чого утворюються більш 

термостійкі структури [45, 49]. 

Тертя при високих температурах (393К) супроводжується домінуванням 

деструкційних процесів у поверхневому шарі матеріалу, які приводять до 

збільшення вмісту карбоксильних, гідроксильних і аліфатичних ефірів, 

зменшенню вмісту епоксидних груп. Руйнування епоксидних полімерів при 

температурах вище 393 К пов’язано з низькою термодинамічною стабільністю 

зв’язків між органічними радикалами в макромолекулах [66, 67]. Значно 

стійкішими до високих температур є матеріали на кремнійорганічний основі 

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

використовують поліорганосилоксани [69–72] з органічними складовими біля 

атома кремнію, для яких характерне вдале поєднання термостабільності і 

хімічної інертності кремнійкисневого скелету з високими фізико-механічними і 

фізико-хімічними властивостями органічних сполук. Композиції на основі 

епоксидних смол модифікованих кремнійорганічними олігомерами 

характеризуються підвищеною ударною в’язкістю та термостійкістю системи 

[73]. Перспективність використання кремнійорганічних сполук обумовлено 

оптимальними технологічними властивостями – незначною залежністю 

в’язкості від температури, можливість експлуатуватися в широкому діапазоні 

додатніх та від’ємних температур [74]. 

При невеликому вмісті кремнійорганічних олігомерів в композиціях 

відбувається антипластифікація матриці епоксидного полімеру, що 

супроводжується ростом руйнівного напруження та модуля пружності при 
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згині [75]. Антипластифікація в даному випадку пов’язана з впорядкуванням 

структури полімера. При збільшенні вмісту кремнійорганічних олігомерів 

вказані характеристики знижуються, що характерно для пластифікації 

полімерів. З підвищенням межі міцності при розриві та модуля пружності 

спостерігається виділення другої фази [76], що призводить до зменшення 

крихкості композиціїі та підвищенню затрат енергії на розвиток тріщини.  

Авторами робіт [77–79] запропоновано використати кремнійорганічні 

полімери для розробки зносостійкого покриття, яке має високу стійкість до 

механічних циклічних і теплових навантажень. В процесі тертя 

кремнійорганічні фрагменти, утворені в результаті трибокрекінгу, здатні 

зрощувати мікрорадикали, заповнюючи дефектні зони системою хімічних 

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

переміщення макрорадикалів під дією зовнішніх деформуючих сил. Таким 

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

зовнішніх механічних і термічних впливів при фрикційні взаємодії. 

Таким чином, негативний вплив механічного та теплового полів при терті 

двох поверхонь компенсується процесами структурного пристосування 

матеріалу за рахунок введення в систему добавок, які при підвищенні 

температури виконують мастильну функцію або ініціюють утворення плівок 

переносу з низьким опором зсуву, що в загальному покращує триботехнічні 

характеристики композиту. 

 

 

1.3.  Методи підвищення зносостійкості епоксикомпозитних систем 

 

Направлене регулювання структурної сітки епоксидної матриці  забезпечує 

формування матеріалу з наперед заданими високими фізико-механічними та 

триботехнічними характеристиками. При цьому важливу роль відіграють 
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силові фізичні й теплові поля, з допомогою яких змінюють структуру 

реактопластів. В залежності від етапу технологічного процесу силовий вплив 

здійснюють як на стадії формування епоксидного композиту так і на стадії 

тверднення. 

Попередня обробка полімерної матриці у магнітному полі, 

ультрафіолетовим опроміненням або ультразвуком дає можливість зменшити 

внутрішні напруження в системі, підвищити когезійну та адгезійну міцність 

матеріалу [80–82]. Силові поля діють на рівні cубструктури [83], змінюючи при 

цьому конформаційний набір молекул, що забезпечує створення оптимальної 

структурної сітки в’яжучого. 

Аналіз структури затвердлих епоксидних олігомерів, оброблених у 

магнітному полі, свідчить про зміни ступеня зшивання за рахунок перебудови 

глобул молекул та утворення додаткових вузлів зшивання внаслідок зближення 

реакційноздатних груп під дією додаткового моменту, який розвертає 

макромолекули і зміщує їх вздовж градієнта поля [84]. 

Обробка епоксидної композиції в магнітному полі є ефективною при 

використанні наповнювачів феро- та парамагнітної природи. При цьому 

відбувається орієнтація макромолекул реактопласту навколо частинок 

наповнювача внаслідок електромагнітної взаємодії диполів полімеру з 

магнітним полем. Це забезпечує формування в композиті орієнтованих шарів 

в’яжучого з підвищеною адгезійною міцністю [85]. 

В роботах [40, 86] відмічено про позитивний вплив ультразвукової 

обробки на структуру та фізико-механічні властивості епоксикомпозитів 

незалежно від магнітної сприйнятливості наповнювача. При цьому зафіксовано 

підвищення адгезійної міцності на 6-10 % та зниження внутрішніх напружень 

на 25-35 %. Ультразвукова обробка також прискорює процес тверднення 

системи внаслідок інтенсивного перемішування компонентів системи [87], що 
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сприяє їх рівномірному розподілу в об’ємі композиту. При цьому відбувається 

краще змочування наповнювача [40] внаслідок збільшення питомої площі 

поверхні дисперсних частинок, що приводить зниження в’язкості обробленої 

ультразвуком композиції на 30 %, ніж необробленої. Ультразвукова обробка 

інтенсифікує дегазацію епоксидної композиції, що сприяє формуванню 

бездефектних покриттів, особливо при використанні високо наповнених 

композицій [88] з великим вмістом газових включень і високою в’язкістю 

композиції. Видаленню газових включень сприяє підвищення температури 

системи внаслідок її розігріву поглинутою енергією. 

Обробка композиції на стадії формування ультрафіолетовим промінням 

приводить  до руйнування ланцюгів макромолекул та утворення вільних 

макрорадикалів здатних до хімічної взаємодії з поверхнею субстрату. Зокрема, 

авторами роботи [85] експериментально зафіксовано підвищення адгезійної 

міцності епоксидного в’яжучого на 20 %. Опромінення дає позитивний 

результат у випадку обробки матриці без наповнювачів, які є бар’єром для 

проходження ультрафіолетових променів. На інтенсивність поглинутої енергії 

системи впливає товщина композиції, при збільшенні якої зменшуються 

кількість макрорадикалів та утворення додаткових вузлів зшивання через 

низьку здатність реактопласту пропускати промені. 

У світовій практиці широкого розповсюдження набули способи 

тверднення епоксидних композитів із застосуванням струмів високої частоти 

[89, 90], електронного опромінення та інфрачервоного нагрівання. Авторами 

роботи [84] підтверджено факт інтенсивного розвитку реакції синтезу і 

збільшення ділянок упорядкування у разі тверднення полімерного в’яжучого з 

використанням силових полів порівняно з конвекторним нагріванням, що 

відбувається без якісної зміни кінцевих продуктів реакції. Це пов’язано з тим, 
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що під впливом опромінення у процесі синтезу енергія активації сприймається 

молекулами безпосередньо, а не за рахунок теплопровідності системи.  

У композитах, оброблених у таких полях, виявлено більшу міцність 

зв’язків між макромолекулами та високу ступінь завершеності хімічного 

процесу [85], яка досягає до 100% порівняно з 88-95%  при термічному 

твердненні. Опромінення впливає на швидкість утворення активних центрів та 

інтенсифікує процес протікання фізико-хімічної взаємодії між складовими 

системи, а також відбувається вільний та послідовний вихід летких речовин, що 

істотно впливає на підвищення міцності. 

У разі опромінення процеси прогрівання та тверднення реакційноздатних 

олігомерів суміщаються [85], внаслідок чого час формування виробів 

скорочується у 10-20 разів. Радіаційне тверднення дає змогу точніше 

регулювати реакцію ініціювання полімеризації, швидкість й температуру 

процесу, за рахунок зміни інтенсивності опромінення. Енергія, яка потрібна для 

радіаційного тверднення, у 3-4 рази нижча, ніж при термохімічному, що дає 

змогу значно скоротити енерговитрати. 

Широке використання енергій випромінювання для тверднення 

полімерних в’яжучих зумовлене тим, що здійснення радіаційного тверднення 

полімерних матеріалів не викликає технічних труднощів і може бути 

використане для виготовлення виробів будь-якої товщини. 

Найперспективнішим напрямком є використання комбінованих методів 

тверднення, що включають термохімічне і радіаційне тверднення у різних 

поєднаннях.  

Таким чином, науково науково обгрунтоване застосування фізичних і 

термічних полів при формуванні епоксикомпозитних систем суттєво сприяє 

покращенню їх функціональних характеристик. 
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1.4. Висновки і постановка задач дослідження 

 

Аналіз літературних джерел показав, що розробка захисних покриттів на 

основі епоксидних олігомерів полягає у формуванні оптимальної структури, 

яка визначає високі експлуатаційні характеристики композитного матеріалу. 

Враховуючи технологічність та високу сумісність епоксидних смол з іншими 

полімерами в світовій практиці широко застосовують їх модифікування з 

метою регулювання параметрів структурної сітки та отримання матеріалу з 

наперед заданими властивостями. Введення до складу полімерної матриці 

дисперсних та дискретних волокнистих наповнювачів забезпечує формування 

якісно нового композитного матеріалу, що дозволяє підвищити фізико-

механічні характеристики та розширити область використання 

епоксикомпозитів. Оптимальний технологічний режим їх формування є 

достатньою умовою одержання виробів з високим ресурсом працездатності. 

Важливим аспектом у роботі над новим матеріалом є оцінка не лише 

фізико-механічних та теплофізичних характеристик матеріалу, а також його 

властивості у процесі експлуатації. При фрикційному контакті ЕКМ негативний 

вплив теплових полів компенсується цілеспрямованим підбором добавок, які 

при підвищених температурах беруть участь в процесах структурування, в 

результаті чого підвищується термостійкість матеріалу. Особливо актуальним 

завданням є зменшення теплового впливу на полімеркомпозити, що працюють 

в умовах сухого тертя. Тверді дисперсні частинки наповнювачів у цьому 

випадку відіграють роль мастильного матеріалу, який рівномірно розміщений 

всередині полімерної матриці. Залежно від природи наповнювачів частинки 

порошку можуть перебувати постійно на поверхні тертя, що характерно для 

мінеральних наповнювачів, або витікати з пор безпосередньо у процесі 

фрикційного контакту при підвищенні температури, що є особливістю 
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полімерних добавок. Взаємодія частинок зносу між собою в окремих випадках 

приводить  до формування на поверхні контртіла плівок переносу, які 

забезпечують високі триботехнічні характеристики та стабільність протікання 

процесів у зоні тертя. 

Покращення фізико-механічних властивостей  епоксидних композитів 

досягається в результаті інтенсивного використання зовнішніх фізичних полів. 

Під дією зовнішнього впливу змінюється структура полімерної матриці 

внаслідок виникнення сприятливих умов для протікання хімічних реакцій. 

Формується структура з оптимальною кількістю вузлів зшивання здатних до 

релаксації, що зменшує внутрішні напруження у системі. 

На основі даних використаних джерел сформульовано основні задачі, які 

необхідно вирішити для отримання нових захисних покриттів на основі 

епоксидних матеріалів з підвищеною зносостійкістю та високими фізико-

механічними, теплофізичними і триботехнічними характеристиками: 

– встановити оптимальний вміст низькотемпературного амінного 

твердника ПЕПА та термостійкого кремнійорганічного лаку КО-921 в 

епоксидній матриці, які б дозволили створити міцний адгезійний зв’язок на 

границі розділу наповнювач-матриця і одночасно знизити внутрішні 

напруження в сформованих системах; 

– вивчити вплив додаткової високотемпературної термічної обробки на 

процеси структурування та фізико-механічні, триботехнічні характеристики 

розроблених епоксикомпозитів; 

– дослідити вплив мінеральних та органічних наповнювачів на фізико-

механічні та експлуатаційні характеристики матеріалів з метою регулювання 

зносостійкості в умовах підвищених температур та навантажень; 

– визначити  доцільність використання фізичних полів при формуванні 

матеріалу; 
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– встановити умови стабілізації фрикційних процесів в зоні 

трибоконтакту; 

– розробити технологію застосування оптимізованого епоксикомпозит-

ного матеріалу; 

– провести стендові й промислові випробування розроблених ЕКМ. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Характеристика досліджуваних матеріалів 

 

Як вихідний матеріал використано епоксидно-діанову смолу марки  

ЕД-20 (ГОСТ 10587-84), що представляє собою високов’язку прозору рідину. 

Масова доля епоксидних груп складає 20,0...22,5%, летких речовин – 0,2...0,8%. 

Смола даної марки є технологічною  при переробці, що дозволяє створювати на 

її основі різноманітні матеріали, придатні для виготовлення покриттів, клеїв, 

мастик, компаундів, герметиків тощо [91–94]. ЕД-20 твердне при нормальній 

або підвищених температурах без зовнішнього тиску, що дозволяє працювати 

без пресового і термічного обладнання. Можливість тверднення цієї смоли без 

виділення побічних продуктів забезпечує незначну пористість і високу 

щільність матеріалів. Основні фізико-хімічні властивості незатвердженої смоли 

представлені в табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1  

Фізико-хімічні властивості смоли марки ЕД-20 

Показник Значення показника 

Густина, г/см3 

Молекулярна маса 

Вміст епоксидних груп, % 

Вміст летких речовин, % 

Умовна в’язкість за кульковим 

віскозиметром при температурі 25С, с 

Вміст загального хлору, % 

1,16-1,2 

390-430 

19,9-22,0 

1,0 

 

65 

1,0 

 

Для тверднення епоксидних композицій застосовували поліетилен-

поліамін – ПЕПА (ТУ 6-02-594-70). Він призначений для структурування 

епоксидних смол при кімнатній та знижених температурах в умовах підвищеної 
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вологості. На зовнішній вигляд – це рідина від світло-жовтого до темно-бурого 

кольору без механічних включень. Масова частка загального азоту становить не 

менше 30%. 

Як модифікатор застосували кремнійорганічний лак марки КО-921  

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

поліметилфенілсилоксанової смоли у толуолі. Умовна в’язкість знаходиться в 

межах 17...27 с, масова доля нелетких речовин складає 50±2 %. Час висихання 

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

Лак має понижену температуру сушіння, характеризується високими 

діелектричними властивостями, волого- та термостійкістю; працездатний при 

температурі до 250°С. 

Як наповнювачі використано комплекс інгредієнтів: графіт – природній 

мінерал на основі вуглецю. Має високу тепло- і електропровідність, є 

ефективним твердим мастилом  в системах з полімерами [22]. При введенні в 

епоксидні композитні матеріали збільшує стабільність їх розмірів, хімічну 

стійкість, антифрикційні характеристики, тепло- і електропровідність. В роботі 

застосовано лускатий графіт.  

Фторопласт – синтетичний атомовмісний поліолефін. Має низький 

коефіцієнт тертя та високу хімічну стійкість до дії кислот й лугів, сильних 

окисників. Для нього характерна повзучість під дією незначних механічних 

навантажень при кімнатній температурі [22, 95]. Практично не поглинає 

вологи. В роботі застосовано ультрадисперсний фторопласт.  

Вуглецеві волокна – мають високу міцність та модуль пружності поєднані 

з низькою густиною. Для них властива висока теплопровідність та розвинута 

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

більшості агресивних середовищ. 
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2.2. Методи дослідження властивостей та структури розроблених 

епоксикомпозитних систем 

 

Вибір методів та методик досліджень властивостей ЕКМ здійснено 

враховуючи потенційні умови експлуатації виробу. Для забезпечення високої 

конструкційної міцності, зносостійкості та визначення впливу високих 

температур використовували фізико-механічні, теплофізичні та триботехнічні 

методи досліджень матеріалу.  

Зразки для фізико-механічних та теплофізичних досліджень зображено на 

рис. 2.1. 

 

2.2.1. Дослідження фізико-механічних характеристик. Модуль пружності 

визначали при дослідженнях на згин за методикою [96]. Зразок розміщували на 

опорах широкою стороною і піддавали шестиразовому навантаженню–

розвантаженню при швидкості прикладення навантаження 50 кг/см2 за хвилину. 

Покази знімали при двох навантаженнях: початковому Р0, рівному близько 2% 

Рис. 2.1. Загальний вигляд зразків для фізико-механічних та 

теплофізичних досліджень: 1 – теплостійкості; 2 – ТКЛР; 3 – твердості; 4 – 

міцності на стиск; 5 – адгезійної міцності 

1 2 3 4 5 
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від величини руйнівного зусилля, і максимальному – Рmax, яке складає 8-10 % 

від величини руйнівного зусилля. 

Модуль пружності Е розраховували за формулою: 

3

3

Pl
E

4bh d




 , 

де ΔР – приріст навантаження (Рmax – P0), Н; 

l – відстань між опорами, см; 

b –  ширина зразка, см; 

h – товщина зразка, см; 

Δd – середній арифметичний приріст деформації прогину. 

Границю адгезійної міцності при нормальному відриві визначали за  

ГОСТ 14759-69 [97, 98]. Досліджуваний матеріал наносили на торцеву 

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

самоцентрування. Дослідження проводили на розривній машині марки УММ-5 

при швидкості переміщення нижньої траверси 2   мм/хв. 

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

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

поверхні склеювання грибків (пластин) складала 2 см2.  

Межу адгезійної міцності визначали за формулою: 

а

P

S
  , 

де Р – навантаження, при якому відбулось руйнування клейового з’єднання, Н; 

S – площа клейового з’єднання, см2. 

Твердість матеріалу за методом Брінеля визначали за ГОСТ 1786–80 [32]. 

