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Дослiджено концентрацiйнi залежностi тепло- й електропровiдности металонаповнених
композитiв на основi епоксидних полiмерiв. Концентрацiйнi залежностi електропровiдности
та коефiцiєнта теплопровiдности проаналiзовано згiдно з сучасними уявленнями про струк-
туру граничних шарiв iз використанням узагальнених параметрiв структури композицiйних
матерiялiв. Показано ефективнiсть комплексного пiдходу до аналiзу тепло- та електропровiд-
ности наповнених матерiялiв.
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I. ВСТУП

Згiдно з сучасними уявленнями, механiзми тепло-
та електропровiдности в епоксидних полiмерах визна-
чають, зокрема, такi чинники: мiжмолекулярна вза-
ємодiя та густина сiтки хемiчних зв’язкiв. Посилен-
ня iнтенсивности мiжмолекулярної взаємодiї, напри-
клад, при антипластифiкацiї, приводить до зростання
теплопровiдности [1, 2]. Збiльшення густини сiтки хе-
мiчних зв’язкiв, тобто кiлькости хемiчних вузлiв, якi
виступають центрами розсiювання фононiв, спричи-
няє зменшення теплопровiдности [3]. Водночас елект-
ропровiднiсть епоксидних полiмерiв порiвняно мала i
становить величину близько 10−13 См/м, характерну
для полiмерiв-дiелектрикiв. Електропровiднiсть мета-
лонаповненого композита визначається, в основному,
характеристиками дисперсного наповнювача.

Уведення в систему наповнювачiв складним спо-
собом впливає на тепло- та електропровiднiсть. По-
верхня частинок наповнювача сприяє появi додатко-
вих дефектiв структури, на яких можуть розсiюва-
тись фонони. Це зменшує теплопровiднiсть. При знач-
нiй концентрацiї наповнювача його власнi характе-
ристики починають помiтно впливати на властивос-
тi системи. Поверхня частинок наповнювача впливає
на структуру мiжфазних дiлянок полiмерної матрицi,
формуючи граничнi шари. При цьому граничнi шари
можуть як полiпшувати, так i погiршувати електро-
та теплопровiднiсть. У працях [4,5] показано, що вра-
хування властивостей граничних шарiв є обов’язко-
вим при вивченнi тепло- та електропровiдности ком-
позицiйних матерiялiв.

Вiдомо, що властивостi композицiйного матерiялу
суттєво залежать вiд просторової органiзацiї дисперс-
ного наповнювача. Утворення при певних концентра-
цiях наповнювача нескiнченного кластера з мiкрочас-
тинок (так званий порiг перколяцiї) спричиняє стриб-
коподiбну змiну багатьох властивостей матерiялу [6].

Використання узагальнених параметрiв структу-
ри композицiйних матерiялiв дає змогу коректно по-
рiвнювати композицiї рiзного складу та здiйснювати
глибший аналiз їхнiх властивостей [7]. Отже, аналiзу-
вати тепло- й електропровiднiсть композицiйних ма-
терiялiв слiд, на наш погляд, iз урахуванням просто-
рової органiзацiї фази дисперсного наповнювача, вра-
хуванням складної будови граничних шарiв, викорис-
танням узагальнених параметрiв структури компози-
та. Аналiзували отриманi експериментально концент-
рацiйнi залежностi електро- та теплопровiдности ба-
гато авторiв, але на сьогоднi в лiтературi мало при-
кладiв застосування саме комплексного пiдходу. А як-
раз вiн, на нашу думку, є найбiльш продуктивним i
практично цiнним.

Мета нашого дослiдження полягала в поясненнi
на основi сучасних уявлень особливостей залежности
тепло- та електропровiдности композицiйного матерi-
ялу вiд умiсту наповнювача.

II. ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛIДЖЕННЯ

Дослiджували композицiйнi матерiяли (КМ) на ос-
новi епоксидiянового олiгомеру ЕД–20, структуро-
ваного полiетиленполiамiнами (ПЕПА) у вiдношеннi
10 мас. част. на 100 мас. част. олiгомеру. Наповнюва-
чами були дисперснi метали: порошок мiдний стабiлi-
зований (ПМС-1, ГОСТ 4960–75), порошок нiкелевий
карбонiльний (ПНК, ГОСТ 9722–71), характеристики
яких указано в таблицi.

