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SSSSiiii3333NNNN4444    ––––    TTTTiiiiN N N N ԵՎԵՎԵՎԵՎ    SSSSiiii3333NNNN4444    ––––    MMMMooooSSSSiiii2222    ՀԱՄԱԿԱՐԳՀԱՄԱԿԱՐԳՀԱՄԱԿԱՐԳՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԵՐԵՐԵՐԻՆԻՆԻՆԻՆ    ՊԱՏԿԱՆՈՂՊԱՏԿԱՆՈՂՊԱՏԿԱՆՈՂՊԱՏԿԱՆՈՂ    
ԴԻՍՊԵՐՍԴԻՍՊԵՐՍԴԻՍՊԵՐՍԴԻՍՊԵՐՍ    ՓՈՇԻՆԵՐԸՓՈՇԻՆԵՐԸՓՈՇԻՆԵՐԸՓՈՇԻՆԵՐԸ    ՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍ    ԼՑԱՆՅՈՒԹԵՐԼՑԱՆՅՈՒԹԵՐԼՑԱՆՅՈՒԹԵՐԼՑԱՆՅՈՒԹԵՐ    ՋՐԱԿԱՅՈՒՆՋՐԱԿԱՅՈՒՆՋՐԱԿԱՅՈՒՆՋՐԱԿԱՅՈՒՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    

ԹԹՎԱԿԱՅՈՒՆԹԹՎԱԿԱՅՈՒՆԹԹՎԱԿԱՅՈՒՆԹԹՎԱԿԱՅՈՒՆ    ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ    ԲԱՂԱԴՐԱՆՅՈՒԹԵՐԻԲԱՂԱԴՐԱՆՅՈՒԹԵՐԻԲԱՂԱԴՐԱՆՅՈՒԹԵՐԻԲԱՂԱԴՐԱՆՅՈՒԹԵՐԻ    
ՍՏԱՑՄԱՆՍՏԱՑՄԱՆՍՏԱՑՄԱՆՍՏԱՑՄԱՆ    ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐ    

Ջինբաշյան ՄՋինբաշյան ՄՋինբաշյան ՄՋինբաշյան Մաքրուհիաքրուհիաքրուհիաքրուհի    
Թովմասյան ՄԹովմասյան ՄԹովմասյան ՄԹովմասյան Մարտունարտունարտունարտուն    

Խաչատրյան ԷԽաչատրյան ԷԽաչատրյան ԷԽաչատրյան Էդիկդիկդիկդիկ    
Ղազարյան ՀՂազարյան ՀՂազարյան ՀՂազարյան Հրաչիկրաչիկրաչիկրաչիկ    

 
Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային     բառերբառերբառերբառեր.... լցոնված պոլիմերներ, դիսպերս լցանյութ, ագրեսիվ 

միջավայրեր, դիֆուզիայի գործակից, ակտիվացման էներգիա: 
 
Շահագործողական բարձր բնութագրերով օժտված պոլիմերային բաղադրա-

նյութերի համար նոր հեռանկարային լցանյութերի որոնումը մշտապես զարգա-
ցող տնտեսության տարբեր ճյուղերի հարաճյուն պահանջն է։  

Si3N4-TiN և Si3N4-MoSi2 համակարգերին պատկանող կոմպոզիցիոն նյութերը, 
շնորհիվ իրենց բացառիկ հատկությունների (մեծ կարծրություն, էլեկտրահաղոր-
դականություն, քիմիական կայունություն մի շարք ագրեսիվ միջավայրերի հան-
դեպ) հետաքրքրություն են ներկայացնում նուրբ նանոբյուրեղային թաղանթների 
(կարծրությունը համաչափելի է ալմաստի հետ), կտրող- ծակող սարքերի, ինչպես 
նաև էլեկտրոդային նյութերի պատրաստման տեսանկյունից [1, 143-148]։ 

