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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми.
На сьогоднішній день нанокристали оксиду церію знайшли надзвичайно
широкий діапазон застосувань завдяки здатності до накопичення кисню, а також
малій енергії, необхідній для окиснення/відновлення катіонів Се3+/Се4+. Перехід
катіонів з зарядового стану 4+ в стан 3+ супроводжується формуванням
зарядкомпенсуючих дефектів, в якості яких зазвичай виступають кисневі вакансії,
значна концентрація в даному матеріалі і обумовлює його велику кисневу ємність.
При введенні в нанокристали оксиду церію неізовалентних домішкових іонів
та іонів з меншим іонним радіусом, ніж іон Се4+, має місце формування
додаткових кисневих вакансій, що в свою чергу приводить до подальшого
зростання кисневої ємності матеріалу. Так, змішані церій-цирконієві оксиди CeO2ZrO2 є одними з найбільш перспективних матеріалів для накопичення кисню в
каталітичних процесах, використання яких, зокрема, дозволяє досягати
ефективного одночасного розкладення оксиду азоту, оксиду вуглецю та
вуглеводнів в автомобільних каталітичних конверторах.
В останні роки було встановлено наявність антиоксидантної активності
нанокристалів CeO2-x, яка є подібною до активності біологічних ферментів.
Антиоксидантні характеристики нанокристалів оксиду церію обумовлені
можливістю реалізації в них реверсивних редокс-реакцій Ce3+ ↔ Ce4+. При цьому
встановлення детального механізму антиоксидантної дії даних нанокристалів, а
також створення на їх основі ефективних матеріалів з контрольованою
антиоксидантною активністю залишається актуальною задачею. Істотною
проблемою, що заважає впровадженню даних матеріалів у медичну практику є
неможливість контролювати процеси взаємодії нанокристала з активними
формами кисню (АФК) у живій клітині. Більш детальне розуміння механізмів
взаємодії нанокристалів CeO2-x з АФК, в свою чергу, відкрило б можливість
створення принципово нових наноматеріалів на основі оксиду церію з
контрольованою антиоксидантною активністю.
Таким чином, тема даної дисертаційної роботи, в якій досліджено
закономірності формування кисневих вакансій та люмінесцентних центрів за їх
участю (F–центри, комплекси Ce3+-V˙˙-Ce3+) в нанокристалах CeO2-x, CeO2-ZrO2,
CeO2-Y2O3, а також процеси взаємодії нанокристалів CeO2-x з перекисом водню є
актуальною.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана відповідно до тематичних планів науководослідних робіт у рамках держбюджетних НДР:
- «Створення
редокс-активних
наноматеріалів
з
люмінесцентним
детектуванням стану активності для біомедичних та технічних застосувань»
(2017-2021 рр., номер держреєстрації 0117U000989).
- «Встановлення і дослідження механізмів ефективного управління
радіолюмінесценцією кристалів і нанокристалів оксидів Me*MeO4; Li2MeO4:
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(Me*- Zn, Mg; Me- W, Mo) та халькогенідів Zn (Se, Te, S)» (2017-2019 рр., номер
держреєстрації 0117U001287).
- «Механізми сцинтиляційних процесів в об’ємних та плівкових композитних
сцинтиляційних матеріалах на основі складних оксидних сполук» (2015–2017 рр.,
номер держреєстрації 0115U000479).
Мета й задачі дослідження.
Метою дисертаційної роботи є визначення закономірностей формування
кисневих вакансій та люмінесцентних центрів за їх участю (F – центри, комплекси
Ce3+-V˙˙-Ce3+) в нанокристалах CeO2-x, CeO2-ZrO2, CeO2-Y2O3, а також динаміки
