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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Виникнення нової генерації прискорювачів,
обумовило суттєве збільшення радіаційних навантажень на детектори, які
використовуються при роботі із цими прискорювачами. Так, наприклад, в
експериментах на Великому адронному колайдері, планується, що доза
опромінювання для сцинтиляційних детекторів буде досягати 100 Мрад, і в
майбутньому (згідно LHC планів модернізації) буде ще більшою [1*]. На
момент початку роботи над дисертацією сцинтилятори, які існували та
використовувались у фізиці високих енергій, витримували максимальні дозові
навантаження 10 – 30 Мрад. Це обумовлює особливу важливість пошуку нових
радіаційно-стійких матеріалів, а розробка технологічних підходів, що
дозволяють створювати сцинтиляційні матеріали, які відповідають
вищенаведеним вимогам, на момент початку роботи над дисертацією була
невирішеною актуальною задачею. Треба зазначити, що окрім радіаційної
стійкості для таких матеріалів також дуже важливими є і їх експлуатаційні
можливості.
Перспектива використання нових типів сцинтиляційних матеріалів у
вигляді неоднорідного матеріалу, який містить хаотично орієнтовані
сцинтиляційні монокристалічні гранули, а не є суцільним середовищем, була
доведена ще у роботах 1998 – 2003 років. Такі матеріали вже не є гомогенними,
а є гетерогенними матеріалами, які отримують або гарячим пресуванням
монокристалічних гранул, або їх введенням у діелектричну гель-композицію
(композиційні сцинтилятори). Композиційні сцинтилятори мають ряд переваг у
порівнянні з іншими сцинтиляційними матеріалами:
1) Основа композиційного сцинтилятору може бути не люмінесцентною,
адже люмінесценція повністю виникає у гранулах.
2) Можливо варіювати не тільки розміри зразку, а й розміри гранул, що
підвищує можливості керування властивостями матеріалу.
3) Зняття сцинтиляційного сигналу за допомогою світловоду, який
занурено у сцинтилятор не потребує виготовлення спеціальних канавок у
сцинтиляторі, тому що такий світловод занурюється у гель-композицію під час
її полімеризації здійснюючи до того ж ще й оптичний контакт.
4) Композиційні сцинтилятори більш дешеві і більш прості у виробництві,
ніж монокристали. У ряді випадків, можна оминути дорогу стадію росту
монокристала, або використовувати відходи, що виникають в результаті
обробки монокристалів. Основна втрата сцинтиляційного матеріалу, яка
з'являється під час його механічної обробки відсутня, бо механічна обробка
відсутня.
5) Спеціально підготовлена гель-композиція може з’єднувати окремі
частини сцинтилятору в один єдиний зразок. Технологічні обмеження на
кількість таких з’єднань відсутні.
Нові використання унікальних за своїми властивостями композиційних
сцинтиляторів є дуже важливою і актуальною задачею. В якості радіаційно-
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стійких матеріалів до моменту початку роботи над дисертацією композиційні
сцинтилятори не розглядались.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконувалася відповідно до планів робіт Інституту
сцинтиляційних матеріалів НАН України. Її результати пов'язані з
дослідженнями, що проводилися автором відповідно до: 1) тем відомчого
замовлення НАН України: "Лептон" ("Органічні молекулярні сцинтиляційні
системи з різною впорядкованістю надмолекулярної структури та особливості
розміну енергії іонізуючого випромінювання в них", № держреєстрації
0113U001831) та "Адрон" ("Радіаційно-стійкі композиційні сцинтилятори та
процеси, які визначають їх радіаційну стійкість", № держреєстрації
0117U001286); 2) тем державного фонду фундаментальних досліджень України
(ДФФД): "Механізми впливу високих доз іонізуючих випромінювань на
сцинтиляційні і оптичні властивості нових типів органічних детекторів" (номер
договору Ф58/171, № держреєстрації 0114U007359), "Розробка наукових засад
створення світловодів на основі нових радіаційно-стійких матеріалів для задач
фізики високих енергій" (номер договору Ф64/19, № держреєстрації
0116U006082); 3) наукового проекту цільової програми співробітництва НАН
України з ЦЕРН та ОІЯД "Ядерна матерія в екстремальних умовах": "Розробка
радіаційно-стійких сцинтиляторів для фізики високих енергій" (номер договору
ЦО-1-12/2016, № держреєстрації 0116U006761).
Мета роботи: полягала в розробці технологічних підходів щодо
створення
нових
сцинтиляційних
матеріалів
–
радіаційно-стійких
композиційних сцинтиляторів і в визначенні їх властивостей.
Тобто, матеріали, що мають бути розроблені відповідно до мети роботи,
мають одночасно відповідати наступним основним вимогам:
1) витримувати великі дози іонізуючого випромінювання, без значних
змін їх люмінесцентних властивостей;
2) форма та розміри матеріалу, що розробляється, не мають бути
обмежені особливостями технологічних прийомів, які використовуються для
його одержання;
3) мати такі експлуатаційні характеристики, що не будуть заважати їх
використанню в складних умовах експериментів із фізики високих енергій.
Для досягнення мети дисертаційної роботи необхідно було вирішити
наступні задачі.
1.
Обґрунтувати вибір вихідних матеріалів для одержання
композиційних сцинтиляторів, призначених для реєстрації великих та
надвеликих потоків іонізуючого випромінювання.
2.
Розробити
низку
технологічних
прийомів
створення
спектрозміщуючого матеріалу для світловоду, який в разі необхідності має
покращити збір світла із композиційного сцинтилятору та витримувати великі
дози іонізуючого випромінювання без значних погіршень своїх
люмінесцентних властивостей.
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3.
Розробити вимоги до атестації сцинтиляційних параметрів
композиційних сцинтиляторів та світлозбираючої підкладки.
4.
Провести аналіз особливостей прояву радіаційної стійкості
композиційних сцинтиляторів, з’ясувати основні закономірності, що
визначають специфіку змін сцинтиляційного відгуку внаслідок дії значних доз
радіації.
5.
Проаналізувати та спростити підходи по створенню радіаційностійких композиційних сцинтиляційних матеріалів та сформулювати основні
вимоги для втілення цих підходів у можливі виробничі технології.
Об’єкт дослідження: технологічні процеси одержання сцинтиляційних
матеріалів.
Предмет дослідження: процеси полімеризації гель-композиції,
особливості підбору та підготовки гранул, процесів збору світла в
композиційних сцинтиляторах для реєстрації випромінювань великої та
надвеликої інтенсивності, та їх вплив на сцинтиляційні та оптичні
характеристики таких сцинтиляторів.
Методи дослідження. В якості основних методів дослідження в роботі
використовувалися: амплітудний метод визначення величини сцинтиляційного
сигналу сцинтиляторів; спектральні методи для одержання спектрів
пропускання й люмінесценції, вимірювання коефіцієнту пропускання світла.
Наукова новизна отриманих результатів.
