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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 

 

Науковий інтерес до аморфно-нанокристалічних сплавів пояснюється 

особливістю будови та фізико-хімічними властивостями, які часто 

перевершують характеристики традиційних матеріалів подібного 

складу. Внаслідок термічної обробки або деформації аморфних стрічкових та 

об’ємних металевих сплавів утворюються нанокристали, які хімічним складом 

відрізняються від матриці. Аморфна матриця зі зміненим складом стабілізує 

нанокристалічну структуру та перешкоджає росту та злиттю нанокристалів. 

Утворюється багатофазна нанокомпозитна металева структура. Стабільність 

такої структури обумовлюється безпосереднім контактом нанокристалів однієї 

фази з нанокристалами іншої, що перешкоджає росту кожної з 

них. Актуальними є дослідження кінетики нанокристалізації аморфних 

металевих сплавів (АМС) з метою створення стабільних нанокомпозитних 

структур та встановлення температурних меж їх утворення. Висока міцність у 

поєднанні з особливими електричними, магнітними чи хімічними власти-

востями зумовлює напрямки цільового використання в енергозберігаючих 

технологіях цивільної та оборонної промисловостей. Тому дисертаційна робота 

Бойчишин Л.М., яка присвячена дослідженню процесів термічно ініційованої 

нанокристалізації у аморфних сплавах Al/Fe-ПМ-РЗМ і взаємозв’язку між 

структурою, морфологією поверхні, фазовим, елементним складом та фізико-

хімічними властивостями є безперечно актуальною. Дисертаційну роботу 

виконано в рамках наукової тематики Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

Обґрунтованість та достовірність наведених результатів в 

дисертаційній роботі Л.М. Бойчишин ґрунтується на використанні сучасних 

методів дослідження, таких як диференціальна скануюча калориметрія при 

різних швидкостях нагрівання для встановлення температур фазових переходів 

та розрахунку кінетичних параметрів утворення наноелементів у аморфній 

металевій матриці, X - променевий метод вивчення структури, на основі якого 

розраховуватимуться параметри перших координаційних сфер, моделюва-
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тиметься ближнє впорядкування атомів. Як показано, що оптимізація режимів 

температурної обробки приводить до одержання наноелементів різної 

дисперсності та складу, характеристики яких встановлені методами сканівної та 

високороздільної трансмісійної електронної мікроскопії, а зміну складу 

енергодисперсійним мікроаналізом. Вплив режимів відпалу на механічні 

властивості АМС досліджено вимірюванням мікротвердості за Вікерсом, а стан 

поверхні методом атомно-силової мікроскопії. Корозійну тривкість та реакції 

виділення водню нанокомпозитів на основі алюмінію чи заліза в водних 

розчинах досліджено методами електрохімічної імпедансної спектроскопії, 

хронопотенціометрії, вольтамперометрії тощо.  

Результати дисертаційної роботи представлено на багатьох профільних 

українських та міжнародних наукових конференціях. Отримані результати 

опубліковані у 34-ти статтях, з них14 - у фахових наукових виданнях України та 

20 - у наукових журналах, що індексуються наукометричними базами Scopus 

та/або WoS (зокрема 5 публікацій у виданнях першого (Q1) та 9 у виданнях 

третього (Q3) квартилів). 

Не викликає сумнівів практична значимість даної роботи, оскільки 

отримані результати досліджень структурування, корозійної тривкості, 

каталітичної активності, механічної міцності стрічкових сплавів систем Al/Fe-

ПМ-РЗМ, (де РЗМ - Y, Dy, Gd, Tb; ПМ - Ni, Fe, Nb) захищені 1 патентом 

України на винахід та 5 патентами на корисну модель. Відомості про 

особливості кінетики наноструктурування аморфних металевих сплавів на 

основі алюмінію чи заліза та їхні фізико-хімічні властивості впроваджуються в 

навчальний процес підготовки фахівців за спеціальністю – хімія, фізика металів 

та науково-технічна експертиза у Львівському національному університеті імені 

Івана Франка 

Оцінка змісту дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота Л.М. Бойчишин складається з переліку умовних 

позначень та скорочень, вступу, шести розділів, загальних висновків, списку 

використаних літературних першоджерел (431 найменування) та списку 

авторських публікацій. Дисертація викладена на 445 сторінках друкованого 

тексту (з додатками) і містить 163 рисунки та 74 таблиці. Автореферат 

адекватно відображає зміст дисертаційної роботи, містить усі необхідні пункти 

стислого опису дисертації.  

