
Більшість матеріалів пропускають воду; тільки для стекол, доб
ре випаленої кераміки і металів вологопроникність дорівнює нулю. 

Вологопроникність:

де Я  — маса пароподібної води, що проходить у стаціонарному режимі че
рез ділянку поверхні матеріалу товщиною h і площиною S за час t під дією 
різниці тисків водяних парів до і після проходження зразка (рі —рі)\ 
а — коефіцієнт вологопроннкності, який залежить від температури і вибо
ру системи одиниць кг/(м-с Па) = 1 с;
р\ — парціальний тиск водяної пари у повітрі з одного боку зразка;
Р'2 — парціальний тиск водяної пари у повітрі з іншого боку зразка.

(p2 - P i ) S t

5.6. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
До основних фізико-хімічних властивостей відносять кислотне 

число, розчинність, хімостійкість, світлостійкість і радіаційну стійкість.
Кислотне число визначається кількістю міліграмів (мг) їдкого 

калію (КО Н ), необхідного для нейтралізації вільних кислот, що 
містяться в 1 г діелектрика. Воно визначається у рідких діелектри
ках, компаундах і лаках. Кислотне число дозволяє оцінювати 
кількість вільних кислот у діелектрику, які погіршують електроізо
ляційні та інші властивості діелектриків.

Розчинність. Різні матеріали при стиканні один з одним у про
цесі виготовлення або експлуатації виробів можуть частково або 
повністю проникати один в одний. Такий перехід називають роз
чинністю. Ця властивість важлива для підбирання розчинників 
лаків або для оцінки стійкості електроізоляційних матеріалів проти 
дії різних рідин, з якими вони контактують.

Розчинність твердих матеріалів можна оцінити двома способами:
за кількістю матеріалу, що перейшов у розчин в одиницю часу з 

одиниці поверхні матеріалу;
за найменшою кількістю речовини, яка може бути розчинена в 

даному розчиннику, тобто за концентрацією насиченого розчину.
Розчинність матеріалів значно підвищується із підвищенням 

температури і зменшується з підвищенням ступеня поляризації. 
Найлегше розчиняються речовини, які близькі до розчинника за 
хімічною природою і в молекулах яких є подібні угруповування 
атомів. Полярні речовини легше розчиняються в полярних рідинах. 
Наприклад, полярні фенолформальдегідні смоли розчинюються в 
спирті та інших полярних розчинниках, неполярні вуглеводи 
(парафін, каучук) — у рідких вуглеводах.

Хімостійкість. При стиканні з хімічно активними речовинами 
(газами, водою, кислотами, лугами і соляними розчинами) електро
ізоляційні матеріали можуть вступати з ними в хімічну взаємодію і
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руйнуватись. Хімостійкість — це здатність електроізоляційних 
матеріалів протистояти хімічно активним речовинам.

Для визначення хімостійкості зразки матеріалів розміщують у 
середовищі, близькому до експлуатаційного або більш інтенсивного 
за концентрацією хімічно активних елементів і несприятливе за тем
пературними умовами, і витримують відповідний час. Після цього 
визначають зміну маси, зовнішнього вигляду та інших показників.

Для масел, смол вимірюють кислотне число, яке характеризує вміст 
у матеріалі вільних кислот (наприклад, позначення: 0,5 г КОЦ/кг). 
Ця величина визначає технологічні особливості матеріалу і його 
здатність викликати корозію тіл, що з ним стикаються. В трансфор
маторному маслі високе кислотне число є ознакою поганого очи
щення при виготовленні або ознакою його старіння.

Світлостійкість. Здатність матеріалів зберігати свої експлуата
ційні характеристики під дією світлового опромінювання Назива
ється світлостійкістю.

Світлові і, особливо, ультрафіолетові промені можуть викликати 
фотопровідність, хімічні зміни в деяких органічних матеріалах, а 
також стимулювати процеси, які погіршують їх механічну міцність 
та еластичність. Під дією світлового опромінювання також приско
рюється старіння електроізоляційних матеріалів.

