
ДО В І Д К А  П РО  Т ВО Р ЧИЙ  ВН Е СОК  
провідного наукового співробітника Інституту хімії високомолекулярних  
сполук НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора 

 МАМУНІ Євгена Петровича в наукову роботу за темою 
«Створення полімерних матеріалів та конструкцій з них 

під дією фізичних полів» 

Особистий внесок Є.П. Мамуні полягає в розробленні наукових основ 
спрямованого формування морфологічної структури полімерних композитів під 
дією фізичних полів, зокрема термосилового та магнітного полів.  

Детально досліджено умови формування наповнених полімерних сумішей 
екструзійним методом під дією термосилового поля. Встановлені  закономірності 
утворення упорядкованої провідної фази наповнювачів (вуглецевих, в тому числі 
нанонаповнювачів, а також металевих наповнювачів) в сумішах полімерів і 
впливу структурної організації на їх електричні і термічні властивості. В роботах 
Є.П. Мамуні вперше висунута концепція трьох основних факторів, під дією яких 
формується упорядкована структура фази наповнювача в суміші полімерів, а 
саме, це термодинамічний (співвідношення поверхневих енергій компонентів 
суміші), кінетичний (співвідношення в’язкостей полімерних компонентів) та 
технологічний (порядок введення наповнювача в полімерну суміш) фактори. 
Запропоновано моделі перколяційної провідності, які враховують параметри 
наповнених систем і більш точно описують їх електричні характеристики, ніж 
звичайні формалізовані рівняння. Ці роботи дозволили встановити закономірності 
формування наповнених полімерних сумішей і мають високе цитування.   

Досліджено умови формування сегрегованої упорядкованої структури 
провідних наповнювачів та нанонаповнювачів (металевих та вуглецевих різної 
хімічної природи) в полімерних термопластичних матрицях при дії термосилового 
поля. Показано, що за наявності сегрегованої структури дисперсний наповнювач 
формує упорядковану структуру у вигляді каркасу в об’ємі полімерної матриці з 
високою локальною концентрацією в каркасі, яка набагато перевищує середню 
концентрацію наповнювача. Вперше показано, що саме висока величина 
локальної концентрації забезпечує унікальні властивості таких систем – на 
порядок нижчу величину перколяційного порогу, підвищену теплопровідність 
композиту, покращені термомеханічні характеристики. Детально досліджувалися 
структурні, електрофізичні та теплофізичні характеристики сегрегованих систем в 
залежності від умов формування.  

Розроблено моделі сегрегованих систем (структурні та отримані з 
комп’ютерного моделювання), які зв’язують параметри сегрегованої структури з 
електричними властивостями композиту. Деякі з моделей (перколяційної 
провідності та сегрегованої структури) набули поширення в науковій зарубіжній 
літературі і цитуються як "Mamunya model". Статті із авторством Є.П. Мамуні, які 
присвячені дослідженням в області провідних полімерних композитів, мають 
високе цитування (за базами Scopus та Google Scholar публікація з найвищим 
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