ՀՀ ԳԱԱ –ի Ա. Ի. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտու-
տում այս բաղադրանյութերը մանրափոշու ձևով ստանում են միափուլ և ուղղա-
կիորեն բարձրաջերմաստիճանային ինքնատարածման սինթեզի (ԲԻՍ) ճանա-
պարհով, որը բնութագրվում է պրոցեսի ղեկավարման իր պարզությամբ և տնտե-
սական շահավետությամբ [2]։ 

Սակայն, ինչպես հայտնի է, պինդ բյուրեղային նյութերի հատկությունները 
կախված են ինչպես դրանց որակական ու քանակական կազմերից, այնպես էլ իրա-
կան կառուցվածքից և ստացման ճանապարհից [3]։ Մասնավորապես՝ Վանաձորի 
ՎՊՀ-ի քիմիայի ամբիոնում կատարված մի շարք աշխատանքներում ցույց է 
տրված, որ ԲԻՍ –տեխնոլոգիաների հիման վրա սինթեզված նյութերի քիմիական 
կայունությունը մի շարք ագրեսիվ միջավայրերում զգալիորեն ցածր է նույն 
միջավայրում, այլ եղանակներով ստացված նույնանուն նյութերի քիմիական 
կայունությունից [4, 482-485]։ Սինթեզված լինելով այրման ռեժիմում՝ հավանաբար, 
նրանց բյուրեղային ցանցերը աչքի են ընկնում իրենց ոչ լիարժեքությամբ և 
թերություններով, որը և անդրադառնում է նրանց քիմիական կայունության վրա։ 

Նկատի ունենալով վերոհիշյալ համակարգերին պատկանող կոմպոզիցիոն 
նյութերի նշված հատկությունները՝ ներկա աշխատանքում մենք փորձել ենք այս 
կոմպոզիցիոն փոշիները օգտագործել որպես լցանյութեր՝ օրգանական կապակ-
ցանյութերի հիման վրա ջրակայուն և թթվակայուն պոլիմերային կոմպոզիցիոն 
նյութեր սինթեզելու համար: 

Հայտնի է, սակայն, որ պոլիմերային բաղադրանյութերի քիմիական կայու-
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նությունը ինտեգրալ հատկություն է՝ կախված ինչպես կապակցանյութի, այնպես 
էլ լցանյութի քիմիական կայունությունից։ Ահա թե ինչու աշխատանքում մենք 
նախ մի շարք ագրեսիվ միջավայրերում ուսումնասիրել ենք ԲԻՍ տեխնոլոգիա-
ների հիման վրա սինթեզված Si3N4-TiN և Si3N4-MoSi2 համակարգերին պատկանող 
կոմպոզիցիոն նյութերի քիմիական կայունությունը։  

Որպես հետազոտման առարկա վերցվել են ԲԻՍ-տեխնոլոգիաների հիման 
վրա սինթեզված և տաք մամլման միջոցով կոմպակտավորված Si3N4- 30 %TiN և 
Si3N4-80 % MoSi2-ի 5մմ տրամագծով փորձանմուշները, որոնք մեզ սիրով տրամա-
դրվել են վերոհիշյալ ինստիտուտի աշխատակիցների կողմից։ 

Օգտագործվել են նաև քիմիապես մաքուր ռեակտիվներ («ХЧ» մակնիշով)։ 
Կոռոզիոն բնութագրերը որոշվել են կշռաչափական եղանակով։ Փորձարկումնե-
րի անհրաժեշտ ջերմաստիճանը` 20-80 0C, ապահովվել է ուլտրաջերմոստատի 
միջոցով։ 

Փորձարկման արդյունքները բերված են 1-ին աղյուսակում։ 
Նույն աղյուսակում համեմատության կարգով բերված են նաև BT-1 մակնիշի 

