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Актуальність теми дисертаційного дослідження. Процеси 

структурування епоксикомпозитних матеріалів повʼязані з утворенням міцних 

хімічних звʼязків між реакційноздатними групами макромолекул полімерної 

матриці та активними групами на поверхні наповнювачів, що можливо у 

випадку відсутності інертних речовин у складі епоксикомпозитного матеріалу. 

Тому основні дослідження роботи стосуються визначення здатності системи до 

взаємодії компонентів між собою за рахунок очищення поверхні волокон та 

видалення розчинника з кремнійорганічного лаку, що дозволяє відзначити 

актуальність та перспективність досліджень в даному напрямку.  

Дисертаційна робота має зв’язок з науковими програмами, планами, 

темами, оскільки дослідження фізико-механічних та триботехнічних 

властивостей епоксикомпозитних матеріалів безпосередньо пов’язані з 

державною науковою роботою («Розроблення покриттів із комплексом 

керованих властивостей на основі плазмоелектролітних технологій для 

трибовиробів») і з науковими планами кафедри матеріалознавства Луцького 

національного технічного університету.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертації. В роботі використано методики 

визначення фізико-механічних (адгезійна міцність, міцність при стисненні, 

твердість, ударна в’язкість, ударна міцність, вміст гель-фракції), 

триботехнічних (інтенсивність вагового та лінійного зношування, коефіцієнт 

тертя) та експлуатаційних характеристик (стійкість до циклічної зміни 



температури, корозійна стійкість, водопоглинання). Використано сучасні 

методи дослідження структури (електронна мікроскопія) та процесів 

структурування (ІЧ-спектроскопія). Оптимізацію складу епоксикомпозитних 

матеріалів фрикційного призначення проведено з використанням 

математичного методу багатофакторного планування експерименту та 

градієнтного спуску 

Отже, можна вважати, що результати експериментальних досліджень, 

наукові положення та висновки, подані в дисертаційній роботі, є достовірними, 

а їх обґрунтування проведено з достатньою повнотою. 

Наукова новизна одержаних результатів.   

Вперше встановлено, що обробка кремнійорганічного лаку в 

електромагнітному полі сприяє підвищенню адгезійної міцності та ударної 

в’язкості епоксиполімерів, що пов’язано з кращої взаємодією компонентів між 

собою та формуванням більш щільної структури.  

Вперше показано, що термічна обробка модифікованих 

кремнійорганічним лаком епоксиполімерів за оптимальної температури сприяє 

формуванню однорідної структури епоксикремнійорганічної сітки з високим 

ступенем структурування. 

Вперше встановлено, що обробка арамідних та скловолокон ультразвуком 

в середовищі розчинника сприяє підвищенню адгезійної міцності та ударної 

в’язкості епоксикомпозитів, що пов’язано з очищенням поверхні волокон від 

речовин, в результаті чого зростає ліофільність поверхні волокон з утворенням 

додаткових фізико-хімічних зв’язків між активними групами на поверхні 

волокон та реакційноздатними групами епоксиполімерного в’яжучого. 

Досліджено, що обробка дискретних арамідних та скловолокон 

ультразвуком в середовищі розчинника призводить до збільшення коефіцієнта 

тертя та підвищення зносостійкості епоксикомпозитів, що пов’язано із 

зниженням вмісту мастильних речовин на поверхні волокон. 

Практичним результатом дисертаційної роботи є розробка нових 

епоксикомпозитних матеріалів фрикційного призначення з підвищеними 



фізико-механічними та триботехнічними характеристиками для виготовлення 

елементів гальмівних систем автомобільної техніки.  

Результати дисертаційної роботи рекомендовано до використання в 

навчальному процесі під час викладання дисциплін «Композити та дисперсні 

матеріали», «Неметалеві матеріали», «Триботехнічні матеріали» та інших 

споріднених дисциплін для підготовки фахівців зі спеціальності 

132 Матеріалознавство. 

Повнота викладу основних результатів дисертаційної роботи є 

безсумнівною, оскільки за результатами досліджень опубліковано 15 наукових 

праць: 7 статей у фахових наукових виданнях, з яких 2 статті у журналах, що 

входять у міжнародну наукометричну базу даних Scopus, 4 тез доповідей на 

міжнародних та вітчизняних конференціях, а також отримано 4 патенти 

України на корисну модель. 

Автор безпосередньо приймав участь в проведенні експериментальних 

досліджень, постановці завдань, визначенні актуальності тематики досліджень, 

аналізі експериментальних результатів та формулюванні висновків. В роботі  

виконано поставлені завдання, що підтверджує високий рівень даної 

дисертаційної роботи. 

Загальна оцінка змісту дисертації. 

У вступі визначено актуальність теми, вибрано об’єкт та предмет 

дослідження, подано короткий опис методів досліджень, визначено наукову 

новизну і практичне значення роботи, подано результати апробації і публікації 

матеріалів за результатами досліджень, вказано об’єм роботи. 

В першому розділі розглянуто особливості структурування 

полімеркомпозитних матеріалів з волокнистим наповнювачами, вказано 

переваги та недоліки використання порошкових та волокнистих наповнювачів. 

Проведено аналіз робіт, в яких розглянуто вплив модифікуючих добавок 

на фізико-механічні і антикорозійні властивості полімерних матеріалів.  

Розглянуто вимоги, які ставлять до матеріалів триботехнічного 

призначення з метою регулювання фізико-механічних і триботехнічних 



характеристик фрикційних композитів. Визначено основні структурні 

перетворення в полімеркомпозитних матеріалах в процесі фрикційної взаємодії, 

що дозволяє розробляти полімеркомпозитні матеріали з комплексом керованих 

властивостей. 

