Відзив офіційного опонента
на дисертацію Явецького Романа Павловича «Фізико-хімічні основи
технології одержання прозорих оксидних керамік (RE1-xEux)2O3 (RE=Y,Lu) i
(Y1-xNdx)2Al5O12», представленої на здобуття вченого ступеня доктора
технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.
Масштабні дослідження проведені в останні 15-20 років в галузі отримання,
характеризації і використання наноструктурних керамічних матеріалів. В їх
числі нові оптичні наноматеріали, які продемонстрували ряд практично
важливих квантових розмірних ефектів. Значний ривок в створенні лазерної
техніки і сцинтиляторів також належить цьому потужному тренду у в зв’язку
з можливостю створення безпористої прозорої кераміки, яка майже не
поступається монокристалам, а іноді за сукупністю технічних і економічних
характеристик, переважає монокристали. Досягнення у створенні лазерної
кераміки на основі алюмо-ітрієвого гранату дозволили за остання десятиліття
отримати лазерні системи з високою потужністю понад 100 кВт.
Отримання

щільної

оптично-прозорої

кераміки,

зокрема

наноструктурної, є завданням вищого рівня складності, яке поєднує низку
високотехнологічних задач – від синтезу нанопорошків з контрольованою
дисперсністю і розподілом наночастинок за розміром, формою, здатністю до
агломератоутворення, дефектністю внутрішньої структури, - до спеціальних
процесів спікання, які забезпечують перевагу ущільнення і позбавлення
пористості над зростанням розмірів зерен, забезпечують ідеальну структуру
границь зерен і мінімізують концентрацію дефектів, що розсіюють світло.
Саме ці завдання Р.П. Явецький зпроецирував на лазерні матеріали
високої чистоти - кубічні фази на основі оксидів рідкісноземельних елементів
(оксиди ітрію і лютецію) та алюмо-ітрієвого гранату, що доповані відомими
люмінофорами – оксидами неодиму та європію. В даному ракурсі в світі
конкуренто працюють десятки колективів і публікуються сотні статей на рік

підкреслюючи той факт, що проблема створення прозорої кераміки
відноситься до найбільш актуальних в сучасному матеріалознавстві, а робота
Явецького Р.П. є актуальною.
Дисертаційна робота присвячена проблемі створення оптично прозорої
кераміки на основі активованих оксидів рідкісноземельних елементів та їх
сполук для використання в приладах лазерної та сцинтиляційної техніки.
Відомі лазерні матриці у вигляді стабільних оксидних фаз Lu2O3, Y2O3 i
Y3Al5O12, перетворюються на досить нові об’єкти під високим тиском, які в
нанодисперсному стані стабілізуються в некубічних алотропних формах,
здатні ускладнювати механізми випромінювання і гасіння люмінесценції,
змінювати квантовий вихід.
Дисертація носить багатодисціплінарний характер - поєднує синтез
неорганічних сполук і їх термічне розкладання до цільових фаз, знання
колоїдної хімії, основи фізики спікання і фізики сцинтиляторів, основи
високотехнологічної кераміки і техніки високих тисків, що відповідає
вимогам сьогодення і є фірмовим стилем наукової школи професора
О.В. Толмачова. Дослідження в роботі організовані систематично: від
контрольованого синтезу якісних нанопорошків конкретної сполуки до
вивчення формування структури і властивостей заданого матеріалу підчас
спікання. Все це свідчить про домінування в роботі ознак і принципів
матеріалознавства і її можна кваліфікувати за спеціальністю 05.02.01 «матеріалознавство».
Дисертація
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використаних літературних джерел, з яких лише 15% старіші за 20 років, і 4
додатків. Об’єм роботи 299 стор., рисунків – 141, таблиць 6.
В першому розділі приведено аналітичний огляд літературних даних про
сучасні підходи до створення прозорої кераміки на основі фаз з кубічним типом
кристалічної решітки і про технічні вимоги як до сировини, так і процесів
спікання. Спираючись на відомі роботи Г. Мессінга, А. Ікесує, Т. Тайра і інших

