ВІДГУК
ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА
на дисертаційну роботу О.М. Окрушко «Формування і динаміка кисневих
вакансій в нанокристалах CeO2-x, CeO2-ZrO2, CeO2-Y2O3», подану на здобуття
наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю
01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.
1. Актуальність теми дисертаційної роботи.
Дисертація

Окрушко

О.М.

присвячена

оптичній

спектроскопії

нанокристалів оксиду церію та змішаних церій-цирконієвих та церій-ітрієвих
оксидів. Оксид церію є відомим матеріалом, який широко застосовується у
при створенні каталізаторів, термоелектричних, вогнетривких та абразивних
матеріалів, у якості іонних провідників, а також в медицині. Інтерес до
вивчення нанорозмірних кристалів CeO2 обумовлений тим, що при переході
у нанокристалічний стан має місце значне зростання вмісту кисневих
вакансій, а, отже, і зростання кисневої ємності у порівнянні з об’ємними
матеріалами. Висока киснева нестехіометрія нанокристалів оксиду церію
обумовлює також і перспективи його біомедичного застосування.
Останнім часом найбільший інтерес з усіх змішаних оксидів на основі
оксиду церію викликають змішані церій-цирконієві (Ce1-xZrxO2) оксиди. Вони
є широко відомими як матеріали для створення триступеневих каталітичних
конвертерів, що дозволяють одночасно усунути з продуктів згоряння
автомобільного палива окис вуглецю, окис азоту і незгорілі вуглеводні.
Завдяки великій кисневій ємності, використання даного матеріалу разом з
металевим каталізатором (Pt, Rh, Pd), дозволяє досягти помітного зниження
коливань концентрації кисню при переході від відновлювальних до
окислювальних умов і назад внаслідок коливань концентрацій продуктів
згоряння.
У роботі Окрушко О.М. для оцінки здатності нанокристалів до
накопичення кисню в каталітичних процесах було використано методи
оптичної спектроскопії. Оскільки киснева ємність матеріалу безпосередньо

визначається вмістом кисневих вакансій та їх динамікою, автором було
проведено

детальне

дослідження

впливу

низки

факторів

(розмір

нанокристала, температура, наявність домішкових іонів різної природи) на
формування кисневих вакансій та зв’язування їх у комплекси з іонами церію
(Ce3+ -V˙˙-Cе3+). Як було показано автором, зменшення розміру нанокристала
та перехід до змішаних церій-цирконієвих або церій-ітрієвих нанокристалів
дійсно значним чином впливають на вакансійну підсистему нанокристала і,
відповідним

чином,

змінюють

динаміку

взаємодії

нанокристалів

з

окисниками у водних розчинах.
Все сказане свідчить про те, що тема дисертаційної роботи О.М.
Окрушко, яка присвячена експериментальному дослідженню фізичних
механізмів формування та динаміки кисневих вакансій у нанокристалах
оксиду церію та змішаних церій-цирконієвих та церій-ітрієвих оксидах в
умовах, безумовно, актуальна як з наукової, так і з практичної точок
зору.
Актуальність дисертаційної роботи також підтверджується тим, що ця
робота виконувалась відповідно до тематичних планів науково-дослідних
робіт Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України в рамках 3
держбюджетних

тем, нaзви

яких

наведено

у тексті

дисертації

та

авторефераті.
2. Ступінь обґрунтованості та достовірність наукових положень,
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.
Обґрунтування основних результатів та висновків дисертаційної роботи
проведено з необхідною повнотою на основі аналізу

експериментально

отриманого матеріалу, одержаного з використанням сучасного обладнання,
застосуванням сучасних експериментальних методів та методик.
Достовірність результатів підтверджується високим рівнем наукових
статей, опублікованих за темою дисертаційної роботи, про що свідчить як
наявність посилань на опубліковані роботи іншими науковими групами

(близько 10 посилань за останні два роки у базі Scopus), так і високий імпактфактор журналів, у яких було опубліковано дані роботи (Journal of Physical
Chemistry C – IF 4.484, Optical Materials – IF 2.32, Physica Status Solidi (B) – IF
1.729).
3. Наукова новизна одержаних результатів.
Наукова новизна достатньо повно визначена у тексті дисертації та
автореферату. В роботі вперше було показано роль кисневих вакансій в
формуванні центрів люмінесценції в нанокристалах CeO2-x, CeO2-ZrO2, CeO2Y2O3. За допомогою методів оптичної спектроскопії встановлено можливість
варіювання вмісту кисневих вакансій шляхом введення домішкових іонів для
нанокристалів змішаних церій – цирконієвих CeO2-ZrO2 та церій - ітрієвих
CeO2-Y2O3 оксидів. Виявлено, що збільшення концентрації домішкових іонів
приводить до формування додаткових кисневих вакансій в нанокристалах.
Також виявлено, що формування кисневих вакансій в змішаних церійцирконієвих CeO2-ZrO2 та церій-ітрієвих CeO2-Y2O3 оксидах відбувається по
всьому об’єму наночастинок.
Результати

дослідження

вказують

на

можливість

керувати

люмінесцентними властивостями нанокристалів CeO2 шляхом варіювання
розміру нанокристала, атмосфери обробки та введення домішкових іонів і
відкривають
контролювати

