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1 - дәріс. Радиоматериалдардың  міндеттері, негізгі қасиеттері және 

электрлік сипаттамалары 

  

 Дәрістің мақсаттары: 

 - радиоматериалдарды сыныптауды оқып білу; 

 - материалдардың негізгі электрлік қасиеттерін оқып білу. 

 Дәрістің мазмұны: 

 -  радиоэлектронды материалдарды сыныптау; 

       -  материалдардың негізгі электрлік қасиеттері. 

  

1.1 Радиоэлектронды материалдарды сыныптау 

 

Қондырғылардағы электронды материалдар конструкциялық 

(пластмасс, металл) және қосалқы (дәнекер, желім) материалдардан 

айырмашылығы электромагнитті өріс ықпалында бола тұрып, өздеріне тән 

қызметті атқарулары қажет. Кейбір радиоматериалдар, мысалы 

диэлектриктер, бір уақытта тұрақты және айнымалы тоқтардың, жоғары 

электр қуаты ықпалында болуы мүмкін. Бұл материалда ерекше қысымды 

жағдай туғызады. Тек бір ғана диэлектриктің істен шығуы осы диэлектрик 

қолданылған  радиоқұрамдас бөліктің істен шығуына, кейде тұтас аппараттың 

істен шығуына әкеліп соғады. 

Бірінші кезекте материалдарды  электрлік, механикалық, магниттік, 

жылулық және физикалық-химиялық қасиеттері жиынтығына қарай  дұрыс  

таңдап алу ең қиын міндет болып саналады. Бұл қасиеттер материалдардың 

мінездемелері немесе өлшемдері деп аталатын шамалармен  анықталады. 

Барлық радиоматериалдарды негізгі 4 топқа бөлуге болады: өткізгіштер,  

жартылай өткізгіштер, диэлектриктер, магнитті материалдар. 

Өткізгіштер -  бұл құрамында бос электрондары көптігіне байланысты 

электрөткізгіштігі жоғары металл материалдар. 

Диэлектриктер – бұл құрамында зарядталған бос бөлшектері (электрон 

және иондар) өте аздығына байланысты   электрөткізгіштігі шамалы  

материалдар. 

 Жартылай өткізгіштер – бұл өткізгіштерге қарағанда бос 

электрондары аз болғандықтан электрөткізгіштігі аз материалдар. 

Магнитті деп өзінің ішкі құрылысының ерекшелігіне байланысты 

сыртқы магнитті өріс әсерінен магниттеле алатын, яғни магнитті қасиетке ие 

бола алатын материалдарды атайды.  

 

1.2 Материалдың негізгі электрлік қасиеттері 

 

 Әрбір радиоматериалдың электрлік қасиеттері болады, себебі барлық 

радиоматериалдар (соның ішінде диэлектриктер де) электрөткізгішті.  

Электрлік қасиеттерін бағалау үшін электрлік мінездемелері қолданылады. 
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 Үлестік электр кедергісі ρ – электрөткізгіштік материалдарды бағалау 

үшін қолданылатын электрлік сипаттама. Ол Ом-ның м-ге көбейтіндісімен 

(Ом·м) бейнеленеді. Радиоэлектроникада, сондай-ақ аз бірлікті (Ом·см) 

қолданылады. Өткізгішті металл материалдардың (мыс, аллюмин және б.) 

жоғары электрөткізгіштігін бағалау үшін бұдан да аз бірлік қолданылады, 

(мкОм·м) микроомның метрге көбейтіндісі. Аталған бірліктердің өзара 

қатынасы: 1 Ом·см  = 10 000 мкОм·м  = 0,01 Ом·м. 

 Барлық электрөткізгішті  радиоматериалдарды негізгі үш топқа бөлуге 

болады: 

1) өткізгіштер, ρ = 10
-8  

÷ 10
-5

 Ом·м; 

2) жартылай өткізгіштер, ρ = 10-6  ÷ 107 Ом·м; 

3) диэлектриктер, ρ = 107  ÷ 1018 Ом·м. 

Кез-келген үлестік электр кедергісі температураға байланысты (1.1, а 

сурет). Температураның жоғарылауына байланысты  үлестік электр кедергісі 

ұлғаяды.  Жартылай өткізгіштер мен диэлектриктерде керісінше,  

температураның жоғарлауына байланысты үлестік электр кедергі азаяды. 

  Үлес кедергісінің температуралық коэффициент ТКρ үлес электрлік 

кедергінің температураға байланысты өзгерісін ескеруге болатын шама. ТКρ 

= (ρ2 – ρ1) / ρ1( Т2 – Т1), мұнда ρ1 және ρ2 – бастапқы және Т1  және соңғы Т2   

температурадағы материалдық үлес кедергісі. 

Өткізгіштерде  температураның жоғарылауына байланысты үлес 

кедергісі артады, яғни ТКρ>0 - оң шама, ал жартылай өткізгіштер мен 

диэлектриктерде үлес кедергісі төмендейді, яғни  ТКρ > 0  теріс шама. 

 
 

1.1 сурет - Материалдардың үлес электрлі кедергінің температураға 

тәуелділігі (а), диэлектриктегі көлемдік және жазықтық электр 

өткізгіштігінің тоқтары (б)  

 

  Қатты диэлектриктерде  электрөткізгіштің көлемдік IV және жазықтық  

IS тоқтары болады. (1.1, б сурет), сондықтан  олардың көлемдік ρV және 



8 

 

жазықтық үлес кедергілерін анықтайды. Жазықтық үлес кедергісі жалпы үлес 

кедергісі сияқты. ОМ – мен өлшенеді. Көлемді үлес кедергісі диэлектриктің 

көлемі арқылы тоқ өткізу қасиеттерін сипаттайды, ал жазықтық үлес кедергісі  

- өз жазықтығы арқылы тоқ өткізу касиеттерін сипаттайды. Диэлекриктерде 

ρV  = 107÷ 1018 Ом·м;  ρS = 109 ÷ 1016 Ом.  

Үлестік өткізгіштік γ (См /м) – үлес кедергісіне кері шама γ = 1/ρ . Қатты  

диэлектриктерде көлемді үлесті γV = 1/ρV   (См /см, Ом-1·м-1)   және жазықтық 

үлесті γ S = 1/ρ S (См) анықтайды. 

 Үлесті өткізгіштікпен радиоматериалдың электрөткізгіштігінің 

дәрежесін сипаттайды. Өткізгіштерде γ = 10
5
 ÷ 10

8 
См/м, ал жартылай 

өткізгіштерде γV = 106 ÷ 10-7  См/м. Қатты диэлектриктердің көлемді және 

жазықтық үлес кедергісі өте аз γV = 10-7 ÷ 10-18 См/м, γ S = 10-8÷ 10-16  См. Бұл 

оларды радиоэлектронды құрылғыларда әртүрлі электр потенциалды 

бөлшектерді оқшаулау үшін қолданады. 

Жұқа қабықшалы (диэлектрик, жартылай өткізгіштіктер) 

материалдардың электрлі кедергісін бағалау үшін, мысалы жұқа қабықшалы 

интегралды микросызбаларда қабық кедергісінің оның жазықтығының 

квадратына қатынасын қолданады  (1.2, а сурет) : 

R= ρ а /Δ а = ρ/Δ. 

Диэлектрлік сезгіштік εr (салыстырмалы диэлектрлік сезгіштік) 

диэлектриктің немесе жартылайөткізгіштіктің электрлік сыйымдылығын 

қалыптастыратын қасиетін сипаттайтын жалпақ конденсатордың берілген 

өлшемдегі сыйымдылығы С(Ф) (1.2, б сурет) онда қолданылған диэлектриктің 

диэлектрлі сезгіштікке тура пропорционал С = εаS/h, мұнда εа – абсолютті 

диэлектрлі сезгіштік (өлшем бірлігі жоқ шама) ең кіші диэлектрлік сезгіштік 

вакуумда  (εr = 1), сұйық және қатты диэлектриктерде (εr ≈ 2÷17), ауада  εr = 

1,00058. 

  а)                     б)  

1.2 сурет - Жұқа қабықшаладағы электр кедергілерін өлшеу (а), жалпақ 

конденсатор (б) 
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Диэлектрлі сезгіштіктің температуралы коэффициенті ТКεr (К-1) 

радиоматериалдардың диэлектриктік сезгіштігінің температураға байланысты 

өзгерісін сипаттайды: 

ТКεr = (εr1 - εr2) /εr1(Т1 - Т2), 

мұнда εr 1 және εr 2  - материалдың алғашқы Т1 және соңғы Т2 

температурасындағы диэлектрлік сезгіштігі. Диэлектрлік сезгіштіктің 

температура коэффициентінің оң және теріс мәнінің болуы берілген 

диэлектриктің диэлектрлі сезгіштігінің өсуін және кемуін көрсетеді 

(температура көтерілуі кезінде).   

 

2 - дәріс. Диэлектриктердегі энергияны жоғалту, материалдың 

механикалық, жылулық және физикалық, химиялық сипаттамалары 

 

Дәрістің мақсаттары: 

- диэлектриктердегі энергияны жоғалту және оның электриктік 

төзімділігін оқып үйрену; 

- материалдың негізгі механикалық сипаттамаларын оқып үйрену;  

- материалдың жылулық сипаттамаларын оқып үйрену; 

- материалдың физика – химиялық сипаттамаларын оқып үйрену. 

Дәрістің мазмұны:  

 - диэлектриктердегі энергияны жоғалту және оның электриктік 

төзімділігі; 

 - материалдың негізгі механикалық сипаттамалары; 

 - материалдың жылулық сипаттамалары; 

 - материалдың физика – химиялық сипаттамалары. 

 

 2.1 Диэлектриктердегі энергияны жоғалту және оның электриктік 

төзімділігі 

 

Жұмыс істеу кезіндегі диэлектриктің энергияны белсенді жоғалтуы 

оның айнымалы электр өрісінде диэлектрлік жоғалтуының тангенсімен 

сипатталады tgδ. 

Егер айнымалы тоқ шамасы тұрақты тоқ шамасына тең болса, тұрақты 

тоқ тізбегіне жалғанған өткізгіштегі бөлінген қуат Р= ,  және айнымалы тоқ 

тізбегіне жалғанған қуат Р~ бірдей болады Р = Р. 

Егер диэлектрикте бір рет тұрақты тоқ кернеуіне, екінші рет айнымалы 

тоқ кернеуіне қосса, айнымалы тоққа қосылған диэлектриктің бөлінетін қуаты 

тұрақты тоққа қосылған кездегі жоғалтатын қуатынан біршама артатын 

болады Р~ > Р= . 

Айнымалы тоқпен жұмыс істейтін диэлектрикте уақыт бойынша 

фазадан ауытқу үш рет болады: ығысу Іығ; абсорбация Іабс және Іөтк. 

Диэлектрикке жалғанған тоқтар мен кернеу U 2.1, б - суретінде векторлық 

диаграмма ретінде көрсетілген. Векторлық диаграммада кернеу горизонталды 
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вектор U ретінде көрсетілген. Ығысу тоғы Іығ кернеуден 90°-қа озып отырады, 

ал абсорбация тоғы (сорылу тоғы) да кернеуден фаза бойынша озық тұрады. 

Бірақ ол 90°-тан кем, ал өткізгіштік тоғы кернеу мен фазаға сәйкес келеді. 2.1, 

в – суретіндегі диэлектриктегі жалпы тоқ Іж көрсетілген, барлық 3 тоқтың 

қосындысы алынған. Кернеу U жалпы тоқ Іж векторлары арасындағы бұрыш 

φ-мен белгіленеді. Және ол фазадан ауытқу бұрышы деп аталады. Жалпы тоқ 

Іж мен ығысу тоғы Іығ арасындағы бұрыш δ-мен белгіленеді де, диэлектриктік 

жоғалту бұрышы деп аталады.  

            Абсорбация (сору тоғы) векторын Іабс белсенді IА абс және реактивті  IР абс 

құрамына бөлеміз. Өткізгіштік тоғы Іөтк және   IА абс белсенді абсорбация тоғы 

активті қосылыс Іа белсенді құрамы мен диэлектриктегі жалпы тоқ І болып 

табылады. Яғни, IА = Iпр + IА абс. Ығысу тоғының және абсорбция тоғының 

реактивті құрама қосындысы жалпы тоқтың реактивті құрамы болып 

табылады, яғни IР  =  Iсм + IР абс. 

а)        б)        в)  

 

2.1 сурет - Диэлектриктік сезгіштіктің температураға тәуелділігі (а), 

тоқтардың векторлық бейнесі (б), диэлектриктегі тоқтардың қосындысы (в) 

 

Диэлектриктегі шашыраған (мысалы конденсатордағы) белсенді қуат 

(Вт), конденсаторға қосылған кернеудің белсенді тоқтар қосындысының 

көбейтіндісіне тең РА = U IА. Реактивті қуат (В·А) ток кернеуі мен реактивті 

тоқтар қосындысы көбейтіндісіне тең РР = U IР. Тоқтың векторлық 

диаграммасының IА / IР = tgδ екенін табамыз, реактивті тоқ IР = U ωC екені 

белгілі, осыдан конденсатордың белсенді тоғы үшін  

                                                        IА = U ωC tg                                                     (1) 

өрнегін табамыз, ал конденсатор диэлетригінен шашырайтын активті қуат                                          

                                                       РА = U2 ωC tgδ                                                  (2) 

болады. 

(2) өрнектен берілген U кернеуде, ω жиілікте, С сиымдылықта 

диэлектриктегі белсенді жоғалту tgδ - ға байланысты екенін көреміз. Tgδ мәні 

барынша аз болса, диэлектриктің сапасы жоғары, себебі онда энергия 

шығыны аз. 

Ең аз tgδ = 10
-6

 ÷ 10
-5      

шамасы газ тәрізді диэлектриктерде болады. 

Жоғары жиілікті РЭА тораптарда қолданылатын қатты сапалы 

диэлектриктерде tgδ = (2 ÷ 5) ·10
-4

. 
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Электрлік беріктік Епр (В/м) – бұл диэлектрик немесе жартылай 

өткізгіштің бұзылуы кезіндегі электр өрісінің қуаттылығы. 

Диэлектриктің біртектес электр өрісіндегі электрлік беріктігі Епр (В/м). 

Келесі өрнегімен есептеледі: 

Епр = Uпр / h, 

 мұнда Uпр – диэлектриктің бұзылуына әкеп соққан кернеу, В; 

 h – диэлектрик үлгісінің бұзылған жердегі қалыңдығы, м. 

 

 2.2 Механикалық сипаттамалар 

 

 Радиоматериалдар  сапасын толық бағалау үшін олардың механикалық 

беріктігін анықтайтын тек электрлік қана емес, механикалық сипаттамаларын 

да білу керек. 

 Созылу кезіндегі бұзу қуаты σР (Па), келесі өрнегімен есептеледі: 

 σр=PР /S0 , 

  мұнда   PР – үлгінің созылу (үзілу) кезіндегі бұзу қуаты, Н;  S0 – үлгі 

материалының  бұзылуға дейінгі көлденең қимасының ауданы, м
2
. 

 Созылу кезіндегі салыстырмалы ұзару келесі өрнегімен  есептеледі: 

еР (%)  еР = (lР – l0)100/l0 , 

мұнда l0 және  lР –материал үлгісінің созылғанға дейінгі және 

созылғаннан кейінгі ұзындығы, м. 

 Созылу кезіндегі салыстырмалы ұзару оның созылғыштығы мен 

жұмсақтылығын бағалау мүмкіндігін береді. Сөйтіп, рәзеңкеде еР = 250 ÷ 

300%,  ал металл өткізгіштерде еР = 15÷20%,  ал пластмастарда еР = 2÷5%. 

 Өлшеу үшін белгілі өлшемдегі және формадағы материал үлгілерін 

пайдаланады. Үлгіні созу үшін сынаққа арналған машинаның болат 

қысқыштарына қысады. 

 Қысу кезіндегі бұзу қуатын (Па) белгілі өлшем мен формадағы материал 

үлгілерінде келесі өрнекпен есептеледі: 

σС = PС /S0 , 

мұнда PС – материал үлгісін қысудағы бұзушы күш, Н; S0 – материалдың 

бұзылына дейінгі көлденең қимасының ауданы, м
2
. 

 Статикалық қысу кезіндегі бұзу кернеуін σИ  қозғалмайтын екі болат 

тіреуге орнатылған сыналатын үлгінің ортасына ию күшін түсірумен 

анықтайды. Статикалық қысу кезіндегі бұзу кернеуін келесі өрнекпен 

есептеледі: 

σИ = PИL / (bh2), 

мұнда PИ – июші күш, Н;  

L – тіреулердің ара қашықтығы, м; 

 b – үлгінің  ені, м; 

 h – үлгінің қалыңдығы, м. 

 Соққы тұтқырлығы а – материал үлгісінін бұзуға жұмсалған ΔА 

жұмысының  оның көлденең қимасы ауданына  S0 қатысымен анықталады.  
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а = ΔА/S0. Материалдың соққы тұтқырлығын анықтау үшін үлгіні белгілі 

биіктікке көтерілген маятник соққысын пайдаланады.  

 Соққы тұтқырлығы материалдың морттылық дәрежесін анықтауға 

мүмкіндік береді. Соққы тұтқырлығы қаншалықты аз болса, материал 

соншалықты морт келеді. Морттылығымен ерекшеленетін радиокерамикалық 

материалдарда а = 1,8÷4,5 кДж/ м2, ал шынытекстолиттерде  а = 100÷150 кДж/ 

м2. 

 Бұл сипаттаманың борттық радиоқұрылғыларда қолданылатын 

материалдар үшін маңызы зор. 

 

 2.3 Жылулық сипаттамалар 

 

 Радиоматериалдардың сапасын толық бағалау үшін олардың 

механикалық және электрлік қасиеттерінен өзге жылулық сипаттарын да білу 

қажет. Радиоматериалдардың көпшілігі, әсіресе органикалық диэлектриктер 

жоғары және төмен температураға өте сезімтал. 

 Балқу температурасы (°С)  кристалл құрлысты  металл, жартылай 

өткізгіш және диэлектриктерде анықталады (германий, кремний, слюда, 

парафин және басқа). 

 Жұмсару температурасы (°С) аморф құрылысты материалдарда 

(компаунд, әйнек, көптеген полимерлі диэлектриктер) анықталады.  Кристалл 

құрылысты  материалдарда балқу температурасына жеткенде қатты күйден 

сұйық күйге ауысады. Аморф құылысты материалдардың қатты күйден сұйық 

күйге ауысуы біртіндеп  біршама температура аралығында өтеді. 

 Температуралық кеңею  коэффициенті КТР материалдың 

температурасының  Т0 – дан Т1 (К
-1

) өзгеру әсерінен алғашқы ұзындығының  

өзгеруін анықтайды. Ол келесі өрнегімен аныталады: 

КТР = (l1 – l0) / [ l0 (Т1 - Т0)], 

 мұнда l0  және l1 – материалдың  алғашқы Т0 және соңғы Т1 

температураларға сәйкес ұзындығы.  

 Температуралық кеңею  коэффициентінің  КТР, мысалы 

радиоаппараттардың құраушы бөліктері мен  тораптарды герметизациялауда 

практикалық мағынасы зор. КТР бір-бірінен  өте алшақ бөлшектерді бір-

бірімен жалғауға болмайды. КТР шамасы ең аз материал кварцты әйнек  

(5,5·10-6/°С ), ең үлкен шама кейбір полимер диэлектриктерде, мысалы 

полиэтилен және поливинилхлорид (150 ·10
-6

/°С).   

 

2.1 кесте 

Балқу шыдам-

дылығы 

класы 

Температура 

шегі 

°С 

Балқу шыдамдылығына байланысты аталған 

класқа жататын диэлектриктер атауы  

 

Y 90 
Полистирол, полиэтилен, қағаздар, картондар, 

мақтадан жасалған маталар 



13 

 

A 105 
Гетинакс, текстолит, мақтадан жасалған, жібек, 

лак сіңірілген  маталар 

E 120 

Лавсан қабықшалар, майлы лакталған әйнекті 

маталар, неорганикалық толтырғышы бар 

пластмастар 

B 130 
Қызуға шыдамды неорганикалық толтырғышы 

бар пластмастар  

F 155 

Полиуретан, эпоксид негізіндегі слюда, 

асбеста, әйнекті талшық толтырғышы бар 

пластмастар 

H 180 Кремнийорганикалық диэлектриктер 

G 
180-тан 

жоғары 

Слюда, радиокерамикалық материалдар,  

фторопласт-4, полиамидтер 

          

Жылуөткізгіштік коэффициенті λ материалдың жылуды барынша 

қызған беттен аз қызған бетке өткізу  қабілетін бағалауға мүмкіндік береді. 

Жылуөткізгіштік коэффициенті Вт / (м·К), ол келесі өрнегімен есептеледі: 

λ = Ph / [S (Т2 – Т1) τ], 

мұнда Р – τ, с, уақыт аралығында ауданы S, м2  қабырға қалыңдығы h, м 

арқылы  берілген  жылу ағымының қуаты;  

(Т2 – Т1) – материал үлгісі бетінің температуралар айырмасы. 

