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Вступ 

1. Лімітуючим довготривалість роботи ком-
пресорів без мащення та при обмеженому (5-30%) 
мащенні високого і надвисокого тиску є ущільню-
вальні елементи. Відомі антифрикційні полімерні 
(наприклад, на основі поліаміда П-54) композиції, 
що наповнені порошками Cu2O [1], спижів (брондз) 
[2], Cu0 [3], Cu0+Ni0 [4], Cu0+Ni0+Ga0+In+MoS2 [5]. 
Створення ХМА-технольоґії [6-9] та самозмащу-

вальних антифрикційних матеріялів флубон, гра-
фелон і хтіболон [10-30] дозволило зробити знач-
ний якісний стрибок у забезпеченні роботоздат-
ности та значного (у 1,5-30 разів) підвищення 
терміну роботи ущільнювальних елементів цих 
компресорів та підвищити їх надійність роботи. 
Але є потенціяльні можливости таких матеріялів у 
ще більшому зростанні ресурсу роботи компресо-
рів, реакторів, помп та инших машин і механізмів 
шляхом покриття поверхонь наповнювачів – 
вуглецевих волокон Cu0-Ni0 або Ni0-Cu0 та Cu0-Pb0 
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шарами та введення їх у полімерну матрицю 
антифрикційних матеріялів. 

2. Фізико-хемія та технольоґія міднення 
карбонізованих волокон (КВ) розглянуті у [7, 31-
34], при цьому ретельно вивчена відома формаль-
дегідна технольоґія та розроблені модифікована 
формальдегідна і цинкова технольоґії міднення 
неґрафітованих волокон, зокрема, і багатошарові 
покриття із застосуванням сумісно цинкової та 
модифікованої формальдегідної технольоґій. 

3. Відомі технольоґії хемічного ніколюван-
ня. Процесам хемічного та електрохемічного ніко-
лювання поверхонь присвячена низка робіт вихід-
них досліджень [35-89], в тому числі й ґрафітова-
них вуглецевих матеріялів і ґрафітів [38-41, 67, 80, 
89] та вуглецевих волокон [67]. Роботи [35-37, 39, 
40, 43-52, 54-56, 58, 61-63, 65, 67-72, 78, 86, 88, 89] 
присвячені процесам покриття поверхонь лише 
Ni0, при цьому розглянуто закономірности ніко-
лювання в основному з водних розчинів: з гіпо-
фосфітного чи боргідридного розчину [56], з піро-
фосфатного розчину без [78], або у присутности 
ліґанду [82], а в роботах [52, 61, 68-71] – з орґаніч-
ного розчину, чи з порошковидного складу ніколу 
[55]. У роботах [86, 89] розглянуті технольоґії 
тонкого покриття Ni0. Низка робіт присвячена 
нанесенню на поверхні одношарового покриття із 
стопів Ni0 [64] або композиційних матеріялів [74], 
наприклад Ni0–P [42, 56, 60, 66], Ni0–Fe0 [52, 53], 
Ni0–B [56, 59], Ni0–Cu0 [76, 80-82], Ni0–Cr0 [75], 
Ni0–W0 [83], Ni0–Mo0 [84], Ni0–V0 [85], Ni0–Si [87], 
Ni0–Mo0–P [73], Ni0–Mn0–Zn0 [77], Ni0–ПТФЕ [79] 
тощо. 

4. Ніколювання поверхонь із розчинів, які 
містять гіпофосфіт, присвячені роботи [35-51]. 
Аналіза цих робіт показала, що узагальнений 
склад розчинів ніколювання зводиться до складів: 

• сіль нікола (ІІ): 5-220 моль/л (частіше 50-
200 моль/л); 

• гіпофосфіт: 15-650 моль/л (частіше 100-
300 моль/л); 

• буферні речовини, ліґанди для Ni (II), 
стабілізатори та інші добавки. 

З солей нікола частіше всього використовують 
хлориди (NiCl2·6H2O) або сульфати (NiSO4·7H2O), 
а також карбонати, ацетати, сульфонали та ин. 
Окрім NaH2PO2·H2O, використовують такі добав-
ки: (CH3COO)Na·3H2O, (C6H5O7)Na3·2H2O, лимон-
ну, молочну, пропіонову кислоти, гліколят калію, 
бензоат натрію, NH4Cl, NH3, Na4P2O7·10H2O та ин. 
для реґулювання рН розчину. 

Склади ніколювання містять: 6-50 г/л 
NiCl2·6H2O або 22-30 г/л NiSO4·7H2O; 8-70 г/л 
NaH2PO2·H2O; 5-10г/л (CH3COO)Na·3H2O або 45-
90г/л (C6H5O7)Na3·2H2O; 5-100 г/л инших добавок. 
Технольоґічні параметри: рН=4-11, Т=328-373К. 
Для цих складів і технольоґічних параметрів дося-
гають швидкости ніколювання 1,5-25,0 мкм/год. 

Мета роботи полягала у тому, щоби розроби-
ти технольоґії ніколювання карбонізованих за 

1000-1800 К вуглецевих волокон одношарового та 
багатошарового (сумісно з міднінням) покриття та 
дослідити антифрикційні властивости полімерних 
композитів на основі таких волокон в умовах 
тертя та зношування під час надграничних і 
граничних навантажень. 

І. Теоретична та технольоґічна 
частини 

1. Відомі два види розчинів хемічного ніко-
лювання: кислі (рН=4-6) та лужні (рН=8-11). Екс-
периментально виявлено, що хемічне ніколювання 
поверхонь діелектриків КВ з кислих розчинів про-
тікає дуже повільно і неефективно, так як відбу-
вається утворення металічного нікола в об’ємі 
розчину. Знайдено, що осаджування Ni0 на карбо-
нові волокна відбуваються з лужних розчинів, при 
цьому підготовка поверхні карбонізованого 
волокна УТМ-8 та ґрафітованого волокна ТГН-2м, 
як і під час їх мідніння за формальдегідною 
технольоґією, має значний вплив на подальший 
процес ніколювання. 

2. Розроблена наступна технольоґія ніколю-
вання карбонових волокон (у розрахунку на 10 г 
дисперсії КВ): 

1) підготовка поверхні: 
 обезжирювання у лужному розчині (30% 

NaOH) 500 мл на протязі 10-15 хв.; 
 хемічне розтравлення поверхні розчином: 

H2SO4 (80% конц.) – 300 мл + HF (40% конц.) – 
150 мл на протязі 5-10 хв.; 

 сенсибілізація у розчині NaH2PO2 (150 г/л) 
за 363 К на протязі 5-10 хв.; 

 кожну операцію завершували фільтруванням 
та промивкою водою на фільтрі; 

2) власне ніколювання: 
а) склад розчину ванни: 
NiCl2·6H2O: 15-50 г/л (оптимально 30 г/л); 
винна кислота: 20-60 г/л (35 г/л); 
NaH2PO2: 20-60г/л (35 г/л); 
NH4Cl: 15-50 г/л (30 г/л); 
NH4ОН (25% конц.): до рН=8,5-9,5 (рН=9,0); 
алільна похідна сполука: 15-20 мл (18 мл); 
б) технольоґія: 
 в 1 л розчину, який містив NiCl2, винну 

кислоту, NH4Cl, вносили 20 г КВ з попередньою 
свіжо приготовленою поверхнею за (1); 

 нагрівали розчин до 370±2 К і під час 
перемішування (нагрітий до 358±5 К) додавали 
насичений розчин NaH2PO2 частками на протязі 
2,0-2,5 год. 

 далі вводили алільну похідну сполуку; 
 далі за 310±2 К вводили NH4ОН, підтриму-

ючи рН=9,0±0,5 розчину; 
 перемішували, підтримуючи температуру 

розчину 310±2 К на протязі 3 год. під час 
щільности завантаження ванни 20 г дисперсії КВ в 
1 л розчину; 
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 потім розчин з КВ з (Ni0+P)-покриттям 
фільтрували, промивали водою та ацетоном на 
фільтрі та висушували за 323±10 К. 

Амоніяк забезпечував буферність розчину, 
необхідну для досягнення відносно високої та 
сталої швидкости ніколювання (2,5 мкм/год.). 

