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В наступний час вироби ракетно-космічної техніки потребують використання матеріалів з високими пито-

мими характеристиками. Селективний метод інфрачервоного нагрівання дозволяє забезпечити всі вимоги до 
композиту при значному скороченні часу процесу виготовлення. На підставі експериментальних досліджень за 
допомогою селективного методу інфрачервоного нагрівання були отримані зразки епоксидної композиції ЕДТ-
10 +УП606/2(1%), які мають задовільну механічну міцність і компактність структури порівняно з матеріалом, 
який затвердівав традиційним конвективним нагріванням. Аналіз отриманих результатів показав, що при висо-
кому ступені твердіння епоксидної композиції ЕДТ-10+УП606/2(1%) до 97% забезпечується зниженням енерго-
ємкості процесу та підвищення фізико-механічних характеристик матеріалу і їх стабільність. Для реалізації по-
ставленої задачі розроблена установка для проведення експерементальних робіт із твердіння зразків епоксидної 
композиції селективним методом інфрачервоного нагрівання та обрані її основні параметри. 

Ключові слова: епоксидний сполучник, полімер, ІЧ-опромінення, тверднення композиції, селективний ме-
тод, сольовий фільтр. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Процес твердіння 

виробів з полімерних композиційних матеріалів є 

однією із основних операцій. Пошук нових методів 

тверднення це використання фізичних полів при 

створенні виробів з композитів і це є актуальна за-

дача використання економічно – ефективних техно-

логій. 

Відомо, що з метою енергозбереження, зниження 

собівартості, зменшення виробничих площ, захисту 

навколишнього середовища, тверднення тонкостін-

них конструкцій із композиційних полімерних мате-

ріалів проводять з використанням інфрачервоного 

(ІЧ) нагрівання [1, 2]. 

Такий спосіб тверднення, якщо порівнювати з 

традиційним конвективним, призводить до підви-

щення фізико-механічних характеристик і забезпе-

чує високу якість композиту. 

Для зменшення енергоємності процесу в роботі 

проводили тверднення епоксидного сполучника, 

який використовується в тонкостінних конструкціях 

РКТ [3, 4]. Синтез реалізовували конвективним ме-

тодом, ІЧ нагріванням та селективним ІЧ нагріван-

ням [5]. У виробах ракетно-космічної техніки, для 

яких найсуттєвішим фактором є питома міцність, 

епоксидний сполучник є традиційним та непереве-

ршеним матеріалом [6]. 

Як об’єкт дослідження застосовували епоксид-

ний сполучник ЕДТ-10+УП606/2(1%) [7, 8], який 

добре пропускає ІЧ випромінювання в області дов-

жин хвиль (2,7 – 4,0)∙10
-6

 м за рахунок того, що оп-

тичні властивості полімеру та спектральні характе-

ристики випромінювача збігаються у цьому діапазо-

ні довжин хвиль [9, 10]. Тверднення проводили на 

установці інфрачервоного нагрівання з використан-

ням галогенних ламп розжарювання (ГЛР) типу        

КГТ-220-1000-1 [11]. Ці лампи розжарювання з ква-

рцовими трубками мають невеликі розміри, проте 

створюють високу концентрацію енергії (до 40 

Вт/см
2
 по довжині трубки), володіють значним тер-

міном служби (2000–5000 год), та малою термічною 

інерцією. Номінальний енергетичний потік досяга-

ється протягом ≈ 0,6 з моменту включення. 

З метою передачі максимальної питомої потуж-

ності від випромінювача до поверхневого шару за 

допомогою ІЧ джерела з використанням сольових 

фільтрів були виділені смуги частот [12], у яких ос-

новна частина енергії, що випромінюється, припа-

дала на довжину хвилі (2,8 – 3,2)∙10
-6

 м [13]. 

При розрахунку установок на передній план ви-

сувається визначення потужності генераторів ІЧ 

випромінювання, їх якості, розмірів і раціонального 

розташування в установці. Основними вимогами 

при визначенні енергетичних характеристик устано-

вок є забезпечення рівномірності опромінення пове-

рхні матеріалу в процесі нагрівання до заданої тем-

ператури. Розрахунок ІЧ установок проводять на 

основі диференціального рівняння теплового балан-

су, в якому енергія поглинається опромінюваним 

матеріалом за час dx витрачається на нагрівання 

(dQн), віддачу тепла конвекцією (dQк), випроміню-

ванням (dQвипр) і на випаровування розчинників 

(dQвипар): 
 

dQ=dQн+dQк+dQвипр+dQвипар. (1) 
 

Розташування ГЛР оптимізували в результаті 

аналізу енергетичних характеристик і полів опромі-

неності, створюваних як одиночними лампами, так і 

їх групою. 

