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Відгук
офіційного опонента на дисертаційну роботу Курцева Данiiла Олександровича
«Отримання ефективних сцинтиляторів на основі кристалів Lu2xGd2-2xSiO5:Ce
(LGSO:Ce)», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук за спеціальністю 05.02.01 –матеріалознавство.
Актуальність теми дисертації
Дисертаційна робота Курцева Д.О. присвячена вирішенню важливої
науково-технічної задачі - визначенню технологічних умов виготовлення
сцинтиляційних кристалів Lu2xGd2-2xSiO5:Ce (LGSO:Ce) з високим світловим
виходом і, водночас, з низьким рівнем післясвітіння та високим ступенем
енергетичного розділення. Дана робота являє собою завершений цикл
досліджень, спрямований на визначення оптимального складу та структури
кристалів, технологічних умов їх вирощування методом Чохральського,
вивчення взаємозв’язку між структурою кристалів та сцинтиляційними
властивостями. Актуальність дисертаційної роботи Курцева Д.О. не викликає
сумнівів,

оскільки

встановлення

фундаментальних

закономірностей

формування структури високоефективних сцинтиляторів на основі кристалів
Lu2xGd2-2xSiO5:Ce (LGSO:Ce) і розробка способів їх одержання дозволить
покращити якість медично-діагностичного обладнання, а також обладнання,
необхідного для вирішення задач фізики високих енергій.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій, їх достовірність і новизна
Достовірність

та

ступінь

обґрунтованості

наукових

положень

підтверджуються ретельністю, всебічністю та великим об’ємом виконаних
досліджень, проведених із застосуванням сучасних методів та обладнання.
Структура зразків вивчалася методами рентгенівської дифракції за допомогою
автоматизованого рентгенівського порошкового дифрактометру «Siemens
D500», люмінесцентні та оптичні характеристики - методами оптичної
спектроскопії на спектрофотометрі «Specord 40», комбінованому спектрометрі
з часовим розділенням «FLS- 920». Залежність інтенсивності рентгенівської
люмінесценції від температури вимірювалась за допомогою спектрометра
КСВУ-23 та рентгенівського випромінювача. Коефіцієнт входження активатора
визначався

за

допомогою

спектрометра

TRACE

SCAN

Advantage

із

застосуванням методу атомної емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною
плазмою. Абсолютний світловий вихід і енергетичне розділення при гаммаопроміненні

визначались

шляхом

аналізу

амплітудних

спектрів

з

використанням стандартних методик. Мікротвердість у всьому інтервалі
концентрацій

від

GSO:Се

до

LSO:Се

визначалась

за

допомогою

мікротвердоміра ПМТ-3.
Одержані результати достатньою мірою обговорені на вітчизняних та
міжнародних конференціях і висвітлені у рейтингових фахових наукових
виданнях.
Серед основних здобутків автора слід відзначити наступні.
Автором визначено умови вирощування змішаних оксиортосилікатiв
LGSO:Се методом Чохральського з різним співвідношенням Lu/Gd, що
дозволило отримати цiлi (без тріщин) великогабаритнi кристали діаметром 35
мм і довжиною до 150 мм. Показано, що оптимізація складу матриці та вмісту
активатору (Lu/(Lu+Gd) = 0.4 – 0.6; C (Ce) < 0.8 ат. %) забезпечує зменшення
концентрації кисневих вакансій, дозволяє усунути

перепоглинання та

температурне гасіння люмінесценції в кристалі і досягти світлового виходу
29000 фот./МеВ та енергетичного розділення 6.7 - 7.3% при збудженні гамма
квантами з енергією 662 кеВ, при цьому рівень післясвітіння після 5 мс
становить лише 0.025 - 0.1%.
Визначено характеристики структури і щільність кристалів у всьому
інтервалі

концентрацій

від

GSO

до

LSO.

Показано,

що

кристали

Lu2xGd2-2xSiO5:Ce мають моноклінну структуру C2/c при x ≥ 0.2, моноклінну
структуру Р21/с при х ≤ 0,1, а при 0,1 < x < 0,2 в залежності від умов
кристалізації можуть бути отримані кристали обох структурних типів.
Встановлені

умови

післяростового

відпалу

кристалів

LGSO:Се

(окислювальна атмосфера з вмістом кисню ~ 21 об. %, 1150 °С), що дозволяють
через зменшення концентрації кисневих вакансій поліпшити енергетичне
розділення на 0.5 - 2.5% при збудженні гамма квантами з енергією 662 кеВ.
Для досягнення комплексу необхідних функціональних властивостей
вирощуваних кристалів автору потрібно було вирішити надзвичайно складні
задачі оптимізації, оскільки умови, за яких кристал мав набути одночасно всіх
необхідних