Дослідження проводили на зразках у формі бруска з гладкою поверхнею 

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

кульку діаметром 10 мм вдавлювали в поверхню досліджуваного матеріалу з 

навантаженням 2,5 кН протягом 60 с. Розрахунок твердості матеріалу 

проводили за формулою: 
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P
HВ

dh

 , 

де Р – зусилля, прикладене до кульки, Н; 

d – діаметр кульки, мм; 

h – глибина відбитку кульки, мм. 

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

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

рівномірному зростаючому зусиллі з швидкістю наближення площадок  

2 мм/хв [96]. 

Межу міцності при стиску розраховували за формулою: 

ст

P

S
  , 

де Р – навантаження, при якому зразок зруйнувався, Н; 

S – площа поперечного перерізу зразка, см2. 

Ударну міцність покриттів на сталевих пластинах розміром 60х200 мм 

визначали згідно методики [99], суть якої полягає у кількісному визначенні 

енергії удару, необхідної для наскрізного пошкодження захисних покриттів при 

падінні з певної висоти ударника з наконечником каліброваного розміру  

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

прилад УТ-1 (ГОСТ 25812-83).  

Міцність покриттів при ударі вираховували за формулою: 

A mgh , 

де m – маса ударника, кг; 

g – прискорення вільного падіння, м/с2; 

h – висота падіння ударника, м. 

Границю міцності на згин визначали за методикою [96].  Механічно 

оброблені зразки мали форму бруска прямокутного перерізу розміром 

10±0,2х15±0,2х120±2 мм. 

Зразок розміщували широкою стороною на дві опори, які мали заокруглені 

краї з радіусом 1 мм. Відстань між опорами складала 100±0,5 мм. До середини 
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зразка прикладали під прямим кутом згинаючу силу; стержень приладу мав в 

нижній частині заокруглення радіусом 10 мм. Швидкість навантаження 

складала 20...60 мм/хв. 

Розрахунок міцності при статичному згині здійснювали за формулою: 

зг 2

3Pl

2bh
  , 

де Р – величина згинаючої сили, Н; 

l – відстань між опорами, см; 

b – ширина зразка, см; 

h – товщина зразка, см. 

Внутрішні напруження визначали консольним методом [97, 100] за  

ГОСТ 13036-67. Він базується на вимірюванні відхилення від початкового 

положення вільного кінця консольно закріпленої  пружної металевої пластини. 

Деформація пластини відбувається під дією внутрішніх напружень, які 

виникають в покриттях (рис. 2.1).  

 

Внутрішні напруження розраховували за формулою:  

 
3

23вн

hEt

l t t t
 


   , 

Δ
h 

Рис. 2.2. Схема виникнення внутрішніх напружень: 1 – основа 

консолі; 2 – епоксикомпозитне покриття; 3 – пластина-основа; Δ h – 

величина відхилення консолі 

1 2 

3 
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де Δh – відхилення вільного кінця консолі, мм; 

Е – модуль пружності підложки, МПа; 

t – товщина підложки, мм; 

l – довжина плівки, мм; 

Δt – товщина плівки, мм. 

Покриття наносили на пластинку-основу з пружної сталі з відомими 

фізико-механічними характеристиками розміром 80х15 мм, товщиною  

0,25...0,3 мм. Товщину висушеного покриття Δt визначити як середнє 

арифметичне з трьох замірів вздовж довжини консолі. 

 

2.2.2. Теплофізичні випробування. Термічний коефіцієнт лінійного 

розширення (ТКЛР) визначали за зміною довжини зразка при зміні 

температури в стаціонарних умовах (ГОСТ 15173-70). Непаралельність 

шліфованих зразків не перевищувала 0,02 мм.  Перед дослідженням 

вимірювали довжину зразка при кімнатній температурі з точністю до  0,01 мм. 

Встановлювали швидкість підйому температури не більше 1,5 К/хв. Вибирали 

масштаб видовження зразка при нагріванні. Зразок встановлювали в кварцевий 

блок та записували його дилатометричну криву відносно плавленого кварцу. 

Середній ТКЛР () в К-1 досліджуваного зразка розраховували за 

формулою: 

 1 2 *

0 1

1

i i

l l

l T T
 



  
  

 , 

де Δl1 – величина відхилення стрілки потенціометра по осі у в інтервалі 

температур Ті+1...Ті; 

Δl2 – відхід нуля приладу в цьому ж інтервалі; 

l0 – довжина зразка при початковій температурі Т=293 К; 

α* – ТКЛР кварцового зразка в даному інтервалі температур. 

Теплостійкість за Мартенсом визначали за методикою [96]. Метод полягав 

в прикладенні до  стандартного бруска із досліджуваного матеріалу розміром 

120х15х10 мм згинаючого зусилля 4,9 МПа  при поступовому нагріванні. 



 

 

40

Термостат нагрівався рівномірно із швидкістю 50±5 К/год від початкової 

температури 293 К. Температура, при якій досліджуваний зразок згинався на 

6±0,1 мм за шкалою приладу,  фіксували за теплостійкість даного матеріалу. 

Процеси термоокислювальної деструкції епоксикремнійорганічних 

композитів вивчали методом диференційно-термічного аналізу (ДТА) [101] на 

дериватографі системи Ф.Паулік, І.Паулік, Л.Ердей в динамічному режимі. 

Наважка подрібненого матеріалу становила 450 мг. Нагрівання здійснювали на 

повітрі у динамічному режимі із сталою швидкістю 10 К/хв, чутливість виміру 

становила 500 од., інтервал досліджуваних температур – 293…773 К. 

 

2.2.3. Дослідження триботехнічних характеристик. Дослідження 

зносостійкості проводили на машині тертя СМЦ-2  за схемою “вал-сегмент 

втулки” в умовах сухого тертя [57]. Зразок встановлювали на циліндричну 

поверхню  металевого контртіла, яке оберталося із заданою швидкістю. 

Контртіло виготовляли у формі диска (рис. 2.3) із сталі 45 (ГОСТ 1050-74) 

діаметром 50 мм з шорсткістю поверхні Rа=3,2. Зразки виготовляли з 

монолітного матеріалу або наносили покриття на рельєфну поверхню 

металевого стержня з прямокутним перерізом розміром 10х10 мм та висотою  

15 мм (рис. 2.4). 

Шлях тертя становив 3000 м. Масу зразків визначали на аналітичних 

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

Інтенсивність лінійного зношування визначали в лінійних безрозмірних 

одиницях: 

h
I

L





, 

де Δh – товщина зношеного шару, мм; 

ΔL – шлях тертя, км.
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Рис. 2.4. Зразки  для триботехнічних досліджень 

Рис. 2.3.  Схема тертя і розміри елементів трибопари: 1 – зразок;  

 2 – гніздо для термопари; 3 – контртіло  
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       Іншою характеристикою зносостійкості матеріалу вибрано інтенсивність 

вагового зношування: 

1 2
g

m m
I

L





, 

де m1, m2 – маса зразків до і після випробувань, г. 

Визначення температури в зоні тертя здійснювали введенням термопари 

“хромель-копель” у дослідний зразок на відстані 0,5...1 мм від поверхні тертя за 

методикою [35].  

 

2.2.4. Методи визначення ступеня структурування. Ступінь тверднення 

матеріалів і покриттів визначали за вмістом гель-золь-фракції. Метод 

оснований на здатності частини матеріалу (плівки), не зв’язаної в полімерну 

сітку, вимиватися органічним розчинником в екстракторі Сокслета (рис. 2.5), 

який працював в автоматичному режимі [97, 102]. 

Екстракцію зразків у формі  пластин розміром 40х70 мм товщиною до 0,5 

мм проводили в ацетоні протягом 8 год з наступним сушінням при температурі 

393 К до постійної маси. Масу зразків до і після екстракції визначали на 

аналітичних лабораторних вагах з точністю до 0,0001 г.  

Вміст гель-фракції в плівці наповненої дисперсними частинками визначали 

за формулою: 

 1 2 0100 100%G M M M    , 

де М1, М2 – маса патрона з наважкою плівки до і після екстракції; 

М0 – вміст плівкоутворюючої речовини в наважці плівки. 

Дослідження макро- та мікроструктури матеріалу проводили на оптичному 

мікроскопі МБС-9 при збільшенні (х30) та металографічному мікроскопі  

МІМ-10 (х100...600). При дослідженні тонкої структури полімеркомпозитних 

матеріалів застосовували методи електронної мікроскопії 103. 

Так як в більшості випадків пластмасографічний зразок (мікрошліф) 

непрозорий для електронів, тому для дослідження мікроструктури з допомогою 

електронного мікроскопа застосовують напівпрямий  метод досліджень. При 
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використанні такого методу застосовують плівки-відбитки (репліки) товщиною 

порядку 10...100 нм, які повністю відтворюють рельєф поверхні шліфа. 

 

Фрактограми зламу досліджували на скануючому електронному 

мікроскопі SUPERPROBE 733 (фірми JEOL, Японія) при прискорюючій напрузі 

25 кВ. Перед зняттям реплік мікрошліфи вивчались за допомогою оптичного 

мікроскопа, під час чого на поверхні помічались характерні місця. З відмічених 

зон надалі знімались репліки, які відтіняли золотом.  

Дослідження структури епоксидного композитного матеріалу проводили 

застосовуючи методи пластмасографії [104], які дозволили найбільш реально 

оцінити характер розташування структурних компонентів, особливості 

Рис. 2.5. Загальний вигляд екстрактора Соксклета у робочому 

режимі 
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взаємодії між ними, зокрема на границі розділу фаз, виявити мікро- та 

макродефекти структури тощо. Однак, на сьогодні їх використання є 

обмеженим, особливо при мікроаналізі графітонаповнених систем, оскільки 

виготовлення шліфів із полімеркомпозитних матеріалів пов’язане перш за все з 

тим, що вони є яскраво вираженими анізотропними матеріалами із значним 

перепадом фізико-механічних властивостей між полімерною матрицею і 

наповнювачами. Тому при шліфуванні та поліруванні епоксидного композиту 

на поверхні в мікрооб’ємах, що належать матриці утворюються механічно 

пошкоджені шари, без повного видалення яких його внутрішня мікроструктура 

не може досліджуватись.  

Додаткові складнощі виникають при спробі отримати якісний шліф з 

графітонаповненого полімеркомпозиту, оскільки при шліфуванні, а особливо на 

стадії полірування відбувається інтенсивне розмазування графіту на поверхні 

шліфа, що потребує розробки ефективного механізму видалення подібних 

фрагментів із застосуванням традиційних схем формування поверхні шліфа 

(шліфування, полірування) та наступним додатковим фізичним, або фізико-

хімічним впливом на досліджувану поверхню. 

В результаті експериментальних досліджень розроблено оптимальний 

механізм формування поверхні шліфа, що полягає в наступному: зразок  

протирають гасом для зменшення зчеплення частинок алмазної пасти з його 

поверхнею. Після цієї операції проводять полірування зразка на 

полірувальному верстаті. При цьому на робочу поверхню круга (папір, тканина) 

наносять алмазну пасту типу АСМ-3/5 (дисперсність частинок 3...5 мкм). Після 

проведення операції “полірування” зразок промивають розчином етилового 

спирту для зняття залишків алмазної пасти. Отриману мікроструктуру шліфа 

паралельно контролювали  мікроскопом МІМ-10. Операції повторювали кілька 

разів до отримання максимально чистої поверхні, без яскраво виражених 

одиничних полос та рисок.   Наступні операції здійснювали з використанням 
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алмазної пасти типу АСМ-0,25/0 (дисперсність частинок 0,25...0,5 мкм) до 

повного зникнення дефектів полірування.  

Вказана обробка не усуває в повній мірі наявності фрагментів розмазаного 

графіту, що утруднює аналіз структури полімеркомпозиту. Методи, побудовані 

на видаленні такого шару шляхом розчинення, не можуть бути використані для 

цієї мети, оскільки розчиненню полімерів завжди передує набухання та зміна їх 

попередньої структури. Для м’яких металів були розроблені електролітичне 

полірування та електролітичне травлення [105]. Оскільки полімерні матеріали, 

як правило, є діелектриками, то було припущено, що електролітичні методи в 

цьому випадку можуть бути замінені на плазмохімічну обробку поверхні 

полімерних шліфів в полі високоіонізованого газового розряду на установці 

ВУП-5М.  

 

 

2.3. Методи формування та обробки епоксикомпозитів 

 

Формування дослідних зразків полягало в отриманні одноріної 

композиції до складу якої входили необхідні компоненти. Залежно від об’єму 

зразків розраховували кількісний вміст інградієнтів у масових частинах на  

100 мас.ч. епоксидної смоли ЕД-20. Композицію епоксидна смола-

кремнійорганічний модифікатор підігрівали до температури 393 К з витримкою 

при цій температурі 6 год для повного випаровування розчинника. Після 

охолодження композиції до кімнатної температури до її складу вводили 

твердник та наповнювачі, попередньо прожарені в сушильній шафі для 

видалення вологи. На кожному етапі проводили механічне вимішування 

композиції для забезпечення високої однорідності системи. При цьому 

використовували низьку частоту обертання лопастей для запобігання нагріву 

суміші та її насичення повітрям. Сформовану композицію наносили на 

підготовлену поверхню або заливали у спеціальні форми. Поверхню 
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попередньо обробляли абразивом для досягнення необхідної шорсткості і 

знежирювали ацетоном. Тверднення епоксикомпозитів при нормальних умовах 

тривало 24 год. Додаткову термічну обробку здійснено у печі, відхилення 

температури в якій не перевищувало ±2 К. 

Обробку у фізичних полях композицій проведено без твердника для 

запобігання процесам завчасного структурування матриці. Обробку 

ультрафіолетовим опроміненням здійснено лише для ненаповнених 

композицій, оскільки використані наповнювачі є бар’єром для 

ультрафіолетових променів. 

Обробку ультрафіолетовим опроміненням  проведено у спеціальній 

камері. Підготовлену композицію у посудині розміром 8х6 см розташовували 

на відстані 2 см від джерела світла. Оптимальна тривалість обробки складала  

22 хв. 

Обробку ультразвуком здійснювали на лабораторній установці, схема якої 

приведена у додатку (рис. Б.1). Частота коливань при дослідженнях становила 

22 кГц, амплітуда коливань – 10-40 мкм, а час обробки – 6 хвилин. 

Для вивчення впливу магнітного поля використовували установку, 

принципову схему якої наведено у додатку (рис. Б.2). Напруженість 

магнітного поля становила 100 А/м. Частоту змінного магнітного поля 

регулювали при допомозі паралельно під’єднаних конденсаторів у межах 

5...100 МГц. Час обробки композиції складав 6 хвилин. 

 

 

2.4. Математичне планування експерименту та обробка результатів 

досліджень 

 

З метою отримання надійних статистичних даних для кожного із 

показників здійснювали не менше 6-ти паралельних випробувань. Зразки 

виготовляли із трьох партій виробів. Отримані дані експериментів обробляли 
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на ЕОМ. Формули, необхідні для розрахунку параметрів оптимізації 

експерименту, приведені у додатку А. 

Статистична обробка результатів експериментів дозволяє визначити з 

достатнім степенем надійності досліджувані характеристики матеріалу за 

допомогою випробувань кінцевого числа зразків. При цьому, фізико-механічні 

характеристики полімеркомпозитів не є чітко детерміновані через розбіжність 

властивостей і складу сировини, варіації параметрів технологічного процесу, а 

також через похибки методів випробовувань, обумовлених похибкою 

контрольно-вимірювальних приладів. Основними статистичними 

характеристиками, які використовували для первинної обробки даних, є 

середнє арифметичне значення М, середнє квадратичне відхилення σ та  

коефіцієнт варіації ω. 

X
М

n
 , 

де  X  - сума окремих вимірювань, 

n  - число вимірювань. 

Межі відхилень величин характеризує середньоквадратичне відхилення 

 : 

1

2


 

n

X  

де  2X - сума квадратів відхилення всіх варіантів від середнього 

арифметичного. 

Коефіцієнт варіації визначали за формулою: 

100
M

 
   

Для підвищення ефективності досліджень композитних матеріалів, 

особливо при багатофакторній оптимізації, необхідне застосування моделей 

математичного  планування експерименту. Процедура здійснення  полягала у 
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виборі числа й умов проведення дослідів, необхідних та достатніх для 

вирішення поставленої задачі із заданою точністю [106, 107]. 

Рух по градієнту за отриманою математичною моделлю починали від 

нульової точки (основного рівня кожного фактора). Визначивши крок руху для 

кожного фактора, знаходили значення “умовних” дослідів, умови проведення 

яких на стадії крутого сходження встановлені з врахуванням кроку 

переміщення для кожного фактора. З метою перевірки результатів крутого 

сходження частину “умовних” дослідів реалізували. 
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РОЗДІЛ 3 

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ТА ТЕПЛОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ СИСТЕМ 

 

Розробка епоксидних композитних матеріалів (ЕКМ) і захисних 

покриттів на їх основі полягає у науково-обгрунтованому застосуванні 

твердника, модифікаторів, наповнювачів та встановленні оптимального 

температурно-часового режиму тверднення отриманих композитних 

матеріалів. Визначення оптимального вмісту вказаних компонентів є 

обов’язковою умовою одержання композиту з високими фізико-механічними, 

теплофізичними, технологічними та експлуатаційними властивостями. 

Важливим аспектом в роботі є вивчення впливу фізичних полів на структуру 

та комплекс властивостей епоксикомпозитного матеріалу. 

 

 

3.1. Розробка складу епоксиполімерної основи, модифікованої 

кремнійорганічним лаком КО-921 

 

В порівнянні з іншими полімеризаційними та поліконденсаційними 

матеріалами найвищі адгезійно-міцнісні і технологічні характеристики мають 

епоксидні полімери [108]. Їх часто використовують як ефективну матрицю 

при введенні наповнювачів й модифікаторів [63, 109]. Однак ряд недоліків 

обмежують використання полімерів на основі епоксидних смол у 

триботехніці. Зокрема низька стійкість системи до динамічних навантажень, 

високий коефіцієнт тертя та невисока термостійкість епоксиполімерів 

(393...453 К) не дозволяє використовувати вказаний олігомер для 

виготовлення підшипників ковзання, що працюють при жорстких 

навантажувально-швидкісних режимах експлуатації. При трибоконтакті в 

зоні контакту триботіл виникають температури, що досягають декілька 
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сотень градусів, що неодмінно привоздить до термодеструкції епоксидної 

матриці, розвитку втомних процесів та катастрофічного зносу матеріалу.  