відомих лідерів цього наукового напрямку, автор сконцентрував увагу на
матеріалознавчих проблемах, які ще не вивчені, або не розглядались в
достатньої мірі повно. Відмічається, що в останні роки більш перспективними є
тверді розчини на основі кубічних форм оксидів старших лантаноїдів, в першу
чергу лютецію. Сформульовано вимоги до нанопорошків, які придатні для
отримання прозорої кераміки. Досконало проведено аналіз методів синтезу
нанопорошків (головним чином мокрих хімічних процесів) і визначено за
кращій метод – осадження прекурсорів за допомогою гідрокарбонату амонію.
Автором відмічено, що є певні проблеми консолідації нанопорошків і
досягнення
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консолідації прозорої високощільної кераміки на основі оксидів РЗЕ і алюмоітрієвого гранату. В результаті огляду автор чітко сформулював ціль і задачі
дисертаційного дослідження, в яких головний акцент зроблено на необхідності
розглядати во взаємозв’язку синтез нанопорошків і технологією спікання
прозорої кераміки з її функціональними властивостями.
Зауваження до розділу 1:
1. Більшість рисунків представлені в англомовному оригінальному
вигляді. Вважаю, що потрібно було б перекласти українською.
2. Концептуальна схема спікання, що запропонована А. Крелом (рис 1.8)
щодо активності при спіканні агломерованих частинок, нажаль
залишилась поза детального розгляду автором.
3. Вплив домішок потрібно розглядати з приводу чи є домішка
донорного або акцепторного типу, і окрема розглядати чи є вони
прискорювачами або інгібіторами усадки і росту зерен при спіканні.
В другому розділі описані власні методи синтезу нанопорошків твердих
розчинів на основі оксидів ітрію, лютецію і алюмо-ітрієвого гранату. Приведені
особливості використання стандартних методів аналізу порошків і описано
апаратуру спікання під високим тиском. Методи рентген-структурного і

рентгенофазового аналізу, ДТА та ІК спектроскопії, високотемпературної
дилатометрії, автором використані лазерна гранулометрія, просвічуюча
мікроскопія високого розрізнення, адсорбційна спектроскопія. Використання
сучасного інструментарію для виконання досліджень обумовлює достовірність
результатів.
В третьому розділі досконало розглянуті методи хімічного синтезу
нанопорошків твердих розчинів (Y0.99Eu0.01)2O3 спів-осадженням катіонів з
розчинів з наступною кальцинацією і особливості їх спікання під високим
тиском.
Встановлено, що аморфні чи полікристалічні сферичні нанопорошки
оксидів ітрію, неодиму і європію, а також твердих розчинів на їх основі, були
отримані шляхом гідролізу розчинів нітратів або хлоридів в присутності
карбаміду і/або гідрокарбонату амонію. Встановлено, що існують дві області з
різним рН, в яких формуються різні за якістю осади внаслідок різної структури і
заряду міцел: в слабокислому середовищі утворюються аморфні порошки, а в
лужному середовищі осаджуються полікристалічні частинки. Встановлено, що
знання структури міцели і рівня пересичення розчинів, можна прогнозувати
форму і ступінь кристалічності порошків. Частіше в роботі використовують
частинки сферичної форми, яка не є стійкою при високих температурах.
Детально досліджені особливості деградації структури і кристалізації фаз
внаслідок кальцинації прекурсорів, що є важливим фактором перед спіканням.
Показано,

що

кальцинація

аморфних

порошків

відбувається

шляхом

фрагментації сферичних утворень і формуванням монокристальних частинок
поліедричної форми, які утворюють слабкі агломерати і демонструють кращу
поведінку при спіканні. Встановлено оптимальний температурний інтервал 600800 оС з точки зору отримання порошків кращих для спікання.
Одним з найбільш яскравих результатів роботи – є досконале
дослідження поведінки нанокристалів твердого розчину (Y0.99Eu0.01)2O3 під
високим тиском – до 8 ГПа. Перехід від високосиметричної кубічної форми

