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офіційного опонента на дисертацію Бейник Тетяни Геннадіївни
«SERS- підкладки на основі ансамблів наночастинок золота
розгалуженої морфології»,
що подана на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук
за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство
Дисертаційна робота Бейник Тетяни Геннадіївни присвячена розробці нових типів поліфункціональних матеріалів у вигляді ансамблів наночастинок (НЧ) благородних металів (Au,
Ag) для квантової електроніки. Зокрема, однією із галузей їх застосування є поверхневопідсилене комбінаційне розсіювання світла (раманівська спектроскопія) для чого і створюються так звані SERS- підкладки.
Фізичні методи, які використовуються для отримання ансамблів НЧ металів (лазерна
абляція, вакуумне напилення), не дозволяють отримувати однорідні за розміром ізольовані НЧ
та забезпечити їх рівномірний розподіл на поверхні підкладки. Аналіз літератури показав, що
більш перспективним є формування ансамблів НЧ методами самоорганізації, що базуються на
процесі адсорбції НЧ поверхнею підкладки з колоїдного розчину і дозволяють контролювати
розмір і морфологію НЧ на етапі їх синтезу. Невирішеною проблемою залишається агломерація НЧ при формуванні ансамблю. Особливості формування ансамблів наночастинок, які дають можливість керувати їх морфологією, товщиною та забезпечити їх рівномірний розподіл
по поверхні підкладки вивчені недостатньо.
Тому, виникає потреба розробки нового методу формування ансамблів наночасток золота. Перспективним рішення проблеми є темплатний метод синтезу, який передбачає контрольоване зародкоутворення і подальше зростання частинок безпосередньо на поверхні підкладки, забезпечує їх однорідність за розміром і дозволяє контролювати щільність заповнення поверхні підкладки. На початок виконання роботи одержання ансамблів розгалужених НЧ методом темплатного синтезу в літературі описано не було. У зв’язку з вищесказаним, розробка
технології отримання ансамблів ізольованих розгалужених наночастинок золота з їх рівномірним розподілом по поверхні підкладки є окремою актуальною проблемою в галузі отримання
нових наноматеріалів, яка визначила основні напрями даної дисертаційної роботи.
Обґрунтовуючи доцільність теми, відзначу, що дослідження автора здійснено згідно до
державної цільової комплексної програми фундаментальних досліджень «Фундаментальні
проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій».
Зрозуміло, що створення нових матеріалів та вивчення закономірностей їх формування
є нетривіальним завданням, яке пов’язано з великими технічними труднощами. Здобувачеві
необхідно було вирішити досить складне завдання, оскільки проблема полягає у комплексному сполученні підвищених і часто суперечливих вимог до нових матеріалів. Тому відрадно
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констатувати, що авторка успішно їх вирішила.
Результати досліджень, що привели авторку до позитивних результатів, ґрунтовно викладено в дисертації. Сама робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку цитованої літератури і додатків. У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, чітко сформульовано об’єкт, предмет та описані методи дослідження, вказано на найважливіші нові результати, отримані в дисертації, їх практичне значення, детально і однозначно визначено особистий внесок автора. Акцентую увагу на науковій новизні роботи, яка складається з п’яти
пунктів:
1. Встановлено умови отримання (концентрація вихідних компонентів, рН середовища) розгалужених НЧ Au з середнім розміром у діапазоні 50÷70 нм та дисперсією за розмірами ≤
20%. Показано, що з ростом концентрації Ag у діапазоні 4÷11 ат.% морфологія НЧ змінюється за рахунок блокування більшої кількості кристалографічних граней зародків Au атомами Ag і росту відгалужень на відкритих гранях.
2. Визначені умови формування методом самозбирання ансамблів розгалужених НЧ Au на
поверхні скляних підкладок. Сформовані шари мають каркасну структуру та близький до
однорідного розподіл НЧ із середнім розміром 55 нм по поверхні підкладки без суттєвої їх
агломерації при товщині L = 500÷800 нм.
3. Показано, що завдяки наявності «гарячих точок» на гострих відгалуженнях отримані методом самозбирання ансамблі НЧ Au є новим ефективним типом SERS-підкладок. Коефіцієнт
підсилення тестових молекул родамін 6G і кристалічний фіолетовий, осаджених на підкладки, складає 105 і не залежить від товщини шару.