տիտանի և Ti + 0,2%Pd–ի համաձուլվածքների կոռոզիոն բնութագրերը նույն 
միջավայրում։ Աղյուսակից երևում է, որ մեր կողմից ուսումնասիրվող կոմպո-
զիցիոն նյութերի քիմիական կայունությունը զգալիորեն գերազանցում է նույնիսկ 
Ti +0,2 % Pd–ի համաձուլվածքի և, առավել ևս, տիտանի քիմիական կայունությա-
նը։ Ըստ իրենց քիմիական կայունության՝ ուսումնասիրվող նյութերը դասավոր-
վում են հետևյալ շարքով. Si3N4- 30%TiN *Si3N4-80%MoSi2*Ti +0,2%Pd* Ti: 

 
Աղյուսակ 1. Si3N4-30%TiN եւ Si3N4-80%MoSi2 կոմպոզիցիոն նյութերի քիմիական 

կայունությունը մի շարք թթու միջավայրերում, �փորձ.= 200ժամ, 250C 
ՄիջավայրըՄիջավայրըՄիջավայրըՄիջավայրը    Կոռոզիայի արագությունըԿոռոզիայի արագությունըԿոռոզիայի արագությունըԿոռոզիայի արագությունը,,,,    գգգգ////սմսմսմսմ3333    

SiSiSiSi3333NNNN4444----    30%TiN30%TiN30%TiN30%TiN    SiSiSiSi3333NNNN4444----80%MoSi80%MoSi80%MoSi80%MoSi2222    Ti, BTTi, BTTi, BTTi, BT----1111    Ti + 0,2%PdTi + 0,2%PdTi + 0,2%PdTi + 0,2%Pd    

HCl(5%) - - - - 
HCl(10%) - 0,002 0,04 0,71 

HCl(20%) - 0,002 0,75 0,15 
HCl(25%) 0,001 0,004 1,82 0,12 
H2SO4(5%) - - - - 
H2SO4(20%) - - 0,52 - 
H2SO4(40%) 0,008 0,008 1,2 0,04 
H2SO4(60%) 0,012 0,016 0,55 0,06 
H2SO4(80%) 0,16 0,24 0,8 0,06 
HNO3(10%) - - 0,02 - 
HNO3(20%) 0,002 0,002 0,05 - 
HNO3(40%) 0,01 0,02 0,08 0,01 
HNO3(60%) - - - - 

Այսպիսով՝ ուսումնասիրվող նյութերի բարձր քիմիական կայունությունը վե-
րոհիշյալ թթու միջավայրերում հիմք է տալիս ենթադրելու, որ դրանք կարող են 
օգտագործվել որպես հնարավոր լցանյութեր՝ ջրակայուն և թթվակայուն բաղադ-
րանյութեր ստանալու համար։ 
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Որպես օրգանական կապակցանյութ մեր կողմից փորձարկվել է ПН-1 մակնի-
շի ոչ հագեցած պոլիեթերային խեժը, որը բնութագրվում է իր ցածր արժեքով և մի 
շարք ագրեսիվ միջավայրերում իր քիմիական կայունությամբ։ Օգտագործվել է խե-
ժի ստիրոլային լուծույթը (1,15 գ/սմ3 խտությամբ և 30-35 թթվային թվով)։ Մածու-
ցիկությունը, ըստ ВЗ-4 վիզկոզաչափի, կազմել է 20-40 վ, իսկ դոնդողացման ժա-
մանակ իզոպրոպիլ բենզոիլի հիդրոպերօքսիդի 3% լուծույթի (գիպերիզ, ВТУ. МХП-
Бу-11-53) և 8% կոբալտի նավթեզինի ներկայությամբ 20 0С-ում կազմել է 120 վ։ 

Որպես լցանյութ օգտագործվել են ԲԻՍ-տեխնոլոգիաների հիման վրա 
սինթեզված վերոհիշյալ կոմպոզիցիոն նյութերի մանրադիսպերս (0,15 մմ) փոշիները։ 