Жылуөткізгіштік қасиеті металдарда ең жоғары [(68÷415Вт/(м·К)], барынша 

төмен   қатты диэлектриктерде [(0,09÷0,35Вт / (м·К)] екені белгілі. 

 Жылуға төзімділік – органикалық полимерлі диэлектриктердің 

температуралық  сипаттамасы. Бұл олардың үлгіні аз уақыт қыздырумен қатар  

механикалық  салмақ түсіру кезіндегі төзімділігін бағалауға мүмкіндік береді.  

 Балқуға төзімділік – диэлектриктің температураның барынша  жоғары  

шамасында механикалық, электрлік және басқа да сипаттамаларының 

өзгеріссіз сақтай алатын  қасиетік сипаттамасы. Электроқшаулау 

материалдарының балқуға төзімділігі бойынша жеті класы анықталған (2.1 

кесте). 

 Суыққа төзімділік -  материалдардың төменгі температураға 

төзімділігін бағалауға мүмкіндік беретін сипаттама. Төменгі температураға 

төзімділігі төмен материалдардың ішінде  полимер диэлектриктер, резеңкелер 

ерекшеленеді. Бұл материалдарды төменгі температураға дейін (-60°С) 

суытқанда  олар механикалық  беріктігін жоғалтады және шытынайды.  

 

  

2.4 Физика-химиялық сипаттамалары 

 

 Ылғалсіңіргіштік w -  ылғалды атсосферада  ылғалды сіңіріп алу 

қасиеті. Берілген өлшемдегі диэлектрик қабықшасының ылғалсіңіргіштігін 

анықтау үшін  алғашында оның салмағын өлшейді, кейін оны температурасы 
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20°С  ылғалды атмосферада орналастырады; 24, 48 сағат өткеннен кейін 

оларды тағы да алып өлшейді.  Ылғалсіңіргіштікті (салмағы бойынша %) 

келесі өрнегімен есептейді: 

w= (G2 – G1 )100 /G1 , 

  мұнда, G1 – материал үлгісінің  бастапқы салмағы, г; G2 – ылғалды 

атмосферада 24, 48 сағат болғаннан кейінгі салмағы, г.  

 Тропикалық  төзімділік – радиоматериалдардың тропикалық климатты 

елдердегі атмосфералық әсерлерге төзімділігі. Тропикалық ылғалды климат 

жағдайында  қорғаныссыз радиоматериалдарға көптеген жағдайлар әсер етуі 

мүмкін: қоршаған орта температурасы (45÷55°С); тәулік ішінде 

температураның күрт өзгеруі; ауа ылғалдылығының жоғары болуы (90÷95%); 

күн сәулесі; тұз бен шаң араласқан ауа; органикалық материалдарды 

зақымдайтын көптеген көгеру заңы; органикалық диэлектриктерді 

зақымдайтын жәндіктер. 

 Барынша тропикалық төзімді материалдарға органикалықемес  

материалдар – радиокерамика, ситалдар және кейбір полимер диэлектриктер 

жатады(кремнийорганикалық, фторорганикалық және т.б.). 

 Радиациялық төзімділік -  радиоматериалдардың ионды сәулелер α, β, γ 

әсеріне, нейтрондар ағымына төзімділігін  бағалауға мүмкіндік беретін 

сипаттамасы. Ионды сәулелер әсері органикалық және органикалықемес  

диэлектриктерде, сондай-ақ жартылай өткізгіштер мен өткізгіштерде  

құрылымдық өзгерістерге әкеліп соғуы мүмкін. Оның нәтижесі ретінде 

материалдардың қасиеттерінің алғашқы қасиеттерінің өзгеруі болып 

табылады. Иондық сәуле органикалық диэлектриктерге қатты әсер етеді, оның 

нәтижесінде олар көп жағдайда  бүлінеді. Бірақ иондық сәуленің аз 

мөлшерінде кейбір органикалық диэлектриктер (полиэтилен, полипропилен) 

олардың құрылымы мен қасиеттері жақсарады. Сәуле әсеріне, әсіресе, ұшу 

аппараттарының радиоқондырғылары мен радиоматериалдары ұшырайды 

(ракеталар, ғарыш кемелері және басқа). 

 

 3 - дәріс. Диэлектриктердегі электрлік процестер, диэлектриктердің 

поляризациясы, электр өткізгіштігі және сынуы 

 

 Дәрістің мақсаттары: 

 - диэлектриктердің поляризациясының әр алуан түрлерін оқып білу; 

 - диэлектриктердің электр өткізгіштігін және сынуын оқып білу. 

 Дәрістің мазмұны:  
 - диэлектриктердің поляризациясы, поляризацияның түрлері; 

 - диэлектриктердің электр өткізгіштігі және сынуы. 
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3.1 Диэлектриктердің поляризациясы, поляризацияның түрлері 

 

Кернеу берген кезде диэлектрикте әртүрлі электрлік процестер - 

поляризация, электр өткізгіштік және т.б. процестер жүреді. Үлкен кернеу 

кезінде диэлектриктің бұзылуы жүруі мүмкін. 

Диэлектриктің поляризациясы – бұл берілген электр өрісінің әсер 

етуімен оның байланысқан зарядтарын ретке келтіру процесі.  

Электронды поляризация. Кернеу берген кезде диэлектрикте осының 

күші диэлектриктің атомдарына әсер ететін электр өрісі жасалады. Осы 

күштердің әсер етуімен атомдардың әрқайсысында электрондар өз ядросына 

қатысты оң электродқа қатысты ығысады (3.1, а сурет).  

Аралас электрондар атом ядроларының оң зарядтарымен серпімді 

дипольдар деп аталатын, бір - бірімен байланысты электр зарядтарының 

жұптарын құрайды. Диэлектрикте серпімді дипольдардың пайда болуы сол 

сәтте  (10
-14 

÷10
-16

 с ішінде) жүреді, егер диэлектриктен (конденсатордан) 

кернеуді алып тастаса, серпімді дипольдар дәл осылай ғайып болады. 

Серпімді дипольдардың пайда болу процесі барлық диэлектриктерде жүреді 

және электронды поляризация деп аталады. Диэлектрикте электрондардың 

сол сәтте ығысуы және серпімді дипольдардың пайда болуы өзін 

диэлектриктегі ығысу тоғы түрінде көрсетеді (3.1, б сурет). 

 

         
                            а)     б) 

3.1 сурет – Электронды диэлектриктің поляризациясы (а), полярлы емес 

диэлектрліктердің диэлектрлік өткізгіштігінің температураға тәуелділігі (б) 

 

Поляризация процесінің практикалық маңызы материалдың 

диэлектриктік өткізгіштігінің онда жүретін поляризация процесінің 

қарқындылығына байланысты екендігінен тұрады. Қарапайым жағдайда бұл 

процесті келесі өрнегімен көрсетуге болады: 

                                           εr = 1 + 4 π n αЭ ,                                                    (3) 

мұнда n – диэлектриктегі бөлшектердің (атомдардың, молекулалардың) 

концентрациясы; 
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 αЭ – электрондық поляризацияланғыштық – молекуланың құрылымына 

байланысты болып келетін шама. 

 (3) теңдеуден εr поляризацияланатын бөлшектердің концентрациясына 

және олардың поляризациялануға қабілеттілігіне, яғни n және αЭ 

бөлшектеріне байланысты екендігі көрініп тұр. Сондықтан кристалл 

құрылымы бар диэлектриктердің диэлектрлік өткізгіштігі аморфты құрылымы 

бар диэлектриктердің диэлектрлік өткізгіштігінен көбірек, өйткені 

поляризацияланатын атомдардың және молекулалардың оралу тығыздығы 

бірінші жағдайда екінші жағдайға қарағанда жоғарырақ. 

 (3) теңдеудің негізінде сондай-ақ диэлектрик температурасының 

көтерілуімен 2.1, б суретте көрсетілгеніндей εr азаятындығын айтуымызға 

болады. Бұл диэлектрик көлемінің арта түсетіндігімен және көлем бірлігінде 

поляризапцияланатын бөлшектердің концентрациясының азаюымен 

түсіндіріледі. 

Дипольды поляризация. Полярлы диэлектриктер осылардың 

зарядтарының орталықтары сәйкес келмейтін оң және теріс зарядталған 

иондарды бар полярлы молекулалардан тұрады (3.2, а сурет). Полярлы 

молекулалар электр зарядталған болып табылады, өйткені олар μ бастапқы 

электр сәтіне ие. μ шамасы иондардың бірінің q зарядының иондардың 

орталықтарының арасындағы қашықтығына l көбейтіндісіне тең, яғни μ = ql. μ 

электр сәті теріс ионнан оң ионға бағытталған вектормен белгіленеді. 

Зарядтардың мұндай жүйесі электр өрісінің әсерімен бейтарап молекуладан 

құрылатын серпімді дипольден ерекшелігі, қатты диполь деп аталады.  

 

  
а)                                           б)                                         в) 

3.2 сурет – Полярлы молекуланың схемасы (а), диэлектрлік өткізгіштіктің 

полярлы және полярлы емес диэлектриктердің температурасына тәуелділігі 

(б), диэлектрлік өткізгіштіктің полярлы 1 және полярлы емес 2 диэлектриктер 

үшін жиілікке тәуелділігі (в) 

 

Қатты дипольдар келтірілген кернеудің әсер етуіне дейін туындайды. 

Қатты дипольдардың демек, полярлы молекулалардың пайда болуы көптеген 

диэлектриктердің молекулаларының құрылысының асимметриясымен 

байланысты болып келеді. Егер полярлы диэлектрикке электр кернеуін 

   



17 

 

берсек, онда поляризацияның екі түрі: электронды және дипольды 

поляризация пайда болады. Алдымен электрондардың диэлектрик 

атомындағы ядроларға қарсы жылдам (шамамен пикосекундтың жүзден бір 

үлесіндегі) ығысу реакциясы - электронды поляризация жүреді. Одан кейін 

дипольды поляризацияның баяуырақ процесі жүреді. Бұл процесс электр өрісі 

күштерінің әсерімен полярлы молекулалардың бұрылуы болып келеді. 

Сырттан қарағанда, полярлы молекулалардың бұрылуы абсорбция тоғы 

түрінде көрініс табады.  

Полярлы диэлектриктерде поляризацияның екі түрі өтетіндіктен, 

олардың диэлектриктік өткізгіштігі полярлы емес диэлектриктердегіге 

қарағанда анағұрлым көбірек болады. Температура артқан кезде полярлы 

диэлектрикте диэлектрлік өткізгіштіктің өсуін (3.2, б сурет, 1 қисық) 

дипольды поляризация процесінің қарқындылығының өсуімен байланысты 

болып келеді. Бұл молекулааралық күштердің азаюымен түсіндіріледі, бұл 

электр өрісі күштерінің әсерімен полярлы молекулалардың бұрылуын 

жеңілдетеді. Полярлы емес молекулаларда εr мәнінің өзгеруі (2 қисық) 

молекулалардың концентрациясының азаюымен байланысты болып келеді.  

Полярлы диэлектриктің диэлектрлік өткізгіштігінің жиілікке тәуелділігі 

(3.2, в сурет, 1 қисық) күрт сынуға ие. Мәселен, f1  жиілікке дейін барлық 

дерлік молекулалар электр өрісінің бір жарты кезеңіне дейінгі уақытта 

бұрылыс жасап үлгереді. f2 және одан жоғарырақ жиілік кезінде полярлы 

молекулалар электр өрісінде бұрыла және бағдар қабылдап үлгермейді, яғни 

дипольды полярлану процесінің қарқындылығы күрт төмендеп кетеді. 

Тиісінше εr диэлектрлік өткізгіштік те азаяды. f2 жоғары жиіліктер облысында 

тек электронды поляризация процесі орын алады, дипольды поляризация 

болса іс жүзінде болмайды. Полярлы емес диэлектриктің өткізгіштігі 

жиіліктердің кең диапазонындағы берілген кернеудің жиілігіне байланысты 

емес (2 қисық), өйткені іс жүзінде жиілікке тәуелді емес, сол сәттегі 

электронды поляризация процесі орын алады. Сондықтан да жоғары жиіліктер 

техникасында полярлы емес диэлектриктер кеңінен қолданылады.  

Ионды поляризация ионды кристалл диэлектриктерде орын алады. 

Кернеу беру осылардың әсер етуімен иондар серпімді диполь құра отырып,  

10-13 ÷ 10-12 с уақыт ішінде өздерінің бастапқы қалпына қатысты серпімді 

ығысатын күштердің пайда болуын тудырады. Ионды поляризация 

процесімен қатар, электронды поляризация процесі де орын алады, сондықтан 

ионды кристалл диэлектриктердегі поляритизацияның жалпы қарқындылығы 

көбірек, сондықтан олардың өткізгіштігі жиілікке тәуелді емес εr = 5÷12 және 

одан жоғары болып келеді. Ионды диэлектриктер (радиокерамика, слюда) 

радиоэлектроникада кеңінен қолданылады. 

Өздігінен поляризация. Кейбір диэлектриктерде (сегнетов тұзы) сыртқы 

электр өрісі болмаған кезде дипольдардың өздігінен бағыт – бағдар алу 

процесі байқалады. Бағыт – бағдар алған дипольдар дипольдық сәттің 

векторының бірдей бағыты бар облыстар – домендерді құрайды, бірақ әртүрлі 
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домендер векторлардың әртүрлі бағыттарына ие және сегнетоэлектриктің 

жалпы электр сәті нөлге тең. Егер сегнетоэлектрикке кернеу берсе, домендер 

электр өрісі күштерінің бағыты бойынша бағыт – бағдар ала бастайды. 

Сегнетоэлектриктердің диэлектрикалық өткізгіштігі аса жоғары (εr = 

1500÷7500) және ол қатты шамада температурадан да, электр өрісінің 

кереулігіне де байланысты болып келеді.  

 

3.2 Диэлектриктердің электр өткізгіштігі және сынуы 

  

Кез келген материалдың (өткізгіш, жартылай өткізгіш, диэлектрик) 

электр тоғын өткізетіндігі белгілі, бірақ диэлектриктерде тіптен олар үлкен 

кернеудің әсерінде тұрса да, өте аз тоқ өтеді.  

Қатты диэлектриктердің электр тоғы иондардың бағытталған қозғалысы 

болып келеді. Бос иондардың көзі болып осылардың молекулалары электр 

күштерінің әсерімен иондарға ыдырайтын әртүрлі қоспалар (су, органикалық 

қышқылдар, оксидер және т.б.) табылады. 

Қоспа иондары қатты диэлектрикте жоғары емес температуралар 

саласында байқалатын қоспалы өткізгіштікті жасайды. Аса жоғары 

температуралар саласында диэлектриктің өзінің бос иондарының пайда болуы 

себепші болған  өз электр өткізгіштігі де пайда болады. Кристалл 

диэлектриктің үлестік өткізгіштігінің температураға тәуелділігін көрсететін 

сызба 3.3, а суретте көрсетілген. Осылайша, диэлектриктің сапасын 

толығымен бағалау үшін оның қасиеттерінің сипаттамаларын 

температуралардың кең аралығында зерттеу керек. Мысалға, ультрафарфор 

150°С дейін әбден жарамды диэлектрик болып табылады. Осы 

температурадан асып түскеннен кейін оның өткізгіштігі күрт артады, бұл tgδ 

күрт артуымен және электр кедергісінің төмендеуімен көрініс табады.  

 
а)                                         б)                                     в) 

                                                        

3.3 сурет 
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Біз қарастырып шыққан диэлектриктердің поляризациялану және электр 

өткізгіштік процестері температураға және берілген кернеудің жиілігіне 

байланысты өзгеру сипатын талдап шығуға мүмкіндік береді. Мысалға 

температураның өсуімен полярлы емес диэлектриктің tgδ өседі (3.3, б сурет, 1 

қисық). Бұл өткізгіштік тоғының, демек, диэлектриктегі қуаттың белсенді 

шығындалуының артуымен байланысты болып отыр. 

Полярлы емес диэлектриктіе tgδ өсуі Т2 және одан жоғары температура 

кезінде ток өткізгіштіктің өсуімен байланысты (2 қисық). Т1 температураға 

дейін tgδ өсуі дипольды поляризация процесіне қатысатын полярлы 

молекулаларының уақыт өте арта түскен санын бағыттауға қуаттың 

шығындалуымен түсіндіріледі. Т1 және одан жоғары температурадан бастап 

бағытталған (электр өрісінің бағыты бойынша) полярлы молекулалардың 

жылумен шашырау күйіне, яғни ретсіз жылу тербелістері күйіне өтуі жүреді. 

Дипольды поляризацияға шығындалатын қуат азаяды, бұған Т1 бастап Т2 

дейінгі температуралар аралығындағы tgδ шамасының төмендеуі көрсетеді.  

Полярлы емес және полярлы диэлектриктер үшін tgδ айнымалы 

кернеудің жиілігіне тәуелділігі 3.3, в суретте көрсетілген. Полярлы емес 

диэлектриктің (1 қисық) tgδ азаюы өткізгіштік тоғының төмендеуімен 

түсіндіріледі, өйткені иондар электр өрісінің бір жарты кезеңі ішінде орын 

ауыстырып үлгермейді. Полярлы диэлектрикте (2 қисық) жиіліктің өсуімен 

алдында қуат шығындалуы арта түседі, өйткені дипольдар жиірек бағыт-

бағдар алуға мәжбүр болады, ал бұл көбірек қуат шығындалуын қажет етеді. 

Бұл tgδ максималды шамасына сәйкес келетін белгілі бір fm жиілікке дейін 

жүреді. fm жиіліктен бастап бір жарты кезеңнің уақытының шамалы 

болғандығы соншалықты, полярлы молекулалар бағдар алып үлгермейді және 

қуаттың шығындалуы азаяды, мұны жоғары жиіліктер облысында tgδ 

төмендеуі көрсетеді. 

Диэлектриктердің сынуы электр өрісінің Е кернеулігі жол берілетін 

шамадан асып түскен кезде болады. Сынудың нәтижесінде диэлектрик өзінің 

электр оқшаулағыш қасиеттерінен айырылады, өйткені сыну болған жерде аса 

жоғары өткізгіштігі бар тура өтетін арна (канал) пайда болады.  

 
а)                                   б)                                      в) 

3.4 сурет 
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Сыну диэлектриктің ол арқылы өтетін токпен қызуының нәтижесінде 

болуы мүмкін, бұл диэлектриктің жылумен бұзылуын (қызуын, балқуын – 

жылумен сынуын тудырады. Жылумен сыну кезінде қатты диэлектриктің Епр 

электр беріктігі Т температураға және диэлектриктің h қалыңдығына 

байланысты болады (3.4, а және  3.4, б суреттер), өйткені олардың артуымен 

жылу бұру қиындай түседі, бұл диэлектриктің жылумен бұзылу процесін 

жылдамдатады. 

Электрлік сынуға диэлектрик көлемінің қандай да бір жерінде бос 

электрондар ағынының пайда болуы себепші болады, әрі диэлектриктің 

электр беріктігі оның температурасына және қалыңдығына аз шамада 

байланысты болады. Қатты диэлектриктің электр беріктігі кернеудің әрекет 

ету уақытына байланысты болады. 3.4, в суретте диэлектрикті кернеу астында 

ұстаудың τ уақыты  артқан кезде оның Епр электрге беріктік мәнінің 

төмендейтіндігі көрсетілген. Бұл қисықты көбінесе «өмір қисық» деп атайды, 

өйткені бұл қисық бойынша электр өрісінің белгіленген кернеулігі кезіндегі 

диэлектриктің жұмыс істеу мерзімін анықтауға болады. 

 

 4 - дәріс. Қатты диэлектриктердің түрлері, полимеризациялық және 

поликонденсациялық диэлектриктер 
  

 Дәрістің мақсаттары: 

 - полимеризациялық диэлектриктерді оқып-білу; 

 - поликонденсациялық диэлектриктерді оқып-білу. 

 Дәрістің мазмұны: 
 - полимеризациялық диэлектриктер; 

 - поликонденсациялық диэлектриктер. 

  

 4.1 Қатты диэлектриктердің түрлері 

 

Агрегаттық күйі бойынша диэлектриктерді газ тәріздес, сұйық және 

қатты деп бөледі. Поляризация процестерінің тұрғысынан алғанда, барлық 

диэлектриктерді олардың агрегаттық күйіне байланыссыз полярлы және 

полярлы емес деп бөледі. Қатты диэлектриктер органикалық және 

органикалық емес болады. Органикалық диэлектриктер көміртек негізіндегі 

әртүрлі қосылыстар болып келеді. Органикалықемес диэлектриктерде 

көміртегі болмайды, барлық органикалықемес диэлектриктер және 

органикалық диэлектриктің көбісі кристалл немесе аморфты құрылымдағы 

қатты заттар болып келеді. Электронды қондырғыларда көбінесе қатты 

диэлектрик қолданылады. 
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4.2 Полимеризациялық диэлектриктер 

 

Полимеризация – бастапқы мономердің жаңа полимерлі материал 

құрайтын үлкен молекулаларға бірігу процесі. Полимерленудің нәтижесінде 

заттың элементарлы құрамы өзгермейді, демек, оның электр параметрлері 

сақталады. 