Радіаційна стійкість. Здатність діелектрика зберігати свої екс
плуатаційні характеристики при взаємодії іонізуючого випроміню
вання називається радіаційною стійкістю.

До іонізуючого випромінювання відносять:
корпускулярне випромінювання ( швидкі та повільні нейтрони, 

осколки ядер, а -  і (3-частинки), одиницями вимірювання яких є рад 
і Д ж /кг (1 рад = 0,01 Дж/кг);

хвильове випромінювання (у-промені, жорстке і м’яке рентге
нівське випромінювання), одиницями вимірювання якого є рентген 
Р і К л/кг (1 Р = 2,5810-4 Кл/кг).

Вплив випромінювання може призвести до низки молекуляр
них перетворень і хімічних реакцій, які призводять до зміни всіх 
властивостей матеріалу: електричних, механічних, фізико-хімічних.

Найбільш вразливі до дії випромінювання органічні діелектрики, 
оскільки в результаті тривалого або інтенсивного випромінювання 
може виникнути руйнування будь-якого полімеру. Неорганічні 
діелектрики, такі як кварц, слюда, оксиди берилію і цирконію менш 
вразливі до впливу випромінювання.

Часто радіаційну стійкість виражають загальним числом радіоак
тивних часток, які потрапляють на одиницю площини речовини і вик
ликають помітне погіршення його основних характеристик, наприклад, 
нейтрон/м2. Багато діелектриків витримують дозу опромінення до 1022 
нейтронів/м2, для порівняння гранично допустима доза випроміню
вання для напівпровідникових матеріалів і приладів 1018 нейтрон/м2.
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упорядкованості. Шарувата упаковка молекул створює анізотропію 
не тільки оптичних, але й механічних властивостей, оскільки шари 
легко змішуються відносно один одного.

Деякі рідкі кристали можуть знаходитись у нематичній і смек- 
тичній фазах. При цьому смектична фаза розміщена за темпера
турою ближче до твердої фази, ніж нематична. Наприклад, и-гепти- 
локсибензойна кислота до температури 92°С являє собою твердий 
кристал, в інтервалі температур 92...98°С вона існує як смектичний 
рідкий кристал, в інтервалі температур 98...146°С — як анематич- 
ний рідкий кристал, а при температурі вище 14б°С переходить в 
ізотропну рідину.

Холестеричні рідкі кристали отримали свою назву від слова 
«холестерин», що в перекладі з грецької означає жовч.

У холестеричних рідких кристалах пластинчасті молекули та
кож вкладуються в шари, але вони розміщуються у вигляді просто
рової спіралі, тому їхня орієнтація плавно змінюється від шару до 
шару (див. рис. 5.12, в).

У техніці використовують зміну оптичних властивостей холес- 
теричних рідких кристалів при тепловій дії. До них в основному 
відносяться сполуки холестеринів, тобто поліциклічних спиртів 
рослинного і тваринного походження із групи стеринів*.

Контрольні питання
1. Які основні електричні властивості діелектриків?
2. Які діелектрики відносяться до органічних?
3. Які властивості мають термопластичні і термореактивні діелектрики?
4. Із чого складаються пластмаси?
5. Які діелектричні матеріали називаються плівковими?
6. Що слугує сировиною для синтетичних каучуків?
7. Які властивості має гума?
8. Чим відрізняються один від одного лаки, емалі і компаунди?
9. Як поділяються флюси за дією на з’єднувальні поверхні?

10. Де використовують стекла , ситали і кераміку?
11. Які переваги і недоліки мінеральних електроізоляційних масел?
12. Чим відрізняються активні діелектрики від звичайних?

* Органічні речовини, що містяться у більшості рослин і тварин у 
вільному вигляді (ергостерин, холестерин) або у вигляді складних ефірів з 
жирними кислотами (від грец. stereos — твердий).
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Р о з д і л  6
МАГНІТНІ МАТЕРІАЛИ

Магнітні матеріали мають здатність при внесенні їх у магнітне 
поле намагнічуватись, а деякі з них зберігають намагніченість і 
після припинення дії магнітного поля.