транспорту кисню в зазначених нанокристалах.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі основні
завдання:
- синтезувати нанокристали СеО2-х, CeO2 -Y2O3, CeO2-ZrO2;
- дослідити люмінесцентні властивості отриманих нанокристалів в залежності
від розмірів, атмосфери обробки та концентрації домішкових іонів;
- дослідити динаміку взаємодії нанокристалів СеО2-х з перекисом водню у
водних розчинах в залежності від розміру нанокристалу, температури та
концентрації Н2О2.
Об'єкт дослідження – процеси формування та динаміка кисневих вакансій в
нанокристалах діелектриків.
Предмет дослідження – формування кисневих вакансій та люмінесцентних
центрів за їх участю (F– центри, комплекси Ce3+-V˙˙-Ce3+) в нанокристалах CeO2-x,
CeO2-ZrO2, CeO2 - Y2O3.
Методи
дослідження
–
люмінесцентна
спектроскопія,
лазерна
люмінесцентна спектроскопія з часовим розділенням (корельований у часі
підрахунок окремих фотонів).
Наукова новизна отриманих результатів полягає в таких вперше
встановлених положеннях:
1. Показано роль кисневих вакансій в формуванні центрів люмінесценції та
електронних пасток в нанокристалах CeO2-x, CeO2-ZrO2, CeO2-Y2O3.
Виявлено, що при формуванні кисневих вакансій має місце захоплення
електронів іонами Ce4+ з формуванням комплексів Ce3+-V˙˙-Ce3+ та
кисневими вакансіями з формуванням F–центрів. Показано, що F0–центри
та комплекси Ce3+-V˙˙-Ce3+ відіграють роль люмінесцентних центрів, тоді як
F+-центри виступають в ролі електронних пасток.
2. Показано можливість керування співвідношенням вмісту комплексів Ce3+V˙˙-Ce3+ та F0–центрів в нанокристалах CeO2-x шляхом введення
неізовалентних іонів (Y3+) або іонів менших за іонним радіусом, ніж іон
Ce4+ (Zr4+). При малих концентраціях домішкових іонів домінуючим типом
люмінесцентних центрів як в нанокристалах CeO2-ZrO2, так і в
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нанокристалах CeO2-Y2O3 є F0–центри, при великих - комплекси Ce3+-V˙˙Ce3+.
3. За допомогою методів оптичної спектроскопії показано внесок дифузії
кисню в динаміку взаємодії нанокристалів CeO2-x з перекисом водню.
Виявлено, що окиснення (Ce4+ → Ce3+) супроводжується дифузією кисню
вглиб наночастинки, а відновлення (Ce4+ → Ce3+) – дифузією кисню з
наночастинки. Підвищення температури приводить до збільшення
коефіцієнту дифузії кисню в наночастинках, що в свою чергу скорочує час
відновлення початкового співвідношення іонів Ce3+/Ce4+.
4. Виявлено, що співвідношення іонів Ce3+/Ce4+ в нанокристалах оксиду церію
залежить від концентрації перекису водню в водних розчинах. Показано, що
з підвищенням концентрації перекису водню інтенсивність Ce3+
люмінесценції монотонно знижується.
Практичне значення одержаних результатів.
Проведене у роботі дослідження дозволило значно розширити сучасні
уявлення фізики нанокристалів з іонами змінної валентності. На основі аналізу
отриманих експериментальних результатів встановлено взаємозв’язок між
процесами формування кисневих вакансій та люмінесцентними властивостями
нанокристалів CeO2-x, CeO2-ZrO2, CeO2-Y2O3. Лінійна залежність інтенсивності
Ce3+ люмінесценції для наночастинок СеО2-х від концентрації Н2О2 дає
можливість використання нанокристалів оксиду церію в якості сенсорів перекису
водню в водних розчинах.
Особистий внесок здобувача в одержанні наукових результатів.
Основні напрямки дослідження і постановка задачі були визначені спільно з
науковим керівником, кандидатом фіз.-мат. наук Семіньком В.В. за участі членкор. НАНУ, доктора фіз.-мат. наук, проф. Малюкіна Ю.В.