Полистирол – аморфты диэлектрик, бастапқы мономер сұйық затты – 

стиролды сатылап қыздыру арқылы полимерлендірудің нәтижесінде алынады. 

Полистиролды полимерлендірудің дәрежесі кең шектерде ауытқып отырады, 

молекулалық салмағы полимерлендіру дәрежесіне байланысты 50000 – 200000 

құрайды. Полистирол – термопластикалы мөлдір диэлектрик, әлсіз полярлы 

диэлектриктерге жатады, диэлектрлік өткізгіштігі және tgδ соншалықты 

шамалы және жиілікке байланысты емес. Сондықтан полистиролды жоғары 

жиіліктегі диэлектриктерге жатқызады және радиоэлектроникада қолданады. 

Блокты полистирол 20°С кезінде электрлік сипаттамалардың жоғары 

деңгейіне ие: 

 ρV ≈ 10
15 

Ом·м; 

 ρ S ≈ 10
16 

Ом; εr = 2,4;  

tgδ = (2÷4)10 
– 4

 (1 МГц жиілік кезінде);  

Епр=30÷35 Мв/м (1 мм қалыңдық кезінде);  

суыққа төзімділігі -50°С.  

Блокты полистиролдан оқшаулағыш платалар, диэлектрлік антенналар, 

аса жоғары жиіліктердегі толқын бұрғыштардың бөліктерін және басқа да 

радиобөлшектер жасайды. 

Соққыға төзімді полистирол стиролдың синтетикалық каучуктермен 

немесе акрилнитрилдермен бірлесе полимерлендіру өнімі болып келеді. 

Олардың негізгі ерекшелігі полистиролдың әдеттегі түрлеріндегі жылуға 

беріктіктің және жұмыс температураларының жоғарғы шегінің (65÷70°С) 

деңгейін сақтаған кездегі аса жоғары (а = 40÷50 кДж/м
2
) соққыға тұтқырлығы 

болып табылады.  

Соққыға төзімді полистиролдардың электрлік қасиеттері блокты 

полистиролға қарағанда біршама төменірек:  

ρV ≈ 1012 ÷ 1013 Ом·м; εr = 2,7;  

Епр=26 ÷27 Мв/м; tgδ = (4÷8)10-4;  

су сіңіргіштігі 0,06% аспайды (24 сағ. ішінде). 

Соққыға төзімді полистиролдардың механикалық қасиеттері келесідей: 

σр = 25÷35 МПа; σп = 45÷60 МПа. Соққыға төзімді полистиролдарды 

жүктемелерге аса жоғары механикалық беріктігі бар радиоаппаратураның 

тораптарында қолданады. Суыққа төзімділігі – 60° С. 

Полиэтилендер – газ тәріздес заттың – этиленнің Н2С = СН2 

полимерленуімен алынатын жоғары полимерлік диэлектриктер. 

Полимерлендіру процесі осы кезде өтетін қысымға байланысты, жоғары 

қысымды (ЖҚ), төмен қысымды (ТҚ) және орта қысымды (ОҚ) 
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полиэтилендер деп таниды. Полиэтилендер – полярлы емес жоғары химиялық 

тазалықтағы диэлектриктер демек, келтірілген кернеудің жиілігіне тәуелді 

емес жоғары электрлік сипаттамаларға ие. Полиэтиленнен жасалған өнімдерді 

қысым астында ыстық құю әдісімен және экструзия әдісімен – қыздырылған 

материалды белгіленген пішіндегі қалыптаушы тесік (фильера) арқылы қысып 

шығарумен алады. 

ЖҚ полиэтиленді этиленді жоғары қысым (≈200 МПа) астында 

сұйылтумен алады. Полимерлендіру процесі 180-200°С кезінде өтеді. ЖҚ 

полиэтилен айтарлықтай икемділікке ие, бұл оны жоғары жиіліктегі 

сымдардың және кабельдердің негізгі оқшаулағышы ретінде қолдануға 

мүмкіндік береді. ЖҚ полиэтилендердің негізгі сипаттамалары келесідей:       

тығыздығы 920 кг/м3; σр=12÷30 МПа;  

σи=12÷17 МПа;  

жылуға төзімділігі 70°С, суыққа төзімділігі -70° С, су сіңіргіштігі 30 

тәулік ішінде 0,02% көп емес;  

ρV ≈ 10
15 

Ом·м; εr = 2,3;  

Епр=40÷50 Мв/м;  

tgδ = (2÷5)10
-4 

(1 МГц жиілік кезінде). 

СД және НД полиэтилендерді еріткішті – ксилоланы пайдалана отырып, 

салыстырмалы түрде төмен қысымдар және температуралар кезінде алады. 

Олар ЖҚ полиэтиленге қарағанда аса жоғары тығыздығымен және балқу 

температурасымен ерекшеленеді. Олардың механикалық және электрлік 

сипаттамалары ЖҚ полиэтилендегідей. Қолдану аясы блокты 

полистиролдағыдай (толқын таратқыштардың бөліктері, ауыстырып 

қосқыштардың оқшаулағыш бөліктері, индукциялық орауыштардың 

қаңқалары, платалар және т.с.). 

Полиэтиленнің барлық түрлерінің артықшылықтарына олардың 

химиялық инерттілігі, ылғалға төзімділігі және жиіліктердің кең 

диапазонында тұрақты болатын, электр сипаттамаларының жоғары деңгейі 

жатады. 

Полиэтилендердің кемшіліктеріне олардың жоғары емес жылуға 

төзімділігін, жарық сәулелерінің әсерімен тозуын жатқызуға болады, бұл 

олардың электрлік және механикалық сипаттамаларын нашарлатып жібереді. 

Бұдан өзге, оларға жылуға пластикалық, жанғыштық және салыстырмалы 

түрде төмен жұмыс температурасы (70° С) тән болып келеді. 

Полиформальдегид – СН2О формальдегид газының инертті еріткіште 

полимерленуінің нәтижесінде алынатын жоғары полимерлі материал. 

Полиформальдегид – осыдан қысым астында ыстық құю немесе экструзия 

әдісімен өнімдер жасалатын термопластикалы материал. 

Полиформальдегидке тән қасиеттер: механикалық қасиеттерінің жоғары 

деңгейі, үгілуге жоғары беріктігі, үйкелудің өте төмен коэффициенті және 

өлшемдерінің тұрақтылығы, бұл оны конструкциялық бөлшектер үшін де 

пайдалануға мүмкіндік береді. Полиформальдегид механикалық өңдеудің 
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барлық түрлеріне беріледі. Одан айналудың үлкен жылдамдықтары кезінде 

шусыз жұмыс істейтін тісті доңғалақтар (шестернялар) және тісті (червякты) 

беріліс бөлшектерін жасап шығарады. 

Полиформальдегидтің негізгі сипаттамалары:  

тығыздығы 1410 кг/м3;  

σр =70 МПа;  

σи =100 МПа; 

 жылуға төзімділігі 100-110° С, суыққа төзімділігі -50°С, су сіңіргіштігі 

0,3% көп емес (24 сағ. ішінде);  

ρV ≈ 10
12

÷10
13

Ом·м;  

εr = 3,8; Епр=20÷25 Мв/м;  

tgδ = (2÷4)10-3;  

а = 95÷110 кДж/ м2.  

Полиформальдегидтің электрлік сипаттамалары іс жүзінде – 40 бастап 

+100°С дейінгі температура аралығында өзгеріссіз қалады және жиілікке 

байланысты аз өзгереді. 

Поливинилхлорид – газдың – хлорлы винилдің Н2С=СН – Сl сутегінің 

асқын тотығының қатысуымен  полимерленуінің нәтижесінде алынатын 

жоғары полимерлі материал. Поливинилхлорид – осыдан өнімдерді ыстық 

престеу, құю немесе экструзия әдісімен алатын термопластикалы полярлы 

диэлектрик. Бұл аморфты құрылымы бар материал, оған тән қасиеттер болып: 

жоғары химиялық беріктігі, жануға төзімділігі және тропикаға төзімділігі 

табылады. Поливинилхлоридтен винипласт және пластикат алады.  

Поливинилхлоридті пластикат – қалыңдығы 0,5 – 1,75 және ені 10 – 105 

мм болатын ленталар, сондай-ақ ұнтақ түріндегі жұмсақ иілгіш материал. 

Пластикаттың негізгі сипаттамалары: тығыздығы 1260 – 1300 кг/м
3
; σр = 12÷20 

МПа; ер= 180÷380%; термиялық ыдырау температурасы 180 - 200°С; суыққа 

төзімділігі -20 бастап -50°С дейін; ылғал сіңіргіштігі 0,2 – 0,8% (24 сағ. 

ішінде); εr = 4,5÷6; ρV ≈ 10
10

÷10
13

Ом·м; Епр=20÷30 Мв/м; tgδ = 0,05 – 0,8.  

Поливинилхлоридті пластикат 0,1 МГц дейінгі жиіліктерде жоғары 

жиіліктегі кабельдердің қабықтарын жасау үшін әр алуан түстегі 

радиомонтаждау сымдарының оқшаулағышы ретінде қолданылады.  

Фторопласт – 4 (политетрафторэтилен) газдың – тетрафторэтиленнің 

F2C=CF2 реакциясының нәтижесінде алады. Молекуласының құрылымының 

симметриялылығы және жоғары химиялық тазалығы жиіліктердің кең 

диапазонында (10
10 

Гц дейін) тұрақты болатын жақсы электрлік 

сипаттамаларын қамтамасыз етеді. Фторопласт – 4 жасалған бөлшектер 

температуралардың кең диапазонында ( - 190°С бастап +250°С дейін) ұзақ 

уақыт жұмыс істей алады. 

 Өнімдерді 30 – 35 МПа қысым кезінде суық престеумен фторопласт – 4 

ұнтағынан алады, осыдан кейін оларды соңғы 370 - 380°С кезінде пештерде 

пісіруге ұшыратады. Фторопласт – 4 негізгі сипаттамалары келесідей: 

тығыздығы 2200 кг/м
3
; σр = 14÷25 МПа; ер= 470%; σр ≈14 МПа; λ=0,24 
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Вт/(м·К); а ≈100 кДж/м2; ρV ≈ 1016÷1017 Ом·м; ρ S =1017Ом; εr = 1,9÷2;  

Епр=20÷30 Мв/м (4 мм қалыңдық кезінде); Епр≈220 Мв/м (0,02 мм қалыңдық 

кезінде); tgδ = (2÷3)10
-4

 (1 МГц жиілік кезінде); су сіңіргіштігі 0% . 

 Электрлік сипаттамаларының жиіліктердің және температуралардың кең 

диапазонында тұрақты болуының, жоғары радиомөлдірлігінің және химиялық 

төзімділігінің арқасында фторорпласт-4, аса жоғары жиіліктерді қоса отырып, 

жоғары жиіліктер техникасында кеңінен қолданылады. Қалыңдығы 5 – 200 

мкм фторопласт қабығы жоғары жиіліктегі конденсаторлар жасау және қызуға 

төзімділігі жоғары радиомонтаж сымдарын оқшаулау үшін қызмет етеді.  

Фторопласт – 4 кемшілігі оның механикалық күш түсудің әсерімен 

суықты тұрақтандырмауы болып табылады. Егер механикалық кернеулер 14 

МПа және одан көп шамаға жетсе, механикалық күш түскен өнімдер 25ºС 

кезінде деформациялана бастайды. Температураның көтерілуімен ағымдылық 

шегі төмендейді. Мысалға, 100ºС кезінде ағымдылық шегі 6,7 МПа, ал 250ºС 

кезінде – бар болғаны 2,8 МПа. Мұны фторопласт – 4 жасалған, механикалық 

күш түскен өнімдерді есептеген кезде ескеріп отыру керек. 

 

4.3 Поликонденсациялық диэлектриктер 

 

Поликонденсациялық полимерлі диэлектриктерді поликонденсациялану 

реакциясының – реакцияның жанама өнімдерін бөліп шығара отырып, бір 

немесе бірнеше төмен молекулалы заттардан жоғары полимерлі заттың түзілу 

процесінің нәтижесінде алады. Бұл жағдайда алынатын полимердің құрамы 

бастапқы мономерлердің құрамынан ерекшеленеді. 

Поликонденсациялық диэлектриктер қызған кезде жұмсарып кетпейтін 

термореактивті заттар болып табылады. Олардың аморфты құрылымы бар, 

осыған орай шайырлар (смола) деп аталады. 

 Фенолоальдегидті (резольді) полимерлер. Резольді полимерлердің 

ішінен ең көп қолданысын бакелиттер алды. Олар катализатордың – барий 

гидроксидінің ВаОН2 немесе аммоний гидроксидінің NН4ОН қатысуымен 

кристалл фенол С6Н5ОН және газ – формальдегид СН2О арасында өтетін 

поликонденсациялану реакциясы кезінде түзіледі. 

 Реакцияның бірінші сатысының нәтижесінде бакелит шайыры 

(олигомер) түзіледі, лак алу үшін оны этил спиртінде ерітеді. Бакелит лагы 

осылардан ыстық престеу әдісімен қабатты диэлектриктер – гетинакс, 

текстолит алынатын талшықты негіздерге (қағаз, мата) сіңдіру үшін 

пайдаланылады. 

Барлық резольді полимерлер реакцияның ақырғы сатысында 

балқымайтын және ерімейтін күйге көшеді. Ақырғы сатыдағы резольді 

полимерлердің негізгі сипаттамалары келесідей: 

 тығыздығы 1250÷1270 кг/м3;  

σр = 14÷25 МПа;  ρV ≈ 10
10

÷10
12 

Ом·м;  

 εr = 5÷6;   
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tgδ = 0, 008÷0,01;  

Епр=20÷30 Мв/м.  

Резольді полимерлер және олардың негізінде жасалған өнімдер ылғалға 

және минералды майларға төзімді, бірақ электр ұшқындарына төзімді емес. 

Тіптен әлсіз электр разрядтарының әсерімен, қатайтылған резольді 

полимерлердің және олардан жасалған өнімдердің бет жағы көміртектене 

бастайды, яғни ток жүргізетін бөліктер арасында ток өткізетін көпіршелер 

жасалады. 

Резольді полимерлер секілді, новолак полимерлерді де фенол (немесе 

крезол) және формальдегид арасындағы, бірақ өзге салмақ қатынастарында 

поликонденсациялану реакциясының нәтижесінде алады. 

Қатайып кеткен новолак полимерлердің сипаттамалары резольді 

полимерлердің сипаттамаларымен салыстырғанда төменірек:  

 ρV ≈ 10
9
÷10

10 
Ом·м;  

 εr = 6÷7;   

tgδ = 0, 04÷0,05;  

Епр=10÷12 Мв/м.  

Электрлік сипаттамаларының төмендеген деңгейі және аса жоғары су 

сіңіргіштігі новолак полимерлерді негізінен алғанда радиоаппаратурада 

қосалқы бөлшектерді (қаламсаптар, батырмалар және т.б.) жасау үшін 

пайдалануға мүмкіндік береді. 

Эпоксидті шайырлар – басым бөлігінде сары немесе ақшыл-қоңыр 

түсті, тұтқырлығы аз сұйықтықтар. Бұл хлорланған глицериннің және 

дианның (немесе резорциннің) поликонденсациялануының нәтижесінде 

алынатын төмен молекулалы заттар (олигомерлер). Сұйық эпоксидті 

олигомерге ұнтақ тәріздес немесе сұйық қатайтқыштарды енгізген кезде онда 

олигомердің молекулаларының үлкен топтарға бірігу процесі өте бастайды, 

осының нәтижесінде қатты термореактивті зат – жоғарғы электрлік және 

механикалық сипаттамалары бар эпоксидті мөлдір полимер түзіледі. 

Эпоксидті полимерлердің бұл қасиеттері аппаратураның әртүрлі құрамдас 

бөліктерін және тораптарын герметизациялау үшін кеңінен қолданылады.  

Лавсан (полиэтилентерефталат) – терефталь қышқылының және 

этиленгликольдің поликонденсациясының нәтижесінде алынатын жоғары 

полимерлі материал. Бұл кезде түзілетін полимер 80°С дейін орнықты, 

аморфты құрылымы бар қатты мөлдір материал болып келеді. 

Лавсан қабығының кристалл құрылымы бар, бірақ мөлдір болып 

қалады. Қабық келесідей сипаттамаларға ие:  

σр = 120÷172 МПа; 

  ер=50÷60%; σр ≈14 МПа; 

 су сіңіргіштігі  0,5% көп емес (7 тәулік ішінде);  

εr = 3,2; ρV ≈ 1012÷1013 Ом·м;  

 tgδ = (5÷8)10
-3

;  

Епр=120÷160 Мв/м (қалыңдығына байланысты);  
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λ=0,15 Вт/(м·К).  

Лавсан қабығы конденсаторлар өндіруде қолданылады, 3-25 мкм 

қалыңдықпен шығарылады. 

Балқытылған лавсаннан әртүрлі пішіндегі өнімдер (платалар, 

катушкалардың каркастарын) жасайды. Лавсанның негізінде металдарға 

жақсы адгезияға ие электр оқшаулағыш лактар шығарады, оларды орама 

сымдарды оқшаулау үшін қолданады. 

Лавсанның негізінде жасалған материалдар саңырауқұлақ зеңіне және 

басқа микроорганизмдерге жоғары төзімділікке, аса жоғары механикалық 

және электрлік сипаттамаларға, 150°С дейін қызуға төзімділікке, -60°С дейін 

суыққа төзімділікке ие. Лавсан қабығының негізінде фольгаланған иілгіш ЛФ-

1 диэлектригін жасап шығарады. Ол мұнда мыс фольга жапсырылған лавсан 

қабығы болып келеді. Бұл диэлектрикті көп қабатты баспа платаларын, 

шлейфтер, баспа сымдарын өндіруде қолданады. 

Полиорганосилоксандар (силикондар) – температуралардың кең (-60 °С 

бастап +200°С дейін) диапазонында жұмыс істеу қабілетіне ие, ылғалға және 

тропикке төзімділігімен, электрлік қасиеттерінің жоғары деңгейімен 

ерекшеленетін полимерлі кремнийорганикалық материалдар.  

Силикондардың молекулаларының негізінде байланыстың үлкен 

қуатына ие Si-O-Si (кремний – оттегі – кремний) атомдарының силоксан тобы 

жатыр. Бұл осы диэлектриктердің қыздыруға үлкен төзімділігіне себепші 

болады. Біріккен органикалық радикалдың түріне және олардың санына 

байланысты сұйық, каучук тәріздес, созылғыш, қатты және морт 

диэлектриктер, сондай-ақ лактар және эмальдар алынуы мүмкін. 

Кремнийорганикалық диэлектриктер – әлсіз полярлы заттар, олардың 

электрлік сипаттамалары келесідей:  

ρV ≈1012÷1014 Ом·м;  

 tg δ= 0,0005÷0,005; 

 εr =2,6÷4; 

 Епр=30÷80 Мв/м  (лак қабықтарда Епр=130÷150 Мв/м).  

Бұл диэлектриктердің электрлік сипаттамалары қыздырған кезде, жылудан 

ескіргенде және суда болғанда аз өзгереді. 

 Полиамидтер – температуралардың кең (-190°С бастап +250°С дейін) 

диапазонында ұзақ уақыт жұмыс істей алатын, қыздыруға төзімді, жанбайтын 

диэлектриктер. Полиамидтерді  диангидридтің, пиромеллит қышқылының 

және ароматты (хош иісті) қосылыстардың – диаминдердің 

поликонденсациялануының нәтижесінде алады. Бұл диэлектриктер қыздыруға 

төзімділікке ие, олар өздерінің ыдырау температурасына (435°С) дейін 

жұмсарып кетпейді және концентрацияланған күкірт және азот қышқылдары 

мен кейбір сілтілерді қоспағанда, басқа еш нәрседе ерімейді.  

Полиамидтерден оқшаулау үшін пайдаланылатын, қалыңдығы 5 – 100 

мкм қабық жасайды. Қабық келесі сипаттамаларға ие: 

 тығыздығы 12420 кг/м
3
;  
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σр = 80÷100 МПа; 

 қыздыруға төзімділігі 220–250°С; 

 суыққа төзімділігі   -60°С бастап -150°С дейін;   

 су сіңіргіштігі  0,8% көп емес (24 сағ. ішінде); 

 ρV ≈ 1014÷1015 Ом·м;   

εr = 12,8÷3,5;  

 tgδ = (2÷8)10-3;  

Епр=70÷150 Мв/м. 

 Полиамидтердің желімдер, оқшаулағыш лактар және орама сымдарды 

оқшаулауға арналған эмаль-лактар жасау үшін пайдаланылатын, жақсы еритін 

түрлері бар. Полиамид лактар үшін еріткіштер болып ксилол, 

диметилформамид қызмет етеді. Барлық полиамид лактар металдарға, 

көптеген пластмассаларға және керамикаға жақсы адгезияға ие.   