У Вступі розкрито актуальність вибраної тематики наукових досліджень, 
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показано їх зв’язок з науковими програмами, планами та темами, 

сформульовано мету і задачі дослідження, які необхідно було вирішити для її 

досягнення, подано відомості про об’єкт, предмет та методи досліджень, 

представлено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, 

внесок в дисертаційну роботу особисто здобувача та основних співавторів його 

публікацій, апробація роботи, відомості про публікації за результатами 

наукових досліджень, структуру і об’єм дисертаційної роботи. 

В першому розділі проведено аналіз публікацій вітчизняних та 

закордонних вчених, включаючи останні 5 років у провідних світових наукових 

виданнях свідчить про велике зацікавлення до стрічкових аморфних металевих 

сплавів різного складу, незважаючи на можливість їхнього специфічного 

використання. Вивчаються морфологічні особливості поверхні аморфних 

сплавів та її зміни під впливом різних чинників. Для індивідуальних зразків 

вивчається вплив температури, механічних навантажень на структуру чи 

електрохімічну активність та інші. Окремий розділ стосується властивостей 

об’ємних зразків сплавів. 

В другому розділі описано отримання аморфних сплавів методом 

надшвидкого охолодження розплаву, їх склад та основні методи дослідження 

структури, морфології поверхні, фазового та елементного складу, електроопору, 

мікротвердості, а також магнітних, корозійних, електрохімічних та 

електрокаталітичних (щодо реакції виділення водню) властивостей.  

В розділі 3 наведено результати дослідження ближнього впорядкування 

атомів у вихідних зразках АМС системи Al-РЗМ-Ni/Fe (РЗМ = Y, Gd та Dy) 

методом Х-променевого дифракційного аналізу. Кінетичні характеристики, 

зокрема, енергію активації процесу нанокристалізації розраховано за ДСК – 

кривими, яка для першого етапу нанокристалізації становить 116-133 кДж/моль, 

для другого від 265–270 до 317-333 кДж/моль при заміщення 4 ат. % Ni на Fe, 

для третього стадії процесу значення енергії активації приблизно однакові і 

становлять ~210–230 кДж/моль. Просторовий механізм росту кристалічної фази 

у сплавах визначено за моделлю Матусіта. Проаналізовано стадійність процесів 

нанокристалізації та встановлено, що зі зростанням температури на першій 

стадії відбувається формування первинних нанокристалів Al, розподілених в 

суміші двох аморфних фаз (АФ1 та АФ2) з різним хімічним складом та 

характером ближнього упорядкування.  

В Розділі 4 наведено результати досліджень фізико-хімічних властивостей 
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аморфних сплавів на основі алюмінію, таких як електроопір, мікротвердість, 

магнітні властивості від 4 К, корозійна тривкість, електрокаталітична активність. 

Показано, що наноструктурування АМС приводить до зниження електроопору за 

рахунок збільшенням кількості точок електричного контакту між окремими 

кристалами. Встановлено, після 1 год. відпалу зразків за температур максимуму 

першої стадії нанокристалізації мікротвердість усіх зразків досягає 

максимального значення, зростаючи на 50-800 % залежно від складу АМС.  

Наведені в дисертації електрохімічні дослідження АМС в розчинах NaCl і 

NaOH показали, що основними факторами, які визначають корозійну тривкість 

досліджених сплавів системи Al–РЗМ–ПМ, де РЗМ = Y, Gd та Dy, ПМ = Ni, Fе, 

є наноструктурованість, товщина, щільність (поруватість) та склад захисних 

оксидно-гідроксидних шарів на поверхні АМС, які формуються на поверхні 

зразків під дією агресивного середовища та електрохімічних навантажень. 

Низька перенапруга виділення водню з лужних розчинів робить можливим їх 

практичне застосування. 

В Розділі 5 наведено результати досліджень ближнього впорядкування 

атомів у АМС системи Fe82Nb2B14РЗМ2, де РЗМ - метали ітрієвої підгрупи (Y, Gd, 

Tb та Dy). Показано, що вони володіють кластероподібною структурою. У 

формуванні яких приймають участь переважно неіонізовані атоми, а саме 

гомоатомні пари FeFe та змішані Fe-РЗМ. З’ясовано, що в результаті відпалу 

АМС системи Fe82Nb2B14РЗМ2 кристалізуються двостадійно. На першій стадії 

виділяються нанокристали твердого розчину α-Fe(Nb, B), тоді як за Т  1025 К 

поряд з утворенням фази твердого розчину зафіксовано виділення кристалітів 

трьох боридів заліза, саме Fe2B, Fe3B та Fe23B6. Процес кристалізації є дифузійно-

контрольованим, при цьому ніобієві дифузійні шари в об’ємі сплаву запобігають 

росту та об’єднанню наночастинок.  