Всі результати досліджень, які викладено у дисертації, отримано за
безпосередньою участю її автора, зокрема проведення аналізу літературних даних
за темою роботи, вибір об’єктів досліджень, синтез нанокристалів, налагодження
комплексу експериментального устаткування та проведення всіх без винятку
експериментів.
Автором дисертації проведено дослідження процесів формування
люмінесцентних центрів в нанокристалах оксиду церію [1, 2], люмінесцентних
властивостей нанокристалів змішаних оксидів [3-4, 7-12] та динаміки взаємодії
нанокристалів CeO2-x з перекисом водню [5-6, 13]. Синтез нанокристалів золь –
гель методом проведено спільно з к.т.н Беспаловою І.І., колоїдні розчини
нанокристалів CeO2-x отримано спільно з к.х.н. Клочковим В.К., дослідження
стаціонарних та розподілених у часі люмінесцентних характеристик
нанокристалів – при допомозі к.ф.-м.н. Максимчука П.О. Аналіз отриманих
експериментальних результатів проводився за допомоги к.ф.-м.н. Семінька В.В.
Разом з співавторами і з науковим керівником проводилися обговорення,
систематизація й інтерпретація одержаних результатів; підготовка до публікацій
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наукових праць та доповідей на наукових конференціях.
Апробація результатів дисертації.
Матеріали дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на
наступних міжнародних та вітчизняних наукових конференціях (тези доповідей
опубліковано): 4th International Conference «Nanotechnologies (Nano – 2016)»,
Tbilisi, Georgia, 2016; Школа – семінар «Сцинтилляционные процессы и
материалы для регистрации ионизирующего излучения», Харків, Україна, 2016 та
2017; XXIII Galyna Puchkovska International School-Seminar «Spectroscopy of
Molecules and Crystals (ISSSMC’2017)», Kyiv, Ukraine, 2017; VIII International
Conference for Professionals and Young Scientists «Low Temperature Physics (ICPYS
LTP 2017)», Kharkov, Ukraine, 2017; Школа-семінар для молодих вчених
«Функциональные материалы для технических и биометрических применений»,
Харків, Україна, 2018.
Публікації.
Основні результати дисертації опубліковані у 13 наукових працях; з них 6
статей в міжнародних і вітчизняних фахових журналах, 1 стаття за матеріалами
конференції та 6 тез доповідей на конференціях.
Структура та обсяг дисертації.
Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків,
переліку використаних джерел. Повний обсяг дисертації складає 122 сторінки
друкованого тексту, дисертація містить 33 рисунки. Список використаних джерел
складається з 186 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі дисертаційної роботи викладено актуальність теми, сформульована
мета дисертаційної роботи і визначені основні задачі дослідження, наведені
основні наукові й практичні результати роботи, наведено дані щодо публікацій та
апробації роботи.
Перший розділ «Структура й властивості нанокристалів оксиду церію» є
оглядовим. У ньому викладено літературні дані щодо структури, схеми рівнів
енергії та властивостей нанокристалів СеО2-х. Наведено основні закономірності
формування енергетичних станів електронних збуджень рідкоземельних іонів
(РЗІ), які обумовлюють їх оптичні спектри. Розглянуто літературні данні щодо
антиоксидантних та каталітичних властивості оксиду церію. Обговорюється
можливий зв’язок між антиоксидантними властивостями та великою кисневою
ємністю нанокристалів СеО2-х.
Другий