У вище наведених складах розчину та техно-
льоґії покриття на КВ уявляє собою стоп (Ni0+P), 
який містить до 3-12% (у лужних розчинах з рН= 
8-9 – 3-7%) Р – у вигляді перенасиченого твердого 
розчину фосфору в ніколі кристалічної будови. 

Привіс покриття (Ni0+P) досягав 25-75% мас. 
від маси карбонового волокна. 

3. Хемізм процесу ніколювання з гіпофос-
фітним відновником. 

Гіпофосфіт відновлює йони Ni2+ за рН розчину 
більше 3. Реакції відновлення можна записати у 
загальному вигляді так: 

• за рН≤(1-3): 

Ni2++2H2PO2
–+2H2O  

ONi  

 
ONi Ni0+2H2PO3

–+2H++H2↑; 

• за рН≥6: 

Ni2++2H2PO2
–+2H2O  

ONi  

 
ONi Ni0+2HPO3

2–+4H++H2↑. 
У сильнолужних розчинах в реакції віднов-

лення гіпофосфіт використовується з високою 
ефективністю: 
Ni2+ + H2PO2

– + 3ОH– → Ni 0 + HPO3
2– + 2H2O.  (3) 

Гіпофосфіт витрачається також на утворення 
фосфору, який включається у вигляді стопу 
(Ni0+P) у покриття на поверхні карбонового 
волокна: 

4H2PO2
– + 2Н+ → 2Р + 2H2PO3

– + 2H2O + H2↑.  (4) 
З високою ймовірністю можлива реакція з 

менше ефективним використанням гіпофосфіту: 
4H2PO2

– + H2O + Н+ → Р + 3H2PO3
– + 2½ H2↑,  (5) 

але у сильнолужних розчинах під час осадження 
Ni0 на КВ за реакцією (3) використання 
гіпофосфіту більш ефективне: 

3H2PO2
– → 2Р + HPO3

2– + ОН– + 2H2O.     (6) 
Фактично під час процесу ніколювання КВ 

(рН=4-12) витрачається біля 3-х молей гіпо-
фосфіту на 1 моль відновленого ніколу Ni0 
(більше 4 г NaH2PO2 на 1 г покриття). Коефіцієнт 
використання гіпофосфіту за реакціями (1), (2), 
(4), який враховує реакції утворення Ni0 та Р, для 
практичних розчинів ніколювання складає 70-
90%. Решта гіпофосфіту каталітично розкладаєть-
ся на поверхні покриття (Ni0+Р) із-за гідролітич-
ного окиснення H2PO2

– до H2PO3
–. 

4. Хемічне свинцювання. 
Покриття карбонових волокон свинцем 

можливе, якщо попередньо ці волокна покрити 
Cu0. Таку металізацію КВ проводили у дві стадії: 

І. Хемічним мідненням за цинковою техно-
льоґією отримували 1-й шар покриття Cu0+Cu2O 

на поверхні КВ. 
ІІ. Хемічне свинцювання здійснювали за 

такою технольоґією: 
1) 20-30 г дисперсії КВ з покриттям Cu0+Cu2O 

суспендували у 500-800 мл льодової оцтової 
кислоти; 

2) за інтенсивним перемішуванням у (1) 
частками додавали розчин, який містив 20-100 г 
плюмбум ацетату у 100-350 мл льодової оцтової 
кислоти; 

3) далі за кімнатної температури та під час 
інтенсивного перемішування за 30 хв. вносили у 
суспензію (2) 10-60 г порошку цинку порціями, 
змішували 1,5-2 год.; 

4) фільтрували та промивали на фільтрі: 
а) 200-350 мл льодовою оцтовою кислотою;  
б) потім 200-350 мл лужним розчином форма-

ліну (10 мл/л формаліну + 10 г/л NaOH); 
в) ацетоном; 
5) отриману дисперсію КВ з покриттям 

Cu0+Cu2O+Pb0 піддавали сушці за 308±5; 
6) отримували привіс Pb0 на КВ до 30-250% 

від маси волокна. 

ІІ. Експериментальна частина 

1. Об’єктами дослідження були карбонові 
волокна УТМ-8, які отримані шляхом просочення 
вихідних гідратцелюлозних (віскозних) тканин 
антипіренами (NH4)2HPO4 і Na2B4O7∙10Н2О з 
подальшим відпаленням за 723±20 К в СН4 та за 
1123±50 К в СН4. Отриману карбонізовану ткани-
ну піддали порізки на шматки від 4×4 до 6×6 см і 
подрібненню в дробарці МРП-1 з подовими ножа-
ми за 7000 обертів за хвилину (частота обертання 
117 с-1) протягом 5 хв. Карбонові волокна мали 
числовий та масовий (об’ємний) розподіл Вей-
булла за довжинами в межах 20-1200 мкм [90]. 

2. Технольоґія одержання полімерних ком-
позицій. За хемо-механо-активаційною технольо-
ґією [6] в порошок ПТФЕ вводили (табл. 1):  

1) 6,95-37,82 об.% карбонізованого за 1123 К 
вуглецевого волокна УТМ-8 (без покриття метала-
ми) [композиції №1-5 (табл. 1) з однокомпонент-
ним наповнювачем (6,95-37,82 об.%)]; 

2) 23,95 об.% карбонізованого за 1123 К вугле-
цевого волокна УТМ-8 (без покриття металами) + 
1,80% ґрафітованого за 2673 К вуглецевого волок-
на ТГН-2м (без покриття металами) + 0,46 об.% 
порошку ґрафіту С-1 [композиції №6 (табл. 1) з 
трикомпонентним наповнювачем (26,21 об.%)]; 

3) 4,78-27,01 об.% волокна УТМ-8, покритого 
одним шаром 4,22-19,02 об.% Cu0 (у вигляді Cu0+ 
Cu2O) [композиції №7-11 (табл. 1) з наповнювачем 
(9,00-46,03 об.%)]; 

4) 7,32-37,19 об.% волокна УТМ-8, покритого 
одним шаром 0,73-3,59 об.% Ni0 (у вигляді Ni0+P) 
[композиції №12-16 (табл. 1) з наповнювачем 
(8,05-40,78 об.%)]; 

(1) 

(2) 
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Таблиця 1 
Вміст інґредієнтів у композиційних матеріялах на основі ПТФЕ та карбонізованого волокна УТМ-8 без 

покриття та з одношаровим або двошаровим покриттями Cu0+Cu2O; Ni0+P 

Вміст інґредієнтів, об. % 
№ ком-
позиту Назва матеріялу наповнювача 

в цілому 
КВ 

(УТМ-8) 

покриття на КВ 
Cu0+Cu2O 

(шар) 

покриття на КВ 
Ni0+P (шар) 

1 флубон-15(5) 6,95 6,95 – – 
2 флубон-15(10) 13,62 13,62 – – 
3 флубон-15(15) 20,03 20,03 – – 
4 флубон-15(20) 26,19 26,19 – – 
5 флубон-15(30) 37,82 37,82 – – 
6 флубон-20 26,21 23,95 1,80* 0,46** 

7 флубон-5М 9,00 4,78 4,22(1) – 
8 флубон-10М 17,29 9,20 8,09(1) – 
9 флубон-15М 24,91 13,25 11,66(1) – 
10 флубон-20М 31,97 17,00 14,97(1) – 
11 флубон-30М 46,03 27,01 19,02(1) – 

12 флубон-5Н 8,05 7,32 – 0,73(1) 
13 флубон-10Н 16,01 14,61 – 1,40(1) 
14 флубон-15Н 23,99 21,89 – 2,10(1) 
15 флубон-20Н 32,03 29,23 – 2,80(1) 
16 флубон-30Н 40,78 37,19 – 3,59(1) 

17 флубон-5НМ 10,30 7,70 1,82(2) 0,78(1) 
18 флубон-10НМ 18,53 15,05 2,20(2) 1,28(1) 
19 флубон-15НМ 21,88 16,39 3,86(2) 1,63(1) 
20 флубон-20НМ 33,39 25,00 5,90(2) 2,49(1) 
21 флубон-30НМ 45,64 34,17 8,07(2) 3,40(1) 

22 флубон-5МН 9,50 7,22 1,52(1) 0,76(2) 
23 флубон-10МН 18,23 15,27 1,94(1) 1,02(2) 
24 флубон-15МН 27,95 23,41 2,96(1) 1,58(2) 
25 флубон-20МН 38,07 31,88 4,04(1) 2,15(2) 
26 флубон-30МН 49,92 34,80 11,52(1) 3,60(2) 

27 флубон-15ММ 24,93 13,05 5,93(1)+5,95(2) – 
28 флубон-15МС*** 24,85 13,30 6,02(1) 6,32(2)*** 

 

* ґрафітоване волокно ТГН-2м; ** ґрафіт колоїдний С-1; *** Pb0. 
 