Розрахунок щільності опромінення ГЛР, прове-

дений при допущенні про рівномірний розподіл те-

мператури по товщині матеріалу, показав, що оди-

ночна лампа створює нерівномірне поле випромі-

нювання як по довжині, так і в напрямку, перпенди-

кулярному осі. Досягнення близької до рівномірної 
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опроміненості на значній площі забезпечується 

з’єднанням декількох ламп в групу. 

При сумісній дії групи випромінювачів в резуль-

таті підсумовування кривих розподілу енергії оди-

ночних ГЛР, створюється рівномірне поле опромі-

нення, при цьому опроміненість збільшується в кі-

лька разів. Зміна значень величини опроміненості 

досягається також регулюванням напруги живлення. 

Застосування відбивачів з полірованих листів мі-

ді забезпечує створення необхідного ступеня рівно-

мірності поля опромінення і збільшення значень 

опроміненості матеріалу. 

Для реалізації поставленої задачі обрано основні 

параметри установки для проведення експеримента-

льних робіт із тверднення зразків епоксидної компо-

зиції селективним методом інфрачервоного нагрі-

вання (рис. 1) [14, 15]. 
 

 
Рисунок 1 – Схема установки для ІЧ нагрівання:      

1 – корпус; 2 – відбивачі; 3 – галогенні лампи      
розжарювання; 4 – зразок; 5 – сольовий фільтр 

 
Установка складається з корпуса 1, до верхньої 

та бічних поверхонь якого прикріплені відбивачі 2. 

Матеріалом відбивача був обраний мідний лист, 

відполірований до шорсткості Ra=5. Відомо, що 

відбивна здатність поверхні залежить від матеріалу 

та його шорсткості. Під верхнім відбивачем кріпили 

три галогенні лампи розжарювання 3, типу         

КГТ-220-1000-1. Зразок 4, що нагрівається, встанов-

лювали в нижній частині корпусу. Сольовий фільтр 

5 розташовували під галогенними лампами розжа-

рювання на відстані, котра забезпечує температуру 

тверднення [16]. 

Інфрачервоне нагрівання нерозривно пов’язаний 

з конвективним, так як будь-яке джерело певну час-

тину тепла передає за допомогою інфрачервоних 

променів, що називається радіаційною теплопереда-

чею (РТ), а частину – шляхом конвекції (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Схема дії променів: 

1 – випромінюваний потік; 2 – енергія поглинання 
середовищем (конвекція); 3 – відбитий потік     
(конвекція); 4 – поглинена енергія; 5 – потік        

випромінювання, що пройшов крізь тіло 

Такий механізм теплопередачі при інфрачерво-

ному опроміненні суттєво відрізняється від механі-

зму конвективного теплопереносу, в якому нагрі-

вання матеріалу спрямований ззовні всередину, тоб-

то температурний градієнт спрямований назустріч 

градієнту вологості і руху частинки розчинника і 

пластифікатора, уповільнюючи їх випаровування. 

Під час розрахунку радіаційних лампових уста-

новок ІЧ нагрівання необхідно визначити витрати 

енергії та необхідну кількість ламп, використовую-

чи співвідношення: 
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де А – поглинальна здатність матеріалу; α – су-

марний коефіцієнт теплообміну; S – площа поверхні 

тіла; Т – температура. 

Енергетична освітленість та відстань між лампа-

ми e при розташуванні в «коридорному» порядку 

пов’язані співвідношенням: 
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де P – потужність лампи, Вт; u – коефіцієнт ефе-

ктивності джерела; α – коефіцієнт багаторазових 

відображень. 

Коефіцієнт α може бути визначений з виразу: 
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де Pk – коефіцієнт відбиття камери; Pn – коефіці-

єнт відбиття поверхні тіла; ψ – частка потоку, що 

відбивається камерою. 

Для відкритих лампових установок ІЧ нагрівання 

α=1. 

Витрату електроенергії на установку визначали 

за виразом: 
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де Рп – коефіцієнт відбиття; So – площа поверхні, 

що опромінюється. 