Дослiдженi концентрацiї становили вiд 0.06 до
45% об. Зразки готували за спецiяльною методикою,
що забезпечувала рiвномiрний розподiл наповнюва-
ча в об’ємi матерiялу в усьому дiяпазонi концентра-
цiй. Готували зразки в температурно-часовому режи-
мi: 24 год при кiмнатнiй температурi, 6 год при 160◦С.
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Наповнювач Найбiльш iмовiрний Форма φm

розмiр частинок, частинок

мкм

Мiдь електролiтична Cu1 11 дендритна 0.28

Мiдь електролiтична Cu2 100 дендритна 0.3

Нiкель карбонiльний Ni1 4.2 квазiсферична 0.32

Нiкель карбонiльний Ni2 10 квазiсферична 0.51

Таблиця. Деякi характеристики дисперсних наповнювачiв.

Коефiцiєнт теплопровiдности вимiрювали за допо-
могою модернiзованого серiйного λ-калориметра ИТ-
λ-400. Точнiсть вимiрювання теплопровiдности стано-
вила 5% (ГОСТ 236.30.1–79).

Вимiрювали електропровiднiсть на постiйному
струмi вiдповiдно до ГОСТ 6433.2–71 i ГОСТ 20214–
74. Вимiри опору дискових зразкiв здiйснювали за до-
помогою тераомметра Е6–13A, використовуючи полi-
рованi електроди з латунi.

Для аналiзу концентрацiйних залежностей засто-
сували параметр питомого вiльного об’єму наповню-
вача (ПВОН), що розраховується за вiдомою форму-
лою [8]:

φf =
φm − φн

φн

, (1)

де φн — об’ємна частка наповнювача, φm — макси-
мальна об’ємна частка наповнювача.

У працi [8] показано, що середня вiдстань мiж час-
тинками наповнювача є зручною для аналiзу вели-
чиною, але складною для визначення. Питомий вi-
льний об’єм наповнювача добре корелює з величи-
ною середньої вiдстанi мiж частинками наповнювача
в широкому дiяпазонi ступенiв наповнення та розмi-
рiв частинок (коефiцiєнт кореляцiї 0.85) i при цьому
легко розраховується. Саме тому в нашiй роботi ми
користувалися величиною ПВОН. Питомий вiльний
об’єм наповнювача є безрозмiрною величиною i при-
ймає значення вiд 0 до +∞. ПВОН пов’язаний з час-
ткою полiмерної матрицi, яка вiдокремлює частинки
наповнювача одна вiд одної. Саме ця частина полi-
меру вiдповiдальна за багато властивостей ПКМ. Зо-
крема за здатнiсть композицiї до переробки, тепло- та
електропровiднiсть, механiчнi характеристики [7].

Концентрацiйнi залежностi будуть наведенi в оди-
ницях ПВОН.

III. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНI РЕЗУЛЬТАТИ

ТА АНАЛIЗ

Результати вимiрювань коефiцiєнта теплопровiд-
ности та електропровiдности наведенi у виглядi
звичайної концентрацiйної залежности типу f(φн)
(рис. 1) та узагальненої залежности, де концентрацiї
поданi в одиницях ПВОН (рис. 2).

Порiвняння цих рисункiв приводить до висновку,
що параметр ПВОН дає змогу полегшити аналiз фi-
зичних процесiв, що зумовлюють електро- та тепло-
провiднiсть матерiялу, усуваючи з поля зору вплив
таких чинникiв, як ґранулометричнi характеристики
наповнювача та аґрегацiя його частинок.

Рис. 1. Концентрацiйна залежнiсть електричної провiд-
ности та коефiцiєнта теплопровiдности при 100◦С метало-
наповнених композицiй. Наповнювачi: 1 — Cu1, 2 — Ni1,
3 — Cu2, 4 — Ni2.