5) 7,70-34,17 об.% волокна УТМ-8, покритого 

двома шарами: 0,78-3,40 об.% Ni0 (1-й шар у 
вигляді Ni0+P) + 1,82-8,07 об.% Cu0 (2-й шар у 
вигляді Cu0+ Cu2O) [композиції №17-21 (табл. 1) з 
наповнювачем (10,30-45,64 об.%)]; 

6) 7,22-34,80 об.% волокна УТМ-8, покритого 
двома шарами: 1,52-11,52 об.% Cu0 (1-й шар у 
вигляді Cu0+Cu2O) + 0,76-3,60 об.% Ni0 (2-й шар у 
вигляді Ni0+P) [композиції №22-26 (табл. 1) з 
наповнювачем (9,50-49,92 об.%)]. 

Час змішування композиції №1-26 у млинку 
МРП-1 за 7000 об./хв. становив: 4-30 хв. (під час 
дослідження впливу цього чинника на антифрик-
ційні властивости композитів) та 5 хв. (для решти 
антифрикційних досліджень). 

Переробку композицій №1-26 у вироби 
(композит) здійснювали методом компресійного 
пресування за відомою технольоґією переробки 
фторопластів [91, 92]. 
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3. Антифрикційні випробування зразків 
композитів проведені на машині тертя ХТІ-75м [6] 
за схемою контакту [II-2] (сферична кінцівка 
циліндрів – площина металевого контртіла) в 
режимі надграничних та граничних навантажень. 
Зразки були виготовлені у вигляді циліндрів 
діаметром 10±0,05 мм та висотою 15±0,1 мм. 
Фасонним різаком на токарному верстаті одна 
кінцівка зразка була виконана у вигляді напівсфе-
ри радіуса 6,35 мм. Три зразка контактували з 
плоскою поверхнею контртіла із сталі 45 (НВ 4,5± 
0,02ГПа), з вихідною анізотропною шорсткістю 
Ra0=0,24±0,08 мкм. 

Антифрикційні властивости досліджували 
за двома методами, виявляючи: 

1) залежність інтенсивности об’ємного зно-
шування (IS) зразків композиту від нормального 
навантаження Nі=30Н під час ступінчатого наван-
таження з j-інтервалом ∆Nj=30Н, до Nі=300-450 Н, 

де   ;
3
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∆Vі [мм3] – зміна об’єму і-го зразка композиту 
під час зношування (розрахунок середнього 
зношеного об’єму за трьома зразками); 

∆Sj
 [м]=1км – шлях тертя на і-му ступені наван-

таження; температура поверхні сталі Т=373±1К; 
швидкість ковзання v1=0,30 м/с та v2=0,78 м/с; 

2) залежність питомого об’ємного зносу (ІN) 
зразків композиту від шляху тертя (∆Sj) під час 
сталого навантаження на один зразок Ni=100 H, 

де   ;
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∆Sj [м]=1-10 км – шлях тертя між вимірю-
ванням об’єму зносу; температура поверхні сталі 
Т=373±1К; швидкість ковзання v1=0,30 м/с та 
v2=0,78 м/с; 

3) за результатами дослідження за методами 
(1), (2) розраховували також питому інтенсивність 
об’ємного зношування (чинник зношування) [93] 
– енерґетична інтенсивність зношування: 

.
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для певного Nj (∆Nj), Sj (∆Sj). 
4. Введемо у науковий обіг означення 

показника ефекту післядії для 2-х методик 
випробувань: 

1) за 1-ою методикою під час надграничних 
ступінчатих (Ni=var) навантажень від Ni=30 Н до 
Ni=300-450 Н: 

,
1

2
1 I

I
      (10) 

де І2 – питома інтенсивність об’ємного зношу-
вання за Ni2 нормального навантаження на 
один зразок; 

 І1 – питома інтенсивність об’ємного зношу-
вання за Ni1 нормального навантаження на 

один зразок; 
 Ni2 > Ni1; 
 І2 > І1. 

Тут підвищені значення ξ1 неґативно характе-
ризують антифрикційні властивости композиту. 

2) за 2-ою методикою під час граничних та 
середніх сталих (Ni=const) навантажень для шляху 
тертя ∆S1=0…10 (20) км (І1) та ∆S2=10…50 (60) км 
(І2): 

,
2

1
2 I

I
      (11) 

де І1 – питома інтенсивність об’ємного зношу-
вання на шляху тертя ∆S1=0…10 (20) км; 

 І2 – питома інтенсивність об’ємного зношу-
вання на шляху тертя ∆S2=10…50 (60) км; 

 ∆S1 < ∆S2; 
 І1 > І2. 

Тут підвищені значення ξ2 позитивно характе-
ризують антифрикційні властивости композиту. 

ІІІ. Результати та обговорення 

3.1. Технольоґічний чинник. 
Результати випробувань представлені на 

рис. 1-8 та табл. 2, 3. 
На рис. 1 приведені результати антифрикцій-

них випробувань зразків композитів флубон-15М 
на основі ПТФЕ, наповненого карбонізованим 
волокном УТМ-8, покритого Cu0+Cu2O за цинко-
вою технольоґією, за 2-м методом випробувань. 
На рис. 1 приведені криві залежности питомого 
об’ємного зносу (ІN) зразків композиту від шляху 
тертя, швидкости ковзання v=0,30 м/с (а) і 
v=0,78 м/с (б) та часу механічної активації компо-
зиції (τа) під час змішування. Як видно з рис. 1, 
час активації композиції [до переробки її у виріб 
(композит)] у межах 4-30 хв. суттєво впливає на 
питомий знос зразків до τа=12 хв., подальше 
збільшення часу активації від 12 до 30 хв. мало 
впливає на зносостійкість композиту. Як видно з 
рис. 1, можна виділити дві характерні ділянки на 
кривих ІN=f(S): І – ділянку нелінійної залежности 
питомого об’ємного зносу від шляху тертя: 
∆S=0…10 км (ділянка надграничних та граничних 
питомих навантажень); ІІ – ділянку лінійної 
залежности ІN=f(S): ∆S=10…50 км (ділянка від 
граничних питомих навантажень до середніх 
таких, які композитний матеріял спроможний 
витримувати з малим зносом). 

Результати розрахунків питомої об’ємної 
інтенсивности зношування для цих двох ділянок 
зведені в табл. 2. Як видно з табл. 2, час механіч-
ної активації композиції суттєво впливає на показ-
ник зносостійкости зразків композиту: із збіль-
шенням часу активації зменшується інтенсивність 
питомого об’ємного зношування для обох ділянок 
зношування, при цьому максимальний ефект 
досягається за τа=12-30 хв. активації, при цьому 
виявляється більший ефект від часу активації за 
швидкістю ковзання v2=0,78м/с, ніж за v1=0,30м/с. 
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Рис. 1. Залежність питомого об’ємного зносу (IN) зразків композиту флубон-15М(ц) від шляху тертя 

(S), швидкости ковзання v=0,30 м/с (а) і v=0,78 м/с (б) та часу механічної активації композиції (τа) під час 
змішування в МРП-1 (7000 об./хв.): 1 – 4 хв.; 2 – 6 хв.; 3 – 8 хв.; 4 – 12 (□), 15 (▼), 30 (●) хв. 