Підвищити термостійкість епоксидного полімеру можливо шляхом його 

модифікування полісилоксанами, зокрема кремнійорганічним лаком марки 

КО-921, який у затвердженому стані характеризується високою стабільністю 

кремнійорганічного скелету, ароматичних й аліфатичних складових при 

підвищених температурах [110]. 

Результати експериментальних досліджень з визначення оптимального 

вмісту кремнійорганічного лаку КО-921 в системах “епоксидна смола – 

твердник” приведені нижче. Епоксидну смолу марки ЕД-20 структурували 

амінним твердником – поліетиленполіаміном (ПЕПА). Концентрація ПЕПА 

становила 11...13 мас.ч. на 100 мас. ч. епоксидної смоли ЕД-20. Зразки 

формували з різним вмістом модифікатора КО-921 в інтервалі 1,0...70 мас. ч. 

на 100 мас. ч. ЕД-20 з інтервалом варіювання 10 мас. ч. При цьому 

встановлено, що введення модифікатора понад 70 мас.ч. різко погіршує 

фізико-механічні характеристики епоксикремнійорганічного полімеру, тому 

цей вміст прийняли за граничну межу. Тверднення отриманих композицій 

здійснювали при кімнатній температурі (293±5 К) протягом  

24-х год з наступною термічною обробкою при  433 К протягом 4-х год. 

В роботі [111] відмічено, що фізико-механічні властивості 

епоксикомпозитного матеріалу набувають максимальних значень при 

термообробці в інтервалі температур 423...443 К. Подальше збільшення 

температури тверднення епоксидної матриці призводить до суттєвого 

погіршення механічних властивостей. Це пояснюється домінуванням 

термодеструктивних процесів, виникненням додаткових внутрішніх 

напружень, руйнуванням міжмолекулярних зв’язків та ланцюгів 

макромолекул. 

Важливо було оцінити вплив кремнійорганічного модифікатора на 

адгезійно-міцнісні характеристики епоксидного полімеру, оскільки адгезія є 

визначальним параметром при формуванні покриттів на металевих 
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поверхнях. Експериментально встановлено, що найвища адгезійна міцність  

(σа=28,5 МПа) при нормальному відриві серед немодифікованих епоксидних 

полімерів  характерна для покриттів з вмістом твердника ПЕПА 12 мас.ч. 

(рис. 3.1), що можна пояснити утворенням у матеріалі структурної сітки з 

оптимальною кількістю вузлів зшивання.  

 

Введення твердника у кількостях 11 та 13 мас.ч. приводить до суттєвого 

зниження адгезійної міцності епоксидної матриці (24,1 МПа та 21,0 МПа 

відповідно). Вміст ПЕПА у кількості 11 мас.ч. є недостатнім для протікання  

повною мірою реакції полімеризації, про що свідчить найнижчий вміст гель-

фракції (G=90,2 %) у матриці, а при вищому вмісті твердника формується 

дефектна структура з високими внутрішніми напруженнями (σвн=0,61 МПа). 

Підвищення адгезійної міцності епоксиполімерів спостерігається при 

введенні до складу композиції модифікатора в межах 10...30 мас.ч., що 

пов’язано із зниженням величини внутрішніх напружень у 1,9...2,1 раза 
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Рис. 3.1  Вплив модифікатора КО-921 на адгезійну міцність термічно 

обробленого (Тк=433 К) епоксиполімеру при вмісті ПЕПА: 1 – 12 мас.ч.,  

2 – 13 мас.ч., 3 – 11 мас.ч. 
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внаслідок підвищення сегментної рухливості макромолекул епоксидної 

матриці при введенні модифікатора. Введення кремнійорганічного лаку у 

кількості 30 мас.ч. призводить до появи піків на кривих при різних 

концентраціях твердника. Найвище значення адгезійної міцності  

(σа=33,9 МПа) отримано при введенні ПЕПА в кількості 12 мас.ч. через 

оптимальне співвідношення між ступенем структурування (G=91,8%) та 

величиною внутрішніх напружень (σвн=0,24 МПа). Висока адгезійна міцність 

епоксиполімерів з оптимальним вмістом модифікатора підтверджується  

когезійним характером руйнування матеріалу при нормальному відриві  

(рис. 3.2, а). 

Введення модифікатора в кількості понад 30 мас.ч. на 100 мас.ч. 

епоксидної основи призводить до різкого зниження міцнісних характеристик 

отриманого полімеру внаслідок надлишкового вмісту поліметил-

фенілсилоксану (ПМФС), який сповільнює структуроутворюючі процеси. 

Експериментально визначено, що вміст гель-фракції знижується на  

1,5...2,1 % при високому вмісті модифікатора (g≥30 мас.ч.), оскільки 

утворення максимальної кількості вузлів зшивання при температурі 433 К є 

неможливим через низьку швидкість протікання хімічних реакцій [112]. Крім 

того, кремнійорганічний модифікатор в кількості понад 30 мас.ч. підвищує 

дефектність структури, про що свідчить зростання на 11,2 %  величини 

внутрішніх напружень в епоксикремнійорганічному полімері. 

Низька адгезійна міцность при високому вмісті модифікатора (70 мас.ч.) 

підтверджується домінуванням адгезійної складової руйнування при 

нормальному розриві (рис. 3.2, б). При цьому зафіксовано, що відрив 

відбувся на межі поділу субстрат – полімерна матриця. 
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Рис. 3.2. Макроструктура клейового шва епоксиполімеру з вмістом 

лаку КО-921: 30 мас. ч. (а) та 70 мас. ч. (б) 

а) 

б) 



 54

Найвищі значення ступеня структурування зафіксовано для 

немодифікованих епоксиполімерів з вмістом тердника 13 мас.ч. (G=93,7%), а 

найнижчі – 11 мас.ч. (G=90,2 %) (рис. 3.3). Введення модифікатора знижує 

ступінь структуруванння епоксиполімерів пропорційно вмісту добавки, про 

що свідчить зниження вмісту гель-фракції у системі на 3,4...3,9 %. Високі 

значення ступеня структурування при вмісті твердника 13 мас.ч. пов’язані з 

утворенням максимальної кількості можливих хімічних зв’язків, а низькі – 

свідчать про недостатню кількість ПЕПА (11 мас.ч.) для структурування 

полімеру. Зниження вмісту гель-фракції для даних полімерів структурованих 

при кінцевій температурі 433 К свідчить про недостатній тепловий вплив.  

Найвищі внутрішні напруження (рис. 3.4) зафіксовано для 

немодифікованих епоксиполімерів з вмістом твердника 13 мас.ч.  

(σвн=0,61 МПа), а найнижчі – з вмістом твердника 11 мас.ч. (σвн=0,29 МПа). 

Модифікатор з концентраціями до 10 мас.ч., 30 та 40 мас.ч. для 

епоксикремнійорганічних полімерів з вмістом ПЕПА 11, 12, 13 мас.ч. 

відповідно призводить до зниження величини внутрішніх напружень. Це 

пояснюється формуванням просторово-структурної сітки полімеру з 

підвищеною сегментною рухливістю макромолекул, здатних до релаксації. 

Зафіксовано, що подальше підвищення вмісту модифікатора до 70 мас.ч. для 

полімерів з ПЕПА (12 мас.ч.) супроводжується зростанням  досліджуваної 

характеристики у 11,2 рази. В полімерах з вмістом твердника 11 мас.ч. 

спостерігається спочатку зростання (σвн=0,18 МПа) для концентрацій 

модифікатора 30...40 мас.ч., а потім зниження величини внутрішніх 

напружень у 1,6 раза при вмісті модифікатора 70 мас.ч. 



 55

 

84 

86 

88 

90 

92 

94 

96 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

1 

2 

3 

G, % 

g, мас.ч. 

Рис. 3.3. Вплив модифікатора КО-921 на вміст гель-фракції термічно 

обробленого  (Тк=433 К) епоксиполімеру при вмісті твердника ПЕПА:  

1– 13 мас.ч., 2 – 12 мас.ч., 3 – 11 мас.ч.  
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Рис. 3.4. Вплив модифікатора КО-921 на внутрішні напруження 

термічно обробленого (Тк=433 К) епоксиполімеру при вмісті твердника 

ПЕПА: 1 – 13 мас.ч., 2 – 12 мас.ч., 3 – 11 мас.ч. 
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Таким чином, експериментально визначено, що оптимальний вміст 

твердника ПЕПА, необхідний для максимального структурування 

епоксикремнійорганічного полімеру, складає  12 мас.ч. на 100 мас.ч. 

епоксидної смоли. Також встановлено, що найвищу адгезійну міцність та 

найнижчі внутрішні напруження мають термічно оброблені при Тк=433 К 

епоксикремнійорганічні полімери з концентрацією модифікатора 30 мас.ч. 

 

 

3.2. Вплив різнофункціональних наповнювачів на фізико-механічні 

характеристики та структуру ЕКМ 

 

Загалом, введення до складу епоксиполімерної основи дисперсних 

наповнювачів приводить до формування композиту з якісно новими 

властивостями. Для отримання матеріалу з високими триботехнічними 

характеристиками  вибір наповнювачів проводили, враховуючи їх фізико-

механічні та теплофізичні характеристики [113]. Оскільки матеріал повинен 

мати високу зносостійкість в умовах сухого тертя  як антифрикційні 

наповнювачі використано лускатий графіт (ЛГ) та ультрадисперсний 

фторопласт (Ф), які широко застосовують як тверді мастильні добавки [114]. 

З метою підвищення стійкості до ударних і вібраційних навантажень 

використано подрібнене вуглеволокно (ВВ) [109], а для надання композиту 

високої міцності при стиску, а також покращення теплофізичних 

характеристик матеріалу застосовано порошок оксиду міді (СuO). 

Композицію формували наступним чином: до епоксидної смоли вводили 

твердник ПЕПА (12 мас.ч.), надалі наповнювачі з механічним вимішуванням 

складових на кожному етапі. Вміст ЛГ, Ф та CuO становив 2...16 мас.ч. на 

100 мас.ч. епоксидної матриці та 0,3...1,2 мас.ч. для ВВ. Порівняно низький 

вміст ВВ у матриці зумовлений високою в’язкістю композиції при вмісті 

наповнювача більше 1,2 мас.ч. Композицію з вказаними інгредієнтами 

заливали у спеціальні форми або наносили на металеву підложку попередньо 
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механічно оброблену (Ra=3,2) і знежирену ацетоном. Сформовані зразки 

після тверднення протягом 24 год при 293 К піддавали термічній обробці –  

4 год при 433 К. 

Визначення оптимального вмісту наповнювачів в епоксидній матриці 

здійснювали, оцінюючи їх вплив на адгезійно-міцнісні характеристики 

композитного матеріалу. Експериментально встановлено, що найвищі 

значення адгезійної міцності (σа=33,5 МПа) мають епоксикомпозити 

наповнені ультрадисперсним фторопластом в інтервалі 4...6 мас. ч. (рис. 3.5). 

Для композитів наповнених оксидом міді та лускатим графітом зростання 

досліджуваної характеристики відбувалось при наповненні до 4 мас. ч., що 

можна пояснити утворенням додаткових вузлів зшивання між активними 

групами на поверхні наповнювача та функціональними групами епоксидної 

компоненти. Вміст наповнювачів понад 6 мас.ч. привів до зниження 

адгезійної міцності до 43,7 % за рахунок підвищення дефектності структури. 
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Рис. 3.5. Залежність адгезійної міцності епоксикомпозитів від вмісту 
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Аналіз мікроструктур наповнених епоксикомпозитів (рис. 3.6, 3.7) 

підтвердив високу адгезію епоксидної матриці до наповнювачів в інтервалі 

концентрацій 4…6 мас.ч.  

Зафіксовано, що лускоподібні частинки графіту розташовані під різними 

кутами в епоксидні матриці та мають різні розміри (рис. 3.6, а), оскільки 

відбувається їх руйнування при формуванні через низькі міцнісні 

характеристики наповнювача. Це забезпечує компактне і однорідне 

розташування частинок графіту в матриці. 

Частинки фторопласту мають овальну форму (рис. 3.6, б)  і незалежно 

від розташування в матриці однаково сприймають навантаження. 

Аналогічну форму та розташування мають частинки оксиду міді  

(рис. 3.7, а). 

Вуглецеві волокна розташовані хаотично під різними кутами (рис. 3.7, 

б), що забезпечує однорідність системи та ізотропію властивостей. 

Експериментально встановлено, що наповнювачі спочатку знижують, а 

потім підвищують ступінь структурування епоксикомпозиту пропорційно 

вмісту добавки при 4...10 мас.ч. (рис. 3.8). Зниження вмісту гель-фракції на 

0,8...1,6 % відбувається при введенні наповнювачів в межах до 4 мас.ч., що 

можна пояснити утворенням меншої кількості вузлів зшивання між 

наповнювачами і матрицею порівняно з ненаповненою композицією. 

Підвищення вмісту наповнювачів (7...9 мас.ч.) призводить до появи піків 

за рахунок збільшення загальної кількості активних центрів на поверхні 

наповнювачів. При вмісті наповнювачів більше 10 мас.ч. відбувається 

зниження ступеня структурування на 0,7...1,0 %. 

Аналіз рис. 3.8 свідчить про високу здатність фторопласту взаємодіяти з 

епоксидною матрицею, оскільки вміст гель-фракції у композиті вищий 

порівняно з ЛГ та СuO. 
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Рис. 3.6. Мікроструктура епоксикомпозиту наповненого лускатим 

графітом (а) та фторопластом (б).  х400 

а) 

б) 
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Рис. 3.7. Мікроструктура епоксикомпозиту наповненого оксидом міді 

(а) та вуглеволокном (б).  х400 

а) 

б) 
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При цьому композит наповнений фторопластом має найнижчі внутрішні 

напруження порівняно з іншими наповнювачами (σвн=0,22 МПа) (рис. 3.9), 

що пояснюється високою дисперсністю наповнювача, за рахунок чого 

підвищується однорідність системи. Це забезпечує високу здатність 

макромолекул епоксидної матриці до релаксації внутрішніх напружень.  

Необхідно відмітити, що між адгезійною міцністю епоксикомпозиту, 

ступенем структурованості та внутрішніми напруженнями існує симбатна 

залежність. Так, найвищі значення адгезійної міцності, що мають системи 

наповнені фторопластом, відповідають високому ступеню структурованості 

та низьким внутрішнім напруженням (рис. 3.9). Наповнювачі обмежують 

рухливість макромолекул полімерної матриці, що сповільнюються 

релаксаційні процеси [115]. Не високі значення адгезії епоксикомпозитів 

наповнених лускатим графітом пов’язані з низькими фізико-механічними 

характеристиками наповнювача та великими розмірами його частинок. При 

цьому для системи характерні найнижчий вміст гель-фракції та найвища 

величина внутрішніх напруженнь. 
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Експериментально встановлено, що фторопласт та лускатий графіт 

знижують межу міцності при стиску епоксикомпозиту (табл. 3.1), оскільки ці 

наповнювачі мають низькі значення вказаної характеристики порівняно з 

епоксиполімерами. Найвищі значення межі міцності при стиску  

(σст=119,4 МПа) зафіксовано для порошку оксиду міді при максимальному 

наповненні (16 мас.ч.) в досліджуваному інтервалі концентрацій. 

Загалом, введення наповнювачів, які виступають бар’єром для 

поширення тріщин, сприяє підвищенню ударної міцності системи, що є 

позитивним фактором при розробці захисного покриття, яке здатне 

піддаватися дії динамічних навантаженнь. Введення до епоксидної матриці 

лускатого графіту та оксиду міді підвищує ударну міцність системи при 

мінімальних концентраціях наповнювачів. Підвищення їх вмісту призводить 

до зниження характеристики пропорційно вмісту добавки, що свідчить про 

підвищення дефектності структури. Фторопласт та вуглеволокно підвищують 

ударну міцність. Епоксикомпозити, наповнені фторопластом, є стабільними 

до дії ударних навантажень, оскільки даний наповнювач є пластичним і 
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Рис. 3.9. Вплив наповнювачів на внутрішні напруження  в 
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значна частина роботи затрачається на пластичну деформацію. Серед 

вибраних наповнювачів найкраще зарекомендувало себе подрібнене 

вуглеволокно, яке завдяки своїй волокнистій формі та рівномірному 

розміщенні в полімерній матриці (див. рис. 3.7, б) при концентрації 0,9 мас.ч. 

підвищує ударну міцність у 22,5 рази порівняно з ненаповненим 

епоксиполімером.  

Експериментально встановлено, що введення наповнювачів до 

епоксидної матриці в оптимальному співвідношенні призводить до зниження 

термічного коефіцієнта лінійного розширення (ТКЛР) у 1,7 раза порівняно з 

ненаповненою системою, що свідчить про підвищення стабільності розмірів 

при зростанні температури (рис. 3.10). Стабілізація характеристики пов’язана 

із зменщенням об’єму, що займає епоксидна матриця у наповненому 

композиті, оскільки в епоксиполімері при зміні температури відбуваються 

значні структурні перетворення, що не характерні мінеральним 

наповнювачам. 

      Перетин кривих 1 та 2 (див. рис. 3.10) вказує на межу теплостійкості 

системи. Отже, для епоксиполімеру ця межа становить 340 К, а для 

наповненого епоксикомпозиту – 380 К, що свідчить про стабільність 

наповненої системи при вищих температурах. 

