ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу Явецького Романа Павловича
«Фізико-хімічні основи технології одержання прозорих оксидних керамік
(RE1-xEux)2O3 (RE=Y, Lu) і (Y1-xNdx)3Al5O12», подану на здобуття наукового
ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.01 –
матеріалознавство.
Актуальність теми дисертації:
Сучасний розвиток приладобудування, лазерної, електронної, медичної
техніки та інших наукоємних прикладних галузей стимулює постійний
пошук і розробку нових оптичних, лазерних і сцинтиляційних матеріалів.
Дослідження з розробки таких матеріалів базуються на ретельному вивченні
впливу складу і структури матеріалів на їх функціональний відгук і
спрямовані як на отримання нових знань, так і на створення наукових основ
технологій отримання нових матеріалів. Актуальним і затребуваним
напрямком розвитку сучасного матеріалознавства є розвиток технологій
направленого створення функціональних оптичних матеріалів різного
спектру призначення, що базується на передбачуваності характеристик і
властивостей
матеріалів,
ефективності
технологічного
циклу
їх
виготовлення.
Сучасні вимоги до стратегії пошуку нових оптичних і сцинтиляційних
матеріалів з наперед заданими характеристиками змушують все частіше
відмовлятися від класичних схем отримання, заснованих на вирощуванні
кристалів з декількох дуже важливих причин. Для традиційних методів
вирощування кристалів характерні значні енерговитрати, використання
коштовної тигельної технології, великі витрати вихідних матеріалів в
сировині. Тому розвиток неконсервативних способів отримання оптичних
матеріалів методами нанотехнологій є актуальною задачею. Зокрема,
отримання порошків за рахунок дифузійно-контрольованих реакцій в
твердих тілах з використанням золь-гель технологій дозволяє синтезувати
контрольовані за розмірами кристали різного хімічного складу і структури,
при температурах, значно нижчих температури плавлення. В зв’язку з цим
надзвичайно важливими слід вважати розробки технологій синтезу об’ємних
матеріалів на основі нанодисперсних порошків, зокрема створення
технологій отримання оптичної кераміки.
Робота Явецького Р.П. присвячена виявленню закономірностей
формування структури, фазового складу та властивостей нанодисперсних
порошків і консолідованих матеріалів на основі рідкісноземельних оксидів
(RE1-xEux)2O3 (RE=Y, Lu) і (Y1-xNdx)3Al5O12, а також розробленню фізикохімічних основ технології одержання прозорих керамік в умовах дії високих
температур або тисків. Оптичні кераміки на основі тугоплавких оксидів
рідкісноземельних елементів розглядаються як вельми перспективні
матеріали
для
фотоніки, лазерної та сцинтиляційної техніки,
трансформування та індикації оптичної інформації тощо.

Дисертація складається зі вступу, 6 розділів, висновків, списку
літературних джерел та 4 додатків, та містить 299 сторінок.
У першому розділі (огляд літератури) проведено аналіз маршрутів
отримання прозорих оксидних керамік зі структурою гранату та полуторних
оксидів рідкісноземельних елементів. Виявлено роль основних чинників
процесів – структурного дизайну оксидних порошків, а також кінетики та
механізмів ущільнення. Проаналізовано способи синтезу функціональних
оксидних нанокерамік, наведено основні методи отримання оксидних
нанокерамік методами консолідації нанодисперсних порошків.
Другий розділ містить опис експериментальних методик,
використаних в роботі. Описано методики синтезу нанопорошків методами
низькотемпературної кристалізації, а також прозорих керамік консолідацією
нанопорошків при високих тисках та вакуумним спіканням. Дисперсний
склад і морфологію отриманих матеріалів визначали методами електронної
мікроскопії, просвічуючої мікроскопії з високою роздільною здатністю,
низькотемпературної сорбції азоту, методом динамічного розсіювання
лазерного випромінювання. Елементний склад матеріалів визначали
методами інфрачервоної спектроскопії, рентгенівського мікроаналізу,
рентгенівської фотоелектронної спектроскопії. Структуру, фазовий склад
матеріалів досліджували методами термічного та рентгенофазового аналізу.
Оптичні й люмінесцентні властивості керамік визначали методами оптичної
та люмінесцентної спектроскопії, Лазерні та сцинтиляційні характеристики
вимірювали на експериментальних стендах. Застосування комплексного
підходу та сучасних методів дослідження підтверджує достовірність
отриманих в роботі результатів.