Видно, що при малих концентрацiях наповнювача
(великих значеннях ПВОН) транспортнi характерис-
тики композицiї мало вiдрiзняються вiд транспорт-
них характеристик епоксидного полiмеру без напов-
нювачiв. Збiльшення концентрацiї наповнювача (мен-
шi значення ПВОН) посилює його вплив на структу-
ру та властивостi полiмерної матрицi. При значеннях
близько 10÷20 одиниць ПВОН починає збiльшувати
значення коефiцiєнта теплопровiдности. Це вiдповi-
дає таким середнiм вiдстаням мiж поверхнями части-
нок наповнювачiв: 36 мкм для Cu1 та 12 мкм для Ni1.
При такiй середнiй вiдстанi контактнi ефекти мiж су-
сiднiми частинками ще не вiдiграють помiтної ролi.
Однак найбiльш вiддаленi дiлянки граничних шарiв
починають частково перекриватись. Тому, на нашу
думку, збiльшення теплопровiдности при збiльшеннi
концентрацiї наповнювача на початковому етапi по-
в’язано з особливостями структури граничних шарiв
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навколо частинок наповнювача. Дiлянки сiтки хемiч-
них зв’язкiв, що утворилися пiд впливом активної по-
верхнi частинок наповнювача, мають, на нашу дум-
ку, анiзотропну структуру. При цьому транспортнi
характеристики в радiяльному напрямку є лiпшими.
Часткове перекривання граничних шарiв приводить
до утворення мiсткiв мiж поверхнями сусiднiх части-
нок наповнювача. Цi мiстки мають досконалiшу (тоб-
то менш дефектну) структуру, нiж полiмерна матри-
ця. Тому вони сприяють безперешкодному поширен-
ню фононiв мiж сусiднiми частинками наповнювача,
полiпшуючи таким чином теплоперенос.

Рис. 2. Концентрацiйна залежнiсть (узагальнена в оди-
ницях ПВОН) електричної провiдности та коефiцiєнта
теплопровiдности при 100◦С металонаповнених компози-
цiй. Наповнювачi: 1 — Cu1, 2 — Ni1, 3 — Cu2, 4 — Ni2.

Згiдно з сучасними уявленнями, сформульованими
в працях [5, 7], граничнi шари навколо частинки на-
повнювача складаються з двох частин. Шар полiмер-
ної матрицi, що безпосередньо прилягає до поверхнi
роздiлу (адсорбцiйний шар), має щiльну упаковку. З
вiддаленням вiд поверхнi роздiлу щiльнiсть упаковки
знижується, проходячи через мiнiмум (на вiдстанi вiд
одиниць до кiлькох десяткiв мкм), i потiм виходить
на рiвень середнього значення для вiльної полiмерної
матрицi.

Данi про розпушувальну дiю поверхнi частинок на-
повнювача на частину полiмерної матрицi отриманi в
багатьох працях [5,7]. Вiдомо, що розпушена зона по-
лiмерної матрицi може простягатися на десятки мiк-
рон вiд частинки наповнювача. У працi [5] висуну-
то гiпотезу про естафетний механiзм передачi вза-
модiї вiд активної поверхнi наповнювача вглиб полi-
мерної матрицi. Саме це, на думку авторiв, приво-
дить до утворення протяжних граничних шарiв, на-
явнiсть яких важко пояснити iншими способами. Гi-
потеза про естафетний механiзм поширення впливу
поверхнi наповнювача сформульована на основi да-
них, отриманих для термопластiв при їх формуваннi
з розчину. Для реактопластiв iснування подiбного ме-
ханiзму також, на нашу думку, цiлком iмовiрне. Оче-

видний вплив поверхнi частинок наповнювача на пе-
ребiг реакцiї полiконденсацiї цiлком може проявляти-
ся у формуваннi тривимiрної сiтки хемiчних зв’язкiв,
окремi дiлянки якої будуть орiєнтованi в радiяльно-
му напрямку. Це добре узгоджується з нашею гiпоте-
зою про анiзотропiю частини граничних шарiв. Про-
понуємо граничний шар, що утворений орiєнтованими
шарами полiмерної матрицi, називати орiєнтацiйним
граничним шаром.