Պատրաստվել են 50 մմ տրամագծով և 3 մմ հաստությամբ սկավառակաձև և 
երկու տարբեր փորձանմուշներ՝ համապատասխանաբար լցոնված Si3N4- 30%TiN 
(I) և Si3N4-80%MoSi2 �II� դիսպերս փոշիներով։ Լցոնման աստիճանը՝ 30%։ 

Սինթեզված պոլիմերային կոմպոզիցիոն նյութերի քիմիական կայունությու-
նը փորձարկվել է ջրում և ծծմբական, ազոտական ու աղաթթուների 30% ջրային 
լուծույթներում։ 

Սովորաբար պոլիմերային կոմպոզիցիոն նյութերի կոռոզիան քիմիական 
ռեագենտների ազդեցության տակ տեղի է ունենում հետերոգեն համակարգում։ 
Միջավայրն այս դեպքում ներթափանցում է պոլիմերի մեջ՝ առաջացնելով նրա 
ուռչում կամ ուղղակի քիմիական փոխազդում։ Բարդագույն այս պրոցեսի պար-
տադիր փուլերից մեկը ագրեսիվ ռեագենտների դիֆուզիան պոլիմերի մեջ՝ նրա-
նում առաջացնելով տարբեր դեստրուկտիվ փոփոխություններ։ Ահա թե ինչու 
որպես բաղադրանյութերի քիմիական կայունության չափանիշ՝ ներկա աշխա-
տանքում ընտրել ենք պոլիմերի մեջ ռեագենտների դիֆուզիայի գործակիցը: 

Աշխատանքում այս մեծությունը որոշվել է պոլիմերային նյութից հեղուկ ռեա-
գենտի կլանման կինետիկական կորի միջոցով [5], ըստ հետևյալ հավասարման` 

   �� / �∞  �  4 / Q½ (D �/ l 2)½  (1) 
 որտեղ �� և �∞  ? ը ուսումնասիրվող պոլիմերային նյութից կլանված ռեա-

գենտի ընթացիկ և սահմանային (որոշվում է կինետիկական կորերի հորիզոնա-
կան տեղամասերի օրդինատներով) քանակություններ են, D-ն դիֆուզիայի գոր-
ծակիցն է (սմ2/վրկ), �-ժամանակն է, l – փորձանմուշի հաստությունն է (սմ)։     

Փորձանմուշների նախապատրաստման և փորձի կատարման կարգը բեր-
ված է աշխատանքում [6, 49]։ Փորձանմուշների հավելաաճը տոկոսային արտա-
հայտությամբ որոշվել է`  

  ∆� � <��<H<H · 100%,  (2) 

որտեղ �� ?փորձանմուշի սկզբնական զանգվածն, mi – ընթացիկ զանգված: 
Ուսումնասիրվող նմուշներից 400–ում ջրակլանման կինետիկական կորերը 

բերված են նկ. առաջինում։  
 Նկարից երևում է, որ լցանյութի բնույթը էական ազդեցություն է թողնում 

ջրակլանման ընթացքի վրա։ Ընդ որում՝ Si3N4- 30%TiN դիսպերս փոշով լցոնված  
փորձանմուշը (I) աչքի է ընկնում իր առավել մեծ ջրակլանմամբ։ Սրան համա-
պատասխան՝ (1) հավասարման միջոցով որոշված ջրի դիֆուզիայի գործակիցը (I) 
փորձանմուշի համար կազմում է 0,18.... 10-8 սմ2/վրկ, իսկ (II) փորձանմուշի համար՝ 
0,12.... 10-8 սմ2/վրկ։ 
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Նկ. 1. 

