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Актуальність теми дисертації
Дисертаційна робота І.І. Беспалової присвячена актуальному питанню
–
розробці
ефективних,
відтворюваних
технологій
отримання
люмінесцентних наноструктурованих композиційних матеріалів на основі
високопористих структур з заданими оптичними властивостями для
технічних та біомедичних застосувань. Останнім часом наноструктуровані
композиційні люмінесцентні матеріали привертають велику увагу як
наступне покоління люмінофорів та сцинтиляторів. Наявні можливості
керування
оптичним
та
люмінесцентними
властивостями
наноструктурованих матеріалів через варіювання та стабілізування розміру їх
структурних компонентів дозволяють створювати матеріали з наперед
заданими властивостями. На першому місці при створенні люмінесцентних
наноструктурованих композиційних матеріалів стоїть розробка технологій
отримання, які дозволяють задавати будову та геометрію кінцевого матеріалу
для забезпечення необхідних функціональних властивостей. Пошук
технологій отримання люмінесцентних наноструктурованих композиційних
матеріалів з використанням високопористих кисневмісних неорганічних
матриць які забезпечать оптичну та структурну стабільність композиційного
матеріалу й значно збільшать терміни експлуатації – перспективний напрям
досліджень. Тому розробка технологій створення люмінесцентних
наноструктурованих композиційних матеріалів на основі високопористих
неорганічних матриць та органічних і неорганічних наночастинок з заданими
оптичними,
люмінесцентними,
структурними
та
геометричними
параметрами, які визначаються сферою застосування, є окремою важливою
матеріалознавчою проблемою, яка визначила основні напрями досліджень
даної дисертаційної 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. Для проведення досліджень створено
експериментальні стенди на основі сучасного обладнання при залученні
реагентів високої якості, які забезпечують повний технологічний ланцюг для
отримання кінцевого продукту НКМ на основі матриць SiO2 та Al2O3, СaCO3
при збереженні оптичних властивостей люмінофорів, що використовувались.
Для дослідження властивостей НКМ було використано комплекс сучасних

високотехнологічних методів. Дисперсійний склад та морфологію отриманих
матеріалів визначали методами просвічуючої та скануючої електронної
мікроскопії, атомно-силової мікроскопії, методом сорбції та капілярної
конденсації газів, методом динамічного аналізу світлорозсіювання.
Структурно-фазовій склад отриманих матеріалів визначали за допомогою
рентгенофазового аналізу та інфрачервоної спектроскопії. Оптичні та
люмінесцентні властивості композиційних матеріалів досліджували
методами оптичної спектроскопії, лазерної селективної спектроскопії з
часовим
розділенням,
вакуумної
ультрафіолетової
спектроскопії,
люмінесцентної
мікроскопії.
Сцинтиляційні
характеристики
наноструктурованого
композиційного
матеріалу
визначались
при
рентгенівському опроміненні та опроміненні α- частками.
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 закономірності формування нанопористої структури
оптично прозорої матриці SiO2 в умовах протікання процесів гідролізу
тетраметоксисілану (ТМОС) у водно-метанольній суміші у присутності
кислотного каталізатору, поліконденсації та дегідратації. Визначено
оптимальне співвідношення об’ємів прекурсорів (ТМОС : метанол : вода :
кислота = 1 :0,84 : 1,2 : 0,14), часові та температурні режими, які
забезпечують отримання матриць SiO2 з найкращими параметрами структури
необхідними для створення наноструктурованих композиційних матеріалів, а
саме, діаметр пор 2-5 нм, об’єм пор – 0,55 см3/г, питома площа поверхні 824
м2/г, щільність 1,3 см3/г та мікротвердість 800 МПа.
2. Реалізовано спосіб вирощування нанокристалів ZnSe у порах матриці
SiO2, який дозволяє обмежити кінцевий розмір нанокристалів ZnSe розміром
пор матриці, створити мінімальну дисперсію нанокристалів за розміром і
виключити окислення поверхні отриманих нанокристалів ZnSe. Показано, що
для наноструктурованих композиційних матеріалів складу матриця
SiO2/нанокристали ZnSe домінуючим механізмом загасання люмінесценції
стає перенесення енергії безпосередньо до структурних дефектів
нанокристала ZnSe або матриці SiO2, що і обумовлює менший вплив
температури на люмінесценцію наноструктурованого композиційного
матеріалу SiO2/ZnSe у порівнянні з монокристалом ZnSe.