 

5 - дәріс.  Пластмассалар, лактар және компаундтар  

 

Дәрістің мақсаттары: 

- пластмассаларды оқып білу; 

- лактарды, эмальдарды және компаундтарды оқып білу. 

Дәрістің мазмұны: 

- пластмассалардың мақсатты қолданылуы және құрамы; 

- лактардың, эмальдардың және компаундтардың мақсатты қолданылуы 

және құрамы. 

 

5.1 Пластмассалардың маңызы және құрамы 

  

 Пластмассалар өндірістің белгілі бір сатысында иілгіш ағын қасиетін 

алатын қатты материалдар болып келеді. Осының нәтижесінде 

пластмассалардан белгіленген пішінде құйылған немесе престелген өнімдер 

алынуы мүмкін. Пластмассалардың көпшілігі байланыстырушы заттан, 

толтырғыштардан, қатайтқыштардан, бояғыштардан, кеуек түзгіштерден және 

т.б. тұратын көп құрамдас бөлікті материалдар болып табылады. 

Пластмассалардың жекелеген түрлері толтырылмаған пластмассалар деп 

аталатын таза полимерлер (полистирол, полиэтилен) болып табылады.  

 Байланыстырғыштар – пластмасса өніміндегі толтырғыштарды және 

құрамдас бөліктердің монолит қосылысын сіңдіруге және қаптауға арналған 

термопластикалық немесе термореактивті полимерлер немесе олигомерлер.  

 Толтырғыштар – байланыстырушы заттармен реакцияға түспейтін 

химиялық инертті заттар. Олар жасалатын пластмасса өнімдердің 

механикалық беріктігін арттыру және көлемдік шөгуін (оседание) азайту үшін 

қызмет етеді. Талшықты толтырғыштар (шыны, асбест және мақта 

талшықтары) пластмассалардың механикалық беріктігін арттырады. 

Неорганикалық толтырғыштар (кварц және слюда ұнтақтары, шыны 



28 

 

талшығы) олардың қыздыруға төзімділігін арттырады. Пластмассалардың 

құрамында 40 – 60% толтырғыштар болады. 

 Пластификаторлар – пластмассаларға олардың морттығын төмендету 

үшін енгізілетін қою май тәріздес синтетикалық сұйықтықтар. 

 Стабилизаторлар (тұрақтандырғыштар) – пластмассаларға олардың 

жарыққа және қыздыруға төзімділігін арттыру үшін енгізілетін заттар. 

  Кеуек түзгіштер – газ толтырылған пластмасса өнімдерде кеуекті 

құрылым жасайтын заттар. 

 Пластмасса өнімдерін өндіру үшін бастапқы материалдар болып 

құрамында пластмассалардың барлық құрамдас бөліктері бар пресс – ұнтақтар 

табылады. Болат пресс – пішіндерде ыстық немесе суық престеу әдісімен   

пресс – ұнтақтардан пластмасса өнімдер жасайды. Жоғары элректрлік 

сипаттамаларын қамтамасыз ету үшін өнімдер бірнеше сағат бойына жылумен 

өңдеуге ұшырылуға тиіс. 

Ең жоғары қыздыруға төзімділікке (180-220°С) кремнийорганикалық 

байланыстырушы заттардың және минералды толтырғыштардың (ұнтақталған 

кварц, шыны талшық) негізінде жасалған өнімдер ие. 

Егер байланыстырушы зат ретінде электрлік сипаттамалардың ең 

жоғары деңгейіне ие полимерді (полистирол, полиэтилен) алса, онда 40  – 60%  

толтырғыш, бояғыш және басқа құрамдас бөліктер енгізген кезде полимердің 

электрлік сипаттамалары елеулі нашарлап кетеді. 

 Қабатты пластмассалар (гетинакс, текстолит, шынытекстолит) 

парақты толтырғыштардың (қағаз, мата немесе шыны мата) және 

байланыстырушы заттың кезектесіп отыратын қабаттарынан тұратын, қабатты 

құрылымы бар диэлектриктер болып келеді. Бұл материалдарды қабатты 

пластиктер деп атайды.  

Гетинаксте толтырғыш болып фенолформальдегидті немесе өзге 

бакелит олигомерлердің негізіндегі бакелит спирт лактардың бірі сіңдірілген, 

қалыңдығы 0,1 мм қағаз парақтары табылады. Қағаз парақтарын пресстелетін 

гетинакстың қалыңдығына сәйкес келетін пакеттерге жинайды. Жиналған 

пакеттерді ыстық престеуге ұшыратады, престеудің барысында жекелеген 

парақтар монолит материал түзе отырып, байланыстырғыш затпен 

байланыстырылады. Гетинакстың әртүрлі сорттарының қалыңдығы 0,2 – 4 мм 

және ауданы  550х700 бастап 980х1430 мм дейін болатын парақтар түрінде 

шығарады. 

Текстолит гетинакстен мұнда толтырғыш болып қағаз парақтары емес, 

мақта – матасы табылатындығымен ерекшеленеді. Текстолиттің 

радиотехникалық сорттары үшін жіңішке мақта – мата немесе капрон мата 

қолданылады. Байланыстырушы зат ретінде текстолитте бакелит 

шайырлардың бірін қолданады. Текстолитті қалыңдығы 0,5 – 8 мм (ВСАҒ 

маркасы) және ауданы 450х600 мм бастап, 750х1000 мм дейін болатын 

парақтар түрінде, сондай – ақ сыртқы диаметрі 6 – 60 мм түтікшелер және 

өзектер түрінде шығарады. 
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Текстолиттің электрлік сипаттамалары гетинакстікіне қарағанда 

біршама төменірек, бірақ қабаттарға бөлінуге кедергісі және екпінді 

тұтқырлығы жоғарырақ. Қыздыруға төзімділігі бойынша гетинакс және 

текстолит А класына (105°С) жатады. 

Шынытекстолит –толтырғыш қалыңдығы 0,06 мм шыны мата болып 

табылатын қабатты пластмасса. Қыздыруға төзімді шынытекстолиттерде 

байланыстырушы заттар ретінде кремнийорганикалық шайырларды 

қолданады. Шынытекстолитті ауданы 450х600  мм бастап, 980х1480 мм дейін 

болатын парақтарда 0,5 – 30 мм қалыңдықпен шығарады. Барлық қабатты 

электр оқшаулағыш пластмассалар жақсы электрлік сипаттамалары бар 

монолит, механикалық берік материалдар болып келеді (5.1 кесте).  

Қабатты пластиктерді ыстық престеумен желімнің (БФ - 4 және т.б.) 

көмегімен қабатты пластиктің бір немесе екі бет жағына қалыңдығы 0,03 – 

0,05 мм  мыстық фольганы желімдеу арқылы жасап шығарады. 

Газ толтырылған пластмассалар көбіктенген полимер түзген және ауа 

толтырылған аса ұсақ ұялардың жиынтығы болып келеді. Мұндай электр 

оқшаулағыш композициялар шағын  εr  және  ρV  мәндеріне ие және радиомөлдір 

материалдар болып табылады. 

 

     5.1 кесте - Пластмассалардың электрлік сипаттамалары          

Сипаттама 
Өлшем 

бірлігі 
Гетинакс Текстолит 

Шыныте- 

кстолит 

Үлестік көлемдік кедергі Ом·м 10
10

÷10
12

 10
9
÷10

10
 10

10
÷10

12
 

Диэлектрлік өткізгіштік Отн. ед 5 – 7 6 – 7 5 - 6 

Диэлектрлік шығындар 

бұрышының тангенсі 

(10
6
Гц жиілік кезінде) 

Отн. ед 0,015– 0,03 0,03 – 0,05 0,01 –0,02 

Дәнекерлеудің жол 

берілетін температурасы 
°С 255 200 270 

Жұмыс 

температураларының 

аралығы 

°С -60÷ +85 -60÷ +70 -60÷ +100 

Су сіңіргіштік % 3 - 4 4 - 5 0,5 - 1 

 

Бір – бірінен оқшауланған ұялардан тұратын газ толтырылған 

пластмассалар пенопласттар деп аталады. Бұл әр алуан конструкцияларға: 

сәулелендіргіштерге, антенналардың қаптатамаларына және т.б. енгізілетін 

жеңіл материалдар. Радиоэлектронды аппаратурада ең көп қолданысқа 

полистиролдың және кремнийорганикалық полимерлердің негізіндегі 

пенопласттар ие болып отыр. Полистироль пенопласттар жоғары электрлік 

сипаттамаларға ие:   ρV ≈ 10
13

÷10
15 

Ом·м;   εr = 1,1÷1,4;   tgδ = 0,0006÷0,00012. 

Радиоэлектронды аппаратураның конструкциясының металл бөліктерімен 
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жанасқан кезде полистирол пенопласттар тіптен ылғалды атмосферада да осы 

металл бөліктердің коррозиясын тудырмайды. 

Полистирол пенопласттардың кемшілігі салыстырмалы төмен жылуға 

төзімділігі (65 - 70°С) болып табылады, бұлардың жылуға төзімділігі 180 - 

200°С болатын кремнийорганикалық пенопласттарда бұл кемшілік жоқ. 

 

  5.2 Электр оқшаулағыш лактар, эмальдар, компаундтар 

  

Электр оқшаулағыш лактар қабық түзетін заттардың органикалық 

еріткіштердегі ерітінділері болып табылады. Қатты бетке жағылған лак 

қабаты лак қабығын – лактың құрамына байланысты иілгіш немесе морт  лак 

қабығын түзей отырып, біртіндеп қатаяды. Еріткіштер ретінде буланатын 

сұйықтықтарды - бензол, толуол, ацетон, спирттерді пайдаланады. Қабық 

түзейтін заттарға полимерлер (полистирол, поливинилхлорид) және шайырлар 

(бакелит, эпоксид, кремнийорганикалық және т.б.) жатады. Кейбір лактардың 

құрамына тағы пластификаторлар және сиккативтер кіреді. 

Пластификаторлар – қатайған лак қабығына иілгіштік беретін заттар. 

Пластификаторлар ретінде кастор майын, зығыр майының майлы 

қышқылдарын қолданады.  

Сиккативтер – кейбір лактарға лактың қатаюын жылдамдату үшін 

енгізілетін сұйық немесе қатты заттар. 

Өзінің мақсатты қолданылуы бойынша электр оқшаулағыш лактарды 

сіңдіруші, жапқышты, эмаль - лактар және желімдеуші деп бөледі. 

Сіңдіретін лактарды электронды аппаратурада трансформаторлардың, 

дроссельдердің және т.б. орамдарына сіңдіру үшін қолданады. Орамдарға 

лактарды орамалардың бір - бірімен берік байланысуы үшін, сондай-ақ орама 

сымдарының оқшаулағышының кеуектілігін жою және жылу өткізгіштігін 

арттыру үшін сіңдіріп отырады.  

Жапқыш лактарды сіңдірілген орамдардың немесе баспа платаларының 

бет жағында тұтастығы үлкен – кеуектері жоқ, қалыңдығы 0,04 – 0,2 мм 

электр оқшаулағыш қорғаныс жапқыштар жасау үшін қолданады. Бұл лактар 

мыс және алюминий сымдарға жақсы адгезияға ие болуға, сондай-ақ үйкелуге 

үлкен кедергісі бар иілгіш қабық түзуге тиіс. Эмаль – лактарды 

поливинилацетат және полиэфир шайырлардың негізінде шығарады.  

Желімдейтін лактарды керамиканы керамикамен немесе керамиканы 

металмен, сондай-ақ пластмассаларды және басқа материалдарды желімдеу 

үшін қолданады. Желімдегіш лактардың ерітінділері әртүрлі қатты 

материалдарға жақсы адгезияға ие болуға және берік желім тігісін түзуге тиіс. 

Желімдегіш лактар ретінде эпоксид, бутвар-фенол және өзге полимерлердің 

негізіндегі құрамдарды кеңінен қолданады. Негізге байланысты, лактардың 

қатайған қабықтары термопластикалық заттар (полистирол, поливинил-

хлорид) немесе термореактивті заттар (бакелит, эпоксид) болуы мүмкін. 
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Лактардың аса маңызды сипаттамалары тұтқырлық, кебу уақыты, 

термопластикалық, су сіңіргіштік және электрлік сипаттамалар болып 

табылады. 5.2 кестеде ыстық кептірілгетін лактардың негізгі сипаттамалары 

келтірілген. 

 Электр оқшаулағыш эмальдар – бұл оларға енгізілген жұқа 

дисперсиялы заттары (пигменттері) бар лактар, жұқа дисперсиялы заттар 

ретінде әртүрлі металдардың тотықтары қолданылады. Аса жоғары 

тұтқырлыққа ие болғандықтан, эмальдар жапқыш материалдар болып 

табылады.  Олармен ылғалдан, атмосфералық және өзге әсер етулерден қорғау 

үшін трансформаторлардың лак сіңдірілген катушкаларын, баспа платаларын 

және басқа өнімдерді жабады.  

 Компаундтар – бұл органикалық заттардан алынған сұйық құрамдар. 

Лактардан ерекшелігі, компаундтардың құрамында еріткіштер жоқ және 

сондықтан қатайтылған кезде кеуексіз тығыз блоктар түзеді. 

 

5.2 кесте - Лактардың сипаттамалары                                                                      

Құрамы 

Лак 

тың 

марка 

сы 

Кеп 

тіру 

тем-

пера 

тура 

сы, 

°С 

Кепт

іру 

уақы

-ты, 

сағ. 

Термо 

плас-

тика-

лық 

20°С кезіндегі 

электрлік си-

паттамалары 

Жұмыс 

темпера-

турала-

рының 

аралығы, 

°С 

ү
л
ес

ті
к
 

к
ө

л
ем

д
ік

 

к
ед

ер
гі

, 
О

м
·м

 

эл
ек

тр
л
ік

 

б
ер

ік
ті

гі
, 

М
В

/м
 

Алкид және 

резоль 

шайырлардың 

ерітінділері-

нің қоспасы 

ФЛ-98 120 2 

150°С 

кезін-

де ке-

мінде 

50 сағ. 

1012 70 – 80 -50÷ +130 

Глиф- 

таль және ме-

ламиноформ- 

альдегид 

шайырының 

бутанолдағы 

ерітінділері-

нің қоспасы 

МЛ- 

92 
105 2 

150°С 

кезін-

де ке-

мінде 

24 сағ 
10

11
 60 – 70 -50÷ +130 

Кремнийорга-

никалық 

шайырдың 

КО- 

921 

200 4 200°С 

кезін-

де ке-

10
13

 70 – 80 -60÷ +180 
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толуолдағы 

ерітіндісі 

мінде 

75 сағ. 

 Мақсатты қолданылуы бойынша компаундтарды сіңдіретін және 

толтыратын (герметиктер) деп бөледі. Герметизация радиокомпонентті 

сыртқы ортаның әсер етуінен толықтай оқшаулауды білдіреді. 

Ыстық тәсілмен қатайтылған эпоксид компаундтарда қатайтқыштар 

ретінде қышқылдардың (малеин, фталь) ангидридтерін қолданады. Эпоксид 

шайырға енгізілген ангидридтер тек 70 – 150 °С кезінде ұзақ (4-20 сағ.) 

қыздырған кезде ғана эпоксид шайырлардың қатаюын тудырады. 

Суық тәсілмен қатайтылған эпоксид компаундтарда қатайтқыштар 

ретінде аминдерді (полиэтиленполиамин, пиридин және т.б.) қолданады. Суық 

тәсілмен қатайтатын қатайтқыштары бар эпоксид компаундтар тіршіліктің 

шектеулі мерзіміне (30 – 60 мин.) ие. 

 Қатайтылған эпоксид компаундтар терморе-активті диэлектрик болып 

келеді, келесі сипаттамаларға ие:  

тығыздығы 1200 – 1800 кг/м3;  

σр = 40 ÷ 60 МПа;  

а =5 ÷15 кДж/м
2
; 

 жылуға төзімділігі 50–110°С;  

ыдырау температурасы 340 – 350°С;  

суыққа төзімділігі  -45°С бастап -60°С дейін;  

   су сіңіргіштігі 0,1÷ 0,5 % көп емес (24 сағ. ішінде); ρV ≈1012 ÷1013 Ом·м;  

εr = 4 ÷ 5,2;  tgδ = (3 ÷20)10
-3

; 

  Епр=18 ÷30 Мв/м (қабаттың 1 мм қалыңдығы кезінде). 

 Кремнийорганикалық компаундтар электрлік сипаттамалардың жоғары 

деңгейіне, үлкен қыздыруға төзімділігіне және температуралық 

тұрақтылығына ие. Қатайтылған кремнийорганикалық компаунд резеңке 

тәріздес созылғыш зат болып келеді, келесі сипаттамаларға ие:  

тығыздығы 1000 – 1200 кг/м
3
;  

а =10 ÷15 кДж/м
2
; суыққа төзімділігі  -60°С бастап -70°С дейін;  

су сіңіргіштігі 0,05 ÷ 0,09 %);    

 ρV ≈10
12 

÷10
13 

Ом·м;  

 εr = 3 ÷ 4;  

 tgδ = 0,003÷0,008; 

  Епр=20 ÷50 Мв/м;  

қыздыруға төзімділігі 180 - 220°С; 

 бастапқы құрамдардың сақталу мерзімі 0,5 – 0,6 сағ. 

  

 6 - дәріс. Радиокерамикалық материалдар, шынылар және  

ситаллдар 

  

 Дәрістің мақсаттары: 

- радиокерамикалық материалдарды оқып білу; 
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- шыныларды және ситалдарды оқып білу. 

 

 Дәрістің мазмұны: 

- радиокерамикалық материалдардың мақсатты қолданылуы және 

құрамы; 

- шынылардың және ситаллдардың мақсатты қолданылуы және құрамы. 

 

6.1 Радиокерамикалық материалдардың мақсатты қолданылуы 

және құрамы 

 

 Дайын түрінде радиокерамикалық материалдар жоғары температуралар 

(1200  –  1600°С) кезінде олардың бастапқы құрамдас бөліктері арасында 

жүретін реакцияның нәтижесінде алынатын қатты, морт денелер болып 

келеді. Барлық керамикалық материалдардың ерекшеліктері химиялық 

инерттілігі, гигроскопиялықемес, жоғары қыздыруға төзімділігі болып 

табылады. 

Барлық керамикалық өнімдерді бастапқы қамыр тәріздес масса (жиын) 

түріндегі ұсақ дисперсиялы күйге дейін ұсақталған бірнеше құрамдас 

бөліктерден тұратын бастапқы керамикалық массалардан жасайды. Осы 

массалардан пластикалы пішіндеу немесе мундштук арқылы созу әдісімен 

берілген пішіндегі өнімдер алады. Дайын керамикалық бөлшектердің басым 

бөлігінде ашық реңдегі бояуы және кедір-бұдыр бет жағы болады. 

Бөлшектердің тегіс бет жағы тегістеумен немесе шыны тәріздес глазурь 

жабумен алынады. 

Барлық керамикалық бөлшектердің кемшілігі олардың морттығы және 

тек абразивті құралдармен механикалық өңдеу мүмкіндігі болып табылады. 

 Радиокерамикалық материалдарды шартты түрде радиоқондырмалы 

және конденсаторлық деп бөледі. Радиоқондырмалы керамикалық 

материалдарды жуан қабықты интегралды шағын схемалардағы платалардың 

оқшаулағыш негіздері ретінде қолданады. Бұл керамикадан сондай-ақ 

лампалы панельдер, орауыштардың каркастарын, галеталы ауыстырып, 

қосқыштардың негіздерін және т.б. жасайды. 

 Электротехникалық фарфор. 

Электротехникалық фарфорды 50% табиғи саз балшықтан, 25% 

кварцтан және 25% далалық шпаттан тұратын бастапқы салмақтан жасап 

шығарады. 80°С және одан жоғары температуралар кезінде үлкен диэлектрлік 

шығындарға және үлкен электр өткізгіштікке орай, қазіргі таңда 

радиоэлектроникада электротехникалық фарфор қолданылмайды, оны 

ультрафарфор және стеатит алмастырған. 

Ультрафарфор бастапқы салмақсының құрамы бойынша 

электрофарфордан табиғи материал – далалық шпаттың ВаСО3 көмірқышқыл 

барийімен алмастырылғандығымен ерекшеленеді. Далалық шпат тәрізді, 

ВаСО3 = ВаО + СО2 термиялық ыдырау кезінде пайда болатын барий 



34 

 

оксидінің далалық шпаты шыны тәріздес құрамдас бөлік (компонент) болып 

табылады.   ВаСО3 көмірқышқыл барийін енгізу ультрафарфордағы электр 

өткізгіштікті және диэлектрлік шығындарды азайтуға мүмкіндік берді. 

Ультрафарфор жасауға арналған шлихтаның құрамдас бөліктері бөлшектердің 

2 – 3 мкм дейінгі өлшемдеріне ұсақталады. Қыздырғаннан кейін алынған  

ультрафарфор салмағы бойынша корундтан (30–35%), муллиттен (35%), және 

шыныдан (30–35%) тұрады. 20°С температура кезіндегі радиокерамикалық 

материалдардың негізгі сипаттамалары 6.1 кестеде келтіріліп отыр.  

