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,Щослiдження властивостей практично кориснlD( функцiон€tльних

матерiалiв, зощрема, нових нанонаповýених полiмерних систем, е важливою

задачею сучасн!ж природfiичих галузей науки взагалi i фiзики полiмерiв,

зокрема. ,Щисертацiя JIяtшука Т.Г. присвлIена акryальнiй проблемi - вивченrшо

впливу нанонаповtшовачiв на властивостi та релаксацiйнi процеси в полiмерних

композитtlх. Як це вказанс в дисертацiйнй роботi, певний KoMIuIeKc

властивостей гетерогенних полiмерних систем визначасться мiжфазними i

поверхневими явищами та взаемодiями мiж структурними елементами

композитiв, у яких загrlJIьною характеристикою с виражена морфологiчна

гетерогеннiсть iiHboТ струкry"ри, обумовлена як структурою полiмерноi матрицi,

так i особливостями наповнювачiв. При експериментальних дослiдженнях

релаксацiйно - сг{ектрометричними методами залиша€тъся нез'ясованим ефект

розщеплення та змiщення релаксацiйних переходiв. який може бути пояснений

iснуванням межового шару, утвореного на границi розподiлу фаз полiмер -

наповнювач. З iншого бопу, акryаJrьною науковою задачею заJIишаеться на

сьогоднi дослiдження механiзмiв структуроутворення у полiмерних композитах

iз нанодисперсними металевими наповнювачами, якi викликають практичний

iHTepec, зокрема, з'ясування впливу металонанодисперсних наповнювачiв може

слуryвати основою формуваннJI умов стiйкостi таких полiмерних систем до дii

зовнiшнiх силовкх та енергетиIIних полiв, створеЕня та використанrrя rx у
HoBiTHix технологiях. З огJIяду на наведеIIе вище темп дцсертацiйноi роботи

Ляшука Т.Г. с актуальною та ва}I$Iпвою.

Акryальнiсть роботи також пiдтвердхсуеться тим, що викл4денi

резудьтати були отриманi в рамках науков!о( дослiдlкень у науковю(

лабораторiях <Фiзики полiмерiв> кафсдри фiзики, acTpoнoмii та методики

викладан}u{ Рiвненського державного ryманiтарного унiверситету в межах тем



<Системний пiдхiд i iнформацiйнi аспекти запису, збереження, перетворення та

зчитуваннrI конфiryрацiйноТ iнформацiТ полiмерних систем}) (Jф

д/р 010бU000490), <<Вплив нелiнiйних ефектiв на кiбернетику структури та

енергообмiннi процеси в гетерогенних полiмерних системах)) (М

дlр 0109U000176), <Вплив електромагнiтного та гiдродинамiчного ефектiв

вибуху провiдникiв на одержанюI i

нанокомпозитiв>> 1Nэ л/р 01 12U001 499).

фiзичнi властивостi полiмерних

Мета роботи Jlяшryка Т.Г. полягала у дослiдженнi впливу морфологiчноТ

гетерогенностi полiмерних систем, отриманих на ocHoBi полiвiнiлхлориду

(ПВХ), на комплекс властивостей комtrози,ry-, одержаннi нових

металонанодисrrерсних наповнювачiв, розробчi та описовi моделей таких

полiмерних металонаповнених систем iз врахуванням джерел його

гетерогенностi та з'ясуваннi поведiнки дослiджуваних систем при дii
зовнiшнього електричного та теплового полiв.

Щисертацiйна робота Ляшука Т.Г. <Вплив морфологiчноТ гетерогенностi

на релаксацiйнi та теплофiзичнi властивостi нанонаповненог0 полiвiнiлхлориду>>

с логiчним завершеним науковим дослiдженням, яка складаеться з анотацiТ

украiЪською та англiйською мовами, встуirу, чотирьох роздiлiв, висновкiв,

списку використаних джерел (17З джерела) та додатку i викладена на |94

cTopiHKax друкованого тексту, мiстить З8 рисункiв та 17 таблиць.

Не зупиняючись детально на змiстi кожного з чотирьох роздiлiв роботи,

зазначу найбiльш важливi результати дисертацiйноi роботи, викладенi

Ляшуком Т.Г. у дисертацiТ, якi складають наукову новизну дисертацiйноi

роботи.

Запропонований електрохiмiчний метод i метод електричного вибуху

провiдника для одержання нових наповнювачiв (нанодисперсних порошкiв

металiв) гнучколанцюгових полiмерiв (на прикладi ПВХ) як активних

модифiкаторiв електричних i теплофiзичних властивостей полiмерних

композитiв.