В другому розділі подана характеристика вихідних матеріалів, які 

входили до складу епоксикомпозитного матеріалу. В роботі використано 

методи визначення фізико-механічних та експлуатаційних характеристик 

епоксикомпозитних матеріалів, вибір яких здійснено з врахуванням 

потенційних умов експлуатації виробів. Розглянуто методи формування та 

обробки компонентів епоксикомпозитів у фізичних полях. Структурні 

дослідження проведено з використанням сучасних методів інфрачервоної 

спектроскопії та растрової електронної мікроскопії. Оптимізацію складу та 

обробку експериментальних результатів проведено методом математичного 

планування експерименту. 

В третьому розділі визначено механічні характеристики 

епоксиполімерів, модифікованих кремнійорганічним лаком, в результаті чого 

встановлено оптимальний вміст та марку кремнійорганічного лаку. Визначено, 

що обробка кремнійорганічного лаку в електромагнітному полі за потужності 

120 Вт забезпечує значне підвищення механічних характеристик 

епоксиполімерів порівняно з обробкою у тепловому полі або інфрачервоним 

опроміненням. 

Важливим фактором, який впливає на структурування епоксиполімерів, 

до складу яких вводять оброблений в електромагнітному полі 

кремнійорганічний лак, є послідовність введення компонентів, що обумовлено 

взаємодією компонентів різного хімічного складу. При цьому найвищу ударну 

в’язкість мають епоксиполімери, які містять кремнійорганічний лак  

марки КО-915Б з тривалістю обробки модифікатора  в електромагнітному полі 

протягом 10 хв за умови структурування епоксиполімерів за кінцевої 

температури термічної обробки 160 ˚С, що пояснюється підвищенням гнучкості 

просторової сітки через присутність модифікатора у полімері. 



Розглянуто режими обробки дискретних волокон ультразвуком в 

середовищі розчинника, що дозволило провести ефективне очищення поверхні 

волокна від забруднювачів. 

У четвертому розділі розглянуто вплив обробки компонентів у фізичних 

полях на триботехнічні властивості та характер структурування 

епоксикомпозитів. Проведено оптимізацію складу епоксикомпозитного 

матеріалу фрикційного призначення методом багатофакторного планування 

експерименту, в результаті чого визначено оптимальний вміст компонентів. 

Визначено, що підвищення зносостійкості розроблених епоксикомпозитів 

відбувається за рахунок ультразвукової обробки арамідних та скловолокон і 

електромагнітною обробкою модифікатора марки КО-915Б, що підвищує 

когезійну міцність та зносостійкість епоксикомпозитів. Аналіз мікроструктури 

трибоповерхонь епоксикопозитів оптимального складу підтверджує високу 

зносостійкість матеріалу, оскільки поверхня характеризується однорідністю, 

що свідчить формування однорідної епоксикомпозитної системи з високим 

ступенем зшивання та низькими внутрішніми напруженнями. 

У пʼятому розділі розглянуто експлуатаційні властивості та розроблено 

технологію формування епоксикомпозитів фрикційного призначення. Відомо, 

що експлуатаційні характеристики та довговічність полімерних композитних 

матеріалів залежать від різних факторів: складу, технології одержання та 

впливу атмосферних факторів (температура, вологість, корозійне середовище), 

тому проведено серію експериментальних досліджень по визначенню стійкості 

епоксикомпозитів до динамічних навантажень та водопоглинання в умовах 

понижених температур, а також стійкості епоксикомпозитів до впливу розчину 

NaCl. Встановлено, що для отримання композитних матеріалів, стійких до 

впливу води за температур експлуатації в діапазоні від -25 С до +100 °С як 

наповнювачі рекомендовано використовувати порошок алюмінію, скловолокно 

і арамідне волокно, оскільки такі епоксикомпозити мають низьке 

водопоглинання. 

 



Зауваження до дисертаційної роботи. 

1. В роботі доцільно було б використати ширший спектр металевих 

наповнювачів різного морфологічного складу, що представляє науковий і 

практичний інтерес та дозволить максимально підвищити триботехнічні 

характеристики. 

2. В роботі не вказано, яким чином у виробничих умовах можна отримати 

дискретні волокна фіксованої довжини. 

3. Не зрозумілим є факт вибору потужності обробки кремнійорганічного 

лаку в електромагнітному полі 120 Вт та тривалості витримки 5 хв. Чому не 

підвищували температуру у сушильній шафі, що дозволило б скоротити час 

витримки та знизити вміст толуолу? 

4. В роботі приведено дослідження по визначенню залежності ударної 

міцності епоксиполімерів від вмісту та режиму обробки кремнійорганічного 

лаку марки КО-915Б, однак така характеристика дозволяє оцінити поведінку 

покриття під впливом динамічного навантаження, тому не зрозуміло для чого 

проведено серію таких досліджень, оскільки елементи гальмівної системи не є 

покриттями і не піддаються впливу динамічних навантажень. 

5. В роботі не приведено схему обробки кремнійорганічного 

модифікатора в електромагнітному полі та обробки дискретних волокон в 

середовищі розчинника ультразвуком. 

6. Чим обґрунтовано використання лише двох типів розчинників для 

обробки поверхонь волокнистих наповнювачів? 

7.  Визначення триботехнічних характеристик проведено за режиму: 

лінійна швидкість ковзання змінювали в діапазоні від 0,5 м/с до 1,5 м/с, а 

питоме навантаження – в діапазоні від 0,5 МПа до 1,5 МПа, однак не зазначено 

чому саме за такого режиму проведено експериментальні дослідження. 

8. З якою метою визначали стійкість епоксикомпозитів до динамічних 

навантажень в умовах понижених температур, оскільки під час експлуатації 

елементів гальмівної системи такі навантаження не виникають. 
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