  

 6.1 кесте - Радиокерамикалық материалдардың сипаттамалары 

Материал Ты-

ғыз-

дық, 

кг/м3 

Механикалық Электрлік Элек-

трлік 
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Ультра- 

фарфор 

3850 220-390 3,5-4,6 1012-1013 8 – 8,5 (3–8)10-4 28–36 

Стеатит  3000 150-190 3,0-4,0 10
12

-10
14

 6 – 7 (3–8)10
-4

 40–42 

22ХС 3700 410-450 7,9-8,0 10
14

-10
15

 9,3 (5–6)10
-4

 50–52 

Поликор 1000 250-300  – 1015-1016 9,8 0,5·10-4 35–40 

Микролит 3900 420-450 4,1 10
14

-10
15

 9,5 1,0·10
-4

 32–36 

                         

Стеатит өзінің 65 – 80% (салмақ бойынша) құрамы кезінде бастапқы 

салмағында құрамына 65 – 80% табиғи материал – тальк 3MgO·4SiO2·H2O, 

сондай-ақ сазды заттар және шыны түзетін компоненттер (көмірқышқыл 

барийін және көмірқышқыл кальцийін) енгізеді. Шихтаның барлық құрамдас 

бөліктерін ұсақ етіп ұнтақтайды, кейін бастапқы икемді, созылмалы стеатит 

салмақсынан 1200°С – 1600°С температура кезінде одан кейін қыздыра 

отырып, пластикалы қалыптау әдісімен өнімдерді қалыптайды. Дайын 

стеататит өнімдердің құрылымдары 60 – 70 % MgO · SiO2 кристаллдарынан – 

клиноэнстатиттен және 30 – 40 % шыныдан тұрады. Стеатитте кристалл 

заттардың көп мөлшерінің бар болуы материалдың жоғары электрлік және 

механикалық сипаттамаларын қамтамасыз етеді.  
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Поликор – оптикалық мөлдірлікке және электрлік пен механикалық 

сипаттамалардың жоғары деңгейіне ие болып келетін, кеуексіз жоғары сазды 

керамикалық материал. Поликорды және поликор өнімдерді қыздыру 

барысында корунд кристалдарының өсуін баяулату үшін бастапқы салмаққа 

0,1 – 0,2% MgO қоса отырып, өте жоғары тазалықтағы саз балшықтан алады. 

Құрамында саз балшығы жоғары керамикалық материалдардың 

артықшылықтары болып тіптен 1500°С дейінгі температуралар кезіндегі 

үлкен механикалық беріктігі және 400°С дейін сақталып қалатын үлкен 

электрлік сипаттамалары табылады.  

Құрамында саз балшығы жоғары керамикалық материалдарды 

қолданудың негізгі салалары – микросхемалардың қыздыруға төзімді 

диэлектрлік төсемдері, магнетрондардың оқшаулағыш бөлшектері және т.б.  

Керметтер – бұл керамикалық заттан және металдан тұратын жасанды 

композициялық материалдар. Олар жоғары температуралар кезінде жоғары 

қыздыруға төзімді оксидтердің немесе карбидтердің металдармен өзара 

әрекеттесуінің нәтижесінде пайда болады. Мұнда металл бөліктері керамика 

түйіршіктерін байланыстыратын металлодиэлектр материал алынады. 

Керметтер өз бойында керметтердің металл бөлігі беретін жоғары қыздыруға 

төзімділікті, жақсы жылу өткізгіштікпен үлкен қаттылықты және химиялық 

инерттілікті үйлестіреді. Керметтерге үлестік электр кедергісін (ρV = 10
2
÷10

4 

Ом·м) арттыру үшін оқшаулағыш шыны енгізеді. Электроникада керметтерді 

резисті жұқа қабықты қабаттар жасау үшін қабықты интегралды 

микросхемаларда қолданады. 

 

 6.2 Конденсаторлық керамикалық материалдар 

 

Керамикалық конденсаторларды жасау технологиясы слюда, қабықты 

және қағаз конденсаторларды жасау технологиясынан анағұрлым оңайырақ, 

онымен қоса, керамикалық конденсаторлар герметизациялауды қажет етпейді, 

өйткені дайын түрінде керамикалық материалдар ылғалды сіңірмейді. 

Конденсаторлық керамикалық материалдар үлкен диэлектрлік 

өткізгіштікке ие болуға тиіс, бұл үшін оларда поляризация процестері 

қарқынды дамуға тиіс. Конденсаторлық керамикалық материалдар бір 

жағынан TiO2 титанның қос тотығының, немесе SnO2 қалайының қос 

тотығының, әлде ZrO2 цирконийдің қос тотығының және екінші жағынан - 

СаО, MgO, SrO сілтілік немесе сілтілік-жерлік металдардың қосылыстары 

болып келеді. Титанның қос тотығының негізінде жасалынған материалдарды 

титанаттар деп атайды: мысалға, магний титанаты MgTiO3, кальций титанаты 

CaTiO3, стронций титанаты3; қалайының қос тотығының негізінде жасалынған 

материалдарды – станнаттар деп атайды: мысалға, кальций станнаты CaZrO3, 

стронций станнаты SrSnO3; цирконийдің қос тотығының негізінде жасалынған 

материалдарды – цирконаттар деп атайды: мысалға, кальций цирконаты 

CaZrO3, барий цирконаты BaZrO3.  
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Олардың бет жағына қыздыру әдісімен қалыңдығы 15 – 20 мкм болатын 

тұтас күміс электродтарды жабады. Электродтарды коррозиядан қорғау үшін 

конденсатордың бүкіл бет жағына әр алуан түстегі ылғалға төзімді эмаль 

қабатын жабады. Эмальдың түсі температуралық төзімділікті көрсетеді. Титан 

керамика, әдетте, диэлектрлік өткізгіштіктің температуралық 

коэффициентінің теріс мәнін көрсетеді. 

 

6.2 кесте - Конденсаторлық керамикалық материалдардың сипаттамалары 

 Материал 10
6 
Гц 

жиілік ке-

зіндегі ди-

электрлік 

өткізгіштік 

10
6 
Гц жиілік 

кезіндегі 

диэлектрлік 

шығындар 

бұрышының 

тангенсі  

Диэлектрлік 

өткізгіштіктің 

температура-

лық коэффи-

циенті, 1/°С 

Статика-

лық иілу 

кезіндегі 

бұзатын 

кернеу, 

МПа 

Магний титанаты 14 0,0003 + 70·10
-6 

100 – 120 

Кальций титанаты 150 0,0004 -1500·10-6 120 – 150 

Стронций титанаты 250 0,0003 -250·10-6 90 – 110 

Кальций станнаты 150 0,0005 + 110·10
-6

 80 – 90 

Стронций цирконаты 18 0,0005 + 180·10-6 90 – 100 

Кальций цирконаты 25 0,0003 + 50·10-6 80 – 90 

Барий цирконаты 38 0,0005 -350·10
-6

 80 – 100 

                

 Барлық конденсаторлық керамикалық материалдар үлестік көлемдік 

электр кедергілерінің және электрлік беріктіктің үлкен мәндеріне ие: ρV ≈ 

10
11

÷10
13 

Ом·м; Епр=20÷30 Мв/м. Конденсаторлық керамикалық 

материалдардың сипаттамалары 6.2 кестеде келтірілген. 

 

 6.3 Шынылар және ситалдар 

 

Шынылар органикалықемес немесе органикалық шығу тегі бар аморфты 

термопластикалық материалдар болып табылады. Радиоэлектронды 

аппаратурада органикалықемес шығу тегі бар шынылар ең көп қолданысын 

тауып отыр. Олар арнайы іріктеп алынған тотықтардың: кремнийдің қос 

тотығының SiO2, саз балшықтың Al2O3, сілтілік тотықтардың Na2O және CaO 

мен BaO  сілтілік-жерлік тотықтардың K2O, қорғасынның PbO және 

мырыштың ZnO балқымалары болып келеді. Шынылар үшін шикізат 

материалдары болып кварц құмы, далалық шпат, бор қышқылы H3BO3, 

кальцийленген сода Na2CO3, доломит және т.б. қызмет етеді. Шикізат 

материалдарын ұсақтайды және араластырады, одан кейін алынған шлихтаны  

1300 – 1650°С кезінде шыны қайнататын пеште балқытады, одан СО2, SO3 

ұшпалы бөліктерін кетіреді, қалған тотықтар, сұйық біртекті шыны тәріздес 
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масса құра отырып, күрделі реакцияларға түседі. Одан ыстық престеу, құю 

әдістерімен және басқа да амал-тәсілдермен әртүрлі пішіндегі және өлшемдегі 

өнімдер алады. 

Ең үлкен электрлік және физика – химиялық сипаттамаларға кварц 

шыны ие, ол сілтісіз шынылар тобына жатады және балқытылған табиғи 

кварцтан (тау хрусталінен) алынады. Кварц шыныдан алынған өнімдер 

мүлдем мөлдір және электр сипаттамаларының жоғары деңгейіне ие:  

ρV = 10
14

÷10
15 

Ом·м;  

εr = 3,2÷ 3,5; tgδ = 0,0002;  

Епр=35 ÷ 40 Мв/м.  

Бұл өнімдер КТР-ң 5·10-7 1/°С ең аз мәніне ие, бұл оларға өте жоғары 

термотөзімділікті береді.  Кварц шыны жоғары жиіліктегі диэлектриктерге 

жатады, бірақ одан өнім жасап шығару балқытудың өте жоғары (1713°С 

жоғары) температурасына және одан күрделі профильдегі өнімдер алудың 

қиындығына орай шектелген. 

Ең оңай балқитын болып сілтілік шынылар табылады, олардың 

құрамында 10%-дан аса сілтілі тотықтар бар, бірақ бұл шыныларда өте көзге 

түсетін иондық электр өткізгіштік және үлкен диэлектрлік шығындар 

байқалады. Электр оқшаулағыш материалдар ретінде кең қолданысқа аз 

сілтілі шынылар (5% аспайтын сітілі тотықтары бар) ие болып отыр. 

Бұл әбден қанағаттанарлық электр сипаттамалары бар, салыстырмалы 

түрде оңай балқитын (1450°С) шынылар:  

тығыздығы 2600 – 3500 кг/м
3
; 

 σи=250 МПа; ρV ≈ 10
12 

Ом·м; 

 εr = 4,2 ÷7,0;  

Епр=20 ÷30 Мв/м; 

 tgδ = 0,001÷0,008.  

Шыныларды шыны конденсаторлар, өтетін оқшаулағыштар, 

микросызбаларға арналған диэлектрлік төсеніштер жасау үшін қолданады.  

Ситаллдар – бұл микрокристалл құрылымы бар кристалданған 

шынылар. Егер ең жақсы радиокерамикалық материалдарда (стеатит, 

ультрафарфор) кристалдардың өлшемдері 10 – 20 мкм құраса, ситаллдарда – 

0,02 – 1 мкм құрайды. Ситаллдарда шынының мөлшері 5 – 10 % аспайды. 

Ситаллдарға тән ерекшелік монокристалл құрылымының шыны 

фазасының бірқалыпты бөлінуімен бүкіл көлем бойынша біртекті екендігі 

болып табылады, бұл ситаллдардың жоғары механикалық және электрлік 

сипаттамаларын және оларда кеуектіліктің, газ өткізгіштіктің және су 

сіңіргіштіктің мүлдем болмауын қамтамасыз етеді. Механикалық беріктігі 

бойынша ситалдар керамикалық материалдардан және тіптен көптеген  

металдардан асып түседі. Ситаллдар жұқа қабықты микросызбалар үшін 

механикалық берік оқшаулағыш негіздер ретінде қолданылады. 
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 7 - дәріс. Пьезокерамикалық материалдар және электреттер 
 

 Дәрістің мақсаттары: 
 - радиокерамикалық материалдарды оқып білу; 

 - электреттерді оқып білу. 

 Дәрістің мазмұны: 
 - пьезокерамикалық материалдардың атқаратын міндеттері және 

құрамы; 

 - электреттердің атқаратын міндеті және құрамы. 

  

 7.1 Радиокерамикалық материалдардың атқаратын міндеттері және 

құрамы 
 

Пьезокерамикалық материалдар  белсенді диэлектриктерге жатады, 

оларға тура және кері пьезоәсерлер тән. Тура пьезоәсер пьезоэлектр 

материалдың пластинкасын қысқан немесе созған кезде оның қарама-қарсы 

бет жақтарында кері таңбалы (белгілі) электр зарядтар келтірілетіндігінен 

тұрады (7.1,а сурет). Бұл пьезоэлектриктің полярлануының нәтижесінде 

болады. Кері пьезоәсер пьезоэлектриктің пластинкасына тұрақты кернеу 

берген кезде оның деформацияланатындығынан тұрады. Айнымалы кернеудің 

әсерімен пьезоэлектриктің пластинкасы берілген кернеудің жиілігімен 

ауытқиды. 

Кері пьезоәсер құбылысы радиотехникада генераторлардың жоғары 

жиіліктегі ауытқуларын тұрақтандыру үшін, тура пьезоәсер құбылысы – 

қысым көрсеткіштерде, микрофондарда және т.б. қолданылады. 

Пьезоэлектриктің негізгі сипаттамасы келтірілген электр зарядының 

механикалық күш түсіруге қатынасын білдіретін пьезомодуль d болып 

табылады. Пьезомодульді ньютонға кулондармен көрсетеді. 

Табиғи кварц SiO2 алты қырлы пирамидалармен аяқталатын алты қырлы 

призмалар түріндегі жартылай мөлдір кристалдар болып келеді. Кварц 

кристалында x, y, z негізгі осьтерді айырып таниды (7.1, б сурет). 

 
а)                                                          б) 

7.1 сурет – Тура және кері пьезоәсерлер (а),  негізгі осьтерімен кварц 

монокристаллдар (б) 
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 Кварцтың электр сипаттамалары осы бойынша бұл сипаттамаларды 

анықтайтын кристаллографиялық осьтің бағытына байланысты өзгеріп 

отырады. Мысалы, z осінің бағыты бойынша:  

ρV ≈ 10
12 

Ом·м; 

  εr = 4,58;  

tgδ = 0,0003 

 және x немесе y бағытында  

ρV ≈ 10
14 

Ом·м;  

εr = 4,41; 

 tgδ = 0,0002; 

  Тығыздығы 2650 кг/м3, балқу температурасы 1713°С.  

Кварц кристалдарынан алмас құралмен осылардың қырлары осьтерге 

параллель болатын пластиналар кеседі, одан кейін бұларды тегістейді. Кварц 

пластиналардың қарама-қарсы беттеріне металл электродтарды салады. Ең 

көп пьезомодульге (d = 2,3 · 10
-12

)  x осьіне перпендикуляр бет жақтары бар 

пластинкалар ие болып келеді. 

Сегнет тұзы Na KC4 H4O6 · 4H2 O 55°С кезінде балқитын және суда 

еритін монокристалл диэлектрик болып табылады. Сегнет тұзында пьезоәсер 

оның үлгісі айналған кезде байқалады.  

Сегнетоэлектриктерге тән қасиеттер келесідей: бірнеше мыңға жететін, 

диэлектрлік өткізгіштіктің үлкен мәндері; диэлектрлік өткізгіштіктің берілген 

кернеуге тәуелділігі; жұмыс температураларының белгілі бір – Кюри 

нүктесінен (ТК) төменірек аралығы; тура және кері пьезоәсердің болуы; 

электрлік гистерезистің, яғни Q электр зарядының берілген кернеуден U артта 

қалуының бар болуы (7.2, а сурет). 

 

 
а)                                      б)                                      в) 

7.2 сурет 

 

  



40 

 

Керамикалық сегнетоэлектриктер жоғары қыздыруға төзімділігімен 

және механикалық беріктігімен, гигроскопиялы еместігімен және жасау 

технологиясының қарапайымдылығымен ерекшеленеді. Ең көп практикалық 

маңызға барий титанаты BaTiO3 ие, бұл керамикалық технология бойынша 

алынатын поликристаллды элемент. Барий титанатының диэлектрлік 

өткізгіштігінің температураға байланыстылығы 7.2, б суретте көрсетілген. 

Сызбада бұл материал үшін 120°С тең ТК Кюри температурасы атап 

көрсетілген. Кюри нүктесінен төменірек температуралар кезінде барий 

титанаты барлық сегнетоэлектрлік қасиеттерге ие, ал ТК жоғарырақ 

температура кезінде сегнетоэлектрлік қасиеттер ғайып болады. 

Барий титанатының диэлектрлік өткізгіштігінің Е электр өрісінің 

кернеулілігіне тәуелділігі 7.2, в суретте көрсетілген. Берілген кернеудің 

артуымен байланысты диэлектрлік өткізгіштіктің және, демек, 

сыйымдылықтың арта түсуі тек сегнетоэлектриктерде ғана байқалады, бұл 

қасиет диэлектрлік (параметрлік) күшейткіштерде пайдаланылады.  

Барий титанатынан өзге, қазіргі таңда сегнетокерамикалық 

материалдардың көп саны: кадмий титанаты CdTiO3, қорғасын титанаты Pb 

TiO3, литий ниобаты LiNbO3 және т.б. жасалған. Олар бір – бірінен негізінен 

алғанда Кюри температурасының мәндерімен ерекшеленеді. Мысалға, барий 

титанатында ТК = + 120°С, кадмий титанатында ТК = - 223°С, литий 

ниобатында ТК = + 450°С.  

Ең жақсы пьезоқасиеттерге қорғасынның цирконат-титанаты (ЦТС 

маркасы) деп аталатын, қорғасын титанатындағы Pb(Zr,Ti)O3 қорғасын 

цирконатының ерітіндісі ие. Сегнетоэлектриктерді төмен кернеулерге төмен 

жиіліктегі шағын габаритті конденсаторлар жасау үшін қолданады, өйткені 

бұл материалдардың tgδ мәндері салыстырмалы түрде үлкен, ал электр 

беріктігі шамалы. 

 

 7.2 Электреттер 

 

Электреттер оларды электрлендіргеннен және поляризациялағаннан 

кейін электр зарядын ұзақ уақыт сақтап тұратын және электр қуатының көзі 

болып қызмет ете алатын қатты диэлектриктер болып келеді. Электреттің  

пластинасының қарама – қарсы беттерінде шамасы бойынша тең, бірақ белгісі 

бойынша қарама-қарсы электр зарядтары шоғырланған. Электреттің негізгі 

сипаттамасы болып электрет пластинасының бет жағының бірлігіне 

жатқызылған, кулондармен көрсетілетін электр зарядының σ бет жақтық 

тығыздығы табылады. Электреттердің зарядының бет жақтық тығыздығының 

сандық мәндері σ = 10-8 ÷10-6 Кл / м2 шамасында тұрады. 

Электреттер алу үшін үлкен көлемдік кедергіге ие болып келетін қатты 

диэлектриктерді пайдаланады (7.1 кесте).  
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7.1 кесте 

Электрет 
Диэлектрлік 

өткізгіштік 

Үлестік 

көлемдік 

кедергі 
Ом· м 

Зарядтардың 

беткейлік 

тығыздығы, 
мкКл /м2 

Материал 

Политетрафторэтилен 2 10
16 

80 Полимер 

Поликарбонат 3 10
14

 50 Полимер 

Полиэтилентерафталат 3 10
14

 30 Полимер 

Полиметилметакрилат 4 10
12

 30 Полимер 

Магний титанаты 15 10
11

 60 Керамика 

Кальций титанаты 150 10
11

 80 Керамика 

 

Электреттер одан кейін бұл өрістегі диэлектрикті қыздыра отырып, 

қыздырылған диэлектрикке сыртқы электр өрісінің әсер етуі арқылы алынуы 

мүмкін. Қыздыру полярлы диэлектриктің полярлануын жеңілдетеді, сондай-ақ 

полярланатын диэлектриктің бетінде зарядтардың жиналуын тудырады. 

Диэлектрикті салқындатқаннан кейін дипольдердің қол жеткізілген бағыт-

бағдар алуы және диэлектриктің бетінде көлемдік зарядтардың жинақталуы 

сақталынады. Осындай өңдеудің нәтижесінде термоэлектреттер алынады. 

Фотоэлектреттерді осыған тұрақты кернеу беріліп отырған 

диэлектрикке жарықтың қуатты көзінің әсер етуі кезінде алады. Жарықтың 

және электр кернеуінің әсер етуімен диэлектриктің көлемінен зарядтар оның 

бет жағына ағылып келеді. Жарықты және кернеуді өшіргеннен кейін 

электреттің қарама-қарсы беттеріндегі жинақталған зарядтар сақталып 

қалады. 

Электреттер сонымен бірге диэлектрикке радиоактивті сәулеленудің 

әсер етуі кезінде (мысалға, диэлектриктің бет жағын диэлектрикке күшті, 

электр өрісі әсер еткен кезде жылдам электрондардың атқылауы кезінде) 

алынуы да мүмкін. Электреттердің электрлік қасиеттеріне температура, 

ылғалдылық және жанап өтетін радиация әсер етеді. Электреттердің сын 

температураларының мәндері құрамына байланысты 50°С бастап 120°С 

дейінгі шектерде тұрады. Электреттерді электроакустикалық 

түрлендіргіштерде, вибрацияны өлшегіштерде және т.б. қолданады.  