Анiзотропна структура граничних шарiв сприяє не
тiльки теплопереносу, але й деякою мiрою полiпшує
електропровiднiсть. Про це свiдчить наявнiсть нахи-
лу концентрацiйної залежности електропровiдности в
дiлянцi 10÷20 одиниць ПВОН. Збiльшення концент-
рацiї наповнювача приблизно до 6 одиниць ПВОН вiд-
повiдає початку утворення нескiнченного кластера з
частинок наповнювача, тобто початку перколяцiйно-
го переходу. При цьому розрахованi середнi вiдстанi
мiж частинками наповнювача становлять близько 170
мкм та 18 мкм для наповнювачiв Cu2 та Ni2 вiдповiд-
но, тобто в 1.7–1.8 разiв бiльше за розмiр частинок
наповнювачiв. Цього виявляється достатньо для по-
чатку формування наскрiзних провiдних ланцюжкiв,
у яких мiж частинками наповнювача iснує контактна
електропровiднiсть. При цьому стрiмко (стрибкопо-
дiбно) починає зростати електропровiднiсть матерiя-
лу. Концентрацiйна залежнiсть коефiцiєнта теплопро-
вiдности зазнає викривлення i стає крутiшою. Це свiд-
чить про те, що контакти мiж частинками наповнюва-
ча починають вiдiгравати значну роль у перенесеннi
тепла. Подальше збiльшення концентрацiї наповню-
вача (i вiдповiдне зменшення величини ПВОН) при-
водить до збiльшення кiлькости провiдних ланцюж-
кiв та їх внеску в тепло- та електропровiднiсть.

Оскiльки параметр ПВОН узагальнює лише гео-
метричнi та гранулометричнi характеристики напов-
нювача, величина Z ≈ 6.3 одиниць ПВОН, що вiдпо-
вiдає початку перколяцiйного переходу, буде сталою
лише для наповнювачiв з однаковим фiзико-хемiчним
механiзмом взаємодiї полiмер–наповнювач. За своїм
фiзичним змiстом величина Z буде аналогiчна до кри-
тичного параметра Xc з роботи Шера та Заллена [9]:

φc = Xcφm, (2)

де φc — порiг перколяцiї. Легко показати, що:

Xc =
1

Z − 1
(3)

Тодi, враховуючи, що Z ≈ 6.3, отримуємо Xc ≈

0.19. Це цiлком узгоджується з лiтературними дани-
ми. Так знайдене теоретично значення для систем, де
вiдсутня взаємодiя полiмер–наповнювач, Xc = 0.25, а
в роботi [6]: 0.17 < Xc < 0.45. Обидвi велични Xc та
Z залишатимуться сталими для рiзних типiв просто-
рового розподiлу частинок наповнювача.

У загальному випадку за наявности взаємодiї на ме-
жi полiмер–наповнювач маємо спiввiдношення [10]:
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Xc = 1 −
γp − γf

γp

, (4)

де γp, γf — поверхневий натяг полiмерного матерiялу
та наповнювача вiдповiдно. Тодi:

Z = 1 +
γp

γf

. (5)

Отже, на основi отриманих результатiв можна зро-
бити такi висновки. Параметр ПВОН дає змогу уза-
гальнити концентрацiйнi залежностi тепло- та елект-
ропровiдности композицiйних матерiялiв для зручнi-
шого їх аналiзу. Пороговий рiвень, при якому почина-
ється стрiмке зростання теплопровiдности, вiдповiдає

10÷20 одиницям ПВОН. При цьому орiєнтацiйнi гра-
ничнi шари сусiднiх частинок наповнювача частково
перекриваються. Пороговий рiвень, при якому вiдбу-
вається стрiмке зростання електропровiдности, вiдпо-
вiдає 6÷7 одиницям ПВОН. При цьому з’являються
досить довгi ланцюжки з частинок наповнювача, мiж
якими є контактна електропровiднiсть. Це вiдповiдає
початку перколяцiйного переходу в металонаповне-
них композицiйних матерiялах. Отже, узагальнений
пiдхiд дозволяє незалежно розглядати чинники, що
впливають на електро- та теплопровiднiсть компози-
цiйного матерiялу, зокрема структуру фази наповню-
вача та фiзико-хемiчну взаємодiю на межi полiмер–
наповнювач.
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ANALYSIS OF HEAT- AND ELECTROCONDUCTIVITY OF EPOXY-BASED

COMPOSITE MATERIALS
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Thermal conductivity and electric conductivity concentration dependences of epoxy-based metal-filled compos-
ite materials have been investigated. Thermal conductivity and electric conductivity concentration dependences
have been analyzed according to modern concepts of filler-polymer interface with the application of generalized
composite structure parameters. The efficiency of the developed approach to the analysis of thermal conductivity
and electric conductivity of filled materials has been substantiated.
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