У третьому розділі виявлено закономірності дії механізмів
структуроутворення при консолідації нанопорошків Y2O3 в умовах фазового
переходу при високих тисках. Визначено технологічні умови отримання
нанопорошків оксидів рідкісноземельних елементів Y2O3, (Y1-xREx)2O3
(RE=Eu, Nd) у формі сферичних частинок контрольованого діаметру 50÷350
нм. Визначено Р-Т умови синтезу оптичних нанокерамік (Y0,99Eu0,01)2O3
методом консолідації ізольованих наносфер в умовах фазового перетворення
(Р=8ГПа, Т=0,05-0,2Тпл.). Показано, що фрагментація кристалітів у процесі
фазового перетворення дозволяє стабілізувати середній розмір зерна
композитної нанокераміки (Y0,99Eu0,01)2O3 в діапазоні 10-15 нм, що
обумовлює оптичну прозорість матеріалу. Визначено природу домішкових
центрів люмінесценції в прозорій нанокераміці (Y0,99Eu0,01)2O3.
У четвертому розділі виявлено закономірності отримання
нанодисперсних порошків (Lu1-xEux)2O3 шляхом низькотемпературної
кристалізації метастабільних прекурсорів, визначено температурні межі їх
морфологічної стійкості. Визначено області фазової стабільності карбонатів
лютецію, отриманих методом хімічного співосадження Вивчено вплив
домішок полівалентних іонів європію на структуру та склад дифузійної зони,
модифікацію процесів дифузійного масопереносу, а також структурноморфологічні характеристики та оптичні властивості прозорих керамік

(Lu1-xEux)2O3.
Підвищення
ефективних
коефіцієнтів
дифузії
структуроутворюючих іонів обумовлене утворенням комплексних дефектів
2Eu΄Lu+VO і збільшенням ступеня іонності хімічних зв’язків Eu–O у
порівнянні з Lu–O. Методом вакуумного спікання нанодисперсних порошків
(Lu0,95Eu0,05)2O3 синтезовано прозору кераміку з щільністю 99±1%, середнім
розміром зерна 50 мкм та лінійним коефіцієнтом оптичного пропускання
50% у видимому діапазоні довжин хвиль. Атестовано її сцинтиляційні
характеристики.
У п’ятому розділі визначено закономірності отримання та
низькотемпературної кристалізації нанопоршків YAG, що мають середній
розмір частинок 60 нм і активність до спікання на рівні комерційних
аналогів. Досліджено роль сульфат-іонів у зниженні ступеня агломерації та
керуванні морфологією нанопорошків граната. Висока температура
розкладання сульфат-іонів знижує дифузійний масоперенос між
наночастинками при прожаренні, що також покращує дисперсність
нанопорошків, отриманих до 1200С. Визначено умови одержання прозорої
монофазної нанокераміки YAG із щільністю 991% та розміром зерен 2040 нм методом низькотемпературної консолідації при високому тиску
Встановлено, що границя морфологічної та фазової стабільності
нанокераміки YAG в умовах дії високого тиску обмежена температурою
550С. Встановлено закономірності процесів релаксації високоенергетичних
електронних збуджень в нанокераміці та монокристалі YAG. Показано, що
центри власної та дефектної люмінесценції мають ідентичну природу.
У шостому розділі на прикладі багатокомпонентної оксидної системи
3Y2O3–5Al2O3 вивчено вплив гранулометричного складу порошків оксиду
ітрію на особливості формування монофази Y1-xNdxAG (x=0,04).
Оптимізовано температурно-часові умови отримання високолегованих
лазерних керамік (Y1-xNdx)3Al5O12 (x≤0,04) в умовах термічно-активованих
фазових перетворювань в багатокомпонентних оксидних нанопорошках
(1750С/12 годин). Визначено траєкторію спікання багатокомпонентного
оксидного нанопорошку Y2O3–Al2O3–Nd2O3 зі стехіометрією алюмоітрієвого
граната, що забезпечує оптимальні характеристики монофазної лазерної
кераміки відповідного складу. Показано, що ущільнення матеріалу в процесі
фазових перетворень обумовлене пригніченням рухливості границь зерен
кераміки домішкою оксиду цирконію (0,01 ваг.%), що сприяє спіканню.