 

 8 - дәріс. Өткізгіш материалдар және өткізгіш сымдар 
 

 Дәрістің мақсаттары: 

 - өткізгіш материалдарды оқып білу; 

 - өткізгіш сымдарды оқып білу. 

 Дәрістің мазмұны: 
 - өткізгіш материалдардың атқаратын міндеттері;  

 - өткізгіш сымдардың атқаратын міндеттері және түрлері. 
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 8.1 Өткізгіш материалдардың атқаратын міндеттері 

  

Металл өткізгіш материалдардың көпшілігі жоғары электр өткізгіштікке 

ие (ρ = 0,015 ÷ 0,028 мкОм·м).  Бұл басым бөлігінде осыларды орама және 

радиомонтаж сымдары мен кабельдер жасау үшін қолданылатын таза 

металдар. 

Мұнымен қатар радиоэлектроникада үлкен электр кедергісі бар 

өткізгіштерді – әртүрлі металдардың балқымаларын қолданады. Металл 

(резистивті) балқымаларда ρ = 0,4 ÷ 2,0 мкОм·м. Бұл балқымалар үлестік 

кедергінің шағын температуралық коэффициенті (ТК ρ) бар металл 

материалдардың тобын құрайды және сым резисторларды және басқа да 

радиокомпоненттерді жасау үшін қолданылады. 

 

8.2 Радиоэлектроникада қолданылатын таза металдар және 

балқымалар 
 

Мыс – жоғары икемділікке, жетерліктей механикалық беріктікке және 

жоғары электр өткізгіштікке ие болып отырған негізгі материал. Мыстың 

балқу температурасы 1083°С, температуралық кеңею коэффициенті (ТКК) – 

17 · 10
-6

 1/°С. Өнімдер (орама, радиомонтаж сымдары және кабельдер) М00к; 

МОКу; Мок; М1к және М00б; Моб; М1б маркалы таза мысты қолданады. 

Мыстың мөлшері 99,99 – 99,90%. Жұмсақ мыстан (20°С кезінде) жасалған 

өнімдерде тығыздық 8900 кг/м
3
; σр = 200÷280 МПа; е = 6÷35%; ρ = 

0,072÷0,01724 мкОм·м. Мыстың барлық маркалары үшін үлестік кедергінің 

температуралық коэффициенті ρ = 0,004 1/°С. 

Қола мыстың қалайымен (қалайы қола), алюминиймен (алюминийлі 

қола), бериллиймен (бериллийлі қола) және басқа да легирлейтін 

элементтермен балқымасы болып келеді. Электр өткізгіштікке қатысты     

қола –  мысқа жол беріп қояды, бірақ одан механикалық беріктігі, серпімділігі, 

үйкелуге кедергісі және коррозиялық төзімділігі бойынша асып түседі. 

Қоладан серіппелі түйіспелер, тіркеуіштердің түйіспелі бөліктерін және басқа 

да бөлшектер жасайды.  

Латунь – мұнда мырыштың ең көп мөлшері 45% (салмақ бойынша) 

құрауы мүмкін, мыстың мырышпен балқымасы. Табақ латуньнан әртүрлі 

бөлшектер: қысқыштар, түйіспелер, бекітетін бөлшектер жасайды. Қоланың, 

латуньның және мыстың негізгі сипаттамалары 8.1 кестеде келтірілген.  

Ковар – никельдің (салмақ бойынша 29% жуық), кобальттың (18% 

жуық), темірдің (қалғаны) қорытпасы. Коварға тән ерекшелік оның 

ТКК=(4,3÷5,4) · 10-6 1/°С мәндерінің 20 – 200°С температуралар 

аралығындағы шынылардың және керамиканың ТКК мәндеріне жақындығы 

болып табылады. Бұл ковардың шышымен және керамикамен келісілген, 

герметикалы қосылыстарын жасауға мүмкіндік береді. Оны ИС және 

жартылай өткізгіш аспаптардың корпустарын жасау үшін қолданады.  
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 Алюминий атмосфералық коррозияға беріктігі жоғары және өткізгіштігі 

жағынан мыстан кейінгі екінші орында. Алюминийдің тығыздығы 2700 кг/м
3
 

яғни 3,3 есе мыстан жеңіл, балқу температурасы 658
0
С. Алюминий аз ғана 

қаттылықпен және аз ғана қысымға беріктігімен (σр = 80÷180 МПа) және 

мыспен салыстырғанда КТР= 24·10-6 1/°С ерекшеленеді және бұл оның негізгі 

кемшілігі болып табылады. Алюминийдің кейбір маркаларынан электролитті 

конденсаторлардың жабындыларын сонымен қатар фольга жасайды. 

Алюминий сымдар Ø0,08 – 8 мм дәлдікте үш түрлі: жеңіл (ЖА), жартылай 

қатты (ЖҚА), қатты (ҚА) болып бөлінеді. 

 

8.1 кесте 

Материал Өңдеу Өткізгіштігі,  

% 

Бұзушы кернеу 

қысым кезінде, 

МПа 

Қысым 

кезінде са-

лыстырмалы 

ұзаруы, % 

Өткізгіш мыс 

(99,95% мыс ) 

жұмсақ 

қатты 

100 

88 

200 – 250 

360 – 420 

40 

3 

Фосфоритті кола 

(6-7 % қалайы, 

0,15 % фосфор) 

жұмсақ 

қатты 

15 

10 

400 – 450 

950 – 1050 

60 

3 

Бериллилі қола 

(2 % берилли, 

0,5% никель) 

жұмсақ 

қатты 

36 

26 

700 – 790 

1600 –1750 

20 

9 

Жез Л62 жұмсақ 

қатты 

25 

24 

400 

880 

60 

5 

 
 Күміс асыл металдар қатарына жатады, бөлме температурасында 

тотықпайды. Тотығуы 200
0
С де басталады. Күміс пластикалық қасиеті 

жоғарылылығымен Ø0,01 мм дәлдікте өткізгіш сым және фольга алуға 

мүмкіндік береді. Күмістің негізгі сипаттамалары:  

тығыздығы 1050 кг/м
3
;
  

балқу температурасы 960,5 
0
С;  

  σр = 150÷180 МПа (жұмсақ күміс);  

  σр = 200÷300 МПа (қатты күміс);  

ρ = 0,0158
  
мкОм·м;  

ТКρ =0,00369 1/°С;   

КТР= 24·10
-6

 1/°С.  

Күмістен радиомонтажды өткізгіштердің мысты желілерінде 2500С ге 

дейінгі температурада қолданатын қорғаныш қабаттарын әзірлейді. Күміс 

толқын жүргізгіштің ішкі қабатына жоғары өткізгіштікті алу үшін және 

қоректендіру үшін (ПСр10, ПСр50), және де РЭА-да ток өткізгішті бөлігін 

қоректендіру үшін қолданылады. Алтын күмістен тіпті жоғары температурада 
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да тотықпайтындығымен ерекшеленеді. Жоғары пластикалық қасиеті бар, 

одан 0,005 мм қалыңдықта фольга және Ø 0,01 мм дейінгі дәлдікте өткізгіш 

сым дайындайды. 

 Алтынның негізгі сипаттамалары: 

тығыздығы 1930 кг/м3;  

балқу температурасы 1063 0С; 

σр = 150÷180 Мпа, ρ = 0,0224  мкОм·м;  

ТКρ = 0,00369 1/°С; 

КТР= 14,2·10
-6

 1/°С.  

Алтынды микросхемаларда және жұқа пленкалы қосылыстарда азғана 

токтарда қолданады, сонымен қатар  СВЧ резонаторларында және толқын 

жүргізгіштің қабырғаларына жабынды ретінде қолданады. 

  

 8.3 Жоғары электр кедергілі балқымалар 
  

 Бұл топтың негізгі өкіліне манганин және константан жатады.  

 Манганин – құрамында 85 – 89% мыс, 2 – 3% никель, және 11 – 13% 

марганец бар балқыма. Оның барлық балқымалар сияқты жоғары кедергілі 

және тұрақсыз кристалдық құрылымды болып келеді. Тығыздығы 8400 кг/м
3
; 

балқу температурасы 960 
0
С; КТР= 18·10

-6
 1/°С. 

 Манганиннен Ø 0,02 – 6 мм өлшемді жұмсақ (ПММ), қатты (ПМТ) 

сымдарды және де 0,08 мм қалыңдықта ленталар дайындайды. Манганин 

сымдар жоғары класты резистр алуда қолданылады. 

 Константан - құрамында 58 – 59% мыс, 1 – 2% никель, және 1 – 2% 

марганец бар балқыма. Тығыздығы 8900 кг/м
3
; балқу температурасы 1260 

0
С;    

 КТР= 14 · 10
-6

 1/°С. 

 Манганин бұйымдарының негізгі сипаттамалары:  

σр = 400 ÷ 638 Мпа, 

ρ = 0,45÷0,52
  
мкОм · м;   

ТКρ = (0÷6) ·10
-6 1/°С. 

 Константанның өзіндік кедергісі температура өзгерісімен өзгермейді.  

 Жоғары өзіндік кедергілі балқымаларға МЛТ – металл пленкалы 

өткізгішті резистр жатады. 

 

 8.4 Ыстыққа төзімді өткізгішті материалдар 

     

 Ыстыққа төзімді материалдарға құрамында хром никель және басқа 

компаненттер  бар балқымалар жатады. Негізі ыстыққа төзімді оттекті 

пленкалар қатарына хром оксиді CrO3 және никель тотығы NiO жатады. Олар 

балқыманың бетінде жоғары температурада да буланбайды. Құрамында 

никель және хромы бар балқыманы – нихром, ал мыс, алюминий, темірі барын 

– фехрал немесе хромал деп атайды. Балқымалар маркасындағы әріптер 

негізгі элементтерді нұсқайды: хром (Х), никель (Н), алюминий (Ю) және 
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титан (Т). Ал балқыма маркасындағы цифрлар балқыма құрамындағы 

металдың орташа мөлшерін нұсқайды: нихромда марка Х20 Н80 демек 

құрамында 20% хром және 80% никел (масса бойынша). 

 

8.5 Орауышты және радиомонтажды сымдар 

 

Орауыш сымдар эмальді изоляцияға 0,005 мм қалыңдықтан (Ø 0,03 – 

0,04 мм мысты желі) 0,04 мм ге дейінгі (Ø 1 – 2,5 мм мысты желі)  төселеді. 

Эмаль изоляциялы мыс сымдар 8.1 кестеде келтірілген. Эмаль изоляциялы  

орауыш сымдар жоғары қаттылықпен винифлекса (ПЭВ-1 және ПЭВ-2) және 

полиуретан (ПЭВТЛ-1 и ПЭВТЛ-2) қызықтырады. ПЕВ ТЛ өткізгіш сымдары 

жоғары ыстыққа тұрақтылықпен ерекшеленеді. Күйдіру процесінде бұл 

флюстеуші зат қызметін атқарады және эмалді изолияциядан тазартусыз 

қалайылауға болады. Жоғары қызуға тұрақты сымдар эмальденген полиамидті 

құрамды сымдар жатады. 

  

    8.2 кесте 

Сым 

маркасы 

Мысты желі 

диаметрі, мм 

Сымның 

сипаттамасы 

Изоляция 

қабатының 

қалыңдығы, 

мм 

Ыстыққа 

төзімділік 

°С 

ПЭВ-1 
0,02 – 0,05 

0,06 – 2,44 

Винифлекс құрамды 

изолияциаланған 

жоғары тұрақты 

эмальмен 

0,006–0,01 

0,01–0,09 

106-ға 

дейін 

(А класс) 

ПЭВ-2 0,05 – 2,44 

Изолияция 

қабатының 

қалыңдауымен 

0,012–0,07 
 

Сондай 

ПЭТВ-1 0,06 – 2,44 

Полиэфир құрамды 

изоляцияланған 

жоғары тұрақты 

эмальмен 

0,05–0,065 

130-ға 

дейін 

(В класс) 

ПЭТ-155А 0,06 – 2,44 

Полиэфирамид 

құрамды  

изолияциаланған 

жоғары тұрақты 

эмальмен 

0,013–0,045 

155-ке 

дейін 

(F класс) 

ПИЭТ- 

ИМИД 
0,1 – 1,3 

Полиамид құрамды 

никельденген және 

изоляцияланған  

жоғары тұрақты 

эмальмен 

0,012–0,03 

200-ге 

дейін 

(С класс) 
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    Орауыш сымдардың маңызды сипаттамаларына:  эмаль изолияцияның 

созылымдылығы, жылулық соққыға тұрақтылық, бір – біріне ширатылған екі 

сымның уатылуы және тесіп өту кедергісі 8.2 кестеде келтірілген. 

 

    8.3 кесте 

Мыс 

желінің 

диаметрі, 

мм 

Ұзындық 

бойынша 

ширатпа 

саны  

125 мм 

Бір – біріне ширатылған екі сымның тесіп өту 

кедергісі, В 

ПЭВ-1 ПЭВ-2 ПЭВТЛ-1 ПЭТВ 

0,05–0,11 40 350 – 500 450 – 700 350 – 500 650 – 800 

0,05–0,11 40 500 – 900 700 – 1200 500 – 800 900 – 1600 

0,05–0,11 40 800 – 900 1200– 1250 800 – 900 1600 

0,05–0,11 40 850 – 1000 1250– 1350 850 – 1000 1800 

0,05–0,11 40 850 – 1000 1350– 1500 850 – 1000 2000 

0,05–0,11 40 1000 – 1200 1500– 1800 1000 – 1200 2200 

0,05–0,11 40 1200 – 1300 1800– 2000 1200 – 1300 2400 –2600  

 

 Радиомонтажды сымдардан жұмсақ (ММ маркалы) мыс 

сымшаларынан тұратын бір желілі және коп желілі сымдар дайындайды. Көп 

желілі сымдар бір біріне оралған жеке – жеке желілерден тұрады. Олар ішкі 

блокты және блок аралық монтаждар кезінде қолданылады. 1000 В жоғары 

және 1000 В төменгі кедергілерді айырады. 

 Үлкен ыстыққа төзімділігі бар изолияциялы сымдарға (РКГМ, ПРКС 

және т.б.) кремнийорганикалық резенкелер жатады. Олардың жұмыс жасау 

температуралық аралығы –60 тан +180°С дейін. Кремнийорганикалық 

резенкелер жоғары электрлік қасиеттерімен және суға тұрақтылғымен 

ерекшеленеді. Салыстырмалы төмен механикалық қасиеттері олардың 

кемшілігі болып табылады.  

 Фторопласт – 4 жоғары және төменгі кедергілі ыстыққа төзімді 

монтаждық сымдар дайындайды. Фторопласт – 4 ыстыққа төзімділік жағынан, 

жұмыс жасау температуралық аралығы жағынан барлық диэлектриктерді 

басып озады. Сонымен қатар ол жанбайды және жоғары электрлік қасиеті 

болмайды.  

    

 9 - дәріс. Магнитті материалдардың сипаттамалары 

     

 Дәрістің мақсаты: 

- Магнитті материалдардың сипаттамаларын оқып үйрену. 

 Дәрістің мазмұны: 

- Магнитті материалдардың сипаттамалары және міндеттері. 
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9.1 Магнитті материалдардың сипаттамалары және мақсаттары  

 

 Магнитті материалдар дегеніміз ішкі магнитті өріспен магниттелетін 

материалдар. Негізгілеріне темір, никель, кобальт және құрамында 

техникалық таза темірі бар балқымалар жатады. Анық келтірілген магниттік 

қасиеті бар жарық шығаратын материалдар – ферромагниттер деп аталады.  

Ферромагнитті материалдың тәртібі магнит өрісінде бастапқы қисықпен 

көрсетілген (9.1, а сурет 1 қисық), магнит өрісіндегі материалдың Н-қа 

магниттік индукцияның В тәуелділігі. Магнитті материалдардың құрамы 

магнитті құраммен бағаланады. Олардың негізгілерін қарастырамыз.  

 Абсолюттік магниттік өткізгіштік μа  магниттік индукция В–ның 

магнит өрісіне қатынасы Генри көбейтілген метрмен өрнектеледі (Гн/м):  

  μа = В/Н , 

В – магнитті индукция , Тл, Н –магнит өрісінің кернеуі, А/м. 

 Салыстырмалы магнит өткізгіштік μ дегеніміз  абсолюттік магниттік 

өткізгіштіктің магниттік тұрақтылыққа катынасы:  

μ = μа / μ0 , 

магнитті тұрақтылық  μ0 –, вакуумдегі магнит өрісін сипаттайтын өлшем       

(μ0 = 1,25663710
-6

 Гн/м),  μ – өлшемсіз мән.  

 Абсолюттік магниттік өткізгіштік μа тек қана есептеулерде 

қолданылады. Салыстырмалы магнит өткізгіштік μ магнитті материалдардың 

құрамын бағалау кезінде қолданылады. Ол таңдалған бірлік жүйеге 

бағынбайды. Оны магниттік өткізгіштік деп атайды. Сызбада бастапқы 

магниттелу қисық (9.1, а сурет 1 қисық) магнит өрісінің кернеуінің үлкеюі: 

бастапқыда өте жылдам, кейін ақырын, сосын ВS  толығымен өзгермейді.  

 

 
9.1 сурет 

     

 Магнитті өткізгіштік магнит өрісінің кернеуіне тәуелді. 1 қисық 

пермаллой, 2 қисық таза темір үшін. Олар бастапқы μн және максималды μm 

магнитті өткізгіштіктерді айырады. Бастапқы μн магнитті өткізгіштік магнит 

өрісінің кернеулігі нөлге жақын болғанда қолданылады. Бұлар магнитті 
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материалдың әлсіз және күшті магнит өрісінде оңай магниттелетінін 

көрсетеді. 

 Магнит өткізгіштіктің температуралық коэффициенті ТКμ 

ферромагнетиктің температураға тәуелділік сипаттамаларының өзгеруін 

бағалайды.  

 Магнит өткізгіштіктің температураға тәуелділігі 9.2 суретте көрсетілген. 

Магнит өткізгіштіктің температурасы нөлге бірден төмендеуі Кюри 

температурасы (ТК) деп аталады. Жоғары температураларда 

ферромагниттердің магниттелу процесінде материалдардың атомдары мен 

молекулаларының жылулық қозғалысы басталады, нәтижесінде ол 

ферромагнитті материал болуын доғарады. ТК  таза темір үшін 768°С, никель 

үшін 358°С, кобальт үшін 1131°С.  

 ВS  индукциясы барлық магнитті материалдарға тән болса қанықтыру 

индукциясы деп аталады. ВS қаншалықты жоғары болса соншалықты материал 

магнитті болады.  

 Егер магнитті материалдың магниттілігі үздіксіз кернеулі магнит өрісі 

Н, магнит индукция В да монотонды қисық бойынша өседі. Бұл қисық  ВS   

қоректену индукцияға сәйкес келетін нүктеде аяқталады. Кернеудің 

төмендеуінен Н магнит индукциясы да төмендейді.  

 Қалған магнит индукция Вr  ферромагниттік материалдарының 

магнитсіздену арқылы бақыланады. Үлгінің магнитсізденуі үшін магнит 

өрісінің кернеулігі өзінің қарама қарсы бағытқа өзгертеді – Н . Өріс кернеулігі  

Нс индукция нөлге ұмтылғандағысы коэрцитивті күш деп аталады. 

Коэрцитивті күш қаншалықты жоғары болса материалдан магнитсіздену 

дәрежесі соншалықты төмен болады.  

  
                    а)                               б) 

 

9.2 сурет 

 

 Егер материал үлгінің магнитсізденуінен соң магниттену қарама қарсы 

бағытта болса, онда материалда қоректену индукциясы – ВS қайтадан 
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бақыланады. Магнит өрісінің Н = 0 - ге дейін көбірек төмендеуі  бастапқы 

индукцияның бағыты ВS үздіксіз жоғарылайды. Нәтижеде шекті гистерезис 

деп аталатын тұйық ілгек пайда болады. 

 Гистерезиске кеткен энергияның салыстырмалы жоғалымы РГ  - бір 

циклдағы материалдың бірлік массасының қайта магниттелуіне кеткен 

жоғалым. Ол ваттың килограммға қатынасымен өлшенеді (ВТ/кг). Олардың 

мәндері қайта магниттелу жиілігіне тәуелді.  

    Құйынды тоққа кеткен энергия жоғалымы РВ магнитті материалдың 

салыстырмалы электр кедергісіне ρ тәуелді, ρ қаншалықты жоғары болса 

құйынды тоққа кеткен энергия жоғалымы соншалықты төмен болады. 

Құйынды тоққа кеткен энергия жоғалымы магнитті материалдың тығыздығы 

мен қалыңдығына тәуелді және ол магнит индукция амплитудасының 

квадратына Вm  ауыспалы магнит өрісінің жиілігіне  f  пропорциянал. 

