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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу Волошиної Людмили Іллівни
«Отримання

люмінесцентних

композиційних

матеріалів

на

основі

нанопористих SiO2-матриць», яку представлено на здобуття наукового
ступеня

кандидата

технічних

наук

за

спеціальністю

05.02.01

–

матеріалознавство.

1. Актуальність теми дисертації.
Завдяки своїм унікальним властивостям нанокристали та наноструктуровані матеріали є одними з найбільш досліджуваних об’єктів у
сучасному матеріалознавстві. На основі використання квантово-розмірного
ефекту можливо керувати оптичними властивостями нанокристалів та
виготовляти завдяки цьому нові перспективні матеріали для сцинтиляційної
та лазерної техніки, оптоелектроніки, оптичних комп’ютерів, біомаркерів. У
багатьох випадках практичне застосування нанокристалів потребує їх
компактування, наприклад, шляхом введення до твердотільних матриць
різної

будови.

З

іншого

боку,

введення

до

високопористих

наноструктурованих матриць звичайних органічних люмінофорів дозволяє
отримувати високоефективні люмінесцентні матеріали,
застосування

які знаходять

в якості люмінесцентних екранів, сенсорів, детекторів

випромінення тощо.
В якості альтернативи полімерним матрицям при вирішенні багатьох
науково-технічних

задач

можливе

використання

високопористих

неорганічних матриць оксиду кремнію – SiO2-матриць. Технології тримання
SiO2-матриць не є енерговитратними, дозволяють контролювати геометричні
параметри нанопор та розподіл люмінофора по всьому об’єму матриці
незалежно від природи люмінофора.
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Звертаючи увагу на вищевказане можна зазначити, що на даний час
актуальною є розробка технологій створення люмінесцентних композиційних
матеріалів на основі нанопористих SiO2-матриц, які дозволять отримувати
композиційні матеріали різного складу з оптимальним вмістом активного
компоненту, а також вивчення оптичних властивостей таких систем та шляхів
їх керування для подальшого застосування в техніці та новітніх технологіях в
медицині.
Тому актуальність роботи Л.І. Волошиної, яка присвячена розробці
методів отримання композиційних матеріалів складу ZnSe/SiO2-матриця, оРОРОР/SiO2-матриця та РРО/SiO2-матриця та вивченню люмінесцентних і
сцинтиляційних

властивостей

отриманих

об’єктів

за

для

подальшого

застосування у науці та техніці не викликає сумніву.
Робота виконувалась відповідно до тематичних планів науководослідних робіт Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України в рамках
держбюджетних тем «Дослідження механізмів формування оптичних та
люмінесцентних властивостей нанокомпозитних матеріалів», «Розроблення
дослідно-промислових

технологій

виготовлення

нанодисперсних

люмінесцентних матеріалів на основі активованих рідкісноземельними
іонами

діелектричних

високоефективної

та

напівпровідникових

конверсії

іонізуючого

та

нанокристалів

для

ультрафіолетового

випромінювання (друга черга)», «Розробка технологій отримання гібридних
органіко-неорганічних наноструктурованих люмінесцентних матеріалів»,
«Вплив

розмірності

транспорту

електронних

збуджень

на

процеси

люмінесцентної релаксації та захоплення на пастки в умовах просторового
обмеження

(наноконфаймент)»,

«Дослідження

механізмів

фото-

і

радіолюмінесценції в нанодисперсних і наноструктурованих сцинтиляторах».
2. Обґрунтування роботи, достовірність результатів, висновки та
наукова новизна не підлягають сумніву. При виконанні дисертаційної
роботи використовувалось сучасне експериментальне обладнання як для
розроблення технологій отримання композиційних матеріалів, так і для
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вивчення їх фізико-хімічних та оптичних властивостей. У роботі розроблено
спосіб отримання SiO2-матриць з заданими структурними характеристиками
та методи введення органічних люмінофорів о-РОРОР, РРО та неорганічних
нанокристалів ZnSe в пори SiO2-матриць. Встановлено оптимальний вміст
органічних люмінофорів для реєстрації амплітудних спектрів композиційних
матеріалів складу о-РОРОР/SiO2-матриця та РРО/SiO2-матриця та показана
різниця у механізмах температурного гасіння люмінесценції у композиційних
матеріалів складу ZnSe/SiO2-матриця та кристала ZnSe.
Наукова новизна представлена у наступних пунктах:
1.
отримувати

