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АНОТАЦІЯ 

Колісник Р.В. Металеві та композиційні закладні нагрівальні елементи 

для зварювання термопластичних полімерів. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 132 «Матеріалознавство» (13 – Механічна інженерія). – 

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. – Інститут 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, 2021. 

Дослідження присвячено розробці закладних нагрівальних елементів 

(ЗНЕ) та параметрів режимів зварювання для покращення з’єднання між 

закладними нагрівальними елементами та поверхнями полімерних матеріалів 

з кінцевою метою підвищення механічної міцності зварних з’єднань. В роботі 

для вирішення поставленої науково-технічної задачі проведено модифікацію 

поверхні типових закладних нагрівальних елементів з корозійностійкої сталі 

та титану методом мікроплазмового напилення такими матеріалами як ніхром, 

титан, молібден і сталь 65Г та розроблено новітні закладні нагрівальні 

елементи на основі електропровідних полімерних композитів, з 

використанням яких отримані стикові та напусткові зварні з’єднання з 

міцністю на рівні, відповідно, 95…98% та 100% міцності основного матеріалу. 

Зварювання закладним нагрівальним елементом (ЗЗНЕ) 

використовується, в першу чергу, для з’єднання деталей складної конфігурації 

в авіакосмічній, автомобіле- та суднобудівній галузях промисловості. При 

цьому нагрівальний елемент залишається в зварному з’єднанні. У зв’язку з 

тим, що його структура і властивості відрізняються від основного матеріалу 

деталей, адгезія між ними низька, а експлуатація в умовах циклічних 

температурно-силових навантаженнях може призвести до руйнування зварних 

з’єднань. Тому, актуальним залишається питання підвищення міцності 

зварних з’єднань шляхом покращення адгезії між закладним нагрівальним 

елементом і полімерним матеріалом деталей в зварному з’єднанні. В той же 

час, іншим шляхом вирішення зазначеної проблеми може бути використання 
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нагрівальних елементів, які за своїми властивостями максимально близькі до 

основного полімерного матеріалу деталей. У зв’язку з цим актуальним є 

створення і дослідження електропровідних полімерних композитів на основі 

полімеру, з якого виготовлено деталі, що зварюються, та їх використання як 

закладних нагрівальних елементів для зварювання.  

Метою роботи є оптимізація властивостей металевих і розробка 

композиційних закладних нагрівальних, вивчення закономірностей впливу їх 

типу та режимів зварювання на механічну міцність зварних з’єднань 

термопластичних полімерів. 

Об’єктом дослідження є закономірності впливу типу та структури 

закладних нагрівальних елементів з корозійностійкої сталі, титану та 

електропровідних полімерних композитів, а також величини питомої 

потужності процесу зварювання на формування та якість зварних з’єднань 

термопластів.  

Предметом дослідження є закладні нагрівальні елементи з 

корозійностійкої сталі, титану та електропровідних полімерних композитів, а 

також зварні з’єднання термопластів, сформовані з їх використанням. 

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі проведені  

комплексні дослідження для підвищення механічної міцності зварних з’єднань 

термопластичних полімерів з використанням різних типів закладних 

нагрівальних елементів та параметрів режиму зварювання. До новизни 

дослідження можна віднести такі положення: 

1. Вперше розвинуті уявлення щодо впливу модифікації поверхні 

закладних нагрівальних елементів з сіток із корозійностійкої сталі і титану та 

виявлено залежність між матеріалом покриття, морфологією поверхні і 

режимом зварювання та міцністю зварних з’єднань термопластичних 

полімерів. 

2. Вперше визначено, що модифікація ніхромом поверхні закладного 

нагрівального елемента з сітки із корозійностійкої сталі за питомої потужності 

процесу зварювання 60...100 Вт/см2 і часу зварювання 150…60 секунд, 
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забезпечує приріст міцності зварних з’єднань на 10..13%, відносно 

відповідних сіток з немодифікованими поверхнями, завдяки збільшенню 

питомої площі контакту між полімером і нагрівальним елементом і 

покращенню адгезії між ними. 

3. Вперше виявлено закономірності впливу вмісту та характеру 

розподілу наповнювачів в полімерних композитах для їх використання як 

закладних нагрівальних елементів при зварюванні термопластичних 

полімерних матеріалів і встановлено, що закладні нагрівальні елементи на 

основі полімерних композитів «поліетилен високої густини / вуглецева сажа» 

з вмістом сажі 30 % від об’єму забезпечують найбільш рівномірний розігрів по 

площі і найменший вплив ефекту позитивного температурного коефіцієнту 

опору в порівнянні з композитами «поліетилен високої густини / вуглецеве 

волокно» і «поліетилен високої густини / вуглецева сажа / вуглецеве волокно», 

що пов’язано з впорядкованим розподілом електропровідної фази 

наповнювача  - сажі ньому. 

4. Вперше встановлено, що режими зварювання з параметрами: час 

зварювання 120 с, еквівалентній електричній потужності процесу зварювання 

полімерним композитним закладним нагрівальним елементом в межах  

20…30 Вт/см2 і притискного зварювального зусилля 1 МПа забезпечують 

утворення стикового та напусткового зварних з’єднань з міцністю на рівні 98% 

та 100% відносно міцності основного матеріалу.  

Практичне значення отриманих результатів. Підвищена 

ефективність металевої сітки як закладного нагрівального елементу та 

визначена перспектива використання полімерних композитів як нагрівальних 

елементів для зварювання пластмасових деталей. Розроблено технологічні 

рекомендації щодо зварювання інженерних та високотехнологічних пластмас 

з використанням закладного нагрівального елементу як на основі металевої 

сітки з модифікованою поверхнею, так і на основі полімерного композиту, 

достовірність яких перевірено при зварюванні ряду конструкцій з інженерних 

та високотехнологічних пластмас і успішно апробовано на ДП «КБ «Антонов» 
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та ДП «КБ «Південне» ім. М.К.Янгеля». Технологічні рекомендації 

використано як базу для укладання договору про спільні науково-дослідні 

роботи з міжнародною корпорацією «AliAXIS» (Бельгія). 

Характеристика роботи. У вступі висвітлено стан прикладних 

проблем, які виникають при зварюванні закладним нагрівальним елементом і 

обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та задачі дослідження, 

висвітлено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів. 

Представлено інформацію про зв'язок роботи з науковими темами та 

апробацію результатів дисертації, наведено публікації автора, в яких 

викладено основний зміст дисертаційної роботи.  

У розділі 1 проаналізовано існуючі джерела, що висвітлюють сучасний 

стан досліджень зварювання закладним нагрівальним елементом. Визначено, 

що внаслідок низької адгезії між закладним нагрівальним елементом і 

полімером відбувається погіршення міцності зварних з’єднань термопластів. 

Розглянуто перспективу використання модифікованих металевих та 

електропровідних полімерних композитів як закладних нагрівальних 

елементів для зварювання в різних галузях промисловості. 

У розділі 2 наведені відомості про матеріали та методи досліджень, які 

використовувалися в процесі виконання дисертаційної роботи. 

У розділі 3 розглядається питання покращення адгезії між полімером і 

ЗНЕ у вигляді металевих сіток з корозійностійкої сталі і титану шляхом 

модифікації їх поверхні різними покриттями для підвищення площі контакту 

зчеплення. Проаналізовано вплив покриття на теплопередачу в зварному 

з’єднанні. Визначено вплив параметрів режиму зварювання і типу покриття на 

механічні властивості зварних з’єднань.  

У розділі 4 представлено результати по формуванню і дослідженню 

структури і теплофізичних властивостей полімерних композитів з різним 

типом вуглецевого наповнювача, а також визначенню складу композиту, який 

забезпечує найефективніше перетворення електричної енергії в теплову та 

забезпечує рівномірність їх нагріву. Проведено електричні вимірювання для 
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визначення нагрівальних властивостей на постійному і змінному струмі. 

Визначено вплив концентрації наповнювача на термостабільність композитів 

і температуру фазових переходів. 

У розділі 5 наведені результати практичного  використання розроблених 

полімерних композитів як закладних нагрівальних елементів для зварювання 

стикових і напусткових зварних з’єднань з поліетилену. Визначені такі 

параметри режиму зварювання як потужність і час процесу зварювання, при 

яких відбувається розплавлення деталей в зоні контакту і формування 

зварного з’єднання. Проаналізовано вплив цих параметрів на міцність зварних 

з’єднань і розроблено технологічні рекомендації щодо зварювання стикових і 

напусткових зварних з’єднань. 

Ключові слова: полімерні композити, вуглецеві наповнювачі, 

нагрівальні властивості, зварювання закладним нагрівальним елементом, 

міцність зварних з’єднань, нагрівальні елементи з модифікованою поверхнею. 
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ANNOTATION 

Kolisnyk R. Metal and composite embedded heating elements for welding of 

thermoplastic polymers. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy on a specialty 132 "Material sciences" (13 - Mechanical engineering). – 

E. O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of 

Ukraine. - E. O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of 

Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021.  

The research is devoted to the development of embedded heating elements 

(EHE) and welding parameters to improve the bonding between the heating element 

and the surfaces of polymeric materials with the ultimate goal of increasing the 

mechanical strength of the welded joints. In the work to solve the scientific and 

technological task was carried out modification of the surface of typical embedded 

heating elements of stainless steel and titanium by microplasma spraying such 

materials as nichrome, titanium, molybdenum, and steel 65G and developed 

innovative embedded heating elements based on electrically conductive polymer 

composites that provide formation of butt and overlap joints with a strength level of, 

respectively, 95 ... 98% and 100% strength of the base material. 

Welding with an embedded welding element (WEHE) is primarily used for 

joining parts of complex configurations in the aerospace, automotive, and 

shipbuilding industries. In this case, the embedded heating element remains in the 

welded joint. Due to the fact that its structure and properties differ from the basic 

material of parts, the adhesion between them is low, and the operation under 

conditions of cyclic temperature-force conditions may lead to failure of the welded 

joints. Therefore, the relevance of increasing the strength of welded joints by 

improving the adhesion between embedded heating element and polymeric material 

of parts in the welded joint is still relevant. At the same time, another way of solving 

the mentioned problem could be the use of embedded heating element, which is as 

close as possible to the basic polymeric material of the parts by their properties. In 

this regard, it is relevant to create and investigate electrically conductive polymeric 
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composites based on the polymer from which the parts to be welded are made and 

to use them as embedded heating elements for welding. 

The aim of the work s the optimization of the properties of metal and the 

development of composite embedded heating elements and to study of patterns of 

influence of their type and welding modes on the mechanical strength of welded 

joints of thermoplastic polymers. 

The object of the study is the laws of influence of the type and structure of 

embedded heating elements made of stainless steel, titanium, and electrically 

conductive polymer composites, as well as the value of the specific power of the 

welding process on the formation and quality of welded thermoplastics. 

The subject of the study is embedded heating elements made of stainless 

steel, titanium, and electrically conductive polymer composites, as well as welded 

joints of thermoplastics formed with their use. 

The scientific novelty of the obtained results. The work includes complex 

studies to increase the mechanical strength of welded joints of thermoplastic 

polymers using different types of embedded heating elements and parameters of the 

welding mode. The novelty of the study includes the following provisions: 

1. Іdeas about the influence of surface modification of embedded heating 

elements made of stainless steel and titanium was developed and the dependence 

between coating material, surface morphology, and welding mode, and strength of 

welded bonds of thermoplastic polymers was revealed. 

2. It was found that nichrome modification of the surface of the stainless 

steel mesh heating element with the welding process power of 60 ... 100 W/cm2 and 

the welding time of 150 ... 60 seconds ensures the increase of weld joint strength by 

10 ... 13%, relative to the corresponding meshes with unmodified surfaces, due to an 

increase of the area of contact between the polymer and the heating element and the 

improvement of adhesion between them. 

3. For the first time the regularities of influence of content and character 

of distribution of fillers in polymeric composites for their use as embedded heating 

elements at welding of thermoplastic polymeric materials are revealed and it is 
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established that embedded heating elements on the basis of polymeric composites 

"high-density polyethylene/carbon black" with carbon black content 30% from the 

volume provide the most uniform heating in the area and the least impact of the 

effect of a positive temperature coefficient of resistance in comparison with 

composites "high-density polyethylene/carbon fiber" and "high-density 

polyethylene/carbon black/carbon fiber", which is associated with orderly 

distribution of electrically conductive phase of the filler – carbon black in it.  

4. For the first time, it is established that welding modes with parameters: 

welding time of 120 s, equivalent electric power of welding process by polymer 

composite embedded heating element within 20… 30 W/cm2, and clamping welding 

force of 1 MPa provide formation of butt and overlap welds with strength at the level 

of 98% and 100% relative to the strength of the base material. 

The practical significance of the results. The efficiency of metal mesh as a 

embedded heating element is increased and the prospect of using polymer 

composites as heating elements for welding plastic parts is determined. 

Technological recommendations for welding of engineering and high-tech plastics 

with the use of embedded heating element both on the basis of a metal mesh with a 

modified surface and on the basis of a polymer composite have been developed, the 

reliability of which was tested during welding of a number of engineering and high-

tech plastics at SE "Antonov" and Yuzhnoye State Design Office. The prospects of 

their large-scale use are shown. The technological recommendations were used as a 

basis for concluding an agreement on joint research with the international 

corporation "AliAXIS" (Belgium). 

Characteristics of work. The introduction highlights the state of applied 

problems that arise during welding of the embedded heating element and 

substantiates the relevance of the topic, formulates the purpose and objectives of the 

study, highlights the scientific novelty and practical significance of the results. The 

information on connection of work with scientific themes and approbation of results 

of the dissertation is presented, publications of the author in which the basic 

maintenance of the dissertation work is stated are presented. 
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Section 1 analyzes the existing sources that highlight the current state of 

research on welding with embedded heating element. It is determined that due to the 

low adhesion between the embedded heating element and the polymer, the strength 

of the welded joints of thermoplastics disimproves. The prospect of using modified 

metal and electrically conductive polymer composites as embedded heating 

elements for welding in various industries is considered. 

Section 2 provides information about the materials and research methods used 

in the process of dissertation work. 

Section 3 discusses the issue of improving the adhesion between the polymer 

and embedded heating element in the form of metal mesh made of stainless steel and 

titanium by modifying their surface with different coatings to increase the contact 

area of adhesion. The influence of the coating on the heat transfer in the welded joint 

is analyzed. The influence of welding mode parameters and coating type on the 

mechanical properties of welded joints is determined. 

Section 4 presents the results on the formation and study of the structure and 

thermophysical properties of polymer composites with different types of carbon 

filler, as well as determining the composition of the composite, which provides the 

most efficient conversion of electrical energy into heat and ensures uniform heating. 

Electrical measurements were performed to determine the heating properties at DC 

and AC. The influence of filler concentration on the thermal stability of composites 

and temperature of phase transitions is determined. 

Section 5 presents the results of the research on the use of polymer composites 

as embedded heating element for welding butt and lap welds made of polyethylene. 

The parameters of the welding mode are defined as the power and time of the 

welding process, at which the parts in the contact zone melt and the weld is formed. 

The influence of these parameters on the strength of welded joints is analyzed and 

technological recommendations for welding butt and lap welds are developed. 

Keywords: polymer composites, carbon fillers, heating properties, welding 

with embedded heating element, strength of welded joints, heating elements with 

modified surface.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ВС –  вуглецева сажа 

ДСК – диференційна скануюча калориметрія 

ЕПК – електропровідні полімерні композити 

ЗНЕ закладний нагрівальний елемент 

ЗЗНЕ – зварювання закладним нагрівальним елементом 

НТК – негативний температурний коефіцієнт опору, K−1 

ПТК –  позитивний температурний коефіцієнт опору, K−1 

ПЕІ –  поліетерімід 

ПЕ – поліетилен 

ПЕВГ –  поліетилен високої густини 

ТГА –  термогравіметричний аналіз 

Е – енергія, яка вводиться в зварне з’єднання при зварюванні 

LSS –  leap shear strength (міцність на зсув) 

Р – питома потужність процесу зварювання 

R –  електричний опір композиту 

Т5 –  температура деструкції при втраті зразком 5 % маси 

Т10–  температура деструкції при втраті зразком 10 % маси 

Т50 –  температура деструкції при втраті зразком 50 % маси 

Тmax – температура максимальної швидкості деструкції 

Ткр – температура кристалізації 

Тпл – температура плавлення 

Tр  – рівноважна температура композиту 

𝜑 – концентрація наповнювача 

𝜑𝑐 – Поріг перколяції 

σ – міцність на розтяг  

σе – електропровідність 

𝜒кр –  кристалічність 
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ВСТУП 

Актуальність теми. На сьогоднішній день в промисловості, зокрема, в 

будівельній, авіаційній і ракетно-космічній галузях, в якості конструкційного 

матеріалу використовуються полімерні композити, які, на відміну від 

традиційних матеріалів, володіють низькою густиною і високою корозійною 

стійкістю. З кожним роком на ринку полімерних композитів з’являються як 

нові синтезовані полімери, так і добре відомі, але з покращеними 

характеристиками, які вони набувають завдяки постійному удосконаленню 

технологій їх виготовлення. Однак з розробкою нових конструкційних 

полімерних матеріалів постає проблема удосконалення існуючих технологій 

їх з’єднання, зокрема зварювання.  

Зварювання закладним нагрівальним елементом (ЗЗНЕ) є одним  

найперспективніших для подальших розробок способом з’єднання, оскільки 

воно гарантовано забезпечує підведення тепла у важкодоступні місця і дозволяє 

проводити зварювання з’єднань складної конфігурації. Найчастіше 

нагрівальним елементом слугують плетений металевий дріт або сітка з 

корозійностійкої сталі, а також полімерний препрег армований вуглецевим 

волокном. Нагрівальний елемент у випадку такого способу зварювання 

залишається в зварному з’єднанні, однак через відмінності у структурі та 

фізико-хімічних властивостях відносно основного матеріалу деталей він за 

певних обставин, може відігравати роль дефекту. Здебільшого вони, виникають 

внаслідок слабкої адгезії між елементами, що зварюються. Про що свідчать 

літературні джерела в яких повідомляється про незначні сили взаємодії між 

нагрівальним елементом і полімером деталей, тому відкритим і надзвичайно 

актуальним залишається питання підвищення міцності зварних з’єднань, 

шляхом покращення адгезії між матеріалом нагрівального елементу і 

полімерним матеріалом деталей у зварному з’єднанні. Іншим шляхом 

вирішення цієї проблеми є застосування нагрівальних елементів, які за своїми 

структурою та властивостями максимально близькі до основного матеріалу 

деталей. Ця задача може бути вирішена шляхом використання нагрівальних 
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елементів на основі електропровідних полімерних композитів, полімерна 

матриця яких виготовляється з того ж самого матеріалу, що і зварювальні 

деталі. На даний час робіт, присвячених дослідженню цього питання одиниці. 

У зв’язку з цим актуальним є розробка електропровідних полімерних 

композитів та створення на їх основі закладних нагрівальних елементів для 

зварювання пластмас. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Результати дисертаційної роботи отримано в процесі виконання науково-

дослідних робіт, які виконувалися в Інституті електрозварювання імені Є.О. 

Патона Національної академії наук України, за темами відомчого замовлення 

НАН України та цільових наукових програм ВФТПМ НАН України: 

«Розробка наукових базисів направленого керування формуванням структури 

та експлуатаційних властивостей зварних з’єднань полімерних матеріалів під 

дією зовнішніх та внутрішніх факторів» (№ держреєстрації 0118U100486), 

«Дослідження зварюваності, розробка технологій та устаткування для 

зварювання нових композиційних матеріалів на основі термостійких 

поліаріленових та поліолефінових термопластів» (№ держреєстрації 

0113U000349), «Дослідження механізмів формування, структури та 

теплофізичних властивостей зварних з’єднань термопластичний полімерних і 

композитних матеріалів при використанні джерел нагріву різної фізичної 

природи» (№ держреєстрації 0115U006707). 

Метою роботи є оптимізація властивостей металевих і розробка 

композиційних закладних нагрівальних, вивчення закономірностей впливу їх 

типу та режимів зварювання на механічну міцність зварних з’єднань 

термопластичних полімерів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішення наступних 

завдань: 

1. Провести модифікацію поверхні сіток з високолегованої сталі та 

титану для підвищення їх ефективності як закладних нагрівальних елементів. 
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2. Визначити закономірності впливу матеріалу покриття та 

морфології модифікованої поверхні на адгезію між полімером та металевим 

нагрівальним елементом, а також міцність кінцевих зварних з’єднань.  

3. Розробити електропровідні полімерні композити на основі 

поліетилену високої густини з сегрегованою структурою вуглецевих 

наповнювачів – сажі і волокон, та створити на їх основі закладні нагрівальні 

елементи. 

4. Вивчити вплив типу та вмісту наповнювачів на електричні, 

термічні та механічні властивості полімерних композитів і визначити їх 

раціональний склад, за якого відбувається рівномірне нагрівання по всій 

поверхні закладного нагрівального елементу в процесі зварювання. 

5. Встановити раціональні режими зварювання закладними 

нагрівальними елементами для досягнення максимальної міцності кінцевих 

зварних з’єднань. 

Об’єктом дослідження є закономірності впливу типу та структури 

закладних нагрівальних елементів з корозійностійкої сталі, титану та 

електропровідних полімерних композитів, а також величини питомої 

потужності процесу зварювання на формування та якість зварних з’єднань 

термопластів.  

Предметом дослідження є закладні нагрівальні елементи з 

корозійностійкої сталі, титану та електропровідних полімерних композитів, а 

також зварні з’єднання термопластів, сформовані з їх використанням. 

Методи дослідження. Для досягнення мети в роботі використані 

стандартизовані методи досліджень: оптичною мікроскопією (на мікроскопі 

Versamet-2 і у відповідності до ДСТУ EN 12814-5:2018) досліджували 

морфологію композитів, нагрівальних елементів та зварних з’єднань; 

термостабільність полімерних композитів визначали термогравіметричним 

аналізом (ТГА) на приладі TA Instruments TGA Q50; дослідження 

температурної залежності фазових переходів в полімерних композитах 

проводили методом диференційної сканувальної калориметрії (ДСК) на 
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приладі TA Instruments DSC Q2000); вимірювання їх теплопровідності 

проводили на приладі TPS 2200S (HotDisk AB, Швеція), вимірюванням 

електропровідності на постійному (за допомогою тераомметру Е6-13А 

Radiotechnika і приладів KEITHLEY 236, KEITHLEY 2400) струмі визначали 

електричні властивості полімерних композитів та нагрівальних елементів; 

механічними випробуваннями (на розривній машині FP-10 у відповідності до 

стандартів EN 12814–2:2000 і ASTM D1002–10 (2019)) досліджували 

механічну міцність зварних з’єднань; теплові поля при зварюванні 

експериментально визначали в інфрачервоному спектрі електромагнітного 

випромінювання за допомогою тепловізора СЕМ DT-980. Отримані 

експериментальні дані обробляли з використанням статистичних методів. 

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі проведені  

комплексні дослідження для підвищення механічної міцності зварних з’єднань 

термопластичних полімерів з використанням різних типів ЗНЕ та параметрів 

режиму зварювання. До новизни дослідження можна віднести такі положення: 

1. Вперше розвинуті уявлення щодо впливу модифікації поверхні 

закладних нагрівальних елементів з сіток із корозійностійкої сталі і титану та 

виявлено залежність між матеріалом покриття, морфологією поверхні і 

режимом зварювання та міцністю зварних з’єднань термопластичних 

полімерів. 

2. Визначено, що модифікація ніхромом поверхні закладного 

нагрівального елемента з сітки із корозійностійкої сталі за питомої потужності 

процесу зварювання 60...100 Вт/см2 і часу зварювання 150…60 секунд, 

забезпечує приріст міцності зварних з’єднань на 10..13%, відносно 

відповідних сіток з немодифікованими поверхнями, завдяки збільшенню 

питомої площі контакту між полімером і нагрівальним елементом і 

покращенню адгезії між ними. 

3. Вперше виявлено закономірності впливу вмісту та характеру 

розподілу наповнювачів в полімерних композитах для їх використання як 

закладних нагрівальних елементів при зварюванні термопластичних 
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полімерних матеріалів і встановлено, що закладні нагрівальні елементи на 

основі полімерних композитів «поліетилен високої густини / вуглецева сажа» 

з вмістом сажі 30 % від об’єму забезпечують найбільш рівномірний розігрів по 

площі і найменший вплив ефекту позитивного температурного коефіцієнту 

опору в порівнянні з композитами «поліетилен високої густини / вуглецеве 

волокно» і «поліетилен високої густини / вуглецева сажа / вуглецеве волокно», 

що пов’язано з впорядкованим розподілом електропровідної фази 

наповнювача  - сажі ньому. 

4. Вперше встановлено, що режими зварювання з параметрами: час 

зварювання 120 с, еквівалентній електричній потужності процесу зварювання 

полімерним композитним закладним нагрівальним елементом в межах  

20…30 Вт/см2 і притискного зварювального зусилля 1 МПа забезпечують 

утворення стикового та напусткового зварних з’єднань з міцністю на рівні 98% 

та 100% відносно міцності основного матеріалу.  

Практичне значення отриманих результатів. Підвищена 

ефективність металевої сітки як закладного нагрівального елементу та 

визначена перспектива використання полімерних композитів як нагрівальних 

елементів для зварювання пластмасових деталей. Розроблено технологічні 

рекомендації щодо зварювання інженерних та високотехнологічних пластмас 

з використанням закладних нагрівальних елементів як на основі металевої 

сітки з модифікованою поверхнею, так і на основі полімерного композиту, 

достовірність яких перевірено при зварюванні ряду конструкцій з інженерних 

та високотехнологічних пластмас і успішно апробовано на ДП «КБ «Антонов» 

та ДП «КБ «Південне» ім. М.К.Янгеля». Показана перспективність 

широкомасштабного використання таких закладних нагрівальних елементів. 

Технологічні рекомендації використано як базу для укладання договору про 

спільні науково-дослідні роботи з міжнародною корпорацією «AliAXIS» 

(Бельгія). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, в якій основні положення, результати та висновки, що виносяться на 
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захист, отримані здобувачем особисто. Вибір тем атики [5,6], постановка мети 

[3] та завдань дослідження [3,4] здійснено здобувачем спільно з науковим 

керівником д.т.н. Юрженко М.В. Частина експериментальних досліджень, 

зокрема формування полімерних композитів та нагрівальних елементів з них 

[1,2], дослідження їх електричних на постійному струмі та теплофізичних 

властивостей [1,2], виконана в Інституті хімії високомолекулярних сполук 

НАН України спільно з д.ф.-м.н., проф. Мамунею Є.П. Також частину 

експериментальних робіт, зокрема вимірювання електропровідності на 

змінному струмі та теплопровідності [2], і обговорення їх результатів [2] 

проведено з проф. Себастьяном Прюво (Sébastien Pruvost) в Національному 

інституті прикладних наук (Ліон, Франція) в рамках міжнародного стажування 

за грантової підтримки Посольства Французької республіки в Україні. 

У проведенні експериментальних досліджень та інтерпретації їх 

результатів брали участь к.т.н. Кораб М.Г., к.т.н. Войнарович С.Г. 

(модифікування поверхні сітки з високолегованої сталі, ІЕЗ ім. Є.О. Патона 

НАН України) та к.х.н. Ващук А.В. (узагальнення результатів диференціальної 

сканувальної калориметрії і термогравіметричного аналізу, ІЕЗ ім. Є.О. 

Патона НАН України). 

Апробація результатів роботи. Основні результати дисертаційної 

роботи були представлені на міжнародних та вітчизняних конференціях, 

зокрема: Дев’ята всеукраїнська міжгалузева науково-технічна конференція 

студентів, аспірантів та наукових співробітників „Зварювання та споріднені 

процеси і технології”, 8-10 червня 2016 р, м. Київ, Україна; Міжнародна 

науково-практична конференція «Розвиток інноваційної діяльності в галузі 

технічних та фізико-математичних наук», 22-24 вересня 2016 р., Миколаїв, 

Україна; 9th International conference of young scientists on welding and related 

technologies, 23-26 May 2017, Kyiv, Ukraine; V International research and 

practitice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2017), 23-26 

August 2017, Chernivtsi, Ukraine; Науково-практична конференція 

«Аерокосмічні технології в Україні: проблеми та перспективи», 4 жовтня 2017 
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р., с. Новосілки, Україна; VI Internatitional research and practitice conference 

«Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2018), 27-30 August 2018, Kyiv, 

Ukraine; 2018 IEEE International conference «Nanomaterials: Application and 

Properties» (NAP-2018), 9-14 September 2018, Zatoka, Ukraine; ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Розвиток інноваційної діяльності в галузі 

технічних та фізико-математичних наук», 13-15 вересня 2018, Миколаїв, 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ЗАКЛАДНИМ 

НАГРІВАЛЬНИМ ЕЛЕМЕНТОМ 

 

1.1. ЗЗНЕ типовими нагрівальними елементами 

На сьогоднішній день не існує галузі промисловості де б не 

застосовувалися полімери або композити на їх основі. Основними з них 

являються автомобіле- і авіабудування, де використання таких матеріалів 

дозволяє знизити масу конструкцій, що в свою чергу знижує використання 

паливно-мастильних матеріалів в процесі експлуатації. Оскільки всі 

конструкції складаються не з монолітних деталей, а із складальних одиниць, 

то виникає необхідність їх з’єднання. Традиційними способами з’єднання є 

механічне і клейове кріплення. Проте, ці два способи мають ряд недоліків, 

зокрема необхідність у тривалій та вартісній підготовці поверхні для 

склеювання і поява концентраторів напружень в процесі свердління отворів 

для механічного кріплення [1]. Завдяки структурі та властивостям 

термопластичних полімерних матеріалів, зокрема здатності до плавлення, 

переходу у в’язко-текучий стан та подальшій кристалізації, вони можуть бути 

з’єднані зварюванням.  

Однією з найбільш перспективних і ефективних технологій з’єднання є 

зварювання закладним нагрівальним елементом (ЗЗНЕ) завдяки значним 

перевагам, а саме дешеве зварювальне обладнання, низьке енергоспоживання 

і простота технології зварювання [2]. Принцип ЗЗНЕ термопластичних 

композитів схематично показаний на рис. 1.1. Компонентом, який генерує 

необхідну енергію на межі з’єднання двох деталей, слугує закладний 

нагрівальний елемент (ЗНЕ) (поз. 1, рис. 1.1), в ролі якого, зазвичай, виступає 

металевий дріт, сітка або препрег з вуглеволокна, затиснуті між двома 

деталями, які підлягають зварюванню (поз. 2, рис.1.1) [3], [4]. Кінці ЗНЕ 

під’єднуються до електромережі постійного або змінного струму через 

струмопідводи (поз. 3, рис. 1.1). Для запобігання шунтування струму у 
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випадку зварювання композитних матеріалів використовують ізолятори (поз. 