розділ

«Експериментальна

техніка

та

методи

синтезу
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нанокристалів» містить опис використаного експериментального обладнання для
вимірювання спектрів люмінесценції, кривих загасання люмінесценції та кривих
термостимульованої люмінесценції нанокристалів в широкому діапазоні
температур, а також методів синтезу нанокристалів, досліджуваних у роботі.
Нанокристали оксиду церію СеО2-х (2 нм та 10 нм) були синтезовані за
допомогою метода колоїдного співосадження, а нанокристали СеО2-х (50 нм) та
змішаних церій-цирконієвих CeO2-ZrO2 (50 нм) та церій – ітрієвих CeO2-Y2O3
(50 нм) оксидів – за допомогою золь-гель метода. Розмір отриманих наночастинок
контролювався за допомогою методів просвічуючої електронної мікроскопії.
Кристалічна структура нанокристалів була повністю аналогічна структурі
відповідних
об’ємних
кристалів,
що
підтверджувалося
даними
рентгеноструктурного аналізу.
Для дослідження спектрально-люмінесцентних властивостей нанокристалів
використовувався спектроскопічний комплекс на базі монохроматора МДР-23.
Для збудження люмінесценції зразків застосовувався He-Cd лазер безперервної дії
( = 325 нм). Дослідження проводились за кімнатної температури та за
температур 10 K і 77 К з використанням гелієвого кріостату замкнутого циклу
ARS DE-204AE з контролером температури LakeShore 335. Спектри збудження
люмінесценції вимірювались за допомогою двох монохроматорів (МДР-206 та
СДЛ-1), джерелом збудження виступала ксенонова лампа. Як фотоприймач
використовувався ФЕП, який працював у режимі підрахунку поодиноких фотонів.
Автоматичний збір даних здійснювався електронними модулями, виконаними у
відповідності до стандарту КAMAК.
Третій розділ «Формування люмінесцентних центрів в нанокристалах CeO2-x,
CeO2-ZrO2, CeO2–Y2O3» містить результати досліджень процесів формування
кисневих вакансій та люмінесцентних центрів (комплексів Ce 3+-V˙˙-Ce3+ та F0–
центрів) в нанокристалах CeO2-x, CeO2-ZrO2, CeO2-Y2O3.
Оксид церію є діелектриком з шириною забороненої зони близько 6 еВ,
валентна зона якого сформована 2p рівнями кисню, а зона провідності - 5d та 6s
станами церію. У забороненій зоні оксиду церію присутня вузька порожня
підзона, яка обумовлена 4f0 станами іонів Ce4+ і розташована на 3,15 еВ вище
валентної зони. Формування кисневих вакансій в кристалічній ґратці оксиду
церію супроводжується захопленням двох електронів іонами Ce4+, що приводить
до заповнення 4f0 - підзони і переходу даних іонів в тривалентний стан (Ce3+). При
цьому найбільш енергетично вигідною є конфігурація, коли іони Ce 3+ і кисневі
вакансії формуються в сусідніх вузлах кристалічної ґратки, утворюючи комплекси
типу Ce3+-V˙˙-Ce3+. Крім захоплення іонами Ce4+, електрони можуть також
локалізуватися на кисневих вакансіях, утворюючи F0, F+ і F++ - центри.
Спектр люмінесценції нанокристалів оксиду церію при зб. = 325 нм
складається з двох смуг з максимумами на 390 нм та 620 нм. Співвідношення
інтенсивностей цих смуг істотно залежить як від температури, так і від атмосфери
обробки. На рис.1 наведено спектри люмінесценції нанокристалів CeO2-x (50 нм)
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після обробки в відновлювальному середовищі. Смуга з максимумом на 390 нм
має характерне розщеплення ~2000 см-1 та час загасання у наносекундному
діапазоні. Це свідчить про те, що ця смуга обумовлена 5d →4f переходами іонів
Се3+.
Аналіз смуги з максимумом на 620 нм показав, що вона складається з двох
смуг з максимумами на 570 нм та 650 нм (рис. 2). Смуга на 650 нм збуджувалась
тільки через 4f0 - підзону і може бути віднесена до переходів з переносом заряду
(charge transfer (CT) transitions), тоді як смуга з максимумом на 570 нм
збуджувалась також випромінюванням з більшою довжиною хвилі. Аналіз кривих
загасання та кривих термолюмінесценції показав наявність рівнів енергії на 0,10,2 еВ нижче дна 4f0 -підзони, які обумовлені F0 та F+-центрами. Встановлено, що
F0- центри відповідають за люмінесценцію з максимумом на 570 нм, тоді як F+центри відіграють роль електронних пасток.

Рис.1.
Спектри
люмінесценції
нанокристалів CeO2-x (50 нм) після
обробки
в
відновлювальному
середовищі за температури 77 К та
293 К.

Рис.2.
Аналіз
спектрів
люмінесценції нанокристалів
CeO2-х,
оброблених
в
окислювальному середовищі.

Введення в нанокристал CeO2-x як неізовалентних іонів (наприклад Y3+), так і
іонів менших за іонним радіусом, ніж іон Се4+ (наприклад Zr4+) має приводити до
формування в матеріалі додаткових кисневих вакансій. На рис. 3 наведені спектри
люмінесценції нанокристалів змішаних церій-ітрієвих оксидів з різними
концентраціями ітрію після високотемпературної обробки у вакуумі за
температури 10 К. При збільшенні концентрації іонів ітрію спостерігається
зростання інтенсивності смуги люмінесценції, обумовленої 5d →4f переходами
іонів Се3+ та зниження інтенсивності смуги F0-центрів. Таким чином, в даних
нанокристалах захоплення електронів кисневими вакансіями з формуванням F0-
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центрів і захоплення електронів Се4+ іонами з переходом в іони Се3+ є
конкуруючими процесами. При малих концентраціях ітрію (1 - 3 ат.%) і,
відповідно, малих концентраціях кисневих вакансій, домінуючим типом дефектів
є F0- центри, тоді як при великих концентраціях – комплекси Ce3+-V˙˙-Ce3+.

Рис.3.
Спектри
люмінесценції
змішаних нанокристалів CeO2-Y2O3
при різних концентраціях ітрію:
(а) 1 ат.%; (б) 3 ат.%, (в) 10 ат.%.
Т = 10 К.