4. Запропоновано формувати НЧ Au методом темплатного синтезу безпосередньо на поверхні
модифікованої скляної підкладки і отримано ансамблі розгалужених НЧ Au з різним ступенем заповнення поверхні підкладки. В залежності від концентрації срібла вирощені НЧ
мають середній розмір 50÷90 нм, кількість відгалужень 7-12 з довжиною 10-29 нм і формують моношар на поверхні підкладки. Показано, що при ступеню заповнення поверхні підкладки ≤25 % НЧ Au є ізольованими.
5. На SERS-підкладках, отриманих методом темплатного синтезу, завдяки ізольованості НЧ
Au в ансамблі значення коефіцієнту підсилення раманівського сигналу збільшено до 106
(тестові молекули кристалічний фіолетовий, середній розмір НЧ 80 нм, ступінь заповнення
поверхні підкладки 25%).
Сенс цих пунктів полягає у створенні нових наноматеріалів для SERS-підкладок, також
можна припустити, що розроблена технологія (або створені необхідні умови для її розробки)
отримання ансамбля розгалужених НЧ Au з різним ступенем заповнення поверхні підкладки.
Новизна відповідає вимогам обраної спеціальності.
З інтересом я прочитав літературний огляд, де сформульовано основні вимоги до ансамблю наночасток з метою їх використання у якості підкладок для підсилення комбінаційного
розсіювання світла. Розглянуто сучасні можливості створення наночасток регульованої морфології у вигляді колоїдних розчинів та структурованих ансамблів на поверхні підкладки. Об-
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ґрунтовано необхідність розробки методу отримання ансамблів ізольованих НЧ Au складної
морфології із заданими геометричними параметрами на поверхні підкладки та вивчення їх оптичних властивостей.
Зауваження до розділу 1. Назва розділу «Використання наночастинок благородних металів у якості підкладок для поверхнево-підсиленої раманівської спектроскопії» відображає
скоріше проблеми застосування матеріалів, а не проблеми їх отримання.
Другій розділ називається «Експериментальна методика і апаратура». В ньому описана
методика отримання колоїдних розчинів розгалужених НЧ Au відновленням золотохлористоводневої кислоти (HAuCl4) аскорбіновою кислотою (C6H8O6) на золотих зародках в присутності нітрату срібла (AgNO3), а також ансамблів різної товщини на їх основі, методики отримання
моношарових ансамблів розгалужених наночасток контрольованої морфології. Наведено методику модифікації скляних підкладок біфункціональними молекулами органічного ліганду.
Зауважу, що у пункті 2.2 згадується 5% розчин АПТЕС (99%, Aldrich), але назва цієї речовини розшифровується лише у розділі 4.
Описано методи і устаткування для вивчення морфології, розміру, заряду поверхні НЧ за
допомогою методів електронної мікроскопії та методу динамічного розсіювання світла. Наведено методи та обладнання для дослідження поверхні зразків методом атомно-силової мікроскопії. Наведено методики визначення елементного складу зразків за допомогою скануючого
електронного мікроскопа з системою рентгенівського мікроаналізу та методом рентгенівської
фотоелектронної спектроскопії. Приведено методики вивчення оптичних і нелінійно-оптичних
властивостей отриманих матеріалів за допомогою спектрофотометричного методу, методу раманівської спектроскопії і методу Z-скану. Матеріали другого розділу вкрай важливі для розуміння сенсу дисертації, з ними тісно пов’язані усі пункти наукової новизни.
У третьому розділі «Отримання, структура та властивості розгалужених наночастинок
золота» приведено результати досліджень по формуванню наночасток розміром 50÷70 нм методом колоїдного синтезу. Показано, що двохстадійний процесу формування розгалужених
наночасток (зростання розгалужених НЧ на попередньо сформованих сферичних зародках)
дозволяє точно контролювати розмір і морфологію наночасток. Основним фактором, що впливає на морфологію отримуваних НЧ (середній розмір, кількість і довжина гострих відгалужень), є концентрація Ag. Встановлено формування однакових за розміром наночасток розгалуженої морфології.
Методами рентгенівської фотоелектронної спектроскопії та електронної мікроскопії показано, що срібло, яке вводиться для анізотропного росту НЧ, адсорбується на поверхні зародків і блокує ріст граній з більшою поверхневою енергією (100, 110), а ріст золотих відгалужень
відбувається на гранях (111) з меншою поверхневою енергією.
Слід зауважити, що на рис.3.1, де пояснюється схема утворення зірок, стрілки з познач-
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кою Ag вказують на Au, а зовсім не на блокуючи ріст моношари.
