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Актуальність
Дисертаційна робота Беспалової І.І. присвячена вирішенню важливої
науково-технічної проблемі – розробці технологій отримання люмінесцентних
та сцинтиляційних наноструктурованих композиційних матеріалів на основі
мезопористих

оксидних

матриць

і

люмінофорів

різної

природи

для

використання в оптичних, каталітичних і медичних системах.
Люмінесцентні наноструктуровані матеріали

представляють сегмент

ринку, який швидко розвивається у багатьох сучасних високотехнологічних
галузях економіки світу. Вони є складовими ефективних систем відображення
інформації та візуалізації об’єктів, новітніх лазерних систем, систем освітлення
та перетворення енергії, а також мультіфункциональних сенсорів, особливо, для
новітніх методів діагностики та терапії у медицині.
Ключовим питанням в створенні конкурентоздатних приладів на основі
наноструктурних люмінофорів є відкриття і розвиток технологій їх отримання,
як альтернативу полімерним матрицям. Такі функції можуть виконувати
високопористі кисневмісні неорганічні матриці, які можуть забезпечити
оптичну та структурну стабільність композиційного матеріалу та значно
збільшити терміни його експлуатації. Тому, актуальність роботи Беспалової І.І.
не викликає сумнівів, оскільки робота являє собою завершений цикл великого
обсягу досліджень з приводу впливу параметрів технологій отримання
композиційних

матеріалів,

в

яких

люмінофори

знаходяться

у об’ємі

нанорозмірних пор неорганічних оксидних матриць, на властивості композиту.
Визначено вплив структурних характеристик компонентів на геометричні,
оптичні,

люмінесцентні

та

сцинтиляційні

параметри,

отриманих

наноструктурованих композиційних матеріалів, та продемонстровано основні
фізико-хімічні

та

оптичні

властивості

досліджуваних

композиційних

матеріалів, які на даний час успішно застосовую у наукових дослідженнях в
технічних та біомедичних галузях.
Ступінь обґрунтованості наукових положень,
висновків і рекомендацій, їх достовірність
Обґрунтування основних результатів та висновків дисертаційної роботи
проведено з повнотою, що відповідає рівню докторської дисертації, на основі
аналізу як експериментальних, так і теоретичних даних, які одержано з
використанням сучасного обладнання й сучасних експериментальних методів
та методик. У кожному із способів отримання наноструктурних композиційних
матеріалів створено експериментальні стенди, які забезпечують повний
технологічний ланцюг для отримання кінцевого продукту з необхідними
структурними та оптичними параметрами.
Дослідження структурних параметрів, як високопористих матриць SiO2,
Al2O3 та СаСО3 так й композиційних матеріалів на їх основі, проведено з
використанням просвічувальної мікроскопії, скануючою мікроскопії, атомносилової

мікроскопії,

рентгеноструктурного

аналізу.

З

використанням

аналізатора сорбції газів визначали характеристики пористості досліджуваних
об’єктів. Оптичні властивості композиційних матеріалів визначали методами
оптичної

спектроскопії, лазерної

селективної

спектроскопії

з часовим

розділенням (корельований у часі підрахунок окремих фотонів), техніки термота фотостимульованої люмінесценції (ТСЛ, ФСЛ), люмінесцентної мікроскопії.
Сцинтиляційні характеристики (світловий вихід, енергетичне розділення)
досліджено при опроміненні рентгенівськими та α-частинками.
Одержані результати достатньою мірою обговорені на вітчизняних та
міжнародних конференціях і висвітлені у провідних фахових наукових та
міжнародних науковометричних виданнях.
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, які в достатній мірі обґрунтовані.
Новизна досліджень та отриманих результатів
Дисертанткою

вперше

одержано

ряд

нових

важливих

наукових

результатів, а саме:
1. Встановлено

закономірності

формування

нанопористої

структури

оптично прозорої матриці SiO2 в умовах протікання процесів гідролізу ТМОС у
водно-метанольний