6.1. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ

М агнітні властивості матеріалів характеризуються петлею 
гістерезису, кривою намагнічування, магнітною проникністю та 
втратами енергії при перемагнічуванні.

Петля гістерезису. При циклічній зміні напруженості постійно
го магнітного поля від 0 до +Я, від +Я  до - Я  і знову від - Я  до +Н 
крива зміни індукції називається петлею гістерезису. Для слабких 
полів петля має вигляд еліпса (рис. 6.1). При збільшенні значення 
напруженості магнітного поля //одержують серію заключених одна 
в одну проміжних петель гістерезису. Коли всі вектори намагніченості 
доменів зорієнтуються вздовж напрямку поля, процес намагнічуван
ня закінчиться станом технічного насичення намагніченості матеріалу. 
Петлю гістерезису, одержану за умови насичення намагнічування,

Рис. 6.1. Петлі гістерезису при різних значеннях 
напруженості зовнішнього магнітного поля

називають граничною 
петлею гістерезису. Во
на характеризується мак
симально досягнутим 
значенням індукції BSl 
яке називається індук
цією насичення. При 
зменшенні напруженос
ті магнітного поля від 
+ Я  до 0 магнітна індук
ція зберігає залишкову 
індукцію BQ. Щоб одер
жати залишкову маг
нітну індукцію, яка б
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дорівнювала нулю, необхідно прикласти протилежно направлене 
розмагнічувальне поле певної напруженості - Я с. Негативна напру
женість магнітного поля Нс називається коерцитивною силою ма
теріалу. При досягненні напруженості магнітного поля значення Я, 
а потім 0 знову виникає залишкова індукція Вс. Якщо підвищити на
пруженість магнітного поля до +ЯС, то залишкова магнітна індукція 
Вс буде дорівнювати 0.

Площа гістерезисних петель у проміжних і граничних станах 
характеризує розсіювання електричної енергії в процесі перемагні
чування матеріалу. Площа гістерезисної петлі залежить від власти
востей матеріалу, його розмірів і частоти перемагнічування.

За граничною петлею гістерезису визначають такі характеристики 
магнітних матеріалів, як індукція насичення Вс, коерцитивна сила Яс.

Крива намагнічування показує залежність намагніченості або 
магнітної індукції матеріалу від напруженості зовнішнього 
магнітного поля Я. Магнітна індукція матеріалу Ві вимірюється в 
теслах (Тл) і зв’язана з намагніченістю М формулою:

Ві = [іоМ, (61)
де [Хо — магнітна постійна, яка дорівнює 4л-10"7 Гн/м; 
М — намагніченість, А-м-1.

Основна (комутаційна) крива намагнічування являє собою гео
метричне місце вершин петель гістерезису, одержаних при 
циклічному перемагнічуванні (див. рис. 6.1) і відображає зміну маг
нітної індукції В залежно від напруженості магнітного поля Я, яке 
створюється в матеріалі при намагнічуванні. Напруженість магніт
ного поля в зразку у вигляді тороїда, коли магнітне коло замкнуте,
дорівнює напруженості зовнішнього поля Я3. В розімкненому 
магнітному колі на кінцях зразка з’являються магнітні полюси, які 
створюють розмагнічувальне поле Яр. Різниця між магнітними

В, 7л

напруженостями зовнішнього і розмагнічувального полів визначає 
внутрішню магнітну напруженість Ні матеріалу.

Основна крива намагнічу
вання (рис. 6.2) має ряд харак
терних ділянок, які можна умов
но виділити при намагнічуванні 
монокристалу феромагнетика. 
Перша ділянка кривої намаг
нічування відповідає процесу 
зміщення меж доменів, які 
менш сприятливо орієнтовані. 
На другій ділянці виникає по- 

Рис. 6.2. Залежність магнітної індукції' В ворот векторів намагніченості 
від напруженості магнітного поля Н г  . „ „ „ „ „ „ „ „

(основна крива намагнічування) доменів у напрямку зовніш- 
технічно чисте залізо (99,92% Fe) нього магнітного поля. Третя
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ділянка відповідає парапроцесу, тобто завершальному етапу процесу 
намагнічування, коли сильне магнітне поле повертає в напрямку 
своєї дії незорієнтовані магнітні моменти доменів феромагнітика.