При виконанні дисертаційної роботи було отримано такі нові результати:
1.
Вперше розроблено низку технологічних прийомів, яка дозволяє
отримувати радіаційно-стійкі композиційні сцинтилятори. Вони полягали у:
– виборі в якості основи сцинтилятору полідиметилсилоксанову гелькомпозицію, яка не містить бензольних кілець, тобто не є
люмінесцентною;
– підборі режиму полімеризації (витримка у формуючому контейнері
протягом 10 годин при температурі 700С), що дозволило максимально
підвищити дози опромінення, при яких ще не відбувалось
розтріскування композиційних сцинтиляторів;
– підходах, які дозволяли використовувати композиційні сцинтилятори
після полімеризації без контейнера.
2.
Розроблено радіаційно-стійкі композиційні сцинтилятори на основі
гранул неорганічних матеріалів: Al2O3:Ti, Gd2SiO5:Ce, Gd2Si2O7:Ce,
Y2SiO5:Ce або Y3Al5O12:Ce. Вони є радіаційно-стійкими при дозах більших
ніж 100 Мрад, тобто коли їх відносний світловий вихід змінювався менше
ніж у два рази.
3.
Розроблено низку технологічних прийомів, що дозволяє отримувати
спектрозміщуючий радіаційно-стійкий матеріал, шляхом введення у
надмалих концентраціях люмінофорів у ту ж саму гель-композицію, як і сам
сцинтилятор. Оптимальні концентрації люмінофорів знаходяться у діапазоні
0,001 – 0,01 мас. %. Такі системи є радіаційно-стійкими у випадку 1,4-біс-(2-
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(5-фенілоксазоліл))-бензолу (РОРОР) до доз 105-110 Мрад, а п- терфенілу
або 1,4-дифеніл-1,3-бутадієну (ДФБ) – не менше 170 Мрад.
4.
Запропоновано можливі механізми радіаційних руйнувань та
перетворень у композиційних сцинтиляторах під дією іонізуючого
випромінювання. Зміна характеристик сцинтиляційного матеріалу після
опромінення відбувається не лише із незворотнім руйнуванням її основної
речовини, а й під впливом вторинних факторів, що виникають внаслідок
опромінення, тобто можливі два випадки, які пов’язані із незмінністю
(композиційні сцинтилятори, які містять гранули GSO:Се, GPS:Се, YSO:Се,
YAG:Се) або зміною (композиційні сцинтилятори, які містять гранули
Al2O3:Ti, або органічних речовин) форми спектрів сцинтиляційних
матеріалів.
5.
Показано, що радіаційна стійкість не визначається зміною або
незмінністю форми спектрів люмінесценції сцинтиляційних матеріалів.
Практичне значення одержаних результатів.
Розроблено композиційні сцинтилятори:
– на основі гранул Al2O3:Ti, що є радіаційно-стійкими до доз не менше
ніж 125 та 550 Мрад при темпі опромінення 0,2 та 1500 Мрад/год,
відповідно;
– на основі гранул Gd2SiO5:Ce (GSO:Ce) або Gd2Si2O7:Ce (GPS:Ce), що є
радіаційно-стійкими до доз не менше ніж 200 та 250 Мрад, при темпі
опромінення 0,2 та 1500 Мрад/год, відповідно;
– на основі гранул Y2SiO5:Ce (YSO:Ce) або Y3Al5O12:Ce (YAG:Ce), що є
радіаційно-стійкими до доз не менше 150 Мрад при темпі опромінення
1500 Мрад/год.
Розробка спектрозміщуючого радіаційно-стійкого матеріалу робить коло
досліджень достатнім для конструювання детекторних систем.
Матеріали, що розроблено, негігроскопічні, гнучкі з покращеними
експлуатаційними можливостями, і здатні працювати у широкому діапазоні
температур (-55 – 250 ºС) та при дозах опромінення більше 100 Мрад, тобто
можливо їх використання в сучасній сцинтиляційній техніці та у фізиці високих
енергій.
Запропонований в дисертаційній роботі технологічний підхід може
використовуватись для розробки композиційних сцинтиляційних систем на
основі інших матеріалів і для інших задач реєстрації іонізуючих
випромінювань.
Композиційні сцинтилятори, що розроблені в дисертаційній роботі,
використовувались (акти про їх використання надано в додатку до дисертації):
Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України при виконанні тем
Державної цільової програми, фундаментальних і прикладних досліджень та
Інститутом фізики високих енергій та ядерної фізики ННЦ «ХФТІ» в практиці
наукових досліджень.
Особистий внесок здобувача в отримані наукові результати полягає:
– у виборі матеріалу основи та сцинтиляційного матеріалу гранул для

5

створення радіаційно-стійких композиційних матеріалів і розробці низки
технологічних прийомів по створенню композиційних сцинтиляційних
матеріалів [1, 2, 5-8, 10, 12-14, 17, 19, 21-24];
– у виборі люмінофорів, відпрацюванні та вдосконаленні методів
створення спектрозміщуючого матеріалу для покращення збору світла з
композиційних сцинтиляторів [3, 4, 7-11, 13, 15-18, 20-22];
– у вивченні радіаційної стійкості композиційних сцинтиляторів та
спектрозміщуючого матеріалу, яка може використовуватися як світловод [1, 3,
5-17, 19-24];
– у проведенні аналізу особливостей прояву радіаційної стійкості
композиційних сцинтиляторів та можливих механізмів радіаційних руйнувань
та перетворень у сцинтиляторах під дією іонізуючого випромінювання [5-7, 917, 19-24].
Формулювання мети та вибір задач роботи, аналіз отриманих результатів
проводилось разом із науковим керівником. Розгляд можливості використання
розроблених композиційних сцинтиляторів у певних практичних та
комерційних застосуваннях проводилось разом із к.т.н. Бояринцевим А.Ю.,
д.ф.-м.н., професором Галуновим М.З. (науковий керівник), академіком НАН
України, д.т.н., професором Гриньовим Б.В., к.т.н. Караваєвою Н.Л.,
Непокупною Т.А. та Онуфрієвим Ю.Д. Вимірювання сцинтиляційних
характеристик зразків розроблених композиційних сцинтиляційних матеріалів
були проведені Горбачовою Т.Є., к.ф.-м.н. Мартиненко Є.В., д.ф.-м.н.
Тарасенко О.А. та Самохіним А.Д. Вимірювання спектрів люмінесценції було
проведено Хабусєвою С.У. Вимірювання спектрів оптичного пропускання були
проведені к.т.н. Міненко С.С. та к.т.н. Панікарською В.Д. Монокристалічні
зразки, що використовувались для виготовлення композиційних сцинтиляторів
і вибирались як еталонні були вирощені к.т.н. Герасимовим Я.В., к.т.н.
Коневським П.В., к.т.н. Лазарєвим І.В., к.ф.-м.н. Сідлецьким О.Ц. та д.т.н.,
професором Литвиновим Л.А. Опромінення зразків було проведено к.ф.-м.н.
