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ВІДГУК  

офіційного опонента на дисертацію Бойчишин Лідії Михайлівни 

"Наноструктурування та його вплив на фізико-хімічні властивості аморфних 

сплавів на основі алюмінію та заліза", подану на здобуття наукового ступеня 

доктора хімічних наук за спеціальністю  

02.00.04 – фізична хімія 

 

Аморфно-нанокристалічні сплави складу Al/Fe-РЗМ-ПМ, (де РЗМ - 

рідкісноземельний метал Y, Dy, Gd, Tb, ПМ - d-елемент Ni, Fe, Nb) привертають 

увагу дослідників через можливість прояву нових фізичних і фізико-хімічних 

властивостей порівняно з чистими металами та кристалічними сплавами - 

високої в’язкості, особливих міцнісних характеристик, корозійною тривкістю та 

підвищеною каталітичною активністю в електрохімічних процесах. Особливість 

таких сплавів є наявність нанокристалів, стабілізованих в аморфній матриці. 

Дослідження процесів утворення таких систем, зокрема, кінетичних 

особливостей утворення та росту нанокристалів, їх характеристик, вивчення 

можливості контрольованого та відтворюваного формування нанокристалів є 

актуальними задачами сучасної фізичної хімії. Таким чином, актуальність 

дисертаційної роботи Л.М.Бойчишин, присвяченої саме дослідженню термічно 

ініційованої нанокристалізації та взаємозв’язків між структурою, морфологією 

поверхні, елементним складом та фізико-хімічними властивостями аморфних 

сплавів систем Al/Fe-ПМ-РЗМ, (де РЗМ - Y, Dy, Gd, Tb; ПМ - Ni, Fe, Nb), не 

викликає сумніву. 

Актуальність дисертаційної роботи Л.М.Бойчишин також підтверджується 

тим, що вона виконувалася в рамках наукової тематики Львівського 

національного університету імені Івана Франка, а саме, тем "Комплексне 

дослідження фізико-хімічних та структурних особливостей аморфних металевих 

сплавів як каталізаторів" (2003‒2005 рр., № д/р 0103U001907); "Формування і 

фізико–хімічні властивості захисних та реакційних шарів на поверхні аморфних 

металевих сплавів" (2006‒2008 рр., № д/р 0106U001325), "Наноструктурування 

аморфних металевих сплавів на основі алюмінію як фактор регулювання їх 

фізико-хімічних властивостей" (2009‒2011 рр., № д/р 0109U002087), 

"Електрокаталітична активність аморфних металевих сплавів та їх змішаних 

оксидів в реакціях виділення водню" (2012‒2014 рр., № д/р 0112U001295), 
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"Об’ємні та стрічкові аморфні сплави на основі заліза, леговані d-елементами, як 

основа нових матеріалів" (2015-2016 рр., № д/р 0115U0032631), "Фізико-хімія 

формування магнітних кластерів, їхній вплив на властивості аморфних сплавів, 

легованих перехідними та рідкісноземельними металами" (2017–2019 рр., № д/р 

0117U001236), "Структура, кінетика формування та фізико-хімічні властивості 

нанофазних композитів на основі алюмінію" (2020‒2022 рр., № д/р 

0120U102128). Частина результатів була отримана під час реалізації 

міжнародного українсько-польського проекту №М/37 «Магнітні властивості і 

нанокристалізація м’яких магнітних аморфних сплавів, одержаних методом melt 

spinning»; (№ д/р 0109U005156; 2009‒2011 рр.), у виконанні яких дисертантка 

приймала безпосередню участь як відповідальний виконавець та науковий 

керівник. З 2012 року дослідження в рамках держбюджетних тем виконувалися 

відповідно до Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології 

та наноматеріали» на 2010‒2014 роки.  