Магниттік материалдың ауыспалы жоғалымының қағаздық үлгісі РВ (Вт/кг) 

мына өрнегімен есептеледі: 

РВ = (164·h2Bm
2f 2)/dρ, 

h – қағаздық үлгі қалыңдығы, м;  

  Bm – магнит индукция амплитудасы,Тл; 

   f – жиілік, Гц;   

d–материал тығыздығы кг/м 
3
,  ρ –салыстырмалы кедергі, Ом·м. 

 Гистеризисті ілгектің формасын бағалау үшін оның тікбұрыштық 

қасиеті қолданылады. КП –гистеризистің шекті ілгекті мәнінің есептелуі: КП = 

Вr / Вm. КП қаншалықты үлкен болса соншалықты гистерезис ілгек 

тікбұрыштық формасына жақын. КП =0,7÷0,9 жоғары мәндерінде тұрақты 

магниттері болады.  

 Салыстырмалы көлемдік энергия WМ  (Дж/м
3
) магнитті қатты 

материалдардың құрамын сипаттайды. Келесі өрнегімен есептеледі:  

WМ = (ВdНd /2), 

Вd – индукция, максималы салыстырмалы көлемдік энергияға сәйкес, Тл;  

Нd – магнит өрісінің кернеулігі, максималы салыстырмалы көлемдік энергияға 

сәйкес , А/м. 1қисық магнитсіздену және 2 салыстырмалы магниттік 9.2-б. 

суретте келтірілен  1 қисық Вd индукциясының біршама мәндерінде және 

магнит өрісінің кернеулігі салыстырмалы көлемдік энергия Нd магнит WМ  

тұрақты мәніне жетеді. Бұл энергия тұрақты магнит құратын ауадағы екі 

полюс аралығына магниттің бірлік көлеміне қатысты энергия. WМ  мәні 

қаншалықты жоғары болса соншалықты магнит қатты материал.  

 

 9.2 Магнитті материалдардың жіктелуі  

    

 Магнит өрісіндегі қасиеттеріне байланысты барлық магнитті 

материалдар жұмсақ-магнитті және қатты магнитті болып екі негізгі топқа 

бөлінеді. 
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    Жұмсақ-магнитті материалдар  коэрцитивті күштің бастапқы және 

максималды және аз ғана мәнімен (НС ≤ 4000 А/м) өлшенеді, сосын оңай 

магнитсізденеді және магниттеледі. Бұдан басқа олар гистерезисте аз 

жоғалыммен айрықшаланады (9.3, а, б сурет). 

 

            
а)                                б)                               в) 

9.3 сурет 

  

 Жұмсақ магнитті материалдардың қасиеттері олардың химиялық 

жиіліктеріне және бұрылу коэффициентіне тәуелді. Әртүрлі кірмелердің 

мөлшері жұмсақ магнитті материалдарда қанша төмен болса сонша                 

μН  және μm  жоғары болады. НС  гистерезисте жоғалым аз болады. Жұмсақ 

магнитті материалдарды өндіру кезінде олардан зиянды кірмелерді (көміртек, 

фосфор, күкірт, оттек, азот және әртүрлі оксиддер) алып тастауға тырысады.  

 Қатты магнит материалдар коэрцитивті күштің үлкен мәнімен (НС ≥ 

4000 А/м) және қалдық индукция мәнімен (Вr ≥ 0,1 Тл).  9.3, в суретте жуан 

гистерезис ілгегі көрсетілген. Олар мангит энергияны ұзақ сақтай алады, яғни 

тұрақты магнит өрісінің пайда болуына қызмет етеді, сол себепті дайындауға 

осыларды пайдаланады.  

 Құрамы бойынша барша магнитті материалдар металдық және 

бейметалдық және магнит диэлектриктер болып бөлінеді.  

 Металдық магнитті материалдарға таза металдар (темір, кобальт, 

никель) және магнитті балқымалар жатады. Бейметалдықтарға – ферриттер, 

темір мен өзге металдардың ұнтақ тәрізді оксидтері жатады. Ал магнитті 

диэлектриктерге құрамында 60 – 80% ұнтақ тәрізді оксидтері, 40 – 20% 

диэлектриктері бар компазициялық материалдар жатады.  

 

10 - дәріс. Металды жұмсақ-магнитті және қатты-магнитті 

материалдар 

 

Дәрістің мақсаттары: 

- жұмсақ – магнитті материалдарды зерттеу; 
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- қатты – магнитті материалдарды зерттеу. 

 

Дәрістің мазмұны: 

- жұмсақ – магнитті материалдардың қызметі және сипаттамалары; 

- қатты – магнитті материалдардың қызметі және сипаттамалары. 

 

10.1 Металды жұмсақ-магнитті материалдар 

 

РЭА (радиоэлектронды аппараттарда) қолданылатын басты            

жұмсақ – магнитті металды материалдар карбонильді темір, пермаллойды, 

альсиферді және төменкөміртекті кремнийді құрыш (сталь) болып табылады.  

Карбонильді темір - бұл жұқа дисперсті Ø 1 – 8 мкм бөлшектерден 

тұратын ұнтақ. Карбонильді темірді көміртекті оксидті темірмен қосқан 

кездегі, пентакарбонильді темірді Fe(CO)5 ыдырату арқылы алады. 

Карбонильді темірдің жоғары магнитті сипаттамалары бар:  

 μб = 2500÷3000;  μm = 20000÷21000; Нк =4,5÷6,2 А/м. 

μб - басты магнитті өткізгіштігі; 

μm - максималды магнитті өткізгіштігі; 

Нк - коэрцитивті күш. 

Негізінде ұнтақ тәріздес карбонильді темір жоғарғы жиілікті магнитті 

диэлектрикті біліктерді жасап шығару кезінде қолданылады. 

Пермаллойлар – 45-80%  никельден тұратын  иілгішті темірникельді 

қоспалар - жоғары иілгіштігі болғандықтан, жұқа қағаздарға және қалыңдығы 

1мкм таспаларға (ленты) жеңіл иленеді. Барлық пермаллойлар құрамы мен 

химиялық ыдырауының тазалығынан басқа, арнайы термиялық өңделумен 

қамтамасыз етілетін жоғары магнитті сипаттамалармен ажыратылады (10.1 

және 10.2 кестелер) 10.1 және 10.2  кестелерде көрсетілгендей, ең жоғарғы 

меншікті электронды кедергісі,  демек, құйынды тоқтарды аз жоғалтатын 

және ең жақсы магнитті сипаттамалары бар лигерленген пермаллойлар болып 

келеді. Сол үшін оларды жоғары жиілікті радиоэлектронды аппарат 

түйіндерінде қолданады. 

Барлық пермаллойлардың түрлері материалдардың механикалық 

деформацияларына сезімтал - кесу кезіндегі қақталмаға штампылағанда және 

басқа да механикалық әсерлерге. Сол үшін осы жолмен алынған пермаллой 

бұйымы қосымша термиялық өңдеуге тартылады - берілген пермаллой үшін 

орнатылған құрамда вакумнің  ішінде босаңдатуға және жылдамдықпен 

суыту.  

Пермаллойлар қалыңдығы 0,002 - 0,5 мм лента, қалыңдығы 1-2 мм парақ 

және Ø 5 – 50 мм прутка түрінде жеткізіледі. Төменникельді пермаллойлар аз 

габаритті трансфарматорларды дроссей біліктерін дайындау үшін 

қолданылады. Лигерленген төменникельді және жоғарыникельді 

пермаллоелар 1-5 мм дейінгі жиілікте жұмыс істейтін аппараттың 

бөлшектеріне қолданылады.  
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Магнитті күшейткіштерде температураға тәуелдігі аз болатын 

тікбұрышты гистерезисті ілгері бар пермаллойлар (50НП, 79 НП, нм) 

қолданылады. Пермаллоелардың магнитті сипаттамалары -60°С ден +60°С 

дейінгі температураға тәуелді. 

 

10.1 кесте - Лигерленбеген пермаллоелардың негізгі сипаттамалары 

Никельдің 

құрамы, % 

Бастапқы 

магниттік 

өтімділік 

 

Максималді 

магниттік 

өтімділік 

 

Коэрцитивті 

күш, А/м 

Меншікті 

электрлік 

кедергі, 

мкОм·м 

78,5 7000 – 14000 130000-270000 2 – 3 0,25 

66 3000 – 3700 120000–200000 3 – 5 0,33 

50 2000 – 3000 50000 – 70000 6 – 10 0,45 

 

10.2 кесте - Легирленген пермаллоелардың негізгі сипаттамалары 

Никельдің 

құрамы, 

% 

Легирленген 

элементтердің 

құрамасы, 

% 

Бастапқы 

магниттік 

өтімділік 

 

Максималді 

магниттік 

өтімділік 

 

Коэрцитивті 

күш, А/м 

Меншікті 

электрлік 

кедергі, 

мкОм·м 

78,5 3,8 Мо 30000 250000 2 0,55 

66 2 Мо 4000 120000 0,7 0,48 

50 4 Сr 3000 30000 3 0,95 

 

Альсиферлер - 5,5 – 13% алюминийден, 9 – 10% кремнийден, қалғаны 

темірден тұратын, қақталмайтын нәзік қорытпа болып табылады. 

Альсиферлердің келесідей сипаттамалы бар: 

μб = 6000÷7000;    

μm = 30000÷35000;  

 Нк =2,2 А/м,   ρ= 0,8 мкОм·м. 

Салыстырмалы шектелген облыста қолдану кезінде альсиферлер 

пермаллойларды алмастырады. Ең үлкен жиіліктерде құйын тәрізді тоқтарды 

жоғалтатындықтан жиліктері 50 кГц аспайтын диапазонды олардан құйып 

жасалған өзектерді әзірлеп жасайды. Магнит басын (магнитная головка) жасау 

үшін уатылу (к истиранию) тұрақты 16% алюмини, 2,5% хром және қалғаны 

темірге негізделген 16 ЮХ қорытпа қолданылады. Осы қорытпаның магнитті 

сипаттамасы: 

 μб = 15000;    

 μт = 140000;  

 ρ= 1,5 мкОм·м.       

Төмен көміртекті кремнийді болат – темір кремнийінің 0,8 – 4,8% 

қорытпасынан тұрады. Кремний кристалдардың өсуіне мүмкіндік туғызып, 
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оған қоса болаттың магнитті сипаттамасы өсіретін цементитаны Fe3C 

ыдыратады. Кремнийді болаттар 0,08 % жоғары емес көміртекті құрайды. 

Кремнийді болат қалыңдығы 0,05 – 1 мм парақтар мен ленталарға жағылады 

және салыстырмалы арзан материал болып табылады. Үлкен мөлшердегі 

кремний болатқа енгізілген кезде, оның магнитті сипаттамасы жақсарады, 

бірақ болаттан дағдылы (штамповых) бөлшектерді дайындауға қиындықты 

соқтыратын, нәзіктігі өседі. 

Кремнезем болаттың меншікті электр кедергісін өсіреді және құйын 

тәрізді тоқтарды жоғалту жағдайын төмендетеді. Төмен көміртекті кремнийді 

болаттардың негізгі сипаттамалары 10.3 кестеде көрсетілген.  

 

10.3 кесте 

Болаттағы 

кремнийдің 

құрамасы, % 

Болат илемдеуінің 

түрі 

Бастапқы 

магниттік 

өтімділік 

 

Максималді 

магниттік 

өтімділік 

 

Коэрцитивті 

күш, А/м 

4,0 Ыстықтай 

илемденген 

300 – 400 6000 – 8000 31 – 33 

3,8 Суықтай 

илемденген 

600 – 900 2000 – 3500 9,5 – 14 

 

Кремнийді болаттардың магнитті сипаттамалары мен пермаллойлардың 

магнитті сипаттамаларын салыстыра отырып, соңғыларының үлкен 

артықшылықтарын байқаса болады. Сол үшін болаттар, үлкен магнитті 

өткізгіштігі қажет болмайтын және қандай да бір энергия жоғалта алатын, 

жауапкершілігі аз апараттардың түйіндерінде қолданылады. 

 

10.2 Металды қатты-магнитті материалдар 

 

Радиоаппараттарда қолданылатын, магнитті - қатты материалдарды 

тұрақты магниттерді дайындау үшін қолданылады. Тұрақты магниттердің 

негізгі талаптар: олар әуе саңылауында, өздерінің полюстарының арасында, 

тұрақты кернеумен, магнитті индукциясымен магнит алаңын құру болып 

табылады. Ол үшін тұрақты магнитте үлкен магнит энергиясы болу керек, 

яғни, магнитті - қатты материалдарда мүмкін үлкен коэрицитивті күш және 

қалдықты магнитті индукция болу қажет. Екінші талап ескеруге тұрақтылық 

болып келеді. 

Металды магнитт – қатты материалдарды 3 негізгі топқа бөлсек 

болады: мартенситті жоғары көміртекті қоспасыз болаттар; темір - алюминий, 

никель негізіндегі қоспалар; металды керрамикалық магнитті - қатты 

материалдар. 

Мартенситті болат негізінде хромды, вольфрамды және кобальтты 

(сәкесінше қоспасыз элементтермен) қолданылады. Тұрақты магниттер 
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болаттан жасалынған прутковтық жолақтарынан, мартенситті болаттардан, 

ыстық қақтамадан немесе штамповкадан дайындалады. Механикалық 

өңдеуден кейін оларды мартенситке шынықтырады, содан соң магниттейді. 

Магнитті сипаттамаларды тұрақтандыру үшін барлық магниттерді жасанды 

қартаюға ұшырату үшін – қайнатылған суда көп сағат ұстайды. 

Болатты магниттердің негізгі магнитті сипаттамалар:  

 хромдылар  

 Br = 0,90 Тл;  

 Нк  = 4600 А/м; Wm = 2,4 кДж /м
3 
;  

 вольфрамдылар  

 Br = 1 Тл;  

 Нк  = 5000 А/м;  

 Wm = 5,5 кДж /м3 ;  

 кобальттылар 

 Br = 0,95 ÷ 1,1  Тл;  

 НС  = 8000 ÷ 13600 А/м;  

 Wm = 11,0  кДж /м
3
. 

Ең жақсылары кобальтты болаттар болып келеді, бірақ олар хромды 

және вольфрамдылардан едәуір қымбат болып келеді. Маталды магнитті - 

қатты материалдардың магнитті сипаттамалары жоғары емес болғандықтан 

олардың қолдануы шектелген.  

Темір – алюминий - кремний негізіндегі қатты - магнитті қоспалар, өте 

жоғары магнитті сипаттамаларға ие болып жатыр. Бұл қоспалар кобальтпен, 

мыспен, титанмен және ниобимен лигерленеді, мысалға ЮНД12, ЮНДК15, 

ЮНДК18, ЮН13ДК14 және т.б. Қоспа маркаларындағы әріптердің 

мағыналары: Ю - алюминий, Н – никель, Д – мыс, К – кобальт, Б – ниобий,     

Т – титан. Әріптерден кейін тұрған сандар беріліп тұрған компоненттің 

құрамасын процентте (салмағы бойынша) көрсетеді. Магниттердің негізгі 

магнитті сипаттамалары: 

 Br = 0,5÷ 1,4 Тл;  

 НС  = (42 ÷ 145)10
3
 А/м;  

 Wm = 14 ÷ 32  кДж /м
3 
. 

Металлокерамикалық қатты магниттік материалдар келесі металлды 

ұнтақтардан жасайды: темір – никель – алюминий; темір – никель – алюминий 

– кобальт. Ұнтақталған магниттерді 1,0 – 1,5 МПа қысыммен сығып 

шығарады. Сығылған магниттер 1100 - 1300°С пісіріледі, пісірілген магниттер 

шынықтырады, кейінен берілген жылдамдықпен оларды суытып шығарады, 

сыртқы магнитті өрістің әсерінен термомагнит өңделеді. 

Металды керамикалық магниттердің артықшылықтары болып, оларға 

қосымша өңдеу қажет етпей, беттерінің таза болуы және берілген 

өлшемдерінің нақтылығы. Металды керамикалық материалдардың 

магниттерін қайрау арқылы өңдеуге болады. 
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11 - дәріс. Ферриттер мен магнитодиэлектриктер  

 

Дәрістің мақсаттары: 

- фериттерді талдау; 

- магнитодиэлектриктерді талдау. 

Дәрістің мазмұны: 

- ферриттердің тағайындалуы мен сипаттамасы; 

- магнитодиэлектриктердің тағайындалуы мен сипаттамасы. 

 

11.1 Ферриттердің тағайындалуы мен сипаттамасы  

 

Ферриттер өз алдына Fe2O3 темір тотығы және ZnO; NiO т.б.  

металлдардың тотығының қосындысынан тұрады. 

Ферритерді осы металдар оксидтерінің ұнтақ тәріздес  қоспаларынан 

дайындайды. Сығымдалған ферриттік өнімдер жоғары температуда 

біріктіруге ұшырайды. Ферриттің атауы оксиді ферриттің құрамына кіретін 

екі валентті немесе сирек кездесетін бір валентті металдардың атауымен 

анықталады. Егер ферриттің құрамына цинк оксиді кіретін болса, цинк 

ферриті деп аталады, егер никель оксиді болса никель ферриті деп аталады 

және т.б. 

Ферриттерді қышты өндіру технологиясымен шығарады, яғни бастапқы 

ұнтақ тәріздес металдардың оксидтерін диірмендерде ұсақтайды.  Осы өте 

ұсақ ұнтақ қоспадан пеште бірінші күйдіруге ұшырайтын  брикеттерді 

тығыздайды.  Күйдірілген брикеттерді үгітеді және алынған ұсақ дисперстік 

ұнтақты қандай да бір пластификаторға кіргізеді, мысалға, поливинил 

спиртінің ерітіндісіне. Пайда болған қоспадан 1000 - 1400°С  температурада 

күйдірілетін  ферриттік өнімдерді (сақиналар, құмыралар) тығыздалады.  

Алынған қатты морт өнімдерді (көбнесе қара түсті) тегістеу арқылы ғана 

өңдеуге болады.   

РЭА - да көбіне кеңінен пайдаланылатыны жұмсақ магнитті ферриттер: 

никель–цинкті, марганец–цинкті, литий –цинкті. Ферритердің шартты 

белгіленуі: НН – никель–цинкті, НМ – марганец–цинкті, ВЧ – жоғары жиілікті 

литий – цинкті , СЧ – өте жоғары жиілікті , ВТ – тікбұрышты гистерезистік 

ілмекпен. Әріптік белгіленулердің алдында  тұрған  сандар бастапқы орташа 

магниттік өтімділікті көрсетеді. СЧ фериттердің таңбаларында бұл сандар 

толқынның орташа ұзындығын (см), ал тікбұрышты гистерезистік ілмекті 

ферриттерде коэрицитивтік күшті (А/м) көрсетеді. Мысалға, 4000 НМ – 

бастапқы орташа магниттік өтімділі 4000 тең  марганец – цинкті  феррит;  150 

ВЧ – бастапқы магниттік өтімділігі 150 жоғары жиілікті феррит.  

Кеңінен пайдаланылатыны жұмсақ магнитті ферриттертің магниттік 

сипаттамасы 11.1 кестеде келтірілген. Ферриттердің қосымша сипаттамалары 

болып келетіндері: тығыздық - 3800 - 5000 кг/м
3
; ЖҰК = (5 ÷ 12)10

-6
 1/°С;  

кеуектілік 1 – 15%. 
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11.1 кесте  

Феррит  

таңбасы 

 

Бастапқы  

магниттік 

өтімділікті 

көрсетеді 

Коэрицитивтік 

күш,  

А/м 

Шекті  

электрлік 

кедергі, 

Ом·м 

Шектік 

жиілік, 

МГц 

Кюри 

температурасы, 

°С 

6000НМ 6000 12 0,1 0,01 130 

4000НМ 4000 16 0,5 0,7 130 

3000НМ 3000 24 0,5 0,8 140 

2000НМ 2000 20 0,5 1,5 200 

1000НМ 1000 80 0,5 1,6 200 

1000НН 1000 32 20 0,4 110 

600НН 600 56 10
2 

1,2 110 

400НН 400 80 10
3
 2,0 120 

200НН 200 160 103
 3,0 120 

150ВЧ 150 640 10
6
 25 400 

100ВЧ 100 720 10
4
 35 400 

50ВЧ2 50 800 106
 70 450 

10ВЧ1 10 560 10
8
 250 500 

 

 Ферриттер жұмсақ магнитті металл материалдарға қарағанда аз  

индукциялық қанығуға ие, сондықтан  оларды үлкен өрістерде пайдалану 

тиімсіз. Өте үлкен индукциялық қанығуға ие ферритер де бар, мысалы  НМС. 