Левчуком Л.Г., Луханіним А.А., Поповим В.П. та д.ф.-м.н., професором
Сорокіним П.В. Нанесення срібла на гель-композицію було виконано д.ф.-м.н.,
професором Агеєвим Л.А., к.ф.-м.н. Маковецким Є.Д., Михайленко В.О. та
Резніковою В.М.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної
роботи доповідались та обговорювались на наступних наукових конференціях
(тези доповідей опубліковані):
XII Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям,
Харків, Україна, 2014, Школа-семинар "Сцинтилляционные процессы и
материалы для регистрации ионизирующего излучения", Харків, Україна, 2014,
Четверта міжнародна конференція "Инженерия сцинтилляционных материалов
и радиационные технологии", Мінськ, Білорусь, 2014, XIII конференция по
физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, Харків, Україна, 2015,
4th international scientific and technical conference for young scientists Luminescent
processes in condensed state of matter (LUMCOS), Kharkov, Ukraine, 2015, Школа-
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семинар "Сцинтилляционные процессы и материалы для регистрации
ионизирующего излучения", Харків, Україна, 2015, XII Міжнародна наукова
конференція «Фізичні явища в твердих тілах», Харків, Україна, 2015, XIV
конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям,
Харків, Україна, 2016, Школа-семинар "Сцинтилляционные процессы и
материалы для регистрации ионизирующего излучения", Харків,Україна, 2016,
П’ята міжнародна конференція "Инженерия сцинтилляционных материалов и
радиационные технологии", Мінськ, Білорусь, 2016, XV конференция по
физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, Харків, Україна, 2017.
Публікації. Основні результати дисертації опубліковано у 24 наукових
працях; з них: 7 статей у міжнародних і вітчизняних фахових наукових
журналах, 1 патент України, а також у 16 тезах доповідей міжнародних і
українських конференцій, які опубліковано.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із
вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел літератури та
додатків. Повний об’єм дисертації складає 167 аркушів, дисертація включає 45
рисунків та 3 таблиці. Список використаних джерел літератури складається з
151 найменування.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи,
сформульовано мету та основні задачі дослідження, наведено наукову новизну
отриманих результатів та їх практичне значення, а також дані про апробацію
роботи та публікації автора.
Перший розділ дисертації присвячено огляду літературних даних. Термін
«радіаційно-стійкий сцинтиляційний матеріал» використовувався відповідно до
класичного визначення Біркса [2*]. Вважалось, що радіаційно-стійким при дозі
опромінення D є сцинтилятор, для якого відношення деякого основного
параметру AD, що отримано для цієї дози, до його значення до опромінення A0
змінюється менше ніж у два рази. Тобто для значення:
Arel = AD / A0  0,5

(1)

Розглянуто радіаційну стійкість пластмасових сцинтиляторів на основі
стандартних матриць, таких як полістирол [3*], а також полідиметил-содіфенілсилоксану та поліметилфеніл-со-метилгідросилоксану, активовані
молекулами деяких органічних люмінофорів [4*]. Проаналізовано літературні
данні щодо неорганічних кристалів, гранули яких використовувались в
дисертаційній роботі: GSO:Ce, GPS:Ce, Al2O3:Ti, YSO:Ce та YAG:Ce.
У другому розділі викладені деталі та особливості, які притаманні
підходам і рішенням дисертаційної роботи щодо: експериментальних методів
опромінення, дослідження сцинтиляційних та оптичних характеристик, які
використовувались
при
розробці
радіаційно-стійких
композиційних
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сцинтиляторів та спектрозміщуючого матеріалу, а також визначення їх
властивостей.
У третьому розділі обґрунтовано вибір матеріалів для створення
радіаційно-стійких композиційних матеріалів.
Розділ 3.1 присвячено обґрунтуванню вибору матеріалу основи, який
зв’язує сцинтиляційні гранули. Наявність бензольних кілець робить такі
системи не радіаційно-стійкими, адже вони під дією опромінення мають
тенденцію до руйнування з низькою ймовірністю самовідновлення. Це
призводить до того, що руйнуються ті центри, які безпосередньо приймають
участь в формуванні люмінесцентного відгуку. Використання унікальної
властивості композиційного сцинтилятору, основа якого не має бути
люмінесцентною, дозволило прийняти рішення про перехід від класичних
основ із бензольними кільцями до полісилоксанів, що не містять бензольних
кілець. Основа композиційного сцинтилятору, що не є люмінесцентним
матеріалом, може впливати на сигнал композиційного сцинтилятору лише
через погіршання її прозорості в діапазоні довжин хвиль світла, що відносяться
до смуги люмінесценції гранул.
Для
первинного
відбору
матеріалу
гель-композиції
було
досліджено
спектри
оптичного
пропускання до та після опромінення
гель-композицій, а саме Sylgard-184,
Sylgard-186, Sylgard-527, СКТН-мед
(20 пуаз), СКТН-мед (100 пуаз),
СУРЕЛ-СЛ-1 для доз опромінення до
90 Мрад. В подальших дослідженнях
у якості основи було обрано гелькомпозицію
Sylgard-184,
що
Рис. 1. Оптичне пропускання світла Т до та пов’язано із її високими оптичними
після опромінення дозою D гель-композиції (Рис.1)
та
експлуатаційними
Sylgard-184.
характеристиками, а також із
врахуванням її масового виробництва. Дослідження цієї гель-композиції на
основі полідиметилсилоксану, показали, що такий матеріал є радіаційностійким в усьому діапазоні доз, які було досліджено (D  90 Мрад). Прозорість
цієї гель-композиції для світла із довжинами хвиль λ ≥ 390 нм при опроміненні
із усіма D зменшилась лише із 88% до 80%, тобто на 8% Для більших значень
довжини хвилі світла λ це зменшення стає ще меншим (див. рис.1).
Розділи 3.2, 3.3 та 3.4 присвячені обґрунтуванню вибору вихідних
матеріалів та особливостям одержання композиційних сцинтиляторів на основі
органічних гранул, спектрозміщуючого матеріалу для створення світловоду та
композиційних сцинтиляторів на основі неорганічних гранул, відповідно.
У четвертому розділі наведено результати досліджень відносного
світлового виходу, спектрів оптичного пропускання та люмінесценції
композиційних сцинтиляторів в залежності від накопиченої ними дози D.
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В розділі 4.1 була досліджена радіаційна стійкість композиційних
сцинтиляторів на основі гранул органічних монокристалів. Було встановлено,
що такі композиційні матеріали не є радіаційно-стійкими вже при дозі в
1 Мрад.