Мета роботи Л.М.Бойчишин полягала у встановлені закономірностей та 

особливостей термічно ініційованої нанокристалізації, а також взаємозв’язків 

між структурою, морфологією поверхні, елементним складом та фізико-

хімічними властивостями аморфних сплавів систем Al/Fe-ПМ-РЗМ, (де РЗМ - Y, 

Dy, Gd, Tb; ПМ - Ni, Fe, Nb).   

Дисертаційна робота Л.М.Бойчишин є логічно викладеним, завершеним 

науковим дослідженням. Робота складається із анотації українською та 

англійською мовами, вступу, шести розділів, висновків, списку використаної 

літератури і додатків. Список використаної літератури нараховує 431 

найменування. Дисертація  викладена на 445 сторінках друкованого тексту (з 

додатками) і містить 163 рисунки і 74 таблиці.  

У вступі дисертаційної роботи обґрунтовано актуальність дисертаційної 

роботи, сформульовано мету та основні завдання, визначено об’єкт та предмет 

дослідження, охарактеризовано наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, показано особистий внесок здобувача та проілюстровано 

апробацію результатів роботи, тощо.  

В першому розділі наведено огляд літератури за темою дисертаційної 

роботи. В огляді літератури описано методи синтезу як об’ємних так і 

стрічкових аморфних металевих сплавів (АМС), проаналізовано чинники, що 

визначають особливості невпорядкованої структури таких систем. На основі 
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огляду літератури визначено наукові проблеми в досліджуваній галузі та 

сформульовано мету дослідження.  

В другому розділі описано синтез та методи дослідження АМС. В роботі 

синтезовано дві групи сплавів, а саме, системи Al–ПМ–РЗМ (ПМ ≡ Fe, Ni; РЗМ ≡ 

Y, Gd, Dy), та системи Fe–B–Nb–РЗМ (РЗМ ≡ Y, Gd, Tb та Dy). 

В третьому розділі наведено результати дослідження кінетики та 

особливостей формування нанокристалічної структури в аморфній матриці 

сплавів на основі алюмінію системи Al-РЗМ-ПМ (де РЗМ ‒ рідкісноземельний 

метал ітрієвої підгрупи, а саме Y, Gd, Tb та Dy; ПМ - d-елемент: Ni, Fe). Зокрема, 

автором показано, що в об’ємі вихідних зразків АМС системи Al‒РЗМ‒Ni/Fe 

(РЗМ - Y, Gd та Dy), Dy), яка характеризується щільною упаковкою атомів 

різного типу та утворенням кластерів з високими значенням координаційного 

числа (12). 

Знайдено, що заміна Y на Dy викликає підвищення впорядкування 

локального атомного розподілу на що вказує зниження координаційного числа 

до 9. Методом рентгенофазового аналізу та трансмісійної електронної 

мікроскопії високої роздільної здатності доведено утворення сполук Al3Ni та 

Al19ПМ5Dy3 та нанокристалів Al(РЗМ) розміром від 10-63 нм.  

Вперше показано, що легування залізом приводить до формування чіткої 

межі поділу нанокристал/аморфна матриця в АМС. Встановлено, що 

кристалізація АМС системи Al-Ni-РЗМ відбувається з утворенням 

інтерметалічних сполук РЗМ3М9Al19 та РЗММ4Al8. Показано, що внаслідок 

відпалу відбуваються як об’ємні, так і поверхневі зміни АМС. Легування залізом 

приводить до гальмування дифузії атомів РЗМ у приповерхневі шари АМС.   

В четвертому розділі проаналізовано вплив температури на будову та на 

фізико-хімічні властивості АМС. Показано, що зміна температури приводить до 

як об’ємних змін та створення межі поділу фаз нанокристал / аморфна матриця, 

так і поверхневих змін межі АМС / поверхневі шари. Серед результатів, 

представлених в цьому розділі. можна відзначити знайдення п’яти характерних 

температурних інтервалів зміни електроопору зі зростанням температури, які 

можна виділити у випадку АМС будь-якого складу (в широких межах). Так, 

автором вперше показано, що в системах Al‒РЗМ‒Ni/Fe (РЗМ - Y, Gd та Dy) із 

збільшенням температури нагрівання має місце розпорядкування атомів (І етап), 

утворення межі поділу кластер / аморфна матриця (ІІ етап), формування 
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ізольованих нанокристалів (ІІІ, ІV етапи) та збільшення розмірів нанокристалів, 