Դիֆուզիայի գործակցի համեմատաբար փոքր արժեքը (II) փորձանմուշի 
համար հավանաբար վկայում է Si3N4-80% MoSi2 դիսպերս մանրափոշու պոլիմե-
րային կապակցանյութի հետ ավելի լավ թրջման և արդյունավետ ադգեզիոն միա-
կցման մասին, ինչը, իր հերթին, կարող է արգելակել ջրի մոլեկուլների տեղաշար-
ժը պոլիմերի մեջ։ 

Ջերմաստիճանի բարձրացման հետ միասին ջրի դիֆուզիայի արագությունը 
ոսումնասիրվող փորձանմուշների մեջ աճում է և ենթարկվում Արենիուս-
Ֆրենկելի հավասարմանը՝ 

  D = D0exp(-Eակտ./RT),  (3) 
որտեղ՝ D0- ն նախաէքսպոնենցիալ գործակիցն է, արտահայտված մ2/վրկ, R-ն 
ունիվերսալ գազային հաստատունն է՝ հավասար 8,31 Ջ/մոլ.0K, Eակտ.-ն պոլիմերի 
մեջ ջրի դիֆուզման պրոցեսի ակտիվացման էներգիան է, Ջ/մոլ, T-ն բացարձակ 
ջերմաստիճանն է։ 

Սրան համապատասխան՝ քննարկվող փորձանմուշների մեջ ջրի դիֆուզիայի 
արագության ջերմաստիճանային կախվածությունը (lg D – 1/T) կոորդինատական 
համակարգում ներկայանում է ուղիղ գծերով, որոնց թեքության աստիճանը բնու-
թագրում է դիֆուզիոն պրոցեսի թվացող ակտիվացման էներգիան, իսկ օրդինատ-
ների առանցքից կտրված հատվածները՝ նախաէքսպոնենցիալ գործակիցները։ 

Գրաֆիկական այս տվյալների հիման վրա որոշված ջրի դիֆուզիայի կինետի-
կական պարամետրերը՝ ակտիվացման էներգիաները և նախաէքսպոնենցիալ գոր-
ծակիցները (I) փորձանմուշի համար կազմում են 82,4 կՋ/մոլ և 1,12 .10-12վրկ-1 , իսկ 
(II) փորձանմուշի համար՝ համապատասխանաբար, 106, 6 կՋ/մոլ և 1,28.10 -12վրկ-1։ 

Շարադրվածին համապատասխան՝ ջրի դիֆուզիայի գործակիցների ջեր-
մաստիճանային կախվածությունը քննարկվող փորձանմուշների համար, համա-
պատասխանաբար արտահայտվում է հետևյալ կինետիկական մոդելներով՝ 

D= 1,12. exp(82,4/RT) – (I) փորձանմուշ, 
D= 1,28. exp(106,6/RT) – (II) փորձանմուշ: 

Բերված տվյալներից պարզ է դառնում, որ պոլիմերային կապակցանյութի մեջ 
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ներմուծված լցանյութերը, բաղադրանյութի հատկությունները փոխում են ոչ այն-
քան ստերիկ, որքան էներգետիկ գործոնի հաշվին։ Սա նույնպես վկայում է երկրորդ 
փորձանմուշում լցանյութ – կապակցանյութ ադգեզիոն կապի ամրության մասին։ 

Ուսումնասիրվող փորձանմուշների մեջ այլ ագրեսիվ միջավայրերի դիֆու-
զիայի գործակիցների արժեքերը բերված են աղ. 2-ում։  

 
Աղյուսակ 2. Սինթեզված պոլիմերային բաղադրանյութերի մեջ տարբեր ագրեսիվ 

միջավայրերի դիֆուզիայի գործակիցները, սմ2/վրկ.108 
 

ՄիջավայրՄիջավայրՄիջավայրՄիջավայր    ՋերմաստիճանՋերմաստիճանՋերմաստիճանՋերմաստիճան, , , , 0000CCCC    Ոչ լցոնվածՈչ լցոնվածՈչ լցոնվածՈչ լցոնված    ԽեժԽեժԽեժԽեժ+Si+Si+Si+Si3333NNNN4444----TiNTiNTiNTiN    Խեժ Խեժ Խեժ Խեժ + Si+ Si+ Si+ Si3333NNNN4444----MoSiMoSiMoSiMoSi2222    