Магнітна проникність. Для характеристики поведінки магнітних 
матеріалів у полі з напруженістю Я  користуються поняттями абсо
лютної магнітної проникності ра і відносної магнітної проникності р:

Pa = В/Н; (62)
р = В /(р 0 Я ) = ра/ро, (63)

де ра — абсолютна магнітна проникність, Гн/м; 
ро — магнітна постійна, яка дорівнює 1,257 мкГн/м.

Підставляючи в ці співвідношення конкретні значення В і Я, 
одержують різні види магнітної проникності, які використовують у 
техніці. Найчастіше використовують поняття нормальної р, почат
кової рп, максимальної ртах, диференціальної рдиф та імпульсної р; 
магнітної проникності. Відносну магнітну проникність матеріалу р 
одержують по основній кривій намагнічування. Для простоти слово 
«відносна» не згадується. Магнітну проникність при Я  = 0 називають 
початковою магнітною проникністю р. Її значення визначають при 
дуже слабких полях (приблизно 0,1А/м).

Максимум на кривій проникності, що відповідає Я  ділянці кри
вої намагнічування (див. рис. 6.2), характеризується значенням 
максимальної магнітної проникності рт ах- Початкова і максимальні 
магнітні проникності являють собою окремі випадки нормальної 
магнітної проникності. їх значення поряд з Bs, Вс і ІІС є важливими 
параметрами магнітного матеріалу. В сильних полях в області наси
чення магнітна проникність наближається до одиниці.

Втрати енергії при перемагнічуванні. Це невідновні втрати 
електричної енергії, яка виділяється у матеріалі у вигляді теплоти. 
Втрати на перемагнічування магнітного матеріалу складаються з 
втрат на гістерезис і динамічних втрат.

Втрати на гістерезис створюються в процесі зміщення стінок до
менів на початковій стадії намагнічування. Внаслідок неоднорідності 
структури магнітного матеріалу на переміщення стінок доменів за
трачається магнітна енергія. Втрати енергії на гістерезис:

Рг = а/, (64)
Де а — коефіцієнт, який залежить від властивостей і об’єму матеріалу;
/ — частота струму, Гц.

Динамічні втрати РВТ викликаються частково вихровими стру
мами, які виникають при зміні напрямку і напруженості магнітного 
поля; вони також розсіюють енергію:

Рвт = b f 2, (65)
де b -  коефіцієнт, який залежить від питомого електричного опору, об’єму 
і геометричних розмірів зразка.
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Втрати на вихрові струми через квадратичну залежность від час
тоти поля перевищують втрати на гістерезис на високих частотах.

До динамічних втрат відносять також втрати на післядію Р п, які 
пов’язані із залишковою зміною магнітного стану після зміни на
пруженості магнітного поля. Вони залежать від складу і термічної 
обробки магнітного матеріалу і проявляються на високих частотах. 
Втрати на післядію (магнітну в’язкість) необхідно враховувати при 
використанні феромагнетиків в імпульсному режимі.

Загальні втрати у магнітному матеріалі:

Р  =  Р Т +  Р ВТ +  Р„. ( 6 6 )