В розділі 4.2 проведено дослідження радіаційної стійкості композиційних
сцинтиляторів на основі гранул неорганічних монокристалів GSO:Ce, GPS:Ce,
Al2O3:Ti, YSO:Ce та YAG:Ce. Встановлено, що в композиційних сцинтиляторах
на основі гранул GSO:Ce, GPS:Ce, YSO:Ce та YAG:Ce спектри люмінесценції
після опромінення дозою D не змінювалось, отже нові люмінесцентні центри
під дією опромінення не з’являються. В той же час в композиційних
сцинтиляторах на основі гранул Al2O3:Ti під дією іонізуючого випромінювання
відносна інтенсивність люмінесценції в синій і червоній – ближній
інфрачервоній смузі спектру змінювалась таким чином, що збільшення
інтенсивності світіння в одній смузі супроводжувалось зменшенням
інтенсивності світіння в іншій.
Значення відносного світлового
виходу наведені для композиційних
сцинтиляторів на основі гранул
неорганічних монокристалів GSO:Ce
і GPS:Ce на рис. 2 і рис 3, а на основі
гранул Al2O3:Ti на рис. 4. Ці значення
було отримано як відношення
амплітуд
сцинтиляцій
для
досліджуваного і еталонного зразків
при опроміненні фотонами гаммавипромінювання (Рис.2 та рис.3) із
Рис. 2. Відносний світловий вихід Lrel енергіями 33 кеВ (137Cs), 59,6 кеВ
одношарових
та
висотою
4 мм
(241Am) та альфа частинками (Рис.4) із
композиційних сцинтиляторів на основі
239
гранул GSO:Ce та GPS:Ce в залежності від енергією 5,15 МеВ ( Pu). Значення
дози D при темпі опромінення 0,2 Мрад/год. відносного світлового виходу Lrel не

Рис. 3. Відносний світловий вихід Lrel
одношарових
та
висотою
4 мм
композиційних сцинтиляторів на основі
гранул GSO:Ce в залежності від дози D при
темпі опромінення 1500 Мрад/год.

Рис. 4. Відносний світловий вихід Lrel
одношарових композиційних сцинтиляторів
на основі гранул Al2O3:Ti в залежності від
дози
D
при
темпі
опромінення
1500 Мрад/год.
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зменшувалось менше ніж у 2 рази у всьому діапазоні доз D, в якому
проводилось дослідження (Рис.2 при темпі опромінення 0,2 Мрад/год, Рис.3 та
4 – 1500 Мрад/год). За одиницю приймалось значення світлового виходу зразка
до опромінення.
При темпі опромінення 0,2 Мрад/год і довжинах хвиль світла λ ≥ 440 нм
(для GSO:Се) та λ ≥ 395 нм (для GPS:Се) коефіцієнт оптичного пропускання T
зменшується менше ніж в два рази, навіть після опромінення дозою
D = 200 Мрад. Так наприклад, для λ = 500 нм (що відповідає смузі пропускання
чистої гель-композиції), тобто для значень Т, які обумовлюються лише
розсіянням світла, для одношарового сцинтилятору та сцинтилятору завтовшки
4 мм, які містять гранули GSO:Се, значення Т можуть бути представлені у
вигляді (42 ± 9)% і (13 ± 2)%, відповідно.
Для GSO:Се при темпі опромінення 1500 Мрад/год (λ = 500 нм)
одношарового сцинтилятору і сцинтилятору висотою 4 мм (Рис.5) були
отримані значення Т (39 ± 9)% і (13 ± 2)%, відповідно. Для сцинтиляторів які
містять гранули GPS:Се, при опромінені із темпом 0,2 Мрад/год, були отримані
величини Т (також λ = 500 нм) для одношарового сцинтилятору і сцинтилятору
висотою 4 мм (45,5 ± 6,5)% і (15 ± 4)%, відповідно.
В області λ ≥ 400 нм, яка відповідає прозорості гель-композиції та області
люмінесценції Al2O3:Ti, значення оптичного пропускання світла T не
змінювалось більше ніж у 2 рази, навіть після опромінення дозою 550 Мрад
(Рис.6). Наприклад, в області λ = 725 нм, де спостерігається радіолюмінісценція,
значення оптичного пропускання одношарового сцинтилятору Al2O3:Ti при
темпі опромінення 1500 Мрад/год та 0,2 Мрад/год складає (54,5  8,5)% та
(52,5  7,5)%, відповідно.

Рис. 5. Оптичне пропускання світла Т
композиційного сцинтилятору висотою
4 мм на основі гранул GSO:Ce в залежності
від дози D при темпі опромінення
1500 Мрад/год. 1 – 0 Мрад, 2 – 10 Мрад, 3 –
20 Мрад, 4 – 50 Мрад, 5 – 70 Мрад, 6 –
100 Мрад, 7 – 130 Мрад, 8 – 150 Мрад, 9 –
170 Мрад, 10 – 200 Мрад, 11 – 250 Мрад.

Рис. 6. Оптичне пропускання світла Т
одношарового
композиційного
сцинтилятору на основі гранул Al2O3:Ti в
залежності від дози D при темпі
опромінення 1500 Мрад/год. 1 – 0 Мрад, 2 –
5 Мрад, 3 – 10 Мрад, 4 – 30 Мрад, 5 –
70 Мрад, 6 – 100 Мрад, 7 – 140 Мрад, 8 –
200 Мрад, 9 – 250 Мрад, 10 – 300 Мрад, 11 –
350 Мрад, 12 – 450 Мрад, 13 – 550 Мрад.
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Коефіцієнт оптичного пропускання Т для композиційних сцинтиляторів
на основі гранул YSO:Се і YAG:Се із висотою 4 мм що найменше, для доз
D = 150 Мрад при темпі опромінення 1500 Мрад/год, в області максимуму
люмінесценції (λ = 415 нм для YSO:Се та λ = 535 нм для YAG:Се) складає
(11  2)% та (12  1)%, відповідно.
Композиційні сцинтилятори на основі гранул GSO:Ce та GPS:Ce є
радіаційно-стійкими до доз не менше 200 Мрад та 250 Мрад при темпі
опромінення 0,2 Мрад/год та 1500 Мрад/год, відповідно; на основі гранул
Al2O3:Ti до доз не менше 550 Мрад та 125 Мрад із темпом 1500 Мрад/год та
0,2 Мрад/год, відповідно; на основі гранул YSO:Ce та YAG:Ce до доз не менше
150 Мрад та 50 Мрад при темпі 1500 Мрад/год та 0,2 Мрад/год, відповідно.