Ջուր 20 
80 

0.114 
0.42 

0.018 
0.36 

0.012 
– 

Ծծմբական 
թթու(10%) 

20 
80 

0.15 
4.19 

0.28 
3.25 

0.14 
2.24 

Ազոտական 
թթու(10%) 

20 
50 

0.143 
2.37 

0.120 
1.67 

0.08 
1.26 

Աղաթթու(10%) 20 
80 

0.12 
0.57 

0.22 
0.62 

0.16 
0.48 

Աղյուակից երևում է, որ բոլոր քննարկված դեպքերի համար միջավայրի դի-
ֆուզիայի գործակիցը մեծ է այն բաղադրանյութի մեջ, որտեղ որպես լցանյութ 
հանդես է գալիս Si3N4-TiN, և սա այն դեպքում, երբ այս նյութն ունի համեմատա-
բար ավելի մեծ կայունություն: Հետևաբար կարելի է եզրակացնել, որ մեծ թթվա-
կայունություն և ջրակայունություն ունեցող բաղադրանյութեր սինթեզելու ժամա-
նակ պետք է նկատի ունենալ, որ լցանյութի քիմիական մեծ կայունությունը դեռևս 
բավարար պայման չէ նմանօրինակ նյութեր ստանալու համար: Այլ խոսքով 
ասած՝ վերոհիշյալ հատկություններ ունեցող բաղադրանյութեր սինթեզելու հա-
մար պետք է հաշվի առնել ոչ միայն լցանյութի և կապակցանյութի քիմիական կա-
յունությունը, այլ այն ադգեզիոն միացության ամրությունը, որոնցով կապվում են 
լցանյութը և կապակցանյութը: 
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ДИСПЕРСНЫЕ ПОРОШКИ ОТНОСЯЩИЕСЯ К СИСТЕМАМ ДИСПЕРСНЫЕ ПОРОШКИ ОТНОСЯЩИЕСЯ К СИСТЕМАМ ДИСПЕРСНЫЕ ПОРОШКИ ОТНОСЯЩИЕСЯ К СИСТЕМАМ ДИСПЕРСНЫЕ ПОРОШКИ ОТНОСЯЩИЕСЯ К СИСТЕМАМ     
SiSiSiSi3333NNNN4444    ––––    TiTiTiTiNNNN    И И И И SiSiSiSi3333NNNN4444    ––––    MoMoMoMoSiSiSiSi2222    КАК НАПОЛНИТЕЛИ ДЛКАК НАПОЛНИТЕЛИ ДЛКАК НАПОЛНИТЕЛИ ДЛКАК НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯЯЯЯ    ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВОДОСТОЙКИХ И КИСЛОСТОЙКИХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВВОДОСТОЙКИХ И КИСЛОСТОЙКИХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВВОДОСТОЙКИХ И КИСЛОСТОЙКИХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВВОДОСТОЙКИХ И КИСЛОСТОЙКИХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ    
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В работе сделана попытка в качестве наполнителей использовать, имеющиеся 

различную химическую стойкость в агрессивной среде, относящиеся к системам 
Si3N4–TiN и Si3N4–MoSi2 дисперсных микропорошков для получения водостойких и 
кислостойких полимерных композитов. Показано, что для получения соответству-
ющих композитов химическая стойкость наполнителя и матреицы недостаточно, 
необходимо учитывать также стойкость того адгезионного соединения, которое об-
разуется на границе наполнитель – матрицы. 
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 The paper attempts to use as fillers having different chemical resistance to 
aggressive media, referring to the systems of x and y micropowders to obtain the acid-
proof and water-resistant polymer composite materials. 

It is shown that to obtain the corresponding composites chemical resistance filler 
and matrix is not enough, and must also take into account the resistance of the 
connection, which is formed at the boundary of the filler - matrix. 

 