Вивчено спектроскопічні властивості високолегованої кераміки Y1-xNdxAG
(x=0,01-0,04) методами оптичної спектроскопії, фотолюмінесценції та
кінетики затухання збуджених станів іонів неодиму, встановлено, що іони
Nd3+ статистично розподілені в матриці граната. Визначено генераційні
характеристики високолегованої лазерної кераміки Y1-xNdxAG (x=0,01-0,04)
при діодній накачці.
Вперше отримані наступні наукові результати:

1.

Показано, що структурно-фазовий стан нанокераміки (Y0,99Eu0,01)2O3,
отриманої консолідацією нанодисперсних порошків при високому тиску
Р=8ГПа, визначається наслідками структурного фазового переходу
Скуб.Вмонокл.. Контроль кінетики зародкоутворення та фрагментації
матричної фази забезпечує керування розміром зерен нанокомпозиту
(Y0,99Eu0,01)2O3. Оптична прозорість нанокерамік (Т60% при =1000 нм)
реалізується для середнього розміру зерен 12 нм, за якого внесок
розсіювання світла на міжфазних межах є мінімальним.
2.
У прозорій двофазній нанокераміці Скуб.+Вмонокл. (Y0,99Eu0,01)2O3
визначено структуру активаторних центрів фотолюмінесценції. Емісія
кераміки обумовлена розгалуженням каналів випромінювальної релаксації
електронних збуджень між іонами Eu3+ у кубічній і моноклінній
модифікаціях. Виявлено нову широкосмугову люмінесценцію кераміки
(Y0,99Eu0,01)2O3 в діапазонах 535-630 і 680-720 нм, що відповідає світінню
«збурених» іонів Eu3+, розташованих поблизу границь зерен.
3.
Реалізовано механізм модифікації процесів дифузійного масопереносу
при консолідації нанодисперсних порошків Lu2O3 шляхом введення
полівалентної домішки – іонів європію (до 5 ат.%). Підвищення
ефективних коефіцієнтів дифузії структуроутворюючих іонів, яке
контролюється концентрацією катіонів Eu2+, обумовлене утворенням
комплексних дефектів 2Eu΄Lu+VO та зміною ступеня іонності зв’язків RE–
O (RE=Lu, Eu). Лінійне оптичне пропускання керамік (Lu0,95Eu0,05)2O3
становить 50% при =611 нм, в той час як нелеговані кераміки Lu2O3,
синтезовані в аналогічних умовах вакуумного спікання, є непрозорими.
4.
Визначено природу широкосмугової люмінесценції наноструктурної
кераміки Y3Al5O12. Світіння обумовлено випромінювальною анігіляцією
автолокалізованих збуджень та випромінювальною релаксацією енергії
електронних збуджень на дефектах решітки. Встановлено, що розвинена
підсистема міжзеренних границь в нанокераміках суттєво модифікує
процеси і динаміку релаксації електронних збуджень через високу
вірогідність безвипромінювальної втрати енергії на дефектах кристалічної
структури.
5.
Визначено закономірності твердотільного синтезу монофази граната в
системі Y2О3–Nd2О3–Аl2О3 в умовах впливу дисперсного складу
нанопорошків з різнорозмірних частинок на ефективні коефіцієнти
дифузії. Встановлено оптимальний гранулометричний склад нанопорошків
(R(dАl/dY)=2,5), який забезпечує твердофазовий синтез фази граната при
температурах менших на 300-500°С у порівнянні з традиційними методами,
що обумовлено більш короткими дифузійними відстанями та розгорнутою
системою дифузійних шляхів по міжфазним межам.
6.
Оптимізовано траєкторію спікання високолегованих лазерних керамік
(Y1-xNdx)3Al5O12 (x≤0,04) в умовах протікання термічно-активованих
фазових перетворювань. Використання різнорозмірних частинок
забезпечує конкурентну перевагу процесів ущільнення з характерною

енергією активації 235 кДж/моль над процесами рекристалізації (E=881
кДж/моль) внаслідок реалізації оптимальної просторової конфігурації
частинок у компакті, зменшення довжин гетеродифузії іонів та тривалого
збереження активності системи за рахунок формування міжчастинкових
контактів із високою кривизною поверхні.
Практичне значення одержаних результатів полягає у:
1.
Новому способі синтезу оптичних нанокерамік (Y0,99Eu0,01)2O3 –
консолідації низькоагломеровних нанопорошків в умовах фазового
перетворення при високих тисках. Він дозволяє на порядки зменшити час
консолідації оптичної нанокераміки у порівнянні з традиційним методом
вакуумного спікання. Режими консолідації та формування прозорої
нанокераміки захищено патентами України на винахід №№ 96522, 101916.