та, відповідно, зменшення кількості точок електричного контакту між окремими 

кристалами (V етап), що веде до росту величини ρ. В цьому ж розділі 

проаналізовано зміну твердості зразків АМС при зміні температури 

кристалізації. В четвертому розділі також представлено результати дослідження 

магнітних властивостей зразків Аl-AМC. Зокрема, показано, що магнітні 

властивості "базового" сплаву Al87Y5Ni8 визначаються магнітними кластерами 

Ni, розподіленими в аморфній алюмінієвій матриці, а заміщення Y на Gd веде до 

антиферомагнітного впорядкування в межах кластеру.  

Автором досліджено корозійну тривкість сплавів і показано, що введення 

ПМ та РЗМ у склад Al-АМС стабілізує їх корозійну тривкість навіть у випадку 

контакту з 0,5‒5,0 М розчинами КОН внаслідок утворення захисних поверхневих 

шарів, які головним вином складаються з гідроксидів РЗМ.  

Досліджено властивості Al-АМС як електродів для реакцій виділення 

водню. Показано, що в ряду вихідних зразків максимальну електрохімічну 

активність має АМС Al87Ni8Y4Gd1, тоді як найменш каталітично активним є 

базовий сплав Al87Ni8Y5. За висновком автора роботи, електрохімічна активність 

Al-АМС щодо РВВ зумовлена накопиченням на поверхні електрода 

дрібнодисперсних частинок металевого Ni в результаті електрохімічного 

окиснення-відновлення поверхні АМС.   

В п’ятому розділі наведено результати досліджень вихідних АМС системи 

Fe82Nb2B14РЗМ2, де РЗМ ‒ метали ітрієвої підгрупи (Y, Gd, Tb та Dy), які мають 

«заморожену» кластероподібну структуру. Показано особливості кристалізації 

АМС системи Fe82Nb2B14РЗМ2, зокрема встановлено, що такий процес є 

дифузійно-контрольованим. Досить неочікувано, термічна обробка за 

температур першої стадії кристалізації АМС призводить до суттєвих змін не 

тільки структури зразків в об'ємі, але й морфології і елементного складу їхніх 

поверхневих шарів.  

В шостому розділі описано електричні властивості АМС системи 

Fe82Nb2B14РЗМ2, де РЗМ ‒ метали ітрієвої підгрупи (Y, Gd, Tb та Dy). 

Встановлено, що величина питомого електричного опору зовнішньої сторони 

стрічки (як до, так і після відпалу), на один-два порядки перевищує питомий опір 

контактної поверхні, що пояснюється їх різною морфологією і, відповідно, 

різною товщиною захисного оксидного шару, який формується під час 
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зберігання зразків на повітрі. Процеси нанокристалізації (структурні 

перетворення поверхні) більш суттєво впливають на електроопір контактної 

сторони АМС, тоді як значення r для зовнішньої сторони зразків після відпалу у 

вакуумі базового, а також Gd- та Dy-легованих АМС майже однакові. 

Відмінність контактної та зовнішньої поверхонь простежується також у їх 

мікротвердості.  

Встановлено, що АМС системи Fe–Nb–B, леговані РЗМ (Y, Gd, Tb, Dy), за 

температури 2 К у магнітному полі з величиною індукції до 7 Тл, поводять себе 

як феро/феромагнетики. Додавання РЗМ веде до підвищення температури Кюрі 

АМС, при чому, чим вища температури Кюрі відповідного РЗМ-компонента 

сплаву, тим вище значення TС  відповідного сплаву.  