Подібна картина спостерігалась і для нанокристалів церій-цирконієвих
оксидів (рис. 4). Введення іонів Zr4+ приводить до спотворення локального
кисневого оточення домішкових іонів, зменшуючи тим самим енергію
формування кисневих вакансій, і, таким чином, робить можливим утворення
кисневих вакансій як на поверхні, так і по всьому об'єму матеріалу.
Як і для церій-ітрієвих оксидів, збільшення концентрації іонів Zr4+ приводить
до перерозподілу інтенсивностей смуг F0- центрів та Се3+ люмінесценції, а саме зі
збільшенням концентрації іонів Zr4+ спостерігається зростання інтенсивності
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смуги Се3+ люмінесценції та зниження інтенсивності смуги F0-центрів. Подібний
перерозподіл інтенсивностей також спостерігався при переході від окислювальної
до відновлювальної атмосфери обробки. Таким чином, незалежно від того, яким
чином в нанокристалах змішаних оксидів CeO2-ZrO2 та CeO2-Y2O3 утворювались
додаткові кисневі вакансії, при малих концентраціях вакансій домінуючим типом
дефектів були F0-центри, а при великих концентраціях – комплекси Ce3+-V˙˙-Ce3+.

Рис.4. Спектри люмінесценції змішаних нанокристалів CeO2-ZrO2 при
різних концентраціях цирконію: (а) 10 ат.%; (б) 20 ат.%. Т = 10 К.
Четвертий розділ «Динаміка взаємодії нанокристалів СеО2-х з перекисом
водню в водних розчинах» присвячено
дослідженню процесів взаємодії
нанокристалів оксиду церію з перекисом водню.
Наявність 5d→4f люмінесценції Се3+ іонів дає змогу дослідити динаміку
взаємодії нанокристалів СеО2-х з активними формами кисню методами оптичної
спектроскопії. Так, додавання перекису водню, який є однією з найпоширеніших
активних форм кисню, до водних розчинів нанокристалів оксиду церію приводить
до зниження інтенсивності Ce3+ люмінесценції за рахунок окиснення частини іонів
Ce3+ до Ce4+. З часом спостерігається зворотній процес переходу іонів Ce4+ в іони
Ce3+, який супроводжується відновленням початкової інтенсивності Ce3+
люмінесценції. Спектри колоїдних розчинів нанокристалів СеО2-х розміром 2 нм
до та після додавання перекису, а також відновлення початкової люмінесценції
нанокристалів СеО2-х наведено на рис. 5.
Швидкості окиснення (Ce3+ → Ce4+) і відновлення (Ce4+ → Ce3+) значно
відрізняються. Окиснення (Ce3+ → Ce4+) тривало кілька хвилин, а відновлення
(Ce4+ → Ce3+) відбувалося протягом декількох днів. Відносно великі часи,
необхідні для переходу Ce3+ → Ce4+ та для зворотнього переходу Ce4+ → Ce3+,
говорять про те, що в нанокристалах CeO2-x окиснення має місце не лише на
поверхні нанокристала, а і по всьому його об’єму, внаслідок чого ключову роль
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грають процеси дифузії кисню в нанокристалі. Як було показано раніше, динаміка
зниження інтенсивності Ce3+ люмінесценції подібна, до наведеної на рис. 5, може
бути обумовлена однофайловою дифузією кисню по об’єму нанокристалів CeO2-x.
При цьому, значно більші часи відновлення початкової інтенсивності Ce3+
люмінесценції свідчать про те, що в даному випадку має місце звичайна дифузія
кисню, яка супроводжується його подальшим виходом з наночастинок.