оксиду ітрію до низькосиметричної моноклінної форми в умовах квазігідростатичного стиснення не є очевидним, але він є термодинамічно
дозволеним за Ле-Шательє, оскільки відбувається з суттєвим зменшенням
об’єму елементарної комірки. З попередніх досліджень, що проводив У. Мейо в
університеті Ратгерс на оксиді титану було відомо про зменшення розмірів
зерен під тиском в разі фазового переходу. Аналогічне явище вдалось
спостерігати в даної роботі, коли обидві форми кубічна і моноклінна
співіснують в одному двофазному полікристалі з розміром кристалітів
меншими за розмір частинок вихідного порошку! При відносно низьких
температурах до 500 оС відбувається їх ущільнення до 95-99%. Цікаво, що
тільки в нанокомпозиті В+С можна отримати прозору кераміку, що містить
ізотропну і анізотропну фази, які, до речи, мають однакові спектри збудження
люмінесценції з максимумами рознесеними на 12-13 нм! Досягнута прозорість
72% є видатним показником.
Зауваження:
Автор помилково посилається на дію пластичної деформації в разі
ущільнення наносфер до відносної густини 85%. Пластичність в наночастинках
заборонена, як правило, оскільки джерело дислокацій Франка-Ріду не працює.
Вважаю, що в сферичних частинках є внутрішній ресурс для деформації –
мезопори, нерівноважні «товсті» границі між кристалітами, тобто є ресурс їх
перегрупування і зміни об’єму в цілому.
В четвертому розділі розглянуто особливості синтезу нанопорошків
твердих розчинів на основі оксиду лютецію твердих розчинів (Lu1-xEux)2O3 і
спікання в вакуумі.
Важливим

моментом

синтезу

наночастинок

твердих

розчинів

(Lu1-xEux)2O3 є визначення збитку гідрокарбонату амонію і контроль рН в
системі. Цей красивий фізико-хімічний аспект в роботі є дійсно визначним для
успіху спікання і формування потрібних лазерних властивостей. Як і в
попередньому

розділі

показано,
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порошків

відбувається шляхом фрагментації довгомірних утворень і формуванням
монокристальних частинок поліедричної форми, які утворюють слабкі
агломерати і демонструють кращу поведінку при спіканні. Доказово
виглядають експериментальні дані, що представлені на рис. 4.12 для синтезу і
4.9 для спікання. Дивлячись на поведінку порошку А на рис. 4.9 впевнено
можна сказати, що шляхом варіювання швидкістю нагрівання можна досягти
теоретичної густини при температурах спікання 1550-1600 оС. Взагалі то читко
продемонстровано наслідування якості порошку в кераміці і те як цим зв’язком
керувати.
Автором досягнуто важливий технічний результат: вакуумним спіканням
отримано високопрозору кераміку твердих розчинів (Lu1-xEux)2O3 з відносною
густиною вище за 0.995 і коефіцієнтом лінійного пропускання вище за 50%.
Кераміка, що отримана, має високий світловий вихід до 500 фотонів/МеВ при
збудженні альфа-частинками з енергією 5.46 МеВ і 25000 фотонів/МеВ при
збудженні рентгенівськими квантами з енергією 40 кеВ.
Зауваження.
1. На стор. 138 помилково написано, що поверхнева дифузія атомів є
рушійною силою ущільнення. Дифузія є механізмом масопереносу, а
не рушійною силою. Поверхнева дифузія не контролює ущільнення і
заліковування пор, вона контролює перерозподіл речовини вздовж
поверхні.
2. Рис. 4.8. рисунки а і б потрібно поміняти місцями.
3. На рис. 4.14 немає мікродифракції, на яку є посилання в тексті.
4. Трактовку вакуумного спікання твердих розчинів (Lu1-xEux)2O3 треба
давати враховуючи контроль парціального тиску кисню. Так, в пароолійному вакуумі відновлення оксиду європію відбувається при
температурах вище за 1500 оС. Збільшення концентрації Eu2+ викликає
зростання компенсаційних дефектів (кисневих вакансій), які мають
високу дифузійну рухливість. Механізми ретельно обговорені в

(Дубок

В.А. Электрофизические свойства оксидов… в кн. Новые материалы из оксидов и синтетических
фторсиликатов. Киев, Наукова думка 1982.)