В досліджуваних АСМ спостерігається магнітонеоборотний ефект (МІ-

ефект), та вперше показано, що в залежності від величини такого ефекту 

досліджені АМС можуть бути розділені на дві групи. Сплави першої групи (Y- 

та Gd-леговані АМС) мають відносно низькі значення ступеня магнітної 

необоротності (MI) ‒ близько 5 % за низьких температур, тоді як у випадку 

другої групи (сплави леговані Dy та Tb) ‒ більш ніж 50 % (при 2 К). Така різниця 

величин МІ-ефекту пов’язана з формуванням специфічної магнітної доменної 

структури.  

Методом циклічної вольтамперометрії досліджено зміни природи поверхні 

АМС-електродів, а саме, в результаті потовщення поверхневої захисної оксидної 

плівки під час анодної поляризації потенціал корозії зсувається у бік більш 

додатніх значень для усіх вихідних АМС. Автором показано, що легування АМС 

Fe–Nb–B рідкісноземельними металами веде підвищення їх корозійної тривкості 

за рахунок утворення захисних шарів на поверхні АМС, у першу чергу зі складу 

оксо-гідроксидів РЗМ. Досліджено особливості зміни корозійної тривкості 

зразків залежно від умов їх обробки.  

Досліджено перебіг РВВ з 1,0 М розкинів КОН на АМС-електродах системи 

Fe82Nb2B14РЗМ2 (РЗМ – Y, Gd, Tb та Dy), як вихідних, так і відпалених в 

атмосфері повітря.  

В результаті апробації таких електродів в макеті електролізера для 

добування водню (Е = ‒1,1 В) показало, що при переході від базового до РЗМ-

легованих (2 ат. %) АМС спостерігається збільшення виходу водню у 1,5–5 разів. 

Аналогічне збільшення на 1‒2 порядки відбувається при заміні вихідних сплавів 
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на відпалені. За висновком автора роботи, найбільш перспективним електродним 

матеріалом для електрохімічного виділення водню з лужних розчинів є 

відпалений на повітрі АМС Fe84Nb2B14Gd2.  

Додаток містять список публікацій здобувача за темою дисертації. 

Роботу Л.М.Бойчишин виконано на рівні сучасних світових стандартів із 

залученням сучасних фізико-хімічних методів дослідження, а саме, 

диференціальної скануючої калориметрії при різних швидкостях нагрівання, що 

дало можливість встановити кінетичні параметри утворення наноелементів у 

аморфній металевій матриці; рентгенофазового аналізу; високороздільної 

трансмісійної електронної мікроскопії, скануючої електронної мікроскопії та 

енергодисперсійного мікроаналізу; вимірювання мікротвердості за Вікерсом; 

методів дослідження магнітних властивостей; атомно-силової мікроскопії; 

методів електрохімічної імпедансної спектроскопії, хронопотенціометрії та 

вольтамперометрії.  Результати експерименту інтерпретовані на високому 

науковому рівні.  

В роботі Л.М.Бойчишин вперше розраховано кінетичні параметри 

нанокристалізації для АМС Al87РЗМ5ПМ8, визначено Al-АМС з найбільшою 

термічною стабільністю; вперше встановлено, що внаслідок легування залізом 

кристалізація є дифузійно-контрольованою, що веде до утворення найменших, 

порівняно з іншими дослідженими АМС на основі алюмінію, нанокристалів 

розміром 4‒6 нм, ріст яких відбувається в 1D вимірі з утворенням видовжених 

структур, оточених аморфною матрицею збагаченою атомами Fe/Ni та РЗМ. На 

відміну від цих систем, під час термообробки інших АМС ріст нанокристалів 

відбувається у 2D вимірах за рахунок міжфазового контролю. Автором 

встановлено особливості кластероподібної структури АМС системи 

Fe82Nb2B14РЗМ2  та показано вплив легування на характеристичні температури 

кристалізації та, відповідно, енергію активації процесу. В роботі порівнюються 

механізми кристалізації АМС у умовах динамічного та ізотермічного відпалу, 

що, зокрема, дозволило виявити п’ять стадій кристалізації АМС, п’ять стадій 

температурної зміни електроопору. На основі дослідження електрокаталітичних 

властивостей АМС в реакції виділення водню з лужних розчинів показано, 

електрохімічна активність АМС щодо РВВ зумовлена накопиченням на поверхні 

електрода дрібнодисперсних частинок металевого Ni в результаті 

електрохімічного окиснення-відновлення поверхні АМС. Знайдено, що величина 
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питомого електричного опору зовнішньої сторони стрічки (як до, так і після 