3. Визначено основні параметри та послідовність введення
люмінофорів до наноструктурованих неорганічних матриць для реалізації
найбільш ефективного безвипромінювального перенесення енергії
електронних збуджень між люмінофорами донорами та люмінофорами
акцепторами. На основі отриманих оптичних, люмінесцентних та
сцинтиляційних характеристик встановлено, що оптимальний вміст
люмінофорів має знаходитися на рівні 3-4 мас.%.
4. Показано, що ціанінові барвники при введені у нанорозмірні пори
неорганічних матриць утворюють агрегати, структура та оптичні властивості
яких відрізняються від розчинів. Введення J-агрегатів барвнику РІС у пори
плівок анодованого Al2O3 з діаметром 42 нм приводить до формування
люмінесцентних наночастинок діаметром до 40 нм, в той час як у розчинах
відбувається формування ниткоподібних структур. При концентруванні
ціанінових барвників Dil, DiD та DiO у порах матриці SiO2 з діаметром 2-5
нм відбувається ефективне формування ексимерів, що не властиво даним
барвникам.
5. У наноструктурованих композиційних матеріалах складу SiO2/оРОРОР та SiO2/РРО встановлено ефективну безвипромінювальну передачу
енергії електронних збуджень від матриці SiO2 до молекул органічних
люмінофорів о-РОРОР та РРО, яка відбувається через синглетний (S1-S0)
стан матриці.
6. Визначено закономірності синтезу нанокристалів CaWO4 зі
структурою шеєліту в умовах формування нанопористої оболонки SiO2 при
збереженні інтенсивної фото- та рентгенлюмінесценції з λмакс = 435 нм.
Встановлено оптимальні співвідношення основних компонентів (m (CaWO4):
m (тетраетоксисілан) = 1:0,6), час нанесення шару SiO2 на аморфні
наночастинки CaWO4 та режими термообробки, які забезпечують
формування кристалічної фази CaWO4 вже при 800-900оС за умови
збереження розміру. Продемонстровано, що створена мезопориста оболонка
SiO2 здатна сорбувати молекули фотосенсибілізатори (ФС) та забезпечувати
необхідну відстань між донором (нанокристал CaWO4) та акцептором
(молекула ФС) енергії для реалізації ефективного безвипромінювального
перенесення енергії електронних збуджень.
7. Оптимізовано процес формування поліморфної модифікації ватерит
для мікросфер СaCO3 в умовах підвищення локальної концентрації молекул
ФС навколо неорганічної наночастинки GdVO4:Eu3+. Введення наночастинок
GdVO4:Eu3+ до структури мікросфер СaCO3 при наступній сорбції молекул
ФС у порах мікросфер СaCO3 дозволяють реалізувати ефективне
безвипромінювальне перенесення енергії електронних збуджень між
GdVO4:Eu3+ (донором) та молекулою ФС (акцептором) як при УФ, так і при
рентгенівському збуджені. Отримані структури мають підвищену
стабільність в умовах in vivo досліджень.
8. Визначено оптимальні параметри формування нанорозмірних плівок
ортосилікатів рідкісноземельних елементів Re2SiO5:Се3+ (Re = Lu, Gd)
методами напилення («spray method») та центрифугування («spincoating

method»). Показано, що отримані плівки Re2SiO5:Се3+ (Re = Lu, Gd)
характеризуються наявністю смуги 5d-4f люмінесценції іонів Се3+, зміщеної у
короткохвильовий бік у порівнянні зі спектрами люмінесценції окремих
нанокристалів. Встановлена можливість використання отриманих плівок для
реєстрації альфа-випромінювання (5,15 МеВ).
Практичне значення одержаних результатів.
1. Розроблено спосіб синтезу матриці SiO2, який дозволяє в середньому у 4
рази зменшити час формування високопористої структури матриці SiO2 у
порівнянні з іншими методами отримання подібних матриць SiO2.
Встановлено оптимальні умови введення органічних молекул у пори матриць
SiO2. Запропоновано спосіб отримання наноструктурованих композиційних
матеріалів на основі матриці SiO2 та о-РОРОР або РРО, які характеризуються
світловим виходом на рівні комерційного пластмасового сцинтилятору BC416 фірми Saint-Gobain та наносекундними часами загасання люмінесценції.
Спосіб отримання захищено патентом України на винахід № 110690.
2. Оптимізовано технологічні умови введення нанокристалів ZnSe у пори
матриці SiO2 при збереженні екситонної люмінесценції. Створений
люмінесцентній наноструктурований композиційний матеріал дозволяє
знизити температурне загасання люмінесценції нанокристалів ZnSe та
використовувати швидку інтенсивну люмінесценцію нанокристалів.