Аналіз мікроструктур епоксикомпозитів наповнених лускатим графітом 

є утрудненим через існування на поверхні фрагментів розмазаного графіту і 

для них традиційні пластмасографічні методи обробки та аналізу 

мікрошліфів малопридатні (рис. 3.11, а). 

        Експериментально встановлено, що додаткова плазмохімічна 

обробка поверхні епоксиполімерних шліфів в полі високоіонізованого 

газового розряду на кінцевій стадії формування мікрошліфів сприяє 

суттєвому зменшенню забрудненості поверхні графітом (рис 3.11, б) і 

отриманню найбільш якісного зоображення. 
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Таблиця 3.1 

Вплив наповнювачів на фізико-механічні характеристики композиту 
 

Напов-
нювач 

Вміст  
наповнювача,  

мас.ч. 

Межа 
адгезійної 

міцності при 
зсуві, МПа 

Межа міцності 
при стиску, 

МПа 

Ударна 
міцність, 

Дж 

Б
ез

 
на

по
в-

ню
ва

ча
 

– 13,5 108,3 0,9 

Л
ус

ка
ти

й 
 

гр
аф

іт
 

2,0 17,3 96,8 12,2 

4,0 18,6 100,6 11,1 

8,0 18,5 95,5 10,2 

12,0 15 87,0 9,1 

16,0 14,9 77,0 6,7 

У
ль

тр
а-

 
ди

сп
ер

сн
ий

 
ф

то
ро

пл
ас

т 

2,0 20,4 103,5 8,5 

4,0 21,0 101,9 6,8 

8,0 21,2 89,8 9,7 

12,0 20,0 85 9,5 

16,0 19,6 76,4 9,1 

П
ор

ош
ок

 о
кс

ид
у 

м
ід

і 

2,0 15,9 95,5 3,5 

4,0 16,3 62,1 3,7 

8,0 16,5 108,3 2,4 

12,0 16,3 117 2,4 

16,0 15,1 119,4 2,4 

В
уг

ле
во

ло
кн

о 0,3 14,3 93,9 13,8 

0,6 15,2 88,2 17,3 

0,9 15,2 87,7 21,2 

1,2 14,6 78,5 21,2 
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Рис. 3.10. Динаміка зміни довжини зразка епоксиполімеру (а) та 

наповненого епоксикомпозиту (б)  при нагріві (2) та охолодженні (1) 
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Рис. 3.11. Поверхня мікрошліфа епоксикомпозиту наповненого 

лускатим графітом до (а) і після (б) додаткової плазмохімічної обробки. х400 

а) 

б) 
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Таким чином, введення наповнювачів в оптимальних концентраціях 

покращує адгезійно-міцнісні та теплофізичні характеристики 

епоксикомпозитів. Встановлено, що введення оксиду міді та подрібненого 

вуглеволокна призводить до армування епоксиполімерів. Зафіксовано, що 

комплексна обробка графітонаповненого епоксикомпозиту шляхом його 

попереднього шліфування та полірування за відповідною схемою з 

наступною плазмохімічною обробкою дозволяє отримати чітке зображення 

структури цих систем з різним степенем наповнення. 

 

 

3.3. Оптимізація режимів термотверднення  

 

Оптимізація температурно-часових режимів тверднення є важливим 

технологічним етапом у розробці ЕКМ, оскільки недостатній час 

структурування при низькій температурі не забезпечує утворення 

оптимальної кількості фізико-хімічних зв’язків між матрицею та частинками 

наповнювача, а при високій температурі має місце зниження фізико-

механічних характеристик матеріалу внаслідок руйнування зв’язків у 

композиті через термодеструктивні процеси та ріст внутрішніх напружень.  

У роботі [116, 117] відмічено, що процес тверднення епоксидної смоли 

ЕД-20 в присутності ПЕПА доцільно проводити при максимальній кінцевій 

температурі 433 К. Однак ця температура є недостатньою для повної 

поліконденсації кремнійорганічних сполук, термічне тверднення яких 

відбувається в діапазоні температур 473...523 К  [118–120]. Аналіз 

фрактограми зламу епксикремнійорганічного полімеру термічно обробленого 

при 433 К свідчить про наявність в структурі матриці неструктурованих 

частин епоксикремнійорганічної складової (рис. 3.12). 
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Для встановлення оптимального режиму термічної обробки проведено 

дослідження впливу кількості модифікатора на адгезійно-міцнісні 

характеристики вихідного епоксидного полімеру при різних температурах 

термічної обробки. 

 

Експериментально встановлено, що найвище значення адгезійної 

міцності при нормальному відриві (σа=16,1 МПа) серед немодифікованих 

епоксиполімерів властиве матеріалам сформованим при кінцевій температурі 

483 К (рис. 3.13). Необхідно зауважити, що порівняно з температурою 

обробки 433 К відбулось зниження досліджуваної характеристики у 1,77 

раза. Епоксиполімери, термічно оброблені при 513 К, мають найнижчі 

значення адгезійної міцності (σа=3,8  МПа). Це пояснюється тим, що при 

високих температурах виникають дефекти структури [121] через термічну 

деструкцію епоксидної матриці. 

Введення до епоксидної композиції кремнійорганічного модифікатора в 

кількості до 30 мас. ч. призводить до підвищення адгезійної міцності 

Рис.3.12. Фрактограма зламу епоксикремнійорганічного полімеру 

термічно обробленого при Тк=433 К 
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незалежно від режиму термообробки. Найвищі значення (σа=39,2  МПа) 

отримано для епоксикремнійорганічних полімерів термічно оброблених при 

483 К, для яких зафіксовано найнижчі внутрішні напруження  

(σвн=0,17  МПа). Встановлено, що досліджувана характеристика для термічно 

обробленого при Тк=483 К епоксикремнійорганічного полімеру з вмістом 

КО-921 зростає на 58,9 % порівняно з немодифікованим епоксиполімером. 

Значення адгезійної міцності епоксикремнійорганічних полімерів симбатно 

зростають у 1,4 та 7,6 раз при температурах термообробки 453 та 513 К 

відповідно. 

 

Збільшення концентрації модифікатора призводить до зниження 

адгезійної міцності композиту при усіх досліджуваних режимах термічної 

обробки. 

На рис. 3.14 представлені криві, які відображають структуровану 

частину епоксиполімеру при введенні у систему кремнійорганічного лаку 
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КО-921 [122]. Необхідно відмітити, що вищу ступінь зшивання (G=94,1 МПа) 

мають епоксиполімери термічно оброблені при температурі 483 К, зразки 

яких виготовлені у формі тонких пластин (криві 1, 2, 3) порівняно з зразками 

у формі брусків (крива 4). Низькі значення вмісту гель-фракції для кривої 4 

пов’язані з незавершеністю процесів структурування в брусках через низьку 

теплопровідність полімеру та інертного переміщення залишків розчинника 

на поверхню, що сповільнює процеси структурування.   

 

Експериментально встановлено, що вміст гель-фракції в модифікованих 

епоксиполімерах термічно оброблених при температурах 513 К та 453 К є 

нижчим порівняно з обробкою при температурі 483 К та поступово 

знижується пропорційно вмісту модифікатора. Зафіксовано, що різке 

зниження характеристики відбувається для епоксикремнійорганічних 

полімерів з вмістом модифікатора більше 30 мас.ч.  
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Рис. 3.14. Вплив модифікатора КО-921 на вміст гель-фракції 

епоксиполімеру для пластин (1, 2, 3) та бруска (4)  при кінцевій 
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Таким чином, термообробка при Тк=453 К, не забезпечує достатній 

тепловий вплив на процеси структурування в присутності кремнійорганічної 

добавки, а висока температура 513 К призводить до ініціювання 

термодеструктивних процесів. Встановлено, що температура 483 К є 

оптимальною для епоксикремнійорганічних полімерів, оскільки при даному 

режимі термічної обробки досягається висока рухливість конгломератів 

макромолекул матриці, що призводить до зниження внутрішніх напружень 

системи (рис. 3.15) та забезпечує найвищий ступінь структурування 

композиту (G=94,2 %) порівняно з іншими режимами, про що свідчить 

погіршення фізико-механічних характеристик епоксикремнійорганічної 

матриці обробленої при  Тк=513 К (табл.3.2). 

 

Експериментально встановлено, що введення модифікатора в інтервалі 

концентрацій 20...30 мас.ч. у термічно оброблену систему призводить до 

зниження в ній внутрішніх напружень. Зафіксовано, що підвищення вмісту 

КО-921 зумовлює подальше зниження характеристики в досліджуваному 

Рис. 3.15. Вплив модифікатора КО-921 на внутрішні напруження 

епоксиполімеру при кінцевій температурі термічної обробки:  

1 – 513 К; 2 – 453 К; 3 – 483 К  
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інтервалі концентрацій епоксикремнійорганічного полімеру, термічно 

обробленого при кінцевій температурі 483 К. Це свідчить про достатню 

рухливість макромолекул матриці та високу ступінь протікання процесів 

релаксації. Термообробка при кінцевій температурі 483 К забезпечує 

формування просторової сітки епоксикремнійорганічного полімеру з 

найнижчими внутрішніми напруженнями порівняно з іншими режимами 

обробки. Поява піку на кривій 1 (див. рис. 3.15) пов’язана з локальним 

виникненням напружених ділянок  в інтервалі концентрацій 40...60 мас.ч. 

при високій температурі (Тк=513 К) термообробки.  

 
Таблиця 3.2. 

Фізико-механічні характеристики епоксиполімеру  
термічно обробленого при Тк=483/513 К 

 
Вміст  

КО-921, 
мас.ч. 

Ударна 
міцність,  

Дж 

Модуль 
пружності, 

104 МПа 

Межа 
міцності при 
стиску, МПа 

Межа 
міцності при 
згині, МПа 

– 5,6/4,8 2,73/2,61 90,3/78,5 81,2/76,4 

10 15,6/13,5 2,65/2,58 79,7/67,3 64,1/62,3 

30 29,9/20,3 2,48/2,42 58,4/50,9 52,7/49,6 

50 34,8/25,4 1,46/1,35 51,3/40,2 45,6/41,3 

70 32,0/25,3 1,45/1,32 42,9/28,6 39,8/36,7 

 

Підвищення вмісту модифікатора призводить до симбатного зниження 

модуля пружності, межі міцності при згині та стиску, що можна пояснити 

ростом молекулярної рухливості та вільного об’єму, що знижує 

міжмолекулярну взаємодію [123]. Однак, в досліджуваному інтервалі 

концентрацій відбувається підвищення ударної міцності, максимальне 

значення якої (А=34,8 Дж) зафіксовано для  композиту з вмістом 

модифікатора 50 мас.ч. термічно обробленого при 483 К. Це можна пояснити 

утворенням структури з оптимальною сумісністю компонентів [124, 125]. 

Термообробка при кінцевій температурі 513 К погіршує фізико-механічні 
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характеристики системи порівняно з оптимальним режимом, що пов’язано з 

домінуванням процесів термодеструкції над процесами структурування. 

Введення кремнійорганічного модифікатора забезпечує вищу 

термостабільність системи в інтервалі температур 323...463 К порівняно з 

немодифікованим полімером, про що свідчить початок ендотермічного 

ефекту при темперутурі 323 К для епоксиполімеру та 463 К – для 

епоксикремнійорганічної матриці (рис. 3.16). Початок ендотермічного ефекту 

пов’язаний з частковим плавленням системи через незавершеність процесів 

структурування [126], тому епоксикремнійорганічний композит стабільніший 

до високих температур порівняно з епоксиполімерами [127].  

Експериментально встановлено, що максимуми на кривих термічних 

ефектів в діапазоні температур 533...573 К свідчать про процеси 

термоокислювальної деструкції, які в основному пов’язані з руйнуванням 

епоксидної складової. Для модифікованих композитів характерна поява піків 

в області високих температур 723-823 К згідно літературних даних [70, 128], 

що пов’язано з деструкцією органічних радикалів кремнійорганічної 

складової. Це вказує про вищу термостійкість епоксикремнійорганічного 

полімеру порівняно з немодифікованим епоксиполімером, для якого в 

області високих температур характерне повне руйнування системи. 

Аналіз кривої 1 (рис. 3.17) свідчить про зростання вмісту гель-фракції 

пропорційно тривалості термообробки. Встановлено, що найвищий ступінь 

структурування епоксикремнійорганічного полімеру термічно обробленого 

(Тк=483 К) отримано при повільниму нагріві матеріалу із швидкістю 7 К/хв 

протягом 4-х год. При нагріві зі швидкістю 42 К/хв максимальне тверднення 

відбувається через 5 год. Це пов’язано з тим, що при швидкому нагріві 

частина епоксидної матриці залишається у неструктурованому стані через 

локальне утворення вузлів зшивання, що блокують структуроутворюючий 

процес. Нагрівання більше п’яти годин є недоцільним [129], оскільки не 

спостерігається зростання досліджуваної характеристики.  
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Рис. 3.16. Експериментальні криві термічних ефектів ΔТ при нагріві 

епоксидного (а) та епоксикремнійорганічного полімеру (30 мас.ч.  

КО-921) (б) 
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Незалежно від тривалості термічної обробки найвищі внутрішні 

напруження (σвн=0,23...0,35 МПа) зафіксовано для епоксикремнійорганічного 

полімеру при швидкому нагріві, а найнижчі – при ступінчастому 

(σвн=0,14...0,33 МПа) (рис. 3.18), який полягав у нагріві матеріалу до 

визначеної температури на кожному етапі: 24 год при 293 К; 1 год при 333 К; 

1 год при 393 К; 1 год при 453 К; 4 год при 483 К (рис. 3.19). 

Високі значення досліджуваної характеристики пов’язані із локальним 

зшиванням макромолекул матриці, при цьому процес відбувається хаотично 

та нерівномірно, відповідно, частина системи знаходиться у напруженому 

стані. При нагріві зі швидкістю 7 К/хв до кінцевої температури 483 К 

спостерігається обмежена рухливість конгломератів макромолекул через 

високу ступінь структурування, і як наслідок – зменшення когезійної 

міцності системи (границя міцності на стиск та твердість зменшуються на 

16,7% і 23,4% відповідно, порівняно з ступінчастим нагрівом) через 

сповільнені релаксаційні процеси. 
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Рис. 3.17. Вплив термічної витримки на вміст гель-фракцій 

епоксикремнійорганічного полімеру при швидкості нагріву: 1- 7 К/хв;  

2 – 42 К/хв 
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Рис. 3.19. Термограми режимів обробки: 1 – нагрів з швидкістю  

7 К/хв; 2 – ступінчастий нагрів 
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Рис. 3.18. Діаграма залежності внутрішніх напружень 

епоксикремнійорганічного полімеру від тривалості термічної обробки:  

1 – 1 год; 2 – 3 год; 3 – 4 год; 4 – 6 год  

σвн, МПа 

τ, год 

Нагрів: 

– 42 К/хв; 

– 7 К/хв; 

– ступінчастий 
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Оптимальні структурно-механічні характеристики отримано при 

ступінчастому нагріві, оскільки він забезпечує максимально повне 

структурування (G=94,3%), як при повільному нагріві, та створює умови для 

зниження внутрішніх напружень (σвн=0,18 МПа), адже формування 

тривимірної сітки відбувається рівномірно з достатнім часом для 

конформаційних перетворень [39]. 

Таким чином, епоксикремнійорганічні полімери з вмістом модифікатора 

КО-921 30 мас.ч. на 100 мас.ч. епоксидної смоли мають найвищий ступінь 

структурування та найнижчі внутрішні напруження. Встановлено, що 

додаткова високотемпературна термічна обробка систем, яка полягала у 

ступінчастому нагріві до кінцевої температури 483 К, є оптимальною для 

розроблених матеріалів, оскільки спостерігається максимальне підвищення 

фізико-механічних характеристик композиту при цьому. 

 

 

3.4. Вплив фізичних полів на характер структурування та властивості 

ЕКМ 

 

При розробці епоксикомпозитних матеріалів важливим етапом є 

вивчення комплексного впливу ультразвукової обробки, ультрафіолетового 

опромінення й магнітного поля на процеси структурування та фізико-

механічні характеристики системи. Експериментально встановлено, що 

підвищення вмісту гель-фракції відбувається після обробки немодифікованих 

та модифікованих композицій на стадії формування ультразвуком та 

ультрафіолетовим опроміненням (рис. 3.20). Найвищий ступінь 

структурування (G=94,8 %) при обробці одиничним полем отримано після 

ультразвукової обробки. При обробці магнітним полем не відбувається 

суттєве підвищення ступеня структурування через відсутність наповнювачів 

феромагнітної природи, тому подальше використання даної обробки є 

недоцільним. Виходячи з неефективності обробки композицій у магнітному 
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полі запропоновано комплексну обробку проводити з використанням 

ультразвукової обробки та УФ-опромінення. Це дозволило підвищити 

ступінь структурування епоксикремнійорганічного композиту (G=95,7 %) 

внаслідок утворення додаткових вузлів зшивання між активними групами на 

поверхні наповнювача та функціональними групами 

епоксикремнійорганічної компоненти.  

 

Обробка у фізичних полях забезпечила формування оптимальної 

структури  та відповідне підвищення фізико-механічних характеристик 

композитів (табл. 3.3). Експериментально визначено, що вищі значення 

адгезійної міцності, межі міцності при стиску та твердості отримано після 

обробки ультрафіолетовим опроміненням епоксикремнійорганічної матриці 

на стадії формування порівняно з ультразвуковою обробкою. Це пов’язано з 

формуванням нових функціональних груп епоксидної та кремнійорганічної 

складової внаслідок крекінгу макромолекул, що призводить до утворення 

додаткових вузлів зшивання. 
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Рис. 3.20. Діаграма залежності вмісту гель-фракції від обробки у 

фізичних полях композитів: 1 – без обробки; 2 – обробка  

УФ-опроміненням; 3 – обробка УЗ; 4 – обробка магнітним полем;  

5 – комплексна обробка УЗ та  УФ опроміненням 

G, % 
- без модифікатора; 

- 30 мас.ч. КО-921 

5 
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Ударна міцність епоксикремнійорганічних композитів зростає при 

застосуванні ультразвукової обробки, яка забезпечує вищий ступінь 

однорідності композиту внаслідок інтенсифікації взаємодії складових 

системи та зниження дефектності структури вцілому. 

