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Актуальність теми досліджень. 

Дослідження структури нанорозмірних матеріалів обумовлене їх уніка-
льними фізичними властивостями. Поряд з методами високороздільної елек-
тронної мікроскопії, дифракції електронів та спектроскопічними методами  
найбільш важливим методом визначення атомної структури нанокристалів є 
метод дифракції Х-променів. Цей метод дозволяє встановити такі  характери-
стики нанокристалів як розмір кристалічних блоків, та мікродеформації.  

Класичні методи рентгеноструктурного аналізу полікристалів, вклю-
чаючи метод Рітвельда, базуються на уявленнях про тривимірну періодичну 
атомну структуру кристалічних матеріалів. З точки зору такого підходу, різні 
порушення періодичності (дефекти) є фактором, що заважає виявленню усе-
редненої атомної структури. Для нанокристалічних матеріалів локальні по-
рушення періодичної структури невід’ємно наявні, або спеціально створені в 
даних об’єктах самі є елементами наноструктури. Викликані такими 
об’єктами та їх концентрацією дифракційні ефекти являють значний інтерес 
як джерело інформації про структуру цих дефектів. 

Для визначення середніх розмірів наночасток та величин мікродефор-
мацій широко використовуються рентгенографічні методики дослідження 
реальної структури полікристалів, засновані на аналізі зміщення, розширення 
і форми окремих дифракційних піків. Методи повнопрофільного аналізу до-
зволяють уточнювати атомну структуру наночасток і одночасно отримувати 
інформацію про їх розміри і форму, якщо наночастки в досліджуваних зраз-
ках розорієнтовані довільним чином і не мають специфічних когерентних 
границь стикування одна з одною (ідеальні нанопорошки). Очевидно, що 
найбільше інформації міститься в усьому профілі рентгенограми і необхідно 
розвивати методи, що здатні використовувати цю інформацію для визначен-
ня структурних характеристик нанокристалів, що вже є актуальним завдан-
ням. 

Тверді розчини на основі діоксиду цирконію мають унікальні фізичні 
властивості. Вони добре витримують високі температури. Різні системи на 
основі діоксиду цирконію використовуються в якості покриттів, стійких до 
агресивних середовищ.  

При нормальних умовах, чистий діоксид цирконію ZrО2 має моноклін-
ну структуру з параметрами гратки: а = 0,5169±0,0008 нм, b = 0,5232±0,0008 
нм, c = 0,5341±0,0008 нм, β = 99°15’10”. В структурі у атома цирконію є сім 
найближчих сусідів - атомів кисню, розташованих на відстанях від 0,204 до 
0,226 нм, а наступні найближчі атоми кисню знаходяться на відстані 0,377 
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нм, тобто координаційне число дорівнює семи. З підвищенням температури 
до 1370 К, діоксид цирконію зазнає перетворення, в результаті якого утво-
рюється тетрагональна кристалічна решітка. При подальшому підвищенні 
температури до 2570° К, діоксид цирконію зазнає ще одного фазового пере-
ходу, в результаті якого утворюється решітка кубічної системи типу CаF2 з 
постійною решітки а = 0,508 нм. 

Сульфід цинку (ZnS) – важливий широкозонний II–VI напівпровідник, 
який широко застосовується в різних пристроях: оптоелектронних, фотоелек-
тричних та люмінесцентних. Крім того, ZnS має високу прозорість в інфра-
червоному діапазоні хвиль (8–12 мкм) і, таким чином, є гарним матеріалом 
для інфрачервоних вікон і куполів ракет для військової сфери. 