У результатi проведених дослiджень морфологiчноi гетерогенностi

полiмерноТ матрицi та топологiТ нанодисперсного наповнювача як джерела



релаксацiйних та термiчних змiн властивостей композиту проведено оцiнку

дисипацiТ енергiТ зовнiшнього електричного та теплового поля в дослiджених

металодисперсних ПВХ та з'ясовано вплив розмiру" пакування елелtентiв

струкryри на релаксацiйнi властивостi композигJ- та запроtrоновано

самоузгоджений термодинамiчний пiдхiд для побудови моделi полiмерних

систем з врахуванням llоздовжнiх та поперечних мод коливань елементiв

струкryри металонанодисперсного ПВХ.

Ступiнь обгрунтованостi наукових положень, висновкiв,

сформульовапих у дисертацiь ik достовiрнiсть обумовлена використанням

комплексного пiдходу до експериментального дослiдження, а саме: використано

традицiйнi надiйнi експерименталънi методики (дилатометрiя, N,{етоди

дiелектричноТ спектроскопiТ, диференцiального термiчного та

термогравiметричного аналiзу, 1Ч-спектроскопiя).На мiй погляд, до позитивних

рис дисертацiй слiд вiднести ретельтгу- пiдготовку зразкiв. ОсобливоI уваги

заслуговуе метод приготування наповнювачiв методом електричного вибчху. В

роботi представлено темпераryрнi й концентрацiйнi залежностi

електропровiдностi" складових комплексних модулiв. теплосмностi.

Експериментальнi результати можна вважати достовiрними. Iнтерпреташiю цих

залежностей проведено на ocHoBi феноменологiчних та напiвфеноменологiчних

моделей. Такий пiдхiд вiдповiда€ сучасно\4у стану дослiджень у роздiлi фiзики

полiмерiв, присвяченому релаксачiйним процесам, Виконаний у дисертацiТ

експеримент та iнтерпретацiя цього експерименту свiдчать про високий

професiйний piBeHb дисертанта.

Повнота викладу матерiалiз дисертацiТ в опублiковацпх працях та

авторфератi. Результати дисертацiТ викJIадено в 11 статтях у фахових

х(урнаJIах, з якшх 9 стжеil проiндексованi у наукометричнй базi Scopus, а також

апробованi на фахових конференцiях, що пiдтверджено 19 тезами дошовiдей.

Огryблiкованi резудьтати дисертацiТ вiдповiдають паказу МОН УкраТни вiд 17

жовтня 2аП року Ng 1llz (зi зrrлiнами) <Про оггублiцуванIuI резулътатЬ

дисертацtil на здобуття наукових сryпенiв дOктора i каrrдидата Hayк>i, зокрема

пlдrryнкry 2.2.



Двтореферат за своIм змiстом iдентичний основним положенням

дисертацii.

Oцirrюючи позитивно результати дисертацйноi роботи JIяшryка Тараса

Григоровича, хочу в}Iсловити TaKi зауваження,

]) Дналiзуючи данi. представленi на рис. З.1, дисертант в}кивас TepMiH

<швиДкiстЬрУхУносiТв>,ненаДаЮчиПояснення'ЩовiнВВаЖаСносiями

струму в наповненому ПВХ,

2) Вiдсутне пояснеЕня TepMiHy {(активний центр Еаночастинки)) (стор, 94),

3) На стор.94 пропонусться модель, в якiй межовому шару пришису€ться

активний опiр, однак щодо мiкроскопiчного rIоходжеЕIIя цього опору

лояснення вiдсутнс.
в дисертац11инlи

вказанi недолiки не впливаютъ на важJtивrýlь U_tP_LrNIafll1l,\ б лyrwwylqr+rIlrlur

роботi Ляrrryка 1'. Г. результатiв i не знихсують ii науковот та практичнот цiнностi,

Вважаю,lцопоДанадисертаuiйнаробота<ВпливморфологiчноТ

гетерогенностi на релаксацiйнi та теплофiзичнi властивост1 нанонаповненого

полiвiнiлхлориду> вiдповiдае вимогаN{ <Порядку присудження наукових

сryпенiв>), затвердженого fIостановою Кабiнеry IVIiHicTpiB УкраiЪи вiд 24 липтlя

201З року Jr{s 567 (зi змiнами), зокрема пунктам 11 - 13. а Ti автор, JIяшук Тарас

григорович, заслугову€ на присудження йоrпry наукового ступеня кандидата

фiзико-математичних наук за спецiальнiстю 01.04.19 - фiзика полiмерiв,
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