Фізико-хімічні властивості АМС системи Fe82Nb2B14РЗМ2, де РЗМ = Y, 

Gd, Tb та Dy, представлені в Розділі 6. З огляду на технологічні особливості 

процесу виробництва АМС, простежується суттєва різниця між електроопором 

та мікротвердостю контактної та зовнішньої поверхонь. Встановлено вплив 

природи РЗМ на магнітні властивості АМС. З’ясовано, що досліджені АМС 

можуть бути розділені на дві групи залежно від величини спостережуваного 

магнітонеоборотного ефекту (МІ-ефект). Показано, що така різниця щодо 

величин МІ-ефекту пов’язана з формуванням специфічної магнітної доменної 
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структури, а саме т. зв. структури “відбитків пальців”, яка викликає ефект 

блокування на атомному рівні саме для Tb- та Dy-легованих зразків.  

Результати циклічної вольтамперометрії показують, що під час поляриза-

ції АМС-електродів у водному розчині NaCl відбуваються зміни природи 

поверхні АМС-електродів, на що вказує опір перенесення заряду через межу 

поділу фаз АМС-електрод |  розчин NaCl, який зростає в послідовності 

Dy  Y  Tb  Gd. Температурну залежність корозійної стійкості системи 

Fe82Nb2B14РЗМ2 (РЗМ  Y, Gd, Tb, Dy) досліджено у 1 М водному розчині КОН. 

Встановлено, що саме Т 290 К можна вважати граничною щодо корозійної 

стійкості РЗМ-легованих АМС, а їх самих за підвищенням цієї характеристики 

можна розташувати в ряд: Fe84Nb2B14  Fe82Nb2B14Y2  Fe82Nb2B14Dy2  

Fe82Nb2B14Gd2  Fe82Nb2B14Tb2. Аналіз коефіцієнтів рівняння Тафеля для 

вихідних та відпалених в атмосфері повітря АМС-електродах системи 

Fe82Nb2B14РЗМ2 (РЗМ = Y, Gd, Tb та Dy) показав, що останні володіють 

високою каталітичною активністю щодо РВВ з 1,0 М розчинів КОН. Результати 

їх апробації в макеті електролізера для добування водню (Е = -1,1 В) показали 

збільшення виходу водню у 1,5–5 разів при переході від базового до РЗМ-

легованих (2 ат. %) АМС та, відповідно, на 1-2 порядки при заміні вихідних 

сплавів на відпалені. З’ясовано, що найперспективнішим електродним 

матеріалом для електрохімічного виділення водню з лужних розчинів є 

відпалений на повітрі АМС Fe84Nb2B14Gd2, а оптимальною температурою 

розчину електроліту можна вважати 293 К.  

В додатках приведено список публікацій здобувача за темою дисертації 

(всього більше 50-ти), серед яких є монографія та більше 30-ти статей у 

міжнародних рейтингових та фахових журналах). 

Наукова новизна роботи також не викликає жодних сумнівів. Вперше 

розраховано кінетичні параметри нанокристалізації для АМС Al87РЗМ5ПМ8, а 

саме значення коефіцієнта k0, який пропорційний кількості зародків 

кристалізації, константи швидкості k та енергії активації процесу нанокристалі-

зації. Вперше встановлено, що внаслідок легування АМС залізом кристалізація є 

дифузійно-контрольованою. Встановлено важливі залежності впливу 

нанокристалізації на фізико-хімічні властивості досліджуваних матеріалів. 

Вперше проведено порівняння механізмів та складу продуктів 

кристалізації АМС у умовах динамічного та ізотермічного відпалу. Показано, 
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що першому випадку утворюється метастабільна ІМС Al23Ni6РЗМ4, яка за 

вищих температур розкладається за схемою: Al23Ni6РЗМ4  Al3Ni + 

Al19Ni5РЗМ3. Показано, що електрохімічна активність АМС в РВВ зумовлена 

накопиченням на поверхні електрода дрібнодисперсних частинок металевого Ni 

в результаті електрохімічного окиснення-відновлення поверхні АМС.  

Вперше досліджено структурні особливості ближнього порядку та 

визначено кінетичні параметри нанокристалізації АМС системи Fe82Nb2B14РЗМ2 

де РЗМ - метали ітрієвої підгрупи (Y, Gd, Tb та Dy). АМС системи Fe–Nb–B-РЗМ 

розділено на дві групи залежно від величини магнітонеоборотного ефекту (МІ-

ефект), що пов’язано з формуванням специфічної магнітної доменної структури, 

а саме т. зв. структури “відбитків пальців”, яка викликає ефект блокування на 

атомному рівні саме для Tb- та Dy-легованих зразків. Вперше, АМС-електроди 

системи Fe82Nb2B14РЗМ2 (РЗМ = Y, Gd, Tb та Dy) апробовано в макеті 

електролізера для добування водню.  