 

Таблиця 3.3 

Фізико-механічні характеристики епоксикремнійорганічного полімеру 
обробленого у фізичних полях 

 

Вид обробки 

Межа 
адгеційної 
міцності, 

МПа 

Межа 
міцності при 
стиску, МПа 

Твердість 
НВ, МПа 

Ударна 
міцність, Дж 

– 39,2 58,4 10,6 29,9 

Обробка УЗ 40,3 60,2 12,3 35,2 

Обробка УФ 41,4 63,8 15,5 30,4 

Комплексна 
обробка 

43,7 65,4 17,4 37,1 

 

Підвищення фізико-механічних характеристик після комплексної 

обробки пов’язано з підвищеням однорідності наповненого композиту, 

оскільки обробка ультразвуком забезпечила додаткове механічне 

перемішування складових системи на мікрорівні. Це привело до зменшення 

кількість пор обробленого композиту порівняно з необробленим (рис. 3.21). 

При цьому полімери без обробки фізичним полем менш здатні до активної 

взаємодії компонентів на границях поділу фаз, порівняно з обробленими. 

Таким чином, комплексна обробка у фізичних полях підвищила ступінь 

структурування та фізико-механічні характеристики епоксикремній-

органічних композитів внаслідок формування оптимальної структури з 

мінімальною кількістю дефектів та високою адгезійною здатністю 

епоксикремнійорганічної матриці. 
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а) 

б) 

Рис. 3.21. Фрактограма зламу оптимізованого ЕКМ без обробки (а) 

та після комплексної обробки системи у фізичних полях (б).  
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3.5.  Висновки 

 

1. Експериментально визначено, що оптимальний вміст твердника 

ПЕПА становить 12 мас.ч., а вміст  кремнійорганічного модифікатора –  

30 мас.ч. на 100 мас.ч. епоксидної смоли. При цьому спостерігається 

підвищення адгезійної міцності на 15,9 % термічно оброблених (Тк=433 К)  

епоксикремнійорганічних полімерів за рахунок максимальної 

структурованості (G=91,8%) та зниження у 2,1 раза внутрішніх напружень у 

сформованій системі.  

2. Експериментально встановлено, що введення наповнювачів в 

оптимальних концентраціях (3...6 мас.ч.) покращує адгезійно-міцнісні та 

теплофізичні характеристики епоксикомпозитів. Найвищі значення 

адгезійної міцності (σа=33,5 МПа) мають епоксикомпозити наповнені 

ультрадисперсним фторопластом в інтервалі 3...6 мас. ч. Для композитів 

наповнених оксидом міді та лускатим графітом, зростання досліджуваної 

характеристики характерне при наповненні до 4 мас. ч.,  що відповідає 

високому ступеню структурування та низьким внутрішнім напруженням. 

Встановлено, що найвищі значення межі міцності при стиску  

(σст=119,4 МПа) зафіксовано для порошку оксиду міді при максимальному 

наповненні (16 мас.ч.); подрібнене вуглеволокно підвищує ударну міцність 

епоксиполімерів у 22,5 раза при концентрації 0,9 мас.ч. порівняно з 

ненаповненим епоксиполімером. 

3. Введення наповнювачів до епоксидної матриці в оптимальному 

співвідношенні призводить до зниження термічного коефіцієнта лінійного 

розширення у 1,7 раз порівняно з ненаповненою системою. Встановлено, що 

межа теплостійкості для епоксиполімеру становить 340 К, а для наповненого 

епоксикомпозиту – 380 К, що вказує на кращу стабільність наповненої 

системи при високих температурах. 

4. Встановлено, що комплексна обробка поверхні мікрошліфів 

графітонаповнених епоксикомпозитів шляхом їх попереднього шліфування 
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та полірування за відповідною схемою та наступною плазмохімічною 

обробкою дозволяють отримати оптимальне зображення мікроструктури цих 

систем. 

5. Найвищі значення адгезійної міцності (σа=39,2  МПа) отримано для 

епоксикремнійорганічних полімерів термічно оброблених при 483 К з 

вмістом модифікатора 30 мас.ч., для яких зафіксовано найнижчі внутрішні 

напруження (σвн=0,17  МПа) та найвищий ступінь зшивання (G=94,1 МПа), 

що пов’язано з позитивним впливом кремнійорганічної складової, особливо в 

діапазоні високих температур. 

6. Встановлено, що додаткова термічна обробка систем, яка полягала у 

ступінчастому нагріві на кожному етапі: 24 год при 293 К, 1 год при 333 К,  

1 год при 393 К, 1 год при 453 К, 4 год при 483 К до кінцевої температури  

483 К є оптимальною для розроблених матеріалів, оскільки спостерігається 

підвищення фізико-механічних характеристик композиту вцілому за рахунок 

створення найбільш сприятливих умов для конформаційних перетворень в 

системі адже формування тривимірної сітки при цьому відбувається 

рівномірно. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ 

СИСТЕМ 

4.1. Оптимізація триботехнічних характеристик ЕКМ при введенні 

різнофункціональних наповнювачів 

 

Використання ненаповнених епоксиполімерів у трибовузлах часто є 

малоефективним через значну крихкість системи та високий коефіцієнт тертя. 

Ці обмеження не дозволяють використовувати даної природи матеріали у 

трибовузлах, що працюють у складних умовах.  Перспективним напрямком у 

вирішенні даного питання є використання цільових добавок. Відомо, що 

введення до складу епоксиполімерів термостійких сполук та наповнювачів 

триботехнічного призначення дозволяють суттєво підвищити допустимі межі 

експлуатації епоксикомпозитів. Тому важливим етапом у розробці 

триботехнічного матеріалу є визначення впливу швидкісно-навантажувальних 

режимів роботи на інтенсивность зношування епоксиполімерів термічно 

оброблених при Тк=433 К. 

Результати досліджень показують [130], що при  швидкості ковзання  

v=0,2 м/с і питомому навантаженні Р=0,2 МПа переважає абразивне 

зношування поверхні тертя полімеру, що підтверджується наявністю в 

продуктах зносу частинок витягнутої ниткоподібної форми і утворенням на 

поверхні тертя смуг ковзання. При підвищені питомого навантаження до 

0,4 МПа інтенсивність зношування зростає в 3,2 рази (рис. 4.1), що пояснюється 

підвищенням ступеня деформування та ростом напружень в поверхневому 

шарі. Подальше збільшення характеристики призводить до катастрофічного 

руйнування епоксиполімеру. 
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Експериментально встановлено, що при мінімальному питомому 

навантаженні (Р=0,2 МПа), але вищих швидкостях ковзання (v=0,4 м/с) стан 

поверхні тертя й інтенсивність зношування майже не відрізняється від 

результатів, отриманих при мінімальних швидкісно-навантажувальних 

параметрах. Максимальне значення характеристики (Іg= 22,1 мг/км) відмічене 

при Р=0,4 МПа. Подальше збільшення питомого навантаження призводить до 

зниження інтенсивності зношування, що зумовлено значною пластичною 

деформацією епоксиполімеру [131]. Режим трибовпливу, який відповідає 

вищим значенням питомого навантаження (Р>0,6 МПа), призводить до появи у 

поверхневому шарі ділянок з підвищеною дефектністю – потенційних зон 

руйнування, в яких відбувається зародження тріщин. З часом утворені тріщини 

поступово розвиваються та стають магістральними (рис. 4.2, а). Наближення і 

злиття тріщин з раніше утвореними зумовлює викришування матеріалу у формі 

частинок невеликих об’ємів [132]. Поверня фрактограми зламу є рівною, що 

свідчить про крихкий характер руйнування немодифікованого епоксиполімеру.  
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Рис. 4.1. Вплив питомого навантаження на інтенсивність 

зношування епоксиполімеру при швидкості ковзання: 1 – 0,2 м/с;  

2 – 0,4 м/с; 3 –  0,6 м/с  
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Рис. 4.2. Характер руйнування епоксидного (а) та епоксикремній-

органічного полімеру (б) при трибоконтакті.  

а) 

б) 
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Введення до епоксиполімерів модифікатора КО-921 призводить до 

підвищення в’язкості системи, про що свідчить наявність перепадів рельєфу на 

фрактограмі зламу (рис. 4.2, б). Крім того на поверхні трибоконтакту 

епоксикремнійорганічного полімеру зафіксовано плівку, що утворена з 

продуктів зношування. Дані фактори сприяють підвищенню зностійкості 

модифікованої системи порівняно з немодифікованою при аналогічних 

режимах експлуатації.  

Катастрофічне руйнування епоксиполімеру починається при нижчих 

навантажувально-швидкісних макропараметрах, граничні значеннях яких 

приведено на рис. 4.3 у вигляді кривої 3, що має характер спадної функції [133]. 

Аналогічно виглядає крива 2, аналіз якої свідчить про здатність 

епоксикремнійорганічного полімеру витримувати жорсткіші режими 

експлуатації за рахунок формування оптимальної структури. Це знижує 

ймовірність протікання втомних процесів у поверхневому шарі модифікованого 

епоксиполімеру при трибовзаємодії. 

Рис. 4.3. Вплив швидкості ковзання на інтенсивність зношування 

епоксиполімеру при Р=0,2 МПа (1) та криві (PV)max для 

епоксикремнійорганічного (2) та епоксидного  полімеру (3) 
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Експериментально встановлено, що епоксиполімер зберігає працездатність 

при швидкості v=0,6 м/с та тиску P=0,2 МПа, причому інтенсивність 

зношування за цих умов є найнижчою (Іg=4,1 мг/км) (див. рис. 4.3). Підвищення 

швидкості ковзання призводить до підвищення інтенсивності зношування, що 

пов’язано з погіршенням механічних характеристик епоксиполімеру, 

викликаних зростанням температури в зоні трибоконтакту.  

Для підвищення зносостійкості та надійності роботи епоксиполімеру при 

фрикційній взаємодії до його складу вводили різнофункціональні органічні та 

мінеральні наповнювачі. Одночасне їх використання пов’язане з особливостями 

структурування епоксидної матриці, що суттєво змінює вихідні властивості 

матеріалу, зокрема триботехнічні характеристики. Для вивчення процесів 

комплексного впливу наповнювачів на зносостійкість композиту використали 

метод багатофакторного планування експерименту, який полягає у побудові 

однорідної математичної моделі, що адекватно описує властивості 

розробленого матеріалу [134]. 

Факторами, які визначають властивості наповнених систем, вибрано вміст 

наповнювачів (мас. ч.),  

де Х1 – вміст лускатого графіту; 

Х2 – вміст порошку оксиду міді; 

Х3 – вміст ультрадисперсного фторопласту; 

Х4 – вміст подрібненого механічним способом вуглеволокна. 

Мінімальне число дослідів, необхідне і достатнє для побудови моделі у 

вигляді лінійного рівняння регресії, визначено за формулою (А.1) і становить 

N=16. 

Аналіз апріорної інформації (рис. 3.5) показав, що областю визначення 

факторів є вміст лускатого графіту, фторопласту та вуглеволокна в межах  

4...6 мас. ч. В даному діапазоні зафіксовано максимальні значення адгезійної 

міцності епоксиполімерів, оскільки дана характеристика визначає інтенсивність 

протікання процесів руйнування на межі поділу матриця-наповнювач. За 

основний рівень прийнято значення факторів, що знаходяться в центрі вибраної 



 

 

88

області. Значення факторів на нижньому, основному і верхньому рівнях, а 

також інтервали варіювання приведені у табл. 4.1.  

 

Таблиця 4.1 

Рівні факторів і інтервали варіювання 

Фактори 
Рівні 

Інтервал 
варіювання -1 0 +1 

Х1 2 5 8 3 

Х2 4 6 8 2 

Х3 2 5 8 3 

Х4 0,5 1 1,5 0,5 

 

За параметр оптимізації (у) вибрано інтенсивність вагового зношування                  

(Іg, 10-3 г/км), оскільки даний параметр є основним при розробці 

триботехнічного матеріалу. 

Дослідження проводили при швидкості ковзання 0,2 м/с та питомому 

навантаженні 0,6 МПа, що дозволило визначити інтенсивність зношування 

епоксикомпозитного матеріалу з різним ступенем наповнення. Оскільки при 

низьких навантажувально-швидкісних параметрах не можливо було 

зафіксувати зміну досліджуваної характеристики, а при високих режимах 

відбувалось катастрофічне руйнування матеріалу. 

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 проводили при розрахунку міжрядної дисперсії для 

кожного досліду за формулою (А.5). Результати розрахунку міжрядної 

дисперсії приведені в табл. 4.3. 
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Таблиця 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 + 8 + 8 + 8 + 1,5 3,2 1,4 2,3 

2 - 2 + 8 + 8 + 1,5 2,4 3,8 3,1 

3 + 8 - 4 + 8 + 1,5 1,8 4,2 3 

4 - 2 - 4 + 8 + 1,5 3,4 1,2 2,3 

5 + 8 + 8 - 2 + 1,5 4,6 3,2 3,9 

6 - 2 + 8 - 2 + 1,5 11,8 14,2 13 

7 + 8 - 4 - 2 + 1,5 5,6 3,6 4,6 

8 - 2 - 4 - 2 + 1,5 6,4 9,8 8,1 

9 + 8 + 8 + 8 - 0,5 7,2 9,8 8,5 

10 - 2 + 8 + 8 - 0,5 8,2 11 9,6 

11 + 8 - 4 + 8 - 0,5 2,4 4,6 3,5 

12 - 2 - 4 + 8 - 0,5 4 6,2 5,1 

13 + 8 + 8 - 2 - 0,5 16,4 19 17,7 

14 - 2 + 8 - 2 - 0,5 15,4 19,8 17,6 

15 + 8 - 4 - 2 - 0,5 13,2 14,6 13,9 

16 - 2 - 4 - 2 - 0,5 21,2 19,6 20,4 

 

Перевірку однорідності здійснювали за допомогою критерію Кохрена. 

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

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

підтвердилась, що дозволило проводити подальші розрахунки.  

Дисперсію відтворюваності визначали за формулою (А.8). При цьому 

розраховане значення S2
у становить  0,15. 
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Таблиця 4.3 

Результати розрахунку міжрядної дисперсії 

 у1 у2 у  Δу (Δу)2 S2
i 

1 3,2 1,4 2,3 0,9 0,81 1,62 
2 2,4 3,8 3,1 -0,7 0,49 0,98 
3 1,8 4,2 3 -1,2 1,44 2,88 
4 3,4 1,2 2,3 1,1 1,21 2,42 
5 4,6 3,2 3,9 0,7 0,49 0,98 
6 11,8 14,2 13 -1,2 1,44 2,88 
7 5,6 3,6 4,6 1 1 2 
8 6,4 9,8 8,1 -1,7 2,89 5,78 
9 7,2 9,8 8,5 -1,3 1,69 3,38 

10 8,2 11 9,6 -1,4 1,96 3,92 
11 2,4 4,6 3,5 -1,1 1,21 2,42 
12 4 6,2 5,1 -1,1 1,21 2,42 
13 16,4 19 17,7 -1,3 1,69 3,38 
14 15,4 19,8 17,6 -2,2 4,84 9,68 
15 13,2 14,6 13,9 -0,7 0,49 0,98 
16 21,2 19,6 20,4 0,8 0,64 1,28 

 

Перевірку значимості коефіцієнтів регресії здійснювали за допомогою 

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

 
Таблиця 4.4 

Результати розрахунку коефіцієнтів 

bi b1 b2 b3 b4 b12 b13 b14 b23 b24 b34 

tp 4,53 3,1 12,87 11,67 0 3,37 0,77 0,93 1,3 5 

tт 2,14 

 

В результаті  розрахунку коефіцієнтів лінійної і парної взаємодії отримано 

наступне рівняння: 

1 2 3 4 1 3 1 4 2 3

2 4 3 4

8,54 1,36 0,93 3,86 3,5 1,01 0,23 0,28

0,39 1,5

y X X X X X X Х Х Х Х

Х Х X X

       
    (4.1) 

Згідно умови tp> tт значими є коефіцієнти: 

b1= -1,36;     b2= 0,93;    b3= -3,86;    b4= -3,5;        b13=1,01;    b34=1,5. 
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Після відсіювання не значимих коефіцієнтів отримано таку математичну 

модель: 

1 2 3 4 1 3 3 48,54 1,36 0,93 3,86 3,5 1,01 1,5y X X X X X X X X                 (4.2) 

 Гіпотезу адекватності рівняння (4.2) перевірено за критерієм Фішера. 

Розрахунок дисперсії адекватності моделі здійснювали за формулою (А.15), а 

результати обчислень представлені у табл. 4.5. 

 

Таблиця 4.5 

Розрахунок дисперсії адекватності 

№ у  у̂  ˆу у    2
ˆу у   

1 2,3 3,26 -0,96 0,9216 
2 3,1 3,96 -0,86 0,7396 
3 3 1,4 1,6 2,56 
4 2,3 2,1 0,2 0,04 
5 3,9 5,96 -2,06 4,2436 
6 13 10,7 2,3 5,29 
7 4,6 4,1 0,5 0,25 
8 8,1 8,84 -0,74 0,5476 
9 8,5 7,26 1,24 1,5376 
10 9,6 7,96 1,64 2,6896 
11 3,5 5,4 -1,9 3,61 
12 5,1 6,1 -1 1 
13 17,7 15,96 1,74 3,0276 
14 17,6 20,7 -3,1 9,61 
15 13,9 14,1 -0,2 0,04 
16 20,4 18,84 1,56 2,4336 

 2

1

ˆ 38,54
N

y y 
 

   

 

Розрахункове значення критерію Фішера визначено за формулою (А.17) і 

складає Fp=2,39. Оскільки розрахункове значення не перевищує табличне 

(Fт=2,4), тому можна вважати рівняння (4.2) адекватним і користуватися ним 

для знаходження оптимального значення параметра. 