Ферриттің бастапқы магнит өтімділігі аз болған сайын, соғұрлым ол кең 

жиілік аймағында қолданылуы мүмкін. Ферриттердің артықшылықтары 

болып келетіндері: кең жиілік аумағында магниттік қасиетінің тұрақты болуы,  

құйындық тоқтарда аз шығындар, электромагниттік толқынның өшу 

коэфицентінің аздығы, сонымен қатар ферриттік бөлшектердің қарапайым 

дайындалуы. Барлық магниттік материалдар секілді, ферриттер өзінің 

магниттік қасиеттерін ТК Кюри нүктесіне дейін сақтайды. Құрамы әртүрлі 

ферриттердің ТК  мәндері   70 - тен 500°С үлкен аралығында ауытқиды. ӨЖЖ  

радиоаспаптарында металл магнитті материалдар және төменгі жиілікті 

ферриттер (никель – цинкті және т.б.) құйынды тоқтарда көп шығындалуына 

әкелетін шекті электрлік кедергісінің аз болуынан қолданылмайды. 

  

11.2 кесте  

Феррит 

таңбасы 

 

Қалдық 

магниттік 

индукция, 

Тл 

Коэрицитивтік 

күш, 

кА/м 

Макси- 

мал 

магниттік 

энергия, 

кДж/м
3

 

Шекті 

электрлік 

кедергі, 

,Ом·м 

Кюри 

температурасы, 

°С 

6БИ240 0,19 240 6 10
3
 – 10

3 
450 

7И300 0,20 300 7 10
3
 – 10

3 
450 
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16БА190 0,30 190 16 103 – 103 450 

15БА300 0,30 300 15 10
3
 – 10

3 
450 

17БА220 0,33 220 18 103 – 103 450 

22БА220 0,36 220 22 103 – 103 450 

24БА210 0,37 210 24 10
3
 – 10

3 
450 

25БА150 0,38 150 25 103 – 103 450 

28БА170 0,38 170 25 103 – 103 450 

28БА190 0,39 1900 28 10
3
 – 10

3 
450 

  

 ӨЖЖ техникасында поликристалдық және монокристалдық ферриттер 

қолданылады.  Поликристалдықтарға литийлік (10СЧ9), магнийлік, никельдік 

және басқа ферриттер жатады. Бұл ферриттер тобы үлкен шекті электрлік 

кедергіге (10
8
 – 10

10
Ом·м) және үлкен ӨЖЖ аумағында магниттік қасиетінің 

тұрақтылығына ие.  

Тұрақты магниттерді дайындау үшін қатты магнитті ферриттерді, 

нақтырақ айтқанда олардың ішінен BaO · 6Fe2O3  барий ферриті  көп 

қолданылады.  Барий ферриттері жұмсақ магнитті ферриттерге қарағанда 

өзінің қасиеттерінің тұрақтылығымен ерекшеленеді, бірақ күрт температура 

өзгерісіне сезімтал. Барлық ферриттердің кемшлігі оның омырттылығы, 

магниттік қасиеттерінің    температураға аса және механикалық әсерлерге 

тәуелділігі. Ферриттер магниттік жартылай өткізгіштер болып келеді және 

температура көтерілген сайын олардың шектік кедергілері кемиді. Ол өз 

алдына құйынды тоқтың артуына әкеп соқтырады. Кең қолданысқа ие 

барийлік ферриттер 5.5 кестеде келтірілген. 

 

11.2 Магнитодиэлектриктердің тағайындалуы мен сипаттамалары  

 

Магнитодиэлектриктер өз алдына жұмсақ магнитті  ұсақ дисперстік 

бөлшектердің өзара әлде бір органикалық немесе органикалықемес 

дилектрлікпен байланысқан композициялық материалды құрайды.  Жұмсақ 

магнитті  ұсақ дисперстік материал ретінде карбональдік темірді, альсифер 

және кейбір пермаллой сұрыптарын ұнтақ түрге дейін ұсақталған қалпында 

қолданылады. Диэлектриктер ретінде эпоксидтік және бакелиттік смолдар, 

полистирол, сұйық шыны пайдаланылады. 

Диэлектриктің тағайындалуы магниттік материалдардың арасын өзара 

байланыстыру үшін ғана емес, және де олардың арасында оқшауландыру 

қабатын түзеп, сол арқылы магнитодиэлектриктің шекті электрлік кедергісін 

арттыру. Бұл құйынды тоқтарда көп шығындары күрт төмендейді және 

магнитодиэлектриктің жоғары жиілікте қолданылуына мүмкіндік жасайды  

(10 - нан 100 МГц магнитодиэлектриктің құрамына байланысты). 

Карбонильді темір және полистирол негізіндегі магнитодиэлектриктер 

альсифер және бакелиттік смолдар негізіндегі магнитодиэлектриктерге 
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қарағанда бұдан жоғары жиіліктерде жұмыс істей алады. Карбонильді 

магнитодиэлектриктердің жұмыс істеу темепературалар аралығы 60-тан  

+100°С, ал альсиферден  60 - тан  + 120°С. 

Фериттердің магниттік қасиетінен төменділігіне қарамастан 

магнитодиэлектрикті жоғары жиілікті радиоаспаптардың білегін жасауға  

қолданылады. Бұл магнитодиэлектриктің ферромагнетиктерге қарағанда 

магниттік сипаттамалары тұрақтылығына және олардан білектердің күрделі 

пішіндерін жасау мүмкіндігіне негізделген. Магнитодиэлектрикті 

бұйымдарды ыстық тығыздау немесе қысыммен құю арқылы алады. 

Магнитодиэлектриктерден бұйымдар өндірісі ферриттерден қарағанда жеңіл, 

себебі олар жоғары температуралы жылулық өңдеуді қажет етпейді. Сонымен 

қатар, магнитодиэлектрикті бұйымдар жоғары жиілікті бетпен және нақты 

өлшемдермен ерекшеленеді.  

Толтырмасы молибдендік пермалл немесе карбонильдік темір болатын 

магнитодиэлектриктер жоғары магниттік сипатттамаларға ие. 

Магнитодиэлектриктерді тығыздау кезіндегі қысым жоғары болған сайын, 

оның магниттік өтімділігі жоғары. Бұл қысымдар тығыздалатын бұйымның 

пішініне және тығыздалу күрделілігіне байланысты (14 ÷ 20)10
2
 МПа 

аралығында ауытқиды. Магнитодиэлектриктердің  шекті электрлік кедергісі 

10
4
 – 10

6
 Ом·м. 

 

 12 - дәріс.  Жартылай өткізгіштік материалдар 

             

 Дәрістің мақсаттары: 

 - жартылай өткізгіштердің мәні мен түсінігі; 

 - қоспалы жартылай өткізгіштер.  

 Дәрістің мазмұны: 

 - жартылай өткізгіштік материалдардың сипаттамаларын зерттеу; 

 - қоспалы жартылай өткізгіштерді сипаттау.  

               

 12.1 Жартылай өткізгіштік материалдар 

 

         Ең жиі қолданылатын жартылай өткізгіштер: кремний, германий, галлий 

арсениді, селен, теллур, әртүрлі оксидтер, сульфидтер, нитридтер және 

карбидтер. Егер әртүрлі элементтердің атомдарының құрылысын қарастырсақ 

онда электрондармен толыққан (ішкі) және толықпаған қабықшаларын 

(сыртқы) бөлуге болады. Соңғысы ядромен әлсіз байланыста болғандықтан 

басқа атомдармен оңай әсерлеседі. Сондықтанда сыртқы толықпаған 

қабықтағы электрондарды валентті деп атайды. Молекула құрғанда жеке 

атомдардың арасында әртүрлі типтегі байланыстар болады. Жартылай 

өткізгіштер үшін ең көп тарағаны ковалентті байланыс. Мысалы:                            

 Кремнийдің (Si) атомы төрт валенттік электронға ие, молекулаларда 

көршілес төрт атомның арасында ковалентті байланыс болады (12.1 сурет).   
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Абсолютті таза және біртекті жартылай өткізгіште нөлден өзгеше 

температурада бос электрондар мен кемтіктер жұп құрады, яғни электрондар 

мен кемтіктердің саны тең болады. Мұндай жартылай өткізгіштің электр 

өткізгіштігі меншікті электр өткізгіштік деп аталады.  

       Германий, Ge – элементтердің периодтық жүйесінің ІV 

тобындағы химиялық элемент. Германий шалаөткізгіш болғандықтан радио, 

электр техникасында кең қолданылады, сондай-ақ арнаулы құймалар жасауда 

пайдаланылады. Таза германий монокристалл түрінде вакуумда алынады.  

 Кремний (Sіlіcіum), Sі – элементтердің периодтық жүйесінің ІV 

тобындағы элемент. Табиғатта оттектен кейінгі көп тараған элемент. 

Өнеркәсіпте Кремний кремнеземді қыздырып, кокспен тотықсыздандыру, ал 

таза кремний төрт хлорлы кремнийді мырыш буы-

мен тотықсыздандыру арқылы алынады. 

 Таза кремний, темір, мыс, алюминий, қорғасын қорытпаларында 

қолданылады. Ол мұндай қорытпалардың қышқылдарға төзімді, мықты, 

электрлік және магниттік қасиеттерін арттырады. 

        Селен (лат. Selenіum), Se — элементтердің периодтық жүйесінің VІ 

тобындағы химиялық элемент, фоторезисторлар мен фотоэлементтерді 

шығару үшін пайдаланады.  

 Кремний карбиды SiC - металдар мен диэлектриктер аралығында 

жататын үлестік электрөткізгіштік мәндерімен сипатталады. Металдарға 

қарағанда шалаөткізгіш материалдардың электр 

өткізгіштігі температура жоғарылаған сайын артады. Поликристалдық 

кремний карбиды жарықдиодтар мен транзисторларды және диодтарды 

шығаруға пайдаланады. 

 Аморфты металдар. Атомдарының ретті орналасуы алыс 

қашықтықтарда да қайталанып отыруымен сипатталатын кристалдық 

денелерден аморфты денелердің айырмашылығы, мұнда тек жуық тәртіп қана 

орын алады. Кейбір заттар кристалл және аморфтық түрде де бола алады.       

          Кристалл және аморфты денелердің айырмашылығы, әсіресе жылулық 

қасиеттерінен қатты білінеді. Кристалл денелердің белгілі балқу 

температурасы болады. Кристалл заттың балқу графигінде горизонталь бөлік 

бар, ол балқу температурасының балқу процесінің барлық кезеңдерінде 

тұрақты екенін көрсетеді. Аморфты денелерде белгілі балқу температурасы 

жоқ. Қыздырған кезде аморфты дене жұмсарады, оның молекулалары өз 

көршілерінен оңай айырыла бастайды, оның тұтқырлығы кемиді, ал жеткілікті 

жоғары температурада ол өзін тіпті тұтқырлығы аз сұйық тәрізді ұстайды. 

Аморфты денелердің балқу графигінде горизонталь бөлік жоқ. Сондықтан 

қатты аморфты денелерді өте тұтқыр сұйық деп қарастыруға болады. Олар 

толық-изотропты. 

 Көптеген денелерді аморфтық күйден кристалдық күйге және керісінше 

өткізуге болады. Мысалы, кәдімгі шыныны белгілі температурада ұстап тұрса, 

онда ол ұсақ кристалдарға айналып шыны бұлдырланып кетеді. 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%96%D2%A3_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%8B%D2%9B%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%88%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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 Аморфты денелерді шыңдауға да болады. Егер аморфты денені жет-

кілікті жоғары температураға дейін қыздырып, молекулаларды  белгілі бір 

қалыпта орналасуына дейін жеткізіп, сосын оны тез салқындатсақ, онда 

салқындату алдындағы молекулалардың қалыптары сақталып қалады. Мұндай 

күйде аморфты денелердің тепе-теңдік күйге өтуі өте баяу жүреді, тіптен ақы-

рына дейін жетпейді де. Сондықтан оның шыныққаннан кейінгі күйі ұзақ 

уақыт сақталып қалуы мүмкін. Жоғары температурада дененің көлемі төменгі 

температурадағы көлемге қарағанда үлкен. Өте тез шыңдау кезінде беттік 

қабат ішкі қабаттарға қарағанда ертерек қатаяды да, қатты қабыршақ түзеді. 

Ішкі бөліктері  салқындағанда олар сығылады, сөйтіп ішкі және сыртқы қабат 

арасында күшті кернеулік пайда болып, ол денені бұзуға дейін жеткізуі 

мүмкін. Ішкі кернеуліктер анизотропия тудырады, олар оптикалық әдістермен 

жеңіл бақыланады. Мұндай кернеулікті тағы да қыздырып және содан кейінгі 

баяу салқындату арқылы жоюға болады. Мысалы, астрономиялық құралдар 

үшін үлкен мөлшердегі оптикалық линзаларды дайындағанда, шыны дененің 

салқындатылуы бірнеше айға созылады. 
 Кристалдар. Өзінің формасын да, көлемін де сақтайтын затты қатты 

дене деп атайтынымыз белгілі. Бірақ бұлар заттың қатты күйін тек сыртқы 

түріне қарап қана сипаттайды. Физикалық тұрғыдан алғанда біз бұл бел-

гілеріне қарап қатты күйді сұйық күйден айыра алмаймыз. 

 Қатты денелерді зерттеген кезде табиғатта олардың белгілі 

бұрыштармен орналасқан жазық беттерінің болатыны, кей жағдайларда 

олардың дұрыс көпбұрыштар түрінде кездесетіні белгілі. Мұндай қатты 
денелерді монокристалдар деп атайды (грек. моно – бір). Көпшілігінде 

монокристалдардың  мөлшерлері өте кішкентай, әйтсе де олардың арасында 

үлкендері де бар, мысалы тау хрустальдың кейбір монокристалының өлшемі 

адам бойымен теңеседі. 

 Кристалдардың ішкі құрылысын рентген сәулелерінің көмегімен 

зерттеулер олардағы бөлшектердің (молекулалар, атомдар және иондар) 
дұрыс орналасатынын көрсетті, яғни олар кристалдық (кеңістіктік) тор 

түзеді. Кристалдық тордағы қатты дененің бөлшектерінің ең орнықты 

тепе-теңдік қалпына сәйкес нүктелері тордың түйіндері деп аталады. 

 Тордың түйіндері дұрыс орналасып, кристалл ішінде периодты түрде 

қайталанып отырады. Бөлшектердің кристалдық тор түйіндерінде дұрыс 

орналасуы алыс реттілік деп аталады. 

 Физикада қатты денелер деп кристалдық құрылымы  бар денелер ғана 

аталады. Басқаша айтқанда, қатты дене бөлшектерінің орналасуында алыс 

реттілік болу керек. 

 Кеңістіктік тор. Кристалдағы бөлшектердің дұрыс орналасуынан кри-

сталдардың кейбір қасиеттерінің бағытқа тәуелділігі, 
яғни анизотропиясы шығады. 

 Анизотропия қасиетіне тек монокристалдарға ғана тән болатынын тағы 

да айта кетейік. Қатты денелердің көпшілігінің құрылы-
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мы поликристалды   (грек. поли – көп), яғни микроскоппен ғана көруге бола-

тын өте ұсақ кристалдардың жиынтығынан тұрады. Бұл шағын кристалдардың 

бір – біріне қатысты хаосты орналасуынан қатты дене тұтастай алғанда изо-

тропты, яғни жеке шағын кристалдардың анизотропиясы болса да, дененің 

барлық бағыттардағы қасиеттері бірдей. Аморфты денелер де изотропты, се-

бебі олардың кеңістік торы жоқ. Поликристалды денелер мен аморфты де-
нелердің айырмашылығы мынада: поликристалдық дененің анизотропия 

байқалатын өте кішкентай бөлігін бөліп алуға болады, ал аморфты де-

нелердің кез келген бөлігін қарастырсақ та, ол әрқашан изотропты. 

 Кристалдық құрылымдардың түрлері. Кристалдардың әртүрлі типтерін 

және түйіндердің кристалдық торда орналасу мүмкіндіктерін 

кристаллография зерттейді. Физикада кристалдық құрылымдарды 

геометриялық тұрғыдан емес, кристалдағы бөлшектер арасындағы өзара 

әрекеттесу күштерінің сипаты, яғни бөлшектер арасындағы байланыстардың 

түрлері бойынша қарастырады. Кристалл торының түйіндерінде орналасқан 

бөлшектер арасында әрекет ететін күштердің сипаты бойынша кристалдық 

құрылымдарды төрт түрге бөледі: иондық, атомдық, молекулалық және 

металдық. 
 Иондық кристалдық құрылым тор түйіндерінде оң және теріс 

зарядталған иондардың болуымен сипатталады. Иондар арасындағы электрлік 

тартылыс және тебілу күштері оларды тордың түйіндерінде ұстап тұр. Иондық 

торда зарядтары әртүрлі иондар бір - біріне аттас зарядталған иондарға 

қарағанда жақынырақ орналасуынан, әр аттас зарядталған иондар арасындағы 

тартылыс күші аттас иондардың арасындағы тебілу күштерінен артық. 

Иондық кристалдардың  біршама беріктігі осымен түсіндіріледі. Иондық 

кристалдық торы бар заттар балқыған кезде тордың түйіндеріндегі иондар 

ерітіндіге өтеді де ток тасымалдаушыларына айналады. Сондықтан мұндай 

ерітінділер жақсы ток өткізгіштер болып табылады.  

 Тор түйіндерінде бейтарап атомдардың болуымен сипатталатын құры- 
лым,  атомдық кристалдық құрылым деп аталады. Олар коваленттік 

байланысқан. Коваленттік байланыс деп іргелес орналасқан екі атомның 

өзара екі валенттік электрондар алмасуы кезінде туатын тартылыс күшінің 

салдарынан пайда болатын байланысты атайды. Әр атомнан бір - бірден 

алынған екі валенттік электрондар  енді бір мезгілде екі атомға да тәуелді. Бұл 

электрондар атомдар арасында жүріп байланыстыру арқылы оларды 

молекулаға айналдырады. 
      Молекулалық кристалдық құрылым кеңістік торының түйіндерінде де 

заттың бейтарап молекулаларының орналасуымен ерекшеленеді. Түйіндерде 

оларды молекулааралық күштер ұстап тұрады. Молекулааралық өзара 

әрекеттесу әлсіз, сондықтан молекулалық торы бар қатты заттар оңай қирайды 

және балқу температурасы төмен. Молекулалық кеңістіктік торы бар заттарға 

мұз, нафталин, қатты азот және органикалық қосылыстардың көпшілігі 

жатады. 
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12.1 сурет                                             12.2 сурет 

 Металдың кристалдық торының түйіндерінде оң зарядталған металл 

иондары бар. Барлық металдар атомдарының валенттік электрондары, яғни 

атом ядросынан ең алыс орналасқан электрондар атомдармен нашар 

байланысқан. Олар атомдарын тастап, кристалл торының бойында хаосты 

қозғалады, оларды жеке атомдар иемденбейді. Мұндай электрондар атомдар 

арасында емін-еркін қозғалып жүре алады. 

 Сонымен, металдағы әрбір атом өзінің шетте орналасқан электрондары-

нан айырылып, атомдар оң зарядталған иондарға айналады. Олардан 

жұлынған электрондар кристалдың өне бойында қыдырып жүріп, түйіндердегі 

иондарды орнықтырақ етіп, металға қаттылық қасиетті береді.  

  

 12.2 Қоспалы жартылай өткізгіштер 

  

 Таза күйінде Si және Ge диэлектриктік қасиеттерге иеленеді, бірақ 

олардың өткізгіштігі аз мөлшерде (шамада) қоспаларды енгізсе, түпкілікті 

өзгереді. 12.3 суретте Ge-дің (кристалл торының) моделі, оның бір атомын As 

(күшін) атомымен орнын бастырған. Міне осыны As-атомды қоспа дейді. 

Күшінің (As) сыртқы орбитасында 5 электрон, сондықтан Ge-кристалына 

«тұрғанда» оның бір электроны еркін болып қалады. 

 Бұл артық электрон өте қозғалғыш, сондықтан потенциалдар айырымы 

пайда болғанда ток тасымалдаушы бола алады. Еркін электрондар санын 

(мөлшерін) жартылай өткізгіш ішіне енгізілетін қоспа атомдар санын өзгертіп, 

бақылауға (тексеруге) болады. Қоспаларды жартылай өткізгіштерге енгізгенде 

еркін электрондар пайда болса – бұл жартылай өткізгіш енгізілген 

қоспа донор деп аталады, ал жартылай өткізгішінің өзі қоспалы жартылай 

өткізгіш деп аталады.  
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12.3 сурет 

 

 Донор қоспасы бар жартылай өткізгіштерде өткізгіштік еркін 

электрондармен сипатталады да, бұндай жартылай өткізгіштерді  n-типті 

(negative) деп атайды.  

 
 

12.4 сурет 

 

 Егер жартылай өткізгіш – кристалл торы ішіне сыртқы қабаттарыда үш 

электрон болатын, мысалы бор, индий атомдарын енгізетін болсақ, 

электронның жоқтығы кристалл ішінде кемтіктің пайда болуына келтіреді 
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(12.4 сурет). Сырттан түсірілген кернеу бұндай жартылай өткізгіштерде 

электрондардың оң таңбалы түйіспеге, ал кемтіктердің теріс таңбалы түйіспе 

жағына қозғалысына келтіріледі. Кемтіктердің қозғалысын да ток ретінде 

қарастыруға болады. Жартылай өткізгіштерді р-типті (positive) деп, ал 

қоспаларды акцепторлар деп атауға келіскен.  
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