Таблиця 2 
Вплив часу механічної активації композиції флубон-15М (ц) в МРП-1 (7000 об./хв.) на питому 

інтенсивність об’ємного зношування (J) зразків композиту під час тертя по сталі на шляху тертя 
∆S1=0…10 км та ∆S2=10…50 км та швидкости ковзання v1=0,30 м/с та v2=0,78 м/с  

при сталому нормальному навантаженні Nі=100 Н 

І, х10–6 мм3/(Н·м) 

v1=0,30 м/с v2=0,78 м/с 
Час 

активації 
композиції, 

хв. 
І ділянка: 

∆S1=0…10 км 
(І1) 

ІІ ділянка: 
∆S2=10…50 км 

(І2) 
ξ2 

І ділянка: 
∆S1=0…10 км 

(І1) 

ІІ ділянка: 
∆S2=10…50 км 

(І2) 
ξ2 

4 77,5 72,6 1,07 71,6 68,2 1,05 

6 48,2 36,5 1,32 44,0 35,0 1,26 

8 31,5 20,3 1,55 27,5 9,9 2,78 

12 18,6 6,8 2,74 18,2 3,7 4,92 

15 19,4 6,6 2,94 18,0 3,6 5,00 

30 19,8 6,5 3,05 17,9 3,5 5,11 
 
Ці результати (рис. 1, табл. 2) свідчать про те, 

що під час тертя та зношування зразків композитів 
на основі ПТФЕ, наповненого карбонізованими 
волокнами з покриттям Cu0+Cu2O, та підданих 
хеміко-механо-активаційній технольоґії, по сталь-
ним поверхням з анізотропною шорсткістю, 
низьке зношування при сталому навантаженні 
забезпечується за двома механізмами різними за 
своєю природою: 

1) переносом активованого ПТФЕ на спряже-
ну поверхню металу та утворення на спряженій 
поверхні висококристалічної проміжної плівки; 

2) вибірковго переносу високодисперсної ак-
тивної міді з покриття на карбонізованому вугле-
цевому волокні, її оксидації до Cu2O та відновлен-
ня до Cu0, що відбивається на позитивній зміні 
показника ефекту післядії. 

Як видно з табл. 2, для v1=0,30 м/с показник 

ефекту післядії швидко зростає до часу активації 
композиції флубон-15М τа=12 хв. і далі повільно 
теж зростає до τа=30 хв. від 1,07 до 3,05 за рахунок 
швидкого зменшення питомої інтенсивности 
об’ємного зношування (І2) на ІІ ділянці шляху 
тертя ∆S2=10…50 км та повільного зменшення І1 
на І ділянці ∆S1=0…10 км. Для v2=0,78 м/с спосте-
рігається анальоґічна закономірність: показник 
ефекту післядії швидко зростає від 1,05 до 4,92 під 
час зміни часу активації композиції від τа=4 хв. до 
τа=12 хв. і далі повільно від 4,92 до 5,11 під час 
зміни τа від 12 до 30 хв. з таким же, як і при v1= 
0,30 м/с, механізмом формування його величини. 

На рис. 2 приведені результати дослідження 
залежности інтенсивности об’ємного зношування 
IS від нормального навантаження на один зразок 
(Ni) композитів без [флубон-15(20) – композиція 
№ 4 (табл. 1)] (а) та з [флубон-15М – композиція 
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№ 9 (табл. 1)] (б) мідним покриттям за цинковою 
технольоґією та часу механічної активації компо-
зиції від 4 до 30 хв. під час ступінчатого непе-
рервного навантаження на один зразок від Ni=30 Н 
до Ni=450 Н. 

За даними табл. 1, загальний вміст наповню-
вача УТМ-8 або УТМ-8 з мідним покриттям 
Cu0+Cu2O приблизно рівний за об’ємом: 26,19% 
[композит № 4 – флубон-15(20)] та 24,91% 
[композит № 9 – флубон-15М]. Під час аналізи та 
порівняння антифрикційних властивостей цих 
двох композитів необхідно врахувати різне об’єм-
не наповнення їх карбонізованим вуглецевим во-
локном: 26,19% [композиція № 4 – флубон-15(20)] 

та 13,25% [композиція № 9 – флубон-15М]. 
Як видно з рис. 2, для 2-ої методики, як і для 

1-ої методики випробувань, на кривих залежнос-
тей IS=f(Ni) спостерігається дві ділянки зношуван-
ня у надкритичних умовах питомих навантажень:  
І – від Ni=30Н до Ni=200Н (лінійна залежність); 
ІІ –від Ni=200Н до Ni=450Н (нелінійна залежність). 

Як видно з рис. 2, час активації композиції 
впливає на зношування композитів (табл. 1) у 
більшій степені за ступінчатим навантаженням, 
ніж як під час сталого навантаження, при цьому 
для композиту з мідненим карбонізованим волок-
ном вплив більший, ніж для композиту з вихідним 
карбонізованим волокном (табл. 3). 

    
Рис. 2. Залежність інтенсивности об’ємного зношування (IS) зразків композиту на основі ПТФЕ + 

карбонізоване волокна УТМ-8 без [флубон-15(20)] (а) та з [флубон-15М(ц)] (б) з мідним покриттям від 
нормального навантаження на один зразок (Ni) та часу активації композиції (τа) під час змішування в 
МРП-1 (7000 об./хв.): 1 – 4 хв.; 2 – 6 хв.; 3 – 8 хв.; 4 – 12 хв.; 5 – 15 хв.; 6 – 30 хв. Швидкість ковзання під 
час фрикційних випробувань: v=0,30 м/с. 

Таблиця 3 
Вплив часу механічної активації композиції флубон-15(20) та флубон-15М (ц) в МРП-1 (7000 об./хв.) на 

питому інтенсивність об’ємного зношування (J) зразків композиту під час тертя по сталі під час 
ступінчатого навантаження від Nі=30 Н до Nі=450 Н (надграничні навантаження) та швидкости  

ковзання v1=0,30 м/с при нормальному навантаженні Nі=200 Н та Nі=450 Н 

І, х10–6 мм3/(Н·м) 

флубон-15(20) флубон-15М (ц) 

Час 
активації 

композиції, 
хв. Nі1=200 Н (І1) Nі2=450 Н (І2) ξ1 Nі1=200 Н (І1) Nі2=450 Н (І2) ξ1 

4 21,9 67,8 3,10 101,8 181,8 1,79 

6 15,8 52,2 3,30 56,4 80,8 1,43 

8 12,3 39,8 3,24 47,3 71,9 1,52 

12 8,8 30,4 3,45 35,5 67,9 1,91 

15 5,3 17,2 3,25 19,1 36,4 1,91 

30 3,5 10,9 3,11 12,7 30,7 2,42 
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За результатами рис. 2 розрахована питома 
інтенсивність об’ємного зношування для Ni=200 Н 
та Ni=450 Н (табл. 3). 

Як видно з результатів табл. 3, питома інтен-
сивність об’ємного зношування зменшується від 
21,9 до 3,5·10–6 мм3/(Н·м) (при Ni=200 Н) і від 67,8 
до 10,9·10–6 мм3/(Н·м) (при Ni=450 Н) для компо-
зита флубон-15(20), який наповнений немідненим 
карбонізованим волокном та від 101,8 до  
12,7·10–6 мм3/(Н·м) (при Ni=200 Н) і від 181,8 до 
30,7·10–6 мм3/(Н·м) (при Ni=450 Н) для композита 
флубон-15М, під час зміни часу активації компо-
зиції від 4 до 30 хв. Так як під час антифрикційних 
випробувань зразків композитів як під час ступін-
чатого надграничного питомого навантаження 
Ni=var (методика №1), так і під час сталого 
граничного та помірного питомого навантаження 
(Ni=const), то з високою ймовірністю проявляється 
чинник післядії – вплив процесів зношування  
і-моменту на j-момент часу. 

Як видно з табл. 3, ефект післядії значно 
впливає на зношування зразків композитів під час 
ступінчатого змінного навантаження (методика 
№1), ніж під час сталого навантаження (методика 
№ 2) (табл. 2), і тим сильніше, чим більша 
величиина Ni. При цьому, композити, що містять 
міднені карбонізовані волокна, більш чутливі до 
чинника післядії у режимі ступінчатого наванта-
ження, ніж волокна без покриття: у 4,65-3,63 разів 
(Ni=200 Н) та 2,68-2,82 рази (Ni=450 Н) при зміні 
часу активації композиції від 4 до 30 хв. відповід-
но (табл. 3), тобто вибірковий механізм переносу 
міді більше залежить від чинника післядії, ніж 
механізм переносу ПТФЕ на спряжені поверхні. 