Рис.5. Спектри люмінесценції колоїдних розчинів нанокристалів СеО2-х
(2 нм): (а) до і відразу після додавання H2О2, (б) відновлення початкової
люмінесценції нанокристалів СеО2-х На вставках – динаміка зміни
інтенсивності Ce3+ люмінесценції (430 нм), t = 22 ºC.
Для того, щоб перевірити припущення щодо ролі дифузії кисню у процесах
відновлення Ce3+ люмінесценції, були отримані часові залежності відновлення
Ce3+ люмінесценції після додавання перекису водню за різних температур та для
наночастинок різного розміру (рис. 6). Підвищення температури приводить до
значного скорочення часу відновлення Ce4+ → Ce3+ як для нанокристалів розміром
2 нм, так і 10 нм (рис. 6). Отже, процес відновлення початкового співвідношення
Ce3+/Ce4+ в нанокристалах оксиду церію істотно залежить від температури, що
підтверджує припущення щодо ключової ролі дифузії кисню в цьому процесі.
Як відомо, коефіцієнт дифузії залежить від температури за законом D=D0exp(Ea/kT), де Ea – енергія активації. Параметри Ea та D0 залежать від кисневої
стехіометрії, яка в свою чергу залежить від розміру наночастинки.
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Рис.6. Відновлення початкової Ce3+ люмінесценції нанокристалів СеО2-х
розміром 2 нм (а) і 10 нм (б) після додавання Н2O2 за t = 22 °С і 37 °С.
Стехіометрія нанокристалів CeO2-x розміром 2 нм та 10 нм складає ~ CeO1,8 та
~ CeO1,88, відповідно. Згідно до наших припущень, додавання перекису водню
приводить не тільки до окиснення приповерхневих іонів Ce3+ до Ce4+, а й до зміни
стехіометрії наночастинок оксиду церію в цілому. Після окиснення стехіометрія
наночастинок буде майже однаковою ~ CeO1.96. Взявши відповідні значення
D0≈ 1*10-4 cм2/c, Ea≈ 0,93 eВ та дифузне зміщення, що дорівнювало радіусу
наночастинки, були розраховані значення часів дифузії за формулою t=X2/2D, де
D – коефіцієнт дифузії, Х – дифузне зміщення. Отримані результати добре
корелюють з експериментальними даними для наночастинок розміром 2 нм (24
години за Т = 315 К та 120 годин за Т = 300 К). Для нанокристалів розміром 10 нм
розраховані значення часів дифузії є завищеними (670 годин за Т = 315 К та 3000
годин за Т = 300 К) що свідчить про те, що в процесах дифузії задіяний не весь
об’єм наночастинки, а тільки її приповерхневий шар товщиною 1-2 нм.
Додавання перекису водню до колоїдних розчинів нанокристалів оксиду
церію приводить до переходу частини іонів Се3+ в іони Се4+, причому кількість
іонів, які зазнають даний перехід, збільшується при зростанні концентрації
перекису, що приводить до зниження інтенсивності Се3+ люмінесценції. На рис. 7
наведені часові залежності інтенсивності Се3+ люмінесценції колоїдних розчинів
нанокристалів СеО2-х при різних концентраціях перекису водню (λ =430 нм).
Залежність інтенсивності Се3+ люмінесценції від концентрації перекису водню
у водному розчині має лінійний характер у напівлогарифмічній шкалі (рис. 8).
Подібні результати були отримані як для нанокристалів розміром 2 нм, так і для
нанокристалів розміром 10 нм. Також було показано, що інтенсивність Се3+
люмінесценції через 10 хвилин після додавання перекису водню не залежить від
температури.
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Рис.7. Динаміка зміни інтенсивності
Ce3+ люмінесценції (430 нм) після
додавання різних концентрацій H2О2
до колоїдних розчинів нанокристалів
CeO2-x (2 нм).

Рис.8. Залежність інтенсивності
Ce3+ люмінесценції нанокристалів
CeO2-x від концентрації H2О2 у
водних розчинах (10 хв. після
додавання H2О2 ).