2.
Оптимізації технології одержання прозорих люмінофорів
(Lu0,95Eu0,05)2O3 методом високотемпературного вакуумного спікання
нанопорошків. Прозора кераміка має функціональні характеристики на
рівні гарячепресованих аналогів (світловий вихід 25000 фотонів/МеВ у
струмовому режимі).
3.
Визначенні технологічного маршруту синтезу високолегованих
лазерних керамік (Y1-xNdx)3Al5O12 (x≤0,04) методом реакційного спікання.
Технологічні рішення забезпечують отримання прозорої кераміки, що має
ккд лазерної генерації 58% на рівні кращих світових аналогів, які захищені
патентом України на винахід № 108337. Результати роботи представляють
безсумнівний інтерес для галузевих підприємств України, таких як
«Ізюмський приладобудівний завод» (підтверджено відповідним актом).
4.
Спільно з компанією ТОВ «ЄДАПС-Лазер», м. Київ, створено
прототип мікролазера з діодною накачкою на основі активних елементів із
високолегованої лазерної кераміки (Y1-xNdx)3Al5O12 (x=0,01–0,04) для
новітніх систем високоточних вимірювань.
Повнота викладу наукових положень дисертаційної роботи:
За темою дисертації опубліковано 35 наукових робіт (1 колективна
монографія, 21 стаття у фахових наукових виданнях (з них 14 у закордонних
журналах), 3 патенти України на винахід, 6 статей за матеріалами
конференцій та 4 тези доповідей міжнародних конференцій).
Зауваження щодо дисертаційної роботи:
1. Науково-технологічні основи методу реакційного спікання, що
розроблені в роботі, використані для синтезу високопрозорих керамік
алюмоітрієвого гаранту. З роботи не видно, чи приданий даний метод для
синтезу інших тугоплавких оксидів, зокрема, твердих розчинів полуторних
оксидів лютецію та європію?

2. Чи відбувається зміна валентного стану іонів європію при
консолідації нанопорошків (Y0,99Eu0,01)2O3 в умовах фазового перетворення
при високому тиску?
3. Робота, на жаль, не вільна від русизмів та похибок ( наприклад
стор.21,56).
4. Мета роботи сформульована багатослівно, хоча суть викладена
вірна.
5. На експериментальних залежностях в ряді випадків не наведені
похибки („вуса”).
Необхідно підкреслити що наведені недоліки не знижують наукову та
практичну цінність роботи в цілому.
Загальний висновок щодо роботи:
Вважаю, що дисертаційна робота Явецького Р.П. є завершеним
експериментальним дослідження, що виконано на високому науковому рівні.
В роботі розв’язано важливу науково-технічну проблему розробки науковотехнологічних основ синтезу функціональних прозорих керамік на базі
тугоплавких оксидів рідкісноземельних елементів. Набули розвитку сучасні
уявлення щодо закономірностей синтезу нанодисперсних порошків з
використанням метостабільних прекурсорів, засобів по зниженню
агломерації нанопорошків, принципів керування структурно-фазовим станом
високолегованих оптичних керамік, механізмів модифікації процесів
дифузійного масопереносу при синтезі прозорих керамік, що формуються в
умовах дії високих температур або тисків. Робота має значний науковопрактичний інтерес та може бути . Зміст автореферату повністю відповідає
основним положенням дисертації.
Висновок:
Дисертація «Фізико-хімічні основи технології одержання прозорих
оксидних керамік (RE1-xEux)2O3 (RE=Y, Lu) і (Y1-xNdx)3Al5O12» є закінченою
кваліфікаційною науковою роботою, яка присвячена вирішенню актуальної
проблеми сучасного матеріалознавства. Робота має важливе наукове і
практичне значення, та за науковим рівнем, новизною та достовірністю
результатів повністю відповідає вимогам п.п. 9, 10 «Порядку присудження
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового
співробітника», затвердженого постановою №567 Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2013р. щодо докторських дисертацій, а її автор Явецький Роман
Павлович заслуговує присудження наукового ступеня доктора технічних наук
за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.
Офіційний опонент Білоус Віталій Арсенійович,
доктор технічних наук,
заступник директора з наукової роботи
Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій
ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