Результати подальшого застосування методики крутого сходження за 

градієнтом по поверхні відклику представлені у таблиці 4.6.  
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При цьому, використовуючи математичну модель для розрахунку 

співвідношення компонентів системи, встановлено, що мінімальне значення 

параметра оптимізації отримано в реалізованому досліді №20. Оскільки 

подальший спуск призводить до підвищення інтенсивності зношування, тому 

отриманий результат (Іg=0,5 мг/км) вважали таким, що відповідає поставленій 

задачі.  

 

Таблиця 4.6 

Результати крутого сходження за градієнтом 

 

 
Кодовані значення факторів Значення 

параметра, 
Іg (Х1) (Х2) (Х2) (Х2) 

Основний рівень 5,0 6,0 5,0 1,0  

bγ -1,36 0,93 -3,86 -3,5  

Iγ 3,0 2,0 3,0 0,5  

bγx Iγ -4,08 1,86 -11,58 -1,75  

Δγ 0,7046 -0,3212 2 0,3022  
Округлення 

0,7 -0,32 2 0,3  
Реалізований 

дослід №17 
5,0 6,0 5,0 1,0 8,54 

– // – № 18 5,7 5,68 7,0 1,3 4,01 

– // – №19 6,4 5,36 9,0 1,6 0,99 

– // – №20 7,1 5,04 11,0 1,9 0,5 

– // – №21 7,8 4,72 13,0 2,2 0,87 

Умовний дослід 

№22 
8,5 4,4 15,0 2,5 1,04 

– // –  №23 9,2 4,08 17,0 2,8 4,09 

– // –  №24 9,9 3,76 19,0 3,1 8,64 
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При оптимальному вмісті наповнювачів ЕКМ  є найбільш стійким до 

спрацювання [134]. Суттєві відхилення від оптимального складу призводять до 

підвищення інтенсивності зношування, зокрема при надлишковому вмісті будь-

якого з вибраних наповнювачів. Так,  при домінуванні в епоксикомпозиті 

лускатого графіту (рис. 4.4, а) переважають процеси втомного руйнування. В 

матеріалі через підвищену крихкість відбувається руйнування слабких хімічних 

зв’язків, що зумовлює появу мікротріщин. При тривалому навантаженні 

дефекти структури переростають у магістральні тріщини, злиття яких зумовлює 

викришування матеріалу.  

При надлишковому вмісті фторопласту в епоксикомпозиті відбувається 

пластична деформація поверхневого шару в результаті її інтенсивного нагріву 

через низьку теплопровідність даного наповнювача. При цьому відбувається 

втрата конструкційної міцності матеріалу в зоні трибоконтакту та швидке його 

руйнування. 

Короткі вуглеволокна виконують в епоксикомпозиті функцію армуючої і 

мастильної добавки, однак надлишок даного наповнювача приводить до втрати 

впорядкованості поверхневого шару, збільшення опору відносному 

переміщенню, і як наслідок, швидкого його руйнування. 

Висока зносостійкість епоксикомпозиту з оптимальним вмістом 

наповнювачів визначається процесами, що пов’язані з структурними 

перетвореннями поверхневого шару при трибовзаємодії. При цьому 

відбувається взаємодія продуктів зношування, що складаються з 

дрібнодисперсних частинок епоксидної матриці та наповнювачів. Зокрема, 

фторопласт при нагріві виконує роль рідкого мастила, яка утримує частинки в 

зоні трибоконтакту, що призводить до їх подальшого подрібнення та 

перерозподілу в поверхневому шарі. При цьому зафіксовано, що хаотично 

розташовані  вуглеволокна у вихідній структурі після фрикційної взаємодії 

орієнтуються вздовж напрямку тертя. В результаті в поверхневому шарі 

отримано нову структуру (рис. 4.4, б), яка є стійкою до зношування.  
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Рис. 4.4. Макротопографія поверхні епоксикомпозиту після 

трибоконтакту при домінуванні лускатого графіту (а) та оптимізованого 

складу (б). х400 

а) 

б) 
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Таким чином, встановлено допустимі навантажувально-швидкісні режими 

експлуатації немодифікованих та модифікованих епоксиполімерів та 

підтверджено підвищення зносостійкості системи при введенні  

кремнійорганічного лаку КО-921. Шляхом математичного планування 

експерименту визначено оптимальний вміст різнофункціональних 

наповнювачів, що дозволило досягнути оптимальних трибовластивостей для 

сформованих систем. 

 

4.2. Вплив режимів термотверднення та фізичних полів на триботехнічні 

характеристики ЕКМ  

 

Зносостійкість ЕКМ значно залежить від ступеня структурування 

епоксиполімерної матриці, який визначає ймовірність виникнення дефектів 

структури композиту при трибовзаємодії [135]. Тверднення епоксикомпозиту за 

нормальних умов відбувається повільно та не забезпечує утворення 

максимально можливих зв’язків на початковому етапі тверднення через 

недостатню рухливість сегментів макромолекул матриці та низьку швидкість 

протікання реакцій поліконденсації між епоксидною смолою та модифікатором 

[136]. Підвищення ступеня структурування відбувається переважно під дією 

додаткового теплового поля, що інтенсифікує дані процеси. Експериментально 

встановлено, що за таких умов суттєво підвищуються фізико-механічні та 

триботехнічні характеристики матеріалу.  

Для отримання ЕКМ з структурою стійкою до зношування необхідно 

встановити відповідний режим термообробки, оскільки недостатня витримка 

при низькій температурі не приводить до повного структурування епоксидної 

матриці, а жорсткий режим термообробки зумовлює появу деструктивних 

процесів, що погіршує міцнісні характеристики композиту.  

Результати проведених експериментальних досліджень дозволяють 

константувати, що термообробка за режимом І (433 К протягом 1 год) знижує 
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зносостійкість немодифікованих епоксикомпозитів у 4,7 та 3,1 раза порівняно з 

ІІ-м та ІІІ-м режимами (табл. 4.7) при швидкості ковзання 1,0 м/с.  

Введення модифікатора в кількості 10 мас.ч. при І-му режимі 

термообробки спочатку знижує інтенсивність зношування на 46,2 %, а потім 

підвищує  пропорційно вмісту даної добавки. Підвищення вмісту 

кремнійорганічного лаку приводить до антибатної зміни конструкційної 

міцності композиту та відповідного погіршення його триботехнічних 

характеристик. Це пов’язано з надлишковим вмістом модифікатора в 

епоксидній матриці та з виникненням додаткових внутрішніх напружень в 

системі [110]. При концентрації модифікатора 50 мас.ч. відбувається 

катастрофічне руйнування епоксикомпозиту через незавершеність процесів 

структурування матриці. При структуруванні за режимом ІІ підвищено 

температуру термообробки до 433 К та тривалість до 2 год. При цьому 

інтенсивність зношування знизилась у 1,4 раза для немодифікованого 

епоксикомпозиту та у 2,7 раза для модифікованого (30 мас.ч. КО-921) 

порівняно з режимом обробки І. Мінімальні значення досліджуваної 

характеристики (Іg=1,7 мг/км) отримано при концентрації модифікатора  

30 мас.ч. Оскільки найвищі значення фізико-механічних характеристик 

отримано при ступінчастому режимі термообробки запропоновано провести 

обробку  у два етапи за режимом ІІІ (див. табл. 4.7) [137]. При цьому на першій 

стадії протікають процеси пов’язані з поступовим прогріванням матеріалу, 

формуванням вузлів зшивання, а на другій – відбувається інтенсифікація 

процесів структурування, що дозволило отримати найкращі результати.  

Дослідження проводили при двох швидкостях ковзання (1,0 м/с та 1,5 м/с) 

для оцінки впливу термодинамічного чинника як домінуючого фактора 

руйнування системи. Ефект модифікування епоксидної смоли 

кремнійорганічним лаком КО-921 не прослідковується при низьких швидкостях 

ковзання до 1,0 м/с, коли в зоні контакту виникають невисокі температури 

(313...333 К). Експлуатація епоксикремнійорганічного композиту при вищій 

швидкості (1,5 м/с) дозволяє оцінити роль поліметилфенілсилоксану як 
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термостабілізуючого фактора, що підвищує в 3,2 раза зносостійкість 

полімеркомпозиту порівняно з немодифікованим за рахунок утворення 

додаткових хімічних зв’язків та порівняно високої термодинамічної  

стабільності силоксанового скелету [110]. Встановлено, що оптимальний вміст 

модифікатора, при якому знос є мінімальний (Іg=0,75·10-3 г/км), становить  

30 мас. ч. на 100 мас.ч. епоксидної смоли ЕД-20. При цьому підвищення 

характеристики відбувається для модифікованих епоксиполімерів, які 

структуровані за ступінчастим режимом. Це пов’язано з вищим ступенем 

структурування епоксикремнійорганічної матриці. 

 

Таблиця 4.7 

Вплив модифікатора та режиму термообробки на інтенсивність вагового зносу 

епоксикомпозиту при питомому навантаженні 0,6 МПа 

 

– 10 30 40 50 

1 год при 433 К 

(режим І) 

5, 2

7, 8
 

4, 2

4, 5
 

4,8

5,1
 

8,3

7,6
 

катастро-

фічний знос 

2 год при 433 К 

(режим ІІ) 

3,5

3,7
 

1,7

1,7
 

1,8

1,5
 

2, 2

2,5
 

2,7
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1 год при 373 + 2 

год при 433 К 

(режим ІІІ) 

1,1

2, 4
 

1,2

1,0
 

1,21

0,75
 

1,25

1,2
 

2,3

3, 2
 

Примітка. Швидкість ковзання: чисельник – v=1,0 м/с, знаменник –  
v=1,5 м/с 

 

Необхідно відмітити, що епоксикомпозит з сформованою просторовою 

сіткою при кінцевій температурі 433 К залишається непридатним для 

експлуатації при підвищених швидкостях ковзання (v>2 м/с) в результаті 

підвищення температури (Т>353 К) в зоні трибоконтакту. 

КО-921, 
мас.ч. Режим  

термо-
обробки 
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Розробка ЕКМ з високою зносостійкістю пов’язана із отриманням 

оптимальної структурної сітки матриці, який полягає у визначенні кінцевої 

температури термічної обробки [138, 139]. На рис. 4.5 приведені результати 

експериментальних досліджень впливу кремнійорганічного лаку КО-921 при 

різних температурах тверднення на інтенсивність зношування при 

навантаженні Р=1,2 МПа та швидкості ковзання v=2,0 м/с. Встановлено, що 

при кінцевій температурі термічної обробки 453 К інтенсивність зношування 

немодифікованого епоксикомпозиту є найнижчою (Іg=0,43 мг/км). 

Досліджувана характеристика нижча на 44,8 % порівняно з результатами 

отриманими після термообробки з кінцевою температурою 513 К та на 24,5 % 

при Тк=483 К. Це пояснюється початком процесів термоокислювальної 

деструкції та виникненням додаткових внутрішніх напружень в 

епоксикомпозитах при підвищених температурах [138]. При температурі 483 К 

починаються процеси руйнування епоксидної компоненти, а при температурі 

513 К ці процеси інтенсифікуються.  

Однак температура 453 К не забезпечує підвищення зносостійкості 

епоксикомпозитів при введенні модифікатора. Відбувається підвищення 

інтенсивності зношування пропорційно вмісту КО-921. Вже при невеликих 

концентраціях (10 мас.ч.) досліджувана характеристика зростає на 15,6 % 

порівняно з немодифікованим епоксиполімером. Незначна стабілізація 

відбувається в інтервалі 30...50 мас.ч., що пояснюється оптимальним вмістом 

модифікатора. При високих концентраціях КО-921 (>50 мас.ч.) 

епоксикремнійорганічний композит різко втрачає стійкість до зношування 

через надлишкових вміст добавки, оскільки в епоксиполімерній матриці після 

термообробки при кінцевій температурі 453 К залишається високий вміст  

золь-фракції 11,3...14,2 %.  

Кінцева температура термообробки епоксикремнійорганічних композитів 

483 К є оптимальною порівняно з іншими режимами обробки  (Тк=453 К та  

513 К), оскільки відбувається зниження інтенсивності зношування при даній 

температурі в інтервалі концентрацій модифікатора до 30 мас.ч. Мінімальні 

значення інтенсивності зношування отримано при введені КО-921 в кількості 

30 мас.ч. Це пояснюється формування при високотемпературній обробці 
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оптимальної просторової сітки епоксикремнійорганічної матриці, стійкої до 

зовнішніх впливів. Підвищення вмісту модифікатора (40...70 мас.ч.) призводить 

до підвищення інтенсивності зношування при надлишковому вмісті КО-921 

через появу окремої кремнійорганічної фази, яка суттєво знижує ступінь 

структурування епоксикомпозитів (рис. 4.6) та межу міцності при стиску. 

Термообробка при кінцевій температурі 513 К є недоцільною, оскільки 

відбувається зниження зносостійкості епоксикремнійорганічних композитних 

матеріалів через виникнення деструктивних процесів та підвищення 

дефектності структури епоксикремнійорганічної матриці. При цьому 

відбувається інтенсивне руйнування епоксидної складової та відрив органічних 

радикалів від силоксанового скелету поліметилфенілсилоксану, що 

підтверджується результатами диференційно-термічного аналізу. Незначне 

зниження інтенсивності зношування епоксикремнійорганічних композитів при 

введенні модифікатора в інтервалі 30...50 мас.ч. пояснюється появою продуктів 

термоокислювальної деструкції в своїй оптимальнй концентрації, які 

виконують роль мастила. 

На рис 4.6 приведена порівняльна оцінка впливу температури термічної 

обробки та наповнювачів на ступінь структурування епоксикремнійорганічних 

композитів. Експериментально встановлено, що при кінцевій температурі 

термічної обробки 483 К вміст гель-фракції немодифікованого епоксиполімеру 

є найнижчим (G=94,3 %) порівняно з наповненим немодифікованим 

композитом (G=96,8 %), що свідчить про утворення додаткових вузлів 

зшивання епоксидної матриці з наповнювачами.  

Найвищий вміст гель-фракції (G=96,9 %) зафіксовано для епоксикремній-

органічного композиту з оптимальним вмістом мінеральних та органічних 

наповнювачів при введенні модифікатора в кількості 10 мас.ч. та термічно 

обробленого при температурі 483 К. Підвищення вмісту модифікатора 

призводить до зниження ступеня структурування через наявність 

неструктурованих ділянок при введенні наповнювачів, які сповільніють 

формування рівноважної структурної сітки епоксикремнійорганічного 

полімеру при надлишковому вмісті КО-921.  
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Рис. 4.5. Вплив модифікатора КО-921 на інтенсивність зносу 

епоксикомпозиту  при кінцевій температурі термічної обробки:  

1 – 513 К; 2 – 453 К; 3 – 483 К 
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Рис. 4.6. Вплив модифікатора КО-921 на вміст гель-фракції 

наповненого епоксикомпозиту (1, 3) та епоксидного полімеру (2) при 

температурах термічної обробки: 1, 2 – 483 К, 3 – 513 К 
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Аналогічне зниження характеристики відбувається для термічно 

оброблених наповнених епоксикомпозитів з кінцевою температурою 513 К при 

збільшенні вмісту модифікатора, який перешкоджає утворенню максимальної 

кількості вузлів зшивання. Температура 513 К для матеріалів на епоксидній 

основі є високою, що призводить до появи процесів термоокислювальної 

деструкції. Про це свідчить зниження вмісту гель-фракції модифікованого 

епоксикомпозиту обробленого при високій температурі, оскільки відбувається 

руйнування полімерної матриці. 

Експериментально встановлено, що мінімум на кривій зношування 

епоксикремнійорганічного композиту (див. рис. 4.5) термічно обробленого при 

температурі 483 К зафіксований при введенні 30 мас.ч. модифікатора і 

пояснюється формуванням оптимальної структурної сітки наповненого 

композиту, стійкого до спрацювання. Це підтверджується відсутністю дефектів 

структури в підповерхневому шарі оптимізованого епоксикремнійорганічного 

композиту (рис. 4.7, а). Крім того, підвищення зносостійкості матеріалу 

пояснюється процесом самоорганізованого формування стійкої проміжної 

плівки [140, 141] або її фрагментів на поверхні композиту при фрикційній 

взаємодії, яка стабілізує процес тертя (рис. 4.7, б). За структурою вона являє 

собою окремі конгломерати, об’єднані в стійкі угрупування з яскраво 

вираженою орієнтацією в напрямку тертя. 

При фрикційній взаємодії немодифікованого епоксикомпозитного 

матеріалу відбувається підвищення температури в зоні тертя (>393 К) внаслідок 

застосування жорсткого для даного класу матеріалів навантажувально-

швидкісного режиму експлуатації (Р=1,2 МПа, v=2 м/с). Це призводить до 

виникнення термоокислювальних процесів, зокрема утворення пероксидів на 

поверхні епоксикомпозиту, які ініціюють інтенсивне окислення поверхні 

контртіла (рис. 4.8). Оскільки ймовірність формування плівки переносу на 

окисленій поверхні є низькою [142–144], тому відбувається подальше 

зростанням температури в зоні тертя, що встановлено експериментально. При 

цьому епоксикомпозит втрачає триботехнічні властивості та піддається 

інтенсивному зношуванню.  
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Рис. 4.7. Фрактограма підповерхневого шару (а) та проміжної 

плівки (б) при оптимальних умовах трибоконтакту. 

