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Дисертаційна робота Беспалової І.І. присвячена розробці технологій
отримання

люмінесцентних

та

сцинтиляційних

наноструктурованих

композиційних матеріалів на основі високопористих неорганічних матриць
оксиду кремнію SiO2, оксиду алюмінію Al2O3, карбонату кальцію CaCO3 та
органічних та/або неорганічних люмінофорів, які введено у пори, з заданими
структурними,

геометричними,

люмінесцентними

та

сцинтиляційними

параметрами, котрі визначаються потребами сучасного матеріалознавства.
Актуальність обраної теми зумовлено наявним останнім часом прогресом у
інженерії й, як наслідок, досить активним використанням наноструктурованих
композиційних матеріалів в сучасних пристроях, наприклад, у твердотільних
лазерах,

волоконних

лазерах,

волоконно-оптичних

підсилювачах,

3D-

кольорових дисплеях, оптичних накопичувачах даних, фотонних джерелах,
сонячних елементах тощо. Про що свідчить зростання за останні роки кількості
публікацій за даною тематикою й на сьогодні становить понад 1000 статей у рік
(згідно аналізу у базі публікацій SCOPUS). Отже, інтерес до наноструктурованих
композиційних

матеріалів

обумовлено

як

необхідністю

додаткової

мініатюризації електронних компонентів у сучасній техніці, так і тим фактом, що
у нанометровому масштабі властивості матеріалу досить сильно залежать від
розміру компоненту, що надає змогу отримувати композиційні матеріали з
високою чутливістю.
У роботі Беспалової І.І. проведено великий обсяг досліджень, у результаті
яких

встановлено

основні

закономірності

формування

композиційних

матеріалів, з необхідними геометричними та структурними параметрами й
оптичними властивостями, де як органічні так й неорганічні люмінофори
знаходяться у об’ємі нанорозмірних пор матриць. Отримані композиційні
матеріали мають конкретні перспективи практичного застосування. Слід

зазначити, що дисертаційна робота виконувалась відповідно до затверджених
планів науково-дослідних робіт Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН
України у рамках відомчих та цільових тем.
Отже, обрана тема дисертації та поставлені в роботі наукові завдання є
безумовно актуальними.
Достовірність, новизна та обґрунтованість наукових положень,
висновків і рекомендацій не викликає сумнівів завдяки використанню в роботі
надійних

та

розвинутих

сучасних

методів

дослідження

структури,

люмінесцентних та сцинтиляційних параметрів, всебічного глибоко аналізу
експериментальних результатів з використанням різних відомих теоретичних
моделей. Безумовно, сильною стороною роботи є використання саме різних
сучасних спектроскопічних методів, ПЕМ та СЕМ досліджень для з’ясування
взаємозв’язку «структура-властивість» матеріалів, що досліджувались. Отримані
результати мають чітку та наочну інтерпретацію, виконану з використанням
сучасних уявлень у галузі матеріалознавства. В роботі виконаний великий обсяг
досліджень, що підтверджує достовірність та ступінь обґрунтованості наукових
положень дисертації.
Результати дисертації обговорені на низці авторитетних міжнародних
конференцій, а також публікувались у провідних міжнародних фахових
журналах, таких як Journal of Luminescence, Microporous and Mesoporous
Materials, Technical Physics Letters, та багатьох інших. Згадані роботи мають
велику кількість цитувань, що дозволяли авторці мати h-індекс 7 згідно бази
Scopus та у Google Academia.
Наукова новизна роботи полягає у тому, що всі результати, які наведено у
дисертаційній роботі отримано або обґрунтовано вперше. Серед отриманих
результатів, найцікавішими, на мій погляд, є такі:
1. 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 гасіння 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.
2. 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

ниткоподібні

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.
3. 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 матриці.
4. 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
фотосенсибілізатори (ФС) та забезпечувати необхідну відстань між донором та
акцептором

енергії

для

реалізації

ефективного

безвипромінювального

перенесення енергії електронних збуджень.
5. 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.
В цілому дисертаційна робота справляє досить приємне враження. Рукопис
складає 332 сторінки, містить 124 рисунка, 17 таблиць. Список використаних
джерел складається із 329 найменувань.
Згідно до вимог, дисертаційна робота складається зі вступу, шості розділів,
висновків, списку використаних джерел та додатків (де наведено відповідні акти
використання). Розділи добре структуровані, кожний розділ закінчується
висновкам. Матеріали у дисертаційній роботі викладено послідовно, ясно і
лаконічно у відповідності до існуючих стандартів для наукової мови. Роботу
добре проілюстровано.
У вступі визначено актуальність досліджень за темою дисертації,
сформульовано мету та наукові завдання, визначено наукову новизну та
практичну цінність отриманих результатів, дані про апробацію роботи та
публікації авторки.
Перший розділ є оглядовим, у якому викладено літературні дані щодо
структури, технологій отримання та галузей застосування люмінесцентних
композиційних матеріалів на основі оксиду кремнію, оксиду титану тощо,
розглянуто фізико-хімічні аспекти технологій одержання люмінесцентних
композиційних матеріалів та сучасні галузі їх застосування.
У дисертаційній роботі, було застосовано ряд сучасних методів та методик,
що дозволило досліджувати вплив зміни структури матеріалів на їх оптичні
властивості, детальний опис яких наведено у другому розділі. А саме,
дисперсійний склад та морфологію отриманих матеріалів визначено методами
просвічуючої