 ZnS має кубічну структуру сфалериту при низькій температурі яка 
змінюється до гексагональної структури вюрциту при 1020°С. Встановлено, 
що наявність гексагональної вюрцитної фази знижує інфра-червоне пропус-
кання ZnS через двопроменезаломлення гексагональної структури та розсію-
вання, обумовлене різницею показника заломлення між гексагональною та 
кубічною фазами матриці. Загалом, для інфрачервоних оптичних приладів 
використовуються монокристали германію, але вони дуже коштовні. Для за-
міни германієвих монокристалів було досліджено кераміку ZnS для викорис-
тання в якості інфра-червоних оптичних приладів через її хороші оптичні та 
механічні властивості. 

Саме тому представлена дисертаційна робота присвячена проблемам 
структурного аналізу цих нанокристалів, включаючи ті специфічні особливо-
сті, котрі пов’язані, власне, з встановленням параметрів наноструктури – вза-
ємного просторового розташування кристалічних наночастинок. З цього пог-
ляду адаптація основних рентгенографічних і рентгеноструктурних методик 
дослідження наносистем з врахуванням їх можливостей і обмежень є також 
актуальною задачею. 

 Дисертаційна робота Поліщук Юлії Олегівни відповідає основним на-
прямкам наукової діяльності Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. 
Лашкарьова НАН України і виконана у відповідності до тем: 

• Державна цільова науково-технічна програма „Державна цільова нау-
ково-технічна програма розроблення і створення сенсорних наукоємних 
продуктів на 2008-2017 роки” проект „Розроблення і створення високо-
роздільних рентгенівських методів і обладнання для сертифікації нано-
розмірних матеріалів” (№ державної реєстрації 0108U003196) – (вико-
навець); 
• Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень „Нано-
фізика, наноматеріали та нанотехнології” (№ державної реєстрації 
0103U006315) – (виконавець); 
• Цільова програма ВФА НАН України „Фізичні механізми впливу де-
формацій і процесів релаксації на формування і характеристики 
напівпровідникових нано-структур із складною кристалічною ґраткою” 
(№ державної реєстрації 0111U002512) – (виконавець); 
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• Цільова програма ВФА НАН України «Високороздільна X-променева 
діагностика одномірних та планарних наноструткур GaN на підкладках 
кремнію» (№ державної реєстрації 0113U004863) – (виконавець); 
• Цільова програма ВФА НАН України «Іонно-модифікований синтез 
плівок оксидів перехідних металів (NiOx, VOx, ZnOx) та дослідження їх 
властивостей» (№ державної реєстрації 0117U006194) – (виконавець); 
 

  
Обґрунтованість та достовірність отриманих результатів підтверджуєть-

ся тим, що в процесі експериментальних досліджень та висновків дисертанткою 
використано набір добре апробованих методик. Основні експерименти в даній 
роботі здійснено за допомогою методів Х-променевої дифракції, а використане 
програмне забезпечення для обробки даних значно підвищує надійність резуль-
татів. Все це дало змогу забезпечити достовірність отриманих результатів, які 
добре узгоджуються з відомими літературними даними. Викладені в поданій 
роботі результати та висновки є фізично обґрунтованими. 

Основні результати та їх наукова новизна. 
Серед отриманих результатів варто відзначити наступні: 

• вперше встановлено, що при постійній температурі відпалу збільшення 
вмісту Y в нанопорошках ZrO2 стимулює фазовий перехід – моноклінна–
тетрагональна–кубічна фази. Значення розмірів ОКР, оцінених за різними 
рентгенодифракційними піками, свідчить про анізотропний характер рос-
ту кристалітів, і є більш вираженим для моноклінної фази. 

• вперше показано, що при збільшенні Tc спостерігаються два основні про-
цеси: структурний – фазові перетворення (з тетрагональної в кубічну фазу 
і з них обох – в моноклінну), деформаційний – зсув положень дифракцій-
них піків. Встановлено, що перехід з тетрагональної фази в кубічну має 
місце при 1000°С за рахунок контакту тетрагональної та моноклінної фаз, 
який виникає в процесі спікання. 