а) 

б) 
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У випадку фрикційної взаємодії модифікованого епоксикомпозитного 

матеріалу епоксикремнійорганічна матриця має вищу термостійкість, що 

сповільнює процеси термодеструкції при підвищених температурах. 

Відповідно, окислення поверхні контртіла є незначним, що забезпечує тривале 

існування ювенільної поверхні (рис. 4.9, а). При цьому зростає ймовірність 

формування фрагментів плівки переносу (рис. 4.9, б) на поверхні металевого 

контртіла, чистого від оксидів. 

Експлуатація розроблених матеріалів при вищих швидкісних режимах  

(v>2 м/с) без погіршення їх властивостей можлива внаслідок зміни конструкції 

вузла тертя [122]. Використання оптимізованого модифікованого 

епоксикомпозитного матеріалу як покриття дозволяє знизити його 

інтенсивність зносу до 0,35 мг/км (рис. 4.10) при швидкості ковзання 3,0 м/с, 

оскільки в тонкому шарі композиту теплова енергія рівномірно розподіляється і 

швидко відводиться із зони трибоконтакту [145]. 

Рис. 4.8. Окислена поверхня контртіла після фрикційної 

взаємодії. х400 
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Рис. 4.9. Поверхня контртіла до тертя (а) та фрагменти плівки 

переносу (б). х400 

а) 

б) 
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Підвищення швидкості ковзання до 4,5 м/с призводить до незначного 

підвищення інтенсивності зношування (Іg=0,38 мг/км), що вказує на 

стабілізацію процесу тертя при використанні кремнійорганічної складової в 

оптимальному навантажувально-швидкісному режимі (Р=1,2 МПа,  

v=3,0...4,5 м/с). 

 

Експлуатація модифікованих епоксикомпозитів при низьких швидкостях 

ковзання (до 3 м/с) є недоцільною, оскільки інтенсивність зношування є вищою 

порівняно з експлуатацією при високих швидкостях. Це пояснюється тим, що 

при низьких швидкостях домінує деформаційна складова, оскільки 

модифікатор знижує межу міцності при стиску. Матеріал піддається пластичній 

деформації та руйнуванню раніше, а саме до формування сервовитної плівки, 

яка стабілізує фрикційний процес.  

При використанні немодифікованих епоксикомпозитів інтенсивність 

зношування зростає з підвищенням швидкості ковзання, оскільки відбувається 

підвищення температури в зоні тертя та інтенсифікація термодеструктивних 
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Рис. 4.10. Залежність інтенсивності зношування епоксикомпозитних 

покриттів при тиску 1,2 МПа від швидкості ковзання: 1 – 0,6 м/с;  

2 – 1,5 м/с; 3 – 3,0 м/с; 4 – 4,5 м/с 

– без 
модифікатора 

– 30 мас.ч.  
КО-921 
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процесів. Мінімальні значення досліджуваної характеристики (Іg=0,39 мг/км) 

серед немодифікованих епоксикомпозитів отримано при експлуатації з 

найнижчою швидкістю ковзання 0,6 м/с, що пов’язано з незначним тепловим 

впливом та вищою межею міцності при стиску. Підвищення швидкості 

ковзання призводить до симбатного зростання інтенсивності зношування через 

підвищення температури в зоні трибоконтакту та низьку термостійкість 

епоксиполімерної матриці. 

Підвищити навантажувальну здатність розроблених матеріалів можливо 

при використанні додаткової комплексної обробки епоксикомпозитів на стадії 

формування у фізичних полях. Оскільки обробка епоксиполімерів у магнітному 

полі не підвищила ступінь структурування епоксикомпозитної системи, тому 

додаткову комплекну обробку проводили ультрафіолетовим опроміненням та 

ультразвуком.  

Експериментально встановлено, що збільшення питомого навантаження до 

1,4 МПа призводить до підвищення інтенсивності зношування у 2,1 раза 

порівняно з нижчими значеннями Р=1,2 МПа оптимізованих епоксикомпозитів, 

необроблених у фізичних полях (рис. 4.11). 

Додаткова обробка композиції ультрафіолетовим опроміненням або 

ультразвуком покращує зносостійкість розроблених матеріалів незалежно від 

величини питомого навантаження. Причому вищу зносостійкість  

(Іg=0,26 мг/км) при Р=1,2 МПа мають епоксикомпозити оброблені 

ультразвуком, що пояснюється утворенням додаткових вузлів зшивання 

епоксикремнійорганічної матриці внаслідок крекінгу макромолекул та 

формуванням однорідної структури при додатковому вимішування компонентів 

системи на мікрорівні. При ультрафіолетовій обробці відбувається лише 

крекінг макромолекул, тому підвищення зносостійкості є незначним. 
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Додаткова комплексна обробка у фізичних полях забезпечує максимальне 

підвищення зносостійкості оптимізованого композиту у 1,7 раза порівняно з 

необробленим при питомому навантаженні 1,2 МПа, оскільки обробка 

ультрафіолетовим опроміненням підсилюється за рахунок наступної обробки 

композиції ультразвуком. Анологічно відбувається зниження інтенсивності 

зношування (Іg=0,41 мг/км)  при вищому питомому навантаженні (Р=1,4 МПа).  

 

Таким чином, направлене введення в епоксиполімерну систему 

кремнійорганічної складової в кількості 30 мас.ч. на 100 мас.ч. епоксидної 

смоли при додатковому термічному впливі дозволяє отримати 

епоксикомпозитні матеріали з високою зносостійкістю (Іg=0,5 мг/км) при Р=1,2 

МПа та v=1,5 м/с за рахунок оптимальної щільності структурної сітки та 

протікання процесів самоорганізації при трибоконтакті. Застосування 

розроблених матеріалів як покриттів дозволяє значно підвищити швидкісно-

навантажувальний режим експлуатації, особливо у випадку введення в систему 
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Рис. 4.11. Діаграма залежності інтенсивності зношування 

епоксикремнійорганічних композитів при швидкості ковзання 3,0 м/с від 

обробки у фізичних полях: 1 – без обробки; 2 – обробка УФ опроміненням; 3 – 

обробка УЗ; 4 – комплексна обробка УЗ та УФ опроміненням 

– Р=1,2 МПа 

– Р=1,4 МПа 

Режим навантаження: 
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кремнійорганічної складової. Встановлено, що додаткова комплексна обробка 

композиції на стадії формування у фізичних полях знижує інтенсивність 

зношування та підвищує навантажувальну здатність епоксикомпозитів 

внаслідок утворення оптимальної просторової сітки епоксиполімерної матриці 

та формування однорідної структури. 

 

 

4.3. Висновки 

 

1. Експериментально встановлено, що модифіковані епоксиполімери 

мають вищі допустимі навантажувально-швидкісні режими експлуатації 

(Pv)max≥1,2 МПа·м/с порівняно з немодифікованими внаслідок зниження 

ймовірністі протікання втомних процесів у підповерхневому шарі 

модифікованого епоксиполімеру при трибовзаємодії.  

2. Шляхом застосування методики багатофакторного планування 

експерименту Бокса-Уілсона визначено оптимальний вміст 

різнофункціональних наповнювачів: лускатий графіт – 7,1 мас.ч., оксид міді – 

5,04 мас.ч., фторопласт – 11,0 мас.ч., вуглеволокно – 0,7 мас.ч., що дозволило 

отримати матеріал з мінімальною інтенсивністю зношування (Ig=0,5 мг/км) при 

питомому навантаженні 0,6 МПа та швидкості ковзання v=0,2 м/с. 

3. Направлене введення в епоксиполімерну систему кремнійорганічної 

складової в кількості 30 мас.ч. на 100 мас.ч. епоксидної смоли при додатковому 

високотемпературному термічному впливі (Тк=483 К) дозволяє отримати 

матеріали з високою зносостійкістю (Іg=0,5 мг/км) при питомому навантаженні 

1,2 МПа та швидкості ковзання 1,5 м/с за рахунок формування оптимальної 

структурної сітки епоксиполімерної матриці та стабілізації процесів в зоні 

трибоконтакту внаслідок утворення самоорганізованих структур. 

4. Застосування розроблених наповнених модифікованих 

епоксикомпозитних матеріалів як покриття дозволяє підвищити 
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навантажувально-швидкісний режим експлуатації (Р=1,2 МПа, v=3,0...4,5 м/с) 

та мінімізувати інтенсивність зношування (Іg=0,35 мг/км).  

5. Додаткова комплексна обробка композиції на стадії формування у 

фізичних полях знижує інтенсивність зношування у 1,7 раза та підвищує 

навантажувальну здатність епоксикомпозитів до 1,4 МПа за рахунок утворення 

додаткових вузлів зшивання епоксиполімерної матриці та формування 

однорідної структури. 
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РОЗДІЛ 5 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ ПОКРИТТІВ 

5.1. Особливості формування двошарових покриттів з ЕКМ 

 

Відомо, що повне тверднення епоксиполімерів відбувається протягом 

40…50 діб [99]. Введення до складу епоксикомпозитів кремнійорганічного лаку 

КО-921 сповільнює процеси структурування, що є недоліком у технологічному 

процесі отримання виробів. Експериментально встановлено, що вміст гель-

фракції для немодифікованого епоксиполімеру, структурованого при кімнатній 

температурі протягом 24 год, складає 74,3 %, а при введенні модифікатора в 

оптимальній кількості 30 мас.ч. вміст гель-фракції знижується до 56,4 %  

(рис. 5.1). Тому для скорочення тривалості зшивання епоксиполімерної матриці 

та досягнення високих ступеней структурування запропоновано додаткову 

термічну обробку, яка полягає в ступінчастому нагріві до температури 483 К та 

ізотермічній витримці при цій температурі протягом 4 год. При цьому вміст 

гель-фракції зростає до 94,1 % та 94,2 % відповідно для немодифікованого та 

модифікованого епоксиполімерів.  

Введення до складу наповнювачів в оптимальній кількості без 

модифікатора знижує вміст гель-фракції (G=71,0 %) порівняно з 

немодифікованим епоксиполімером структурованим при температурі 293 К, 

однак значення даної характеристики вищі у 1,3 раза порівняно з 

модифікованим. 

Загальний вигляд екстрагованих в ацетоні зразків (рис. 5.2), термічно 

оброблених при температурі 433 К, свідчить про високу здатність матеріалу 

чинити опір агресивній дії розчинника. Поверхня зразків залишається 

непошкодженою, без явних дефектів, порівняно із зразками без додаткової 

високотемпературної обробки, в яких зафіксовано наявність тріщин та 

макропошкодження поверхні. Помітно, що модифіковані епоксиполімери (рис. 

5.2, б) значно стійкіші до дії розчинника, порівняно з немодифікованими (рис. 

5.2, а) незалежно від режиму термообробки.  
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Роглянуті вище режими додаткової термічної обробки застосовувались для 

епоксикомпозитних матеріалів, структурованих протягом 24 год при 

температурі 293 К. Для прискорення технологічного процесу виготовлення 

виробів на основі ЕКМ запропоновано на першому етапі заміну довготривалого 

структурування на короткотривале при підвищеній температурі 393 К. 

Температуру 393 К вибрано виходячи з умови, що кремнійорганічний 

модифікатор містить у собі толуол, який повинен видалятись з системи при 

даній температурі. Однак, при даному режимі термообробки можливе 

підвищення внутрішніх напружень через інтенсифікацію процесів 

структурування та формування нерівноважної структурної сітки 

епоксикремнійорганічної матриці.  

Перед проведенням термічної обробки при Тк=393 К важливим було 

визначення тривалості витримки при нормальних умовах. Експериментально 

встановлено, що мінімальна витримка (10 хв) при температурі 293 К з 

наступною термообробкою (Тк=393 К) зумовлює високі внутрішні напруження 

(σвн=0,24...0,27 МПа) (рис. 5.3).  

Кінцева 
температура ТО: 

 293 К; 

 483 К 

Рис. 5.1. Діаграма залежності ступеня структурування від природи 

сформованої системи: 1  без модифікатора; 2  з оптимальним вмістом 

модифікатора; 3  з оптимальним вмістом наповнювачів без модифікатора 
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Рис. 5.2. Загальний вигляд зразків після екстракції без модифікатора (а) 

та з вмістом модифікатора 30 мас.ч. (б) термічно оброблених  при кінцевій 

температурі: 1 – 293 К; 2 – 433 К 

а) 

б) 



 113

Підвищення тривалості витримки за нормальних умов призводить до 

зниження досліджуваної характеристики. Визначено, що найнижчі внутрішні 

напруження (σвн=0,03 МПа) мають епоксиполімери структуровані при 

температурі 293 К протягом 240 хв з наступною ізотермічною обробкою при 

393 К протягом 60 хв. Подальше підвищення тривалості тверднення до 360 хв 

при температурі 293 К приводить до підвищення внутрішніх напружень у  

2,3 раза.  

При цьому встановлено, що вища тривалість витримки (60 хв) при 

температурі 393 К забезпечує формування структурної сітки матриці з нижчими 

внутрішніми напруженнями, порівняно з витримкою до 30 хв. Однак, даний 

ефект не прослідковується після витримки 360 хв при температурі 293 К. 

Підвищення напружень відбувається за тривалої витримки при температурі 

нижчій за температуру структурування, оскільки епоксиполімерна матриця 

перебуває у “незшитому” стані, що підтверджується літературними даними. 
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Рис. 5.3.  Діаграма залежності внутрішніх напружень від тривалості 

тверднення при 293 К епоксикремнійорганічного полімеру: 1 – 10 хв;  

2 – 60 хв; 3 – 240 хв; 4 – 360  хв 
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При нагріві покриттів відбувається зміна маси виробу, що пов’язано з 

інтенсивним видаленням залишків толуолу при температурах вищих за 

кімнатну. Найбільшу зміну маси покриття (Δm/m0=1,3 %) зафіксовано після 

нагріву до температури 423 К, оскільки інтенсивність процесів є найвищою 

(рис. 5.4). Відповідно при нижчих температурах (363 К та 393 К) зміна маси є 

нижчою 0,25 % та 0,68 %. При цьому важливе значення має товщина покриття, 

яка регламентує ступінь видалення летких сполук з композиту. Встановлено, 

що ймовірність повного виходу толуолу є найвищою при максимальній 

товщині покриття (до 300 мкм), оскільки при цьому зафіксовано найвищу зміну 

маси.  

Експериментально встановлено, що покриття товщиною 500 та 800 мкм 

після термічної обробки при 423 К є непридатними, оскільки відбувається їх 

“вспінення” через інтенсивний нагрів покриття та різке видалення з нього 

залишків толуолу  (рис. 5.5). При цьому для покриття товщиною до 300 мкм 

після нагріву при температурі 423 К не зафіксовано зміни розмірів та дефектів 

структури. 
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Рис. 5.4. Діаграма залежності втрат маси епоксикремнійорганічного 

полімеру від температури термічної обробки: 1 – 363 К; 2 – 393 К;  

3 – 423 К 

Товщина покриття: 

– 300 мкм; 

– 500 мкм; 

– 800 мкм. 
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Експериментально встановлено, що найвищу адгезійну міцність  

(σа=39,2 МПа) мають модифіковані епоксиполімери (рис. 5.6), сформовані за 

оптимальним температурно-часовим режимом. При формуванні покриттів на 

основі епоксикремнійорганічних композитів адгезійна міцність знижується 

(σа=20,4 МПа), оскільки наповнювачі підвищують дефектність структури. Тому 

для підвищення досліджуваної характеристики та виходячи з технологічних 

умов запропоновано використати двошарове покриття [146], адгезійна міцність 

якого складає 28,0 МПа.  

При цьому важливе значення має якість механічної обробки та шорсткість 

поверхні. Зафіксовано, що значення адгезійної міцності вищі на 7,4...8,8 % для 

покриттів, сформованих на металевих поверхнях, що містять сліди від абразиву 

в різних напрямках, порівняно із однонапрямленими. 

 

 

 

Рис. 5.5.  Загальний вигляд епоксикремнійорганічного покриття після 

термічної обробки при Тк=423 К з товщиною: 1 – 300 мкм; 2 – 500 мкм;  

3 – 800 мкм 
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У двошаровому покритті нижній (адгезійний) шар являє собою 

модифікований епоксиполімер, що має підвищені термостійкість і адгезійну 

міцність до субстрату. Верхній (зносостійкий) шар складається з 

оптимізованого епоксикремнійорганічного композиту. 

Формування двошарового покриття здійснювали  за двома етапами: на 

першому – наносилась композиція товщиною 50-100 мкм на знежирену 

механічно оброблену металеву поверхню підложки. Тверднення нижнього 

шару покриття проводили при використанні термічної обробки із кінцевою 

температурою 393 К для повного видалення толуолу. Після охолодження 

виробу на спокійному повітрі (другий етап) на адгезійний шар наносили 

зносостійкий шар товщиною до 300 мкм. Тверднення відбувалось за 

ступічастим режимом із кінцевою температурою обробки 483 К, що  сприяло 

створенню м’яких умов на початковій стадії реакції і забезпечило 

інтенсифікацію процесів структурування при підвищених температурах на 

кінцевому етапі. 

Рис. 5.6.  Діаграма залежності адгезійної міцності покриттів від типу 

конструкції: 1 – один шар епоксиполімеру; 2 – один шар епоксикомпозиту;  

3 – один шар епоксиполімеру, другий – епоксикомпозиту 
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Таким чином, проведення додаткової високотемпературної обробки 

скорочує тривалість формування просторової сітки епоксиполімерної матриці, 

яка характеризується високим ступенем структурування. Визначено 

температурно-часовий режим структуровання покриттів на початковому етапі, 

що забезпечує найнижчі внутрішні напруження системи. Встановлено 

максимальну товщину покриттів, для якої зафіксовано високі технологічні та 

експлуатаційні характеристики.  Використання двошарового покриття дозволяє 

отримати епоксикомпозити із високою адгезійною міцністю та оптимальними 

фізико-механічними, теплофізичними та триботехнічними характеристиками. 