Дійсно, показник ефекту післядії ξ1 під час 
збільшення часу активації композиції від 4 до 
12 хв. зростає від 3,10 до 3,45, а далі зменшується 
до 3,11 за τа=30 хв. для композиту флубон-15(20), 
який наповнений немідненим карбонізованим во-
локном, у той час як ξ1 зростає від 1,43 до 2,42 під 
час зміни τа від 6 до 30 хв. 

3.2. Вплив вмісту наповнювача. 
На рис. 3, 6-8 приведені криві залежностей 

інтенсивности об’ємного зношування (ІS) компо-
зитів на основі ПТФЕ та карбонізованого вуглеце-
вого волокна УТМ-8: без металізації поверхні 
(рис. 3); з одношаровим покриттям Cu0+Cu2O (за 
цинковою технольоґією) (рис. 5); з одношаровим 
покриттям Ni0+P (рис. 6); з двошаровим покриттям 
(Cu0+Cu2O) (1-й шар) + (Ni0+P) (2-й шар) (рис. 8); 
з двошаровим покриттям (Ni0+P) (1-й шар) + 
(Cu0+Cu2O) (2-й шар) (рис. 7), від нормального 
навантаження на один зразок (Ni) та об’ємного 
вмісту наповнювача в цілому і, відповідно, 
об’ємного вмісту КВ та металу покриття. 

Анальоґічно криві залежностей IS=f(Ni) отри-
мані для композитів, наповнених карбонізованими 
волокнами з покриттям Cu0+Cu2O, отриманого за 
цинковою та модифікованою формальдегідною 
технольоґіями (рис. 4). Тут для порівняння приве-

дені залежности IS=f(Ni) для композиту, наповне-
ного КВ з (Ni0+P)-покриттям та композиту флу-
бон-907 [12], що містив мідь у різній формі, 
такого складу (мас. %): MoS2 (порошок) (13,32); 
Cu0 (порошок) (4,67); карбонізоване вуглецеве 
волокно УТМ-8 (дисперсія) (4,67); УТМ-8, покри-
те Cu0+Cu2O (ц) (дисперсія) (6,67); В2О3 (1,0); 
Na2B4O7 (0,67); (NH4)2HPO4 (0,67); Cu(OH)HCO3 
(1,33); піроґенний SiO2, модифікований бутиловим 
спиртом (0,33). Композиція флубон-907 містить: 
33,33% мас. наповнювача в цілому; 12,67% мідних 
сполук і матеріялів; 2,34% антипіренів; 0,33% 
тиксотропної добавки. 

 
Рис. 3. Залежність інтенсивности об’ємного 

зношування (IS) зразків композиту на основі 
ПТФЕ + карбонізоване волокна УТМ-8 (без 
металопокриття) від нормального навантаження 
на один зразок (Ni): 1 – флубон-15(15); 2 – 
флубон-15(20); 3 – флубон-20; 4 – флубон-15(30). 
Швидкість ковзання v1=0,30 м/с. 

 
Рис. 4. Залежність інтенсивности об’ємного 

зношування (IS) зразків композиту на основі 
ПТФЕ + карбонізоване волокна УТМ-8 [з метало-
покриттям Cu0 (1), (2), (4) та Ni0 (3)] від нормаль-
ного навантаження на один зразок (Ni): 1 – флу-
бон-907; 2 – флубон-20М (ц); 3 – флубон-20Н; 4 – 
флубон-15М(мф). Швидкість ковзання v1=0,30 м/с. 
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За результатами рис. 3 розраховували питому 
інтенсивність об’ємного зношування (І) для нор-
мального навантаження на один зразок Ni=200 Н 
та Ni=450Н від вмісту неметалізованого каобонізо-
ваного волокна УТМ-8 (композиції № 3-6). 

Як видно з табл. 4, збільшення вмісту карбо-
нізованого волокна від 20,03 до 37,82 об.% 
зменшує інтенсивність зношування від 29,0 до 
12,7·10–6 мм3/(Н·м) (Ni=200 Н) та від 32,1 до 
23,9·10–6 мм3/(Н·м) (Ni=450 Н). Введення у ПТФЕ 
комплексного наповнювача (флубон-20), який мі-
стить 23,95 об.% карбонізованого волокна УТМ-8 
+ 1,8 об.% ґрафітованого волокна ТГН-2м + 
0,46 об.% колоїдного ґрафіту приводить до зни-
ження інтенсивности зношування зразків компо-
зиту у 6,42 рази (при Ni=200 Н), але за високих 
надграничних навантажень цей ефект не проявля-
ється (порівнюючи композити № 3-5 з № 6), при 
цьому показник ефекту післядії ξ1 для флубона-
15(15), флубона-15(20) та флубона-15(30) знахо-
диться в межах 1,11-1,18 (високий позитивний 
результат), то флубона-20 досягає значення 11,06 
(дуже низький результат), тобто для композитів з 
однокомпонентним наповнювачем попередні і-
процеси та механізми тертя та зношування мало 
впливають на наступні j-процеси та механізми 
тертя та зношування, то для композиту з багато-
компонентним наповнювачем цей вплив у 5,88-
9,96 разів більший. 

Порівняння цинкової (ц) та модифікованої фор-
мальдегідної (мф) технольоґій міднення карбонізо-
ваного волокна УТМ-8 привели до висновків, що 
у режимі надвисоких навантажень зразки компо- 
 

зитів, які містять міднені волокна, технольоґія 
(мф) переважає технольоґію (ц) при Nі=200Н, а при 
Nі=450 Н – ефект має зворотній характер, тобто 
для таких композитів чинник післядії залежить від 
навантаження, а введення у композит волокон, 
покритих Ni0+P, зайвий раз підтверджує ці 
висновки. Введення у композит флубон-907 
комплексного наповнювача, який містить сполуки 
міді у різній формі (порошок Cu0, покриття КВ 
Cu0+Cu2O, Cu(OH)HCO3) та низку бор- та фосфор-
вмісних антипіренів, знижує інтенсивність зношу-
вання зразків композиту у 2,59-3,19 раз при 
Nі=200 Н та у 1,45-3,13 рази при Nі=450 Н. 

Порівняння антифрикційних властивостей 
композитів за ξ1, наповнених неметалізованими 
(табл. 2) та металізованими (табл. 2, 3) волокнами, 
показує на перевагу неметалізованих волокон у 
режимі надграничних навантажень [ξ1=1,11-1,38 
(значний позитивний результат) для неметалізова-
них волокон та ξ1=1,53-2,44 (менший позитивний 
результат) для металізованих волокон] (табл. 4), 
але за табл. 3 спостерігається зворотня закономір-
ність, тобто все залежить суттєво від технольоґії. 
Але у режимі граничних та середніх навантажень 
(Nі=100 Н) спостерігається низька інтенсивність 
зношування, ξ2 досягає величин 15,38 (високий 
позитивний результат) (рис. 5, табл. 5), при цьому, 
для міднених волокон існує оптимальна 
концентрація за вмістом карбонізованого волокна 
та (Cu0+Cu2O)-покриття (об.%): 

 наповнювача в цілому – 24,91; 
 карбонізованого волокна – 13,25; 
 покриття Cu0+Cu2O на волокні – 11,66. 