Розділ 4.3 присвячено дослідженню радіаційної стійкості матеріалів для
створення спектрозміщуючих світловодів у вигляді органічних люмінофорів
введених у надмалих концентраціях в гель-композиції. В дисертаційній роботі
не ставилась задача розробляти конкретні конструкції світловодів на основі
таких систем. Був розроблений та досліджений лише матеріал, із якого
можливо буде створювати світловоди різної форми (у вигляді тонкого
циліндричного волокна, пластини для зняття сцинтиляційного сигналу з
композиційного сцинтилятору, і т.д.), тобто у відповідності до задачі, яка
стоятиме перед конструктором. В якості люмінофорів було використано 1,4біс-(2-(5-фенілоксазоліл))-бензол (РОРОР), п- терфеніл та 1,4-дифеніл-1,3бутадієну (ДФБ). Доведено, що оптимальна концентрація люмінофора у гелькомпозиції для створення спектрозміщуючого світловоду має бути настільки
малою, що б, практично, не спостерігалися як реабсорбція, так і безпосередня
дія іонізуючого випромінювання на її молекули, але ще настільки високою, щоб
мало місце перевипромінювання світла сцинтилятору у більш довгохвильову
область. Експериментально доведено, що останнє може бути досягнуто за
рахунок введення у гель-композицію молекул досить ефективного люмінофору
у надмалих концентраціях. У розглянутих системах оптимальна концентрація
люмінофорів у спектрозміщуючому матеріалі складала 0,001 – 0,01 мас. %.
Було показано, що такі системи (гель-композиція–люмінофор) є радіаційностійкими: для молекул РОРОР до доз 105 – 110 Мрад, п- терфенілу та ДФБ до
доз не менших ніж 170 Мрад.
У п’ятому розділі проведено аналіз особливостей прояву радіаційної
стійкості композиційних сцинтиляторів та запропоновано можливі механізми
радіаційних руйнувань та перетворень у композиційних сцинтиляторах під дією
іонізуючого випромінювання.
Такий аналіз виходить із експериментально доведеного факту, який
описано у четвертому розділі, що радіолюмінісценцію сцинтилятору не можна
представити лише монотонно спадаючою функцією, яка визначається
незворотнім пошкодженням його люмінесцентних центрів під дією
опромінення. Зі збільшенням D можуть виникати стохастичні коливання
значень відносного світлового виходу Lrel та значень оптичного пропускання Т.
Такі коливання виникають тому, що залежності Lrel і Т від D мають не тільки
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сталу, а й випадкову складову, яка пов’язана із вторинними процесами, що
виникають під впливом опромінення. Тобто, після опромінення відбувається
зміна характеристик сцинтиляційного матеріалу не лише із незворотнім
руйнуванням її основної речовини, а й внаслідок вторинних процесів із
швидким відновлення властивостей матеріалу. Показано, що ця випадкова
складова може бути викликана такими ефектами, як модифікація
люмінесцентних центрів, активація матеріалу, зміна ефективності гасіння
домішкових центрів та іонів, а також внаслідок пошкодження центрів
люмінесценції гранул із їх подальшим швидким відновленням. Безумовно після
опромінювання матеріал буде поступово втрачати здатність відновлювати свої
характеристики із ростом дози D, тому що із ростом дози відновлення
пошкоджених центрів люмінесценції у гранулах вже не завжди буде встигати за
руйнуванням таких центрів. Тобто, зі збільшенням дози D у радіаційно-стійких
сцинтиляторах із ефективним та дуже швидким відновленням для великих D,
середні значення пропускання світла T, відносного світлового виходу Lrel
зменшуються, але загальний характер такого зменшення є повільним і не є
монотонним.
В дисертаційній роботі запропоновано дві можливі низки процесів
радіаційних руйнувань та перетворень у сцинтиляторах під дією іонізуючого
випромінювання, які викликають вищеописані вторинні стохастичні зміни
значень Lrel та Т. Розглянемо їх. Перша низка процесів ґрунтується на тому, що
всі кристалічні сцинтиляційні матеріали можуть містити дефекти, домішкові
іони, молекули і т. ін., які здатні створити в енергетичній діаграмі кристалу
рівні, що відповідають центрам гасіння. Ці властивості наслідують
монокристалічні гранули. Під опроміненням змінюється та руйнується не лише
основний матеріал, але й центри гасіння, що може викликати тимчасове
збільшення інтенсивності люмінесценції внаслідок зменшення ефективності
гасіння всередині кристалічних гранул. Вплив на процеси гасіння у
сцинтиляторі такого модифікованого центра визначається часом його життя.
Для такого процесу характерною рисою є те, що спектр люмінесценції не
змінюється, тому що не виникають нові центри люмінесценції. Це має тривати
до тих пір, доки у сцинтилятора є здатність до люмінесценції.
Друга низка процесів має іншу природу. Наприклад, внаслідок
опромінення іонів, молекул і т. ін. пошкоджуються люмінесцентні центри типу
А, що викликає появу центрів типу В, які є новими додатковими
люмінесцентними центрами. Якщо центри типу В мають більш високий
світловий вихід, ніж світловий вихід центрів типу А, то в такому випадку у
сцинтиляторі зростає інтенсивність люмінесценції на час життя центрів типу В.
До цього типу процесів можна віднести і ті, для яких під дією опромінення
можливі як прямі, так і зворотні переходи між основними центрами і тими, які
утворюються під дією радіації.
В дослідженнях, наведених у дисертаційній роботі, показано, що під дією
іонізуючого випромінювання завжди домінує один із цих сценаріїв розвитку
подій після опромінення, і це є характерним для певного матеріалу. Для
органічних сцинтиляторів спостерігається зміна спектрів люмінесценції, але
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такі системи не є радіаційно-стійкі. В той же час, при введені молекул
органічних люмінофорів у надмалих концентраціях їх радіаційна стійкість стає
достатньою (у випадку РОРОР до 105-110 Мрад, а п-терфеніл та ДФБ не менше
170 Мрад). Для композиційних сцинтиляторів на основі гранул неорганічних
кристалів може як спостерігатися зміна спектрів люмінесценції (Al2O3:Ti), так і
не спостерігатися (GSO:Се, GPS:Се, YSO:Се, YAG:Се).
У композиційних сцинтиляторах на основі неорганічних гранул Al2O3:Ti
при опроміненні спостерігається зміна форми спектрів люмінесценції. При
опромінені із різним темпом (1500 Мрад/год або 0,2 Мрад/год) в спектральному
діапазоні люмінесценції (300 – 800 нм) не спостерігається будь-якої монотонної
залежності від накопиченої дози D. Інтенсивність світіння у синій смузі (Рис.7)
зі збільшенням D спочатку різко зростає, а потім припиняє збільшуватись і
навіть значно знижується. У червоній – ближній інфрачервоній смузі (Рис.7)
люмінесценції її інтенсивність із збільшенням D спочатку зменшується, а потім
трохи збільшується. При цьому, у червоній – ближній інфрачервоній смузі
форма спектру не змінюється (Рис.8). На Рис.7 та 8 представлені нормовані
спектри люмінесценції, де за 1 була обрано максимальна інтенсивність
люмінесценції для кожного випадку окремо.
Люмінесценція в синій смузі пов'язана із центрами, які містять Ті4+. При
збільшенні дози D інтенсивність люмінесценції в червоному – ближньому
інфрачервоному діапазоні (люмінесценція центрів які містять Ті3+), спочатку
падає, а потім або незначно збільшується або таке зменшення уповільнюється.