Вивчення оптичних властивостей колоїдних розчинів розгалужених НЧ показало, що в
спектрах поглинання спостерігається один максимум, який обумовлений суперпозицією локалізованого плазмонного резонансу (ЛПР) ядра та гострих відгалужень НЧ, з ростом розміру
НЧ максимум смуги ЛПР зсувається у довгохвильову область спектру від 650 до 690 нм, що
обумовлено збільшенням відношення «кількість/довжина гострих відгалужень НЧ».
Таким чином, у розділі 3 розроблено передумови для створення ансамблів наночасток.
В четвертому розділі «Створення ансамблів розгалужених наночастинок золота різної
товщини» розглянуто особливості формування методом самозбирання ансамблів розгалужених наночасток на скляній підкладці. Зусилля дисертанта були спрямовані на забезпечення однорідного розподілу ізольованих наночасток в ансамблі. Оптимізовано умови процесу і отримані ансамблі розгалужених наночасток з середнім розміром 55 нм (дисперсія за розмірами ~
20%) на поверхні підкладки.
Вивчення профілю поверхні показало, що при товщині шару менше 500 нм однорідний
ансамбль наночасток не формується по всій поверхні підкладки, а при товщині понад 800 нм
спостерігається агломерація наночасток. Стверджується, що ансамблі наночасток характеризуються каркасною (арковою) структурою, оптимальна товщина для рівномірного розподілу
часток по поверхні і відсутності їх агломерації складає 500-800 нм.
Тут зауважу, що твердження про наявність каркасу не викликає сумнівів, але доповнення про аркову структуру є незрозумілим. Авторка не пояснює на основі яких спостережень
зроблено припущення про аркову структуру. Це твердження повторюється у висновках. Ще
раз підкреслю, що опонент не заперечує висновку про каркасну структуру.
Отримані ансамблі наночасток були досліджені в якості підкладок для поверхнево підсиленої раманівської спектроскопії. У якості стандартних тестових молекул використовувалися
два барвники: родамін 6G і кристалічний фіолетовий. Показано, що розроблені матеріали є
ефективними SERS-підкладками, коефіцієнт підсилення сигналу дорівнює 105 для обох типів
молекул.
П’ятий розділ «Створення моношарових ансамблів розгалужених наночастнок золота»
присвячено розробці одношарових плівок з наночастинками заданої морфології і ступенем заповнення поверхні до 80 %. Ансамблі наночасток були отримані методом темплатного синтезу, який заснований на утворенні і подальшому рості частинок безпосередньо на скляній підкладці, поверхню якої хімічно модифікували для зниження міжфазної поверхневої енергії на
межі розділу «підкладка/НЧ».
Встановлено, що розроблені моношарові ансамблі розгалужених НЧ Au (середній розмір
80 нм, ступінь заповнення поверхні підкладки 25 %) є новим типом ефективних SERSпідкладок, який дозволяє ідентифікувати молекули барвника кристалічний фіолетовий з роз-
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чину концентрацією 10-9 моль/л. Коефіцієнт підсилення раманівського сигналу молекул кристалічного фіолетового складає 106 і на порядок перевищує значення такого при використанні
ансамблів, отриманих методом самозбирання, що обумовлено забезпеченням ізольованості НЧ
в моношаровому ансамблі і можливістю створення «гарячих точок» на кожному гострому відгалуженні НЧ.
Саме у цьому розділі показано, що головне завдання роботи має практичне рішення.
У додатках А, Б, В, та Г надано довідки про використання результатів дисертації. Слід
відзначити, що наявність додатків авторка приховала від читачів автореферату.
Практичне значення результатів перш за все пов’язане з тим, що:
 Розроблено спосіб отримання методом самозбирання ансамблів розгалужених НЧ Au з середнім розміром 55 нм контрольованої товщини у діапазоні L = 500÷800 нм.
 Запропоновано і реалізовано спосіб формування ансамблів НЧ методом темплатного синтезу (захищено Патентами України № 117080 і № 117202), який дозволяє отримувати моношарові ансамблі ізольованих розгалужених НЧ Au з середнім розміром у діапазоні 5090 нм контрольованої морфології з різним ступенем заповнення поверхні підкладки до
80%.
 Розроблені матеріали є ефективними SERS-підкладками. Максимальний коефіцієнт підсилення раманівського сигналу тестових молекул барвників родамін 6G і кристалічний фіолетовий, осаджених на ансамблі НЧ товщиною L = 500÷800 нм, складає 105.