Таблиця 4 
Залежність питомої інтенсивности об’ємного зношування під час ступінчатого навантаження від 30 до 

450 Н (надграничні навантаження) від вмісту інґредієнтів та металізації КВ у композиті  
за методом випробування № 1 

Вміст інґредієнтів, об.% І, х10–6 мм3/(Н·м) 

покриття на КВ 
№ 

компо-
зиту 

Тип матеріялу напов-
нювача в 
цілому 

КВ 
(УТМ-8) Cu0+Cu2O Ni0+P 

Nі=200 Н 
(І1) 

Nі=450 Н 
(І2) 

ξ1 

3 флубон-15(15) 20,03 20,03 – – 29,0 32,1 1,11 

4 флубон-15(20) 26,19 26,19 – – 21,2 28,3 1,33 

5 флубон-15(30) 37,82 37,82 – – 12,7 23,9 1,88 

6 флубон-20 26,21 23,95 1,81 0,462 3,3 36,5 11,06 

10 флубон-20М(ц) 31,97 17,00 14,97 – 41,1 100,2 2,44 

10 флубон-20М(мф) 32,85 17,65 15,20 – 34,5 140,2 4,06 

15 флубон-20Н 32,03 29,23 – 2,80 42,4 64,8 1,53 

– флубон-907 33,333 11,343 12,673,4 – 13,3 44,8 3,37 

1ґрафітоване за 2673 К вуглецеве волокно ТГН-2м; 2ґрафіт колоїдний С-1; 3мас. %; 4мідних сполук. 
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Таблиця 5 
Вплив вмісту мідненого карбонізованого волокна УТМ-8 на питому інтенсивність об’ємного зношування 

зразків композиту на основі ПТФЕ за методом випробування № 2 ((Nі=100 Н) 

Вміст інґредієнтів, об.% І, х10–6 мм3/(Н·м) 
№ 

компо-
зиту 

Тип матеріялу напов-
нювача в 
цілому 

КВ 
(УТМ-8) 

покриття 
на КВ 

Cu0+Cu2O 

S1=0…20 км 
(І1) 

S2=20…60 км 
(І2) 

ξ2 

7 флубон-5М 9,00 4,78 4,22 19,9 9,5 2,09 

8 флубон-10М 17,29 9,20 8,09 15,8 3,0 5,27 

9 флубон-15М 24,91 13,25 11,66 12,3 0,8 15,38 

10 флубон-20М 31,97 17,00 14,97 13,9 3,2 4,34 

 

 
Рис. 5. Залежність питомого об’ємного зносу 

(IN) зразків композиту на основі ПТФЕ + 
карбонізоване волокно УТМ-8, покритого одним 
шаром Cu0+Cu2O, від шляху тертя (S): 1 – флубон-
5М(ц); 2 – флубон-10М(ц); 3 – флубон-15М(ц); 4 – 
флубон-20М(ц). Швидкість ковзання v1=0,30 м/с, 
Nі=100 Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Залежність інтенсивности об’ємного 

зношування (IS) зразків композиту на основі 
ПТФЕ + карбонізоване волокно УТМ-8, покритого 
одним шаром Ni0+P, від нормального навантажен-
ня на один зразок (Ni): 1 – флубон-5Н; 2 – флубон-
10Н; 3 – флубон-15Н; 4 – флубон-20Н; 5 – флубон-
30Н. Швидкість ковзання v1=0,30 м/с. 

 
У граничних умовах сталого навантаження 

(Nі= 100 Н=const) ефект від чинника післядії ξ2= 
(І1/І2) зростає у залежности від вмісту в композиті 
волокна та (Cu0+Cu2O)-покриття: від 2,09 до 15,38 
(високий позитивний результат) під час зміни вмі-
сту наповнювача – від 9,0 до 24,91 об.%; волокна 
– від 4,78 до 13,25 об.% та покриття – від 4,22 до 
11,66 об.%, потім падає до 4,34 при збільшенні 

вмісту наповнювача до 31,97 об.%; волокна – до 
17,0 об.%; покриття – до 14,97 об.% (табл. 5). Мак-
симальний позитивний ефект післядії ξ2=15,38 
настає для оптимального вмісту інґредієнтів, що 
доводить для цих композитів малий вплив і-попе-
редніх процесів та механізмів тертя та зношування 
на j-наступні під час сталих граничних та середніх 
навантажень у часі (на шляху тертя та зношування). 
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На рис. 6 приведені криві залежностей 
інтенсивности об’ємного зношування (IS) зразків 
композиту на основі ПТФЕ та карбонізованого 
вуглецевого волокна УТМ-8, покритого одним 
шаром (Ni0+P) від нормального навантаження на 
один зразок під час ступінчатого навантаження у 
режимі надграничних навантажень (1-ша 
методика). 

Як видно з рис. 6, криві IS=f(Ni) за зносостій-
кістю зразків композитів можна розташувати у 
такий мажорантний ряд: 

флубон-30Н (крива 5) < флубон-5Н (1) < 
< флубон-20Н (4) < флубон-10Н (2) < 

< флубон-15Н (3), 
(12) 

тобто під час збільшення сумарного вмісту 
наповнювачів від 8,05 до 23,99 об.%, вмісту 
карбонізованого волокна від 7,32 до 21,89 об.% та 
вмісту (Ni0+P) від 0,73 до 2,10 об.%, зносостій-
кість композитів у режимі надграничних наванта-
жень зростає (табл. 6): від 2,47·104 до 5,56·104 
(Ni=150 Н), від 1,08·104 до 2,78·104 (Ni=250 Н) та 
від 0,56·104 до 1,47·104 (Ni=350 Н) [(Н·м)/мм3], а 
після, під час збільшення сумарного вмісту 
наповнювачів від 23,99 до 40,78 об.%, вмісту 
карбонізованого волокна від 21,89 до 37,19 об.% 

та вмісту (Ni0+P) від 2,10 до 3,59 об.%, зносостій-
кість композитів зменшується (табл. 6): від 
5,56·104 до 1,25·104 (Ni=150 Н), від 2,78·104 до 
0,91·104 (Ni=250 Н) та від 1,47·104 до 0,66·104 
(Ni=350 Н) [(Н·м)/мм3]. 

За рис. 6 розраховували питому інтенсивність 
об’ємного зношування при Ni=150 Н (І1), 250 Н 
(І2), 350 Н (І3) та показники ефекту післядії ξ1 за 
співвідношеннями: 

1

3
1

2

3
1

1

2
1 I

Iξ;
I
Iξ;

I
Iξ   (13) 

та заносили ці результати в табл. 6. 
Як видно з табл. 6, 1ξ  змінюється в межах 

1,38…2,28 (для оптимального складу за зносостій-
кістю 1ξ=2,00), 1ξ   – 1,38…1,95 (для оптимуму – 
1,88) та 1ξ   – 1,91…4,44 (для оптимуму – 3,77), 
тобто загальна тенденція 1ξ , 1ξ   і 1ξ   зменшується 
при збільшенні вмісту наповнювача в цілому, КВ 
УТМ-8 та вмісту покриття (Ni0+P) на поверхні КВ. 

Для відносно близьких навантажень (250 і 
150 Н; 350 і 250 Н) показники ефектів післядії 
мають менші величини, ніж для далеких наванта-
жень (350 і 150 Н). Ця різниця складає ~1,5-2 рази. 

Таблиця 6 
Антифрикційні властивости (v=0,30 м/с) композитів на основі ПТФЕ та карбонізованого вуглецевого 

волокна УТМ-8, покритого одним або двома шарами (Cu0+Cu2O), (Ni0+P), Pb0 

І, х10–6 мм3/(Н·м) ξ1 № 
ком-

позиту 
Назва матеріялу 

150 Н (І1) 250 Н (І2) 350 Н (І3) 1ξ=I2/I1  1ξ  =I3/I2 1ξ  =I3/I1 

12 флубон-5Н 40,5 92,4 180,0 2,28 1,95 4,44 
13 флубон-10Н 30,0 48,0 68,6 1,60 1,43 2,29 
14 флубон-15Н 18,0 36,0 67,8 2,00 1,88 3,77 
15 флубон-20Н 32,0 52,8 89,1 1,65 1,69 2,78 
16 флубон-30Н 80,0 110,4 152,6 1,38 1,38 1,91 

17 флубон-5НМ 31,3 58,6 109,4 1,87 1,87 3,50 
18 флубон-10НМ 23,4 43,8 77,0 1,87 1,76 3,29 
19 флубон-15НМ 11,7 27,3 42,4 2,33 1,55 3,62 
20 флубон-20НМ 16,9 33,6 51,3 1,99 1,53 3,04 
21 флубон-30НМ 57,3 97,7 146,2 1,71 1,50 2,55 

22 флубон-5МН 219,4 280,3 315,0 1,28 1,12 1,44 
23 флубон-10МН 192,3 247,8 280,0 1,29 1,13 1,46 
24 флубон-15МН 131,1 155,6 170,4 1,19 1,10 1,30 
25 флубон-20МН 139,6 161,5 176,3 1,16 1,09 1,26 
26 флубон-30МН 159,5 209,0 233,0 1,31 1,11 1,46 

27 флубон-15ММ 24,8 50,0 94,8 2,02 1,90 3,82 
28 флубон-15МС* 30,5 62,0 116,5 2,03 1,88 3,82 

* Pb0 
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На рис. 7 приведені криві залежностей 
інтенсивности об’ємного зношування (IS) зразків 
композиту на основі ПТФЕ та карбонізованого 
вуглецевого волокна УТМ-8, покритого двома 
шарами: 1-й шар (Ni0+P); 2-й шар (Cu0+Cu2О), від 
нормального навантаження на один зразок під час 
ступінчатого навантаження у режимі надгранич-
них навантажень (1-ша методика). 