суміші

у

присутності

кислотного

каталізатору,

поліконденсації та дегідратації. Визначено оптимальне співвідношення об’ємів
прекурсорів, часові та температурні режими, які забезпечують отримання
матриць SiO2 з найкращими параметрами структури, необхідними для
створення наноструктурованих композиційних матеріалів.
2. Реалізовано спосіб вирощування нанокристалічного селеніду цинку (нZnSe) у порах матриці SiO2, який дозволяє обмежити кінцевий розмір кристалів
н-ZnSe розміром пор матриці, створити мінімальну дисперсію нанокристалів за
розміром та запобігти окислення поверхні отриманих кристалів н-ZnSe.
Показано, що для наноструктурованих композиційних матеріалів складу
матриця SiO2/н-ZnSe домінуючим механізмом гасіння люмінесценції стає
перенесення енергії безпосередньо до структурних дефектів кристалу н-ZnSe
або матриці SiO2, що і обумовлює менший вплив температури на
люмінесценцію наноструктурованого композиційного матеріалу SiO2/н-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 34 мас.%.
4. Показано, що ціанінові барвники при введені у нанорозмірні пори
неорганічних матриць утворюють агрегати, структура та оптичні властивості
яких відрізняються у порівнянні з їх характеристиками в розчинах. Введення Jагрегатів барвнику РІС у пори плівок анодованого Al2O3 з діаметром пор 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/о-РОРОР
та SiO2/РРО встановлено ефективну безвипромінювальну передачу енергії
електронних збуджень від матриці SiO2 до молекул органічних люмінофорів оРОРОР та РРО, яка відбувається через синглетний (S1-S0) стан SiO2 матриці.
6. Визначено закономірності синтезу нанокристалів CaWO4 зі структурою
шеєліту в умовах формування нанопористої оболонки SiO2 при збереженні
інтенсивної фото- та рентгенлюмінесценції з макс = 420 нм. Продемонстровано,
що створена мезопориста оболонка SiO2 здатна сорбувати молекули
фотосенсибілізатору (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

безвипромінювальне

СaCO3

перенесення

дозволяють
енергії

реалізувати

електронних

ефективне

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»).
Встановлена можливість використання отриманих плівок для реєстрації альфавипромінювання (5,15 МеВ).
Практичне значення отриманих результатів.
Робота містить серію технічних рішень, які можуть бути покладені в
основу технологій виробництва нанокомпозитів на основі оксидних матриць.
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 SiO 2. 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 BC-416
фірми Saint-Gobain та наносекундними часами загасання люмінесценції.
Оптимізовано технологічні умови введення н-ZnSe у пори матриці SiO2 за
умов

збереження

люмінесцентний

екситонної

люмінесценції

наноструктурований

композиційний

н-ZnSe.
матеріал

Створений
дозволяє

знизити температурне гасіння люмінесценції н-ZnSe та використовувати
швидку інтенсивну люмінесценцію нанокристалів.
Адаптовано лабораторну 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 перетворювачів сонячної енергії.

Запропоновано

способи

отримання

люмінесцентних

композиційних

матеріалів у вигляді сфер складу SiO2/СаWO4/акридіновий помаранчевий (АП)
та CaCO3/GdVO4:Eu3+/метиленовий блакитний (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.
Запропоновано метод формування багатошарових плівок на основі
Re2SiO5:Се3+, який дозволяє використовувати люмінесцентні та сцинтиляційні
характеристики

окремих

наночастинок

у

формуванні

інтегральної

інтенсивності загального люмінесцентного або сцинтиляційного відгуку
отриманого композиційного матеріалу.
Більшість

способів

отримання

досліджуваних

наноструктурованих

композиційних матеріалів захищено 4 патентами України, що підтверджує
високий технічний рівень і новизну роботи в цілому. Результати впровадження
та апробації створених матеріалів підтверджено відповідними актами, які
наведено в додатках дисертації.
Повнота опублікованих результатів дисертації
По темі дисертації опубліковано 42 наукові 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, що є
цілком достатнім для ознайомлення наукової громадськості зі змістом роботи.
Зміст автореферату відповідає основним результатам, положенням й
підсумковим висновкам, викладеним в дисертаційній роботі, і дає змогу
зрозуміти основний зміст дисертації.
Оцінка змісту роботи
Дисертаційна робота Беспалової І.І. складається зі вступу, 6 розділів,
загальних висновків, списку цитованих джерел із 329 найменувань та 7

