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Сфера застосування полімеркопозитів як захисних покриттів та в якості 

електроізолятора вимагає покращення різних фізико механічних та теплофізичних 
характеристик матеріалу. При використанні полімер композитів як покриттів 
основними вимогами є адгезійна та когезійна міцність. При використанні в якості 
електроізолятора, основними вимогами є адгезійна міцність, теплостійкість, 
теплопровідність та ТКЛР. Для покращення зазначених параметрів застосовують 
модифікацію полімер композитів шляхом введеня дисперсних наповнювачів та обробку 
силовими полями. Недоліком такої модифікації є недостатній підсилюючий ефект від 
застосування окремо одного із методів (наприклад тільки введення наповнювача, або 
тільки обробка силовими полями) та нівелюючий ефект від їх поєднання (наприклад 
седиментація окремих наповнювачів при застосування ультразвукової обробки). Проте 
відомий також синергічний ефект від поєднання згаданих способів модифікації 
(наприклад застосування феритового наповнювача при магнітному обробленні 
композицій). Тому важливим завданням матеріалознавства на даному етапі розвитку є 
встановлення закономірностей впливу різного роду модифікаторів на фізико-механічні 
характеристики полімеркомпозитів.  

Для проведення експериментальних досліджень в якості полімерної матриці 
вибрали епоксидний олігомер марки ЕД-20 (ГОСТ 10587-84), а для зшивання —
твердник поліетиленполіамін (ТУ 6-05-241-202-78). У якості наповнювача використали 
ферит марки 1500НМ. Для обробки силовим полем використали магнітне оброблення 
на спеціально спроектованому пристрої [1]. 

В результаті проведених експериментальних досліджень встановлено, що 
застосування феромагнітного наповнювача при магнітному обробленні призводить як 
до суттєвого покращення фізико-механічних характеристик досліджуваного матеріалу 
(синергічний ефект), так і до погіршення (нівелюючий ефект). При дослідженні ударної 
в’язкості встановлено, що максимальні її значення (ω = 11,6 кДж/м2) досягали при 
вмісті наповнювача q = 25-35 мас.ч., та частоті змінного магнітного поля ν = 100 кГц). 
На нашу думку це пов’язано із підвищенням індукції магнітного поля при застосуванні 
феромагнітного наповнювача, і як наслідок матеріалу надали більш орієнтованого 
стану (більша частина наповнювача зорієнтувалася вздовж силових ліній поля). А при 
підвищенні частоти змінного магнітного поля понад ν > 250 кГц та вмісту фериту понад 
q > 80 мас.ч. значення ударної в’язкості досліджуваного матеріалу знизилось менше 
номінального ω = 8,0 кДж/м2 (для отвердженої, ненаповненої та, необробленої 
епоксидної матриці). На нашу думку це пов’язано із надмірним нагрівом композиції 
при отвердженні при надмірно високих значеннях індукції магнітного поля. 
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