4, рис. 1.1). При протіканні електричного струму крізь ЗНЕ його температура 

на межі двох деталей зростає внаслідок виділення тепла Джоуля. Після 

зварювання нагрівальний елемент залишається у зварному з’єднанні. 

 

Рисунок 1.1 – Схематичне зображення процесу ЗЗНЕ. 

1.1.1. Параметри режиму ЗЗНЕ 

До основних параметрів режиму ЗЗНЕ відносяться: тип НЕ, його 

електричний опір, потужність процесу зварювання (напруга і струм 

живлення), притискне зварювальне зусилля. Нижче буде ретельно 

розглянутий вплив кожного з параметрів на якість зварного з’єднання. 

1.1.1.1. Типи нагрівальних елементів для ЗЗНЕ 

Одним з параметрів, який має чи не найбільший вплив на міцність 

зварного з’єднання є матеріал і розмір ЗНЕ. Як було зазначено вище, 

традиційно використовують два типи ЗНЕ – препрег з вуглеволокна і 

металевий дріт або сітку. В свою чергу, НЕ з препрегу може мати вигляд 

однонаправленого [5] або плетеного шару [6] вуглеволокна (ВВ). Основною 

перевагою використання таких ЗНЕ є їх сумісність з основним матеріалом 

деталей, в першу чергу у випадку зварювання армованих термопластичних 

композитів. Було встановлено, що використання ЗНЕ з шару плетеного ВВ 

забезпечує рівномірне розповсюдження тепла в обох напрямках, в порівнянні 

з однонаправленим, у якого теплопровідність в напрямку перпендикулярному 
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орієнтації волокон незначна [7], [8]. У зв’язку з цим, використання плетеного 

ЗНЕ збільшує міцність на зсув LSS (з англ. leap shear strength – міцність на зсув) 

на 69% в порівнянні з однонаправленим НЕ. У роботі [9] показано, що 

орієнтація волокна, прилеглого до зони сплавлення, також впливає на 

значення LSS. При механічних випробуваннях встановлено, що нагрівальні 

елементи з волокнами, орієнтованими поперек навантаженню зразка, мали 

знижену міцність [6], [10]. 

Зусилля затискання в мідних електродах є однією з проблем 

використання ЗНЕ з препрегу ВВ. Рекомендований тиск, який забезпечує 

необхідний електричний контакт знаходиться в діапазоні РР=4…20 МПа [7]. 

Однак, такий тиск може призвести до руйнування волокон, що, в свою чергу, 

призведе до погіршення електроконтакту і нерівномірного нагрівання. В 

деяких роботах було встановлено, що напиленням на кінці НЕ, які 

затискаються в струмопідводах, срібла можна досягти кращого 

електроконтакту, але доцільність цього методу невиправдана [11]. У роботі [7] 

показано, ЗНЕ з металевої сітки менш чутливі до тиску затискання в мідних 

електродах, ніж ЗНЕ з вуглецевого волокна.  

З метою запобігання шунтування струму і нерівномірного нагрівання, 

що, в свою чергу, збільшує міцність з’єднання, ЗНЕ покривається тонким 

шаром аморфної термопластичної полімерної плівки. Зокрема, у роботах [10], 

[12] для аморфного поліетеріміду (ПЕІ) таку технологію названо 

«Thermabond». При цьому у роботі [13] доповідалося, що температура 

плавлення поверхонь знижується і, відповідно, зменшується і час зварювання. 

Запропонована технологія також запобігає міграція волокон в об`єм 

з’єднувальних деталей.  

У зв’язку з усім вищезазначеним (затискне зусилля, нерівномірність 

нагрівання, міграція волокон і т.п.) сфера використання ЗНЕ з вуглеволокна 

обмежена. На противагу цьому, у ЗНЕ з сітки з корозійностійкої сталі відсутні 

зазначені вище недоліки, що дозволяє варіювати у широкому діапазоні 

параметрами режиму зварювання [3], [14]. В той же час, у роботі [15] 
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зазначалася за певних умов можлива схильність ЗНЕ до гальванічної корозії. 

Міцність і відтворюваність зварних швів виконаних ЗНЕ з металевої сітки 

вища в порівнянні з ЗНЕ з препрегу з вуглецевого волокна [11], [16]. Металеві 

сітки з нержавіючої сталі відрізняються своїми типорозмірами (основні 

параметри - діаметр дроту та ширина вільної ланки – очка), а оскільки міцність 

зварного з’єднання забезпечується адгезією між ЗНЕ і полімерною матрицею, 

а також глибиною механічного занурення сітки в полімер [17], то в роботі на 

прикладі зварювання полімерного композиту ПЕТ/СВ було показано, що 

найвища середня міцність його зварних швів σ = 25,6 МПа забезпечується 

металевою сіткою типу b розміром 150х150 мм, з діаметром дроту 0,066 мм і 

шириною ланки 0,104 мм [18]. В той же час, в інших роботах, зокрема [16], 

встановлено, що при зварюванні композитів на основі поліетеркетонкетону 

ПЕКК/ВВ та поліетеріміду ПЕІ/ВВ і ПЕІ/СВ найвища міцність σ = 52, 47 і 33 

МПа, відповідно, досягається при використанні металевої сітки с розміром 

12,7х50 мм з діаметром дроту 0,046 мм і шириною очка 0,089 мм. Отже, 

завеликий діаметр дроту разом з незначною шириною вільної ланки обмежує 

течію розплаву полімеру крізь ЗНЕ.  

Одним з перспективних напрямків підвищення міцності зварного 

з’єднання за рахунок покращення адгезії полімерної матриці і ЗНЕ з сітки з 

нержавіючої сталі шляхом модифікування її поверхні покриттями різного 

походження [19]-[21]. Так, наприклад, у роботі [20] показано, що модифікація 

поверхні ЗНЕ з нержавіючої сталі покриттям силану при температурі оксидації 

Т=500°C з використанням етанолу як розчинника підвищує міцність σ зварних 

з’єднань на 32 % в порівнянні з вихідними ЗНЕ. В роботі [21] фрактографічний 

аналіз поверхні руйнування зварного з’єднання полімерного композита  

APC-2/AS4 показав, що напилення поверхні ЗНЕ з сітки з корозійностійкої 

сталі оксидом титану TiO2 підвищує міцність зчеплення між полімером і 

покриттям. Однак, було встановлено, що руйнування зварного шва 

відбувається між металевими дротами і покриттям TiO2, як це показано на рис. 

Б.1. 
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1.1.1.2. Електричний опір нагрівальних елементів для ЗЗНЕ 

Теплова енергія, яка буде виділятися в зоні зварювання при пропусканні 

електричного струму крізь нагрівальний елемент, напряму залежить від його 

електричного опору. Як відомо, опір будь-якого елемента пропорційний його 

довжині і обернено пропорційний площі [11]. 

При використанні як ЗНЕ одного шару препрегу ВВ його опір складає 

приблизно R=0,2 Ом [4], [11]. При нагріванні різні НЕ ведуть себе по різному. 

Нагрівання ЗНЕ з препрегу ВВ призводить до збільшення кількості носіїв 

заряду і, відповідно, його опір знижується в межах 6…16%. ЗНЕ з металевої 

сітки поводиться класично і його опір збільшується приблизно на 25%. Ці 

фактори повинні бути враховані при виборі режиму зварювання. 

Оскільки температура в зоні зварювання залежить від електричного 

опору ЗНЕ, то в літературі зустрічається перспектива використання ЗЗНЕ в 

«замкнутому контурі», контролюючи опір якого можливо керувати процесом 

зварювання [22]. 

1.1.1.3. Потужність ЗЗНЕ 

Величина введеної потужності, яка залежить від опору ЗНЕ, має 

суттєвий вплив на якість і міцність зварного з’єднання. Потужність і енергія, 

яка вводиться в зварне з’єднання розраховується до формул Б.1 і Б.2, 

відповідно. Наприклад, при зварюванні листів з АРС-2 для забезпечення 90% 

міцності основного матеріалу в зварне з’єднання необхідно ввести енергію 

Е=0,33 Дж/мм2 [4]. 

Загалом прийнято, що величина питомої потужності зварювання 

поділяється на 3 групи – низької (Р=10…75 кВт/м2), середньої (Р=75…130 

кВт/м2) і високої (Р більше 130 кВт/м2) [10]. Низький рівень потужності з 

тривалим часом зварювання призводить до значних теплових втрат в об’єм 

матеріалу, а також навколишнє середовище, з утворенням більшої зони 

термічного впливу і, за умови недостатнього притискного зусилля, 

видавлювання полімеру з зони зварювання [23]-[24]. Високий рівень 
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потужності при короткому часі зварювання призводить значного 

температурного градієнту на межі з’єднання та зони зварювання. У зв’язку з 

цим величини потужності і енергії повинні знаходитися в межах між 

мінімально допустимими і максимальними значеннями при яких, або не 

утворюється зварне з’єднання, або відбувається термічна деградація 

полімерного матеріалу [11]. Величина LSS і характер руйнування зварного 

з’єднання являються індикатором введеної потужності і енергії. З її 

збільшенням при фрактографічному аналізі спостерігається перехід від 

міжфазного до міжшарового руйнування. На основі всього вищевказаного 

розробляється «вікно» оптимальних параметрів режиму зварювання. Варто 

зазначити, що воно унікальне для кожної  комбінації «зварювальна установка 

- нагрівальний елемент - зварювані деталі» [9].  

На рис. Б.2 показано типовий приклад «вікна» оптимальних параметрів 

режиму зварювання композитів ВВ/ПЕІ [24] і СВ/ПП [11]. На осі ординат 

вказана потужність (кВт/м2), а на осі абсцис – час зварювання (с). Криві 

відповідають за еквівалентну енергію (кДж/м2) введену в зварний шов. Точки 

вказують на експериментальні дані. Критерієм міцності взято 90% міцності 

LSS стандартних спресованих зразків. На діаграмі показано 5 типових 

областей. Область II і III граничні значення вхідної потужності, де 

відбувається деградація матриці ЗНЕ (II) і високі теплові втрати (III). Область 

I – область параметрів ЗЗНЕ для утворення зварного з’єднання необхідної 

міцності. Зависокий час зварювання може призвести до деформацій і 

нестабільної геометрії зразків (область V). Область IV – область параметрів за 

яких утворюються непровари [24]. 

1.1.1.4. Притискне зусилля при ЗЗНЕ 

Притискне зусилля відіграє важливу роль у формуванні якісного 

зварного з’єднання. За рахунок нього відбувається зближення в контактній 

зоні, що сприяє структуруванню макромолекулярних ланок полімеру, 

витіснення повітря з зони контакту, а також запобігання розшаруванню в 

процесі нагрівання. 
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ЗЗНЕ традиційно проводиться за двома техніками: з постійним 

притискним зусиллям або постійним переміщенням [4], [25]. До переваг 

останнього можна віднести просте устатковання і регулювання товщини 

з’єднання. Тим не менше, на відміну від першого при ньому відсутній 

контроль тиску в процесі зварювання. На рис. Б.3 наведена характерна крива 

навантаження при ЗЗНЕ на прикладі зварювання напівкристалічного 

поліетеретркетону (ПЕЕК). На першому етапі превалюючими процесами є 

термічне розширення, ущільнення і скорочення розмірів. Збільшення тиску 

відбувається за рахунок процесу термічного розширення. З подальшим 

зростанням температури поверхні деталей в зоні зварювання розм’якшуються 

і деформуються під дією притискного зусилля. Скорочення розмірів 

відбувається шляхом заповнення вільного простору за рахунок пластичної 

течії розм’якшеного полімеру. На другому етапі домінує об’ємне розширення, 

пов’язане зі зростанням рухливості макромолекулярних ланцюгів під дією 

підвищеної температури. При досягненні максимального навантаження (Pm) 

розширення зменшується за рахунок поглинання прихованої теплоти 

плавлення. Надалі спостерігається швидке падіння тиску, що пов’язано з 

плавленням полімеру і текучості його розплаву в поперечному напрямку 

волокна (етап 3). Внаслідок цього в зоні зварювання відбувається 

структурування макромолекул і утворення зварного шва. Після вимкнення 

електричного струму (етап 4) границя розділу починає охолоджуватися. На 

етапах 5 і 6 відбувається кристалізація і зниження тиску за рахунок термічної 

усадки.  

В літературі представлено багато робіт із визначення рівнів притискного 

зусилля, за яких забезпечується міцність σ зварного з’єднання на рівні 

80…90% від міцності основного матеріалу [3], [24]. Загальноприйняте правило 

стверджує, що недостатнє притискне зусилля призводить до зниженої 

компенсації пружних деформацій в армованих волокнах та неповного 

видалення повітря з зони зварювання, що в кінцевому випадку впливає на 

низьку міцність зварного з’єднання. Зависоке зусилля витісняє розплавлений 
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полімерний матеріал з зони контакту, що виключає процес структурування 

полімеру, що теж призводить формування з’єднання з низької міцністю. 

В деяких роботах було встановлено, що при зварюванні 16-ти шарового 

композиту Графен/полісульфон (Radel®) міцність зварного з’єднання 

залежить від ширини зони зварювання, яка в свою чергу буде зменшуватися за 

зростанням температури при заданому тиску, так само як і за збільшенням 

тиску при заданій температурі, поки не досягне значення РР=0,43 МПа, після 

чого вже не відбувається додаткового ущільнення [5]. 

Притискне зусилля і час зварювання взаємопов’язані. Підвищити 

продуктивність процесу зварювання за рахунок зменшення часу зварювання 

можливо шляхом збільшення притискного зусилля [25], [26]. Залежність часу 

зварювання листів з полімерного композиту АРС-2 різної товщини від 

значення тиску показана на рис. Б.4 [26]. 

Загалом рекомендоване значення постійного притискного зусилля 

знаходиться в діапазоні РР=0,5…1 МПа [8], [25]. Разом з тим, відмічається, що 

тиск РР більший за 1 МПа несуттєвим чином впливає на час зварювання, в той 

час як РР нижчий за 0,5 МПа, значно збільшує його. З іншого боку, при 

постійному переміщенні рекомендований робочий тиск становить 

РР=0,15…0,4 МПа [24].  

1.1.2. Складнощі при ЗЗНЕ 

Міцність зварних з’єднань залежить від умов зварювання, а саме 

рівномірного температурного розподілу по поверхні закладного ЗНЕ в зоні 

зварювання і теплопередачі в деталі, які з’єднуються. Однак внаслідок 

теплових втрат в об’єм матеріалу деталей і складально-зварювальну оснастку, 

завжди присутня нерівномірність нагрівання по площі зони зварювання. 

На остаточну міцність впливає і охолодження: ізотермічне або 

неізотермічне. Перше характерне для низьких рівнів потужності, коли 

спостерігається зменшення рівня залишкових напружень. При цьому існує 

ймовірність розповсюдження фронту плавлення на зворотну поверхню зразка. 

Неізотермічне охолодження характерне для високих потужностей з розвитком 
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значних залишкових напружень і коробленням геометрії зразків. Тип 

охолодження, в свою чергу впливає, на кінцевий рівень кристалічності 

полімеру в зварних з’єднаннях. Наприклад, рекомендовані рівні 

кристалічності χкр для полімерного композиту APC-2 становлять від 25 до 35%, 

процес кристалізації полімерної матриці якого відбувається між 

температурами Ткр=320 і 160 °C [27]. За експериментальними даними 

швидкість охолодження в межах 10 і 100 °С/хв приводить до рекомендованих 

рівнів кристалічності [28], [29].  

У випадку використання ЗНЕ з вуглеволоконного (ВВ) препрегу, 

неякісний контакт між волокнами і струмопідводами, або наявність 

пошкоджених волокон може призвести до нерівномірного тепловиділення у 

вигляді вибіркового нагрівання ділянок по всій довжині ЗНЕ. Так званий 

«крайовий ефект» є окремим випадком вибіркового нагрівання на кінцях 

зварного шва [4], [30]. Причиною цьому є вільний проміжок ЗНЕ між 

струмопідводом і краєм з’єднання, який знаходиться в повітрі, 

теплопровідність якого значно нижча теплопровідності полімеру, що 

призводить до значного термічного градієнту між конвекцію в повітря і 

теплопровідністю всередині з’єднання. Як наслідок, полімерна матриця НЕ 

розплавляється і волокна контактують з волокнами деталей. При зварюванні 

термопластичних композитів, армованих ВВ, це призводить до шунтування 

струму в об’єм деталей, і, як наслідок, тривалого часу зварювання, через 

втрату потужності, високого температурного градієнту по довжині ЗНЕ і 

відсутності можливості контролю процесом, що унеможливлює утворення 

зварного з’єднання. Фронт плавлення розповсюджується від країв з’єднання 

до центру і лише потім в боки, як показано на рис Б.5 [24].  

Методами вирішення крайового ефекту є примусове активне 

охолодження [10], ізоляція вільної поверхні НЕ [9] або зменшення відстані між 

струмопідводами і краєм з’єднання [14].  

При використанні ЗНЕ з металевої сітки, з позиції однорідності 

нагрівання для конкретних умов зварювання, оптимальна відстань затискання 
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становить 1,5 мм [14]. В інших джерелах [31] (таблиця .Б.1) показано, що при 

зварюванні полімерного композиту APC-2/AS4 відстань затиску у 0,8 мм дає 

найбільше значення міцності LSS=47,4 МПа. Проте, варто зазначити, що 

оптимальна відстань затиску струмопідводів змінюється в залежності від 

матеріалу деталей, типу ЗНЕ, зварювального устатковання і потужності. 

Оскільки однією з причин крайового ефекту є шунтування струму, то 

існує декілька способів запобігання і цьому явищу. 

Перший і найпоширеніший спосіб уже був згаданий в підрозд. 1.1 і 

називається Thermabond®, а саме покриття поверхні ЗНЕ і з’єднувальних 

деталей тонкою плівкою аморфного ПЕІ. При нагріванні, утворення з’єднання 

відбувається між поверхнями ПЕІ за температури, яка вища температури 

склування Tск=210 ºC, але нижча за температуру плавлення напівкристалічної 

полімерної матриці [12]. При цьому, окрім запобіганню міграції волокон і 

шунтування струму, зменшується і час зварювання. До основних недоліків, 

окрім вже згаданого низького опору розчинникам, можна ще віднести 

складнощі при виготовленні ЗНЕ та деталей. 

Другим методом боротьби є використання прошарку зі скловолокна 

(СВ) [7], [8], [23]. Цей метод є високоефективним для ізоляції, хоча введення 

в зону зварювання чужорідного матеріалу негативно впливає на міцність 

з’єднання і ширину лінії сплавлення. 

Переважна більшість досліджень присвячена вивченню технології ЗЗНЕ 

на рівні стандартних зразків для випробувань. Не зважаючи на встановлення 

широкого спектру закономірностей, які впливають на результуючу міцність 

зварного з’єднання, при зварюванні реальних вузлів і конструкцій зона 

зварювання збільшується від декількох до десятка разів. Значна кількість 

наукових публікацій присвячене дослідженню цього питання [8], [10]. 

Шляхом екстраполяції за температурним критерієм було визначено, що 

максимальна довжина зварного з’єднання при зварюванні ПЕІ знаходиться в 

діапазоні 370…700 мм в залежності від вихідних умов [8]. Теоретично, 

довжина може бути більшою за умови запобігання крайового ефекту. 
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Інша проблема при зварюванні великогабаритних деталей стосується 

пропорційного збільшення притискного зусилля і потужності. Як метод 

вирішення був розроблений спосіб послідовного ЗЗНЕ [10], при якому зварне 

з’єднання розбивається на багато відрізків, які зварюються послідовно. На 

прикладі послідовного зварювання композитів ВВ/ПЕЕК Thermabond®, було 

показано, що в порівнянні з однопрохідним, зменшується нерівномірність 

нагрівання і перегрів, а міцність LSS при цьому збільшується з 17,7 до 28,7 

МПа, при однакових параметрах режиму зварювання (потужність Р=70 

кВт/м2; час зварювання tзв=30 секунд; температура зварювання Тзв=260 oC; тиск 

РР=690 кПа). При безперервному ЗЗНЕ композиту СВ/поліфенілсульфіду 

(ПФС) шляхом регулювання контактного опору між електричними 

контактами і нагрівальним елементом можна покращити передачу тепла і цим 

самим контролювати високу температуру на краях зварного з’єднання [32]. 

Більш до того, використовуючи ширші електроконтакти можна досягти 

високої швидкості зварювання, але недоліком цього рішення будуть більші 

витрати на електроенергію. 

Одним з найпоширеніших дефектів при ЗЗНЕ термопластів є пори, які 

після механічних випробувань зустрічаються практично в будь-якому 

з’єднанні при візуальному огляді або мікроскопічних дослідженнях. Наявність 

вологи в матеріалі деталей є основною причиною, яка призводить до 

інтенсивного пороутворення, яке, в свою чергу, знижує не тільки LSS, а й 

характер руйнування [6], [33]. Іншою причиною може бути розщільнення ВВ 

при зварюванні армованих термопластів внаслідок пластичної деформації і 

нерівномірного розподілу температури по площі шва, притискне зусилля в 

середній частині з’єднання [33] або на краях менше [14] ніж номінальне, 

внаслідок чого спостерігається чисельна пористість. Розміри і кількість 

дефектів можуть бути знижені за рахунок збільшення притискного зусилля. 

Так, тиск РР від 1,5 [33] до 2,0 МПа [23] однаково з попереднім просушуванням 

деталей ефективно знижує пористість викликану наявністю вологи в їх 

матеріалі, в той час як пори, викликані розщільненням ВВ, потребують значно 
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меншого тиску РР у 0,4 МПа [33]. Разом з цим збільшується і міцність зварного 

з’єднання. Наприклад, при зварюванні композиту СВ/ПЕТ тиск РР у 0,345 МПа 

був достатнім для уникнення значного пороутворення [18]. Також 

зазначається, що покриття ЗНЕ з металевої сітки силаном запобігає абсорбції 

вологи на границі розділу, що своєю чергою зменшує ймовірність утворення 

пор [19]. Такі дефекти зварювання як пори можуть бути виявлені шляхом 

моніторингу переміщення в`язкотекучого розплаву в зоні зварювання. Як 

показано на рис. Б.6 утворення пор супроводжується збільшенням товщина 

зварного з’єднання [34].  

1.1.3. Механічні випробування і види руйнування 

Механічні властивості зварних з’єднань, виконаних ЗЗНЕ, визначаються 

випробуваннями на LSS (з англ. lap shear strength – міцність на зсув) і DCB (з 

англ. double cantilever beam – подвійно защемлена балка). LSS проводиться 

відповідно до стандарту ASTM D1002, а DCB згідно ASTM D5528, міцність 

при цьому порівнюється з міцністю основного матеріалу. Більш до того, якість 

зварних з’єднань можна оцінити на стадії зварювання, контролюючи 

тепловиділення з зони контакту [35].  

Загалом класифікують чотири загальні типи руйнування: міжфазове в 

зоні зварювання, когезійне руйнування ЗНЕ, розрив ЗНЕ, розрив ЗНЕ разом зі 

з’єднуваними деталями. Фрактографічний аналіз дозволяє виявити характер 

руйнування поверхні, наявність пластичних деформацій, зсуву «вершини» при 

когезійному руйнуванні матриці або в шарах на границі розділу 

волокно/матриця, за рахунок чого можливо відкоригувати параметри режиму 

зварювання. За умови високої спорідненості до адгезії між ЗНЕ і полімерною 

матрицею руйнування відбувається в шарах матеріалу деталей, а руйнування 

на границі розділу говорить про недостатнє зчеплення [36]. Найвища 

визначена міцність пов’язується з механізмом механічного занурення НЕ в 

полімерну матрицю та спільного структурування полімеру на границі розділу 

в зоні зварювання [17]. 
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Згідно з літературними даними зварні з’єднання, утворені ЗНЕ з 

металевої сітки мають більшу міцність ніж ті, що утворені вуглеволоконним 

препрегом. Це пов’язано із вже вищезгаданою меншою чутливістю процесу 

зварювання з використанням ЗНЕ з металевої сітки до умов його закріплення 

і більш рівномірного температурного розподілу в зоні зварювання [16]. 

Форма і геометрія ЗНЕ з ВВ препрегу впливають на кінцеву міцність 

зварного з’єднання. Зі збільшенням хвилястості плетеного волокна LSS 

помірно підвищується на 6…16%. Важливу роль відіграє і матеріал волокна, 

яким армований композит. Використання композитів з аміносиланним 

скляним волокном призводить до зниження LSS на 56% порівняно з волокном 

з хромового метакрилату. Орієнтація волокон в зоні зварювання має не менше 

значення, зокрема, при розміщенні в напрямку перпендикулярному 

механічному навантаженню LSS знижується на 13…20% [6]. У випадку 

зварювання плетених квазіізотропних зразків вирішальну роль в зародженні і 

розповсюдженні тріщини відіграє розміщення шарів під кутом ±45º [21]. 

Також, наприклад, при ЗЗНЕ композиту СВ/ПП збільшення кількості 

безперервного волокна з 60 до 70% знижує міцність LSS на 15% [37]. 

Покриття ЗНЕ плівками різного походження також впливають на 

міцність і характер руйнування. Як показано на рис. Б.7 міцність зварного 

з’єднання з металевою сіткою покритою плівкою ПЕІ більша, ніж міцність 

з’єднання з НЕ покритим плівкою СВ/ПЕІ. Залежно від місця зародження 

тріщини можуть відбуватися два типи руйнування: перший – ПЕІ/металева 

сітки; другий – між шаром СВ/ПЕІ і основним матеріалом. У зв’язку з більшою 

міцністю зчеплення деформація в першому випадку буде більшою [3]. 

ЗЗНЕ за технологією виконання дещо подібне до адгезійних з’єднань, 

але, на відміну від них, при DLS (від англ. double lap shear – подвійний напуск) 

спостерігається незначне збільшення міцності до 5% в порівнянні з SLS (від 

англ. single lap shear – одинарний напуск), що свідчить про значний опір в них 

поверхневим напруженням. В таблиці Б.2 наведена різниця між DLS і SLS при 

втомному руйнуванні [38]. 
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Відомо, що міцність зварних швів зменшується з підвищенням 

температури. В [39] було показано, що міцність LSS зварних швів композитів 

СВ/ПФС при температурі 50 °C була на 28% вища ніж за кімнатної, в той час 

як за температури 150 °C спостерігалося зниження на 35% в порівнянні з 

кімнатною. 

1.1.4. Математичне і статистичне моделювання ЗЗНЕ 

Моделювання і статистичні методи дозволяють зменшити витрати і час 

на експериментальні роботи з отриманням результатів максимально 

близькими до реальних в межах статистичної похибки. 

В кінці 90-х років минулого століття була запропонована одновимірна 

математична модель для прогнозування теплопереносу по товщині деталей 

при ЗЗНЕ, яка враховувала кінетику плавлення і кристалізації полімерної 

матриці [40]. Моделювання процесу зварювання полімерного композиту APC-

2 показало, що найбільший вплив на час зварювання мають непостійність 

електричного опору НЕ з препрегу APC-2 і теплові втрати в технічну оснастку. 

Передбачено крайовий ефект, який вимагає додаткового охолодження на 

краях зварного з’єднання. Згідно моделі, як параметр для контролю процесу 

зварювання рекомендована напруга [41]. Тим не менше, модель була не 

досконала, оскільки процес не є стаціонарним, як це було передбачено в 

граничних умовах. Також, у [30] на основі несталої двовимірної моделі для 

ЗЗНЕ композиційного матеріалу IM7 був змодельований час, який необхідний 

для розплавлення і деградації полімеру (таблиця Б.3). 

Незначні зміни загального контактного опору зварювальної установки 

можуть вплинути на характер теплопереносу в зоні зварювання, а відтак і 

параметри режиму зварювання, при цьому за допомогою моделювання 

можливо знизити витрати на розробку устатковання [9]. Модель розвитку 

зближення контактних поверхонь при зварюванні полімерного композиту IM-

7/PIXA-M показала, що початкова площа контакту не залежить від тиску [42]. 
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Використання дисперсійного методу при зварюванні композиту СВ/ПП 

визначило відсоткове співвідношення внеску параметрів режиму зварювання: 

сила струму І – 75,113%, час зварювання tзв – 20,406% і робочий тиск РР – 

0,417%. З використанням методу Тагучі отримані максимальні значення LSS – 

8,832 МПа, при цьому оптимальні параметри становили: сила струму І=30 А, 

робочий тиск РР=10,8 МПа і час зварювання tзв=30 с [43]. У роботі [44] 

методом повного факторіального аналізу 23 з використанням статистичної 

моделі і програмного забезпечення були визначено, що при зварюванні 

ВВ/ПФС для забезпечення міцності σ=16,9 МПа необхідні наступні параметри 

зварювання: сила струму І=35,57 A, робочий тиск РР=3 МПа, час зварювання 

tзв=170,5 с. Результати були в межах статистичної похибки 5% з 

експериментальними. В той же час дифузійна модель в [45] передбачала 

асимптотичний ріст міцності зварного з’єднання за відносно короткий час 

зварювання. Для потужності у Р=52 кВт/м2 збільшення часу зварювання tзв з 

62 до 82 с призводило до збільшення міцності зварного шва LSS з 21,4 до 41,1 

МПа, відповідно. 

Використання в математичних моделях властивостей матеріалів, які 

залежать від часу, таких як прихована теплота плавлення і кристалізації, 

несуттєво впливають на час, необхідний для розплавлення [25], [46], [47].  

Як зазначається в [47], потужність зварювання і швидкість охолодження 

не впливають на кристалічність χкр полімерних композитів ВВ-поліпропілен 

(ПП)/ПП і АРС-2/ПЕЕК. 

Моделювання процесу зварювання полімерних композитів ВВ/реактопласт 

з ВВ/ПЕІ показало, що кінетична модель переоцінює реальну деградацію полімеру 

в зоні зварювання [48]. На основі цих даних запропоновані рекомендовані 

параметри зварювання, які наведені на рис Б.8 [48]. 

В деяких роботах на основі емпіричних даних розроблені спрощені 

аналітичні моделі теплопереносу, які дозволяють передбачити температуру 

зварювання, зокрема [37]. 
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1.1.5. Альтернативні методи ЗЗНЕ 

В результаті численних досліджень технології ЗЗНЕ пластмас 

з’являються все більше нових технік, які використовують принцип основної 

технології. 