При режимі нагрівання, що встановився, 

(Т=Ту=const) все підведене тепло витрачається на 

компенсацію втрат у навколишнє середовище 

(α·Qn=0): 
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та витрата електроенергії визначається співвідно-

шенням: 
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де Кα – коефіцієнт теплового обміну; Ту – темпе-

ратура тіла; Тв – температура повітря; ŋ – енергети-

чний к.к.д. = 0,70–0,75. 

Чисельний розрахунок лампової установки для 

інфрачервоного нагрівання зразків склопластику 

при односторонньому опроміненні матеріалу, роз-

міщеного на алюмінієвій підкладці, лампами              

КГТ-220-1000-1 проводили за таких вихідних даних: 

– А=0,9; 

– ŋ=0,7; 

– К=1,1; 

– S =2; 

– Тв=300К; 

– Ту=420К; 

– ρ=1,5∙10
3
 кг/м

3
; 

– с=0,84∙10
3 
Дж/кг∙К; 

– α=18,35 Вт (м
2
∙К); 

– р=250 Вт; 

– u=0,7; 

– α=1,07. 

Витрата електроенергії на установці дала зна-

чення Э=572 Вт. 

Потік енергії, випромінюваний лампою, визнача-

ли потужністю лампи (Р) та її енергетичним ККД 

(ŋ): 

 

Фл = ŋ·Р.   (8) 

 

Зазвичай ŋ = 0,7÷0,75. Використовуючи цей ви-

раз, визначили число ламп в установці ІЧ нагрівання 

залежно від площі об’єкта: 

 

n = Фn/ Фл·u·a=E·So/Pŋ·u·a,  (9) 

 

де Фл – променистий потік від лампи; Фn – потік 

променистої енергії; u – коефіцієнт ефективності 

джерела; а – коефіцієнт багаторазових відбиттів; Е – 

енергетична освітленість; So – площа опромінюваної 

поверхні. 

Розраховуючи необхідну кількість ламп, вводили 

коефіцієнт запасу K=1,1÷1,2. 

Такий механізм теплопередачі при селективному 

методі ІЧ опромінення знижує енергоємність проце-

су, зберігаючи стабільно високі фізико-механічні 

характеристики [17]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. 

Як об’єкт дослідження використовували – епоксид-

ний сполучник ЕДТ-10+УП606/2(1%) [18]. 

Цей експеримент проходив так [19, 20]. 

Для проведення експерименту були виготовлені 

зразки розміром 10×10×10 мм з епоксидної компо-

зиції ЕДТ-10 (всього 15 зразків, по 5 на кожний ре-

жим) [21, 22]. 

Підготовлені зразки поміщали в установку для 

конвективного, ІЧ нагрівання та селективного ІЧ 

нагрівання. Процес тверднення проводили за такими 

режимами [23]: 

1. Процес тверднення 5-и зразків №1 в печі кон-

вективного нагрівання за наступними режи-

мами: 

 вільний підйом до tº=80ºС; 

 витримка при tº=80ºС – 3 години; 

 вільний підйом до tº=120ºС; 

 витримка при tº=120ºС – 3 години; 

 вільний підйом до tº=160ºС; 

 витримка при tº=160ºС – 1 година. 

Загальний час склав – 7 годин. 

2. Процес тверднення 5-и зразків №2 в установ-

ці ІЧ нагрівання: 

 вільний підйом до tº=80ºС; 

 витримка при tº=80ºС – 1 година; 

 вільний підйом до tº=120ºС; 

 витримка при tº=120ºС – 1 година; 

 вільний підйом до tº=160ºС; 

 витримка при tº=160ºС – 30 хвилин. 

Загальний час склав – 2 години 30 хвилин. 

3. Процес селективного методу тверднення 5-и 

зразків №3 в установці ІЧ нагрівання з сольо-

вим фільтром: 

 вільний підйом до tº=80ºС; 

 витримка при tº=80ºС – 30 хвилин; 

 вільний підйом до tº=120ºС; 

 витримка при tº=120ºС – 30 хвилин; 

 вільний підйом до tº=160ºС; 

 витримка при tº=160ºС – 15 хвилин. 

Загальний час склав – 75 хвилин. 

Зразки, що затверділи за різними режимами, під-

давали механічним випробуванням. Проводили 10 

вимірювань мікротвердості для кожного зразка на 

установці ПМТ-3 при навантаженні 10 г і витримці 

протягом 15 с та визначали два параметри [24, 25]. 

