ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу Волошиної Олесі Василівни
«Отримання та характеристики сполук REAO4 (RE – рідкісноземельний
елемент, А – V, Nb, Ta) для сцинтиляційних застосувань», що подається на
здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю
05.02.01 – матеріалознавство
Актуальність
теми
дисертації.
Сьогодні
сцинтилятори
використовуються у багатьох галузях науки і техніки, наприклад, в
детекторах фізики високих енергій, системах контролю безпеки, апаратурі
для детектування гама- та рентгенівського опромінення, візуалізації
рентгенівського зображення у медичних застосуваннях, в астрофізиці,
геофізиці та багатьох інших. Перспективними матеріалами для детекторів в
новітніх експериментах фізики високих енергій та медицині є сцинтилятори
із швидким загасанням люмінесценції, що дозволяє обробляти в стислі
терміни значний об’єм інформації. Роботи направлені на пошук нових
сцинтиляторів із швидкою власною люмінесценцією є актуальним
напрямком матеріалознавства.
Одними з таких матеріалів можуть бути сполуки із загальною
формулою REAO4, де RE – рідкісноземельний елемент, А – елемент п’ятої
групи Періодичної системи (V, Nb, Ta). Привабливі властивості таких сполук
дозволяють розглядати їх у якості перспективних сцинтиляторів для
реєстрації гама- та рентгенівського випромінювання, а також сцинтиляторів
для новітніх експериментів фізики високих енергій.
У зв’язку з цим проведені у дисертаційній роботі дослідження стосовно
визначення оптимальних умов отримання керамічних та кристалічних зразків
сполук REAO4, а також систематичне дослідження їх люмінесцентних та
сцинтиляційних характеристик для визначення можливості їх подальшого
використання в якості сцинтиляційних матеріалів є актуальними та
важливими як у науковому, так і в практичному відношенні.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконувалася відповідно до тематичного плану
науково-дослідних робіт Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.
Волошина О.В. приймала участь у виконанні таких НДР: «Ванадат» (2009) –
«Отримання сцинтиляційних кристалів ванадатів рідкісноземельних
елементів», номер державної реєстрації 0109U005403; «Танталат» (2011) –
«Розробка сцинтиляційних матеріалів на основі танталатів рідкісноземельних
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елементів», номер державної реєстрації 0111U001893; «Катіон-2» (2013-2015)
– «Внесок локальної структури твердого розчину на процеси переносу енергії
у змішаних оксидних сцинтиляторах», номер державної реєстрації
0110U001610.
Структура і зміст дисертації. Дисертація Волошиної О.В. побудована у
традиційний спосіб і складається із вступу, шести розділів, висновків, списку
використаних джерел та додатків.
У вступі обґрунтована актуальність досліджень по темі дисертації,
поставлена мета роботи, визначені предмет і об’єкт досліджень, наведені
наукова новизна і практична значимість результатів, а також відомості про
апробацію роботи. Слід звернути увагу на досить широкий перелік методів
досліджень, що відповідає сучасним вимогам до експерименту.
Перший розділ дисертації присвячений аналізу літературних даних
щодо сполук, що можуть утворюватися у подвійних системах RE2O3 – A2O5
(RE – РЗЕ, A=V, Nb,Ta), та їх структури. Описано основні методи синтезу
матеріалів REAO4 у вигляді як порошку, так і монокристалів, та проаналізовані
недоліки кожного з наведених методів. Також наведено люмінесцентні та
сцинтиляційні характеристики сполук REAO4. На основі аналізу наведених
методів синтезу та люмінесцентних і сцинтиляційних характеристик сполук
REAO4 обґрунтована доцільність вибору цих матеріалів для дослідження, мета
і задачі досліджень, що вирішуються у дисертаційній роботі.
У другому розділі детально описано устаткування та технології
отримання керамічних та кристалічних зразків матеріалів REAO4. Наведено
опис устаткування та методики визначення структури та фазового складу
отриманих зразків. Хочеться відзначити широкий комплекс використаних
сучасних апробованих методик вимірювання оптико-люмінесцентних і
сцинтиляційних характеристик цих матеріалів під дією синхротронного,
рентгенівського, фото-, УФ- та ВУФ-опромінення та інше.