• встановлено, що при збільшенні часу нагрівання ZnS:Cu до температури 
відпалу відбувається перерозподіл структурних фаз (зменшення частки 
гексагональної та збільшення кубічної), поява і збільшення вмісту фази 
ZnO, немонотонна зміна складу CuxZn1-x. Показано, що процес окислення 
є анізотропним і більш вираженим для гексагональної фази ZnS. Різна за-
лежність розміру ОКР гексагональної фази ZnS від часу нагрівання th для 
різних рефлексів свідчить про анізотропний характер структурного фазо-
вого перетворення ZnS. 

• Встановлено, що мікрокристали ZnS:Cu та ZnS:Eu мають кубічну струк-
туру без домішок інших фаз, мікрокристали ZnS:Mn мають гексагональну 
структуру, а мікрокристалічний порошок ZnS:Co демонструє наявність ге-
ксагональної та кубічної фаз. Отримані результати узгоджуються з дослі-
дженнями цих порошків методом ЕПР. 

• Показано, що від співвідношення Zn/S залежать вміст кубічної фази та кі-
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лькість вбудованого Mn. Встановлено, що внесок кубічної фази зростає 
при збільшенні вмісту сірки в шихті. Встановлено, що найбільша кіль-
кість вбудованого Mn спостерігається у ZnS, вирощеному за стехіометри-
чним співвідношенням Zn/S, а мінімальне значення - у порошку, вироще-
ному з надлишком Zn. 

 Ці результати складають основу наукової задачі, розв’язаної в даній ди-
сертації. Тому вважаю, що мету, поставлену в роботі повністю досягнуто. 

Важливість результатів роботи для наукових досліджень і практики: 
• Розроблено та відпрацьовано методику вимірювання параметра гратки, 

деформаційного стану та розмірів областей когерентного розсіяння (ОКР), 
а також їх анізотропії в нанопорошках та нанокристалах.  

• Виявлені контрольовані фазові переходи в нанокристалах ZrO2 при легу-
ванні Y, Cu та варіації умов виготовлення і наступних термообробок доз-
воляють використовувати їх в різних галузях: в енергетиці – як кис-
непровідний електроліт в твердооксидних паливних елементах, елек-
троніці – як чутливий елемент газових сенсорів. Отримані дані також мо-
жуть бути корисні в хімічній промисловості, де ZrO2 використовується як 
каталізатор, при виготовленні радіаційних детекторів; для біологічних 
маркувань; для виготовлення високотемпературних антикорозій-них по-
криттів з нанопорошкового ZrO2.  

• Виявлені фазові переходи в нанокристалах ZnS від вмісту Eu, Cu, Mn, Co 
та умов виготовлення дозволяють контролювати люмінесцентні власти-
вості широкозонного напівпровідника ZnS, який є матеріалом для опто-
електронних приладів з широким інтервалом зміни ширини забороненої 
зони (3.54 еВ – кубічна фаза, 3.91 еВ – гексагональна). Отримані результа-
ти можуть бути використані при виготовленні нових матеріалів сцинти-
ляційних детекторів на основі легованих нанокристалів ZnS; у термолю-
мінесцентній дозиметрії; як матеріал для сонячних елементів; елемент 
світлодіодних джерел. 

 
Зміст дисертації належними чином відображає мету роботи та основні 

поставлені завдання. 
Зауваження по дисертаційній роботі: 
1. На мою думку, із даних, наведених в таблиці 3.1 на стор.64 не можна 

зробити висновок, що збільшення вмісту ітрію в 2ZrO  від 0 до 15% 
стимулює зменшення розмірів нанокристалів, оскільки їх значення 
співпадають в межах похибки визначення. 

2. Еволюція при зміні значень температури відпалу дифракційних піків 
від зразків на рис. 3.5 (стор.69) відбувається в межах на півширин 
вказаних піків. Тому, нажаль, довести таким чином, наприклад, дода-
ткове проникнення міді в нанокристали з поверхневих комплексів 
неможливо. 
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