та

скануючої

електронної

мікроскопії,

атомно-силової

мікроскопії, методом сорбції та капілярної конденсації газів, методом
динамічного аналізу світлорозсіювання. Структурно-фазовій склад отриманих
матеріалів визначено за допомогою рентгенофазового аналізу та інфрачервоної
спектроскопії. Оптичні та люмінесцентні властивості композиційних матеріалів
досліджено

методами

оптичної

спектроскопії,

лазерної

селективної

спектроскопії з часовим (корельований у часі підрахунок окремих фотонів)
розділенням, вакуумної ультрафіолетової спектроскопії (ВУФ), люмінесцентної
мікроскопії.

Сцинтиляційні

характеристики

наноструктурованого

композиційного матеріалу визначено при рентгенівському опроміненні та
опроміненні -частками.
Третій розділ присвячено технологіям отримання наноструктурованих
композиційних

матеріалів

на

основі

високопористих

SiO2 матриць

з

оптимальними параметрами структури для застосувань у люмінесцентній та
сцинтиляційний техніці. У якості люмінофорів досліджено нанокристали
селеніду цинку ZnSe; ціанінові барвники DіI, DіD, DiO; органічні люмінофори:
о-POPOP, PPO. Встановлено, що отримані матриці SiO2 є прозорими у
широкому

діапазоні,

мають

власну

люмінесценцію,

що

враховано

у

дослідженнях.
Реалізовано спосіб вирощування нанокристалів ZnSe у порах матриці SiO2,
який дозволяє обмежити кінцевий розмір нанокристалів ZnSe (біля 3 нм)
розміром

пор

матриці

і

виключити

окислення

поверхні

отриманих

нанокристалів ZnSe. Показано, що для даних композиційних матеріалів
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 у порівнянні з монокристалом
ZnSe.
Розроблено технологію отримання матеріалів з РРО, о-РОРОР, які введено
у пори матриці SiO2, світловий вихід яких можна порівняти зі світловиходом
комерційного пластмасового сцинтилятору.
Визначенно

умови

отримання

матеріалів

з

найбільш

ефективним

безвипромінювальним перенесенням енергії електронних збуджень (на рівні
37%), яке реалізується між донором (DіI) та акцептором (DіD) у нанорозмірних
порах матриці SiO2.
У четвертому розділі описано технологічні умови формування
високопористих плівок анодованого оксиду алюмінію, як основи для створення

люмінесцентних НКМ. У якості люмінофорів використовувались нанокластери
– J-агрегати, які є відомими структурами з ефективною міграцією екситонів,
великим коефіцієнтом екстинції і значним квантовим виходом люмінесценції,
структура яких досить чутлива до середовища. Отримані високовпорядковані
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 матриці на
формування J-агрегатів.
П’ятий розділ присвячено розробці наноструктурованих композиційних
матеріалів для застосувань у біологічних та медичних дослідженнях, склад яких
на сьогодні є новим та які можуть доставляти фармацевтичні засоби
безпосередньо до органів та клітин-мішеней, дозволяючи проводити їх
моніторинг

та

діагностику.

наноструктурованого

А

саме,

композиційного

розроблено
матеріалу

спосіб
складу

отримання
наносфери

SiO2/нанокристали СаWO4/фотосенсібілізатор акридіновий помаранчевий (АП)
у вигляді наносфер діаметром 400  20 нм, де зберігається люмінесценція
СaWO4, а при введені АП відбувається безвипромінювальне перенесення
енергії електронних збуджень, ефективність якого становить 40 %.
Також встановлено, що для ефективної реалізації безвипромінювального
перенесення енергії електронного збудження може бути вибрана інша,
ефективно працююча пара – нанокристал ортованадата гадолінію, який
активовано

європієм

(GdVO4:Eu3+),

та

фотосенсибілізатор

метиленовий

блакитний (МБ). Розроблений метод отримання композиційного матеріалу у
вигляді мікросфери CaCO3/GdVO4:Eu3+/МБ (розміром 1,92 ± 0,43 мкм) дозволяє
підвищити локальну концентрацію МБ навколо неорганічної наночастинки, що
сприяє ефективному безвипромінювальному перенесенню енергії електронного
збудження на молекули ФС з ефективністю 59 %).
Отримані композиційні матеріали є перспективними у біомедичних
дослідженнях