В п’ятому розділі вивчені особливості отримання прозорої кераміки на
основі алюмо-ітрієвого гранату.
Як і в попередніх розділах спеціальну увагу в роботі приділено синтезу
нанопорошків гранату, що допований оксидом неодиму. Доказано можливість
допування прекурсорів фази гранату сульфатними аніонами, які змінюють
структуру міцели і подвійного зарядженого шару, внаслідок чого наночастинки
менш здатні до агломератоутворення. Ретельно вивчено кристалізацію
прекурсорів при відносно низьких температурах 900-1100 оС.
Успішний синтез нанопорошків алюмо-ітрієвого гранату став важливою
передумовою успішного спікання. Під високим тиском 8 ГПа отримано щільну
кераміку з відносною густиною вище 0.991 і розміром зерна 20-40 нм при
температурах в інтервалі 350-450

о

С, яка мала коефіцієнт оптичного

пропускання 45%. Встановлено ліміт стійкості фази типу гранату в 550 оС, вище
за яку відбувається перетворення на фазу типу перовскиту. Проведено
систематичне

дослідження

оптичний

властивостей

отриманої

прозорої

кераміки.
Зауваження.
1. Рівняння 5.1-5.4 досить схематичні. Рівноважна концентрація НСО3іонів існує тільки у кислому середовищі, а присутність ОН- іонів
виключає можливість утворення гідрокарбонатних іонів, якщо
рівновагу не змінюють інші іоні і комплексоутворення.
2. На рис. 5.7 густина повинна бути в %, а похідна dρ/dT - виправлена.
В шостому розділі розглянуто формування лазерної кераміки на основі
алюмо-ітрієвого гранату, що допований оксидом неодиму, шляхом реакційного
спікання.
Наведені експериментальні дані доповнюють картину попередніх розділів
дисертації. Доказана ефективність нанотехнологічної концепції про так звані

структури «ядро-оболонка». Синтез наночастинок, що придатні саме для
формування щільної прозорої кераміки, потребують задання структури
прекурсору і перемішування компонентів в масштабе «нано». В роботі ретельно
вивчено співвідношення дисперсності фаз компонентів, які вступають в
реакцію при спіканні тобто наночастинки оксидів алюмінію і ітрію. Важливо
також їх розташування в просторі для створення найкращих умов
зародкоутворення фази гранату. Автору вдалось підібрати дисперсність
компонентів і їх компоновку. Наслідком вирішення цієї задачі стало успішне
реакційне спікання прозорої кераміки з відносною густиною вище за 0.999.
Розроблено траєкторію реакційного спікання допованого неодимом гранату, що
забезпечило оптимальне проходження хімічної реакції і ущільнення кераміки, а
також формування потрібних оптичних характеристик. Показано, що іони
цирконію відіграють роль інгібітору росту зерен і не заважають ущільненню.
Всі

перелічені

науково-технологічні

здобутки

дозволили

автору

наблизити керамічний матеріал до монокристалу за оптичними і лазерними
характеристиками. Досягнута ефективність лазерної генерації 58% при діодній
накачці, що знайшло відображення в патенті України.
Робота є завершеною, містить акти про використання від Державного
підприємства «Ізюмських приладобудівний завод», що свідчить про високий
рівень технологічного ґатунку розробки до практичного використання. Кращім
доказом є прилад створений дисертантом з співробітниками із використанням
власно утвореної прозорої кераміки.
Роботу виконано на високому науковому рівні з використанням
сучасних методів дослідження: вона містить великій і надійний, об’єм
експериментальних результатів. Висловлені вище зауваження не впливають
негативно на високу оцінку дисертаційної роботи в цілому.
Результати опубліковані у 35 наукових роботах, з них 1 стаття в
колективній монографії, 21 наукова стаття, 6 статей за матеріалами
міжнародних

конференцій,

4

друкованих

зафіксований в 3 патентах України.

тез,

технічний

пріоритет