 

1.1.5.1. Імпульсне зварювання 

Подаючи імпульси енергії високої потужності можливо знизити 

проблеми, пов’язані з перегріванням і розшаруванням ЗНЕ і деталей в зоні 

зварювання. На основі математичної моделі за критерієм термічної деградації 

встановлено, що використання імпульсного ЗЗНЕ для з’єднання листів з 

полімерного композиту АРС-2, покритого плівкою ПЕЕК, зменшує час 

зварювання tзв до 20 секунд для рівнів потужності Р=400…600 кВт/м2 [49].  

 

1.1.5.2. ЗЗНЕ реактопластів 

Реактопласти на відміну від термопластів володіють високим ступенем 

зшивання матриці і не здатні до плавлення. Для їх з’єднання використовують 

традиційні методи: склеювання і механічне з’єднання. Для того, щоб виконати 

зварювання реактопластів необхідне використання додаткових проміжних 

термопластичних шарів, споріднених як один з одним, так і з реактопластом.  

В роботі [50] розглядали можливість зварювання між листами 

термопластичного композиту ВВ/ПЕІ і реактопластом на основі епоксидної 

смоли і ВВ. Для забезпечення з’єднання використовувався гібридний шар з 

плетеного СВ, з одного боку просоченого ПЕІ і епоксидною смолою з іншого. 

Найбільше значення міцності LSS складало 20 МПа з руйнуванням в 

гібридному шарі зі сторони епоксидної смоли внаслідок термічної деградації і 

недостатнього проникнення епоксидної смоли в гібридний шар, що в свою 

чергу, як було показано, можна покращити за рахунок зменшення товщини 

шару ПЕІ. 
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1.2. Нагрівальні елементи на основі електропровідних полімерних 

композитів 

Тривалий період часу такі метали як мідь і алюміній з 

електропровідністю понад σе=106 См/м використовувалися як різноманітні 

електричні провідники, нагрівачі та засоби електромагнітних поглиначів [51]. 

У порівнянні з металами у полімерних матеріалів низька густина і висока 

стійкість до корозії, але в той же час переважна їх більшість являється 

ізоляторами. Хоча існують провідні полімери, де наявність р-електронів в 

спарених зв’язках макромолекул забезпечує електропровідність σе від 10-10 до 

10-5 См/см, яка може бути підвищена шляхом додавання різних допантів [52]. 

До таких полімерів відносяться поліпірол (PPy), поліанілін (PANI), політіофен 

(PTh) та їх похідні. Наповнення ізолюючої полімерної матриці провідними 

частинками (наприклад, металевими частинками, сажею та графітом) є іншим 

способом забезпечення електропровідності в полімерах [53]–[57]. Електричні 

властивості електропровідних полімерних композитів (ЕПК) залежать від 

електропровідної перколяційної структури, природи наповнювача, полімерної 

матриці і способу виготовлення [58], а рівень їх електропровідності σе може 

варіюватися в межах від 10-8 до 106 См/см, у зв’язку з чим ЕПК стали об’єктом 

для уваги у всіх сферах промисловості. Зі збільшенням вмісту φ провідного 

наповнювача в ЕПК відбувається перехід ізолятор-провідник. Електрична 

провідність σе ЕПК різко зростає на кілька порядків після досягнення 

критичного вмісту наповнювача φс. Згідно класичної теорії перколяції, 

електропровідність σе композитів може бути описана законом перколяції [59]: 

 

 𝜎е = 𝜎𝑚(𝜑 − 𝜑𝑐)𝑡 , (1.1) 

де σе – електропровідність композиту, σm – параметр, який пов’язаний з 

електропровідністю наповнювача; φ – об’ємна частка наповнювача, φc – 

об’ємна частка наповнювача на порозі перколяції, t – критичний індекс, який 

визначається розмірністю системи. Для дво- і тривимірної системи показник 
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складає t ≈ 1…1,3 і t ≈ 2,0, відповідно [57]. Загалом існує велика кількість 

моделей опису електричної провідності ЕПК [60]–[63], найбільш популярна з 

яких – геометрична модель Мамуні [64]. 

Оскільки в ЕПК заряд переноситься як по частинкам наповнювача, так і 

між ними, то з’являється необхідність подолання ним так званого «тунельного 

опору», який лінійно залежить від температури і експоненціально від відстані 

[65]. Це явище описується моделями флуктуаційно-індукованого тунелювання 

і стрибкової провідності [66], [67].  

Для мікронаповнювачів (наприклад, сажі) для появи певної 

електропровідності в ЕПК, необхідний вміст наповнювача φ становить понад 

15%мас [68], [69]. Використання нанонаповнювачів з високим співвідношенням 

розмірів (наприклад, вуглецеві нанотрубки і графен) створюють в ЕПК 

провідну фазу за значно нижчого порогу перколяції (φс=0,01…4,0%об) [58], 

[70], [71]. Різні умови формування ЕПК можуть суттєво вплинути на 

морфологію провідникової фази та, відповідно, поріг перколяції [72]–[74]. 

1.2.1. Методи формування ЕПК 

До основних методів формування ЕПК відносяться метод гарячого 

компактування, латекс метод, метод сухого заморожування, метод полімерних 

сумішей і подвійної сегрегації. 

Для утворення електропровідної фази необхідно досягти тривимірного 

розподілу наповнювача в полімерній матриці [75]. На рис. 1.2,а приведена 

невпорядкована структура наповнювача, яка містить безліч незв’язаних 

ділянок, що призводить до низької електропровідності і високого порогу 

перколяції в ЕПК. У випадку, коли наповнювач утворює впорядковану 

сегреговану систему (рис. 1.2,б), електричні властивості ЕПК будуть набагато 

вищими, а поріг перколяції нижчим [76], на відміну від випадково 

розподіленої [77]. Важливими також є вплив методів формування на фізико-

механічні властивості ЕПК [78]. Збільшення часу перемішування суміші 

полімеру і наповнювача знижує позитивний температурний ефект (ПТК), 

однак при нагріванні, внаслідок Ван дер Вальсових сил взаємодії між двома 
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частинками і зменшення модуля зсуву полімерної матриці, їх розподіл 

порушується [79]. 

 

Рисунок 1.2 – Схематичне зображення випадкового (а) і впорядкованого 

(б) розподілу наповнювача в полімерній матриці. 

1.2.2. Полімерна матриця ЕПК 

Хімічні і фізичні властивості полімеру суттєво впливають на електричні 

властивості наповнених ЕПК. Найпоширенішим стабільним полімером є 

поліетилен (ПЕ), якому притаманна кислото- та корозійна стійкість, а тому при 

роботі в умовах відмінних від нормальних, електропровідність наповнених 

ЕПК на його основі знижується незначним чином. При виготовленні ЕПК 

методом гарячого компактування полімерні матриці з високими 

молекулярною масою і модулем зсуву схильні до пластичного деформування 

електропровідної фази, що призводить до низького порогу перколяції [80]. 

ЕПК на основі емульсійної ВС з високим модулем пружності (640 МПа) 

досягають порогу перколяції φс=1,5 %об і найвищу електропровідність σе=10-1 

См/см [81]. Для матриці з низьким модулем пружності (6,5 МПа) поріг 

перколяції досягався приблизно при φс=4,9%об при електропровідності σе=10-2 

Cм/см. Варто зазначити, що частинки полімеру з високим модулем пружності 

ефективніше відштовхують частинки ВС на границю розподілу фаз, сприяючи 

утворенню сегрегованої електропровідної фази. Розподіл молекулярної маси 

полімерної матриці також впливає на електричні властивості ЕПК. Поріг 

перколяції для ЕПК на основі ПММА/БВНТ знизився з 0,6%мас до 0,3%мас після 

введення ПММА з низькою молекулярною масою (~80×103 г/моль) [82], що 

пов’язано з реорганізацією наповнювача з утворенням додаткових 

електропровідних шляхів. Зокрема, поліетилен низької молекулярної маси 

(ПЕНММ) є неефективним полімером для нагрівальних елементів в 
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порівнянні з іншими поліетиленами [83]. Не менший внесок в 

електропровідність ЕПК вносить і кристалічність основного полімеру. 

Напівкристалічна полімерна матриця при кристалізації виштовхує 

наповнювач в свою аморфну фазу [84], досягаючи там відносно високої 

концентрації наповнювача. 

Полімерні матриці ПЕ і ПП здатні розділяти агломерати ВС, внаслідок 

чого поріг перколяції знижується [85]. Також в літературі зазначається, що сили 

взаємодії між етилен-вінілацетатом і ВС більші, ніж між ПЕВГ і ВС [86]. 

Композити з низькою в’язкістю розплаву основного полімеру мають 

нижчий питомий опір. Опір композитів з лінійною структурою (наприклад, 

ПЕВГ) мають нижчий опір в порівнянні з розгалуженими (наприклад, ПЕНГ) 

[87]. 

Наповнені ЕПК також широко використовуються в адитивному 

виробництві для формування функціональних виробів [88]. 

1.2.3. Електропровідні наповнювачі ЕПК 

Згідно з теорією перколяції, поріг перколяції зменшується зі 

збільшенням співвідношення сторін у електропровідних наповнювачах. 

Вуглецева сажа (ВС) [89] є одним із найпоширеніших сферичних 

наповнювачів для ЕПК. Для сферичних частинок (L/D = 1,) для досягнення 

перколяційного порогу в ЕПК необхідна велика об’ємна частка φс=16%об [90]. 

ВНТ мають набагато більше співвідношення сторін (L/D>100) і, відповідно, 

нижчі значення порогу перколяції, ніж ВС. Концентрація порогу перколяції в 

ЕПК може бути меншою φс=5 %об у випадку використання наповнювачів зі 

співвідношенням сторін понад 100, що збереже вихідні властивості основного 

полімеру та, одночасно, дасть можливість досягти високого рівня 

електропровідності. 

Зі збільшенням площі поверхні ВС поріг перколяції ЕПК на основі ПЕВГ 

помітно зменшується. Поріг перколяції ЕПК на основі полі(вінілацетату) 

(ПВА) наповненого одностінними вуглецевими нанотрубками (ОВНТ) 

становив наднизьке значення φс=0,03%об, що в свою чергу нижче, ніж для 
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такого ж композиту наповненого ВС (φс=2,39%об) [91]. Максимальна 

провідність (σе=103 См/см) ЕПК ПВА/ОВНТ була приблизно в 3…4 рази 

вищою, ніж ЕПК з багатостінними вуглецевими нанотрубками (БВНТ) [92]. 

Геометрія електропровідних наповнювачів також впливає на величину 

показника t. Показник для графену [93] нижче 1,3, що відносить його до 2D 

структур [94], в той час як ЕПК з одновимірними ВНТ мають значення t вище 

2,0, що відповідає 3D-провідній структурі [95]. Тим не менше, високоаспектні 

електропровідні наповнювачі типу БВНТ легко агрегуються, що знижує їх 

електропровідність в порівнянні з ОВНТ [96]. Таким чином, щоб повністю 

використовувати переваги високоелектропровідних наповнювачів необхідні 

ефективні дисперсійні методи для формування ЕПК. З цією метою часто 

використовуються різні стратегії такі як модифікація поверхні наповнювачів 

[54], [97]–[99], застосування методу деформації зсуву та диспергаторів, аби 

досягти високої дисперсності електропровідних наповнювачів [100], [101]. 

1.2.4. ЕПК, наповнені вуглецевою сажею 

Електропровідність ЕПК, наповнених ВС, залежить від її розміру і 

структури [102]. Наприклад, полімерні композити ПЕТ/ВС мають нижчий 

поріг перколяції ніж ПЕНГ/Графен, що пов’язано з меншими розмірами 

наповнювача (70 нм < 103…104 нм), при цьому залежність електропровідності 

на змінному струмі до частоти збільшується зі зменшенням концентрації 

наповнювача. ЕПК, наповнений ВС ВР700 φ=35%об з розміром частинок 18 нм 

за кімнатної температури має опір R=0,36 Ом*см, в той час як ВС ВР170 з 

розміром частинок 50 нм при такому ж наповнені має в два рази вищий опір 

R=0,75 Ом*см [103]. Суміш ВС двох різних фракцій забезпечує додаткове 

зниження опору. Армовані термопластичні композити володіють високою 

електропровідністю лише в напрямку волокон [103].  

Поріг перколяції композитів з випадковим розподілом становить від 

φс=17,5%об [104] до φс=20 %об [68], а їх електропровідність на змінному струмі 

в діапазоні частот 102…106  Гц зі збільшенням температури знижується, при 

цьому по досягненню Т=134 ºС взагалі відбувається їх перехід в ізолятори [104]. 
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Разом з ростом концентрації наповнювача φ, температура ПТК ефекту 

збільшується [105]. В роботах [87], [106], за такого ж розподілу поріг 

перколяції досягається при φс=2%мас ВС. В іншій роботі [107] встановлено 

зворотне – для вулканізатів армованих хсПЕ/ВС виявлено збільшення 

електропровідності на змінному струмі з підвищенням температури, 

поясненням чому був ПТК ефекту електропровідності.  

На відміну від неупорядкованих полімерних систем, сегреговані 

системи на основі ПЕ/ВС при вимірюваннях електропровідності на змінному 

струмі в діапазоні частот 103…106 Гц демонструють переходи ізолятор-

провідник при концентрації φс=0,25…0,65 %об ВС [108].  

При дослідженнях на постійному струмі полімерного композиту 

МВСг/ВС в діапазоні напруги 1…46 В, внаслідок незбалансованості між 

згенерованим теплом і його втратами, електропровідність змінюється за 

неомічним законом (рис. Б.9). Зі збільшення концентрації ВС відхилення від 

закону Ома інтенсифікуються [109]. 

За допомогою рівняння 1.2 можна описати нелінійну ділянку вольт-

амперних характеристик (ВАХ) [110]: 

 

 I = αVβ (1.2) 

де I та V – струм і напруга, відповідно, а α і β – емпіричні константи, наведені 

для різних концентрацій наповнювача в таблиці Б.4. 

При нагріванні будь яких об’єктів можуть спостерігатися такі явища як 

ПТК (позитивний температурний коефіцієнт) і НТК (негативний 

температурний коефіцієнт) – ефекти, за яких опір об’єкта або збільшується, 

або зменшується, відповідно. ПТК ефект, пов’язаний з термічним 

розширенням полімерної матриці, а НТК ефект, обумовлений зниженням 

модуля пружності полімеру за високих температур [111]. Інтенсивність цих 

ефектів залежить від типу наповнювача і його концентрації [110], а посилення 

взаємодії між полімером з наповнювачем знижує НТК ефект [112]. 

Інтенсивність ПТК ефекту зростає зі збільшенням розміру і зменшенням 
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вмісту як сферичних, так і пластинчатих наповнювачів [113]. Шляхом 

опромінення 60Co γ-променями дозою 70 кГр композитів ПЕ/ВС відбувається 

їх додаткове зшивання, що дозволяє позбутися ПТК ефекту [114], шляхом 

усунення агрегації і агломерації наповнювача [115], а при дозі у 400 кГр 

повністю позбутися і НТК ефекту [116] [79]. Однак слід зазначити, що при 

наповненні великофракційною ВС процес зшивання призводить до значного 

збільшення опору і, відповідно, ПТК ефекту [117], інтенсивність якого 

найбільша вище точки плавлення ПЕ [103]. Більш до того, зшиті композити 

ПЕ/ВС володіють надзвичайно високою діелектричною проникністю, яка 

поступово зростає з наближенням до порогу перколяції [118]. З ростом 

концентрації наповнювача зростає термічна стабільність композиту [119], 

теплопровідність [65] і міцність на розрив [120]–[122]. Зависока концентрація 

ВС призводить до зниження міцності на розрив і низької пластичності [123]. 

Розмір каналів електропровідної фази при цьому збільшується і, як наслідок, 

ПТК ефект зменшується. Проте висока температура і тривала обробка 

композитів призводить до інтенсивного перемішування полімеру з 

наповнювачем і зменшення розмірів електропровідних каналів [124]. В інших 

роботах стверджується, що ПТК ефект, обумовлений загальними змінами 

мікроструктури під час нагрівання [125]. Оксидування ВС підвищує її 

стабільність [86], тим не менше за високих концентрацій відбувається 

взаємопроникнення агломератів сажі [126].  

У випадку наповнення композитів на основі полімерної суміші ПЕ/ПС 

ВС селективно локалізується на границі розділу полімерів. Після термічної 

обробки знижується поріг перколяції [127]–[129] і інтенсивність  ПТК ефекту 

[130], але з ростом площі поверхні ВС ця обробка стає менш ефективною [80]. 

В деяких роботах встановлено, що ізотермічна обробка підвищує 

інтенсивності ПТК ефекта в 2 рази [131]. В роботі [132] встановлено, що для 

досягнення лінійного ПТК ефекту з постійним нахилом, матрицю ПВДФ 

необхідно наповнити φ=89%об ВНТ або φ=93%об ВС, що пояснюється 

деструкцією наповнювача при нагріванні.  
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На рис. Б.10 показана зміна електропровідності (рис. Б.10,а) і 

морфологія (рис. Б.10,б) зразків до і після термічної обробки, відповідно. 

Термічна обробка сприяє реорганізації вуглецевої сажі в матриці ПММА (рис. 

Б.10,б), що сприяє підвищенню електричної провідності при однакових 

концентраціях ВС (рис. Б.10,а) [133]. 

З іншого боку у роботі [134] показано, що при додаванні 

полі(бутилентерефталату) (ПБТ) до полі (етилен-ко-етилакрилат) ВС (EEA-ВС) 

утворюється термостійка незмішувана суміш без явного НТК і ПТК ефекту. 

Плавлення полімерної матриці призводить до повної релаксації 

макромолекулярних ланцюгів, а в роботах [69], [77], [125] показано, що за 

певних умов під дією деформації зсуву збільшується кількість 

електропровідних каналів, що характерно для явища динамічної перколяції. 

Як показано на рис. Б.11,а (область 2) на початку зсуву руйнування 

електропровідних каналів домінує над утворенням нових. За низької 

деформації повзучості (рис. Б.11,б) електропровідність збільшувалася, а за 

високої (рис. Б.11,в) – швидко зменшувалася на початку і поступово 

збільшувалася при зсуві [135]. З часом тільки термічно індуковане 

нарощування каналів впливає на зміну композиційного опору під час зсуву. 

[136]. 

Введення в полімерний композит поліамід (ПА)/ВС хімічно 

модифікованого монтморилоніту або модифікація поверхні ВС 3-

амінопропілтриетоксісиланом і формамідом [137] сприяє зміщенню порогу 

перколяцій до нижчих об’ємних фракцій ВС і індукує самоорганізацію мережі 

ВС [138]. В композиції з відношенням 1:2 глини:ВС (мас./мас.) поліпшується 

не тільки електропровідність, а і модуль пружності [139]. 

У випадку наповнення нерозчинної полімерної суміші ПП/новолачна 

смола [140] або полістриролу/ПММА [141] вуглецевою сажею, концентрація 

утворення подвійного порогу перколяції знижується. Вміст ВС до φ=3 %об 

ефективно стримує підвищення жорсткості структури композиту під час 

термічної пост-обробки [141].  
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Введення φ=2 %мас стирол-етилен/бутилен-стирол (СЕБС) забезпечує 

збереження подвійної перколяційної структури разом з покращенням 

механічних властивостей, однак, у випадку концентрації вищої ніж φ=3 %мас 

електропровідність значно знижується [142].  

Поверхнева теплопровідність композитів, що містять φ=75%мас і 

φ=80.%мас синтетичного графіту в ПП становить 24 і 34 Вт/м*К, відповідно, що 

своєю чергою можна говорити про ефективне використання їх як нагрівальних 

елементів [143]. Графіт також знижує термічне розширення композитів 

більше, ніж сажа [144]. Додавання 30% v/v BN або 30% v/v Al2O3 дозволяє 

зменшити тепловий градієнт з 62,5% до 30% [145]. 

При додаванні 1phr ВС до ізотактичного поліпропілену (іПП)/ПЕВГ 

призводить до збільшення його кристалічності, але подальше збільшення, як 

зазначається, призводить вже до зменшення кристалічності [146]. Низькі ПТК 

і НТК ефекти досягаються, коли іПП має низьку молекулярну масу, ПЕВГ – 

низьку в’язкість і ВС – високу агрегатну форму і структуру, а також велику 

площу поверхні [147]. 

Цікаво, що за допомогою наносекундних імпульсів електричного поля 

при дослідженні електричних властивостей композитів можливо 

контролювати їх морфологію, як це показано зміною електропровідності 

композитів на рис Б.12 [148]. 

1.2.5. ЕПК, наповнені вуглецевим волокном 

Композитам типу ПЕВГ/ВВ, (ВВ)/полівініліденфториду (ПВДФ) 

притаманне явище двостадійного ПТК ефекту [149] за рахунок послідовного 

об’ємного розширення, спочатку ПЕВГ, а потім ПВДФ, що призводить до 

руйнування електропровідної фази і збільшення питомого опору системи 

загалом [150]. 

В залежності від кількості термічних циклів різні композити ведуть себе 

по різному. Температура переходу ПТК ефекту для ЕПК іПП/ВВ зменшується, 

в той час як для композитів ПЕВГ/ВВ такого явища не спостерігається [151]. 

Під час процесу нагрівання поверхня ВВ поглинає деякі полімерні ланцюги і 
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покривається шаром ПЕВГ, який поступово збільшується з наступними 

термічними циклами, що призводить до більшого зазору між ВВ, як показано 

на рис. Б.13, внаслідок чого НТК ефект відсутній [152]. Як результат, 

електропровідна фаза стає крихкою і може бути зруйнована набагато легше. 

Збільшуючи довжину ВВ, реологічні величини погіршуються, хоча поріг 

перколяції зміщується до нижчих об’ємних часток ВВ [153]. 

1.2.6. ЕПК, наповнені графеном 

Теплопровідність графену є високою, при цьому його товщина складає 

всього 1 атом. Обидва ці факти дозволяють говорити про високу 

перспективність його застосування як наповнювача для нагрівальних 

елементів [154], зокрема і ЕПК. Наповнення натурального каучуку 10 phr 

графену забезпечує разом з високою електропровідністю σе=2,7 См/м хорошу 

гнучкість. Після 4 циклів розтягування і подальшої термічної обробки 

електропровідність підвищується до σе=4,4 См/м. При електричних 

випробуваннях в роботі [155] максимальна температура композиту RGES-10 

становила Т=57 °С при прикладанні U=10 В і T=152 °С при U=20 В, як 

показано на рис. Б.14, демонструючи рівномірний розподіл температури. 

В роботі [156] при додаванні φ=50 %мас СЕБСу до композиту ПЕВГ з 

φ=19,2 %мас графенових нанопластин (ГНП) нагрівальні властивості на 

змінному струмі знижувалися несуттєво і максимальна температура 

знаходилася в діапазоні Т=100…110 °С при потужності Р~0,2 Вт/см2, в 

порівнянні з ненаповненим Т=120 °С, в той час як відносне видовження при 

розриві зросло з ε=5% до ε=300%. 

Композити диглицидилового ефіру бісфенолу-А (ДГЕБА) [157] і 

полідиметилсилоксану (ПДМС) [158] наповнені φ=10%мас ГНП демонструють 

термічну стійкість навіть при ступінчатому циклічному нагріванні (рис. Б.15). 

У випадку використання гібридних вуглецевих наповнювачів 

ГНП/БВНТ максимальна температури зростає разом зі збільшенням вмісту 

БВНТ [159]. 
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1.2.7. ЕПК, наповнені вуглецевими нанотрубками 

Ефективність нагрівання сильно залежить від вмісту БВНТ і напруги 

(рис. Б.16,a) [160]. Експериментальним шляхом встановлено, що максимальна 

ефективна довжина плівки композиту поліуретан/БВНТ для електричного 

нагрівання складає 12 см (рис. Б.16,б,в) [160]. 

Перспектива використання екологічно чистих термічно стабільних до Т~ 

275 °C нагрівальних елементів на основі регенерованої целюлози і БВНТ була 

розглянута в роботі [161]. Композитна плівка з φ=10 %мас БВНТ при 

прикладанні напруги U=80 В досягала максимальної температури Т=189 °С за 

~1 с, і електричний ККД потужності складав ~5,4 мВт/°С [161]. 

В той же час, в роботі [162] при наповненні композиційної плівки на 

основі полібензимідазолу (ПБІ) БВНТ при напрузі U=25 В плівка досягла 

максимальної температури Т=220 °С за 1с разом з високою ефективністю 

електричної потужності ~7,32 мВт/°С. 

У нагрівальних елементів з полідиметилсилоксанами (ПДМС) і БВНТ 

найкраще виділення тепла спостерігається в композитів з високим 

співвідношенням діаметру/довжини трубок 1500…3000 (Т=140 °С) в 

порівнянні з найменшим 300…700 (Т=110 °С), як показано на рис. Б.17 [163]. 

Проте при електричному нагріванні термічна деградація композиту наступає 

при температурі Т=150 °С, а композит стає крихким, тоді як конвективне 

нагрівання підвищує його механічні властивості [164].  

Шляхом занурення целюлозного паперу в розчин з БВНТ можливо 

отримували нагрівальні елементи з необхідною провідністю, які при 

прикладанні напруги U=4 В досягали максимальної температури Т=65 °С за 

2,5 с [165].  

В роботі [166] була досліджена поведінка високоеластичних 

двошарових плівок з ПДМС і БВНТ товщиною 65…185 нм при скручуванні на 

540º або безперервних поступових змінах деформації. Протягом тривалого 

часу плівки зберігали стабільну температурну чутливість (рис. Б.18).  
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Висновки до 1-ого розділу 

1. На підставі огляду літературних джерел можна зробити висновок, 

що на сьогодні основним цільовим напрямком застосування зварювання 

закладним нагрівальним елементом на основі препрегу вуглеволокна або 

металевої сітки є авіабудівна та ракетокосмічна промисловість, де 

використовуються високотехнологічні пластмаси і необхідно забезпечити 

максимальну міцність вузлів, при цьому актуальною залишається проблема 

підвищення адгезії між нагрівальним елементом і полімером в зварному 

з’єднанні. 

2. Показано, що закладний елемент в зварному з’єднанні, структура 

і властивості якого відрізняються від основного матеріалу деталей, 

розглядається як дефект. Внаслідок їх різних фізико-механічних властивостей 

експлуатація зварного з’єднання в умовах циклічних навантажень може 

призвести до його руйнування. Тому, актуальним є розробка та застосування 

нагрівальних елементів, які за своїми властивостями максимально близькі до 

основного матеріалу. На сьогоднішній день ця проблема може бути вирішена 

за рахунок використання нагрівальних елементів на основі електропровідних 

полімерних композитів, полімерна матриця якого може бути виготовлена 

практично з будь якого термопластичного полімеру, який може бути зварений 

традиційними термічними способами.  

3. На даний момент кількість робіт, присвячених вирішенню вище 

зазначених задач, незначна, що пов’язано і з новітністю досліджень, і з 

комерційною таємницею подібних розробок на закордонних підприємствах 

відповідних галузей промисловості. У зв’язку з цим актуальною метою даної 

роботи (особливо, що стосується вітчизняних підприємств відповідних 

галузей промисловості України) є модифікація поверхні традиційних 

закладних елементів та створення і дослідження нагрівальних елементів на 

основі електропровідних полімерних композитів для високоякісного 

зварювання типових з’єднань з пластмас.   
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

У цьому розділі наведені основні характеристики матеріалів, способи 

виготовлення і модифікування поверхні, а також методи експериментальних 

досліджень нагрівальних елементів і зварних з’єднань, виконаних за їх 

допомогою. 

2.1. Матеріали 

2.1.1. ЗНЕ на основі металевої сітки 

2.1.1.1. Металеві сітки  

В роботі, як закладні нагрівальні елементи, використано плетені дротяні 

сітки з квадратними ланками, які були виготовлені з високолегованої сталі 

12Х18Н9Т у відповідності до ГОСТ 3286 з нормованими типорозмірами, що 

визначаються діаметром дроту та внутрішнім розміром одиничної ланки сітки. 

В залежності від розмірів зварного з’єднання, матеріалу і товщини деталей 

можливо використовувати різний типорозмір сіток як закладний елемент. 

Зважаючи на результати, отримані в закордонних виданнях [16], а також 

отримані нами при проведенні попередніх досліджень [167],[168] для 

зварювання закладним нагрівальним елементом була обрана сітка типорозміру 

умовно позначена літерою с, яка показана на рис. 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Вид плетеної металевих сіток за ГОСТ 3286 типорозміру 

0,8-0,25 (мм) (с), де перше число – прохідний розмір квадратної ланки, друге 

– діаметр дроту. 
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Основні характеристики сіток наведені в таблиці 2.1, разом з опором 

відрізків, які використовувалися як нагрівальні елементи, для розрахунку 

необхідних параметрів режиму зварювання. 

Таблиця 2.1 – Основні характеристики плетених сіток [169]. 

 
Типорозмір 

сітки 

Ширина 

ланки, 

мм 

Діаметр 

дроту, 

мм 

Кількість 

дротів на 

20 мм 

сітки 

Опір відрізка 

сітки 20х130 

мм, Ом 

Відносна 

площина 

металу, % 

c 0,8-0,25 0,8 0,25 19 0,1 47 

 

Також в роботі використовувалися закладні нагрівальні елементи на 

основі сітки з титану марки ВТ1-00, як промислового виробництва (рис. 2.2,а), 

так і спеціально виготовлені методом лазерного різання (рис. 2.2,б).  

 

               

   а)       б) 

Рисунок 2.2 – Зображення а) промислової титанової сітки і б) сітки, 

виготовленої лазерним різанням 

 

Титанову сітку (рис. 2.2,б) отримували з листа металу товщиною 0,5 

мм, вирізаючи квадратні отвори розміром 1,6 х 1,6 мм і відстанню між 

отворами - 1,0 мм, на лазерній волоконній установці YLR 4000-WC з 

максимальною потужністю лазерного випромінювання 400 Вт. Основні 

параметри режиму різання наведені в таблиці 2.2. 

Сітка складалася з 6 рядів отворів на смузі металу довжиною 100 мм. 

Зразки нагрівальних елементів отримували нарізаючи необхідну довжину 
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сітки, при цьому з двох сторін від отворів залишався цільнолистовий метал, 

який використовувався як струмопідводи 

 

Таблиця 2.2 – Параметри режиму лазерного різання титанових сіток. 