 

 

5.2. Застосування покрить з ЕКМ у трибовузлах та для захисту поверхонь 

технологічного устаткування 

 

Розроблена технологія розповсюджується на процес виготовлення 

захисних покриттів підшипників ковзання, роликів транспортних платформ для 

переміщення каркасів автобусів на ВАТ „ЛуАЗ”, надколісних ніш та днища 

автомобільної техніки. Дані механізми працюють в умовах значних динамічних 

навантажень, абразивного зношування, перепадів температур, сухого тертя 

ковзання та кочення.  

Розроблені покриття на основі епоксикомпозитних матеріалів можуть 

експлуатуватися в діапазоні температур 258...383 К в агресивних рідких та 

газових середовищах (фарбувальна дільниця, вода, повітря тощо). 

Технологічний процес виготовлення захисних епоксикомпозитних 

покриттів представлений в таблиці 5.1 і складається з заготівельної, 

формувальної, термічної, контрольної операцій, а також операцій механічної 

обробки (при потребі) та маркування виробів. 
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Таблиця 5.1 

Технологічний процес виготовлення епоксикомпозитних покриттів 

Номер 
опера-

ції 

Назва 
операції 

Структура операції Обладнання, 
матеріали 

005 Заготівель-
на  

1. Просушити наповнювачі, крім 
фторопласту, у сушильній шафі 
при 453 ± 5К протягом 1,5-2 год. 
2. Просіяти порошки через сита. 
 
3. Провести дозування 
компонентів. 
4. Провести змішування наповню-
вачів, помістити їх в окрему тару. 
5. Змішати епоксидно-діанову 
смолу з пластифікатором КО-921 і 
підігріти до 393 ± 5К. 
6. Почергово ввести в композицію 
твердник, наповнювачі і 
перемішувати композицію           
15...20 хв.  

Сушильна шафа. 
 
 
Набір сит, ГОСТ 
6613-73. 
Ваги, ГОСТ 19491-
74. 
 
 
Шнековий 
змішувач. 
Шнековий 
змішувач, 
сушильний шкаф. 
Змішувач 
роторного типу. 

010 Форму-
вальна 

1. Підготувати поверхню заготовки 
для нанесення покриттів. 
2. Знежирити поверхню в місцях 
нанесення покриття. 
3. Провести формування 
адгезійного шару покриття. 

Шліфувальний 
папір. 
 
Ацетон. 
 
Компресор.  

015 Контроль-
на  

1. Перевірити покриття на 
відповідність товщині згідно 
креслення та на відсутність 
дефектів. 

Мікрометричний 
нутромір, штан-
генциркуль, лупа. 

020 Термічна 1. Нагріти піч до 313К. 
2. Завантажити ролики в піч і 
провести термообробку за 
наступним режимом: 240 хв при 
293 К, 1 год при 393 К. 
3. Вийняти деталі і охолоджувати 
їх на спокійному повітрі до 303 К. 

Термічна повіт-
ряна піч з 
горизонтальним 
розміщенням 
робочої камери. 

025 Форму-
вальна 

1. Провести формування 
зносостійкого шару покриття. 

Компресор, 
ацетон.  
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  Продовження таблиці 5.1 

030 Термічна 1. Нагріти піч до 313К. 
2. Завантажити ролики в піч і 
провести термообробку за 
наступним режимом: 1 год при 333 
К, 1 год при 393 К, 1 год при 453 К, 
4 год при 483 К. 
3. Вимкнути піч і охолоджувати з 
ролики до 303 К. 

Термічна повіт-
ряна піч з 
горизонтальним 
розміщенням 
робочої камери. 

035 Контроль-
на  

1. Перевірити покриття на 
відповідність розмірам згідно 
креслення та на відсутність 
дефектів. 

Мікрометричний 
нутромір, штан-
генциркуль, лупа. 

040 Механічна 
обробка 

1. Прошліфувати до відповідного 
розміру. 
2. Проконтролювати розміри. 

Токарний, шліфу-
вальний верстати, 
штангенциркуль. 

045 Маркуван-
ня 

1. Нанести відповідне клеймо. Фарба, трафарет. 

 

 

Приготування формувальної маси полягало у підготовці наповнювачів та 

поетапному їх введенні у композицію. Порошки лускатого графіту, оксиду міді 

та вуглеволокна перед застосуванням просушують в сушильній шафі на повітрі 

при 473 5 К на протязі 1,5-2 год. Після сушіння зберігають в герметичній тарі. 

Просушені порошки перед приготуванням композицій просіюються через сито 

з відповідними розмірами отворів. Надалі наповнювачі дозують відповідно до 

складу, зміщують та поміщують в металевий контейнер. Епоксидно-діанову 

смолу ЕД-20 у відповідному співвідношенні із модифікатором КО-921 

підігрівають, розмішуючи, до температури 393 5 К для кращого їх суміщення 

та швидкого видалення розчинника, що входить до складу кремнійорганічного 

лаку. 

Після охолодження прогрітої суміші вводять твердник ПЕПА.  
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В однорідну масу вводять відповідні наповнювачі і перемішують систему 

на протязі 6...10 хв при мінімальній швидкості для запобігання інтенсивного 

нагріву композиції. 

Склади застосованих епоксиполімерних композицій представлені в таблиці 

5.2. 

 

Таблиця 5.2 

Склад епоксикомпозитного двошарового покриття 

№ 
п/п 

Компоненти 
Склад покриття, мас.ч. 

Адгезійний 
шар 

Зносостійкий 
шар 

1 ЕД-20  100 100 
2 КО-921 30 30 
4 ПЕПА 12 12 
5 Вуглеволокно – 0,9 
6 Лускатий графіт – 7,1 
7 Фторопласт  – 11,0 
8 Оксид міді – 5,04 

Примітка. Вказані склади повинні бути використані на протязі 1 год після 

введення твердника. 

 

На основі об’ємних співвідношень між в’яжучим і наповнювачами 

встановлювали їх вагові співвідношення та кількість маси на одиницю виробу. 

Надалі деталі завантажують в піч і проводять термічну обробку за наступним 

режимом: 1 год при 333 К + 1 год при 393 К + 1 год при 453 К + 4 год при  

483 К. 

На наступному етапі вироби підлягають контролю на якість (відсутність 

дефектів, відповідність типорозмірам тощо). 

В процесі контролю вироби піддаються маркуванню і транспортуються в 

місця зберігання. Отримані деталі і контрольні зразки піддаються зоровому 

огляду. При цьому не допускається існування наступних дефектів та недоліків: 

– відшарування частин покриття; 

– тріщин, що спостерігаються при візуальному контролі; 
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– різниці в товщині більше 0,05 мм на основі вимірювань в 2-х 

паралельних площинах; 

– різниця у вазі виробів більше 1,5 г. 

Допускаються незначна шорсткість покриття, яка усувається при 

наступній механічній обробці. 

Замазування, підклеювання або інша реставрація бракованих виробів не 

допускається. 

 

5.3. Висновки 

 

1. Проведення додаткової високотемпературної термічної обробки 

(Тк=483 К) модифікованих епоксикомпозитів забезпечує підвищення у 1,7 раза 

вмісту гель-фракції епоксиполімерної матриці при скороченні тривалості 

процесу формування до 4-х годин.  

2. Визначено, що найнижчі внутрішні напруження (σвн=0,03 МПа) мають 

покриття, структуровані на початковому етапі при температурі 293 К протягом 

240 хв з наступною ізотермічною обробкою при 393 К протягом 60 хв. 

3.  Встановлено, що при оптимальній товщині покриття (до 300 мкм) 

відбувається максимальне видалення залишків толуолу та відсутні дефекти 

структури.   

4. Використання двошарового покриття, що складається з нижнього 

адгезійного шару та верхнього зносостійкого шару, дозволяє отримати 

матеріали із високою адгезійною міцністю (σа=28,0 МПа) та зносостійкістю 

(Ig=0,35 мг/км). 

5. Представлена технологічна схема формування двошарових покриттів 

дозволяє отримати якісні вироби з високими техніко-експлуатаційними 

характеристиками. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Оптимізовано склад епоксиполімеру при застосуванні 

кремнійорганічного модифікатора КО-921. Показано, що його введення в 

кількості 30 мас.ч. на 100 мас.ч. епоксидної смоли ЕД-20 при термообробці 

Тк=483 К призводить до підвищення адгезійної міцності на 58,4 % порівняно з 

немодифікованим епоксиполімером, а також зниження в 1,9 раза внутрішніх 

напружень у системі. Це пояснюється підвищенням сегментної рухливості 

макромолекул епоксикремнійорганічної матриці при введенні модифікатора. 

2. Розроблено нову технологію формування епоксикремнійорганічних 

композитів. Визначено, що оптимальним температурно-часовим параметром 

обробки розробленого матеріалу є ступінчастий його нагрів за схемою: 24 год 

при 293 К, 1 год при 333 К, 1 год при 393 К, 1 год при 453 К, 4 год при 483 К, 

що сприяє стабілізації процесу при появі первинних вузлів зшивання та 

ефективному проходженні конформаційних перетворень на основній стадії. 

3. Методом багатофакторного планування експерименту (метод Бокса-

Уілсона) оптимізовано склад епоксикомпозитного матеріалу при застосуванні 

поліфункціональних інгредієнтів: лускатий графіт – 7,1 мас.ч.; оксид міді –  

5,04 мас.ч.; фторопласт – 11,0 мас.ч.; вуглеволокно – 0,9 мас.ч. 

4. Підтверджено покращення фізико-механічних та триботехнічних 

властивостей композитного матеріалу при комплексній обробці у фізичних 

полях. Встановлено підвищення в 1,7 раза зносостійкості оптимізованого 

наповненого епоксикремнійорганічного композиту при додатковій комплексній 

ультразвуковій та ультрафіолетовій їх обробці поріняно з необробленою 

системою в умовах сухого тертя. Оптимальна частота коливань при обробці 

ультразвуком становила 22 кГц, амплітуда коливань – 10…40 мкм, тривалість – 

6 хвилин. Оптимальна тривалість обробки ультрафіолетовим випромінюванням 

складала 22 хв. 

5. Експериментально підтверджено, що стабілізація процесу тертя та 

зношування розробленого епоксикремнійорганічного композиту відбувається 
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за умови утворення самоорганізованої проміжної плівки або її фрагментів у 

зоні трибоконтакту, появу якої ініціює кремнійорганічна складова. 

6. Отримано двошарові  покриття, що складаються з нижнього адгезійного 

шару епоксикремнійорганічного полімеру (σаmax=39,2 МПа) та робочого 

зносостійкого шару оптимізованого композиту. Встановлено, що мінімальні 

внутрішні напруження (σвн=0,03 МПа) характерні для нижнього шару покриття, 

сформованого за температури 293 К протягом 240 хв з подальшою термічною 

обробкою при 393 К протягом 60 хв. 

7. Застосування розроблених епоксикремнійорганічних композитів у 

вигляді покриттів дозволило знизити інтенсивність зношування до 0,35 мг/км 

при Р=1,2 МПа і v=4,5 м/с в умовах сухого тертя. Економічний ефект від 

впровадження розробленого матеріалу як захисного покриття днища і 

надколісних ніш автомобільної техніки складає 158 грн на 1 м2 робочої 

поверхні. 
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Додаток А 

 

Кількість дослідів  N при багафакторному експерименті визначали за 

формулою: 

2 ,                                                      (А.1) 

де к – кількість факторів. 

Побудова плану експерименту полягає у виборі рівнів факторів, які 

складають матрицю планування (табл. 2.3). 

Для зручності запису умов експерименту і обробки експериментальних 

даних рівні факторів кодують. В кодованому вигляді верхній рівень позначають 

+1, нижній –1, а основний 0. Кодоване значення фактора хі визначають за 

формулою: 

0

,i i
i

i

x x
x





 

                                                     (А.2)     

де ix – натуральне значення і-го фактора; 

0
ix  – натуральне значення основного рівня і-го фактора; 

i – інтервал варіювання і-го фактора. 

Повний факторний експеримент типу 2к дозволяє описати процес 

поліномом першого порядку у вигляді: 

0
1

k k

i i ip i l
i i

y b b x b x x
 

     ,                                     (А.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 роботі використано модель типу у=24, матриця якої представлена в табл. 

2.3. 
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Таблиця 2.3. 

Матриця планування експерименту 24 

№ 
досліду 

х0 х1 х2 х3 х4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
– 
+ 
– 
+ 
– 
+ 
– 
+ 
– 
+ 
– 
+ 
– 
+ 
– 
 

+ 
+ 
– 
– 
+ 
+ 
– 
– 
+ 
+ 
– 
– 
+ 
+ 
– 
– 

+ 
+ 
+ 
+ 
– 
– 
– 
– 
+ 
+ 
+ 
+ 
– 
– 
– 
– 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
 

 

Для кожного рядка матриці планування за результатами n-паралельних 

дослідів знаходили y  – середнє арифметичне значення параметра оптимізації: 





n

u
uy

n
y

1

1
 ,                                                  (А.4) 

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. 

З метою оцінки відхилень параметра оптимізації від його середнього 

значення для кожного рядка матриці планування визначають міжрядну 

дисперсію S2
 досліду за даними n-паралельних дослідів: 

 
2

2

1

1
.

1

n

u
u

S y y
n  



 
                                      (А.5) 
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Помилку досліду  S визначали за формулою: 

.2
 SS                                                    (А.6) 

Перевірку однорідності дисперсій проводили з допомогою критерію 

Кохрена. Цей критерій використовують для випадку, коли число дисперсій 

більше двох і у всіх точках є однакове число паралельних дослідів. При цьому з 

всіх міжрядних дисперсій знаходили найбільшу S2
max, яку ділять на суму всіх 

дисперсій. G-критерій Кохрена – це відношення максимальної дисперсії S2
max  

до суми всіх міжрядних дисперсій S2
: 

.

1

2

2


 N

mak

S

S
G



                                               (А.7) 

З цим критерієм пов’язані числа степеней вільності f1=n-1 і f2=N. Гіпотеза 

однорідності підтверджується, якщо експериментальне значення критерію 

Кохрена Gр не перевищувала табличне значення Gт, тобто Gр < Gт . 

Якщо міжрядні дисперсії однорідні, тоді дисперсію відтворюваності S2
у 

визначали за формулою: 

 ,
1

1

22 



N

y S
N

S


                                            (А.8)                      

З оцінкою дисперсій відтворюваності пов’язана кількість степенів вільності 

системи f = N (n-1).  

За результатами експерименту визначали коефіцієнти моделі. Вільний член 

b0 вираховували за формулою:  
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                                                 (А.9) 

Коефіцієнти регресії, які характеризують лінійні ефекти, визначали: 
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                                           (А.10) 

Коефіцієнти регресії, які характеризують ефекти  парної взаємодії, 

визначали: 
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де хі, хl – кодовані значення  1  факторів і та l в -му досліді; 

у – значення параметра оптимізації в -му досліді. 

Перевірку значимості коефіцієнтів проводили з допомогою t-критерію 

Стьюдента. При перевірці значимості коефіцієнтів обчислюють дисперсії 

коефіцієнтів регресії. Дисперсію  ibS 2  і-го коефіцієнта визначали за формулою: 

  .
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nN

S
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i                                                    (А.12) 

Помилку в визначенні і-го коефіцієнта регресії обчислювали за формулою: 

   .2
ii bSbS                                                (А.13) 

Розрахункове значення критерію Стьюдента tр визначали за формулою: 
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i

р bS

b
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і  порівнювали його з tт – табличним значенням критерію при прийнятому 

рівні значимості і числу степеней вільності f, за яким визначалась дисперсія S2
у. 

Коефіцієнт є значимим, якщо tp > tт. Критерій Стьюдента t обчислюють для 

кожного коефіцієнта регресії. Статично не значимі коефіцієнти виключали з 

рівняння. 

Після розрахунку коефіцієнтів моделі і перевірки їх значимості визначали 

дисперсію адекватності S2
ад: 
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                                           (А.15) 

де ŷ – значення параметра оптимізації, обчислене по моделі для умов -го 

досліду; 

z – число степеней вільності; 

 ,1 kNz                                                 (А.16) 

де к – число факторів. 
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Останнім етапом обробки результатів експерименту є перевірка гіпотези 

адекватності знайденої моделі за критерієм Фішера Fр: 

.2

2

y

ад
p S

S
F                                                 (А.17) 

Якщо значення Fр < Fт для прийнятого рівня значимості і відповідних 

чисел степеней вільності, тоді модель вважають адекватною. При Fр > Fт 

гіпотеза адекватності відхиляється. 

Якщо лінійна модель адекватна, тоді переходять до методу крутого 

сходження по поверхні відгуку. Найкоротший шлях до оптимуму – рух по 

градієнту. Крок руху по градієнту вибирають таким, щоб його мінімальна 

величина була більша помилки з якою фіксують фактор. Максимальну 

величину кроку вибирають для одного фактора, а для інших його розраховують 

за формулою: 

,i i
i p

p p

b
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                                                   (А.18) 

де p – вибраний крок руху для фактора р; 

i – крок руху для і-го фактора; 

,i p   – інтервали варіювання і-го та р-го факторів. 
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Додаток Б

1 2 3 4 
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5 

Рис. Б.1. Схема установки магнітної обробки композицій: 1 – блок 

живлення; 2 – генератор; 3 – буферний каскад; 4 – підсилювач 

потужності; 5 – індукційний контур; 6 – блок керування 
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Рис.  Б.2. Схема ультразвукової установки: 1 - генератор; 2 - підсилювач; 

3 - магнітострикційний перетворювач; 4 - хвилевід; 5 - концентратор; 

6 - випромінювач 
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