Лінійна залежність інтенсивності Се3+ люмінесценції від концентрації
перекису та її температурна стабільність відкриває можливість використання
нанокристалів оксиду церію в якості сенсорів концентрації перекису водню в
водних розчинах.
ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі визначено закономірності формування кисневих
вакансій та люмінесцентних центрів за їх участю (F – центри, комплекси Ce3+-V˙˙Ce3+) в нанокристалах CeO2-x, CeO2-ZrO2, CeO2-Y2O3. Основними науковими та
практичними результатами є такі:
1. Показано, що кисневі вакансії, концентрація яких в нанокристалах оксиду
церію залежить від атмосфери обробки, розміру нанокристала та наявності
домішкових іонів, приймають участь у формуванні комплексів Ce3+-V˙˙Ce3+, F0 та F+-центрів.
2. В нанокристалах СеО2-х F0-центри виступають в ролі центрів люмінесценції,
тоді як F+ - центри відіграють роль неглибоких електронних пасток,
змінюючи кінетику релаксації збудження та забезпечуючи низку актів
захоплення-вивільнення за час життя збудження.
3. Кисневі вакансії, що формуються в нанокристалах оксиду церію при
введенні домішкових іонів, які відрізняються від іона Се4+ валентністю (Y3+)
або іонним радіусом (Zr4+), утворюють два типи оптичних центрів:
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комплекси Ce3+-V˙˙-Ce3+ і F0-центри, співвідношення вмісту яких залежить
від концентрації кисневих вакансій у наночастинках.
4. Показано, що на відміну від нанокристалів оксиду церію, в яких кисневі
вакансії утворюються переважно біля поверхні нанокристалів, у змішаних
нанокристалах кисневі вакансії утворюються по всьому об’єму
наночастинки.
5. Спектроскопічні дослідження співвідношення Ce3+/Ce4+ на різних етапах
взаємодії перекису водню з наночастинками оксиду церію показали
ключову роль дифузії кисню в окисно-відновлювальних процесах в
нанокристалах СеО2-х. Показано, що підвищення температури прискорює
відновлення інтенсивності Ce3+ люмінесценції наночастинок оксиду церію
внаслідок збільшення швидкості дифузії кисню по об'єму наночастинки.
6. Показана можливість використання наночастинок оксиду церію для
детектування перекису водню у водних розчинах. Детектування Н2О2
ґрунтується на залежності інтенсивності Ce3+ люмінесценції для
наночастинок СеО2-х від концентрації перекису водню у водному розчині.
Підвищення концентрації Н2О2 від 1,25 мМ до 200 мМ призводить до
монотонного зменшення інтенсивності Ce3+ люмінесценції з лінійною
концентраційною залежністю в напівлогарифмічних координатах.
Люмінесцентні сенсори на основі нанокристалів оксиду церію мають
температурно стабільний відгук
та завдяки оборотності своїх
люмінесцентних властивостей можуть мати практично необмежений термін
дії.
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АНОТАЦІЯ
Окрушко О.М. Формування і динаміка кисневих
нанокристалах CeO2-x, CeO2-ZrO2, CeO2-Y2O3. – Рукопис.

вакансій

в

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних
наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. –
Інститут монокристалів НАН України, Харків, 2019.
Дисертаційна робота присвячена дослідженню процесів формування кисневих
вакансій та люмінесцентних центрів за їх участю в нанокристалах CeO2-x, CeO2ZrO2, CeO2-Y2O3. В роботі показано, що кисневі вакансії в нанокристалах CeO2-x
приводять до утворення комплексів Ce3+-V˙˙-Ce3+, F0 та F+-центрів. Для
нанокристалів змішаних церій-цирконієвих (CeO2 - ZrO2) та церій-ітрієвих (CeO2 Y2O3) оксидів встановлено, що варіювання концентрації домішкових іонів
приводить до перерозподілу співвідношення вмісту комплексів Ce3+-V˙˙-Ce3+ та
F0-центрів.
Показано ключову роль дифузії кисню в окисно-відновних процесах при
взаємодії нанокристалів оксиду церію з перекисом водню. Виявлено вплив
температури та розмірів нанокристалів на час відновлення інтенсивності Ce3+
люмінесценції наночастинок оксиду церію після додавання перекису водню.
Показана можливість використання нанокристалів CeO2-x в якості сенсора
концентрації перекису водню в водних розчинах.
Ключові слові: нанокристали, кисневі вакансії, оксид церію, люмінесценція.
АННОТАЦИЯ
Окрушко Е.Н. Формирование и динамика кислородных вакансий в
нанокристаллах CeO2-x, CeO2-ZrO2, CeO2-Y2O3. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников и диэлектриков.
Институт монокристаллов НАН Украины, Харьков, 2019.
Диссертация посвящена исследованию процессов формирования кислородных
вакансий и люминесцентных центров с их участием в нанокристаллах CeO2-x,
CeO2-ZrO2, CeO2-Y2O3. В работе показано, что кислородные вакансии в
нанокристаллах CeO2-x приводят к образованию комплексов Ce3+-V˙˙-Ce3+, F0 и F+центров. Для нанокристаллов смешанных церий-циркониевых (CeO2-ZrO2) и
церий-иттриевых (CeO2-Y2O3) оксидов установлено влияние концентрации
примесных ионов на соотношение содержания комплексов Ce3+ -V˙˙-Ce3+ и F0центров.
Показано ключевую роль диффузии кислорода в окислительновосстановительных процессах при взаимодействии нанокристаллов оксида церия