можливість
здатність

за

допомогою

нанокристалічного

люмінесцентних
оксиду

церію

методів
проявляти

антиоксидантну активність у біологічних системах. Це створює наукові
засади для розробки наноматеріалів на основі оксиду церію із керованими
властивостями для їх застосування у біології та медицині.
4. Практичне значення отриманих результатів.
Проведене у роботі дослідження дозволило значно розширити сучасні
уявлення фізики нанокристалів з іонами змінної валентності. На основі
аналізу

отриманих

взаємозв’язок

між

експериментальних
процесами

формування

результатів
кисневих

встановлено
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.
5. Загальна характеристика змісту роботи.
Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків,
переліку використаних джерел. Повний обсяг дисертації складає 126 сторінок
друкованого тексту, дисертація містить 59 рисунків. Список використаних
джерел складається з 186 найменувань.
Взагалі дисертація викладена в логічній послідовності та написана
грамотною мовою. Вона акуратно оформлена та чітко ілюстрована. Висновки
по роботі знаходяться в повній відповідності з її текстом і задачами
досліджень.
6. Повнота викладення матеріалів дисертації у друку та оцінка змісту
автореферату.
Основні результати досліджень за темою дисертації опубліковані у 6
статтях фахових наукових видань, які індексуються науко метричними
базами Scopus, доповідалися на 7 міжнародних конференціях та відображені
у тезах цих конференцій. Опубліковані у відкритому друку матеріали
достатньо повно висвітлюють основні результати і положення дисертаційної
роботи. Автореферат є стислим викладом основних наукових положень і
досить повно відображує суть дисертації, яка є завершеною науковою
роботою, що відповідає спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників та
діелектриків.
7. Зауваження по дисертаційній роботі та автореферату.
1.

Згідно до інтерпретації автора дисертації, додавання перекису водню до

водних розчинів нанокристалів оксиду церію приводить до окиснення не лише
приповерхневих іонів Cе3+, а іонів Cе3+ по всьому об’єму нанокристала
внаслідок дифузії кисню. При цьому змінюється стехіометрія нанокристала в
цілому – так, для нанокристалів розміром 10 нм зазначено, що стехіометрія

змінюється від CeO1,88 до CeO1,96. Але далі автор зазначає, що у процесах
дифузії задіяна не вся наночастка, а лише приповерхневий шар товщиною 1,5
– 2 нм. Отже виходить, що припущення щодо зміни стехіометрії нанокристала
в цілому були невірними?
2.

У

дисертації

вказано,

що

люмінесцентні

сенсори

на

основі

нанокристалів оксиду церію може бути використано для детектування
концентрації перекису водню у живій клітині. Але, концентрації перекису
водню, використані в роботі, є досить великими (одиниці і десятки ммоль/л).
Як вони співвідносяться з фізіологічними концентраціями перекису водню у
живій клітині? І чи можливо розширити діапазон концентрацій, придатних для
детектування?
3.

В розділі 3.2.1 вказано, що для нанокристалів церій-ітрієвих оксидів при

малих концентраціях ітрію кисневі вакансії переважно захоплюють електрони
і формують F0-центри, тоді як при великих концентраціях основним типом
дефектів є комплекси Се3+ -V˙˙-Се3+. Проте, з рис. 3.7 видно, що при
найменшій концентрації ітрію (0,1 ат. %) основним типом дефектів є якраз
комплекси

Се3+-V˙˙-Се3+,

а

люмінесценція

F0-центрів

взагалі

не

спостерігається.
4.

У розділі 3.1. енергія оптичних переходів на спектрах люмінесценції та

на схемі 3.6. зазначена в електрон-вольтах (еВ), тоді як у розділі 3.2 – в
обернених

сантиметрах

(см-1).

Це

заважає

робити

порівняння

між

результатами, отриманими для нанокристалів оксиду церію та для змішаних
церій-цирконієвих та церій-ітрієвих оксидів.
5.

У розділі 4.1. для розрахунків дифузійних характеристик були взяті

коефіцієнти дифузії з літературних даних для масивних матеріалів, що значно
занижує

отримані

результати.

Для

нанорозмірних

кристалів

більш

характерною є поверхнева дифузія, яка значно швидша за об’ємну.

Однак наведені вище зауваження не мають принципового характеру та не
знижують цінності отриманих у дисертації результатів, їх практичної

доцільності, та не ставлять під сумнів достовірність та обґрунтованість
основних положень, що виносяться на захист.
Загальні висновки стосовно дисертації.
На підставі вищенаведеного вважаю, що представлена дисертація О. М.
Окрушко «Формування і динаміка кисневих вакансій в нанокристалах CeO2-x,
CeO2-ZrO2, CeO2-Y2O3» ” є завершеною науковою працею, яка виконана на
високому науковому рівні, і за актуальністю, науковою новизною та
практичним

значенням

повністю

відповідає

п. 9,11,12,13

«Порядку

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567, щодо кандидатських дисертацій, а
її автор О. М. Окрушко заслуговує присудження наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика
напівпровідників і діелектриків.