Потужність 

лазера, Вт 

Величина 

імпульсу, мс 

Швидкість 

руху лазера, 

мм/хв 

Розфоку-

сування, 

мм 

Тиск 

захисного газу 

(аргону), атм. 

400 200 500 0 2,0 

 

2.1.1.2. Модифікування поверхні ЗНЕ на основі металевої сітки 

Для покращення адгезії між полімером деталей і нагрівальним 

елементом з металевої сітки, а також збільшення питомої площі контакту, його 

поверхня покривалася різними матеріалами: вуглецевою сталлю – Сталь 65Г, 

нікель-хромовим сплавом марки Х20Н80 (ніхром), титаном марки ВТ1-00 і 

молібденом. Покриття наносилося методом мікроплазмового напилення на 

установці MPS-004. Такий метод забезпечує нанесення покриття з високою 

питомою площею поверхні. Витратний матеріал використовувався у формі 

дротів з вищевказаних матеріалів. 

Система мікроплазмового напилення MPS-004 включає джерело 

живлення з пультом управління, плазмотроном, спеціальну систему подачі 

витратного матеріалу, як порошкового, так і у формі дроту. Конструктивні та 

експлуатаційні параметри плазмотрона такі, що забезпечують утворення як 

ламінарного, так і турбулентного струменя плазми. Особливість процесу 

мікроплазмового напилення є низька теплова потужність струменя 

мікроплазми, що дозволяє зменшити нагрівання основи, що дає можливість 

наносити покриття на деталі невеликих розмірів і з тонкими стінками, 

особливо сіток, без місцевого перегріву та деформацій. 

Перед нанесенням покриття проводилася підготовка поверхні металевих 

сіток. Підготовка поверхні включала: 

- знежирення поверхні ацетоном або спиртом; 
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- активацію і формування шорсткості поверхні за допомогою 

газоабразивної обробки; 

- ультразвукове очищення поверхні після газоабразивної обробки в 

середовищі спирту протягом 15 хв. 

Беручи до уваги матеріал зразків, був обраний режим газоабразивної 

обробки поверхні, наведений в таблиці 2.3. 

 

Таблиці 2.3 – Режим газоабразивної обробки зразків для нанесення 

покриттів. 

 

Так як активність основи швидко знижується через хімічну адсорбцію 

газів з атмосфери і окислення, то час між газоабразивної підготовкою поверхні 

і нанесенням покриття не перевищував 2 години. Між операціями виріб 

зберігався в герметичній тарі - ексикаторах. 

Основні параметри мікроплазмового напилення сіток з корозійностійкої 

сталі і титану наведені в таблиці 2.4. 

Загалом традиційні методи визначення питомої площі поверхні, а саме 

метод БЕТ (за кількістю адсорбованого матеріалом інертного газу) і метод 

Фракція абразиву, мм 0,6…0,8 

Вид абразиву 
Електрокорунд білий 25A F30, 

ГОСТ 28818 

Тиск стиснутого повітря, МПа 0,4…0,6 

Відстань від сопла до поверхні, мм 100…120 

Кут падіння робочого струменя на 

поверхню, град. 
60…90 

Лінійна швидкість переміщення 

пістолету, мм/хв 
250…600 
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Товарова (за повітропроникністю пористого матеріалу) надто складні. За 

умови визначення такими методами питомої площі поверхні модифікованих 

нагрівальних елементів результати будуть недостовірні. Це в першу чергу 

пов’язано з тим, що ЗНЕ виготовлені з сіток і мають вільні ланки по всій 

поверхні. Метод БЕТ в цьому випадку дасть недостовірні дані. В той же час 

закладний нагрівальний елемент можна рахувати як пористий матеріал, проте 

метод Товарова визначає навіть мікропори у структурі матеріалу, і також 

отримані результати не будуть відповідати реальності.  

В нашому випадку, виходячи в матеріально-технічного забезпечення, 

було вирішено якісно оцінити зміну морфології модифікованих ЗНЕ з 

допомогою оптичної мікроскопії з наступною обробкою в програмному 

забезпеченні ImageJ. Це дало змогу отримати якісну зміну поверхні 

нагрівальних елементів. На рис. 2.3 представлено результати нагрівальних 

елементів з корозійностійкої сталі. Як можна побачити, поверхня 

немодифікованої сітки (рис.2.3,а) гладка. Модифікація як газоабразвиною 

обробкою (рис.2.3,б), так і різними матеріалами (рис.2.3,в,г) дозволяє 

отримати більш розвинену морфологію з різкими піками, що може свідчити 

про збільшення питомої площі поверхні. Збільшення шорсткості (різниця між 

піками і впадинами) покриття супроводжується збільшенням питомої площі 

поверхні і, відповідно, більшою площею контакту з полімером у зварному 

з’єднанні. 

    

Рисунок 2.3 – Морфологія поверхні модифікованих нагрівальних 

елементів з корозійностійкої сталі: а) сітка типорозміру с, б) газоабразивна 

обробка, в) ніхром, г) молібден. 

На рис. 2.4 представлено результати нагрівальних елементів з титану. 

Поверхня промислової сітки з титану (рис.2.4,а:область 3) та сітки 
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виготовленої лазерним різанням (рис.2.4,б) подібна до сітки типорозміру с 

(рис.2.3,а). Газоабразивна обробка (рис.2.4,а:область 2) збільшує шорсткість 

поверхні, де можна спостерігати заглиблення від порошку корунду. Нанесення 

покриття з титану (рис.2.4,а:область 1) збільшує кількість піків і заглиблень, 

разом з збільшенням питомої поверхні. Технологічні підходи забезпечують 

утворення більш розвиненої морфології, де товщина покриття зростає в 

середньому з 150 (рис.2.4,в) до 250 (рис.2.4,г) мкм. 

 

   

    а)      б) 

                 

    в)      г) 

Рисунок 2.4 – Морфологія поверхні модифікованих нагрівальних 

елементів з титану: а) промислова сітки з титану, б) сітка виготовлена лазерним 

різанням, в) сітка виготовлена лазерним різанням, яка модифікована титаном 

товщиною ~150 мкм, г) сітка виготовлена лазерним різанням, яка 

модифікована титаном товщиною ~250 мкм. 
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2.1.2. ЗНЕ на основі електропровідного полімерного композиту 

2.1.2.1. Матриця полімерного композиту 

Як матрицю електропровідного композиту було обрано 

термопластичний полімер, який найчастіше з’єднують зварюванням, а саме 

поліетилен високої густини (ПЕВГ) у вигляді дрібнодисперсного порошку з 

розміром частинок 100…300 мкм, густиною ρ = 0,95 г/см3 і температурою 

плавлення Tпл = 120 °С [170]. 

 

Таблиця 2.4 – Режим мікроплазмового напилення 

Матеріал сітки 
Матеріал 

покриття 

Режим напилення 

Струм 

А 

Напруга

В 

Витрати 

плазмо-

утворюючого 

газу  

л/год 

Витрати 

захисного 

газу 

л/год 

Корозійностійка 

сталь 

Ст65Г 25 38 200 500 

NiCr 27 37 250 500 

Mo 38 39 230 500 

Ti 16 35 190 560 

Промислова 

титанова сітка 
Ti 16 37 180 550 

Титанова сітка 

(лазерне 

різання) 

Ti 20 38 190 550 

 

2.1.2.2. Наповнювачі полімерного композиту 

Як електропровідні наповнювачі були використані: 

1) Вуглецева сажа (ВС) вітчизняної марки Р803 і закордонної марки 

ENSACO® 250G, основні властивості яких наведені в таблиці 2.5. На рис. 2.5,а 

показані мікрофотографії агломератів частинок сажі ENSACO® 250G, 
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отримані за допомогою трансмісійного електронного мікроскопа, а також за 

допомогою скануючого електронного мікроскопа визначено значний об’єм 

пор в них (рис. 2.5,б). Висока структурна організація та низька площа поверхні 

ВС ENSACO® 250G гарантує рівномірну дисперсність у полімерних 

матрицях, що мінімізує дефекти струмопровідної мережі і забезпечує 

збереження властивостей матеріалу матриці. Для порівняння на рис. 2.6 

зображена різниця в електропровідності зразків ПЕВГ, наповнених ВС 

ENSACO® 350G (E350G) з більшою електропровідністю і високою площею 

поверхні частинок, і ENSACO® 250G (E250G).  

 

Таблиця 2.5 – Властивості вуглецевої сажі [171] 

 Густина, 

ρ  г/см3 

Площа 

поверхні 

частинок, м2/г 

Вологість, 

% 

Вміст 

золи,  

% 

Розмір 

частинок, 

мкм 

Р803 1,8 n/a 0,5 0,03 50…100 

ENSACO® 250G 1,7 65 0,1 0,01 <45 

 

 

         

   а)       б) 

Рисунок 2.5 –Зображення ВС ENSACO® 250G виконане на а) 

трансмісійному електронному мікроскопі і б) сканувальному електронному 

мікроскопі [172. 
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Як видно з рис. 2.6, концентрація сажі ENSACO® 350G (поз. E350G) для 

досягнення значення опору 102 Ом·см складає 5 %мас, в той час як необхідна 

концентрація сажі ENSACO® 250G (поз. E250G) становить 14 мас.%. Але у 

зв’язку з високою площею поверхні E350G для того, щоб досягти рівномірного 

розподілу наповнювача необхідно застосовувати витратні методи 

виготовлення зразків, що недоцільно. 

 

Рисунок 2.6 – Перколяційні криві в залежності від концентрації ВС для 

пресованих зразків на основі ПЕВГ [173]. 

2) Вуглецеві волокна (ВВ) діаметром 10…20 мкм, довжиною 70…150 

мкм і густиною ρ = 1,9 г/см3. Розподіл вуглецевого волокна в поліетиленовій 

матриці наведено на рис. 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – СЕМ мікрофотографії поліетилену наповненого 8,8 %об 

ВВ [152]. 
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2.1.3. Формування полімерних композитів та ЗНЕ на їх основі 

Формування композитів відбувалося за методикою описаною в [174]. 

Для виготовлення композитів, визначений вміст наповнювача φ (%) в суміші, 

перераховувався в масовий відсотковий вміст mf  за формулами (2.1) та (2.2): 

 

 𝑚𝑓 =
𝜑∙𝜌𝑓

𝜑∙𝜌𝑓+(1−𝜑)∙𝜌𝑝
  (2.1) 

 

де ρf і ρp  (г/см3) густина наповнювача і полімеру, відповідно.  

 

 𝑚𝑓 + 𝑚𝑝 = 1,  (2.2) 

 

де mf і mp маса наповнювача і полімеру, в відсотковому співвідношенні 

відповідно. 

Цей перерахунок дозволив приготувати суміш для формування 

композитів за допомогою зважування його складових. Для того, щоб 

приготувати задану масу композиту ms для зразка у формі диску радіусом r і 

висотою h, необхідно перемножити між собою густину композиту ρc і об’єм 

зразка V. Густина композиту розраховувалася наступним чином: 

 

 𝜌𝑐 = 𝜑𝜌𝑓 + (1 − 𝜑)𝜌𝑝 (2.3) 

 

Об’єм зразка розраховувався як V = S∙h = π∙r2∙h, тоді вага суміші 

композиту для зразка дорівнює ms = ρc∙V = ρc∙π∙r2∙h. Відсоткове співвідношення 

частин полімеру і наповнювача ms в композиті було, відповідно, пропорційне 

значенням mp і mf. 

Перед приготуванням композитних зразків, визначена кількість 

порошків полімеру і наповнювача зважувалися на аналітичних вагах. Таким 

чином, наприклад, для композитного зразка ПЕВГ/12ВС (тут і далі цифри 
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вказують на об’ємний вміст вуглецевої сажі (ВС) в композиті), 

співвідношення ваги полімеру і вуглецевої сажі становило ПЕВГ – 1,223 г 

(79,4 .%мас), ВС – 0,316 г (20,6 %мас); а для зразка ПЕВГ/30ВС: ПЕВГ – 0,898 г 

(55,2 %мас), ВС – 0,729 г (44,8 %мас). 

Електропровідні композитні зразки з сегрегованою (упорядкованою) 

структурою формувались методом гарячого компактування, етапи якого 

проілюстровані на рис. 2.8, для їх подальшого використання як нагрівальних 

елементів. На першому етапі отримували однорідну суміш дрібнодисперсного 

порошків ПЕВГ і наповнювачів. Шляхом механічного перемішування в 

порцеляновій ступці частинки наповнювача розподіляли по поверхні частинок 

полімеру для отримання провідного шару на поверхні полімерних гранул. 

Зважаючи на те, що вуглецева сажа знаходиться у вигляді агломератів, для 

покращення розподілу наповнювача по об’єму композиту і, відповідно, 

підвищення значення їх електропровідності, зразки піддавали протягом 15 хв 

попередній обробці в ультразвуковій ванні в спиртовому розчині за 

температури 50℃. Підготовлена суміш завантажувалася в попередньо 

розігріту до температури вище температури плавлення полімеру (для ПЕВГ 

температура складала Тпл=145 ºС) стальну прес-форму, яка поміщалася під 

гідравлічний прес і витримувалася під дією тиску 20 МПа з примусовим 

повітряним охолодженням до повного остигання. В результаті отримували 

зразки діаметром 30 мм і товщиною в діапазоні 1,4…1,5 мм [174].  

 

Рисунок 2.8 – Етапи формування сегрегованих полімерних композитів 

методом гарячого компактування, де d – діаметр частинки наповнювача, D – 

діаметр полімерної частинки [175]. 
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2.1.4. Матеріали і вироби, які зварювали 

Для зварювання напусткових і стикових з’єднань використовували 

зразки у вигляді стрижнів стандартних розмірів (товщина/ширина/довжина): 

5х10х60мм для напусткових з’єднань і 10х15х60 для стикових з’єднань при 

ЗЗНЕ на основі полімерного композиту; 10х10х80 при ЗЗНЕ з використанням 

металевої сітки. Зварювання проводили для найпоширеніших інженерних і 

високотехнологічних пластмас, а саме поліетилену високої густини та 

композиту Zedex ZX-410 на основі поліетеріміду. Основні властивості 

матеріалів вказані в таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6 – Фізико-механічні властивості матеріалів, які зварювалися. 

. 
ρ 

кг/дм3 

σ, 

МПа 

δ,  

% 

Е, 

МПа 

Те,  
оС 

Тпл, 
 оС 

α, 1/оК 

λ, 

Вт/м 

К 

с, 

кДж/кг 

К 

ПЕІ 

ZX-

410 

1,33 101 25 3368 180 320 4,0 10-5 0,25 1,85 

ПЕВГ 0,95 18 33 750 50 125 10,0 10-5 0,42 2,5 

 

2.2. Технологічні параметри ЗЗНЕ 

Для проведення експериментальних робіт зі зварювання закладним 

нагрівальним елементом напусткових і стикових з’єднань із інженерних і 

високотехнічних пластмас було створено стенд складально-зварювального 

устатковання (рис. 2.9) відповідно до схеми рис. 1.2. До складу устатковання 

входять джерело живлення змінного струму з можливістю регулювання 

напруги і струму, які подаються на ЗНЕ в межах 1…80 В і 1…50 А, відповідно, 

механізм закріплення і створення притискного зусилля. Підведення струму до 

закладного елементу здійснюється за допомогою пересувних латунних 

контактних пластин, які дозволяють використовувати стрічкові закладні 

елементи шириною до 50 мм та довжиною до 150 мм. 
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   а)       б) 

Рисунок 2.9 – Загальний вигляд установки для ЗЗНЕ напусткових (а) і 

стикових (б) з’єднань. 

 

2.3. Методи дослідження, вимірювання та випробувань. 

2.3.1. Теплові дослідження 

2.3.1.1. Термогравіметричний аналіз 

З метою встановлення температури, до якої композити термічно 

стабільні і за якої температури не відбувається їх термоокислювальна 

деструкція, проводили термогравіметричний аналіз (ТГА) на установці TGA 

Q50 (TA Instruments, США), в атмосфері повітря в діапазоні температур від 20 

ºС до 700 ºС з постійною швидкістю нагрівання 10 ºС/хв.  

2.3.1.2. Диференційна скануюча калориметрія 

Теплові процеси в електропровідних композитах, а саме температури 

плавлення і кристалізації, а також ступінь кристалічності були визначені 

методом диференціальної скануючої калориметрії (ДСК) на приладі Q2000 

(TA Instruments, США) в інертній атмосфері азоту в діапазоні температур від -

70 ºС до 250 ºС з постійною швидкістю нагрівання 10 ºС/хв. Зразки вагою 

5…15 мг поміщали в алюмінієву капсулу, яка герметично закривалася і 

розміщувалася в термокамері приладу в режимі «нагрівання-охолодження-

нагрівання». Ступінь кристалічності полімеру і композитів на його основі 

розраховувався за формулою: 
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 𝜒𝑐 =
𝛥𝐻𝑚

𝛥𝐻0∗𝑊
∗ 100% , (2.4) 

 

де ΔH0 (Дж/г) – ентальпія плавлення чистого кристалу полімеру (для 

поліетилену ΔH0 = 289 Дж/г [18]), ΔHm (Дж/г) – ентальпія плавлення зразків, 

розрахована з кривих ДСК, W – масова частка полімеру в композиті.  

2.3.1.3. Вимірювання теплопровідності 

Вимірювання теплопровідності проводилось методом джерела 

перехідних площин, використовуючи прилад TPS 2200S (HotDisk AB, Швеція) 

[176]. Для вимірювань використовувалися два зразки у формі дисків 

товщиною 1,5…2 мм, між якими розташовувався сенсор.  

2.3.1.4. Тепловізійний контроль при зварюванні 

Дослідження розподілу теплових полів при зварюванні в 

інфрачервоному спектрі електромагнітного випромінювання проводили за 

допомогою автокаліброваного тепловізора СЕМ DT-980 (КНР). Обробка 

результатів проводилася за допомогою програмного забезпечення PCIRMeter.  

2.3.2. Електричні вимірювання 

2.3.2.1. Електропровідність на постійному струмі 

Вимірювання електричного опору на постійному струмі проводились на 

тераометрі Е6-13А Radiotechnika двоелектродним методом при напрузі 

10…100 В в залежності від рівня електропровідності самих композитів. Зразки 

мали вигляд дисків. Значення електропровідності σ (См/см) розраховувалося 

за формулою: 

 

 
𝜎 =

ℎ

𝑅 ∗ 𝑆
 , (2.5) 

 

де R (Ом) – опір зразку, отриманий з тераометру, h (см) – товщина зразку, S 

(см2) – площа меншого електроду.  
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2.3.2.2. Випробування на постійному струмі 

Для визначення електропровідності композитів проводилися 

дослідження на багатофункціональному джерелі живлення KEITHLEY 236 і 

Keithley серії 2400. Джерела живлення можуть працювати в двох режимах: 1) 

режим напруги, коли на зразок подається напруга від 100мкВ до 110В і 

вимірюється струм; 2) режим струму, коли на зразок подається струм від 100 

фA до 100 мA.  

2.3.2.3. Нагрівальні властивості композитів при змінному струмі 

З метою покращення якості електричних вимірювань, а також 

полегшення під’єднання композитів в електричне коло, перед процесом 

пресування в суміш ПЕВГ і ВС попередньо закладалися два електроди з 

багатожильного мідного дроту. Реєстрація значень струму, напруги (напруга 

на електродах U (V) і струм через зразок I (мА)) і температури в процесі 

електричних випробувань композитів здійснювалася з допомогою цифрових 

мультиметрів. Температуру вимірювали термопарою, розміщеною на поверхні 

зразка. Випробування проводилися на змінному струмі частотою 50 Гц від 

джерела живлення, що дозволяє регулювати напругу в межах 1…80 В. 

Шляхом регулювання вихідної напруги на джерелі живлення, яка подавалася 

на зразок, досліджувалася залежність максимальної температури зразка від 

напруги. Схема вимірювання показана на рис. 2.10 [174]. 

 

Рисунок 2.10 – Схема вимірювань теплового ефекту при проходженні 

змінного струму через зразок. А-амперметр, V-вольтметр, Power source -

джерело живлення змінного струму, Т термопара з блоком вимірювання [174]. 
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2.3.3. Механічні випробування 

Випробовування механічних властивостей напусткових і стикових 

зварних з’єднань проводили відповідно до стандарту ASTM D1002 – 10 і EN 

12814-2:2000, відповідно, на сертифікованій розривній машині FP-10 

(Німеччина). 

Напруження при руйнуванні (LSS для напусткових і міцність на розрив 

для стикових) зразків визначаються за формулою:  

 𝜎р =
Рр

𝑆𝑐
  (2.6) 

де σР – напруження при руйнуванні, МПа, РР – навантаження при руйнуванні, 

Н, SC – площа зварного з’єднання, мм2.  

2.3.4. Оптична мікроскопія 

Морфологічні особливості композитних зразків, а також шліфів зварних 

з`єднань після механічних випробувань проводилася на оптичному мікроскопі 

Versamet-2 в режимах просвічування і відбиття у відповідності до ДСТУ EN 

12814-5:2018. Фіксація отриманих результатів здійснювалася з допомогою 

цифрової фотокамери, якою обладнаний мікроскоп. Отримані зображення 

оброблялися і аналізувалися в програмному забезпеченні ImageJ, в тому числі 

проводилося визначення площі покриття і площі полімеру в зварному 

з’єднанні. 

2.3.5. Статистична обробка результатів експерименту 

Обробка експериментальних результатів та розрахунків 

супроводжується численним впливом різних чинників, як зовнішніх, так і 

внутрішніх, які вносять похибки у результати досліджень, у зв’язку з цим 

виникає необхідність оцінки похибок випадкової величини. До вищевказаних 

зовнішніх чинників відносяться систематичні похибки, які викликані дією 

постійних за величиною та напрямом факторів, які змінюються за відомими 

законами, та похибки приладів вимірювання, які визначаються конструкцією 

обладнання та якістю його виготовлення. Такі похибки вказані в специфікації 
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до приладу і враховуються під час обробки результатів. До внутрішніх 

чинників відносяться промахи, випадкові похибки, а також похибки 

вимірювань та розрахунків [177]. Вплив випадкових похибок та промахів 

зменшується зі збільшенням кількості вимірювань (більше трьох). Похибки 

поділяються на абсолютні та відносні. Абсолютна похибка вимірювання це 

похибка вимірювань, яка виражена в одиницях вимірюваної величини: 

 

 Δ𝑥𝑖 = 𝑋 − 𝑥𝑖 (2.7) 

 

де хі – значення, здобуте за одного з вимірювань, Х – істинне значення 

вимірюваної величини. Наприклад, якщо Т=30±1 оС, то величина Т 

знаходиться в інтервалі 29 ≤ Т ≤ 31 оС. 

Для більш детальної оцінки якості вимірювань користуються 

відносною похибкою, яка є відношенням абсолютної похибки вимірювань до 

істинного значення вимірюваної величини: 

 

 
γ =

Δ𝑥𝑖

𝑋
 (2.8) 

 

Відносна похибка виражається у відносних одиницях або відсотках. 

Оскільки істинне значення вимірюваної величини Х залишається невідомим, 

то похибку вимірювань та розрахунків можна оцінити лише наближено [177]. 

Нехай в результаті повторюваних вимірювань фізичної величини маємо 

послідовні значення: 

                                             х1, х2,…, хі,…, хп 

Подамо результат п вимірювань у вигляді: 

∆х1 = х1 – Х; ∆х2 = х2 – Х;…; ∆хі = хі – Х;…; ∆хп = хп – Х. 

Підсумовуючи члени дістанемо: 
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𝑋 = 𝑋с −

1

𝑛
∑ Δ𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2.9) 

 

де Хс – середнє арифметичне значення вимірюваної величини і дорівнює: 

 

 
𝑋с =

1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2.10) 

 

За значної кількості вимірювань випадкові відхилення ∆хі однакові за 

модулем, але різні за знаком, зустрічаються однаково часто [177]. Тому 

формулу (2.10) можна перетворити і вона буде мати наступний вигляд: 

 

 

lim
𝑛→∞

(
1

𝑛
∑ Δ𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

)

𝑛

= 0

с

 (2.11) 

 

Тоді Х = Хс. Отже, при п→∞ істинне значення фізичної величини 

дорівнює середньому арифметичному. 

На практиці кількість вимірювань п є обмеженою величиною. Тому 

завдання зводиться до визначення наближення вимірюваного та 

обчислюваного значення до істинного [177]. Найпоширенішим є визначення 

наближення розрахунком середньої квадратичної похибки (Х*): 

 

 

𝑋∗ = √
∑ Δ𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
 (2.12) 

На практиці у формулах (2.9) і (2.10) використовують значення 

середньої квадратичної похибки, яке розраховане за експериментальними 

даним за формулою (2.12). 
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Результати обчислень похибок для вищезазначених методів 

вимірювань наведені у таблиці. 2.7 

Таблиця 2.7 – Похибки використаних методів дослідження 

Метод дослідження Похибка, % 

Термогравіметричний аналіз 0,5 

Диференційна скануюча калориметрія 0,5 

Вимірювання теплопровідності 0,2 

Інфрачервона реєстрації температури 4 

Вимірювання електропровідності на постійному струмі 1 

Випробування на постійному струмі 1,5 

Випробування на змінному струмі 1,5 

Механічні випробування 2 

Оптична мікроскопія 3 

Висновки до 2-ого розділу 

1. Надано визначення основних характеристик матеріалів, які 

використовувалися у роботі, а саме нагрівальних елементів із металевих сіток 

та матеріали модифікації їх поверхні, а також властивості наповнювачів та 

полімерної матриці для композитних полімерних нагрівальних елементів. 

2. Описана методика виготовлення електропровідних полімерних 

композитів, за якої забезпечується формування електропровідного кластеру з 

мінімальною концентрацією наповнювача. 

3. Наведений детальний опис методики модифікації поверхні 

металевих нагрівальних елементів та вказані основні параметри процесу 

мікроплазмового напилення. 

4. Наведений опис стандартизованих приладів і загальноприйнятих 

у світі сучасних методів для проведення експериментів і обробки результатів 

досліджень, які були використані в роботі. 
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РОЗДІЛ 3  

ВПЛИВ МОДИФІКАЦІЇ ПОВЕРХНІ ЗАКЛАДНОГО 

НАГРІВАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТУ НА ОСНОВІ МЕТАЛЕВОЇ СІТКИ НА 

СТУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ 

3.1. Вплив модифікації поверхні на адгезію між нагрівальним 

елементом і полімерним матеріалом 

Як зазначалося в одному із підсумків до розділу 1 адгезія між закладним 

нагрівальним елементом із металевої сітки і полімерним матеріалом 

надзвичайно низька. Тому одним із напрямком поліпшення механічних 

характеристик зварних з’єднання є покращення адгезії між ЗНЕ і полімером. 

Це може бути реалізоване як завдяки збільшення питомої площі контакту, так 

і шляхом використання матеріалів у яких існує висока спорідненість до 

взаємодії з термопластичними полімерами. Як один із прикладів: покриття 

нагрівального елементу шаром силану підвищує міцність зварних з’єднань на 

32% в порівнянні з непокритим ЗНЕ [178]. 

Таким чином, метою досліджень, результати яких наводяться нижче є 

поліпшення адгезії між ЗНЕ та термопластичним полімером завдяки 

модифікації поверхні металевого нагрівального елементу різними 

матеріалами методом мікроплазмового напилення. Також одним із завдань є 

встановлення впливу морфології (шорсткості) покриття, матеріалу і режиму 

зварювання на міцність зварних з’єднань. Як нагрівальний елемент була 

обрана сітка з корозійностійкої сталі типорозміру с, так як в попередніх 

дослідженнях було з’ясовано, що вона забезпечує найрівномірніший нагрів і 

найвищу міцність зварних з’єднань, в порівнянні з іншими [169]. 

Так як стандартна сітка виготовляється з дроту, її поверхня має низьку 

шорсткість, як це показано на рис. 3.1,а, і тому площа контакту з полімерним 

матеріалом низька. За рахунок модифікування сітки методом напилення 

можна досягти збільшення шорсткості поверхні і, відповідно, площі контакту, 

що може збільшити міцність зварного з’єднання за рахунок сил механічного 

зачеплення. А використовуючи різний матеріал покриття, можна знайти той, 
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який має найбільшу спорідненість до взаємодії з полімером, і, відповідно, до 

механічного зчеплення додається ще збільшення адгезії, що буде мати 

синергетичний ефект на результуючій міцності зварних з’єднань [179]. На рис. 

3.1,б-д показано, як різний вид покриття впливає на шорсткість поверхні. 

Газоабразивна обробка підвищує її частково, не зменшуючи розміри вільної 

ланки сітки. На противагу цьому, нанесення на поверхню сітки ніхрому (NiCr) 

(рис. 3.1,в), сталі65Г (Ст65Г) (рис. 3.1,г) і молібдену (Мо) (рис. 3.1,д) зменшує 

розміри комірок сітки. В найбільшій мірі це проявляється при нанесенні на 

сітку сталі Ст65Г (рис. 3.1,г). На практиці це може призвести до зменшення 

площі контакту полімер/полімер. Загалом, якщо нагрівальний елемент з сітки 

типорозміру с (0,8-0,25) займає в зварному з’єднанні (9х10мм) 30% площі, то 

для модифікованого ЗНЕ це значення знаходиться в межах 36-37%. 

 

         

   а)         б)  в)          г)     д) 

Рисунок 3.1 – Мікроструктура нагрівальних елементів а) сітки 

типорозміру с з корозійностійкої сталі, і з її модифікованою поверхнею: б) 

газоабразивна обробка; в) NiCr; г) Ст65Г; д) Мо. 

 

З технічної літератури відомо про високу спорідненість між ПЕІ, ПЕЕК 

і оксидом титану (Ті2О) [20], тому нами було обрано нагрівальний елемент на 

основі титану ВТ1-00, поверхня якого була модифікована дисперсним титаном 

з утворенням середньої (товщина ~150 мкм) і розвинутої (~250 мкм) 

морфології покриття. Зважаючи на особливості кристалічної гратки титану, 

він не відноситься до хороших провідників і тому його використання як 
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нагрівального елементу призведе до необхідності підвищення потужності 

процесу зварювання [180]. З іншого боку, це дасть змогу визначити внесок 

модифікації поверхні в міцність зварного з’єднання, оскільки технологічно 

простіше наносити титанове покриття на титан, ніж на корозійностійку сталь. 

Мікроструктура поверхні як непокритого нагрівального елемента на основі 

титанової сітки, так і модифікованих ЗНЕ показана на рис. 3.2.  