відпалу) є суттєво (на один-два порядки) вищою порівняно з контактною 

поверхнею, що пояснюється їх різною морфологією і, відповідно, різною 

товщиною захисного оксидного шару, який формується під час зберігання 

зразків на повітрі. Встановлено, що АМС системи Fe–Nb–B-РЗМ розділено 

можна розділити на дві групи залежно від величини магнітонеоборотного ефекту 

(МІ-ефекту). Знайдено найбільш перспективні матеріали серед АМС для 

проведення реакцій виділення водню. 

Крім важливого значення для фундаментальної науки, робота 

Л.М.Бойчишин має важливе практичне значення. Серед практично важливих 

результатів можна відзначити спосіб виявлення нанокристалізації у АМС, який 

базується на реєстрації миттєвої зміни електрорушійної сили між електродами у 

момент одночасного занурення в розчин солей з однойменними іонами, спосіб 

одержання тернарних сполук кристалічної ромбічної структури типу 

Gd3Ni5Al19 з аморфних сплавів А1-Ni-РЗМ, що скорочує час синтезу тернарної 

сполуки від 300 годин при 600 °С до 1 год з АМС при 365°С,  спосіб підвищення 

мікротвердості шляхом нанокристалізації при температурі до першого етапу 

кристалізації виділення нанокристалів базового металу. Результати роботи 

впроваджуються в навчальний процес підготовки фахівців за спеціальністю – 

хімія, фізика металів та науково-технічна експертиза у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка.  

Дисертаційна робота Л.М.Бойчишин справляє дуже добре враження, але 

після ознайомлення з нею виникає декілька питань і зауважень, які наведено 

нижче: 

1. Однією з ключових характеристик процесів утворення сплавів, які 

розглядаються в роботі, є енергія активації процесів кристалізації. У той же час, 

при ознайомленні з роботою виникає відчуття, що цей термін визначено не 

строго, і в різних місцях роботи автор вкладає дещо різний зміст в цей термін. 

Так, наприклад, на стор. 50 автор пише "Еа – енергія активації для реакції 

кристалізації", на стор. 52 – "Еа – середня енергія активації процесу 

кристалізації", у висновку 2 – "енергії активації легованих сплавів". Одночасно 

автор використовує поняття "енергія активації дифузійного процесу" (стор. 163), 

а в списку скорочень на початку роботи присутні позначення "Q - енергія 

активації кристалізації" та "Ea – енергія активації". Використання терміну 
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"енергія активації" варто було б зробити більш чітким. Крім того, виникає 

питання про співвідношення енергії активації дифузійних процесів при 

кристалізації сплавів та енергії активації кристалізації сплаву – чи не є перша 

величина складовою другої? 

2. Чи вкладає автор особливий зміст в термін "нанокристалізація" порівняно 

з "звичайною кристалізацією"? Чи є параметри, визначені в роботі саме в 

наномасштабі для наноструктурованих сплавів, та чи відрізнятимуться вони 

порівняно з аналогічними параметрами, визначеними для так званого "масивного 

зразка"? 

3. Не зовсім зрозуміло, як автор розрізняла уширення дифракційних ліній (в 

експериментах з дифракції Х-променів), обумовлені малими розмірами 

кристалів та деформаціями кристалів? 