Як видно з рис. 7, криві IS=f(Ni) за зносостій-
кістю зразків композитів можна розташувати у 
такий мажорантний ряд: 

флубон-30НМ (крива 5) < флубон-5НМ (1) < 
< флубон-10НМ (2) < флубон-20НМ (4) < 

< флубон-15НМ (3), 
(14) 

тобто під час збільшення сумарного вмісту 
наповнювачів від 10,30 до 21,88 об.%, вмісту 
карбонізованого волокна від 7,70 до 16,39 об.%, 
вмісту (Ni0+P) у 1-му шарі покриття від 0,78 до 
1,63 об.% та (Cu0+Cu2О) у 2-му шарі покриття від 
1,82 до 3,86 об.%, зносостійкість композитів у ре-
жимі надграничних навантажень зростає (табл. 6): 
від 3,19·104 до 8,55·104 (Ni=150 Н), від 1,71·104 до 
3,66·104 (Ni=250 Н) та від 0,91·104 до 2,36·104 
(Ni=350 Н) [(Н·м)/мм3], а після, під час збільшення 
сумарного вмісту наповнювачів від 21,88 до 
45,64 об.%, вмісту карбонізованого волокна від 
16,39 до 34,17 об.%, вмісту (Ni0+P) у 1-му шарі 
покриття від 1,63 до 3,40 об.% та (Cu0+Cu2О) у 2-
му шарі покриття від 3,86 до 8,07 об.%, зносостій-
кість композитів зменшується (табл. 6): від 
8,55·104 до 1,75·104 (Ni=150 Н), від 3,66·104 до 
1,02·104 (Ni=250 Н) та від 2,36·104 до 0,68·104 
(Ni=350 Н) [(Н·м)/мм3]. 

За рис. 7 розраховували питому інтенсивність 
об’ємного зношування при Ni=150 Н (І1), 250 Н 
(І2), 350 Н (І3) та показники ефекту післядії ξ1 за 
співвідношеннями (13) та заносили ці результати в 
табл. 6. 

Як видно з табл. 6, 1ξ  змінюється в межах 
1,71…2,33 (для оптимального складу за зносостій-
кістю 1ξ=max=2,33), 1ξ   – 1,50…1,87 (для оптиму-
му – 1,55) та 1ξ   – 2,55…3,62 [для оптимуму – 3,62 
(max)]. 

Для відносно близьких навантажень (250 і 
150 Н; 350 і 250 Н) показники ефектів післядії 
мають менші величини, ніж для далеких наванта-
жень (350 і 150 Н). Ця різниця складає ~1,7-2 рази. 

На рис. 8 приведені криві залежностей 
інтенсивности об’ємного зношування (IS) зразків 
композиту на основі ПТФЕ та карбонізованого 
вуглецевого волокна УТМ-8, покритого двома 
шарами: 1-й шар (Cu0+Cu2О); 2-й шар (Ni0+P), від 
нормального навантаження на один зразок під час 
ступінчатого навантаження у режимі надгранич-
них навантажень (1-ша методика). 

Як видно з рис. 8, криві IS=f(Ni) за зносостій-
кістю зразків композитів можна розташувати у 
такий мажорантний ряд: 

 
Рис. 7. Залежність інтенсивности об’ємного 

зношування (IS) зразків композиту на основі 
ПТФЕ та карбонізованого вуглецевого волокна 
УТМ-8, покритого двома шарами: Ni0+P (1-й шар) 
+ Cu0+Cu2O (2-й шар), від нормального наванта-
ження на один зразок (Ni): 1 – флубон-5НМ; 2 – 
флубон-10НМ; 3 – флубон-15НМ; 4 – флубон-
20НМ; 5 – флубон-30НМ. Швидкість ковзання 
v1=0,30 м/с. 

 
Рис. 8. Залежність інтенсивности об’ємного 

зношування (IS) зразків композиту на основі 
ПТФЕ та карбонізованого вуглецевого волокна 
УТМ-8, покритого двома шарами: Cu0+Cu2O (1-й 
шар) + Ni0+P (2-й шар), від нормального наванта-
ження на один зразок (Ni): 1 – флубон-5МН; 2 – 
флубон-10МН; 3 – флубон-15МН; 4 – флубон-
20МН; 5 – флубон-30МН. Швидкість ковзання 
v1=0,30 м/с. 
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флубон-5МН (крива 1) < флубон-10МН (2) < 
< флубон-30МН (5) < флубон-20МН (4) < 

< флубон-15МН (3), 
(15) 

тобто під час збільшення сумарного вмісту 
наповнювачів від 9,50 до 27,95 об.%, вмісту 
карбонізованого волокна від 7,22 до 23,41 об.%, 
вмісту (Cu0+Cu2О) у 1-му шарі покриття від 1,52 
до 2,96 об.% та (Ni0+P) у 2-му шарі покриття від 
0,76 до 1,58 об.%, зносостійкість композитів у ре-
жимі надграничних навантажень зростає (табл. 6): 
від 0,46·104 до 0,76·104 (Ni=150 Н), від 0,36·104 до 
0,64·104 (Ni=250 Н) та від 0,32·104 до 0,59·104 
(Ni=350 Н) [(Н·м)/мм3], а після, під час збільшення 
сумарного вмісту наповнювачів від 27,95 до 
49,92 об.%, вмісту карбонізованого волокна від 
23,41 до 34,80 об.%, вмісту (Cu0+Cu2О) у 1-му 
шарі покриття від 2,96 до 11,52об.% та (Ni0+P) у 2-
му шарі покриття від 1,58 до 3,60 об.%, зносостій-
кість композитів зменшується (табл. 6): від 
0,76·104 до 0,63·104 (Ni=150 Н), від 0,64·104 до 
0,48·104 (Ni=250 Н) та від 0,59·104 до 0,43·104 
(Ni=350 Н) [(Н·м)/мм3]. 

За рис. 8 розраховували питому інтенсивність 
об’ємного зношування при Ni=150 Н (І1), 250 Н 
(І2), 350 Н (І3) та показники ефекту післядії ξ1 за 
співвідношеннями (13) та заносили ці результати в 
табл. 6. 

Як видно з табл. 6, 1ξ  змінюється в межах 
1,16…1,31 (для оптимального складу за зносостій-
кістю 1ξ=1,19), 1ξ   – 1,09…1,13 (для оптимуму – 
1,10) та 1ξ   – 1,26…1,46 (для оптимуму – 1,30). 

Для відносно близьких навантажень (250 і 
150 Н; 350 і 250 Н) і для далеких навантажень (350 
і 150 Н) показники ефектів післядії мають майже 
однакові величини. 

Порівнюючи антифрикційні властивости 
композитів № 17-21 (флубон-НМ) з КВ, покритих 
(Ni0+P) 1-м шаром та (Cu0+Cu2О) 2-м шаром, з 
композитами № 22-26 (флубон-МН) з КВ, покри-
тих (Cu0+Cu2О) 1-м шаром та (Ni0+P) 2-м шаром, 
знаходимо, що порядок розташування металевих 
шарів на поверхні карбонізованих волокон суттєво 
впливає на зносостійкість композитів: при пере-
ході від композитів флубон-НМ до композитів 
флубон-МН цей показник зменшується у 11,14 
(min значення) – 3,84 (max значення) раз (Ni= 
150 Н), у 5,69 (min) – 2,86 (max) раз (Ni=250 Н) та 
у 4,02 (min) – 2,16 (max) раз (Ni=350 Н). Це 
підтверджує зміцнюючу ролю нікола для мідного 
покриття під час тертя та зношування. При цьому 
вплив ефекту післядії на процеси та механізми 
тертя та зношування для цих двох типів 
композитів суттєво різний: для композитів флу-
бон-НМ показник ефекту післядії 1ξ  знаходиться 
в межах 1,71…2,33 (Ni=150 Н), а для композитів 
флубон-МН – 1,16…1,31 (Ni= 150 Н); для 1ξ   – в 
межах 1,50…1,87 (Ni=250 Н) для композиту 
флубон-НМ, а для композитів флубон-МН – 

1,09…1,13 (Ni=250 Н); 1ξ   – у межах 2,55…3,62 
(Ni=350 Н) для композитів флубон-НМ, а для 
композитів флубон-МН – 1,26…1,46 (Ni=350 Н). 
Це підтверджує ролю нікола (2-го шару) як екрана 
мідного (1-го шару) покриття на поверхні КВ, 
який не дає змінювати процеси і механізм тертя та 
зношування, які впливають за механізмом післядії 
на наступні процеси та механізми. 