 

 

  а)      б)     в) 

Рисунок 3.2 – Мікроструктура нагрівальних елементів з сітки з а) титану, 

б) титану модифікованого дисперсним титаном товщиною 150 мкм і в) титану 

модифікованого дисперсним титаном товщиною 250 мкм. 

 

Як видно з рис. 3.2,а (вказано стрілками) на поверхні сітки з’являються 

краплі титану, пов’язані з особливостями їх виготовлення (лазерне різання). 

Сама ж поверхня гладка, що дозволяє оцінити величину адгезії до неї без 

додаткових чинників. На відміну від гладкої не напиленої сітки, поверхня 

модифікованої сітки має виражену шорсткість (рис. 3.2,б,в), в особливості у 

випадку напилення титану товщиною 250 мкм з розвинутою морфологією 

(рис. 3.2,в). Окрім цього, непокрита сітка займає в зварному з’єднанні 

(9х10мм) 50% площі, тоді як в результаті її напилення дисперсним титаном 

товщиною 250 мкм ця площа збільшується до 55…57% (Рис. 3.2,в). 

У подальшому як нагрівальні елементи використовували промислово 

виготовлені титанові сітки, показані на рис. 3.3, з поверхнею, модифікованою 

дисперсним титаном товщиною 100…150 мкм. Зважаючи на особливості її 

будови, вона займала в зварному з’єднанні 70% площі поверхні. При цьому 
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30% площі припадало на великі розміри вільних ланок, що створювало 

сприятливі умови для проникнення розплаву полімеру, навіть за умови його 

високої в’язкості.  

 

 

   а)       б) 

Рисунок 3.3 – Зображення а) промислової титанової сітки і б) з 

модифікованою поверхнею, які використовувалися як нагрівальні елементи. 

 

3.2. Вплив модифікації поверхні на теплову ефективність 

нагрівальних елементів 

Оскільки матеріал покриття дещо відрізняється за своїми фізико-

механічними властивостями від матеріалу ЗНЕ, це може вплинути на 

ефективність і рівномірність тепловиділення. В роботі [169] було визначено, 

що струм протікає лише через поздовжні дроти, а поперечні при цьому 

виступають в ролі армуючих, і їх нагрівання відбувається за рахунок 

теплопередачі від поздовжніх дротів. У випадку нанесення покриття для 

забезпечення рівномірного нагрівання ЗНЕ може знадобитися більше часу, 

пов’язаного з додатковим нагріванням самого покриття. Це, в свою чергу, буде 

впливати на тепловиділенні в зварному з’єднанні і на його міцності. Для того, 

щоб компенсувати вплив цих факторів, необхідно визначити, які параметри 

режиму зварювання забезпечують досягнення температур, необхідних і 

достатніх для розплавлення полімеру в зоні контакту і, відповідно, утворення 

якісного зварного з’єднання, а також з’ясувати градієнт температур, який 

виникає між модифікованою і непокритою частиною сітки. 

Теплову ефективність визначали пропусканням крізь нагрівальні 

елементи з модифікованою поверхнею змінного струму величиною 15А. 

Нагрівальний елемент на основі корозійностійкої сітки типорозміру с 
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виступав контрольним зразком (див. підпункт. 2.1.1.1). Так як непокрита сітка 

практично рівномірно нагрівається по всій площі, її температура 

вимірювалася лише в точці Р2. Для модифікованих сіток вимірювання 

температури проводилося в 2 точках: Р1 – поблизу струмопідводів і Р2 – в 

центральній частині сітки, де буде розміщена зона контакту при зварюванні 

(рис.3.4,а). Результати показані на рис.3.4,б.  

З рис. 3.4,б можна побачити, що ЗНЕ на основі сітки типу с при 

пропусканні 15А нагрівається до температури 220ºС за 90с. За цей же час 

аналогічна сітка, яка зазнала газоабразивної обробки нагрілася до температури 

240ºС. Це пов’язано з тим, що внаслідок обробки поперечний переріз дротів 

зменшився, що призвело до збільшення опору провідника і, відповідно, до 

закону Джоуля-Ленца, за однакових інших параметрах кількість теплоти, яка 

виділяється при проходженні струму, збільшилася. 

 

 

   а)       б) 

Рисунок 3.4 – а)Вимірювання температури в характерних точка Р1,Р2 та 

б) залежність зміни температури від часу при пропусканні змінного струму 

крізь нагрівальні елементи з модифікованою поверхнею. 

 

У зв’язку з тим, що перед нанесенням покриття для покращення 

зчеплення всі ЗНЕ піддавалися газоабразивній обробці, їх опір дещо 

підвищився і температура в точках Р1 близька або вища, ніж у контрольного 
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зразка типорозміру (с). Нанесення ніхрому забезпечило рівномірне нагрівання 

по всій поверхні ЗНЕ. Скоріше за все це пов’язано з тим, що питомий опір і 

коефіцієнт теплопровідності в корозійностійкої сталі і ніхрому практично 

однакові. В той же час при дослідженні ЗНЕ, покритого сталлю 65Г, 

спостерігається значний градієнт температур, ймовірно пов’язаний з великою 

фракцією напиленого шару. Найбільша відмінність температури в т.Р1 і Р2 

спостерігається при покритті молібденом. Так як вимірювання температури 

проводилося в інфрачервоному спектрі випромінювання, то таке низьке 

значення температури скоріше за все пов’язане з тим, що коефіцієнт емісії для 

молібдена знаходиться в межах 0,2…0,6, а реальне значення чорноти тіла не 

відповідало тому, яке використано в вимірюваннях і це вплинуло на 

достовірність результатів. Для всіх ЗНЕ спостерігається точка насичення, 

після якої за однакових параметрів температура практично не збільшується. 

Як зазначалося вище, через особливості будови кристалічної гратки 

[180] титан не відноситься до хороших провідників. З урахуванням 

вищевказаного використання цього матеріалу як нагрівального елементу 

потребує значно вищих значень струму в порівнянні з ЗНЕ з корозійностійкої 

сталі. Температурні залежності за різних значень струму показані на рис. 3.5,в. 

Як можна побачити з рис. 3.5,в, сітки промислового виготовлення (позн. 

Tiзв.) при поступовому збільшенні струму від 30 до 40А нагріваються до 

температури 300ºС за 150с. За цей час температура сітки, виготовленої з 

допомогою лазерного різання, (позн. Ті) досягає 110 ºС. Головним чином це 

пов’язано з тим, що сітки промислового виготовлення не мають поперечних 

складових і струм протікає через всю площу сітки, в той час як в сітки, 

виготовленої з допомогою лазерного різання енергія витрачається на 

теплопередачу в поперечні складові.  

Як видно з рис. 3.5,в, непокрита сітка (крива Ті 50А) нагрівається значно 

швидше і на 80ºС вище, в порівнянні з модифікованими (криві Ті (Ті в/ф) 50А 

і Ті (Ті м/ф) 50А). Тому загалом можна стверджувати, що модифікація 
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поверхні ЗНЕ дещо знижує температуру, якої він досягає за однаковий час при 

однакових параметрах, при чому зі збільшенням товщини покриття час 

нагрівання збільшується. Це компенсується зміною параметрів режиму 

зварювання. 

         

 а)       б)      в) 

Рисунок 3.5 – Місце вимірювання температури а) промислової титанової 

сітки; б) сіток виготовлених лазерним різанням і в) часові залежності зміни 

температури при пропусканні крізь нагрівальні елементи з титану змінного 

струму різної величини. Позначення на рисунку: Тізв – промислова сітка з 

титану; Ті – сітка виготовлена лазерним різанням; Ті (Ti в/ф) – сітка з Ті, 

покрита титаном товщиною 250 мкм, Ті (Ti м/ф) - сітка з Ті, покрита титаном 

товщиною 250 мкм. 

 

Дослідження впливу модифікації поверхні нагрівальних елементів на 

міцність зварних з’єднань проводилося на високотехнологічному аморфному 

полімері поліетеріміді (ПЕІ) марки ZX-410. Цей клас пластмас 

характеризується високими механічними властивостями (σв=109 МПа) і 

підвищеною температурою плавлення.  

Температура є головним фактором у процесі зварювання, оскільки вона 

повинна досягти достатньої величини  для нагрівання деталей. Однак значення 

температури не повинно значно перевищувати температуру плавлення 
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полімеру, щоб утворювати з’єднання з максимальною міцністю без деградації 

матеріалу [181], тому були проведені ДСК та ТГА дослідження для визначення 

температури плавлення полімеру та температури початку термодеструкції, яку 

небажано досягати в процесі зварювання. 

На рис. 3.6,а показана температурна залежність теплоємності зразка за 

різних фазових переходах в процесі нагрівання ПЕІ, отримана методом ДСК. 

На кривій наявні два теплові процеси, які відповідають процесу розсклування 

аморфної фази поліетеріміду при температурі Тск = 220 ºС та процесу 

плавлення кристалічної фази при температурі Тпл = 326 ºС.  

 

 

   а)       б) 

Рисунок 3.6 – а) залежність теплоємності від температури та б) крива 

термостабільності для ПЕІ ZX-410. 

 

При розсклуванні в межах температури 220 ºС виявлено незначний 

максимум теплоємності, який відповідає відновленню ентальпії при 

розсклуванні [182], коли густина полімеру зростає, а його вільний об’єм, 

відповідно, зменшується [183]. 

Результати термогравіметричних досліджень ПЕІ ZX-410 (рис. 3.6,б) 

показали, що він являється термостабільним до 450 ºС, оскільки 

термодеструкції в цьому діапазоні температур не спостерігається. Максимум 

інтенсивності термодеструкції матеріалу припадає на температури в межах 
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550 ºС, а максимум втрат ваги на область температур від 600 ºС до 700 ºС. На 

першому етапі відбувається руйнація полімерного ланцюгу, а на другому – 

руйнація його окремих ланок та груп. Співвідношення втрати ваги на першому 

і другому етапі складає 1/3.  

Виходячи з результатів ДСК і ТГА досліджень, температура процесу 

зварювання ПЕІ повинна знаходитися в межах 326…450 ºС, для забезпечення 

розплавлення полімеру на границі розділу фаз в зварному з’єднанні з 

наступним його взаємним проникненням. Виходячи з цього при зварювання 

слід не допускати перегріву ЗНЕ вище 450 ºС, так як в цьому випадку в 

зварному з’єднанні можуть з’явитися продукти розпаду полімеру, які 

виступатимуть як дефекти, що знижують міцність зварного з’єднання.  

3.3. Залежність між режимами зварювання та механічною міцністю 

зварних з’єднань 

Дослідження впливу модифікації поверхні ЗНЕ на міцність зварних 

з’єднань проводилося при виконанні стикових з’єднань, так як в цьому 

випадку можливо достовірно визначати внесок покриття в підвищення або 

зниження адгезії між ЗНЕ і полімером. В напусткових зварних з’єднаннях 

зробити це складніше оскільки міцність таких з’єднань в значній мірі залежить 

від величини напустку. Критерієм якості зварних з’єднань слугує 90% 

міцності основного матеріалу. 

Як було зазначено у розділі 2.1.4., для зварювання закладним 

нагрівальним елементом з модифікованою поверхнею використовували 2 

полімерні матеріали, поліетилен високої густини ПЕ-80 з кристалічною 

структурою та композиційний матеріал ZX-410 на основі поліетеріміду, 

високотехнологічного полімеру з аморфною структурою. Слід зазначити, що 

поліетилен високої густини ПЕ-80,  використовувався як модельний матеріал, 

з метою відпрацювання технології зварювання і визначення ступеня 

підвищення міцності зварних з’єднань. При цьому для зварювання ПЕ-80 

використовувався нагрівальний елемент лише з сітки з корозійностійкої сталі, 
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в той час для зварювання ZX-410 як з корозійностійкої сталі, так і титану. 

Титан обраний через підвищену адгезію до ПЕІ, в той час як для ПЕВГ про 

таке не повідомлялося. 

Процес зварювання проводився на двох режимах: перший – «жорсткий», 

характеризується високою потужністю (100 Вт/см2) і коротким часом процесу 

зварювання (~45с), другий – «м’який», характеризується поступовим 

підвищенням потужності(45…75 Вт/см2) і тривалим часом зварювання (~90с). 

Застосування нагрівального елементу з модифікованою поверхнею для 

зварювання деталей з ПЕВГ привело до підвищення міцності зварних з’єднань 

майже на 15 % (рис. 3.7).  

 

Рисунок 3.7 – Міцність стикових зварних з’єднань з ПЕВГ при 

використанні модифікованих нагрівальних елементів на основі сітки з 

корозійностійкої сталі. Позначення с – сітка тип с (зразок свідок); NiCr - сітка 

покрита ніхромом; Ті – сітка покрита дисперсним титаном. 

При зварюванні закладним нагрівальним елементом модифікованим 

титаном (рис.3.7, Ті), спостерігається зниження міцність зварного з’єднання 

відносно зразка-свідка. Скоріше це повязана з тим, що за потужності 

зварювання 42,5 Вт/см2 кількість внесеної енергії складала 5,5 кДж/см2, що 

дещо вище за референсні значення і ймовірно призвело до місцевого перегріву 

та несплавлення. Потужність зварювання 32 Вт/см2
 разом з внесеною енергією 

5 кДж/см2 забезпечило утворення зварного з’єднання міцністю приблизно 17 
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МПа, для обох типів покриттів, в порівнянні з непокритим нагрівальним 

елементом. Загалом, це говорить про ефективне використання покриття з 

метою підвищення адгезії між полімером деталей і нагрівальним елементом, а 

також збільшення питомої площі контакту. Тому в подальшому нагрівальні 

елементи з модифікованою поверхнею використовувалися для зварювання 

високотехнологічного полімерного композиту ПЕІ ZX-410. 

Так як поліетерімід має аморфну структуру і дуже чутливий до 

перегріву, важливо контролювати температуру полімеру при зварюванні для 

запобігання його деградації. Традиційні способи вимірювання температури за 

допомогою термопари, розміщеної всередині з’єднання, є небажаними в 

зв’язку з тим, що вона буде виступати дефектом і безпосередньо впливати на 

міцність з’єднання. Контроль температури виконувався безконтактним 

методом реєстрації інфрачервоного випромінювання. Кінетичні криві 

температури полімеру на границі контакту з ЗНЕ в залежності від параметрів 

режиму зварювання представлені на рис. 3.8 і рис. 3.9. 

 

   а)       б) 

Рисунок 3.8 – Температура поліетеріміду ZX-410 на границі контакту 

ЗНЕ/полімер при зварюванні стикового з’єднання на а) жорсткому і б) м’якому 

режимах зварювання з модифікованим нагрівальним елементом на основі 

корозійностійкої сталі. Тут і в рис. 3.9 вертикальні відрізки на кривих вказують 

на кінець процесу зварювання. Позначення на рисунку: Ст65Г – Сталь65Г; П/о 

– газоабразивна обробка; NiCr – ніхром; Mo – молібден; 
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Розплавлення полімеру контролювали не лише за даними температури з 

тепловізора, а й візуальним способом за величиною утворення грату, так як 

грат свідчить про досягнення температури плавлення полімеру. З рис. 3.8,а 

видно, що на жорстких режимах (100 Вт/см2) температура, необхідна для 

зварювання, досягається за 45…60 с, водночас час зварювання на м’яких 

режимах (40…60 Вт/см2) збільшується до 150 с, а у випадку модифікування 

сітки покриттям Ст65Г до 210 с.  

В процесі зварювання при використанні як нагрівальних елементів  

титанових сіток час досягнення температури плавлення полімеру як при 

«жорсткому» (рис. 3.9,а), так і при «м’якому» (рис. 3.9,б) режимах більший в 

порівнянні з ЗНЕ з сітки з корозійностійкої сталі. Виключенням є лише 

титанова сітка промислового виробництва, де час зварювання становить 120 с.  

 

   а)       б) 

Рисунок 3.9 – Температура поліетеріміду ZX-410 на границі контакту 

НЕ/полімер при зварюванні стикового з’єднання на: а) жорсткому, б) м’якому 

режимах зварювання з модифікованим нагрівальним елементом на основі 

титану. Позначення на рисунку: Тізв – промислова сітка з титану; Тір - сітка з 

титану, виготовлена лазерним різанням; Тір (Ti в/ф) – сітка з Тір, покрита 

титаном товщиною 250 мкм; Тір (Ti м/ф) - сітка з Тір, покрита титаном 

товщиною 150 мкм. 

Як зазначалося в підрозділі 3.2. це пов’язано з особливостями її 

просторової структури. Розвинута морфологія покриття збільшує час 

досягнення температури плавлення полімеру {рис. 3.9,б [крива Ті (Ті в/ф)] і 
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рис. 3.8,б [крива с (Ст65Г)]}. Швидкість нагрівання непокритого ЗНЕ 

практично не відрізняється від покриття дисперсним титаном товщиною 150 

мкм (рис. 3.9,б, крива Ті і Ті (Ті м/ф)). Різниця в швидкості нагрівання при 

«жорсткому» режимі (рис. 3.9,а) пов’язана з тим, що потужність процесу 

зварювання при використанні непокритого ЗНЕ і покритого товщиною 150 

мкм становила 140 і 200 Вт/см2, відповідно. 

Міцність стикових зварних з’єднань при використанні нагрівальних 

елементів з модифікованою поверхнею, отриманих на різних режимах 

зварювання показана на рис. 3.10.  

    

   а)       б) 

Рисунок 3.10 – Міцність стикових зварних з’єднань з поліетеріміду ZX-

410 при використанні модифікованих нагрівальних елементів на основі сітки 

з а) корозійностійкої сталі та б) титану. Позначення на рисунку: с – сітка тип 

с; Ст65Г – сітка с покрита сталлю 65Г; п/о – сітка с з газоабразивною 

обробкою; NiCr – сітка с покрита ніхромом; Мо - сітка с покрита молібденом; 

Тізв – промислова сітка з титану; Тізв (Ті(м/ф)) - промислова сітка з титану 

покрита титаном товщиною 150 мкм; Тір – сітка з титану, виготовлена 

лазерним різанням; Тір (Ti в/ф) – сітка з Тір, покрита титаном товщиною 250 

мкм; Тір (Ti м/ф) - сітка з Тір, покрита титаном товщиною 150 мкм. 

Як свідчать дані, наведені на рис. 3.10,а міцність зварних з’єднань з 

сітками, модифікованими сталлю 65Г і молібденом практично однакові 

порівняно з міцністю контрольного зразка з ЗНЕ із сітки типорозміру с, хоча 
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мають обернену закономірність на «м’якому» і «жорсткому» режимах 

зварювання. Це можна пояснити тим, що в зварному з’єднанні полімер 

контактує безпосередньо з матеріалом покриття і на «жорсткому» режимі  

недосягнення температури плавлення його глибинних шарів зменшує 

пластичну деформацію полімеру при стисканні, в той час як на «м’якому» 

режимі збільшується як час зварювання, так і внесена енергія, не зважаючи на 

нижчі значення потужності, що забезпечує розплавлення глибинних шарів 

полімеру на границі контакту. Найкращі результати показало покриття 

дисперсним ніхромом (рис. 3.10,а, колонка NiCr), при якому як на 

«жорсткому» (100 Вт/см2) так і на «м’якому» (60 Вт/см2) режимах 

забезпечувався приріст міцності на 10 і 13%, відповідно [184]. 

Це можна пояснити тим, що таке покриття мінімально зменшує розміри 

вільної ланки в ЗНЕ, що не перешкоджає взаємному проникненню полімеру 

на границі взаємодії фаз, а також поверхня модифікована ніхромом показала 

стабільний нагрів по всій площі ЗНЕ (див. рис. 3.4,б). 

           

   а)       б) 

Рисунок 3.11 – Площа покриття, яка залишається на контактній поверхні 

з’єднувальної деталі з поліетеріміду ZX-410 для модифікованих а) 

корозійностійкої; б) титанової сіток. Позначення на рисунку: Ст65Г – сітка с 

покрита сталлю 65Г; NiCr – сітка с покрита ніхромом; Мо – сітка с покрита 

молібденом; Тір (Ti в/ф) – сітка з титану, виготовлена лазерним різанням, 

покрита титаном товщиною 250 мкм, Тір (Ti м/ф) - сітка з титану, виготовлена 

лазерним різанням, покрита титаном товщиною 150 мкм.  
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Можна спостерігати тенденцію, що більшому значенню міцності 

відповідає більше значення площі покриття, яке лишається на контактній 

поверхні деталі. Тобто збільшення міцності досягається не лише за рахунок 

параметрів режиму зварювання, а й за рахунок внеску покриття, в збільшення 

площі взаємодії з полімером, а також підвищення адгезії полімеру до 

покриття. 

Фрактографічний аналіз (рис. 3.12) показав, що для всіх зварних 

з’єднань виконаних на «жорсткому» режимі (100 Вт/см2) притаманний один 

тип руйнування. Він характеризується змішаним типом - когезивним 

руйнуванням деталі, що з’єднується, по краях зварного з’єднання, 

викликаного тим, що основний фронт нагрівання відбувався від країв до 

середини з’єднання [24] і адгезивним руйнуванням між ЗНЕ і полімером в 

центральній частині з’єднання, де взаємне проникнення відбулося частково 

або не повністю, внаслідок неповного розплавлення. 

    

  а)          б)           в) 

 

    г)           д) 

Рисунок 3.12 – Поверхня зони руйнування зварних з’єднань з 

поліетеріміду ZX-410, виконаних на потужності 100 Вт/cм2 а) сітка типу с, б) 

Ст65Г, в)П/о, г) NiCr і д) Мо. 
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Крім того, можна спостерігати появу пор у матеріалі (рис. 3.13,а 

позначено чорними стрілками). На нашу думку, це внаслідок термічної 

деградації (виділення газів) полімеру або випаровування присутньої в ньому 

вологи, що могло спричинити появу пористості. На рис. 3.13,б можна 

побачити підтвердження того, що в центральній частині зварного з’єднання 

взаємодії між полімером не відбулося, про що свідчить дзеркальна поверхня 

полімеру. Крім того, на рис. 3.13,в можна виявити докази хорошої взаємодії 

між ЗНЕ, модифікованим ніхромом та полімерною матрицею ПЕІ, де вона 

щільно покриває поверхню ЗНЕ. Після механічних випробувань сили 

взаємодії були настільки високі, що це призвело до руйнування дротів ЗНЕ 

(вказано стрілкою), що свідчить про ефективність такого покриття для 

підвищення міцності зварних з’єднань. 

На «м’якому» режимі, як було вказано раніше, покриття прогрівається 

більш рівномірно, взаємодія відбувається по всій площі зварного з’єднання, 

внаслідок чого міцність підвищується. 

   

  а)          б)           в) 

Рисунок 3.13 – Поверхня зони руйнування зварних з’єднань з 

поліетеріміду ZX-410, виконаних на потужності 100 Вт/см2:  а) сітка 

типорозміру с; б) Ст65Г; в) NiCr. 

На рис 3.14 показані поверхні руйнування зварних з’єднань, виконаних 

на «м’яких» режимах. Площа покриття, яка бере участь у взаємодії з 

полімером, як це було показано на рис. 3.10,а, збільшується. Тип руйнування 
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при цьому змішаний: 1) когезивне між полімером; адгезивне між полімером і 

ЗНЕ; 3) адгезивне між ЗНЕ і покриттям. 

  

  а)    б)    в) 

Рисунок 3.14 – Поверхня зони руйнування зварних з’єднань 

поліетеріміду ZX-410, виконаних на потужності а) 45 Вт/см2, Ст65Г; б) 60 

Вт/см2, NiCr; в) 73 Вт/см2, Мо. 

     

  а)   б)   в)   г) 

    

  д)   е)   є)   ж) 

Рисунок 3.15 – Поверхня зони руйнування зварних з’єднань з 

поліетеріміду ZX-410, виконаних з титанових сіток а) Тізв; б) Тізв;; (Ті м/ф); в) 

Тір; г) Тір; д) Тір (Ті м/ф); е) Тір (Ті м/ф); є) Тір (Ті в/ф); ж) Тір (Ті в/ф). 
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На рис. 3.15 показані поверхні руйнування зварних з’єднань, виконаних 

з непокритих і модифікованих титанових сіток, яке складається з 2 частин: 

верхня – поверхня деталі, яка відокремилася від ЗНЕ при механічних 

випробуваннях і нижня – поверхня з деталі разом з ЗНЕ. 

Модифікація поверхні підвищила адгезію між полімером і ЗНЕ. Як 

показано на рис. 3.10, міцність при цьому збільшилася на 48% і складала 31 

МПа. Площа полімеру, де не відбулася взаємодія, при цьому зменшилася з 35 

до 11 мм2. Площа покриття, яка залишилася на поверхні з’єднувальної деталі 

становила 25 мм2, що може свідчити про ефективну взаємодію між полімером 

і покриттям (рис. 3.15,б).  

Міцність зварних з’єднань з непокритих титанових сіток, виготовлених 

лазерним різання як на «м’якому» (рис. 3.15,в), так і на «жорсткому» (рис. 

3.15,г) режимах зварювання становить 17,7 МПа. Про модифікуванні поверхні 

дисперсним титаном товщиною 150 мкм міцність збільшується на 13% у разі 

використання «м’якого» і на 36% - «жорсткого» режимів. Підвищення 

міцності спостерігається як за рахунок зменшення площі контакту 

полімер/полімер, де не відбулася взаємодії з 15 до 5 мм2, так і за рахунок 

збільшення площі взаємодії покриття, 10 мм2 при «м’якому» і 40 мм2 при 

«жорсткому» режимах, відповідно.  

Покриття сітки, виготовленої лазерним різанням, дисперсним титаном 

товщиною 250 мкм збільшує міцність зварних з’єднань на «жорсткому» 

режимі на 53% (рис. 3.10,б) по відношенню до непокритого. Це відбувається 

внаслідок додаткового збільшення площі механічного зачеплення. На 

«м’якому» режимі значне тепловкладення енергії (49 кДж/см2) при тривалому 

часі зварювання (більше 300 с) призвело до утворення неоднорідної структури 

і значного пороутворення. Міцність зварного з’єднання головним чином 

визначалася лише адгезією між полімером і покриттям (40 мм2 покриття 

лишилося на поверхні контакту деталі). 

Загалом можна підсумувати, що модифікування поверхні нагрівального 

елементу з сітки корозійностійкої сталі ніхромом, а також поверхні титанової 
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сітки дисперсним титаном товщиною як 150, так і 250 мкм сприяє підвищенню 

міцності зварних з’єднань. При цьому варто зазначити, що у випадку 

використання модифікованого нагрівального елементу на основі сітки 

корозійностійкої сталі вища міцність досягалася при «м’яких» режимах 

зварювання, в той час як для модифікованих титанових сіток – на «жорстких». 

Як показано на рис. 3.16,а, зі збільшенням потужності при зварюванні 

модифікованим нагрівальним елементом на основі корозійностійкої сталі 

міцність зменшується. Це пов’язане з тим, що короткий час зварювання не 

забезпечує розплавлення глибинних шарів полімеру. Проте при зниженні 

потужності і збільшенні часу зварювання енергія яка вводиться в зварне 

з’єднання при цьому збільшується (рис. 3.16,б), що забезпечує повне 

прогрівання як матеріалу покриття, так і прилеглого до нього полімеру в зоні 

контакту.  

  

   а)       б) 

Рисунок 3.16 – Залежність міцності зварних з’єднань з поліетеріміду ZX-

410 з модифікованим нагрівальним елементом на основі сітки з 

корозійностійкої сталі: а) від потужності; б) від величини введеної енергії. 

В той же час для нагрівальних елементів на основі титанових сіток 

спостерігається інша закономірність по відношенню до ЗНЕ з корозійностійкої 

сталі. Міцність збільшується при вищих значеннях потужності і меншій 

енергії введеної в зварний шов (рис. 3.17).  
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   а)       б) 

Рисунок 3.17 – Залежність міцності зварних з’єднань з поліетеріміду ZX-

410 з модифікованим нагрівальним елементом на основі сітки з 

корозійностійкої сталі від а)потужності; б)введеної енергії. 

 

Збільшення тривалості часу зварювання, навіть при зниженій 

потужності призводить до утворення неоднорідностей і дефектів в зварному 

з’єднанні, що в свою чергу зменшує їх міцність. До того ж, ПЕІ ZX-410 

схильний до спінювання при тривалому нагріванні. Тому у випадку 

зварювання з ЗНЕ на основі титанової сітки для нього рекомендуються 

«жорсткі» режими, з потужністю 180 Вт/см2 і часом зварювання менше 300 с. 

При зварюванні нагрівальним елементом з корозійностійкої сталі це явище 

менш виражене, так як тривалість зварювання у цьому випадку знаходиться в 

межах 45…60 с, в той час як при зварюванні титановими сітками він 

збільшується до 300с і більше, що призводить до тривалого перебування 

деталей з ПЕІ ZX-410 в нагрітому стані і активного спінювання. 

Загалом можна підсумувати, що модифікація нагрівальних елементів як 

ніхромом, так і титаном дозволяє підвищити міцність зварних з’єднань, в 

порівнянні з немодифікованими сітками. Не зважаючи на те, що при 

зварюванні модельного полімеру (ПЕВГ) модифікованими закладними 

нагрівальними елементами міцність зварних з’єднань складала 85-90% 
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міцності ПЕВГ, то при зварюванні поліетеріміду ZX-410 такий підхід 

забезпечує лише 60% міцності основного матеріалу. На нашу думку, зазначену 

міцності можливо досягти шляхом використання нагрівальних елементів, які 

за своїми властивостями подібні до полімерів. Такими нагрівальними 

елементами можуть слугувати електропровідні полімерні композити, 

можливість застосування яких як закладних нагрівальних елементів для 

зварювання пластмас буде розглянута в наступних розділах. 

Висновки до 3-ого розділу 

1. Проведено модифікацію поверхні нагрівальних елементів на 

основі сіток з корозійностійкої сталі і титану методами газоабразивної 

обробки та плазмового напилення металів і сплавів, таких як ніхром, сталь 

65Г, молібден і титан. Визначено, що існуючі методи кількісного визначення 

питомої площі поверхні обмежені для застосування до модифікованих 

нагрівальних елементів. За якісним показником встановлено, що 

модифікування поверхні нагрівальних елементів створює морфологію, яка 

свідчить про збільшення питомої площі поверхні, при чому зі збільшенням 

товщини покриття з 150 до 250 мкм морфологія покриття стає більш розвинена 

і, відповідно, такі нагрівальні елементи займають більшу площу в зварному 

з’єднанні, за рахунок цього питома площа контакту з полімером деталей 

збільшується. 