Тобто, коли дози D ще не дуже великі, утворюються центри, що містять іони
Ті4+ за рахунок іонізації Ті3+. Як результат, концентрація центрів, що містять

Рис.
7.
Спектри
фотолюмінесценції
неопроміненого монокристала Al2O3:Ti
(крива 1) і композиційного сцинтилятору,
що містить гранули Al2O3:Ti (крива 2).
Криві 3 – 5 отримано для зразків, які
опромінено при темпі 1500 Мрад/год із
дозою D = 350, 450 та 550 Мрад, відповідно.
Збудження світлом з λex = 230 нм. Розмір
гранул 1,5 – 2,0 мм.

Рис.
8.
Спектри
фотолюмінесценції
неопроміненого монокристала Al2O3:Ti
(крива 1) і композиційного сцинтилятору,
що містить гранули Al2O3:Ti (крива 2).
Крива 3 – D = 125 Мрад при темпі
опромінення 0,2 Мрад/год. Криві 4 – 6
отримано для зразків, які опромінено при
темпі 1500 Мрад/год із дозою D = 0, 350,
450 та 550 Мрад, відповідно. Збудження
світлом з λex = 490 нм. Розмір гранул 1,5 –
2,0 мм.
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Ті4+, зростає із ростом D та ймовірність прямого впливу випромінювання на ці
центри збільшується. Для більш високих значень D із збільшенням ймовірності
іонізації Ті3+ починає вже рости ймовірність руйнування центрів, що містять
Ті4+. Останній із зазначених процесів під опроміненням може викликати
зворотній перехід Ті4+  Ті3+. Аналіз, який проведено у дисертації, доводить,
що для композиційних сцинтиляторів на основі Al2O3:Ti під дією іонізуючого
випромінювання може спостерігатися не лише зміна спектральних
характеристик, а і процеси, пов’язані із руйнуванням центрів люмінесценції та
гасіння.
Для
композиційних
сцинтиляторів на основі неорганічних
гранул GSO:Се, GPS:Се, YSO:Се,
YAG:Се спектр люмінесценції не
змінювався для різних доз D (Рис.9).
Зростання люмінесценції діє тільки
під час руйнування центрів гасіння.
Таким чином, після відрізку часу, який
визначається
часом
відновлення
центрів
гасіння,
інтенсивність
люмінесценції має зменшуватися
Рис.
9.
Спектри
фотолюмінесценції через
відновлення
ефективності
композиційних сцинтиляторів, що містять
гасіння. Енергетичні рівні таких
гранули GSO:Се до та після опромінення
при збудженні світлом з λex = 340 нм. Темп центрів знаходяться в забороненій зоні
енергетичної
діаграми
опромінення 1500 Мрад/год.
монокристалічних гранул. Тому ці
центри впливають на коефіцієнт пропускання Т. Для великих доз із їх
збільшенням, радіаційна стійкість матеріалу буде зменшуватися поступово на
фоні стохастичних коливань, що пов’язані із вторинними процесами. Це має
тривати, поки ефект пошкодження люмінесцентних центрів не стане
обмежувальною стадією, і процеси відновлення гранул вже не будуть суттєво
впливати на ситуацію.
Композиційні сцинтилятори на основі гранул GSO:Се та GPS:Се
демонструють, що після опромінення з темпом дози як 1500 Мрад/год, так і
0,2 Мрад/год відносний вихід світла Lrel > 0,5. При цьому середнє значення Lrel
має слабку тенденцію до зниження зі збільшенням значення дози D для
композиційних сцинтиляторів із гранулами як GSO:Се так і GPS:Се. Це
доводить, що із збільшенням D ефект пошкодження центрів люмінесценції стає
все більш і більш важливим, і для більш високих доз (D > 250 Мрад) Lrel може
бути нижче 0,5. Дані, отримані при опроміненні із темпом 0,2 Мрад/год, мають
більш високий розкид значень Lrel, ніж для темпу опромінення 1500 Мрад/год.
Таким чином, композиційні сцинтилятори на основі гранул GSO:Се або GPS:Се
є радіаційно-стійкими сцинтиляторами. Результати доводять це твердження для
D ≤200 Мрад і D ≤250 Мрад при темпі опромінення 0,2 Мрад/год і
1500 Мрад/год, відповідно.
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Також слід відзначити роль підкладки, на якій було виготовлено
одношарові зразки. В якості такої підкладки використовувалась радіаційностійка плівка Mylar. При дозах D ≥ 100 Мрад ця плівка має тенденцію
становитися крихкою і може змінювати свої розміри [5*]. Внаслідок її
крихкості та/або різної зміни розмірів підкладки і гель-композиції може
виникати розтріскування сцинтиляторів. Дослідження процесів, пов’язаних із
розтріскуванням сцинтиляторів, є безумовно окремою задачею, у якій потрібно
враховувати як зміну хімічного складу повітря в зоні опромінення, так і низку
інших факторів. В контексті задач дисертаційної роботи треба лише зазначити,
що деякі зразки сцинтиляційних матеріалів були механічно самозруйновані,
хоча їх сцинтиляційні характеристики залишались задовільними. Цей ефект має
бути врахованим при конструюванні детекторів на основі радіаційно-стійких
композиційних сцинтиляторів.
ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі розроблено нові сцинтиляційні матеріали –
радіаційно-стійкі
композиційні
сцинтилятори
та
радіаційно-стійкий
спектрозміщуючий матеріал для створення світловодів. Це закладає необхідне
підґрунтя для конструювання радіаційно-стійких детекторів на основі
композиційних сцинтиляційних матеріалів. Були дослідженні та проаналізовані
особливості прояву радіаційної стійкості композиційних сцинтиляторів, та були
запропоновані можливі механізми радіаційних руйнувань та перетворень у
композиційних сцинтиляторах під дією іонізуючого випромінювання. При
цьому були отримані наступні наукові та практичні результати:
1. Вперше розроблено низку технологічних прийомів, яка дозволяє
отримувати радіаційно-стійкі композиційні сцинтилятори. Технологічні
прийоми полягали у:
– Виборі гель-композиції (основа сцинтилятору), яка б витримувала великі
дози іонізуючого випромінювання. Була обрана гель-композиція на основі
полідиметилсилоксану, яка не містить бензольні кільця, тобто не є
люмінесцентною. У такому випадку радіаційна стійкість такої
нелюмінесцентної основи буде лише визначатись зміною коефіцієнту
пропускання світла в області люмінесценції сцинтиляційних гранул.
Дослідження
композиційних
сцинтиляторів
на
основі
полідиметилсилоксану показали, що вони є радіаційно-стійкими при дозах
опромінення D > 100 Мрад;
– Підборі режиму полімеризації, при якому розтріскування композиційних
сцинтиляторів буде відбуватися при більш високих дозах опромінення.
