ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію Волошиної Людмили Іллівни
«Отримання люмінесцентних композиційних матеріалів на основі
нанопористих SiO2-матриць», подану на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 —
матеріалознавство
Актуальність теми дисертації
Дисертаційна робота Л.І. Волошиної присвячена актуальному питанню
– розробці люмінесцентних композиційних матеріалів. Останнім часом
наноструктуровані люмінесцентні композиційні матеріали як об’єкти
всебічного дослідження взаємозв’язків «структура-властивість», є найбільш
актуальними у сучасних задачах фізики та

хімії,

і, як наслідок,

матеріалознавства. Найбільш широко використовуваним матеріалом для
отримання вищезазначених люмінесцентних композиційних матеріалів є
полімерні матриці, однак, не зважаючи на простоту отримання та дешевизну
вихідних матеріалів існує низка недоліків, наприклад, нерівномірний
розподіл люмінофорів в об’ємі матриці, старіння та деструкція полімеру при
інтенсивній експлуатації. Тому, в якості альтернативи полімерним матрицям
при вирішенні багатьох науково-технічних задач можливе використання
високопористих неорганічних матриць, наприклад, оксиду кремнію – SiO2матриць.Таким чином, розробка технологій створення люмінесцентних
композиційних матеріалів на основі нанопористих SiO2-матриц є важливою
матеріалознавчою проблемою, яка визначила основні напрями досліджень
цієї роботи.
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків
і рекомендацій, їх достовірність
Обґрунтування основних результатів та висновків дисертаційної
роботи

проведено

з

необхідною

повнотою

на

основі

аналізу

як

експериментального, так і теоретично отриманого матеріалу, одержаного з
використанням

сучасного

обладнання,

застосуванням

сучасних

експериментальних методів та методик. Нанопористі SiO2-матриці було

отримано золь-гель методом модифікованим автором дисертації. Структурні
дослідження SiO2-матриць проведено з використанням просвічувальної
електронної мікроскопії, атомно-силової мікроскопії, рентгеноструктурного
аналізу. З використанням аналізатора сорбції газів визначали характеристики
пористої структури SiO2-матриць, а випробуваннями на мікротвердість - їх
міцність. Оптичні властивості композитів визначали методами оптичної
спектроскопії, лазерної селективної спектроскопії з часовим розділенням
(корельований у часі підрахунок окремих фотонів), техніки термо- та
фотостимульованої люмінесценції (ТСЛ, ФСЛ), люмінесцентної мікроскопії,
сцинтиляційні характеристики композитів вимірювали на експериментальних
стендах.
Достовірність та обґрунтованість наукових положень та висновків,
зроблених у роботі базується на всебічності проведених досліджень та аналізі
великого масиву даних. Вони узгоджуються з відомими закономірностями і
не

викликають

заперечень,

що

підтверджується,

зокрема,

актами

використання результатів дисертаційної роботи.
Кожен розділ роботи закінчується висновками, формулюванням
наукових положень та практичних рекомендацій, що в достатній мірі
обґрунтовані.
Новизна досліджень та отриманих результатів
Дисертантом

вперше одержано ряд

нових важливих наукових

результатів, а саме:
1. Встановлено оптимальні мольне співвідношення прекурсорів та
температура термообробки для отримання оптично прозорої SiO2-матриці.
2. 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.
3. 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.%.
4.

Встановлено,

що

температурне

гасіння

люмінесценції

композиційних матеріалів складу ZnSe/SiO2-матриця відрізняється від
температурного гасіння кристалу ZnSe.
5. 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/SiO2матриця.

В

таких

композиційних

матеріалах

реалізується

безвипромінювальна передача енергії від SiO2-матриці до о-РОРОР або РРО.
Практичне значення одержаних результатів.
У дисертаційній роботі розроблено спосіб отримання оптично прозорої
SiO2-матриці, яка є нанопористим матеріалом із середнім діаметром пор 25 нм. SiO2-матриці отримані за температури термообробки 500°С можуть
бути використані як основа для отримання композиційних матеріалів різного
складу.
Отримано композиційні матеріали складу ZnSe/SiO2-матриця шляхом
вирощування нанокристалівZnSe безпосередньо в порах SiO2-матриці, які
можуть використовуватися в люмінесцентній техніці.
Отримано композиційні матеріали складу о-РОРОР/SiO2-матриця та
РРО/SiO2-матриця шляхом насичення матриць розчинами відповідних
люмінофорів, які є перспективними для використання у якості сцинтиляторів
(Патент України №110690 на винахід).
Результати
підтверджено

впровадження

відповідними

та

актами

апробації
та

створених

лабораторним

матеріалів

технологічним

регламентом, які наведено в додатках дисертації.
Повнота опублікованих результатів дисертації
За темою дисертаційної роботи Волошина Л.І. опублікувала 11
наукових праць, які включають 6 статей у фахових вітчизняних та
міжнародних виданнях, 1 патент України, 4 публікації за матеріалами

конференцій. Результати роботи пройшли апробацію на 4 міжнародних
конференціях. Цього достатньо для ознайомлення наукової громадськості зі
змістом роботи.
Оцінка змісту роботи
Дисертаційна робота Волошина Л.І. складається з вступу, п’яти
розділів, загальних висновків, списку цитованих джерел із 111 найменувань
та 3 додатків. Повний обсяг дисертації складає 145 сторінки, включає 6
таблиць та 43 рисунки. Зауважень до оформлення дисертації немає.
У вступі автор визначила актуальність досліджень за темою дисертації,
сформулювала мету та задачі дослідження, обґрунтувала наукову новизну і
практичне значення результатів.
У першому розділі викладено літературні дані щодо структури,
технологій