Розроблено

низку

композиційні

технологічних

матеріали

складу

прийомів,

яка

дозволяє

ZnSe/SiO2-матриця,

о-

РОРОР/SiO2-матриця та РРО/SiO2-матриця:
- Встановлено

оптимальні

мольне

співвідношення

прекурсорів

тетраметоксисилану, метилового спирту, води, кислотного каталізатору
та температура термообробки для отримання оптично прозорої SiO2матриці. Матриці, отримані за температури 500С, що мають питому
площу поверхні на рівні 824 м2/г, об’єм пор - 0,55 см3/г, щільність 1,3
см3/г та значення мікротвердості 800 МПа, обрано як основу для
розробки композиційних матеріалів.
- Отримано люмінесцентні композиційні матеріали складу ZnSe/SiO 2матриця з вмістом нанокристалів ZnSe на рівні 10-3 мас.%. Показано,
що найбільш ефективним методом є вирощування нанокристалів ZnSe
безпосередньо в порах SiO2-матриці, при цьому розмір нанокристалів
ZnSe знаходиться у діапазоні 2,5-3 нм.
-

Показано, що для реєстрації амплітудних спектрів оптимальний вміст
органічних люмінофорів у сцинтиляційних композиційних матеріалах
складу о-РОРОР/SiO2-матриця та РРО/SiO2-матриця знаходиться на
рівні 4 мас.%.

2. Показано, що температурне гасіння люмінесценції композиційних
матеріалів складу ZnSe/SiO2-матриця відрізняється від температурного
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гасіння кристалу ZnSe: значення енергії активації процесу гасіння
композиційних матеріалів

становить

44-70 меВ,

часи

загасання

люмінесценції скорочуються на порядок у порівнянні з кристалом.
3. Показано, що сцинтиляційні композиційні матеріали складу оРОРОР/SiO2-матриця та

РРО/SiO2-матриця

прозорі

у видимому

діапазоні, мають наносекундні часи загасання та абсолютний світловий
вихід 5100 фотон/МеВ для о-РОРОР/SiO2-матриця і 4400 фотон/МеВ
для РРО/SiO2-матриця. В таких композиційних матеріалах реалізується
безвипромінювальна передача енергії від SiO2-матриці до о-РОРОР або
РРО.
Найбільш важливими результатами хочу відмітити наступне:
3. Науково-практична цінність роботи. Розроблено спосіб отримання
оптично прозорої SiO2-матриці, яка може використовуватись як основа для
отримання композиційних матеріалів різного складу. Отримані композиційні
матеріали

складу

ZnSe/SiO2-матриця

можуть

використовуватися

в

люмінесцентній техніці, а композиційні матеріали складу о-РОРОР/SiO2матриця та РРО/SiO2-матриця є перспективними для використання у якості
сцинтиляторів. Результати впровадження та апробації створених матеріалів
підтверджено

відповідними

актами,

патентом

та

лабораторним

технологічним регламентом.

Зауваження до роботи:
Зауваження до роботи переважно мають відношення до форми подання у
ній матеріалу, а не до самого змісту дисертації.
1. В роботі наведено експериментальні дані, що дозволяють зробити
висновок про перспективність використання композиційного матеріалу
складу ZnSe/SiO2-матриця в якості ефективного люмінесцентного
матеріла, однак нічого не сказано з приводу того чи може він
використовуватись як сцинтилятор.
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2. В роботі приведено два методи отримання композиційного матеріалу
складу ZnSe/SiO2-матриця, однак не зроблено жодних висновків, який з
них є більш перспективним з точки зору оптимального поєднання
простоти методу та люмінесцентних характеристик отриманого
матеріалу.
3. В п’ятому розділі немає пояснень чому було обрано саме о-РОРОР та
РРО для створення композиційного матеріалу.
4. В

дисертаційній

роботі

представлено

амплітудні

спектри

композиційних матеріалів о-РОРОР/SiO2-матриця та РРО/SiO2-матриця
від альфа-опромінення джерелом

238

Рu. Чи були отримані амплітудні

спектри від інших джерел іонізуючого випромінювання.
5. В роботі не наведено інформацію про можливий ресурс використання
SiO2-матриць та композиційних матеріалів.

Зауваження до тексту дисертації та автореферату:
В тексті зустрічаються деякі невдалі вислови і терміни, як от: «під альфавипромінюванням
джерелом

238

джерелом

238

Рu»

замість

«під

альфа-опроміненням

Рu», «значення» замість «величина», тощо, та деякі орфографічні

помилки, як от: «радіолюмінесценції» замість «радіолюмінісценції», «оРОРО»

замість

«о-РОРОР»,

«безвипромінювальнє»

замість

«безвипромінювальне» тощо. На рисунку 5а автореферату не вказано
температури кривих загасання люмінесценції для кристала ZnSe.
Разом з тим, усі наведені вище зауваження не впливають на загальне
позитивне враження від роботи в цілому. Мета та задачі роботи чітко
сформульовані та досягнути. Автореферат відображає основний зміст
дисертації. Дисертація й автореферат оформлено згідно вимогам ДАК
України. Основний зміст роботі відображено у 6 статтях, патенті України та
апробовано на 4 конференціях.

6