Оптимальний режим полімеризації має проходити у два етапи. Перший етап
це полімеризація при кімнатній температурі протягом 12 – 24 годин. Другий
етап полімеризації відбувається при нагріванні зразка. Було отримано, що
оптимальним режимом полімеризації є витримка композиційного зразка
протягом 10 – 12 годин при температурі Т = 70 ±5 0C. Цей режим дозволяє
композиційним сцинтиляторам витримувати більші дози до розтріскування
гель-композиції;
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– Підходах, які дозволяли використовувати композиційні сцинтилятори після
полімеризації без контейнера, адже при достатньо великих дозах
опромінення, будь-який матеріал оптично прозорого контейнеру темнішав.
Завдяки розробленому режиму полімеризації (див. вище) та спеціально
підготовленої
тонкої
підкладки,
стало
можливим
видалення
композиційного сцинтилятору із формотворного контейнеру.
2. Експериментально доведено, що сцинтилятори на основі органічних
монокристалів і їх гранул не є радіаційно-стійкими вже при дозі в 1 Мрад, в той
час як застосована основа композиційного сцинтилятору (гель-композиція)
радіаційно-стійка до доз не менше ніж 90 Мрад.
3. Експериментально доведено,
що розроблені композиційні
сцинтилятори:
– на основі гранул Al2O3:Ti є радіаційно-стійкими до доз не менше ніж 125 та
550 Мрад при темпі опромінення 0,2 та 1500 Мрад/год, відповідно;
– на основі гранул Gd2SiO5:Ce (GSO:Ce) або Gd2Si2O7:Ce (GPS:Ce) є
радіаційно-стійкими до доз не менше ніж 200 та 250 Мрад, при темпі
опромінення 0,2 та 1500 Мрад/год, відповідно;
– на основі гранул Y2SiO5:Ce (YSO:Ce) або Y3Al5O12:Ce (YAG:Ce) є
радіаційно-стійкими до доз не менше 150 Мрад при темпі опромінення
1500 Мрад/год.
Тобто композиційні сцинтилятори на основі неорганічних гранул
(Al2O3:Ti, GSO:Ce, GPS:Ce, YSO:Ce, YAG:Ce) є радіаційно-стійкими і
витримують дози більше 100 Мрад, що відповідає поставленій задачі.
4. Розроблено низку технологічних прийомів, що дозволяє отримувати
спектрозміщуючий радіаційно-стійкий матеріал, шляхом введення у надмалих
концентраціях люмінофорів у ту ж саму гель-композицію, як і сам сцинтилятор.
У розглянутих системах оптимальні концентрації люмінофорів знаходяться у
діапазоні 0,001 – 0,01 мас. %. Їх радіаційна стійкість стає достатньою для їх
використання при опроміненні із великими накопиченими дозами. Так у
випадку 1,4-біс-(2-(5-фенілоксазоліл))-бензол (РОРОР) ці дози складають до
105 – 110 Мрад, а п- терфеніл або 1,4-дифеніл-1,3-бутадієн (ДФБ) – не менше
170 Мрад. Ці матеріали можуть бути використані для конструювання
світловодів, які є необхідними для збору світла з найбільшої грані
композиційного сцинтилятору, або коли необхідно зміщувати довжину хвилі у
більш довгохвильову область, де гель-композиція є більш прозорою.
5. Експериментально
доведено,
що
під
дією
іонізуючого
випромінювання зміна форми спектрів може як спостерігатися (сцинтилятори
на основі молекул п- терфенілу, стильбену, або гранул Al2O3:Ti), так і не
спостерігатися (GSO:Се, GPS:Се, YSO:Се, YAG:Се), однак радіаційна стійкість
не визначається зміною або незмінністю форми спектрів люмінесценції
сцинтиляційних матеріалів. Так для композиційних сцинтиляторів на основі
гранул п- терфенілу або Al2O3:Ti спостерігається зміна форми спектрів, проте
перші стають не радіаційно-стійкими навіть при дозі менше 1 Мрад, а Al2O3:Ti
витримує дози ~ 550 Мрад.
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6. Запропоновано можливі механізми радіаційних руйнувань та
перетворень у композиційних сцинтиляторах під дією іонізуючого
випромінювання. Радіолюмінісценція сцинтилятору, чиї люмінесцентні центри
пошкоджені опроміненням, не може бути описана монотонно спадаючою
функцією. Зміна характеристик сцинтиляційного матеріалу після опромінення
відбувається не лише із незворотнім руйнуванням її основної речовини, а й під
впливом вторинних факторів, що виникають внаслідок опромінення. Можливі
два випадки, які пов’язані із незмінністю або зміною форми спектрів. В
першому випадку зміна сцинтиляційних характеристик буде виникати
внаслідок змін та руйнувань не лише основного матеріалу, але й центрів
гасіння, що викликає тимчасове збільшення інтенсивності люмінесценції
внаслідок зменшення ефективності гасіння всередині кристалічних гранул. В
другому
випадку
опромінення
пошкоджує
люмінесцентні
центри
сцинтиляційного матеріалу, внаслідок чого з’являється новий додатковий
люмінесцентний центр. До цього типу процесів можливо віднести і ті, для яких
під дією опромінення можливі як прямі, так і зворотні переходи між основними
центрами і тими, які утворюються під дією радіації.
7. Розробка радіаційно-стійкого композиційного сцинтилятору та
спектрозміщуючого матеріалу робить коло досліджень достатнім для
конструювання детекторних систем. Матеріали, що розроблено у дисертаційній
роботі,
негігроскопічні,
гнучкі
з
покращеними
експлуатаційними
можливостями, і здатні працювати у широкому діапазоні температур (-55 –
250 ºС) та при дозах опромінення більших за 100 Мрад, тобто можливо їх
використання в сучасній сцинтиляційній техніці та у фізиці високих енергій.
Запропонований в дисертаційній роботі технологічний підхід може
використовуватись для розробки композиційних сцинтиляційних систем на
основі інших матеріалів і для інших задач реєстрації іонізуючих
випромінювань.
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АНОТАЦІЯ
Креч А.В. Радіаційно-стійкі композиційні сцинтиляційні матеріали. –
Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство. – Інститут монокристалів НАН
України, Харків, 2017.
У дисертаційній роботі розроблено нові сцинтиляційні матеріали –
радіаційно-стійкі
композиційні
сцинтилятори
та
радіаційно-стійкий
спектрозміщуючий матеріал для створення світловодів. Це закладає необхідне
підґрунтя для конструювання радіаційно-стійких детекторів на основі
композиційних сцинтиляційних матеріалів. Були дослідженні та проаналізовані
особливості прояву радіаційної стійкості композиційних сцинтиляторів, та були
запропоновані можливі механізми радіаційних руйнувань та перетворень у
композиційних сцинтиляторах під дією іонізуючого випромінювання.