У третьому розділі викладено результати розробки методів отримання
кристалічних зразків ванадатів ітрію і гадолінію та дослідження їх
люмінесцентних та сцинтиляційних характеристик. Експериментально
визначені оптимальні умови синтезу вихідної шихти, вирощування кристалів
ванадатів ітрію та гадолінію, а також їх післяростового відпалу, що
забезпечують отримання кристалів ванадатів хорошої оптичної якості без
включення фаз, збіднених киснем (центрів зафарбовування). Досліджено
люмінесцентні та сцинтиляційні характеристики зразків. За результатами
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досліджень вперше кристал ванадату гадолінію було запропоновано в якості
сцинтиляційного матеріалу.
Четвертий розділ присвячено отриманню та дослідженню
люмінесцентних та сцинтиляційних характеристик танталатів RETaO4
(RE=Y, Gd, Lu, La та Sc). Керамічні зразки танталатів було отримано
методом
твердофазного
синтезу.
Досліджено
люмінесцентні
та
сцинтиляційні характеристики неактивованих танталатів РЗЕ. Показано, що
значний світловий вихід та швидкий час загасання, а також висока щільність
танталатів РЗЕ дозволяє розглядати YTaO4 і GdTaO4 в якості перспективних
матеріалів для рентгенівської радіографії і фізики високих енергій.
У п’ятому розділі приведені результати досліджень по розробці
методів отримання та досліджень структурних, люмінесцентних та
сцинтиляційних характеристик змішаних сполук на основі танталоніобатів
ітрію та гадолінію. Систематичні дослідження змішаних систем на основі
танталоніобатів ітрію та гадолінію проведено вперше. Показано, що
оптимальне поєднання характеристик демонструє змішаний танталоніобат
гадолінію GdTa0,8Nb0,2O4. Встановлено, що отримані змішані сполуки
танталоніобатів ітрію та гадолінію є перспективними сцинтиляторами для
реєстрації високоенергетичних часточок, зокрема, у фізиці високих енергій.
У шостому розділі наведено результати експериментальних
досліджень люмінесцентних та сцинтиляційних характеристик кристалів
танталату гадолінію GdTaO4 та танталоніобату гадолінію GdNb0,2Ta0,8O4.
Вперше вирощено монокристал змішаного танталоніобату гадолінію з
вмістом ніобію 20 ат.% (GdNb0,2Ta0,8O4). Дослідження оптичних та
сцинтиляційних характеристик отриманих кристалів показали, що кристал
GdNb0,2Ta0,8O4 є новим, надважким та швидким сцинтилятором із
задовільним світловим виходом і високою поглинаючою здатністю.
Наукова новизна та достовірність висновків роботи. Дисертація
Волошиної О.В. являє собою завершене експериментальне дослідження, що
виконане на хорошому науковому рівні. Всі наведені результати є новими.
Хочу відзначити наступні нові результати роботи, які, на мою думку,
заслуговують на особливу увагу:
1. Показано можливість отримання танталоніобатів рідкісноземельних
елементів, зокрема, гадолінію, у повному концентраційному ряду заміщення
Nb5+/Ta5+
методом
твердофазного
синтезу
без
використання
високотемпературного розчиннику. Вміст фази танталоніобатів РЗЕ у зразках
після твердофазного синтезу складав 95-97 мас.%, що обумовлений
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особливостями двофазної системи Ta2O5-Nb2O5, а саме, однаковим значенням
іонних радіусів Ta5+ та Nb5+ (0,64 Å) та близькими значеннями
електронегативностей іонів (згідно шкали Полінгу 1,5 для Ta та 1,6 для Nb).
2. Методом Чохральського отримано кристал танталоніобату гадолінію
з вмістом ніобію в матриці 20 ат.% (GdNb0,2Ta0,8O4), який є перспективним
важким сцинтилятором зі щільністю 8,4 г/см3, світловим виходом
1400 фот./МеВ та часом загасання головної компоненти люмінесценції 17 нс.
3. Показано можливість використання ванадату гадолінію в якості
сцинтиляційного матеріалу. Кристал GdVO4, отриманий методом
Чохральського, демонструє наступні характеристики:абсолютний світловий
вихід 12000 фот./МеВ, енергетичне розділення 15,7 % на енергії 662 кеВ, час
загасання люмінесценції – 13 мкс.
4. Показано вплив катіонного заміщення Nb5+/Ta5+ на сцинтиляційні
властивості змішаних кристалів RENbxTa1-xO4 (RE=Y або Gd, х=0 – 1), що
дозволяє керувати відносною інтенсивністю смуг люмінесценції, пов’язаних
із групами TaO6 для RENbxTa1-xO4 (RE=Y або Gd, х=0) та NbO6 для
RENbxTa1-xO4 (RE = Y або Gd, x=0,2 – 1).