4. Чому при визначенні розміру кристалів з даних дифракції Х-променів за 

рівнянням Шерера автор не враховувала так зване "приборне уширення" 

дифракційного піку, адже навіть при дифракції від ідеального монокристалу пік 

не бути мати нульову ширину? Крім того, в рівняння Шерера часто вводять 

коефіцієнт, який залежить від симетрії кристалічної гратки. Зрозуміло, що в 

роботі прийнято, що коефіцієнт дорівнює одиниці. Які є аргументи на користь 

такого вибору? 

5. В розділі "практичне значення роботи" автор відзначає, що "сплави … 

вирізняються високою міцністю у поєднанні з особливими електричними, 

магнітними, хімічними властивостями, що визначає напрямки їхнього цільового 

використання." Виникає питання щодо того, чи завжди висока міцність потрібна 

для цільвого використання – наприклад, навіщо комбінувати високу міцність з 

особливими хімічними властивостями (ймовірно, автор має на увазі 

електрокаталітичні властивості)? Сфери застосування отриманих матеріалів в 

цілому перелічено на стор. 26, 27 (Таблиці 1.3 та 1.4 і текст, який їх 

супроводжує). Чи може автор надати рекомендації щодо можливих варіантів 

застосування розроблених і досліджених в роботі матеріалів та описати їх 

переваги перед відомими аналогами? Чи є варіанти застосування нових 

магнітних матеріалів, розроблених в роботі? 

6. В роботі зустрічаються невдалі вирази, наприклад: 

- на стор. 197 автор пише "Хоча алюміній належить до немагнітних 

матеріалів, проте в результаті легування його сплавів, в т.ч. й аморфних, 



9 

 

перехідними чи рідкісноземельними елементами, приводить до появи магнітних 

властивостей." Насправді алюміній завжди має магнітні властивості. Зрозуміло, 

що автор має на увазі виникнення колективного впорядкування спінів, але не 

можу не зауважити, що "тривіальний" діамагнетизм також є магнітною 

властивістю; 

- на тій же сторінці, "Дослідження намагніченості зразків від напруженості 

магнітного поля (в інтервалі 0-7 Тл) здійснені нами в ізотермічних умовах, а 

саме в температурному інтервалі 300-2 К." Ізотермічні умови – це умови зі 

сталою температурою. Що таке температурний інтервал в ізотермічних умовах? 

Зазначені зауваження не відіграють принципового значення при загальній 

позитивній оцінці роботи, не стосуються новизни роботи і її висновків.  

Додатковою характеристикою високого наукового рівня роботи Л.М. 

Бойчишин може слугувати список її публікації. За матеріалами дисертації 

опубліковано 51 наукову роботу, а саме: 1 монографію, 36 статей (зокрема, 14 ‒у 

наукових фахових виданнях України, 20 ‒ у наукових журналах, що 

індексуються міжнародними наукометричними базами Scopus та/або WoS), 

отримано 1 патент України на винахід та 5 патентів на корисну модель, 

опубліковано тези 8 доповідей на наукових конференціях різного рівня. Основні 

результати дисертації розкрито насамперед в 5 публікаціях у виданнях, які 

віднесені до першого (Q1) та 9 ‒ до третього (Q3) квартилів, відповідно до 

класифікації SCImago Journal Rank. Автореферат дисертації адекватно 

відображає основний її зміст.  

В дисертаційній роботі Л.М.Бойчишин розв'язано важливу проблему в 

області фізичної хімії, а саме, виявлено фактори, які діють при термічно 

ініційованих процесах нанокристалізації в аморфних металевих сплавах на 

основі алюмінію та заліза та визначають їх атомну структуру, міжфазну 

морфологію, елементний склад та фізико-хімічні властивості. 

Робота відповідає спеціальності 02.00.04 – фізична хімія. 

Висновки роботи Л.М.Бойчишин основані на великому масиві 

експериментальних даних і повністю обґрунтовані. Дисертаційна робота 

оформлена належним чином.  

За актуальністю, науковою новизною, практичним та фундаментальним 

значенням дисертаційна робота "Наноструктурування та його вплив на фізико-

хімічні властивості аморфних сплавів на основі алюмінію та заліза", повністю 






