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Одним з основних процесів, який визначає властивості КМ є адсорбція 

інгредієнтів на поверхні наповнювача, що зумовлює формування при твердненні 

зв’язувача адсорбційних шарів. На поверхню адсорбента переходять не тільки 

олігомерні молекули, а цілі агрегати макромолекул, які при подальшому зшиванні 

взаємодіють з іншими агрегатами. Такі процеси приводять до формування зовнішніх 

поверхневих шарів (ЗПШ) значної протяжності і ступеня зшивання (на відміну від 

протяжності і ступеня зшивання адсорбційних шарів), фізико-механічні властивості 

яких відрізняються від властивостей зв’язувача в об’ємі КМ. При цьому визначення 

структурних характеристик і геометричних розмірів таких шарів є актуальною задачею 

на теперішній час, позаяк у більшості випадків властивості таких шарів визначають 

властивості матеріалу в цілому та суттєво впливають на експлуатаційні характеристики 

КМ і захисних покриттів на їх основі. 

Метою роботи було дослідити відсоток матриці при формуванні КМ, 

наповнених феритом та оксидом міді. 

 
Рисунок 1. Відсоток зв’язувача, який знаходиться у стані зовнішніх поверхневих 

шарів для КМ, наповнених феритом та оксидом міді. 

Для КМ, наповнених феритом та оксидом міді, спостерігали високий відсоток 

ЗПШ при вмісті основного і додаткового наповнювача: 50+20 мас. ч., 50+40 мас. ч., 

65+40 мас. ч., 80+40 мас.ч. та 80+60 мас. ч. на 100 мас. ч. олігомера відповідно. Для 

епоксикомпозиту з максимальним наповненням  (80 мас. ч. основного і 60 мас. ч. 

додаткового наповнювача) неможливо було провести оптичний аналіз, внаслідок 

високої однорідності зв’язувача за градієнтом яскравості. 
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