 Забезпечення ізольованості НЧ в моношарових ансамблях дозволило досягти коефіцієнта
підсилення раманівського сигналу молекул кристалічний фіолетовий 106, що на два порядки перевищує такий при використанні комерційних SERS-підкладок Mato.
 Результати впровадження та випробовування розроблених матеріалів підтверджені відповідними актами.
Розглянувши матеріали роботи та порівнявши їх з висновками дисертації та автореферату можна зробити лише один висновок, що наукова новизна результатів не викликає сумнівів. Сформульовані у роботі висновки та рекомендації засновані на детальному вивченні літературних джерел, теоретичних положень та експериментальних даних за темою дисертації. На
сьогоднішній день можна вже сказати, що результати роботи є добре відомими, а висновки дисертації є загальновизнаними.
Робота написана досить зрозуміло і грамотно, її структура має логічний характер. Слід
відзначити, що в кожному розділі наведено різнобічний ілюстративний матеріал у вигляді досконало виконаних цвітних фотографій, рисунків і таблиць. Автореферат в повній мірі відображає зміст виконаної роботи.
Обґрунтованість та достовірність результатів, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, не викликає сумнівів, вони забезпечені ретельною розробкою експериментальних методів вимірювань, використанням перевіреного експериментального обладнання,
приладів, та методів аналізу даних, за допомогою яких були здійснені описані в дисертації дослідження. Відмінною рисою дисертації є комплексний підхід до вивчення матеріалів. Відзна-
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чу, що частина результатів, а саме електронно-мікроскопічні дослідження кристалів були визначені на найсучаснішому обладнанні в різних провідних лабораторіях.
Але поряд з позитивним враженням від дисертації Бейник Т.Г. є кілька зауважень. Спочатку згадаємо зауваження, що виникли при аналізі тексту дисертації, потім додамо недоліки,
що стосуються автореферату.
1. Перше зауваження стосується розділу 1. Назва «Використання наночастинок благородних
металів у якості підкладок для поверхнево-підсиленої раманівської спектроскопії» відображає скоріше проблеми застосування матеріалів, а не проблеми їх отримання.
2. Друге зауваження стосується розділу 2. У пункті 2.2 згадується 5% розчин АПТЕС (99%,
Aldrich), але назва цього силанизатора поверхні (3-аминопропил) триэтоксисилан розшифровується лише у розділі 4.
3. Слід зауважити, що на рис.3.1, де пояснюється схема утворення зірок, стрілки з позначкою
Ag вказують на Au, а зовсім не на блокуючи ріст моношари срібла.
4. Наступне зауваження стосується розділу 4. Твердження про наявність каркасу не викликає
сумнівів, але доповнення про аркову структуру є незрозумілим. Авторка не пояснює на основі яких спостережень зроблено припущення про аркову структуру. Це твердження повторюється у висновках. Ще раз підкреслю, що опонент не заперечує висновку про каркасну структуру.
5. Помилка у підпису до малюнку. Рисунок 4.2 позначено як 4.3, тобто у розділі два малюнка
під номером 4.3.
6. Формулюючи актуальність авторка акцентує увагу на необхідності розробки поліфункціональних матеріалів, але далі розглядається лише одна функція – підсилювача.
7. Частина рисунків у дисертації, наприклад 4.3 (справжній), має позначення на схемі англійською мовою, аналогічний малюнок 4.1 – державною.
8. Зауваження до автореферату. У параграфі «структура та обсяг дисертації» не вказано на
наявність у дисертації додатків, але вони вказані у змісті дисертації. Насправді додатків
чотири: А, Б, В та Г. Звичайно зміст додатків описують у кінці автореферату перед висновками. Такий опис додатків у авторефераті відсутній.
Однак ці зауваження принципово не знижують наукову і практичну цінність дисертації
Бейник Т.Г., яка в цілому являє собою закінчене наукове дослідження, а наукові та практичні
результати мають усі ознаки обраної спеціальності – матеріалознавства. За значенням результатів та обсягом матеріалу дисертація відповідає вимогам щодо кандидатських дисертацій.
Основний зміст дисертації та положень, які автор виносить на захист, достатньо повно
розкрито в 17 наукових працях серед них: 7 статей у фахових наукових журналах, 2 патенти на
винахід, а також 8 тез доповідей на міжнародних конференціях. Підкреслю, що роботи автора
опубліковано саме у фахових виданнях (Functional Materials; Physica Status Solidi; Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics; Journal of Nanophotonics, Наносистеми,
наноматеріали, нанотехнології), мінімум 3 я яких належать до бази даних SCOPUS.
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