Елементи розробки захищено патентами України на винахід №№ 108805,
110690.
3. Адаптовано технологію отримання високовпорядкованого композиційного
матеріалу на основі нанопористих плівок анодованого оксиду алюмінію, у
якому збільшується фотостабільність J-агрегатів, а їх формування
відбувається при значно менших концентраціях мономерів, ніж у розчині, що
дозволить використовувати такі композиційні матеріали, наприклад, для
створення світлозбираючих систем для перетворювання сонячної енергії.
4. Запропоновано способи отримання люмінесцентних композиційних
матеріалів у вигляді сфер складу SiO2/СаWO4/АП та CaCO3/GdVO4:Eu3+/МБ,
у яких реалізується ефективне безвипромінювальне перенесення енергії
електронних збуджень від неорганічного нанокристалу до органічної
молекули фотосенсибілізатору, що відкриває широкі перспективи для їх
використання у методах фотодинамічної терапії. Елементи розробок
захищено патентами України на винахід № 113942 та №116965.
5. Запропоновано метод формування багатошарових плівок на основі
Re2SiO5:Се3+,
який
дозволяє
використовувати
люмінесцентні
та
сцинтиляційні характеристики окремих наночастинок у формуванні
загального відклику отриманого композиційного матеріала. Результати
впровадження та апробації створених матеріалів підтверджені відповідними
довідками та актами, які наведено в додатках дисертації (див. Додатки).

Повнота опублікованих результатів дисертації
За темою дисертації опубліковано 42 наукових роботи, серед яких 1
колективна монографія, 24 статті у провідних вітчизняних та закордонних
фахових виданнях, 4 патента України на винахід, 1 стаття за матеріалами
конференції та 12 тез доповідей на наукових конференціях та семінарах.
Оцінка змісту роботи
Дисертаційна робота Беспалової І.І. складається з вступу, 6 розділів,
загальних висновків, списку цитованих джерел із 329 найменувань та
додатків. Повний обсяг роботи складає 332 сторінки, включає 17 таблиць і
124 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. Показано особистий внесок здобувачки,
відомості про апробацію результатів роботи та публікації авторки за темою
дисертації.
У першому розділі викладено літературні дані щодо структури,
технологій отримання та галузей застосування люмінесцентних
наноструктурованих композиційних матеріалів в залежності від складу та
будови неорганічної матриці і типу люмінофору. Наведено сучасні приклади
використання
люмінесцентних
та
сцинтиляційних
властивостей
нанокристалів у технічних і біомедичних застосуваннях, сформульована
проблема, що поставлена в дисертації, обґрунтовано мету та завдання
роботи.
У другому розділі надано детальний опис експериментального
обладнання та методик, які використовувалися для дослідження структури
неорганічних матриць, вимірювання оптичних спектрів поглинання,
люмінесценції та збудження люмінесценції у широкому інтервалі
температур, кривих загасання люмінесценції та сцинтиляційних
характеристик, УФ- та рентгенівського опромінення широкого кола
отриманих матеріалів.
Третій розділ присвячено розробці технології отримання НКМ на
основі SiO2 матриць для застосувань у люмінесцентній та сцинтиляційний
техніці. Для цього у якості люмінофорів використовували нанокристали
селеніду цинку ZnSe та ціанінові барвники. 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. Визначенно умови отримання НКМ з найбільш
ефективним
безвипромінювальним перенесенням енергії електронних
збуджень. Розроблені люмінесцентні НКМ на основі SiO2 матриць можуть

бути застосовані для створення сонячних концентраторів та активних
хвилеводів.
У четвертому розділі розроблено технологічні умови формування
високопористих плівок анодованого оксиду алюмінію Al2O3, як основи для
створення люмінесцентних НКМ. У якості люмінофорів використовувались
ціанінові барвники, які можуть утворювати J-агрегати з ефективної міграцією
екситонів, великим коефіцієнтом екстинції і значним квантовим виходом
люмінесценції. Показано, що при варіюванні умов анодного окислення
можливе отримання високовпорядкованих плівок Al2O3 з різною структурою.
Зокрема, при варіюванні значення потенціалу анодування, можливе
отримання пористих плівок товщиною 100 мкм з діаметром пор від 28 до 100
нм та періодом пор від 47 нм до 150 нм. Показано, що плівки анодованого
Al2O3, які містять органічні люмінофори, відновлюють свої вихідні
властивості і не мають люмінесценції після термообробки при 950 оС на
повітрі протягом трьох годин, що дозволяє використовувати їх багатократно.