сцинтиляційних

характеристик,

були

у

деяких

випадках

взаємовиключальними.
Значення результатів роботи для науки і практики
Отримано нові матеріали з покращеними властивостями у порівнянні з
традиційними LSO:Ce та GSO:Ce сцинтиляційними матеріалами мають нижчий
рівень післясвітіння і, водночас, високий світловий вихід та енергетичне
розділення 6.5 – 7 % при 662 кеВ. За рахунок 2-3-кратного зменшення вмісту
Lu2O3 в сировині, собівартість отримання LGSO:Ce є приблизно вдвічі меншою
в порівнянні з LSO:Ce та LYSO:Ce. За своїми властивостями сцинтилятори на
основi кристалiв LGSO:Ce є надзвичайно перспективними для використання у
обладнанні для досліджень в галузі фiзики високих енергiй, медицинi, тощо.

Розроблено технологiчнi основи отримання сцинтиляторів на базі
кристалiв LGSO:Ce, які придатні до використання в промислових масштабах.
Розроблено і захищено патентом України спосіб отримання розплаву для
вирощування кристалів оксиортосилікатів лютецію та гадолінію. Розроблено та
впроваджено в ICMA лабораторний регламент отримання великогабаритних
сцинтиляційних кристалів LGSO:Ce. Виконано господарські договори на
розробку методики отримання та поставку сцинтиляційних елементів та
матриць LGSO:Ce.
Повнота опублікованих результатів дисертації
За темою дисертації опубліковано 14 друкованих робіт, з яких 6 статей у
фахових виданнях, що входять до переліку ДАК України і 1 патент України на
винахід, 1 стаття за матерiалами конференцiй та 6 тез конференцiй та семiнарiв,
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
Дисертація Курцева Д.О. складається зі вступу, п’яти розділів, основних
висновків, списку літератури та додатків. Загальний об’єм дисертаційної
роботи становить 130 сторінок. У дисертаційній роботі 119 літературних
посилань. У вступі обґрунтована актуальність і мотивація роботи, визначено
мету і задачі дослідження. У першому розділі представлено лiтературний
огляд вiдомих активованих Ce3+ сцинтиляторів на основі оксиортосилікатів –
GSO, LSO, LYSO, GYSO. Розглянуто методи отримання, властивостi та
застосування кристалiв. Аналiз наявних даних свідчить про необхідність
оптимiзацiї функціональних властивостей сцинтиляторiв та зменшення їх

собівартості. Задачу запропоновано вирішити шляхом створення кристалiв на
основі твердих розчинів Lu-Gd: Lu2xGd2-2xSiO5:Ce. У другому розділі визначено
технологiчнi умови отримання цих кристалiв методом Чохральського. Описано
стадiї пiдготовки шихти та розплаву, вибiр кристалографічної орiєнтацiї
затравки, аналiз та вибiр параметрiв вирощування, оптимiзацiї теплових умов,
необхiдних для збереження цiлісностi отриманих кристалiв. Третій розділ
присвячений вивченню структурних та механічних властивостей цих кристалів.
Продемонстровано, що зливки зі структурою Р21/с кристалізуються при х = 0 –
0,1, кристали з структурою С2/с можна отримати при х = 0,2 – 1, тип структури
для композицій при 0,1 < x < 0,2 залежить від умов вирощування, зокрема, від
структури використаної затравки. Кристали, структура яких відповідала 0,1 < x
< 0,2 містили включення інших фаз та тріщини. Також була визначена густина
кристалів у всьому інтервалі концентрацій від GSO:Се до LSO:Се. В структурі
типу С2/с вона зменшувалась із додаванням гадолінію від 7,4 г/см3 в LSO:Се до
6,55 г/см3 в LGSO:Се (20% Lu). Аналогічно, для структур типу Р21/с густина
кристалів змінювалась від 6,9 г/см3 для LGSO:Се (20% Lu) до 6,5 г/см3 для
GSO:Се. У четвертому розділі дослiджено та проаналiзовано сцинтиляцiйнi та
оптичнi властивостi кристалiв LGSO:Ce в залежностi вiд катiонного
спiввiдношення Lu/Gd в матрицi i концентрацiї активатору. П’ятий розділ
присвячений оптимізації сцинтиляційних характеристик шляхом пошуку
оптимальних режимів пiсляростового відпалу (склад атмосфери, температура,
тривалiсть) на оптичні, люмінесцентні й сцинтиляцiйнi властивості кристалів
LGSO:Ce. Наведено результати експериментів стосовно відпалу зразків в
різних умовах. Зроблено висновки щодо оптимальних умов пiсляростового
відпалу, які дозволяють поліпшити сцинтиляцiйнi параметри. В результаті, в
оптимізованих умовах відпалу енергетичне розділення поліпшувалось в всіх
зразках на 0.5 - 2.5 %.

