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Використання епоксикомпозитних матеріалів забезпечує підвищення надійності 
устаткування, зниження вартості виробів, збільшення ресурсу роботи машин і 
агрегатів. До важливих показників експлуатаційної надійності КМ слід віднести 
адгезійну та когезійну міцність. Суттєво поліпшити ці властивості матеріалів дозволяє 
використання термо- і реактопластів у вигляді зв’язувачів з введенням різних за 
формою та природою дисперсних наповнювачів, що дозволяє в широких межах 
змінювати експлуатаційні характеристики КМ. 

Сьогодні закордонні вчені і науковці України при розробці нових КМ велике 
значення приділяють взаємодії, що відбувається на межі поділу фаз [1-3]. Суттєвим є 
вирішення питань адсорбції полімерів до твердої поверхні субстрату [4, 5]. Відомо, що 
явище адсорбції охоплює такі важливі питання, як міцність адгезійних з’єднань 
полімерів до твердих поверхонь, структуру і властивості полімеру у об’ємі матриці, 
механічні властивості зовнішніх поверхневих шарів (ЗПШ), які формуються у 
полімерах навколо введених добавок [6]. Показано, що адгезійна взаємодія на межі 
поділу фаз “полімер – тверде тіло” є, перш за все, адсорбційною взаємодією між двома 
тілами [7]. Адсорбція полімерів на поверхні твердого тіла визначає особливості 
структури поверхневого шару, конформаційний набір макромолекул у поверхневих 
шарах, а, відповідно, молекулярну рухливість ланцюгів і їх релаксаційні властивості. 
Процеси адсорбції мають важливе значення не тільки у комплексі фізико-механічних 
властивостей полімерних КМ, але і в процесі формування полімеркомпозитного 
матеріалу, особливо, коли вони проходять у присутності твердої поверхні 
наповнювачів. При формуванні клейових з’єднань, нанесенні покриттів і інших 
технологічних процесів оцінювання ступеня зшивання полімерної матриці слід 
проводити з врахуванням властивостей зв’язувача, а також геометричних 
характеристик, хімічної активності і магнітної природи дисперсного чи волокнистого 
наповнювача. Властивості зв’язувача і наповнювача суттєво впливають на перебіг 
фізичних та хімічних процесів при формуванні КМ, що визначає його експлуатаційні 
характеристики. Тому важливе значення на початкових етапах формування матеріалу 
має дослідження властивостей полімерного зв’язувача і вплив на них введених добавок. 
Це дасть у перспективі можливість формування матеріалів для покриттів вузлів 
технологічного обладнання із підвищеними експлуатаційними властивостями. 
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