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TREATMENT 
 
На сьогоднішньому етапі розвитку промисловості України питання створення 

нових метало- та енергозберігаючих матеріалів для підвищення експлуатаційних 
характеристик механізмів та машин є важливою задачею сучасного матеріалознавства. 
Перспективним у цьому напрямку є розробка та застосування епоксикомпозитів. 
Епоксидні смоли, завдяки широкому комплексу властивостей, використовують при 
створенні матеріалів різного функціонального призначення: ливарних і прес матеріалів, 
склопластиків, клеїв, конструкційних матеріалів для деталей машин і механізмів. 
Перспективним у даному напрямку досліджень є модифікування композитів 
попереднім обробленням на стадії формування енергетичними полями. 

Метою оботи було встановити основні закономірності впливу 
надвисокочастотного електромагнітного поля на процеси структуроутворення 
полімеркомпозитних матеріалів та покриттів, наповнених дрібно- та грубодисперсними 
частками різної природи, і на основі отриманих результатів розробити нові матеріали 
різного функціонального призначення й видати рекомендації для впровадження їх у 
промисловість. 

У оботі було досліджено вплив НВЧ-обробки на формування композитних 
матеріалів, наповнених дисперсними частками різної природи та розмірів, з широкою 
промисловою та економічно-доцільною базою. Встановлено, що модифікація 
пластифікованого епоксидного зв’язувача НВЧ електромагнітним обробленням 
впродовж часу t = 30 с сприяє підвищенню міцності адге    зійних з’єднань матриці до 
сталевої основи на 35 %.  Доведено, що вказане оброблення композицій з 
грубодисперсними частками карбіду кремнію (впродовж часу t = 60 с), карбіду бору 
(впродовж часу t = 60 с) і лускатого графіту (впродовж часу t = 30 с) дозволяє 
підвищити значення міцності адгезійних з’єднань композитів на 8…22 %. 
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