Порівняння вищенаведених результатів для 
композиту флубон-15НМ з двошаровим покрит-
тям на волокні (Ni0+P) (1-й шар) + (Cu0+Cu2О) (2-
й шар) з композитом флубон-15ММ з двошаровим 
покриттям на волокні (Cu0+Cu2О) (1-й шар) + 
(Cu0+ Cu2О) (2-й шар) та композиту флубон-15МС 
з двошаровим покриттям на волокні (Cu0+Cu2О) 
(1-й шар) + Pb0 (2-й шар) з приблизно однаковим 
вмістом наповнювачів, зокрема й однаковим 
вмістом карбонізованого волокна, показало на 
перевагу першого композиту флубон-15НМ: 
зносостійкість його більше, ніж у 2 рази за 
зносостійкість композитів флубон-15ММ та 
флубон-15МС для всіх досліджених навантажень 
(табл. 6), при цьому показник ефекту післядії 1ξ   
та 1ξ   має позитивну високу величину: 1ξ  =1,55 
проти 1,88-1,90 та 1ξ  =3,62 проти 3,82 для 
матеріялів порівняння (табл. 6). 

Зміцнююча роля першого шару (Ni0+P) у 
двошаровому покритті КВ підтверджує результати 
дослідження антифрикційних властивостей ком-
позиту флубон-Н з одношаровим покриттям 
(Ni0+P) на поверхні КВ (табл. 6). 

Висновки 

1. Розроблені технольоґії ніколювання кар-
бонізованих за 1123 К вуглецевих волокон у ви-
гляді одношарового та багатошарового покриття: 
(Cu0+Cu2О) (1-й шар) + (Ni0+P) (2-й шар) та (Ni0+ 
P) (1-й шар) + (Cu0+Cu2О) (2-й шар) та створені 
композитні матеріяли на основі плітетрафторети-
лену та металізованих одношаровими (Ni0+P)  
або (Cu0+Cu2О) чи двошаровими [(Ni0+P) + (Cu0+ 
Cu2О)] або [(Cu0+Cu2О) + (Ni0+P)]-покриттями за 
хемо-механо-активаційною технольоґією. 

2. Досліджені антифрикційні властивости 
полімерних композитів на основі ПТФЕ + немета-
лізовані та металізовані карбонізовані волокна в 
умовах тертя та зношування під час надграничних 
та граничних навантажень за 2-ма методами, 
виявляючи: 

1) залежність інтенсивности об’ємного зно-
шування (IS) зразків композиту від нормального 
навантаження Nі=30Н під час ступінчатого наван-
таження з j-інтервалом ∆Nj=30Н та шляхом тертя 
∆Sj=1 км на кожний ступінь навантаження 
(Ni=var) до Nі=300-450 Н, за температури поверхні 
стального контртіла Т=373±1К і швидкости 
ковзання v1=0,30 м/с та v2=0,78 м/с; 



 
 

145 

2) залежність питомого об’ємного зносу (ІN) 
зразків композиту від шляху тертя під час сталого 
навантаження на один зразок Ni=100 H=const, за 
температури поверхні стального контртіла 
Т=373±1К і швидкости ковзання v1=0,30 м/с та 
v2=0,78 м/с; 

3) за результатами дослідження за методами 
(1) і (2) розраховували також питому інтенсив-
ність об’ємного зношування. 

3. У науковий обіг вперше введено означен-
ня показника ефекту післядії, який дає кількісну 
оцінку впливу процесів та механізму тертя та зно-
шування на і-етапі на j-етап при певних співвідно-
шеннях питомих інтенсивностей об’ємного зно-
шування, визначених у процесі експерименту для 
двох нормальних навантажень на зразок під час 
Ni=var та (або) для двох шляхів (часу) тертя та 
зношування під час Ni=const. 

4. Час активації композиції впливає на зно-
шування композитів у більшій степені за ступінча-
тим навантаженням, ніж як під час сталого наван-
таження, при цьому для композиту з мідненим 
карбонізованим волокном вплив більший, ніж для 
композиту з вихідним неметалізованим карбонізо-
ваним волокном. 

5. Встановлено, що під час антифрикційних 
випробувань зразків композитів як під час ступін-
чатого надграничного питомого навантаження 
Ni=var, так і під час сталого граничного та помір-
ного питомого навантаження (Ni=const) з високою 
ймовірністю проявляється чинник післядії – вплив 
процесів зношування і-моменту на j-момент часу, 
при цьому ефект післядії значно впливає на зно-
шування зразків композитів під час ступінчатого 
змінного навантаження, ніж під час сталого 
навантаження, і тим сильніше, чим більше наван-
таження, при цьому, композити, що містять мідне-
ні карбонізовані волокна, більш чутливі до чинни-
ка післядії у режимі ступінчатого навантаження, 
ніж волокна без покриття при зміні часу активації 
композиції від 4 до 30 хв., тобто вибірковий меха-
нізм переносу міді більше залежить від чинника 
післядії, ніж механізм переносу ПТФЕ на спря-
жені поверхні. 

6. Порівняння цинкової та модифікованої 
формальдегідної технольоґій міднення карбонізо-
ваного волокна показало, що у режимі надвисоких 
змінних навантажень зразки композитів, які 
містять міднені (Cu0+Cu2О) волокна, за модифіко-
ваною формальдегідною технольоґією переважає 
цинкову технольоґію при Nі=200Н, а при Nі=450 Н 
– ефект має зворотній характер, тобто для таких 
композитів чинник післядії залежить від наванта-
ження, а введення у композит волокон, покритих 
Ni0+P, підтверджує ці висновки. 

7. У граничних та середніх умовах сталого 
навантаження (Nі=100 Н=const) ефект від чинника 
післядії зростає у залежности від вмісту в компо-
зиті волокна та (Cu0+Cu2O)-покриття, при цьому 
максимальний позитивний ефект післядії ξ2=15,38 
настає для оптимального вмісту інґредієнтів, що 
доводить для цих композитів малий вплив і-попе-
редніх процесів та механізмів тертя та зношування 
на j-наступні на шляху (часу) випробувань. 

8. Під час порівняння антифрикційних вла-
стивостей у режимі надграничних навантажень 
(Ni=var) композитів № 1 на основі ПТФЕ з карбо-
нізованими волокнами, покритих першим шаром 
складу (Ni0+P) та другим шаром складу (Cu0+ 
Cu2О) з композитами № 2 на основі ПТФЕ з кар-
бонізованими волокнами, покритих першим ша-
ром складу (Cu0+Cu2О) та другим шаром складу 
(Ni0+P) знайдено, що порядок розташування мета-
левих шарів на поверхні карбонізованих волокон 
суттєво впливає на зносостійкість композитів – 
зносостійкість суттєво зменшується під час пере-
ходу від першого до другого композиту у 
2,16…11,14 рази, що підтверджує зміцнюючу 
ролю нікола для мідного покриття під час тертя та 
зношування. При цьому вплив ефекту післядії на 
процеси та механізми тертя та зношування для 
цих двох типів композитів суттєво різний: для 
першого композиту показник ефекту післядії 
дорівнює 1,50-3,62, а для другого композиту – 
1,09-1,46, що засвідчує ролю нікола (2-го шару) як 
екрана мідного (1-го шару) покриття на поверхні 
КВ, який не дає змінювати процеси і механізм 
тертя та зношування, які впливають за механізмом 
післядії на наступні процеси та механізми. 
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