2. Визначено, що модифікація сітки з корозійностійкої сталі 

ніхромом призводить до більш рівномірного розподілу температури по 

поверхні ЗНЕ, тоді як модифікація титанової сітки дисперсним титаном 

знижує температуру її нагріву. Це призводить до різної поведінки 

модифікованих ЗНЕ в залежності від режиму нагріву, швидкого 

(«жорсткого»), або повільного («м’якого»).  

3. Досліджено процеси зварювання за допомогою металевих ЗНЕ у 

вигляді сіток у двох режимах, «жорсткому», який характеризується високою 

потужністю і коротким часом процесу зварювання і «м’якому», для якого 

характерним є поступове підвищення потужності і тривалим часом 



96 

зварювання. Встановлено, що при зварюванні деталей з ПЕВГ і поліетеріміду 

ZX-410 нагрівальним елементом з корозійностійкої сталі, покритим ніхромом, 

міцність зварних з’єднань вища на 13% при потужності 60 Вт/см2 і енергії 8,3 

кДж/см2, внаслідок більш рівномірного нагріву як покриття, так і деталей. 

Встановлено, що при зварюванні поліетеріміду ZX-410 нагрівальним 

елементом з титанової сітки на «м’якому» режимі, внаслідок тривалого 

нагріву відбувається активне пороутворення і зниження міцності зварних 

з’єднань. З’ясовано, що міцність зварних з’єднань залежить не лише від 

потужності процесу зварювання, а і кількості введеної енергії. 

4. Визначено, що міцність зварних з’єднань при зварюванні 

модифікованим нагрівальним елементом на основі металевої сітки, як на 

«жорсткому», так і «м’якому» режимах, збільшується з 85 до 90 % міцності 

основного матеріалу у випадку зварювання поліетилену високої густини і з 

47% до 60% міцності основного матеріалу при зварюванні поліетеріміду, в 

порівнянні з звичайною сіткою. Встановлено, що за використання як 

нагрівального елементу металеву сітку неможливо досягнути утворення 

рівноміцного зварного з’єднання, внаслідок різних фізико-механічних 

властивостей нагрівального елементу і полімеру. Висунуто припущення, що 

цей недолік може бути усунений шляхом використання як нагрівального 

елемента, полімерний композит, полімерна матриця якого однакова з 

основним матеріалом зварювальних деталей. 
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РОЗДІЛ 4 

ФОРМУВАННЯ, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ 

ЕЛЕКТРОПРОВІДНОГО ПОЛІМЕРНОГО КОМПОЗИТУ  

4.1. Перколяційна поведінка електропровідних композитів на основі 

ПЕВГ/ВС 

Як зазначалося у Розділі 1, існує багато робіт, присвячених вивченню 

різних чинників впливу концентрації провідного наповнювача, природи 

полімеру, розподілу наповнювача в об’ємі полімерної матриці, взаємодії між 

полімером та наповнювачем на електричні властивості полімерних композитів 

[185], [186]. Взагалі, вміст наповнювача визначає рівень електропровідності 

композита та електричну поведінку композита під впливом різних факторів 

(значення прикладеної напруги, температури та сили деформації тощо). 

Вуглецева сажа (ВС) є одним із найпоширеніших наповнювачів для надання 

електропровідних властивостей полімерним матеріалам [109], [187]. Саме 

тому вона в подальшому розглядається як один із основних наповнювачів 

зазначених матеріалів. 

Зміна провідності σе наведена на прикладі композиту на основі 

поліетилену високої густини (ПЕВГ), наповненого вуглецевою сажею (ВС) в 

залежності від концентрації наповнювача показано на рис. 4.1. Ця залежність 

демонструє перколяційну поведінку, тобто коли критична концентрація φc, що 

називається порогом перколяції, перевищується, відбувається стрибок 

провідності на кілька десяткових порядків. Композити ПЕВГ/ВС, розглянуті в 

даній роботі, демонструють низьке значення порога перколяції при φc = 0,5 

%об, а їх залежність від концентрації можна описати рівнянням перколяції: 

 

 𝜎е = 𝜎𝑚(𝜑 − 𝜑𝑐)𝑡, (4.1) 

 

де σm - параметр, пов’язаний із власною провідністю наповнювача, t - 

критичний показник, що відображає розмірність системи. Крива перколяції, 
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розрахована за рівнянням (4.1), добре узгоджується з експериментальними 

даними для параметрів рівняння: σm = 0,47 См/см, φc = 0,5 %об і t = 2,3. 

Рисунки, які розміщені всередині графіка на рис. 4.1, ілюструють модель 

розвитку структури в композиті зі збільшенням вмісту наповнювача. Зі 

зростанням концентрації вуглецевої сажі її об’ємна структура поступово 

перетворюється з окремих включень частинок наповнювача (рис. 4.1,а) у 

формування суцільного кластера на порозі перколяції (рис. 4.1,б), а потім до 

збільшення провідної фази наповнювача (рис. 4.1,в). Низький поріг перколяції 

φc у композитках, які розглянуті в роботі, порівняно з відомими значеннями з 

літератури [187], забезпечується утворенням сегрегованої структури 

вуглецевого наповнювача [188], [189]. В цьому випадку частинки вуглецевої 

сажі під час їх механічного перемішування розташовуються на поверхні 

частинок полімеру, а потім, в процесі пресування, зберігають своє положення 

на межі розділу фаз між частинками полімеру. У цьому випадку частинки 

наповнювача утворюють електропровідну структуру в полімерній матриці, в 

якій локальна концентрація частинок φлок набагато перевищує середню φ, яка 

відноситься до всього об’єму полімерної матриці. Це призводить до низького 

порогу перколяції наповнювача у розглянутих композитах [190]. 

 

Рисунок 4.1 – Провідність композиту на основі ПЕВГ залежно від вмісту 

вуглецевої сажі. Точки - це експериментальні значення, суцільна лінія - 

розрахунок згідно з рівнянням перколяції (4.1) [190].  



99 

4.2. Морфологічна структура композитів на основі ПЕВГ, 

наповнених вуглецевою сажею, вуглецевими волокнами і їх сумішшю 

Концентрація наповнювача в композиті не повністю характеризує 

електропровідність. Важливим чинником є як він розподілений в полімерній 

матриці. Тому були проведені морфологічні дослідження композитів ПЕВГ 

наповнених вуглецевою сажею (ВС), вуглецевими волокнами (ВВ) і їх 

сумішшю, для визначення характеру розподілу наповнювача в композиті. Такі 

наповнювачі обрані після проведення літературного огляду за такими 

критеріями: низька концентрація для досягнення порогу перколяції, легкість в 

обробці і формуванні композиту, а також доступність. 

Структура композитного зразка ПЕВГ/8ВС (тут і далі цифра вказує на 

об’ємний вміст наповнювача) представлена на рис. 4.2. Спосіб формування 

композиту, описаний в підпункті 2.1.3, передбачає на першому етапі 

приготування механічної суміші полімерних порошків і наповнювача, в якому 

частинки сажі покривають поверхні гранул полімеру. На другому етапі цю 

суміш пресують за температурою повного розм’якшення полімеру, граничною 

з температурою плавлення, при цьому суміш під дією тиску перетворюється у 

безперервну двофазну структуру. Це зберігає розподіл провідного 

наповнювача, частинки якого розміщені на межі між стисненими гранулами 

полімерних гранул. Таким чином, у матриці полімерного композиту 

впорядкована структура наповнювача формується у вигляді провідного 

каркасу, це так звана сегрегована структура [58], [191]. 

На мікрофотографії показані окремі гранули полімеру (виділені 

штриховими лініями), між якими розташована фаза наповнювача. Частинки 

полімеру не є сферичними, а стискаються у напрямку показаному на рис. 4.2  

стрілкою. Цей тип провідної структури забезпечує високу провідність 

композиту при низькому вмісті наповнювача за рахунок високої локальної 

концентрації частинок провідного наповнювача на границі між гранулами 

полімеру. В даному випадку без значного погіршення зберігаються первинні 

механічні властивості композиту, оскільки велике наповнення зазвичай значно 
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погіршує міцність, пластичність і ударна в’язкість сформованого композиту 

[96]. У разі використання наповнених композитів як нагрівальних елементів, 

надзвичайно важливо забезпечити високу механічну міцність зварного 

з’єднання. Це досягається за умови рівномірного температурного нагріву 

з’єднувальних деталей за всією площею поверхні, які знаходяться в 

безпосередньому контакті з нагрівальним елементом. А для цього необхідно 

досягти однакового розподілу наповнювача по всьому об’єму нагрівального 

елементу. 

 

Рисунок 4.2 – Мікроструктура композитного зразка ПЕВГ/8ВС, 

отриманого за допомогою оптичної мікроскопії. Стрілка показує напрямок 

стиснення суміші. 

Структура композитного зразка ПЕВГ/4ВВ представлена на рис. 4.3. 

Спосіб формування композиту аналогічний тому, який описаний вище. На 

мікрофотографії показані як рублені вуглецеві волокна різного розміру (75-

100 мкм) рівномірно розподілені в об’ємі полімерного матеріалу (області 

білого кольору). Не зважаючи на високу електропровідність вуглецевих 

волокон, при формуванні електропровідного каркасу з волокон важливо 

ретельно перемішувати суміш ВВ з полімером, щоб уникнути утворення 

локальних осередків із підвищеною та зниженою концентрацією 

електропровідного наповнювача і при протіканні електричного струму ці 

ділянки характеризуються вищою або нижчою температурою нагрівання, по 

відношенню до всієї поверхні нагрівального елементу.  
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Ця проблема може бути вирішена шляхом наповнення полімерної 

матриці комбінованою сумішшю наповнювачів, а саме вуглецевою сажею і 

вуглецевих волокон. Морфологічна структура композиту ПЕВГ/4ВВ/4ВС 

представлена на рис. 4.4.  

Одночасне наповнення сумішшю сприяє синергетичному ефекту в 

утворенні електропровідного каркасу, при цьому результуючі значення 

провідності вищі при однаковому сумарному відсотковому співвідношенні в 

порівнянні з однойменним наповнювачем. 

 

Рисунок 4.3 – Мікроструктура композитного зразка ПЕВГ/4ВВ, 

отриманого за допомогою оптичної мікроскопії. Стрілка показує напрямок 

пресування суміші. 

 

Рисунок 4.4 – Мікроструктура композитного зразка  ПЕВГ/4ВВ/4ВС, 

отриманого за допомогою оптичної мікроскопії. Стрілка показує напрямок 

стиснення суміші. 
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Як показано на рис. 4.4, вуглецева сажа щільно покриває поверхню 

вуглецевих волокон. Вуглецеві волокна, які вільно розташовані в об’ємі 

полімерної матриці в полі зору практично відсутні. Загальна площа гранул 

полімеру (білого кольору) зменшується, а електропровідний каркас стає більш 

чіткий і розгалужений. 

4.3. Вольт-амперні характеристики композитів ПЕВГ/ВС, ПЕВГ/ВВ 

і ПЕВГ/ВС/ВВ 

Як відомо з закону Ома, чим нижчий опір провідника тим більший 

струм, за однакових значеннях напруги він може пропустити крізь себе і, 

відповідно, більшу потужність. Тому були проведені дослідження на 

постійному струмі (-) та побудовані вольт-амперні характеристики для 

композитів, наповнених вуглецевою сажею, вуглецевими волокнами, а також 

сумішшю ВС і ВВ з концентрацією 4 %об кожного.  

Як показано на рис. 4.5 при прикладанні напруги нижче 5 В найбільший 

кут нахилу вольт-амперної характеристики спостерігається для композиту 

ПЕВГ/8ВВ, що відповідає найвищому значенню провідності і відповідно 

найкращій ефективності перетворення електричної потужності в теплову. На 

противагу очікуванням від покращеної структури, композит ПЕВГ/4ВВ/4ВС з 

комбінованої сумішшю показав найгірші показники. Як в композита 

ПЕВГ/4ВВ/4ВС, так і ПЕВГ/8ВВ після прикладання напруги вище 5 В 

спостерігається різке падіння значення струму, який проходить крізь композит 

і зі збільшенням значення прикладеної напруги тенденція до зниження струму 

лише зростає. Однозначно, це пов’язано з так званим ефектом позитивного 

температурного коефіцієнта опору (ПТК), який проявляється при нагріві 

композиту. Внаслідок термічного розширення полімерної матриці 

відбувається руйнування провідної сітки наповнювача, що призводить до 

різкого стрибку опору на один-два порядки, і, відповідно, відображається у 

вигляді вольт-амперної характеристики композитів. Цей ефект виражений 

менше для композиту ПЕВГ/8ВС, ніж для ПЕВГ/4ВВ/4ВС.  
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За результатами проведених вимірювань можна зробити проміжний 

висновок, що у композитів наповнених вуглецевою сажею хоча і проявляється 

ПТК ефект, але не супроводжується значною втратою електропровідних 

властивостей. 

 

Рисунок 4.5 – Вольт-амперні характеристики для композитів ПЕВГ/8ВВ, 

ПЕВГ/8ВС і ПЕВГ/4ВВ/4ВС/. 

4.4. Нагрівальні властивості композитів системи ПЕВГ/ВС, 

ПЕВГ/ВВ і ПЕВГ/ВС/ВВ 

Для визначення складу композиту, який забезпечує найефективніше 

перетворення електричної енергії в теплову, вивчали нагрівальні властивості 

зразків композитів на основі ПЕВГ з різними наповнювачами, а саме з 

вуглецевою сажею (ВС), вуглецевими волокнами (ВВ) і комбінованим 

наповнювачем (ВС/ВВ) за їх однаковою концентрацією 8 %об. Критеріям, яким 

повинні відповідати композити для використання їх як нагрівальних елементів 

для зварювання пластмас включають: нагрівання до температури вищої на 

40…50°C за температуру плавлення полімерної матриці (температура 

плавлення ПЕВГ складає 130 °C), рівномірне нагрівання по всій поверхні 

композиту. 

Досліджували зміни температури композитів з часом внаслідок 

виділення джоулевого тепла, при різних значення прикладеної напруги в 

діапазоні 1…20 В, результати показані на рис. 4.6 [190]. 
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 а)            б)          в) 

Рисунок 4.6 – Залежність зміни температури від прикладеної напруги 

для композитів а)ПЕВГ/8ВС; б)ПЕВГ/8ВВ; в)ПЕВГ/4ВВ/4ВС. Цифри біля 

кривих вказують напругу, яка подається на зразок. Uкр і Ткр – критичні напруга 

і температура, відповідно. 

 

Процес зміни температури зразків з часом, показаний на кривих на рис. 

4.6, можна розділити на два етапи. Перший етап - це швидке нагрівання 

композитного зразка, а другий етап - температурне плато з постійною 

температурою (рівноважною температурою). В останньому випадку виділення 

джоулевого тепла в зразку врівноважується шляхом його розсіювання в 

навколишнє середовище. Чим вища напруга, яка прикладається до зразка тим 

швидше досягається рівноважна температура. Значення рівноважної 

температури залежить від величини напруги та типу наповнювача. Для 

досягнення однакової рівноважної температури потрібне різне значення 

напруги, тоді як значення температури рівноваги при певному типі 

наповнювача зростає зі збільшенням прикладеної напруги. Зі збільшенням 

напруги до 5,5 В на композиті з вуглецевими волокнами (рис. 4.6,б) 

досягається рівноважна температура 90 °С, тоді як для композиту з 

вуглецевою сажею (рис. 4.6,а) таке значення температури рівноваги 

досягається при 14.7 В. Тривалість першого етапу також різна для різних 

композитів. Для композиту ПЕВГ/8ВВ це 150 с, а для композиту ПЕВГ/8ВС 

цей час становить 75 с (рис. 4.6,а,б). Знайдені залежності в співвідношенні 

напруга-температура-час подібні до результатів, отриманих у [159], [192]. 
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У композиті ПЕВГ/8ВВ при досягненні певної критичної напруги Uкр = 

6,1 В спостерігається різке падіння температури рівноваги від 103 до 80 °C 

(рис. 4.6,б). Це явище пояснюється наявністю ПТК (позитивного 

температурного коефіцієнту опору) ефекту. Полягає він в тому, що нагрівання 

композиційного матеріалу призводить до його теплового розширення, яке, 

своєю чергою, розсуває провідні частинки наповнювача в полімерній матриці 

і розриває контакти між ними. Цей ефект особливо виражений у 

температурній області, близькій до плавлення полімеру [149]. У цьому разі 

протяжні частинки ВВ виявляються чутливими до розриву мережевих 

контактів між ними, оскільки число контактів є значно меншим, ніж для 

дрібнодисперсного наповнювача і розрив навіть їх невеликої частини 

призводить до значного росту опору, що показує різкий розвиток ПТК ефекту. 

Надмірна напруга, яка подається на зразок (Uкр = 6,1 В), і змушує його 

збільшувати нагрівання, компенсується ефектом ПТК і зразок перемикається 

на нову рівноважну температуру (80 °C), за тією ж самою напругою 6,1 В. ПТК 

ефект  призводить до саморегуляції теплового стану матеріалу та захисту від 

перегріву та деградації. 

Подібна поведінка спостерігається також для композиту з комбінованим 

наповнювачем ПЕВГ/4ВВ/4ВС, але з іншим значенням Uкр = 10,3 В (рис. 4.6,в). 

В той же час, у випадку композиту ПЕВГ/8ВС спостерігається інша поведінка 

часової залежності температури, яка зв’язана з ПТК ефектом. Зі збільшенням 

напруги, прикладеної до зразка, швидкість зростання рівноважної 

температури зменшується (рис. 4.6,а). Тобто, збільшення напруги з 6,3 до 7,6 

В призводить до підвищення температури рівноваги з 57 до 72 °C, тобто на 15 

°C, при цьому швидкість зростання температури рівноваги становить ΔT/ΔU = 

11,5 °С/В. У той же час, коли напруга змінюється з 11,1 до 14,7 В, зростання 

температури рівноваги становить 3 °С, що відповідає швидкості зростання 

температури рівноваги ΔT/ΔU = 0,83 °C/В. Таким чином, механізм дії ефекту 

ПТК у випадку наповнювання вуглецевою сажею відрізняється від такого для 
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інших наповнювачів, і проявляється в поступовому обмеженні електричної 

потужності, яка подається на зразок, що призводить до і зменшення швидкості 

зростання температури рівноваги ΔT/ΔU (в межах до нуля). Причиною цієї 

різниці між поведінкою композитів наповнених ВВ і ВС є, очевидно, різна 

структура провідної мережі (як це наведено в розд. 4.2) у випадку великих 

частинок ВВ (~150 мкм) та мікрочастинок ВС (<45мкм), з різною реакцією на 

теплове розширення полімеру. 

На рис. 4.7 показано поведінку електричного опору R композитних 

зразків при прикладанні до них напруги [190]. Як видно з рис. 4.7,б, при 

прикладанні до композиту ПЕВГ/8ВВ напруги U5,5 В, величина опору R 

залишається постійною при нагріванні зразка. Однак, прикладена напруга 6,1 

В викликає різкий стрибок опору з 15 Ом до 40 Ом при досягненні 

температури 103 ºС внаслідок часткового руйнування провідної сітки 

наповнювача. Саме це і є проявом ефекту ПТК, який призводить до зниження 

рівноважної температури (див. рис. 4.7,б).  

У разі композиту ПЕВГ/8ВС поведінку опору з підвищенням 

температури носить інший характер (рис. 4.7,а). При підвищенні напруги опір 

зразка починає плавно зростати, що викликає зниження рівноважної 

температури, як це і спостерігається на рис. 4.7,а. Композит із гібридним 

наповнювачем ПЕВГ/4ВВ/4ВС демонструє характер зміни опору, подібний 

описаному для композиту ПЕВГ/8ВВ (рис. 4.7,в).  

Однак у нашому випадку ПТК ефект є небажаним, оскільки він обмежує 

нагрівання зразка вище температури плавлення, що необхідно при 

використанні електропровідних композитів як нагрівальних елементів. Одним 

з методів вирішення цієї проблеми являється збільшення концентрації 

наповнювача. Як результат, морфологічна структура електропровідного 

каркасу стає більш щільна і розгалужена, внаслідок того, що містить більшу 

кількість провідних частинок, що в свою чергу сприяє зростанню 
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а)            б)          в) 

Рисунок 4.7 – Залежність зміни електричного опору від температури 

для композитів а)ПЕВГ/8ВС; б)ПЕВГ/8ВВ; в)ПЕВГ/4ВВ/4ВС [190].  

 

електропровідності. Це дає можливість подавати більшу величину 

електричної потужності до зразка і, отже, досягати більш високих температур 

для нагрівання композиції. Ефект ПТК в цьому випадку буде нижчим або 

зовсім незначним, оскільки, як показано в [149], зі збільшенням концентрації 

електропровідного наповнювача в композиті ефект ПТК зменшується 

внаслідок меншого впливу температурного розширення полімерної матриці на 

руйнування щільної провідної сітки наповнювача. Таким чином, в результаті 

досліджень показано, що найкращими властивостями володіють композити, 

наповнені вуглецевою сажею, як це було також підтверджено в підрозділі 4.3, 

оскільки ця композиція демонструє найбільш стійке нагрівання за коротший 

час та найменший вплив ефекту ПТК без різких стрибків рівноважної 

температури.  

В подальшому композити системи ПЕВГ/ВС використовували для 

підготовки експериментальних нагрівальних елементів. Зважаючи на те, що 

концентрація наповнювача в композитах не задовольняла критеріям вказаним 

на початку підрозділу, було вирішено її збільшити. 

4.5. Нагрівальні властивості композитів системи ПЕВГ/ВС з 

вмістом наповнювача значно вищим порога перколяції 

Як було зазначено в попередньому розділі, найменший вплив ПТК 

ефекту спостерігається в композитах системи ПЕВГ/ВС, що є сприятливою 
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умовою для використання їх в перспективі, як нагрівальних елементів для 

зварювання пластмас. Тому в подальшому дослідження властивостей будуть 

проводитися для вищевказаних композитів, але з більшим вмістом 

наповнювача. 

Вивчення електротермічних властивостей проводилось для визначення 

залежності різних параметрів (напруги, потужності, температури, 

електричного опору) важливих для процесу електрозварювання та впливу 

електричних характеристик на температуру композитів. Оскільки, як було 

показано вище, при концентрації ВС 8 %об, не забезпечувалося стабільне та 

рівномірне нагрівання по поверхні композиту, при виконанні досліджень 

результати яких наводяться нижче  концентрацію ВС було збільшено до 12 

%об, 16 %об, а в окремих випадках до 20 – 30 %об. Характеристики нагрівання 

зразків із вмістом ВС 12 %об (ПЕВГ/12ВС) і ВС 16 %об (ПЕВГ/16ВС) 

досліджували шляхом подачі на них змінного струму. Під час випробувань 

спостерігалися температурні зміни як функція часу при різних значеннях 

прикладеної напруги U від 2,8 до 16 В. Кінетичні залежності температури при 

проходженні струму через зразки в залежності від величини прикладеної 

напруги для вищевказаних композитів показані на рис. 4.8 [174]. 

Як видно з рис. 4.8,а, коли напруга подається на зразок, його 

температура з часом зростає і досягає постійного значення (плато) приблизно 

через t = 250 секунд. Це постійне значення можна визначити як температуру 

рівноваги Tр. У цьому випадку джоулеве тепло, що виділяється під час 

протікання через композит струму, врівноважується за рахунок його 

розсіювання в навколишнє середовище. 

Значення температури плато Tр залежить від прикладеної напруги, а 

саме зі збільшенням напруги також збільшується значення рівноважної 

температури. Як видно, для композиту ПЕВГ/12ВС (рис 4.8,а), при збільшенні 

прикладеної напруги з 4,2 В до 15,6 В величина Tр зростає з 32 до 102 °C, в той 

час як для композиту ПЕВГ/16ВС (рис 4.8,б) зі збільшенням напруги з 2,8 до 

12,1 В величина Tр змінюється від 30 до 99 ℃.  



109 

 

    а)      б) 

Рисунок 4.8 – Кінетичні залежності температури зразка при різних 

прикладених напругах до композитів а) ПЕВГ/12ВС і б) ПЕВГ/16ВС [174]. 

На рис. 4.9 показані вольт-амперні характеристики I = f(U) зразків 

ПЕВГ/12ВС і ПЕВГ/16ВС, де I - сила струму при температурі плато на 

кінетичній кривій, U - подана напруга (крива 1). Як видно на рис. 4.9,а, для 

композиту ПЕВГ/12ВС до значення U = 8,6 В ця характеристика є лінійною, 

але при подальшому збільшенні значень напруги збільшення сили струму 

починає обмежуватися. Лінійну ділянку графіка можна описати рівнянням: 

 

 𝐼 = 𝐶 ∙ 𝑈𝑛,  (4.2) 

 

де С = 1/R - електрична провідність. У випадку n = 1 діє закон Ома і залежність 

V~I є лінійною. Рівняння (4.2) добре узгоджується з експериментальними 

значеннями (з точністю до 5%) при значеннях параметрів R=95 Ом та U ≤ 8,6 

В. Зі збільшенням напруги, прикладеної до зразка, вольт-амперна 

характеристика відхиляється від лінійної залежності, також зростає величина 

опору зразку. 

Для композиту ПЕВГ/16ВС (рис.4.9,б, крива 1) ця характеристика є 

лінійною до напруги 6,5 В, де закон Ома виконується зі значенням опору 

зразку R = 56 Ом. З подальшим збільшенням напруги U зростання струму 

сповільнюється, що обумовлено зростанням опору зразку R (рис. 4.9,б, крива 
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2). Як бачимо, в діапазоні 2,8…6,5 В спостерігається невелика зміна R при 

збільшенні Tр до 60 °C (що відповідає U = 8,6 В для ПЕВГ/12ВС і U = 6,5 В для 

ПЕВГ/16ВС ), яка не призводить до значного відхилення від лінійності вольт-

амперної характеристики, тоді як при прикладанні 9,5 і 12,1 В спостерігається 

значне збільшення опору зразка. Ці особливості вказують на складність 

процесів, що відбуваються в композиті, коли він нагрівається. 

 

   а)       б) 

Рисунок 4.9 – Вольт-амперні характеристики композитів а)ПЕВГ/12ВС і 

б) ПЕВГ/16ВС, виміряні за рівноважної температури (криві 1) і зміна опору 

зразку в залежності від прикладеної напруги (криві 2). Пунктирні лінії 

розраховувались за рівнянням (4.2) зі значеннями параметрів n = 1, а) R = 95 

Ом, б) R = 56 Ом. Суцільна лінія просто з’єднує крапки. Відносна помилка 

вимірювань дорівнює 5%. 

Причиною такої залежності для обох зразків є той факт, що електричний 

опір зразка R не є постійним значенням, а зростає зі збільшенням напруги і, 

відповідно, рівноважної температури зразка (рис. 4.10). Як видно з рис. 4.9,а,б 

(крива 2), де опір вимірювали по кінетичній кривій, величина R не є постійною.  

Як зазначалося раніше цей ефект викликаний більш значним 

нагріванням зразка зі збільшенням прикладеної напруги і пояснюється 

наявністю явища ПТК, тобто зростанням опору провідної сітки наповнювача 

внаслідок теплового розширення полімеру [113], [145], [149], [193], [194]. 
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Подібний ефект, а саме відхилення вольт-амперних характеристик від 

лінійності, також спостерігалось для силіконових каучукових композитів, 

наповнених ВС, внаслідок нагрівання зразків при прикладанні високої 

напруги [109]. 

 

 

    а)      б) 

Рисунок 4.10 – Збільшення опору композиту а)ПЕВГ/12ВС і б) 

ПЕВГ/16ВС зі збільшенням температури вздовж кінетичної кривої в 

залежності від прикладеної напруги (цифри біля кривих – величина 

прикладеної напруги U). 

 

Як відомо, електрична потужність P і напруга U пов’язані квадратичною 

залежністю P = U2/R. На рис. 4.11 показана залежність потужності Р, яка 

передається зразку, від напруги U [174]. Як видно, квадратична залежність 

існує в діапазоні U=0…8,6 В для ПЕВГ/12ВС і U=0…6,5 В для ПЕВГ/16ВС і 

зі збільшенням напруги, досягнуті значення потужності значно відстають від 

теоретичних значень. Це також є наслідком присутності ПТК ефекту, який 

виражається в обмеженні потужності, що подається зразку з підвищенням 

температури матеріалу.  
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    а)      б) 

Рисунок 4.11 – Відношення між прикладеною напругою та електричною 

потужністю, що подається на зразки а)ПЕВГ/12ВС і б) ПЕВГ/16ВС. Суцільна 

лінія відповідає розрахунку P = U2/R при значенні а) R = 95 Ом і б) R = 56 Ом 

[174]. Пунктирна лінія з’єднує експериментальні точки 

Відповідно до цього, рівноважна температура підвищується за 

квадратичним законом в залежності від напруги в діапазоні напруги 0…8,6 В 

для ПЕВГ/12ВС і 0…6,5 для ПЕВГ/16ВС: 

 

 𝑇р = 𝑇0 + 𝑎 ∙ 𝑈2, (4.3) 

 

де T0 = 22 °C - початкова температура, α - коефіцієнт зі значенням  

α = 0,54 °C/В2 для ПЕВГ/12ВС і α = 0,95 °C/В2 для ПЕВГ/16ВС. На рис. 4.12 

показано збільшення рівноважної температури як функцію напруги. 

Незважаючи на згадані ефекти, залежність температури рівноваги від 

електричної потужності є лінійною по всьому діапазону випробувальної 

напруги (рис. 4.13) і описується рівнянням: 

 

 𝑇р = 𝑇0 + 𝑏 ∙ 𝑃, (4.4) 

 

де b=48 °С/Вт для ПЕВГ/12ВС і b=53,6 °С/Вт для ПЕВГ/16ВС - коефіцієнт 

електротермічної ефективності. 
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    а)      б) 

Рисунок 4.12 – Залежність температури рівноваги від напруги, 

прикладеної до зразків а)ПЕВГ/12ВС і б) ПЕВГ/16ВС, суцільні криві 

розраховані відповідно до рівняння (4.3), пунктирна лінія з’єднує 

експериментальні точки.  

   

    а)      б) 

Рисунок 4.13 – Відношення між рівноважною температурою та 

електричною потужністю, що передається композитним зразкам 

а)ПЕВГ/12ВС і б) ПЕВГ/16ВС, суцільна лінія обчислюється відповідно до 

рівняння (4.4) з а)R2=0,999 і б)R2=0,990. 