(що

підтверджено

актами

впровадження

у

відповідних

установах), тому що дозволяють «завантажувати» велику кількість молекул
фотосенсибілізатору,

що

збільшує

ефективність

безвипромінювального

перенесення енергії електронного збудження, а повільне вивільнення його з
матеріалу

забезпечує

функціональність

таких

об’єкту

впродовж

часу,

необхідного для терапевтичної дії або проведення ФДТ.
Шостий

розділ

люмінесцентними

та

присвячено

дослідженню

сцинтиляційними

механізмів

процесами

у

керування

нанокристалах

ортосилікатів рідкісноземельних елементів, які використовуються у вигляді
плівок в якості основних складових композиційних матеріалів. Запропоновано
методи отримання та способи компактування нанокристалів ортосилікатів, які
активовано церієм, лютецію Lu2SiО5:Cе3+ та гадолінію Gd2SiО5:Cе3+ зі
збереженням розміру нанокристалів біля 50 нм. Показано, що за інтенсивністю
світіння отримані плівки порівняні з нанокристалами у вигляді порошків, та
сцинтиляційні характеристики можна порівняти з об’ємними аналогами.
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експериментальна частина роботи добре спланована та систематизована, а
також, зміст автореферату відповідає основним результатам, положенням й
підсумковим висновкам, викладеним в дисертаційній роботі, і дає змогу
зрозуміти основний зміст дисертації.
Зазначу, що дисертаційна робота виконана на високому науковому рівні і
свідчить про високу фахову та кваліфікаційну підготовку здобувачки. Однак,
при загальній позитивній оцінці роботи, можна висловити наступні
зауваження:
1. У отриманому композиційному матеріалу складу матриця SiO2 та
нанокристали ZnSe (розділ 3.2.4) вміст нанокристалів ZnSe заходиться на рівні
10-3мас.%. Чи були отримані зразки з більшим вмістом нанокристалів ZnSe? І
також у роботі нічого не сказано про сцинтиляційні параметри даного
композиційного матеріалу, адже монокристал ZnSe – відомий сцинтилятор.
2. При дослідженні процесу входження люмінофорів о-POPOP та PPO у
пори матриці SiO2 із їх толуольних та хлороформних розчинів у роботі
продемонстровано, що «… максимальне насичення матриць SiO2 РРО та оРОРОР відбувається при витримці зразків у розчинах впродовж 70 годин, при
цьому сорбція органічних молекул із хлороформу відбувається більш

ефективніше ніж із толуолу…» (стор. 119), але нічого не сказано про причини
такої відмінності у ефективності сорбції?
3. У зв’язку з чим у випадку отримання матеріалу на основі
високовпорядкованих плівок АОА було обрано зразки з діаметром пор саме
42 нм? При цьому у роботі отримано й зразки з діаметром пор 28 нм та 100 нм.
4. У виразі на стр. 240 «Відомо, що Eu3+, які розташовані поблизу поверхні
нанокристалу, більш схильні до процесу нерадіаційного розпаду», мабуть,
мався на увазі збуджений стан іонів, а не самі іони?
5. У роботі представлено спосіб отримання біологічно сумісних
мікросфери СаСО3, розміри яких значно більші за 500 нм. На мою думку, при
біологічному тестуванні таких систем виникнуть труднощі. Як на думку
авторки буде відбуватися доставка препарату в клітини пухлин сферами
мікронного розміру? Чи є можливість зменшити розміри сфер СаСО3?
Однак відзначені недоліки не знизують актуальності, достовірності й
оригінальності одержаних в дисертаційній роботі результатів, їхнього
практичного значення, не ставлять під сумнів достовірність і обґрунтованість
основних положень, які виносяться на захист.
Аналіз роботи та опублікованих зі співавторами наукових праць надає
змогу зробити висновок, що дисертаційна робота І.І. Бепалової є завершеним
циклом наукових досліджень, у якому успішно виконано поставлені завдання
та отримані нові достовірні експериментальні результати, що в сукупності
вносять вагомий вклад у розвиток сучасного матеріалознавства.
Наукова значущість дисертації полягає у отримані науковообґрунтованих даних стосовно розуміння зв’язку між структурою та оптичними
властивостями багатокомпонентних наноструктурованих матеріалів.
Практична значущість роботи полягає в тому, що розроблені у
дисертаційній роботі способи отримання (які здебільшого захищено патентами
України) досліджуваних люмінесцентних та сцинтиляційних композиційних
матеріалів можуть стати основою для розробки новітніх матеріалів для
застосувань у люмінесцентній техніці й модернізації різних електронних
пристроїв на основі органічних люмінофорів, а також скласти підґрунтя для
розробки нових лікарських засобів.