Вперше для усіх АМС запропоновано метод миттєвого фіксування ЕРС 

для визначення термодинамічних характеристик поверхневої нанокристалізації 

та відсоткової частки нанокристалів.  

До дисертаційної роботи можна зробити такі зауваження: 

1) На мою думку в анотації роботи варто було би дуже коротко вказати на 

актуальність роботи. В цьому тексті (до речі як і у висновках роботи) не 

часто зустрічається слово “вперше”. Очевидно, що новизну фундаметальних 

отриманих результатів (а вони безумовно є такими) варто було підкреслити 

не тільки в однойменному розділі. Ряд скорочень, що зустрічаються у тексті 

(ЕІС, РВВ тощо) не розшифровані у переліку таких на початку роботи.  

2) Частини роботи про електрокаталітичні властивості АМС як на основі 

алюмінію (розд. 4.5.2.-4.5.3) так і на основі заліза (розд. 6.5) безумовно є 

дуже цінними і актуальними. Автор виконав великий обсяг досліджень і 

побудував ряди зменшення електрохімічної активності. Проте таке 

порівняння носить якісний характер і не дозволяє порівнювати досліджені 

матеріали з іншими типами електрокаталізаторів, в т.ч. еталонною 

платиною. Загальноприйнятим є порівняння за перенапругою виділення 

водню при струмі 10 та/або 100 мА/см2.  

3) Беззаперечно, що виготовлення пілотного електролізера є хорошою 

апробацією синтезованих матеріалів і свідчить про практичну направленість 
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дисертаційної роботи. Проте питомі об’єми виділеного водню для цього 

пристрою приведені тільки для досліджуваних АМС (табл. 6.20) і не 

порівнюються з іншими промисловими аналогами. 

4) В роботі виконано великий обсяг досліджень корозійних властивостей 

синтезованих матеріалів. Проте при описі результатів автор декілька разів 

приводить досить суперечливі твердження. Вони зводяться до того, що 

корозійна тривкість зростає, бо відбувається зсув потенціалу корозії в 

анодну сторону, але при цьому відбувається також зростання струму 

корозії (сс. 337-340). І навпаки – зсув в катодну сторону свідчить про 

зниження корозійної тривкості, і одночасно струм корозії зменшується. 

Базовою величиною оцінки тривкості слід вважати струм корозії, а зсув 

потенціалу  вторинним, тим більше що як пояснення приводиться факт 

утворення (розпушення) оксидних чи гідроксидних плівок.  

5) Отримані результатів корозійних досліджень свідчать, що додавання РЗМ 

збільшує корозійну тривкість АМС. Відомо також про низьку корозійну 

тривкість цих металів. Чому в цьому випадку вони виконують роль 

пасивуючого додатку? Хотілося би почути також якусь версію щодо 

стабільності/нестабільності потенціалів корозії в залежності від номеру 

циклу (в лужних розчинах вони стабільні, а кислих – ні, див. табл. 6.7-6.12)? 

6) В тексті роботи ґрунтовно аналізуються процеси нанокристалізації АМС, 

вони суттєво впливають чи не на всі фізико-хімічні властивості. В ході 

обговорення автор використовує різні терміни “кристали” і “кристаліти”. 

Незрозумілим є чи автор вкладає в них  різний фізичний зміст?  

7) В роботі фундаментально досліджується морфологія поверхні синтезованих 

матеріалів. Приведено результати дослідження розподілів зерен за 

розмірами на зовнішній і контактній поверхнях в залежності від складу і 

термообробки зразка (див. с. 300). Автор не пробував привести порівняння 

з розмірами кристалів/кристалітів. Чи можлива кореляція між цими 

величинами? 

Вказані зауваження, частина з яких мають характер побажань та 

запрошення до дискусії, не впливають на основні положення і результати 

дисертаційної роботи, а також не знижують високу оцінку роботи, яка є 

цілісним та завершеним науковим дослідженням. 
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Заключна оцінка дисертаційної роботи. На основі вищевикладеного 

вважаю, що дисертаційна робота Бойчишин Лідії Михайлівни  є завершеним 

науковим дослідженням. Робота містить нові науково обґрунтовані результати, 

які у сукупності є важливими для розвитку фізичної хімії, металургії та 

матеріалознавства. 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 відповідає вимогам пунктів 7, 8, та 9 "Порядку присудження та 

позбавлення наукового ступеня доктора наук", затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 1197 від 17.11.2021 року, а її автор, Бойчишин 

Лідія Михайлівна, заслуговує присудження їй наукового ступеня доктора 

хімічних наук зі спеціальності 02.00.04 – фізична хімія. 

 

 

 

 