6.2. КЛАСИФІКАЦІЯ МАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ

Електрорадіоматеріали, які використовуються в техніці з ураху
ванням їх магнітних властивостей, розподіляють на магнітом’які і 
магнітотверді. Ці терміни не відносяться до механічних властивос
тей матеріалу, оскільки деякі механічні тверді матеріали є магніто- 
м’ягкими, а механічно м’які матеріали можуть відноситись до магні- 
тотвердих. Підставою для розподілення магнітних матеріалів на 
магнітом’які і магнітотверді є такі особливості. Процеси намагнічу
вання матеріалів обох груп протікають однаково: на першому етапі 
виникає зміщення меж доменів, на другому — обертання магнітних 
доменів у напрямку намагнічувального поля, на третьому — пара- 
процес. Згідно з кривою намагнічування зміщення меж доменів 
вимагає менших енергетичних витрат, ніж процеси обертання 
магнітних моментів і парапроцес. У магнітом’яких матеріалах на
магнічування виникає, в основному, за рахунок зміщення меж 
доменів. Магнітотверді матеріали намагнічуються переважно за 
рахунок обертання векторів намагнічування і парапроцесу.

Форма петлі гістерезису обох груп матеріалів (рис. 6.3), індукція 
насичення Bs і залишкова індукція В с приблизно однакові, проте 
різниця в коерцитивній силі Н с досягає дуже великих значень. Так,

для магнітотвердих ма
теріалів найбільша коерци
тивна сила Я с = 800 кА/м, а 
для магнітом’яких матеріа
лів найменша коерцитивна 
сила Я с = 0,4 А/м, тобто різ
ниця становить 2-Ю6 разів.

Виходячи з різниці в 
коерцитивній силі умовно 
прийнято розподілення на 
магнітом’які і магнітотверді 
матеріали.

а б в г
Рис. 6.3. Петлі гістерезису: 

а, б — магнітом’яких матеріалів (округла петля); 
в — магнітом'яких матеріалів (прямокутна петля); 

г — магнітотвердих матеріалів
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М а г н і т о м ’я к і  матеріали мають мале значення коерцитив
ної сили Я с, тому здатні намагнічуватись до насичення навіть у 
слабких магнітних полях. Вони мають такі властивості:

вузька петля гістерезису невеликої площини при високих 
значеннях індукції та невеликій коерцитивній силі Я с< 4 кА /м 
(див. рис. 6.3, а, б, в ) ;

однорідність структури; 
мінімальне механічне напруження; 
мінімальна кількість домішок і включень; 
незначна кристалографічна анізотропія.
Магнітом’які матеріали з округлою петлею гістрезису застосо

вують для роботи в низькочастотних магнітних полях. Магнітні ма
теріали з прямокутною петлею гістерезису використовують для ви
готовлення пристроїв магнітної пам’яті.

М а г н і т о т в е р д і  матеріали мають великі значення коерцитив
ної сили Я с, важко намагнічуються, але здатні тривалий час зберігати 
намагніченість. Вони мають широку петлю гістерезису з великою 
коерцитивною силою Я с>4 кА/м (рис. 6.3, г) і наявність однодомен- 
них структур, які виникають у невеликих об’ємах магнітної речовини.

М агнітотверді матеріали застосовують для виготовлення 
постійних магнітів.

Особливу групу складають матеріали о с о б л и в о г о  п р и 
з н а ч е н н я ,  які мають порівняно вузьку область використання.

6.3. МАГНІТОТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ
До магнітотвердих матеріалів відносять магнітні матеріали з 

широкою петлею гістерезису і великою коерцитивною силою Я с 
(рис. 6.3, г).

Основними характеристиками магнітотвердих матеріалів є ко
ерцитивна сила Яс, залишкова індукція В с і максимальна питома 
магнітна енергія, яка віддається в зовнішній простір сотах.

Магнітна проникність р магнітотвердих матеріалів значно мен
ша, ніж у магнітом’яких. Чим «твердіший» магнітний матеріал 
(тобто чим вище коерцитивна сила Яс), тим менша його магнітна 
проникність.

Вплив температури на величину залишкової магнітної індукції 
Вг, яка відповідає максимальному значенню для даного матеріалу 
Bmax, оцінюється температурним коефіцієнтом залишкової 
магнітної індукції, К 1:

а  _  (В'Ь ~ (В,) і
в (B,-),(r2-r2)’ (67)

де (Вг) і і (В г)2 — значення залишкової індукції матеріалу при температу
рах Ті і Т2 відповідно.
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