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Рис. 1. Середній об’єм эпоксидної 

смоли, яка припадає на одну 

нанотрубку в 2% зв’язуючому. 
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У сучасному (промисловості) виробництві покращення міцнісних характеристик є 

безперечною запорукою успіху. Оскільки стандартні епоксидні наповнювачі уже не 

задовольняють сучасних потреб доводиться постійно покращувати їх шляхом введення 

додаткових компонентів. Одним із най перспективніших компонентів є вуглецеві нанотрубки 

[1]. 

Використовуючи дисперсні наповнювачі (скляні, базальтові, вуглецеві) іншого роду 

можна отримати покращення міцнісних і експлуатаційних характеристик у порівнянні із 

стандартними смолами (РД-20).  

Композиційні матеріали (КМ) на епоксидній основі широко використовують в 

машинобудуванні та інших галузях промисловості України для підвищення експлуатаційних 

характеристик технологічного устаткування. 

Для поліпшення фізико-механічних властивостей КМ використовували наповнювачі з 

дисперсністю від 5-10 до 60-65 мкм. Як армуючий наповнювач використовували скляні, 

вуглецеві та базальтові волокна та тканини [2]. 

Основною задачею при використанні вуглецевих нанотрубок у якості дисперсного 

наповнювача є правильне розподілення по всьому об’єму композиту. Через високу ступінь 

злипання і агрегації це є доволі складною задачею. Основним підходом при ефективному 

розподілу по об’єму є використання ультразвуку [3]. 

Ще однією перевагою використання нанотрубок є так звана властивість зшивати 

матеріал, що запобігає виникненню тріщин по об’єму і зберігає цілісність виробу. Було 

визначено, що введення до 0,01%  у зв’язуюче відповідає найкращим значенням в’язкості 

вихідного композитного матеріалу.  

На рис.1 показана принципова 

схема розміщення нанотрубки у 

композиті і середній об’єм епоксидної 

смоли, яка вміщує вуглецеву 

нанотрубку. 

Одним з найважливіших 

досягнутих результатів є те, що навіть 

невеликі добавки ВНТ (1‒2%, а іноді і 

на рівні 0,1‒0,3%) збільшують модуль 

пружності і розривну міцність 

реактопластичного полімеру в рази[1]. 

При цьому одночасно різко 

збільшується теплопровідність і 

електропровідність полімеризованого 

матеріалу. 

У той же час використання 

нефункціоналізованих вуглецевих 

наноматеріалів пов'язано зі 

специфічними труднощами, що 

виражаються в тому, що ВНМ за своєю 

природою схильні утворювати агрегати, які перешкоджають їх рівномірному розподілу в 

полімерній матриці. Так, ВНТ упаковуються в щільні джгути, що складаються з великого числа 

паралельно розташованих одиночних трубок, а фулерени володіють вкрай низькою 
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розчинністю в полімерних зв'язуючих. Саме це не дозволяє досягти бажаної ефективності при 

модифікації полімеру.  

У свою чергу, необхідними умовами для створення наномодифікованих полімерних 

композиційних матеріалів є малий розмір і максимально однорідний розподіл часток 

вуглецевих наноматеріалів (ВНМ) у полімерній матриці. Крім того, схильність ВНМ до 

агрегації запобігає одержанню стійких дисперсій у воді і в органічних середовищах, включаючи 

полімери. Саме тому ведеться інтенсивний пошук ефективних методів, що приводять до 

полегшення дезагрегації (дезінтеграції). 

Загалом можна сказати, що введення вуглецевих нанотрубок у якості дисперсного 

зв’язуючого у епоксидний композит носить двоякий характер. З одного боку ми можемо 

отримувати матеріали з наперед заданими властивостями, маючи високі експлуатаційні 

характеристики, але обробка і збереження необхідних пропорцій повинні мати надзвичайно 

точний характер, що ускладнює введення таких композитів у масове виробництво. 
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