Практичне значення одержаних результатів визначається широкими
перспективами використання композиційних сцинтиляторів в сучасних
технічних розробках сцинтиляційної техніки, а також у фізиці високих енергій.
Такі системи є радіаційно-стійкими до великих доз опромінення (D >
100 Мрад). Розробка спектрозміщуючого радіаційно-стійкого матеріалу робить
коло досліджень достатнім для конструювання детекторних систем. Матеріали,
що розроблено негігроскопічні, гнучкі з покращеними експлуатаційними
можливостями, які здатні працювати у широкому діапазоні температур (-55 –
250 ºС). Запропонований в дисертаційній роботі технологічний підхід може
використовуватись для розробки композиційних сцинтиляційних систем на
основі інших матеріалів і для інших задач реєстрації іонізуючих
випромінювань.
Ключові слова: радіаційна стійкість, композиційний сцинтилятор,
спектрозміщуючий матеріал, органічні кристалічні сцинтилятори, GSO:Ce,
GPS:Ce, Al2O3:Ti, YSO:Ce, YAG:Ce, механізми радіаційних руйнувань та
перетворень у композиційних сцинтиляторах.
АНОТАЦИЯ
Креч А.В. Радиационно-стойкие композиционные сцинтилляционные
материалы. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.02.01 – материаловедение. – Институт монокристаллов
НАН Украины, Харьков, 2017.
В диссертационной работе разработаны новые сцинтилляционные
материалы – радиационно-стойкие композиционные сцинтилляторы и
радиационно-стойкие спектросмещающие материалы для создания световодов.
Это закладывает необходимую основу конструирования радиационно-стойких
детекторов на основе композиционных сцинтилляционных материалов. Были
исследованы и проанализированы особенности проявления радиационной
стойкости композиционных сцинтилляторов, и были предложены возможные
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механизмы радиационных разрушений и преобразований в композиционных
сцинтилляторах под действием ионизирующего излучения.
Впервые была изучена радиационная стойкость композиционных
сцинтилляторов с введенными органическими и неорганическими гранулами.
Было доказано, что сцинтилляторы на основе органических монокристаллов и
их гранул не являются радиационно-стойкими уже при дозе 1 Мрад, в то время
как основа сцинтилляторов (гель-композиция) была радиационно-стойкой до
доз не менее 90 Мрад. Экспериментально доказано, что композиционные
сцинтилляторы на основе гранул неорганических кристаллов являются очень
перспективными радиационно-стойкими материалами: на основе гранул
GSO:Ce или GPS:Ce до доз не менее 200 и 250 Мрад, при темпе облучения 0,2 и
1500 Мрад/час, соответственно; на основе гранул Al2O3:Ti до доз не менее 125 и
550 Мрад при темпе облучения 0,2 и 1500 Мрад/час, соответственно; на основе
гранул YSO:Ce и YAG:Ce до доз не менее 150 Мрад при темпе облучения
1500 Мрад/час.
Впервые был разработан ряд технологических приемов, позволящий
получать радиационно-стойкий спектросмещающий материал, путем введения
люминофоров в ту же гель-композицию, что и сцинтилляционные гранулы. В
рассмотренных системах оптимальная концентрация люминофоров составляет
0,001 – 0,01 масс. %. Их радиационная стойкость становится достаточной для
их использования при облучении с большими накопленными дозами. В случае
1,4-бис-(2-(5-фенилоксазолил))-бензола (РОРОР) эти дозы составляют до 105110 Мрад, а п- терфенила или 1,4-дифенил-1,3-бутадиена(ДФБ) не менее
170 Мрад.
Проведен анализ особенностей проявления радиационной стойкости
композиционных сцинтилляторов. Предложено два возможных механизма
радиационных разрушений и преобразований в сцинтилляторах под действием
ионизирующего излучения, а именно без образования новых люминесцентных
центров, или с образованием таких центров. В первом случае изменение
сцинтилляционных характеристик будет возникать вследствие изменения и
разрушения не только основного материала, но и центров тушения, что
вызывает временное увеличение интенсивности люминесценции в результате
уменьшения эффективности тушения внутри кристаллических гранул. Во
втором
случае
облучение
повреждает
люминесцентные
центры
сцинтилляционного материала, в результате чего могут появляться новые
дополнительные люминесцентные центры. К этому типу процессов можно
отнести и те, для которых под действием облучения возможны как прямые, так
и обратные переходы между основными центрами и теми, которые образуются
под действием радиации.
Практическое значение полученных результатов определяется широкими
перспективами
использования
композиционных
сцинтилляторов
в
современных технических разработках сцинтилляционной техники, а также в
физике высоких энергий. Такие системы являются радиационно-стойкими до
больших доз облучения (D > 100 Мрад). Разработка спектросмещающего
радиационно-стойкого материала делает круг исследований достаточным для
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конструирования детекторных систем. Разработанные материалы являются
негигроскопичными,
гибкими
с
улучшенными
эксплуатационными
возможностями, способны работать в широком диапазоне температур (-55 –
250 °С). Предложенный в диссертационной работе технологический подход
может использоваться для разработки композиционных сцинтилляционных
систем на основе других материалов и для других задач регистрации
ионизирующих излучений.
Ключевые
слова:
радиационная
стойкость,
композиционный
сцинтиллятор, спектросмещающий материал, органические кристаллические
сцинтилляторы, GSO:Ce, GPS:Ce, Al2O3:Ti, YSO:Ce, YAG:Ce, механизмы
радиационных
разрушений
и
преобразований
в
композиционных
сцинтилляторах.
ABSTRACT
Krech A.V. Radiation resistant composite scintillation materials. – The
manuscript.
The thesis for scientific degree of Candidate of Technical Sciences on
speciality 05.02.01 – Materials Science. – Institute for Single Crystals of the National
Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, 2017.
The thesis is devoted to design the new scintillation material, namely radiationresistant composite scintillators and radiation resistant shifting light guide material. It
provides the necessary basis for the design of the radiation-resistant detectors based
on composite scintillation materials. It analyzes the features of the manifestation
radiation resistance of composite scintillators and possible mechanisms of radiation
damage and changes in composite scintillators under the action of ionizing radiation.
The practical significance of the work is determined by broad prospects for the
use of the composite scintillators in modern technological developments of the
scintillation technology as well as in high-energy physics. Such systems are
radiation-resistant to high doses of radiation. The possibility of obtaining extra-large
area of detector makes the composite scintillators unique. Development the radiation
resistance shifting light guides material makes a range of studies sufficient to design
the radiation-resistant detector systems. Proposed in the thesis, the technological
approach may be used to create a composite scintillators based on other materials as
well as to design scintillation detectors for some tasks of ionizing radiation
registrations.
Keywords: radiation resistance, composite scintillator, the shifting light guides
material, the organic crystalline scintillators, GSO:Ce, GPS:Ce, Al2O3:Ti, YSO:Ce,
YAG:Ce, mechanisms of radiation damage and changes in the composite
scintillators.