додатків. Повний обсяг роботи складає 332 сторінки та містить 124 рисунки й
17 таблиць. Зауважень до оформлення дисертації немає.
У вступі авторка 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 оксидних неорганічних сполук (SiO2, TiO2, Al2O3 тощо),
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 та методик, які використовувалися для дослідження структурних
параметрів досліджуваних матеріалів, вимірювання спектрів люмінесценції і
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

наноструктурованих композиційних матеріалів на основі SiO2 матриць для
застосувань у люмінесцентній та сцинтиляційний техніці. Для цього у якості
люмінофорів використовували нанокристали селеніду цинку ZnSe; ціанінові
барвники DіI, DіD, DiO; органічні люмінофори: о-POPOP, PPO. Встановлено,
що отримані матриці SiO2 є прозорими у широкому діапазоні довжин хвиль та
виявляють власну люмінесценцію при збудженні в ультрафіолетовому
діапазоні випромінювання, що було враховано при проведенні досліджень у
роботі. За даними методів РФА, ПЕМ та АСМ матриці SiO2 мають аморфну
структуру та складаються зі щільноупакованих сферичних частинок діаметром
 35 нм, які утворюють стохастичну структуру та є мезопористими матеріалами
з питомою площею поверхні від 400 до 900 м2/г при загальній пористості 2055 %.

Встановлено, що найбільш ефективним методом отримання композиційного
матеріалу є вирощування нанокристалів ZnSe безпосередньо в порах матриці
SiO2,

що

дозволяє

знизити

температурне

загасання

люмінесценції

і

використовувати швидке інтенсивне світіння даних матеріалів для створення
новітніх сцинтиляційних детекторів та люмінофорів.
Розроблено

технологію

отримання

люмінесцентних

композиційних

матеріалів складу матриця SiO2 та органічні в основі якій лежить метод
насичення матриць SiO2 люмінофорами через їхні хлороформні розчини при
оптимальному вмісті РРО, о-РОРОР на рівні 4 мас.% та DiI, DiD,DіО – 3 мас.%
у композиційному матеріалі. Так композиційні матеріали з РРО, о-РОРОР
мають інтенсивний сигнал фотолюмінесценції, високу прозорість у видимому
діапазоні та наносекундні часи загасання, їх світловий вихід можна порівняти зі
світловиходом комерційного пластмасового сцинтилятору.
У порах матриць при концентруванні ціанінових барвників відбувається
утворення ексимерів, що не є типовим для таких молекул. Визначенно умови
отримання

композиціних

матеріалів

з

найбільш

ефективним

безвипромінювальним перенесенням енергії електронних збуджень на рівні
37%, яке реалізується між донором – DіI та акцептором – DіD, послідовно
введеними до матриці SiO2.
У четвертому розділі описано технологічні умови, які розроблено для
формування високопористих плівок анодованого оксиду алюмінію Al 2O3
(АОА), як основи для створення люмінесцентних НКМ. У якості люмінофорів
використовувались нанокластери – J-агрегати, які е структурами з ефективною
міграцією екситонів, великим коефіцієнтом екстинції і значним квантовим
виходом люмінесценції.
Розроблено методику отримання плівок високовпорядкованого пористого
оксиду

алюмінію

засновану,

на

ефекті

самовпорядкування

пор

при

використанні двохстадійного електролітичного окислення. Для реалізації
методики створено установку та відпрацьовано основні етапи отримання
матеріалів з необхідними структурними параметрами. Отримані композиційні
матеріали демонструють значну трансформацію оптичних властивостей J-

агрегатів, що пов’язують у роботі зі збільшенням їх статичного безладу та із
впливом значно обмеженого простору нанопор плівок АОА на формування Jагрегатів.
П’ятий розділ присвячено технологіям отримання наноструктурованих
композиційних матеріалів 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.
Так, розроблено спосіб отримання наноструктурованого композиційного
матеріалу складу наносфери SiO2/нанокристали СаWO4/фотосенсібілізатор
акридиновий помаранчевий (АП) у вигляді наносфер розміром 400  20 нм зі
збереженням люмінесценції, яка притаманна люмінесценції об’ємного кристалу
СaWO4. Встановлено, що у наносферах SiO2/СаWO4/АП відбувається загасання
флуоресценції донору енергії СаWO4 та скорочення його часу життя, що
свідчить про безвипромінювальне перенесення енергії електронних збуджень,
ефективність якого становить 40 %. Розробленій спосіб отримання наносфер
SiO2/СаWO4/АП є перспективним, тому що дозволяє «завантажувати» велику
кількість