Дійсно, згідно із законом Джоуля-Ленца, кількість теплоти, яку отримує 

матеріал під час протікання електричного струму, є пропорційною 

електричній потужності:  

 𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑡 = 𝑃 ∙ 𝑡 (4.5) 
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де t - тривалість протікання струму через зразок.  

З іншого боку, температура зразка визначається кількістю теплоти Q, 

поглиненої зразком: 

 

 
𝑇 =

𝑄

𝑐 ∙ 𝑚
 (4.6) 

де c - питома теплоємність, m - маса зразка. Поєднання формул (4.5) та (4.6) 

дає лінійну залежність між досягнутою рівноважною температурою Tр з часом 

t та електричною потужністю P: 

Тому, 𝑇р дорівнює: 

 
𝑇р =

𝑃

𝑐 ∙ 𝑚
 (4.7) 

за умови, що 𝑇р< 𝑇пл. 

Таким чином, значення рівноважної температури в композиті 

визначається електричною потужністю, що подається на зразок, незалежно від 

наявності ефекту ПТК. Коефіцієнт електротермічної ефективності b залежить 

від складу композиту, який визначає величину провідної фази ВС і, 

відповідно, електричну потужність, що виділяється в зразку. 

У серіях композитів з 8, 12 та 16 об.% ВС значення b становить 35,6, 48,0 

та 53,6 °С/Вт, відповідно. Тому можна говорити про ефективне перетворення 

електричної потужності в термічну енергію для нагрівання зразка, що 

говорить про перспективи використання їх як нагрівальних елементів для 

зварювання пластмас. Важливо зазначити, що композиційні зразки на основі 

ПЕВГ/ВС з об’ємним вмістом сажі 12 %об і 16 %об мають відносно високу 

ефективність нагрівання електричним струмом, потребуючи низькі значення 

потужності ( P=U*I) для досягнення рівноважної температури. Це дозволяє 

прогнозувати склад композита, в залежності від необхідної температури 

зразка і потужності, важливих для якісного процесу зварювання закладним 

нагрівальним елементом. 

Для опису процесу нагрівання нами було запропоновано емпіричне 

рівняння, яке зв’язує нормовану температуру з часом нагрівання t: 
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 𝑇𝑡 − 𝑇0

𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇0
= 1 − 𝑒−𝑘𝑡 (4.8) 

 

де Tt, Tо, Tmax - температура в момент часу t, початкова температура і 

рівноважна температура, відповідно, k – параметр, який вказує на 

інтенсивність нагрівання, с-1. 

Кінетичні криві, розраховані відповідно до рівняння (4.8) для 

композитних зразків ПЕВГ/12ВС і ПЕВГ/16ВС, показані на рис. 4.14. Було 

з’ясовано, що для композиційного зразка ПЕВГ/12ВС для значень прикладеної 

напруги до 12 В коефіцієнт дорівнює k=0,017 с-1, а при напрузі вище 12 В 

становить k=0,0103 с-1. Що стосується композиційних зразків ПЕВГ/16ВС, 

коефіцієнт дорівнює k=0,013 с-1 для значень прикладеної напруги до 5 В і 

k=0,009 с-1 для напруги вище 5 В. Криві, побудовані відповідно до рівняння 

(4.8), добре корелюють з експериментальними даними.  

Взагалі, параметр k впливає на швидкість, з якою зразок досягає 

значення рівноважної температури при тому чи іншому значенні прикладеної 

напруги. Тобто, чим він більший, тим вища швидкість нагрівання, а час 

необхідний для досягнення рівноважної температури менший. Як це видно з 

рис. 4.14 кінетичні криві групуються у два сімейства для кожного композиту, 

одне для низької прикладеної напруги, друге для високої. Для композиту 

ПЕВГ/12ВС перше сімейство кінетичних кривих в діапазоні напруги 4,2…10,6 

В описується нормованою кінетичною кривою із значенням параметра 

k=0,0103 c-1, друга кінетична крива має значення параметра k=0,0017 c-1 для 

напруги U=15,0 В. Для композиту ПЕВГ/16ВС кінетична крива для напруги 

U=4,2 В має значення k=0,013 c-1, друге сімейство існує для діапазону напруги 

6,9…12,1 В з k=0,009 c-1. Як видно, параметр k для нижчих значень напруги 

більший, що обумовлено невеликою різницею між температурою 

навколишнього середовища і рівноважною температурою, і композитному 

зразку необхідно менше часу, щоб досягти Tр. При збільшенні напруги 
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рівноважна температура суттєво збільшується і, відповідно, час необхідний 

для її досягнення, теж збільшується, що еквівалентно зменшенню k. Наявність 

двох сімейств кінетичних кривих свідчить, що при збільшенні напруги на 

зразку, і, відповідно, температури його нагріву, починає проявлятися ефект 

ПТК, який знижує значення параметра k.  

 

 

    а)      б) 

Рисунок 4.14 – Кінетичні криві росту нормованої температури для 

зразків а) ПЕВГ/12ВС і б) ПЕВГ/16ВС. Точки – експериментальні значення 

для різних значень прикладеної напруги, суцільні криві – розрахунок за 

рівнянням (4.8).  

Внаслідок того, що при електричних вимірюваннях температура 

композитного зразка вимірювалася шляхом розміщення на його поверхні 

термопари, отримані результати свідчили лише про максимальну рівноважну 

температуру, яка досягається при прикладанні відповідної напруги без 

урахування рівномірності теплового розподілу по всій поверхні зразка. Такі 

дослідження необхідні для того, щоб обрати тип наповнювача для 

композитного закладного нагрівального елемента, але недостатні, щоб 

оцінити їх ефективність. Як зазначалося вище, нагрівальні елементи повинні 

забезпечувати однорідне нагрівання по всій поверхні, з метою рівномірного 

досягання температури плавлення матеріалу деталей в зоні контакту. 

Інфрачервоної реєстрації температури дозволяє в повному обсязі оцінити 
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ефективність і відповідність вищевказаним критеріям композитних 

нагрівальних елементів з різною концентрацією вуглецевої сажі, що буде 

розглянуто в наступному розділі. 

 

Висновки до 4-ого розділу  

1. Обраний спосіб формування композиту забезпечив утворення 

кластерної структури провідної фази наповнювача в об’ємі композиту, що 

дозволило отримати високу електропровідність 10-2 См/см при концентрації 

вуглецевої сажі 8 %об.  

2. Встановлено, що величина рівноважної температури Тр 

залежить від типу наповнювача в композиті і за рівної концентрації та при 

однакових значеннях прикладеної напруги 4,2 В рівноважна температура для 

вуглецевої сажі складає 38 ºС, а для вуглецевих волокон  - 64 ºС. Тр також від 

прикладеної напруги, яка подається на зразок, за квадратичним законом для 

невисоких значень напруги, і відхиляється від нього при збільшенні напруги 

внаслідок дії ефекту ПТК. При збільшенні прикладеної напруги до композиту 

наповненого вуглецевою сажею з 4,2 до 14,7 В, рівноважна температура 

збільшується з 38 до 90 ºС, відповідно. В той же час, рівноважна температура 

Тр лінійно залежіть від електричної потужності P, яка вкладається у зразок. 

3. Встановлено, що зі збільшенням концентрації наповнювача в 

композитному зразку максимальне значення рівноважної температури Тр, яка 

досягається при прикладанні однакової напруги, збільшується. Збільшення 

концентрації вуглецевої сажі з 12 до 16 %об  при прикладанні напруги ~9 В 

рівноважна температура збільшується з 60 до 78 ºС. 

4. Визначено, що при нагріванні композитів виявляється 

наявність ефекту позитивного температурного коефіцієнту опору (ПТК), який 

виникає внаслідок збільшення електричного опору зразка при підвищенні 

температури і викликаний тепловим розширенням полімеру, який руйнує 

контакти між частинками наповнювача в струмопровідній мережі. Найбільш 

виражений цей ефект спостерігається у композитів наповнених сумішшю 
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вуглецевих волокон і вуглецевої сажі, де коефіцієнт ПТК Δ=R/R0 складає 2,8 

при прикладанні напруги 10 В і супроводжується зниженням рівноважної 

температури з 76 до 67 ºС. Встановлено, що найменш виражений ефект ПТК 

серед композитів ПЕВГ/ВС/ВВ, ПЕВГ/ВВ, і ПЕВГ/ВС спостерігається для 

останнього, де Δ=R/R0 дорівнює 2,1 при 10 В без зниження рівноважної 

температури, що робить його найбільш придатним для використання як 

нагрівального елементу для зварювання пластмас. 
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РОЗДІЛ 5 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОГО ПОЛІМЕРНОГО 

КОМПОЗИТУ ЯК НАГРІВАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТУ ДЛЯ 

ЗВАРЮВАННЯ ПЛАСТМАС  

5.1. Вплив концентрації наповнювача в полімерних композитах 

ПЕВГ/ВС на ефективність їх використання як нагрівальних елементів 

для зварювання пластмас  

Для досягнення рівноміцного з’єднання при зварюванні, вся поверхня 

деталей, які знаходяться  в контакті, повинна бути нагріта рівномірно до 

температури плавлення матеріалу. Ділянки, нагріті нижче цієї точки, не 

перейдуть у в’язкопластичний стан і, відповідно, не будуть брати участь у 

взаємодії і формуванні зварного з’єднання, що являється дефектом, і після 

механічних випробувань при фрактографічному аналізі буде спостерігатися 

зона несплавлення (дзеркальна поверхня у випадку зварювання поліетилену). 

Також нерівномірний нагрів може призвести до складного напружено-

деформованого стану зварного з’єднання і знизити довготривалу міцність 

конструкції при динамічному навантаженні в процесі експлуатації [195].  

Враховуючи перспективу використання електропровідних полімерних 

композитів ПЕВГ/ВС як закладних нагрівальних елементів, стосовно них було 

проведено комплексні дослідження, мета яких полягала у вивченні 

рівномірності розподілу тепла методом інфрачервоної реєстрації температури.  

Для полегшення під’єднання композитних зразків в електричне коло 

перед процесом пресування в порошкоподібну заготовку ПЕВГ/ВС, яка 

знаходилася у формі для пресування,  були закладені електроди з 

багатожильних мідних дротів AWG24 з площею поперечного перерізу 0,205 

мм2. Після пресування для придання зразкам форми близької до прямокутної 

(30х10мм), а також для зачищення закладених електродів частини сегмента 

кола відрізалися. Далі методом низькотемпературної пайки до електродів 

приєднувалися багатожильні дроти AWG24. Фото електричних випробувань 

показано на рис. 5.1 
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Рисунок 5.1 – Схема під’єднання композиту в електричне коло. 

Результати досліджень для композиту ПЕВГ/12ВС показані на рис. 5.2. 

Як видно з рисунку, при прикладанні напруги 15 В основне тепловиділення 

відбувається в міжелектродній області і знаходиться в межах 80…104 ºС (рис. 

5.2,б, точки Р2-Р9), в той час як температура країв композитного зразка при 

цьому складала 50…60 ºС(рис. 5.2,б, точки Р1, Р10). Очевидно, це пов’язано з 

тим, що електричний струм проходить лише в області від одного електрода до 

іншого, і тому основне тепловиділення також спостерігається в цій зоні, в той 

час як краї зразка, які знаходяться поза міжелектродним простором, 

нагріваються лише за рахунок теплопровідності від розігрітого 

міжелектродного простору і самих електродів. При цьому треба мати на увазі, 

що збільшення концентрації вуглецевої сажі підвищує не лише провідність 

композиту, а і його теплопровідність [120]. 

При електричних випробуваннях розподіл температури в 

міжелектродній області був рівномірний. Згідно теоретичних розрахунків 

{рівняння (4.3)}, зі збільшенням прикладеної напруги вище 15 В можна 

досягти значення температури плавлення поліетилену (Тпл=130 ºС). Це дасть 

змогу оцінити можливість використання композиту ПЕВГ/12ВС як 

нагрівального елементу для зварювання поліетиленових деталей. 
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    а)      б) 

Рисунок 5.2 – а) Температурний розподіл по поверхні зразка 

ПЕВГ/12об.%ВС в інфрачервоному спектрі випромінювання і характерні 

точки виміру температури в процесі нагрівання б) Залежність зміни 

температури в точках P1-P10 від часу. 

 

На рис 5.3 показано процес випробування композиту ПЕВГ/12ВС як 

нагрівального елементу для зварювання таврового з’єднання стрижня з ПЕВГ 

(12х12мм) з поліетиленовою підкладкою (30х30х30мм) в інфрачервоному 

спектрі. Як видно, внаслідок теплопровідності теплота від нагрівального 

елемента поширюється на деяку глибину в стрижень з ПЕВГ (рис. 5.3,б, крива 

L1,L4). Однак внаслідок дії притискного зусилля в процесі зварювання і 

тривалої дії температури, яка перевищує Тпл полімерної матриці композиту, 

електропровідний каркас частково зруйнувався і в результаті явища 

динамічної перколяції [77] відбувся перерозподіл наповнювача, який призвів 

до появи області з високою концентрацією вуглецевої сажі. Ця область 

знаходилася поряд з електродом і характеризується температурою значно 

вищою по відношенню до всієї поверхні композиту, так як основне 

тепловиділення відбувається в цій зоні. Оскільки температура нагрівального 

елемента досягала високих значень вище температури плавлення 

з’єднувальних деталей 130 ºC (рис. 5.3,б, крива L1,L4), це спричинило 
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плавлення контактних поверхонь, перехід матеріалу нагрівального елемента 

та матеріалу деталей у в’язкопластичний стан і, відповідно, утворення 

зварного з’єднання. За результатами механічних випробувань даних зразків 

можна зробити висновок, що їх руйнування відбулося в зоні термічного 

впливу за лінією сплавлення, при цьому низька міцність утвореного з’єднання 

(~ 3 МПа) пов’язана з малою площею взаємодії. Фрактографічний аналіз 

підтвердив, що зварне з’єднання утворилося лише в області, де відбулося 

розплавлення стрижня з ПЕВГ. Варто звернути увагу на те, що незважаючи на 

низьку теплопровідність чистого ПЕВГ (0,4 Вт/мК) і значний об’єм підкладки 

в порівнянні з нагрівальним елементом, температура підкладки на відстані 1 

мм від контактної поверхні досягла T=35 ºC, в той час як температура 

навколишнього середовища становила T=18 ºC.  

 

    а)      б) 

Рисунок 5.3 – а) Фото в інфрачервоному спектрі при зварюванні 

таврового з’єднання ПЕВГ (12x12 мм) та композиту ПЕВГ/12ВС як 

нагрівального елемента. б) розподіл температури в стрижні ПЕВГ в зоні 

зварювання у поперечному (L4) та поздовжньому (L5) напрямках, вглиб 

стрижня (L1, L2) і вглиб підкладки (L3).  

 

Результати досліджень для композиту ПЕВГ/16ВС показані на рис. 5.4. 

З фотографій видно, що на початку процесу прикладання напруги (U = 15 В) 

до зразку він нагрівається в зоні протікання струму, а саме в об’ємі між 

Стрижень 
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електродами, тоді як краї зразка мають значно нижчу температуру (рис. 5.4,а) 

Потім температура в центрі зразка ПЕВГ/16ВС зростає (рис. 5.4,б). При 

подальшому нагріванні спостерігається виражена нерівномірність розподілу 

тепла з максимальною температурою в міжелектродній області. Характер 

температурного розподілу даного зразка подібний до того, який спостерігався 

для композиту ПЕВГ/12ВС. Подальше збільшення напруги, що прикладається 

до композиту, до 20 В призводить до пробою по краю зразка (рис. 5.4,в), що, 

ймовірно, пов’язано з підвищеним контактним опором біля цього електроду, 

на якому виділяється напруга, і, відповідно, потужність, що призводить до 

додаткового розігріву цієї локальної області.  

 

     

  а)    б)     в) 

Рисунок 5.4 – Фотографії в інфрачервоному спектрі композиційного 

зразка ПЕВГ/16ВС як нагрівального елемента. Чим світліша область, тим вища 

температура. 

 

Температура, при цьому, у міжелектродній області композита 

ПЕВГ/16ВС досягає значення близько 300 ℃ (рис. 5.5), що більш, ніж 

достатньо для процесу зварювання. В той же час при електричних 

випробуваннях температура композита ПЕВГ/12ВС складала 140 ℃. Тому 

композитний зразок ПЕВГ/16ВС використовували як нагрівальний елемент 

для проведення експериментів з зварювання поліетиленових деталей. Як 

зварювальні деталі використовували бруски ПЕВГ перетином 12х12 мм.  
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Тим не менше, незважаючи на високу температуру композиту 

ПЕВГ/16ВС, отриману при електричних випробуваннях, досягти формування 

зварного з’єднання за всією площею деталей, які знаходяться в контакті, не 

вдалося. Це в першу чергу пов’язано з тим, що досягти відтворюваності 

генерації тепла при випробуваннях композитних зразків складно. Вона 

залежить від багатьох факторів: рівномірності розподілу наповнювача в об’ємі 

полімерної матриці в композиті; якості контакту, у випадку затискання 

композиту безпосередньо в струмопідводах; притискного зусилля в зоні 

зварювання, зависоке значення якого може призвести до руйнування 

струмопровідного каркасу у композиті і відповідно генерація тепла 

порушиться, і т.п.  

 

 

Рисунок 5.5 – Розподіл температури на профілі зразків ПЕВГ/16ВС (див. 

рис. 5.4,в) у поперечному (1) та поздовжньому (2) напрямках. 

 

При попередніх дослідженнях використовувалися композити з завчасно 

закладеними при формуванні електродами. Основне тепловиділення в цьому 

випадку відбувалося в міжелектродній області. Зроблено припущення, що у 

випадку використання композита без таких електродів, розподіл тепла буде 

рівномірний по всій поверхні даного композиту. Для перевірки даної гіпотези 

було вирішено провести електричні дослідження для композита без закладних 

електродів. Для підведення електричного струму краї композита затискалися 
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у струмопідводах  прищепного типу. Результати дослідження показані на рис. 

5.6.  

Як показано на рис. 5.6,б основна генерація тепла відбувається в місці 

контакту затискачів, причому чим більша площа контакту, тим активніше 

виділяється тепло. По мірі віддалення від затискача температура спадає 

(рис.5.6,б, криві L2, L3). Отже, оскільки для використання даних композитів 

як нагрівальних елементів для зварювання пластмас основне нагрівання 

повинно відбуватися в зоні контакту деталей з нагрівальним елементом, а не в 

зоні контакту струмопідводів з нагрівальним елементом, даний тип 

під’єднання ЗНЕ в електричне коло виявився неефективним. 

 

 

   а)      б) 

Рисунок 5.6 – а) Фото в інфрачервоному спектрі композиційного зразка 

ПЕВГ/16ВС при електричних вимірюваннях; б) Розподіл температури по 

характерних прямих L1, L2, L3 (Рис. 5.6,а). 

 

Як з’ясувалося, в процесі численних експериментальних ітерацій 

найефективнішим методом під’єднання композита в електричне коло 

виявилося затискання країв зразка в пласких мідних струмопідводах. Це 

забезпечувало якісний електричний контакт з мінімальними втратами на 

контактний опір.  
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Проте на ефективність тепловиділення композиту впливає не лише 

метод підведення електричного струму, а й концентрація наповнювача. Беручи 

до уваги те, що композити з об’ємним вмістом ВС 8, 12 і 16 %об не 

забезпечували рівномірного нагрівання по всій площі поверхні, що є основним 

фактором у якісному формуванні зварного з’єднання, було вирішено шляхом 

послідовного збільшення концентрації ВС знайти оптимальний вміст, який би 

забезпечував відтворюваність, стабільність і дозволяв досягти рівноважної 

температури, необхідної для процесу зварювання при прикладанні 

мінімальної напруги. В роботі роботи по визначенню механічних властивостей 

композитів не проводилися, оскільки їх цільовим призначенням є 

використання як нагрівальних елементів. Проте в літературі повідомляється, 

що з підвищенням вмісту наповнювача фізико-механічні властивості 

композитів змінюються [196], а їх пластичність знижується [197]. Це може 

призвести до їх розтріскування в струмопідводах при перевищенні 

рекомендованого тиску [7], [120] або в області контакту зі зварювальними 

деталями при недотриманні технологічних рекомендацій. 

Варто зазначити, що зі збільшенням концентрації ВС опір композитного 

зразка зменшується (див. рис. 4.10), що сприятливо впливає на ефективність 

перетворення електричної енергії в теплову, як це було показано в підрозділі 

3.5. Струмопровідний каркас при цьому стає більш насичений і розгалужений, 

що також робить його стійким до впливу зовнішніх чинників, таких як висока 

температура, притискне зусилля в процесі зварювання, зміна геометричних 

розмірів при переході у в’язкопластичний стан і т.п.  

Збільшення концентрації вуглецевої сажі до 20 %об і вище призводить до 

утворення більш щільної провідної сітки наповнювача, яка в меншій мірі 

руйнується при тепловому розширенні полімерної матриці, наслідком чого є 

зменшення прояву ефекту ПТК. Результати вимірювань вольт-амперних 

характеристик композитів з підвищеним вмістом сажі представлені на рис. 5.7. 

Як видно на рис. 5.7 підвищення концентрації ВС до 20…30 %об сприяло 
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відсутності проявляння ПТК ефекту на низьких значеннях напруги в 

порівнянні з композитами з 8 %об ВС (див. рис. 4.5).  

Провідність зразка ПЕВГ/30ВС без додаткового напилення золотом для 

покращення електричного контакту складала в середньому σе =2,4 См/см. 

Напилення дозволяє підвищити якість контакту при електричних 

вимірюваннях і провідність зростає на порядок до σе=20,1 См/см, внаслідок 

зменшення перехідного опору контакту. 

 

 

Рисунок 5.7 – Вольт-амперні характеристики для композитів ПЕВГ/ВС 

з об’ємним вмістом ВС 20, 25, 30 %об з напиленням (покр) і без напилення 

золота (непокр).  

 

Поступово збільшуючи концентрацію ВС, було визначено мінімально 

можливий вміст наповнювача в електропровідному полімерному композиті, а 

саме 30 %об ВС, який забезпечував високу стабільність нагрівання, 

надзвичайно рівномірне тепловиділення по всій контактній поверхні і 

досягнення температури Тпл=130ºС при прикладанні напруги 3 В.  

Слід зазначити, що за високих температур у той час, коли зразок 

ПЕВГ/30ВС перебував у в’язкопластичному стані, з вимушеною зміною його 

геометричної форми, а саме вигином, електричний опір зразка не змінювався, 

тобто контакт між частинками наповнювача в електропровідному каркасі 

зберігався навіть при механічній деформації. Це особливо важливо при 
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зварюванні стикових з’єднань у разі недосконалої підготовки контактних 

поверхонь. 

5.2. Вплив концентрації вуглецевої сажі на фізико-механічні 

властивості композитів  

Через взаємодію між різними хімічними та фізичними ефектами дуже 

складно передбачити теплофізичні характеристики композитних матеріалів. 

Оскільки при зварюванні нагрівальні елементи на основі ПЕВГ/ВС будуть 

піддаватися циклу нагрівання/охолодження, то для визначення впливу цих 

процесів на фізичні властивості і структуру композитів були проведені 

дослідження методами диференціальної скануючої калориметрії і 

термогравіметричного аналізу.  

Вплив введення вуглецевої сажі на температуру плавлення і 

кристалізації, а також ступінь кристалічності композитів системи ПЕВГ/ВС 

було досліджено методом диференціальної скануючої калориметрії (ДСК) при 

двох циклах - нагрівання і охолодження, в діапазоні  від -70 до 250 ºС з 

швидкістю 10 ºС/хв. Результати наведені в таблиці 5.1.  

Загалом згідно отриманих результатів (таблиця 5.1) можна 

стверджувати, що при наповненні поліетилену вуглецевою сажею 

температура практично не змінюється, а температура кристалізації мінімально 

знижується по мірі збільшення ступеня наповнення. Всі результати 

знаходяться в межах похибки експерименту. 

Як можна помітити, при збільшенні концентрації ентальпія плавлення і 

кристалізації зменшується. Це в першу чергу пов’язано з тим, що  енергія ендо- 

і екзотермічних реакцій зменшується пропорційно масовій частці полімеру в 

композиті. 

Ступінь кристалічності для композитів з сегрегованою структурою 

залишається незмінним зі збільшенням концентрації ВС і його середнє 

значення, розраховане згідно формули (2.5) становить χ = 70%. Це пов’язано з 

тим, що у сегрегованих системах наповнювач перебуваючи в 
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електропровідному каркасі на границях між гранулами полімеру, в той час як 

основний внесок в значення ступеня кристалічності дає вільна від частинок 

наповнювача зона полімеру. Як наслідок ступень кристалічності не залежить 

від концентрації ВС. 

 

Таблиця 5.1 – Теплофізичні характеристики композитів на основі ПЕВГ, 

з різним об’ємним вмістом вуглецевої сажі 

 

ПЕВГ/12 ПЕВГ/16ВС ПЕВГ/20ВС ПЕВГ/25ВС ПЕВГ/30ВС 

1 

цикл 

2 

цикл 

1 

Цикл 

2 

цикл 

1 

цикл 

2 

цикл 

1 

цикл 

2 

цикл 

1 

цикл 

2 

цикл 

Тпл,
оС 131,6 131,3 132,3 131,7 132,0 132,3 132,0 132,2 130,7 130,5 

Ткр, 
оС 

113,7 113,8 112,8 112,9 112,1 112,4 111,6 111,7 112,4 112,5 

ΔНпл, 

Дж/г 
127,4 127,3 126,3 121,9 116,8 116,3 95,4 91,9 91,3 92,2 

ΔНкр, 

Дж/г 
130,0 124,7 121,5 123,0 114,5 114,4 92,2 91,9 89,2 89,3 

χкр, % 

 
67 68 71 71 69 68 70 69 70 69 

 

Криві, отримані при ДСК дослідженнях, показані на рис. 5.8. Загалом, 

можна виділити те, що для наповнених композитів (рис. 5.8,б-е) цикли 

нагрівання і охолодження практично не впливають на їх термофізичні 

властивості. На противагу цьому температура плавлення Тпл чистого 

поліетилену високої густини на другому циклі нагрівання знизилася на 5 ºС. 

Ймовірно, це пов’язано зі стиранням попередньої термічної історії полімеру. 

Оскільки нагрівальні елементи, як було показано, розігріваються до 

доволі високих температур (300 0С), є необхідність у вивченні процесів їх 

термічної деструкції. Взагалі, механізми термічної деградації полімерів є 

вільнорадикальними процесами, що ініціюються дисоціацією зв’язків при 

температурі піролізу. Ці механізми, як правило, згруповані в три категорії: 

випадковий розподіл, розпакування до мономеру та елімінація бічних груп. 

Піроліз поліетилену є прикладом випадкового розщеплення ланцюга, де 
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утворені первинні фрагменти являють собою серію шматків вихідної 

молекули [198].  

 

а)        б)     в) 

 

  г)     д)                   е) 

Рисунок 5.8 – ДСК криві двох циклів нагрівання і охолодження для 

композитних зразків ПЕВГ, наповнених а)0 %об б) 12 %об в)16 %об г) 20 %об д) 

25 %об і е) 30 %об ВС. 

 

Як видно на рис. 5.9,а, маса композитних зразків і маса вуглецевої сажі 

постійно знижується з ростом температури від кімнатної до 250 0С. Ймовірно, 

це пов’язано з тим, що в сажі внаслідок високої агломерації і великої площі 

поверхні (див. таблицю 2.1) адсорбувалася волога або присутні летучі 

домішки. 

Поліетилен являється гідрофобним полімером і, як це показано на рис. 

5.9,а, ПЕВГ залишається термічно стабільним до температури 240 ºС. 

Максимум інтенсивності термоокислювальної деструкції для ПЕВГ припадає 

на температури від 345 ºС до 360 ºС з максимальною швидкістю деструкції при 

357 ºС. 
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Залишок при температурі 650 ºС, як правило, пов’язаний з 

неорганічними сполуками і знаходиться в межах 0,04…0,3 % для композитів і 

1,6% для ВС (таблиця 5.2). Незважаючи на те, що вміст золи в ВС становить 

0,01% (див. таблицю 2.1), такий високий ступінь залишку ймовірно пов’язаний 

з утворенням проміжних структур. 

Таблиця 5.2 – Термічні характеристики композитів ПЕВГ/ВС та їх 

чистих складових 

 
Т5, 

ºС 

Т10, 

ºС 

Т50, 

ºС 

Тmax1, 

ºС 

Тmax2, 

ºС 

Тп1, 

ºС 

Тп2, 

ºС 

Δm1 

% 

Δm2, 

% 

Залишок 

при 

650 ºС, 

% 

12 300 315 363 363 515 325 508 66,3 33,1 0,14 

16 292 306 347 345 539 314 533 60,5 38,3 0,10 

20 281 292 329 324 533 300 528 57,8 42,1 0,04 

25 280 289 327 313 523 293 516 49,7 50,2 0,04 

30 268 275 450 301 524 284,5 511 44,8 54,6 0,31 

ВС 430 492 551 520 - 506 - 96 - 1,60 

ПЕВГ 331 342 358 357 460 344 441 81,64 18,3 0 

 

 

    а)          б)  

Рисунок 5.9 – Термогравіметричний аналіз композитів ПЕВГ/ВС: а) 

криві ТГА, б) криві диференціального ТГА. Піки відповідають температурі 

максимальної швидкості термодеструкції. 
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Методом термогравіметричного аналізу було визначено чітку лінійну 

залежність зменшення термостабільності композиту зі збільшенням вмісту 

вуглецевої сажі (рис. 5.10). Як показано на рис. 5.9, як температура початку, 

так і максимум інтенсивності термоокислювальної деструкції зміщується в 

напрямку нижчих температур при збільшенні концентрації сажі. Ймовірно, що 

зниження температури початку термоокислювальної декструкції зі 

збільшенням вмісту ВС для композитів ПЕВГ/ВС, порівняно з ненаповненим 

поліетиленом, спричинені ефективним теплообміном завдяки наявності 

вуглецевої сажі в композиті. Так як, власна теплопровідність ВС на порядки 

вища ніж ПЕВГ, то збільшення концентрації збільшує кількість тепла 

перенесеного за одиницю часу. 