отримання

та

галузей

застосування

люмінесцентних

композиційних матеріалів на основі оксидів кремнію та інших неорганічних
сполук,

розглянуто

фізико-хімічні

аспекти

технологій

одержання

люмінесцентних композиційних матеріалів, сформульована проблема, що
поставлена в дисертації, обґрунтовано мету та завдання роботи.
У другому розділі надано детальний опис експериментального
обладнання, яке використовувалося для дослідження структури SiO2матриць, вимірювання спектрів люмінесценції і збудження люмінесценції у
широкому інтервалі температур, кривих загасання люмінесценції та
сцинтиляційних характеристик отриманих композиційних матеріалів.
Третій розділ містить опис способу отримання SiO2-матриць, який
здійснювали за модифікованим золь-гель методом, а також дослідження їх
структури. За даними РФА синтезовані SiO2-матриці мають аморфну
структуру та за даними ПЕМ та АСМ складаються з щільноупакованих
сферичних частинок зі середнім розміром 35 нм і є прозорими в оптичному
діапазоні. Методом сорбції та капілярної конденсації газів було визначено,
що SiO2-матриці є нанопористими матеріалами з питомою площею поверхні
від 400 м2/г до 900 м2/г при загальній пористості 20-55 об.% в залежності від

температури термообробки, при цьому в об’ємі матриці пори є відкритими та
мають циліндричну форму з діаметром 2 -5 нм.
У четвертому розділі наведено оптичні властивості композиційних
матеріалів на основі нанокристалів ZnSe, синтезованих різними методами.
Встановлено,

що

найбільш

ефективним

методом

отримання

такого

композиційного матеріалу є вирощування нанокристалів ZnSe безпосередньо
в порах SiO2-матриці, яка використовується в якості підкладки при осаджені
похідних компонентів з парової фази, а також обмежує кінцевий розмір
нанокристалів та є інертною по відношенню до поверхні нанокристалів ZnSe.
Отримання нанокристалів ZnSe у порах SiO2-матриці дозволяє знизити
температурне гасіння люмінесценції і використовувати швидке інтенсивне
світіння даних матеріалів для створення новітніх сцинтиляційних детекторів
та люмінофорів.
У

п’ятому

розділі

наведено

люмінесцентні

та

сцинтиляційні

характеристики композиційних матеріалів на основі SiO2-матриц в які
введено органічні люмінофори 1,2-біс(5-феніл-2-оксазоліл)бензол (о-POPOP)
та

2,5-діфенілоксазол

(PPO).

Отримання

композиційних

матеріалів

відбувається шляхом насичення SiO2-матриць органічними люмінофорами
через хлороформні розчини останніх. Такий метод дозволяє одночасно
отримувати велику кількість матеріалів з різним вмістом люмінофора, а
також повторно використовувати SiO2-матриці після високотемпературного
відпалу у випадку, якщо кількість введеного люмінофора не відповідає
необхідній. Встановлено, що оптимальний вміст РРО або о-РОРОР має
становити 4 мас.%. Отримані композиційні матеріали РРО/SiO2-матриця та oРОРОР/SiO2-матриця

мають

високу

інтенсивність

фотолюмінесценції,

відносно високу прозорість у видимому діапазоні та наносекундні часи
загасання, високий світловий вихід.
По дисертаційній роботі можна висловити наступні зауваження:
1. Чим пояснюється така низька концентрація селеніду цинку (10 -3 мас.
%) в високо пористій SiO2-матриці (пористість 20 - 50 %)? Чи є технологічна
можливість збільшити концентрацію ZnSe в композиті? Чи зміняться

функціональні

властивості

SiO2/ZnSe

композитів

при

збільшенні

концентрації селеніду цинку в ньому на порядок?; на 2 порядки?
2. По відомій залежності ширини забороненої зони напівпровідникових
нанокристалів від їх розміру автор встановила, що середній розмір
нанокристалів ZnSe, отриманих методом CVD становить ~ 3 нм, а отриманих
«хімічним» методом ~ 2,5 нм. Наскільки однорідним є розподіл таких
нанокристалів

в

SiO2

матриці?

Чи

можливо

за

функціональними

характеристиками композиту судити про однорідність його структури?
3. Автор показала, що, метод насичення SiO2-матриць через розчини
органічних сцинтиляторів дозволяє отримувати композиційні матеріали з
вмістом сцинтиляційної добавки для РРО та о-РОРОР від 2 мас.% до
20 мас.% з рівномірним її розподілом по всьому об’єму зразку і визначила,
що для реєстрації амплітудних спектрів оптимальний вміст органічних
люмінофорів знаходиться на рівні 4 мас.%. За якими параметрами
проводилась оптимізація вмісту органічних люмінофорів в композиті?
4. Щодо термінології, а саме термінів мезапористість і щільність.
Приставка мезо- використовується в багатьох областях науки: в біології,
геології, археології, фізиці, матеріалознавстві і т.д. і означає щось середнє,
проміжне. Для нанопористих матеріалів це середнє між мікропорами (до 2
нм) і макропорами (більше 50 нм). Звучить дивно, на мою думку краще все
називати нанопорами, потім субмікро- (більше 100 нм) і мікропорами
(більше 1 мкм), як прийнято для частинок. Другий термін – густина і
щільність. В українській мові слово «густина» використовується для
характеристики неперервних субстанцій, а «щільність» для дискретних.
Наприклад: густина рідини, твердого тіла, а щільність дерев у лісі, або
щільність дислокацій.
5.

Робота

написана

літературною

українською

мовою,

проте

зустрічаються деякі граматичні та стилістичні помилки, русизми.
Загальні висновки стосовно дисертації
Зроблені зауваження не мають принципового характеру, який би
стосувався суті дисертаційної роботи. Дисертантом отримані нові наукові
результати, що дозволило вирішити важливу науково-технічну задачу, яка