молекул

фотосенсибілізатору,

що

збільшує

ефективність

безвипромінювального перенесення енергії електронного збудження, а повільне
вивільнення його з пор SiO2 забезпечує функціональність даного об’єкту
впродовж часу, необхідного для проведення ФДТ.
Встановлено, що для ефективної реалізації безвипромінювального
перенесення енергії електронного збудження може бути вибрана пара
нанокристал ортованадат гадолінію, який активовано європієм (GdVO4:Eu3+), та
фотосенсибілізатор барвник метиленовий блакитний (МБ). З метою підвищення
стабільності цього комплексу, особливо в умовах in vivo досліджень, а також
для підвищення ефективної концентрації наночастинок та молекул МБ, було
запропоновано у якості контейнеру мікросфери мезопористого карбонату
кальцію CaCO3 (розміром 1,92 ± 0,43 мкм). Розроблений метод отримання
композиційного матеріалу у вигляді мікросфери CaCO3/GdVO4:Eu3+/МБ
дозволяє підвищити локальну концентрацію МБ навколо неорганічної

наночастинки, що сприяє ефективному безвипромінювальному перенесенню
енергії електронного збудження на молекули ФС (ефективність якого становить
59 %) з його подальшою активацією.
Шостий

розділ

люмінесцентними

та

присвячено

дослідженню

сцинтиляційними

механізмів

процесами

у

керування

нанокристалах

ортосилікатів рідкісноземельних елементів, які використовуються в якості
основних складових наноструктурованих композиційних матеріалів. Показано,
що оптичні властивості нанодисперсних люмінофорів та сцинтиляторів можуть
мати значні відмінності від оптичних властивостей відповідних об’ємних
матеріалів.
Запропоновано методи отримання та способи консолідації нанокристалів
ортосилікатів лютецію Lu2SiО5:Cе3+ та гадолінію Gd2SiО5:Cе3+ активованих
церієм розміром ~50 нм, які було синтезовано золь-гель методом В роботі було
показано, що у випадку нанокристалів ортосилікатів рідкісноземельних
елементів найбільш перспективним способом консолідації є отримання
багатошарових плівок необхідної товщини. Показано, що за інтенсивністю
світіння отримані плівки порівняні з нанокристалами у вигляді порошків, та
сцинтиляційні характеристики можна порівняти з об’ємними аналогами.
По дисертаційній роботі можна висловити наступні зауваження:
1. Авторка пише про оптимальну мезо- і мікро-пористу структуру матриць
SiO2, але не вказує чи є циліндричний тип мезопористої структури оптимальним з
точки зору проведення хімічного або CVD осадження і розташування
нанокристалів люмінофору в матриці. Від форми пор залежить швидкість
сорбційно/десорбційного обміну і відстань між нанокристалами та їх розмір.
2. В роботі мало обговорюється стабільність мезо/мікро-пористих матриць
в часі, або швидкість деградації структури нанокомпозиту і його властивостей.
3. Нанокристалічні частинки, що отримані різними методами мають різну
дефектну структуру, а іноді і стехіометрію. В роботі немає обговорення саме
такої причини «голубого зсуву» спектру люмінесценції.
4. Немає відомостей про конкурентні аналоги створеним матрицям.

Загальні висновки стосовно дисертації
Вказані зауваження не знижують загальної високої оцінки дисертаційної
роботи Беспалової І.І. Вважаю, що дисертаційна робота Беспалової Ірини
Ігорівни «Розробка технологій отримання люмінесцентних наноструктурованих
композиційних матеріалів» за своєю актуальністю, науковою новизною і
достовірністю,

обсягом

теоретичних

узагальнень,

фундаментальних

та

практичних результатів відповідає всім вимогам п. 11 „Порядку присудження
наукових ступенів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №
567 від 27 липня 2013 року зі змінами, затвердженими постановами Кабінету
Міністрів України № 656 від 19 серпня 2015 року та № 1159 від 20 грудня 2015
року щодо докторських дисертацій, а її автор - Беспалова Ірина Ігорівна,
заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора технічних наук за
спеціальністю 05.02.01 – «Матеріалознавство».