 

 

Рисунок 5.10 – Залежність зміни термостабільності композиту від 

вмісту вуглецевої сажі 

Однією з ключових характеристик нагрівальних елементів є 

рівномірний нагрів по всій його поверхні . За умови використання композитів, 

в залежності від розподілу наповнювача в об’ємі матриці, деякі області можуть 

мати знижену температуру. Рівномірного температурного розподілу в цьому 

випадку можна досягти при збільшенні теплопровідності композиту. Як видно 

з даних рис. 5.11, теплопровідність композитів підвищується зі збільшенням 

концентрації ВС, композит ПЕВГ/30ВС має значення теплопровідності, яке 



133 

більш, ніж удвічі перевищує теплопровідність матриці ПЕВГ. Це пов’язано зі 

збільшенням каналів теплопередачі [199]. 

 

Рисунок 5.11 – Теплопровідність композитів ПЕВГ/ВС в залежності від 

вмісту ВС. 

Загалом можна зробити висновок, що збільшення концентрації сажі не 

впливає на температуру плавлення і кристалізації композиту, але в той же час 

теплопровідність збільшується. Проте температура початку термодеструкції 

композиту зменшується, але вона знаходиться вище температури, яка 

необхідна для зварювання поліетилену.  

5.3. Технологічні особливості формування зварних з’єднань з 

використанням нагрівальних елементів на основі електропровідних 

полімерних композитів 

Як було показано в підрозділі 4.5, нагрівальний елемент на основі 

ПЕВГ/12ВС і ПЕВГ/16ВС не забезпечував необхідного рівномірного 

температурного розподілу в зварному з’єднанні, навіть коли напруга була 

збільшена до максимального значення 20 В. У зв’язку з цим, для збільшення 

тепловіддачі з нагрівального елементу в діапазоні напруги до 20 В, 

концентрація вуглецевої сажі в композиті була збільшена до 30 %об 

(ПЕВГ/30ВС). Опір цього зразка (при T = 22 ° C) становив близько 5…8 Ом, в 

порівнянні з 89 Ом для зразка ПЕВГ/12ВС, тобто потужність, яку отримував 
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нагрівальний елемент, була майже на порядок вище. Це забезпечило 

ефективне перетворення електричної енергії в теплову і, разом з рівномірним 

нагріванням по всій поверхні, сприяло формуванню зварного з’єднання з 

механічними властивостями близькими до основного матеріалу деталей 

з’єднання.  

Для визначення параметрів зварювання, що забезпечують утворення 

зварного з’єднання з механічними властивостями, близькими до основного 

матеріалу, був проведений ряд експериментів шляхом зварювання стикових і 

напусткових з’єднань з використанням зразків ПЕВГ та нагрівального 

елемента на основі композиту ПЕВГ/30ВС в «жорсткому» режимі, що 

характеризується високою напругою і коротким часом зварювання, а також у 

«м’якому режимі», що характеризується поетапним збільшенням напруги і 

тривалим часом зварювання. Криві температури в зазначених точках для 

напусткового та стикових з’єднань показані на рис. 5.12,а та 5.13,а, відповідно 

[174]. Як видно з рис. 5.12,б (криві P1, P3), при зварюванні напусткового 

з’єднання температура вільно виступаючої кромки, яка знаходиться між 

струмопідводом і зоною контакту між з’єднувальними деталями і 

нагрівальним елементом (рис. 5.12,а, точки P1, P3) досягає максимального 

значення 170 °C, що набагато нижче в порівнянні з тим самим нагрівальним 

елементом при зварюванні стикового з’єднання, температура якого в деяких 

точках становить приблизно 300 °C (рис. 5.13,б, криві P1, P3). Це пов’язано з 

тим, що значна частина вільного краю нагрівального елементу при стиковому 

зварюванні розташована в повітрі, і відведення тепла від цієї частини 

нагрівального елементу не відбувається через низьку теплопровідність повітря 

(0.026 Вт/(м·K). 

При зварюванні напусткового з’єднання нагрівальний елемент повністю 

контактує з прилеглими деталями, що з’єднуються і, відповідно, більшість 



135 

згенерованого тепла за рахунок теплопередачі витрачається на нагрівання 

тонкого шару полімеру на границі розділу нагрівального елементу і деталі. 

 

   а)       б) 

Рисунок 5.12 – Напусткове з’єднання: а - розподіл температури по 

нагрівальному елементу і в прилеглих шарах основного матеріалу 

з’єднувальних деталей. P1-P6 - точки вимірювання температури, вид з торця 

стику; б - залежність температури в точках P1-P6 від часу процесу зварювання 

[174]. 

 

    а)       б) 

Рисунок 5.13 – Стикове з’єднання: а - розподіл температури по 

нагрівальному елементу і в прилеглих шарах основного матеріалу 

з’єднувальних деталей. P1-P6 - точки вимірювання температури, вид з торця 

з’єднання; б - залежність температури в точках P1-P6 від часу процесу 

зварювання [174]. 
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Міцність з’єднань при зміні часу зварювання та напруги наведена в 

таблиці 5.3 [174].  

 

Таблиця 5.3 – Міцність стикових та напусткових з’єднань з різними 

режимами зварювання [174]. 

№ 

Параметри 

зварювання 
Міцність, МПа 

Час 

зварюва-

ння, с 

Напруга 

В 

Стикове 

з’єднання 

Станд. 

відхилення 

σ 

Напустко

ве 

з`єднання 

Станд. 

відхилення 

σ 

1 30 20 15,3 0,103 16,0 0,170 

2 

60 

9,0 12,3 0,062 15,8 0,205 

3 12 14,1 0,170 16,2 0,082 

4 9/12 14,5 0,125 16,3 0,163 

5 

90 

9,0 16,0 0,141 17,5 0,141 

6 12 16,5 0,216 17,8 0,125 

7 3/9/12 16,8 0,125 >18 0,047 

8 

120 

10(60с)/

15(60с) 
17,5 0,094 >18 0 

9 

10(40с)/

15(60с)/

20(20с) 

17,8 0,047 >18 0 

Примітка: a) Тиск зварювання становить 1 МПа; б) Наведено стандартне 

відхилення трьох вимірювань міцності; в)Міцність, що перевищує 18 МПа, 

означає, що руйнування відбулося по основному матеріалу. 

 

Згідно з таблицею, режими з коротким часом зварювання та відносно 

високою напругою (експерименти №1-4) нагрівають закладний елемент до 

високих температур, але через низьку теплопровідність полімеру короткий час 

зварювання недостатній для розплавлення прилеглого основного матеріалу 

деталей. Отримане з’єднання має нижчу міцність порівняно з режимами з 

більшим часом зварювання та меншими значеннями напруги (експерименти 

№7, 8, 9). Найкращі результати були отримані за час зварювання 120 с і 
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поетапного збільшення напруги (експерименти № 8, 9), що дає можливість 

рівномірно нагрівати основний матеріал з’єднувальних деталей в зоні 

контакту до температури плавлення. 

Фотографії зразків після механічних випробувань показані на рис. 5.14 

та 5.15. Як видно з рис. 5.14, напусткові з’єднання (№ 7, 8, 9 у таблиці 5.3) 

показали відмінні результати. Через велику площу напустка і високу теплову 

ефективність нагрівального елементу відбулося розплавлення основного 

матеріалу в зоні контакту, про що свідчить розмір грату. При механічних 

випробуваннях руйнування відбулося по основному матеріалу деталей. У той 

же час руйнування усіх стикових з’єднань відбулося в зоні термічного впливу, 

на границі розділу фаз основного матеріалу та нагрівального елемента, тоді як 

величина міцності стикового з’єднання нижча, ніж для напусткового 

з’єднання, при однакових параметрах режиму зварювання (див. таблицю 5.3). 

 

 

Рисунок 5.14 – Напусткове з’єднання після механічних випробувань 

[174]. 

Дані таблиці 5.3 та результати механічних випробувань на міцність 

демонструють наявність кореляції між режимом зварювання стикового 

з’єднання та його міцністю, а також характером руйнування зварного 
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з’єднання зразків. На рис. 5.15 і рис. 5.16 показана різниця між характером 

руйнування зразків, з’єднаних на «жорсткому» (рис. 5.15,a,б; експеримент № 

1 у таблиці 5.3) та «м’якому» (рис. 5.16,а,б; експеримент № 9 у таблиці 5.3) 

режимах. 

Як видно з рис. 5.15,a та 5.16,б, у першому випадку переважає крихкий 

характер руйнування через умови і тривалість нагрівання. 

 

 

    а)            б) 

Рисунок 5.15 – Стикове з’єднання з крихким характером руйнування 

після механічних випробувань - експеримент №1 (див. таблицю 5.3) [174]. 

 

Під час нагрівання та переходу нагрівального елемента у 

в’язкопластичний стан, його зовнішній шар, що контактує зі з’єднувальними 

деталями та нагрітий до температур, значно вищих температури плавлення 

основного матеріалу, починає розплавляти деталі. Однак через короткий час 

зварювання глибина, на яку розповсюдилося тепло внаслідок теплопередачі 

від нагрівального елементу до деталей, є надто низькою. Коли зварне 

з’єднання охолоджується, матеріал стискається і в зоні контакту утворюються 

внутрішні розтягуючі напруження через різницю температур між 

нагрівальним елементом і матеріалом основи. Це призводить до крихкого 

характеру руйнування зварного з’єднання. Знижена міцність цього з’єднання 

(15,3 МПа), а також практична відсутність грату, свідчать про недостатнє 

розплавлення прилеглих шарів в зоні контакту (рис. 5.15,б). 
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На «м’якому» режимі  зварювання з поетапним нагріванням переважає 

пластичне руйнування (рис. 5.16,а), а величина міцності становить 17,8 МПа. 

У цьому випадку нагрівання зони зварювання відбувається повільніше, у 

зв’язку з чим, маса прилеглого матеріалу з’єднувальних деталей встигає 

рівномірно прогрітися на більшу глибину до тієї ж температури, що і 

нагрівальний елемент.  

 

 

    а)            б) 

Рисунок 5.16 – Стикове з’єднання з переважно пластичним характером 

руйнування після механічних випробувань: а, б - експеримент № 9 (див. 

таблицю 5.3) [174]. 

 

Як видно з рис. 5.16,б, на кінцях деталей присутні валики грату, а також 

частина нагрівального елементу була частково витиснута із зварного шва, на 

відміну від зварного з’єднання, виконаного в "жорсткому" режимі. 

Загалом можна стверджувати, що для зварювання стикових і 

напусткових з’єднань композитним нагрівальним елементом рекомендовано 

використовувати режими з тривалим часом зварювання і ступінчатим 

підвищенням питомої потужності процесу зварювання. Такі режими 

забезпечують прогрівання глибинних шарів матеріалу деталей в зоні контакту 

і, відповідно, достатню пластичну деформацію при прикладанні 

зварювального зусилля. Це забезпечує підвищену міцність таких зварних 

з’єднань. 
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5.4. Рекомендації по зварюванню закладним нагрівальним 

елементом на основі полімерного композиту стикових і напусткових 

з’єднань  

5.4.1. Потужність 

Важливим параметром при будь якому процесі зварювання являється 

рівень потужності та кількість введеної енергії, і зварювання закладним 

нагрівальним елементом не є виключенням. Запропоновано концепцію сталої 

питомої енергії Е, яка вводиться в зварне з’єднання при зварюванні. Ця 

концепція включає в себе такі параметри, як питому електричну потужність P 

процесу зварювання. Вона розраховуються відповідно до формули (5.1):  

 

 
𝑃(𝑡) =

𝐼2𝑅(𝑡)

𝑙𝑤
 (5.1) 

 

де, Р потужність на одиницю площі (Вт/см2), t час (с), I електричний 

струм (А) , R електричний опір НЕ (Ом), l (см) і w (см) – довжина і ширина 

зони зварювання, відповідно.  

Питома енергія (E, Дж/см2), яка вводиться в зварне з’єднання при часі 

зварювання t, розраховується за формулою: 

 

 𝐸 = 𝑃 ×  𝑡 (5.2) 

 

Причому добуток P  t є динамічною величиною, тобто якщо 

збільшується P, то настільки ж зменшується t, і навпаки, так що питома енергія 

E є сталою величиною. Такий підхід дозволяє порівняти різні режими 

зварювання, які відрізняються потужністю, яка надається у ЗНЕ, та часом 

зварювання, і визначити таку величину енергії, яка забезпечує найкращу якість 

зварного з’єднання. Цю величину питомої енергії можна отримати або в 

швидкому (жорсткому) режимі, за високих значень P і короткому t, або 
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навпаки, в м’якому режимі, надаючи в ЗНЕ невелику потужність P і 

збільшуючи час зварювання t. Проте, як показано в підрозділі 5.3, результуюча 

міцність зварного з’єднання буде різна. 

Графічно цей підхід можна ілюструвати за допомогою графіка, що 

показує співвідношення між P і t (рис. 5.17). В таких координатах крива сталої 

питомої енергії є гіперболічною залежністю, яка характеризує зворотнє 

співвідношення між P і t.  Режими зварювання певного полімеру при 

використанні певного ЗНЕ відображаються ділянкою на гіперболі сталої 

енергії, яка показує інтервал допустимої зміни P і t для цього зварного 

з’єднання.  

На рис. 5.17 показано сімейство кривих сталої питомої енергії в інтервалі 

400…3000 Дж/см2. Також на графік нанесено експериментальні точки, які 

відповідають значенням P і t для конкретних ЗНЕ, які використовували в 

експериментах по зварюванню.  

На основі експериментальних досліджень стикових і напусткових 

з’єднань було запропоновано вікно параметрів режиму зварювання у вигляді 

діаграми, при яких міцність зварного з’єднання знаходиться в межах 85…90%, 

або на рівні міцності ПЕВГ. Результати показані на рис. 5.17.  

Діаграма може бути поділена на 4 області. Область 1 – технологічне 

вікно рекомендованих параметрів. Всі стикові з’єднання в цій області 

відповідають 90% міцності основного матеріалу, а міцність напусткових 

зварних з’єднань за рахунок великої площі навіть більша. Параметри 

зварювання з області ІІ забезпечують утворення зварного з’єднання, але їх 

міцність складає 75…80% міцності ПЕВГ. Область  ІІІ і VІ лежать поза 

межами рекомендованих. У зв’язку з низькою потужністю (область ІІІ) 

відбувається недостатнє виділення тепла в об’ємі зварювальних деталей. В той 

же час, зависокі значення потужності призводять до деградації полімерної 

матриці нагрівального елементу і, відповідно, втрати теплової ефективності і 

втрати міцності з’єднання (область IV).  
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5.4.2. Притискне зусилля 

У зв’язку з тим, що при нагріванні закладний елемент на основі 

композиту переходить у в’язкопластичний стан, при зближенні контактних 

поверхонь елементу і з’єднувальних деталей, необхідно враховувати значення 

притискного зусилля. Зависокі значення призведуть до пошкодження 

закладного елементу, в той час, як замалі не дозволять достатнього зближення 

поверхонь для ефективної теплопередачі.  

 

 

Рисунок 5.17 Технологічний діапазон режимів зварювання стикових і 

напусткових з’єднань. Точки – результати експерименту: квадрат – 

напусткові; круг – стикові.  

 

Експериментально встановлено, що зусилля в межах 0,1…0,2 МПа на 

стадії зближення поверхонь з’єднувальних деталей і нагрівального елементу 

не чинить істотного впливу на властивості елементу. Після затиснення, 

зусилля повинно бути знято, так як на стадії нагрівання, внаслідок термічного 

розширення полімерної матриці, об’єм нагрівального елементу частково 
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збільшується, що може призвести до утворення стискаючих напружень. Це 

також дозволить зберегти первинну структуру нагрівального елементу. Після 

повного нагріву рекомендовано встановити зварювальне зусилля у межах 

1…1,5 МПа, оскільки було знайдено, що таке зусилля забезпечує утворення 

зварних з’єднань з відмінними механічними властивостями. За такої величини 

притискного зусилля відбувається дифузія полімерних ланцюгів в зоні 

контакту, що запобігає надмірній текучості полімеру і його витіканню з зони 

зварювання, яке може призвести до утворення таких розповсюджених 

дефектів, як пори [3]. 

5.4.3. Тиск у струмопідводах 

В літературі рекомендовані значення контактного зусилля для 

вуглеволоконних нагрівальних елементів знаходиться в межах 4…20 МПа [4] 

і 2 МПа для металевої сітки. Що стосується нагрівальних елементів на основі 

полімерних композитів, то експериментально було визначено, що зусилля 

1,5…2,5 МПа забезпечує контакт з мінімальним значенням контактного опору. 

Закладний нагрівальний елемент рекомендовано затискати таким чином, 

щоб якомога менша його частина залишалася у вільному проміжку між 

струмопідводом і зоною зварювання. Це знижує ймовірність термічної 

деградації полімерного композиту, так як теплопровідність повітря (0.026 

Вт/мК) на порядок нижче теплопровідності ПЕВГ (0.4 Вт/мК). Більш до того, 

такий спосіб покращить введення теплової енергії у зварне з’єднання.  

Положення наведені в підрозіділі 5.4 справедливі для зварювання 

термопластичних полімерів на основі поліетилену композиційним 

нагрівальним елементом з поліетилену високої густини, наповненого 30 %об 

вуглецевої сажі. 

 

Висновки до 5-ого розділу 

1. Показано, що при електричних вимірюваннях напругою 15…20 В 

температура композитів ПЕВГ/12ВС і ПЕВГ/16ВС на локальних осередках 
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досягала значень значно вищих температури плавлення поліетилену  

(Тпл=130 ºС), достатньої для зварювання поліетилену, що демонструє 

перспективність використання полімерних композитів з вуглецевими 

наповнювачами як нагрівальних елементів для електричного зварювання 

пластмасових виробів. 

2. Визначено чітку лінійну залежність зменшення термостабільності 

композиту з 344 до 285 ºС зі збільшенням вмісту вуглецевої сажі від 0 до 30 % 

від об’єму композиту, пов’язану зі збільшенням теплопровідності  

з 0,4 до 0,8 Вт/мК і, відповідно, більш ефективним теплообміном. 

3. Встановлено, що збільшення концентрації вуглецевої сажі до 30 % 

від об’єму композиту забезпечує рівномірне тепловиділення по всій поверхні 

закладного нагрівального елемента з температурою значно вищою 

температури плавлення поліетилену (Тпл=130 ºС) при прикладанні напруги 3 

В. Показано їх придатність як нагрівального елемента для зварювання 

стикових і напусткових з’єднань з поліетиленових деталей, що дозволяє 

отримати зварні з’єднання з високою міцністю.  

4. Визначено, що режим зварювання за допомогою закладного 

нагрівального елементу на основі електропровідного полімерного композиту 

з параметрами: час зварювання t=120 с, еквівалентна електрична потужність 

процесу зварювання P=23 Вт/см2, притискне зварювальне зусилля - 1 МПа, 

забезпечують утворення рівноміцного напусткового зварного з’єднання з 

міцністю σв=18 МПа. Це відповідає міцності поліетилену (σв=18…20 МПа), і, 

відповідно, руйнування відбувається по основному матеріалу. 

5. Показано відмінність в характері руйнування зварного з’єднання в 

залежності від параметрів режиму зварювання. Визначено, що «жорсткі» 

режими з часом зварювання t=30 с і еквівалентною електричною потужністю 

процесу зварювання P=46 Вт/см2 призводять до крихкоподібного характеру 

руйнування стикових зварних з’єднань, внаслідок недостатнього 

проплавлення глибинних шарів полімеру в ЗТВ і незначній пластичній 
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деформації під дією притискного зварювального зусилля. Встановлено, що 

потужність та тривалість процесу впливають на розмір і форму зони 

термічного впливу. Ці параметри контролюють швидкість і кількість енергії, 

що розсіюється у зварному шві. Визначено, що притискне зварювальне 

зусилля 1 МПа на деталі запобігає утворенню пористості внаслідок термічного 

розширення. 

6. Розроблено та апробовано технологічний діапазон режимів 

зварювання поліетиленових деталей композиційним закладним нагрівальним 

елементом, які дозволяють отримати рівноміцні напусткові зварні з’єднання, 

а стикові зварні з’єднання на рівні 95..98% міцності основного матеріалу.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1. Визначено, що існуючі методи кількісного визначення питомої площі 

поверхні обмежені для застосування до модифікованих нагрівальних 

елементів. За якісним показником встановлено, що модифікування поверхні 

нагрівальних елементів створює морфологію, яка свідчить про збільшення 

питомої площі поверхні, при чому зі збільшенням товщини покриття з 150 до 

250 мкм морфологія покриття стає більш розвинена, за рахунок цього питома 

площа контакту з полімером деталей збільшується. Визначено, що 

модифікування поверхні сіток приводить до зниження ефективності їх 

тепловіддачі (з 270 до 200 ºС при струмі 50 А), що необхідно враховувати при 

зварюванні і компенсувати підвищеними параметрами режиму зварювання. 

2. Встановлено, що покриття ніхромом поверхні закладного 

нагрівального елемента з сітки з корозійностійкої сталі при питомій 

потужності процесу зварювання Р = 60…100 Вт/см2 забезпечує збільшення 

міцності зварних з’єднань на 10…13 %. У випадку модифікування поверхні 

закладного нагрівального елементу з титанової сітки дисперсним титаном при 

питомій потужності зварювання Р = 180…200 Вт/см2 спостерігається 

збільшення міцності зварних з’єднань до 36 і 53% зі збільшення розміру 

товщини напиленого шару з 150 до 250 мкм.  

3. З’ясовано, що композити проявляють перколяційну поведінку, і 

зростання концентрації провідного наповнювача вище порогу перколяції 

приводить до зменшення електричного опору закладного нагрівального 

елемента. Наприклад, збільшення концентрації вмісту вуглецевої сажі з 12 до 

16 %об приводить до зменшення опору R з 95 до 56 Ом, а при концентрації сажі 

більше 20%об значення опору R =5…8 Ом, що веде до зростання джоулевого 

тепла, яке виділяється в зоні зварювання.  

4. Визначено, що температура закладного нагрівального елементу 

зростає в часі і досягає рівноважного значення, яке визначається прикладеною 

до ЗНЕ напругою. Встановлено, що залежність рівноважної температури Тр від 
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прикладеної напруги U описується квадратичним законом (Тр  U2), тоді як Тр 

лінійно залежить від електричної потужності, яка надається у ЗНЕ (Тр  P).  

5. Виявлено, що в композитах, наповнених вуглецевими волокнами і 

сумішшю вуглецевої сажі і вуглецевих волокон, при досягненні критичної 

напруги (Uкр = 6,1 і 10,3 В, відповідно), відбувається різке падіння рівноважної 

температури з 103 до 80 ºС і 76 до 67 ºС, відповідно, що пов’язано з проявом 

ПТК ефекту (позитивний температурний коефіцієнт опору), який полягає в 

зростанні електричного опору провідної фази наповнювача внаслідок 

теплового розширення композиту. Механізм дії ПТК ефекту у випадку 

композитів, наповнених лише ВС, відрізняється, і полягає у зменшенні 

швидкості зростання температури рівноваги. Встановлено, що композити 

ПЕВГ/ВС забезпечують більш рівномірний розігрів площі закладного 

нагрівального елемента порівняно з композитами на основі ВВ та суміші 

ВС/ВВ.  

6. Визначено, що у композитних нагрівальних елементів концентрація 

вуглецевої сажі, яка забезпечує рівномірне нагрівання по всій поверхні, 

повинна знаходитися на рівні 30 %об.  

7. Встановлено, що режими з підвищеним часом зварювання і 

ступінчатим збільшенням питомої потужності процесу зварювання 

забезпечують утворення рівноміцного зварного з’єднання. Показано, що при 

зварюванні стикових з’єднань з часом зварювання t=120c і питомою 

потужністю процесу зварювання Р = 28 Вт/см2, міцність зварного з’єднання 

складала σ = 17,8 МПа, що становить 98 % міцності ПЕВГ, в той час як для 

напусткових з’єднань руйнування відбувається по основному матеріалу при 

меншій потужності зварювання Р = 22 Вт/см2, що пов’язано з різним 

розподілом теплової енергії в цих двох конфігураціях. 

8. Запропоновано концепцію, що дозволяє уніфікувати параметри 

нагріву при різних режимах і дає можливість визначити діапазон 

технологічних режимів, за критерієм найвищої міцності зварних з’єднань. 

Вона полягає у наступному: E = P  t, що визначає кількість енергії Е (Дж/см2), 
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яка поглинута в процесі зварювання як в «жорсткому» режимі (висока 

потужність P і короткий час t), так і в «м’якому» (низька потужність P, довгий 

час t), причому добуток P  t є сталим в усіх випадках.  

9. На основі узагальнених результатів експериментальних досліджень 

розроблені  технологічні рекомендації щодо параметрів та режимів 

зварювання створеними закладними нагрівальними елементами стикових і 

напусткових з'єднань полімерних матеріалів. Проведено дослідно-промислові 

роботи по зварюванню та випробуванню ряду полімерних конструкцій на 

високотехнологічних підприємствах України - ДП «КБ «Антонов» та ДП 

«КБ«Південне» ім.М.К.Янгеля».   
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Додаток Б 

Таблиці, рисунки, інші матеріали, які стосуються змісту дисертації 

Таблиця Б.1 – Міцність зварних з’єднань за різної температури 

зварювання і відстані затиску НЕ [1] 

Температура 

зварювання, °C 
Відстань затиску, мм LSS, МПа 

390 0,8 28,6 

440 0,0 36,9 

440 0,8 47,4 

440 3,2 38,5 

 

 

Таблиця Б.2 – Міцність SLS і DLS зразків зварних з’єднань при втомному 

руйнуванню [2] 

 ВВ/ПЕЕК ВВ/ПЕКК ВВ/ПЕІ СВ/ПЕІ 

SLS, МПа 17 13 12 7 

DLS, МПа 16 12 11 7 

 

 

 

Таблиця Б.3 – Критичні параметри зварювання для різних рівнів 

потужності [29] 

Потужність Р, 

кВт/м2 

Час необхідний для 

плавлення tпл, с 

Час до деградації 

Тmax, с 

Час зварювання 

tзв, с 

45 140,0 - ∞ 

60 64,3 150,0 85,0 

90 21,6 60,3 27,7 

120 21,6 37,6 16,0 

 

 



179 

 

Таблиця Б.4 – Емпіричні константи α і β для композитів на основі ПЕ [4] 

Концентрація ВС φ, % R, Ом*см α β 

16,6 1·1011 4,2 4,10 

23,0 3·106 8,8 1,60 

33,3 1·105 3,0 1,35 

37,5 4·104 6,3 1,15 

 

 

Рисунок Б.1 – Поверхня руйнування зразка зварного шва полімерного 

композиту APC-2/AS4 при циклічному навантаженні [5] 

   

а)       б) 

Рисунок Б.2 – Діаграма оптимальних параметрів режиму зварювання 

композитів закладними елементами у вигляді одного шару препрегу з того ж 

матеріалу: а – ВВ/ПЕІ [6], б – СВ/ПП [7]. 



180 

 

Рисунок Б.3 – Крива навантаження для ЗЗНЕ при постійному 

переміщенні [8]. 

 

Рисунок Б.4 – Залежність мінімального часу зварювання tзв від 

прикладеного тиску [9]. 

 

Рисунок Б.5 – Розповсюдження фронту плавлення по зоні зварювання з 

використанням НЕ на основі вуглеволокна [6]. 
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Рисунок Б.6 – Часові залежності температури і переміщення деталей на 

границі контакту при ЗЗНЕ [10]. 

 

     а)     б) 

Рисунок Б.7 – Схематичне зображення діаграми навантаження-

переміщення (а) та характеру руйнування зварних з’єднань (б) [11] 

 

Рисунок Б.8 – Діаграма рекомендованих параметрів зварювання для 

полімерних композитів ВВ/реактопласт і ВВ/ПЕІ [12]. 
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    а)      б) 

Рисунок Б.9 – Вольт-амперні характеристики (ВАХ) 

метилвінілсиліконової гуми наповненої φс=35 %мас (а) і φс=40 %мас (б) ВС [13]. 

 

 

 

 

а) б)  

Рисунок Б.10 – Концентраційні залежності електропровідності σ 

композитів ПММА/ВС до і після термічної обробки (60 хв, 200 °C) (а) та зміна 

морфологія електропровідної фази при цьому (б) [14]. 
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а)  

б)  

в)  

Рисунок Б.11 – Вплив напруження повзучості на електропровідність при 

одночасних електрично-реологічних експериментах для ПММА, наповненого 

φ=3 %об ВС при T=189 °C, ω =0,075 с-1 і амплітудою 8 кПа (а), ПММА/ВС φ=2 

%об, T= 200 °C, ПММА/ВС φ=3 %об, T= 200 °C. [15], [16]. 
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Рисунок Б.12 – Об’ємний опір полімерних композитних плівок в 

залежності від концентрації ВС, для різної напруженості електричного поля 

[17]. 

 

Рисунок Б.13 – Механізм взаємодій між ВВ і полімерною матрицею в 

залежності від кількості теплових циклів [18]. 

 

   а)       б) 

Рисунок Б.14 – Залежності температури композиту RGES-10 від часу 

при напрузі U=10 В (а) і U=20 В (б) [19]. 
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   а)       б) 

Рисунок Б.15 – Температурні характеристики при ступінчатій циклічній 

зміні напруги для композитів ДГЕБА/ГНП (а) [20] і ПДМС/ГНП (б) [21]. 

 

 

 

 

      а)     б)       в) 

Рисунок Б.16 – Електротермічні характеристики прямокутних плівок 

ТПУ/БВНТ. Залежності температури від напруги для плівок з різним вмістом 

БВНТ (a) і з різною довжиною (б), криві опору для п’яти різних довжин плівок 

(в) [22].  
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Рисунок Б.17 – Зміна температури композитів ПДМС з ВНТ (φ=5,6 %об) з 

різним співвідношеннями сторін при напрузі постійного струму U=10 В [23]. 

 

 

   а)       б) 

Рисунок Б.18 – Залежності зміни ΔR/R0 від рівня розтягуючої деформації 

(а) та температури від часу (б) двошарової композитної плівки 

БВНТ148/ПДМС в звичайному та скрученому стані при 30 В [24].  

Формули: 

 
𝑃(𝑡) =

𝐼2𝑅(𝑡)

𝑙𝑤
 (Б.1) 

де Р – потужність на одиницю площі (Вт/м2), t час (с), I – електричний струм 

(А), R – електричний опір НЕ (Ом), l (м) і w (м) – довжина і ширина зони 
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зварювання, відповідно. Енергія (E, Дж/м2), яка вводиться в зварне з’єднання 

за час зварювання t, розраховується за формулою: 

 𝐸 = 𝑃 ×  𝑡 (Б.2) 
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