Вимір мікротвердості проводили на 5-и зразках. 

1. Мікротвердість за Віккерсом: 
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Н ,      (10) 

 

де ∆ – різниця довжини діагоналей піраміди. 

2. Похибка вимірювань: 

 

DS  ,   (11) 

 

де D – дисперсія. 

Результати вимірювань показали, що для зразків, 

які затверділи конвективним нагріванням, мікротве-

рдість становить: зразок №1 – 29,61 кгс/мм
2
; при 

інфрачервоному нагріванні: зразок №2 – 30,85 

кгс/мм
2
; при ІЧ селективному методі: зразок №3 – 

34,57 кгс/мм
2
. 

Аналіз отриманих результатів показав, що зраз-

ки, які затверділи селективним ІЧ методом протягом 

75 хвилин, мають більш високу мікротвердість. Це 

підтверджує отримана компактна структура поліме-

ру та висока ступінь полімеризації 97 % [26]. 

Результати металографічних досліджень, вико-

наних на мікроскопі МІМ–8, показали, що в отри-

маних зразках епоксидної композиції за допомогою 

селективного ІЧ методу спостерігається компактна 

структура матеріалу (рис. 3, а). При конвективному 

методі тверднення структура неоднорідна (рис. 3, б). 
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х150     х150 

а)                                                                                     б) 

Рисунок 3 – Структура епоксидної композиції ЕДТ-10: 

а – при селективному методі; б – при конвективному нагріванні 

 

ВИСНОВКИ. В результаті проведеного дослі-

дження встановлено, що з метою зниження енерго-

ємності процесу тверднення епоксидної композиції 

ЕДТ-10+УП606/2(1%), рекомендується проводити 

селективним методом інфрачервоного нагрівання, 

який забезпечує рівномірність розподілу температу-

ри по всій оброблюваній поверхні, зберігаючи ста-

більні підвищені фізико-механічні характеристики. 

Даний метод дозволяє отримати більш високу мік-

ротвердість, компактну структуру полімеру та висо-

кого ступеня тверднення 97 %. Значним показником 

вибору селективного методу є зменшення часу тве-

рднення епоксидної композиції з 7 годин конвекти-

вним методом до 75 хвилин. 
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Purpose To improve the physical and mechanical characteristics of the epoxy composition, reduce energy consump-

tion, cost, reduce production areas, as well as protect the environment, for the hardening thin-walled structures made of 

polymer composite materials, it is necessary to choose the most rational method for curing polymer composite materi-

als. Methodology The prepared samples of the epoxy binder ЭДТ-10+УП606/2(1%) with a size of 10х10х10 mm, 

were hardened by convective, IR heating, and selective IR heating according to specified modes. IR heating is provided 

by unit with three halogen incandescent lamps type КГТ-220-1000-1 inside and using a salt filter. The mode of compo-

sition hardening according to three technologies has been developed. Findings The results of measurements of the 

cured samples showed that the highest microhardness was achieved using selective IR heating. Metallographic studies 

has shown that polymer obtained a compact structure with a high degree of hardening, approximately 97%. Hardened 

samples of ЭДТ-10 epoxy binder were subjected to mechanical tests. Having determined the microhardness, it was 

found that during the selective hardening of the ЭДТ-10 binder,  the microhardness was 34,57 kgf/mm
2
, IR heating - 

30,85 kgf/mm
2
, convective heating – 29,61 kgf/mm

2
. Originality To obtain the maximum specific power from the IR 

emitter, salt filters were used, in which the main part of the emitted energy fell on the wavelength (2,8 – 3,2)·10
-6 

м. 

This technique allows you to select the necessary frequency bands. Practicalvalue The results of epoxy composition 

samples hardening experiment showed that the hardening process by the IR heating selective method takes 1 hour and 

15 minutes, in contrast to convective heating which requires at least 7 hours and IR heating with 2 hours and 30 

minutes. The selective method provides a uniform temperature distribution over the entire surface to be treated, which 

ensures high physical and mechanical characteristics. Conclusions On the basis of experimental researches with help 

selective method IR of hardening samples from PCM have been received on the basis of epoxy binding which possess 

high mechanical durability and compact structure in comparison with a composition which hardening a traditional con-

vection heating.  

Key words: epoxy binding, polymer, the IR-irradiation, hardening compositions, selective method, salt filter. 
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