Розроблені НКМ на основі плівок Al2O3 мають унікальні структурні та
оптичні властивості і є перспективними для створення світлозбираючих
систем для перетворювання сонячної енергії, медіаторів при переносі
електронів у електролюмінісцентних напівпровідниках і органічних
світлодіодах.
П’ятий розділ присвячено технологіям отримання НКМ для
застосувань у біологічних та медичних дослідженнях у якості
багатофункціональних
наноконтейнерів,
які
можуть
доставляти
фармацевтичні засоби безпосередньо до органів та клітин-мішеней,
дозволяючи проводити їх моніторинг та діагностику. У якості платформи для
створення біологічноактивних НКМ обрано наносфери SiO2, які є біологічно
інертні та не токсичні, мають однорідну пористу структуру поверхні, яку
можна легко модифікувати. Розробленим методом отримано низку зразків
наносфер SiO2, розміри яких находяться у діапазоні від 70 нм до 700 нм з
вузькім розподілом за розміром. Адаптовано методику створення
біосумісних мезопористих мікросфер CaCO3 поліморфної модифікації
ватерит, які незалежно від типу структуроутворюючого агенту мають високу
сорбційну ємність що до органічних барвників, а також демонструють високу
стабільність у воді та біологічних середовищах.
Шостий розділ дисертаційної роботи присвячено дослідженню
механізмів керування люмінесцентними та сцинтиляційними процесами у
нанокристалах
ортосилікатів
рідкісноземельних
елементів,
які
використовуються в якості основних складових НКМ. Показано, що оптичні
властивості нанодисперсних люмінофорів та сцинтиляторів можуть мати
значні відмінності від оптичних властивостей відповідних об’ємних
матеріалів. Запропоновано методи отримання та способи компактування
нанокристалів ортосилікатів лютецію та гадолінію активованих церієм
розміром ~50 нм, які було синтезовано золь-гель методом.

По дисертаційній роботі можна висловити наступні зауваження:
1. У висновку 1 до розділу 3 надано характеристики матриць SiO2,
серед яких загальний об’єм пор 0,55 см3/г і щільність (густина) – 1,3 г/см3.
Матеріал матриці аморфний SiO2, його істинна густина 2,2 г/см3 (приведена в
розд. 5). Тоді відносна густина матриці – 59%, відповідно пористість – 41%.
Об’єм пор в 1 грамі матриці буде 0,41:1,3 г/см3 = 0,32 см3/г, а не 0,55. В
розділі 5 для наносфер SiO2 і мікросфер CaCO3 поліморфної загальний об’єм
пор визначено правильно.
2. При отриманні люмінесцентного НКМ SiO2/ZnSe ефективними
виявились хімічний і CVD методи, але концентрація ZnSe у композиті всього
10-3 мас.% при пористості матриці 41%. В тому ж розділі авторка показала,
що методом насичення SiO2-матриць через розчини органічних
сцинтиляторів отримано композиційні матеріали з вмістом сцинтиляційної
добавки до 20 мас.%. Чому така різниця (у 20000 раз), що є перешкодою для
збільшення концентрації ZnSe в композиті?
3. Яка природа екстремуму на кривій залежності об’єму пор матриці
SiO2, від температури відпалу (розд. 3, табл. 3.3)? Чому саме при температурі
відпалу 500 °С максимальна пористість і майже всі пори (95 %) є
мікропорами?
4. Середній розмір пор – що це? Як визначається? В матеріалі, де є
мікро-, мезо- та макропори середнє значення розміру пори - максимум на
кривій розподілу пор за розмірами, чи щось інше?
5. В табл. 3.1 приведена питома поверхня матриць SiO2 і вказані
похибки визначення питомої поверхні. Які це похибки – інструментальні,
статистичні і чому значення величини похибки до третього знаку? Як
приклад - 817,86 ± 1,21 м2/г. Чому не 818 ± 1 м2/г.
6. З поліморфних
модифікацій CaCO3 найбільш стабільною і
поширеною є кальцит. Авторка для отримання НКМ використовувала
мезопористі мікросфери CaCO3 поліморфної модифікації ватерит, які сама і
вирощували. Чому саме валерит? Це зв’язано це з біосумісністю даної фази,
чи з структурними факторами?
7. Щодо термінології, а саме термінів – 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. На
мою думку, авторка мала би використовувати термін «густина» для
характеристики властивостей пористих матриць.
8. 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 проблему
розробки ефективних, відтворюваних технологій отримання люмінесцентних