По дисертаційній роботі можна висловити наступні зауваження
1. Літературному огляду присвячено усього 16 сторінок, причому, він в
основному носить загальноописовий характер (багато характеристик типу
«більше»

–

«менше»),

не

показано

взаємозв’язок

між

наведеними

характеристиками сцинтиляційних кристалів, аналогічних тим, що вивчає
автор, та параметрами процесів синтезу, фазовим складом кристалів,
стехіометрією одержуваних твердих розчинів, позиціями, що займають катіони,
і ступенем їх заселеності, кількістю кисневих вакансій тощо, що ускладнює
оцінку результатів і досягнень автора та порівняння його наукових здобутків зі
здобутками інших дослідників.
2. У дисертації відсутня експериментальна частина з системною інформацією
про обладнання і методи одержання спектрів з метою вивчення сцинтиляційних
характеристик кристалів. Автор у розділах 4-5 дисертації надає інформацію про
обладнання для одержання спектрів, але, нажаль, у такому вигляді, що важко
зрозуміти, яким чином був одержаний спектр і яку інформацію він несе, до
того ж, підписи до спектрів не є самодостатніми, у ряді випадків у підписах до
рисунків і у тексті дисертації відсутні відомості про фазовий склад кристалів,
для яких наведені спектри були одержані.
3. На стор. 39 автор пише про сухе змішування компонентів з метою уникнення
домішок у вихідній шихті і порівнює його з мокрим. Але не відомо, чи
використовувались при сухому змішуванні розмельні тіла і з чого вони були
зроблені, протягом якого часу відбувалось змішування. Це є важливим,
оскільки намел домішок може відбуватися і при сухому змішуванні.
4. Підрозділ «2.2.2 Вибір орієнтації затравки» містить інформацію, що
«Виходячи з літературних даних [60] і власного досвiду, вирощування
кристалів LGSO з типом гратки Р21/с здійснювалося на затравку, орiєнтовану
уздовж кристалографічного напрямку [010]. Кристали LGSO з типом гратки
С2/с вирощувались на затравки вiдповiдної структури, орiєнтованi в напрямках
[100], [210].», але потім не повідомляється чи відрізнялись і чим кристали,

вирощені при орієнтації затравки в напрямку [100] і напрямку [210]. Крім того,
з тексту дисертації не можна зрозуміти за яких саме умов в діапазоні зміни
концентрацій від 0,1 < x < 0,2 виростають кристали з типом гратки Р21/с, а за
яких з типом гратки С2/с, а також, як на це впливає орієнтація затравки (про що
є згадка на стор. 58 дисертації та в авторефераті). Не наведено дані про фазовий
склад і стехіометрію затравкових кристалів. Не зрозуміло чи відрізнявся склад
затравкових кристалів при вирощуванні оксиортосилікатів різного складу.
5. Дані, наведені у Таблиці 3.1 (стор 62), свідчать про те, що кількість Gd, який
входить до складу кристалу, дещо відрізняється від кількості Gd, розчиненого в
розплаві, але не обговорюється чому кількість Gd, що входить до кристалу, у
одних випадках більша, ніж його концентрація у розплаві, а у інших менша,
причому, відмінності у концентраціях носять випадковий характер.
6. У загальному висновку 4 вказано: «Визначено умови мінімізації концентрації
активатору в 6- координованих позиціях в структурі С2/с, що призводить до
послаблення перепоглинання в кристалі і збільшення світлового виходу.» проте з тексту дисертації не зрозуміло, яким чином це досягається, і які саме
результати це підтверджують.
7. Рентгенограми на Рис. 2.7 і 2.8 наведені у такому малому масштабі і вигляді,
що не дають змогу підтвердити правильність висновків автора.
8. У деяких випадках порушується послідовність рисунків вони наводяться у
тексті дисертації не у порядку згадування (наприклад, згадку про рис. 4.2,
наведеного на стор. 80, знаходимо тільки на стор. 90 після посилання на
рис.4.12).
9. Підпис до рис. 4.15 стор. 94 «Непропорційність кристалів LGSO при різних
концентраціях лютецію в матриці» не є коректним, бо мається на увазі не
непропорційність кристалів, а непропорційність сцинтиляційного відгуку в
них.
Вказані зауваження аж ніяк не знижують загального високого рівня
дисертаційної роботи Курцева Д.О. Вважаю, що дисертаційна робота Курцева
Данііла Олександровича «Отримання ефективних сцинтиляторiв на основi