15

с перекисью водорода. Выявлено влияние температуры и размеров
нанокристаллов на время восстановления интенсивности Ce3+ люминесценции
наночастиц оксида церия после добавления перекиси водорода. Показана
возможность использования нанокристаллов CeO2-x в качестве сенсора
концентрации перекиси водорода в водных растворах.
Ключевые слова: нанокристаллы, кислородные вакансии, оксид церия,
люминесценция.
ABSTRACT
Okrushko O.M. Formation and dynamics of oxygen vacancies in CeO2-x, CeO2ZrO2, CeO2-Y2O3 nanocrystals. – Manuscript.
Thesis for a scientific degree of candidate of science in physics and mathematics by
specialty 01.04.10 – Physics of Semiconductors and Dielectrics. – Institute for Single
Crystals, Kharkiv, 2019.
The thesis is devoted to the study of the processes of formation of oxygen vacancies
and luminescent centers with their participation (F-centers, Се3+-V˙˙-Ce3+ complexes) in
CeO2-x, CeO2-ZrO2, and CeO2-Y2O3 nanocrystals.
CeO2-x nanocrystals (nanoceria) are widely investigated nowadays due to their
strong oxygen storage and antioxidant properties determined by high oxygen capacity
and easy reduction of Ce4+ ions to Ce3+ ones. These properties of nanoceria are in turn
determined by both concentration and location of oxygen vacancies in ceria lattice
which content can be controlled by variation of treatment atmosphere, nanocrystal size
and additional doping of nanoceria by cations with different size or valence.
In the thesis for CeO2-x nanocrystals several types of luminescent centers were
revealed. For nanocrystals treated in oxidation atmosphere two possible pathways of
relaxation of the charge transfer excitation led to intrinsic charge transfer (CT)
luminescence and luminescence of F0-centers. Treatment in reducing atmosphere leads
to formation of additional luminescent centers (Ce3+-V˙˙-Ce3+ complexes). Shallow
defects related to F+-centers present near edge of 4f0 band modify sufficiently the
processes of excitation relaxation forming excitation traps that provide a series of
trapping-retrapping acts during excitation lifetime.
The content of oxygen vacancies increases significantly at incorporation of both Y 3+
and Zr4+ ions into ceria lattice, and oxygen vacancies are involved in the formation of
optical centers of the two types: Ce3+-V˙˙-Ce3+ complexes and F0 centers. The ratio
between the optical centers of various types can be controlled by varying a
concentration of impurity ions and atmosphere of high temperature treatment of
nanocrystal. At low concentrations of impurity ions luminescent centers are formed
preferably by F0 – centers, and at high concentrations of impurity ions by Ce 3+-V˙˙-Ce3+
complexes.
Ratio between intensities of 5D0→7F1 and 5D0→7F2 spectral lines of Eu3+ ions was
used for determination of the content of oxygen vacancies and their location within
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ceria-zirconia nanocrystal. It was shown that while high-temperature treatment of 50 nm
ceria nanocrystal in reducing atmosphere leads only to slight change of the content of
oxygen vacancies which are formed preferably near its surface, incorporation of 20% of
zirconium ions is manifested in almost tenfold increase of the content of oxygen
vacancies as compared to CeO2-x nanocrystal, and these vacancies are formed within
whole nanoparticle.
The dynamics of nanoceria-oxidant interaction accompanied by reversible Ce3+ ↔
Ce4+ transitions of cerium ions was studied for nanoceria water colloidal solutions using
spectroscopic techniques. Interaction of nanoceria with hydrogen peroxide (HP) leads to
Ce3+ → Ce4+ oxidation accompanied by quenching of Ce3+ luminescence of nanoceria,
and recovery of initial Ce3+ luminescence intensity occurred with sufficient time delay
(up to few days). The decisive role of oxygen diffusion within nanoceria volume both
on the stages of oxidation of Ce3+ ions (Ce3+ → Ce4+) and their subsequent recovery
(Ce4+ → Ce3+) slows down these processes. Both size reduction and temperature
increase facilitate recovery of initial Ce3+ content in nanoceria.
Luminescence of Ce3+ ions in nanoceria was used to provide a new application of
nanoceria for detection and quantification of hydrogen peroxide content in water
solutions. HP sensing was based on the reversible shift of Ce3+↔ Ce4+ balance in ceria
nanoparticles as a result of nanoceria-oxidant interaction. Intensity of 5d→4f
luminescence of Ce3+ ions in nanoceria decreases at increase of hydrogen peroxide
concentration in water solutions and, the dependence of Ce3+ luminescence intensity on
HP concentration is linear in semilogarithmic coordinates. The intensity of Ce3+
luminescence 10 min after HP addition is independent on the temperature of the
solution up to 52 ºC. In this way, nanoceria can be applied as an efficient hydrogen
peroxide sensor in water solutions with temperature stable response.
Key words: nanocrystals, oxygen vacancies, cerium oxide, luminescence.