В цілому наукова новизна і висновки роботи логічно базуються на
викладеному в дисертації матеріалі та достатньо добре теоретично та
експериментально обґрунтовані. Достовірність і обґрунтованість отриманих
автором
експериментальних
даних
підтверджується
комплексом
використаних сучасних апробованих методів. Сумуючи сказане можна
стверджувати, що всі наукові положення та висновки аргументовано та
обґрунтовано.
Практична цінність роботи. Отримані результати у своїй сукупності
дозволили розробити спосіб отримання нових сцинтиляційних матеріалів на
основі танталату гадолінію, які завдяки своїм властивостям є
перспективними для реєстрації високоенергетичних частинок, зокрема, в
експериментах фізики високих енергій і медицині, розробити і впровадити в
ІСМА НАН України лабораторний регламент на отримання сцинтиляційних
кристалів на основі танталату гадолінію, що свідчить про практичну цінність
дисертаційної роботи О.В.Волошиної.
Зауваження щодо дисертаційної роботи. Рецензування текстів
дисертаційної роботи та автореферату поставило деякі питання та
зауваження:
1. Розроблений в роботі метод твердофазного синтезу без використання
високотемпературного розчиннику, застосовувався для отримання танталатів
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ітрію та гадолінію. З роботи не видно, чи приданий даний метод для синтезу
інших тугоплавких оксидів ?
2. Для визначення сцинтиляційних властивостей кристалів танталату та
танаталоніобату гадолінію як еталон був обраний відомий сцинтилятор з
низьким світловим виходом. Чому саме цей, а не інший сцинтилятор був
обраний?
3. У роботі не наведено інші, крім сцинтиляційних, застосування
отриманих матеріалів.
4. Більшість рисунків розділу 1 представлені в англомовному
оригінальному вигляді. Вважаю, що потрібно було б перекласти
українською.
5. Деякі зауваження по термінології. Автор використовує вагові %
замість загальноприйнятих масових. В роботі необхідно використовувати
термін «густина», що прийнято для неперервних структур (твердих тіл або
рідин), бо термін «щільність» використовується для дискретних структур.
Однак наведені недоліки і зауваження не знижують цінності отриманих
результатів і не ставлять під сумнів достовірність та обґрунтованість
основних положень, що виносяться на захист і не впливають на загальну
позитивну оцінку роботи.
Повнота опублікованих результатів дисертації. Основні положення
дисертації висвітлені у 18 наукових роботах, з яких 5 статей у провідних
вітчизняних та закордонних фахових виданнях, 1 патент України на винахід,
1 стаття за матеріалами конференції та 11 тез доповідей. Дисертація пройшла
апробацію у доповідях на багатьох Міжнародних конференціях. Цього
достатньо для ознайомлення наукової громадськості зі змістом роботи.
Зміст автореферату відображає основні результати, положення,
рекомендації й підсумкові висновки і повністю відповідає змісту
дисертаційної роботи. Автореферат оформлений відповідним чином.
Загальний висновок щодо роботи:
Вважаю, що дисертаційна робота Волошиної О.В. є завершеним
експериментальним дослідженням, що виконано на високому науковому
рівні. В роботі визначено можливість отримання матеріалів на основі сполук
із загальною формулою REAO4, зокрема, змішаних танталоніобатів ітрію та
гадолінію, методами, що забезпечують отримання керамічних або
кристалічних зразків. Досліджено люмінесцентні та сцинтиляційні
характеристики сполук REAO4.
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Зміст роботи, об’єкт і предмет дослідження, отримані результати
відповідають спеціальності, з якої дисертація подана до захисту.
Висновок.
Дисертація «Отримання та характеристики сполук REAO4 (RE –
рідкісноземельний елемент, А – V, Nb, Ta) для сцинтиляційних застосувань»
є закінченою кваліфікаційною науковою роботою, яка присвячена
вирішенню актуальної задачі сучасного матеріалознавства. Робота має
важливе наукове і практичне значення та за науковим рівнем, новизною і
достовірністю результатів повністю відповідає кваліфікаційним вимогам
щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук,
що викладені в пунктах 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» від 24 липня
2013 р. №567, а її автор Волошина Олеся Василівна заслуговує присудження
наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 –
матеріалознавство.
Офіційний опонент –
Начальник лабораторії
Національного наукового центру
«Харківський фізико-технічний
інститут» НАН України,
доктор технічних наук,
старший науковий співробітник

М.М. Пилипенко

Підпис М.М. Пилипенка засвідчую
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