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офіційного опонента на дисертаційну роботу Ребрової Надії Василівни
«Сцинтиляційні матеріали на основі хлоридів і бромідів лужних та
лужноземельних металів, активованих європієм »,
представлену на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
за спеціальністю 05.02.01– матеріалознавство
Актуальність роботи. Практичні перспективи нових галогенідних
сцинтиляторів пов’язані з пошуком відносно дешевих у виготовленні матриць з
низькою чутливістю до дії вологи та атмосферного кисню. Для отримання
стабільних матеріалів можна застосовувати матриці, які є твердими розчинами
або хімічними сполуками, що поряд з більш гігроскопічним компонентом містять
менш гігроскопічний. Наприклад, складні галогеніди лужних та лужноземельних
металів виявляють меншу чутливість до вологи у порівнянні з галогенідом
лужноземельного металу. Разом з тим ускладнення матриць спричиняє значні
труднощі, пов’язані з синтезом шихти і режимами вирощування відповідних
монокристалів. Хоча, багатокомпонентні матриці, що одночасно вміщують
катіони або аніони різних розмірів, є менш чутливими до домішкового складу,
ніж відповідні однокомпонентні матриці. Це деякою мірою знижує і вимоги до
рівня чистоти вихідних реагентів. До того ж, деякі сцинтилятори на основі
багатокомпонентних матриць, як у випадку з La(Cl1-xBrx)3:Ce3+ виявляються
кращими за функціональними властивостями у порівнянні з матрицями на основі
індивідуальних компонентів – LaCl3 або LaBr3.
Отже, дисертаційна робота Ребрової Н.В., метою якої є пошук нових
сцинтиляційних матеріалів на основі складних галогенідів лужних та
лужноземельних металів, активованих європієм (ІІ), і розробка методів їх
отримання є актуальною.
Позитивними особливостями дисертаційної роботи Ребрової Н.В. є те, що
запропоновано ряд нових сцинтиляційних матеріалів на основі галогенідів
лужних та лужноземельних металів, активованих європієм (ІІ), для реєстрації
іонізуючого випромінювання.
Розроблено методики приготування і термообробки шихти для вирощування
таких монокристалів.
Запропоновано спосіб отримання монокристалів CsSr1-yEuyCl3, що включає
обробку парою тетрахлорметану розплаву перед вирощуванням. Це дозволяє
покращити сцинтиляційні властивості монокристалів. Методику захищено
патентом на корисну модель і використано для одержання нових сцинтиляційних
матеріалів в межах проектів відомчого замовлення НАН України.
Дослідницькі роботи за темою дисертації проводились автором у Інституті
сцинтиляційних матеріалів НАН України у відповідності до особистого плану
аспіранта та планів проектів відомчого замовлення НАН України, в яких автор
був одним із виконавців та співавтором:
− «Іскра» – «Перетворення енергії високоенергетичних квантів в
монокристалічних галоїдних сполуках, активованих рідкоземельними
іонами» (2007-2009 рр., № держреєстрації 0107U003437);
− «Європій» – «Люмінесценція кристалів активованих Європієм лужних і
лужноземельних
галогенідів»
(2010-2012
рр.,
№
держреєстрації
0110U001609);
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− «Фрагмент» – «Одержання і сцинтиляційні властивості активованих
галогенідних сцинтиляторів на основі розмірно скомпенсованих систем»
(2013-2015 рр., № держреєстрації 0113U001834);
− «Спалах» – «Формування сцинтиляційного відгуку в галоїдних і оксидних
кристалах з великим поглинанням і розсіюванням світла сцинтиляцій» (20132015 рр., № держреєстрації 0113U001833)
− «Содопування» – «Модифікація сцинтиляційних властивостей кристалів в
залежності від складу сполук і типу содопування» (2016-2018 рр., №
держреєстрації 0116U002614).
Для досліджень в дисертаційній роботі використано комплекс методів,
який містить методику комплексонометричного визначення коефіцієнтів
входження активатора, стандартні методики дослідження рентгенофазового
аналізу, фото-, радіо- та рентгенолюмінесценції, світлового виходу і
енергетичного розділення, кінетики загасання сцинтиляційного імпульсу при
збудженні радіаційними та рентгенівськими променями.
Отже, дослідження проведені на сучасному науково-технічному рівні і є
достовірними.
Автор добре обізнаний з літературними джерелами в галузі технологій
синтезу шихти, передростової обробки розплавів для отримання сцинтиляційних
матеріалів на основі складних галогенідів лужних та лужноземельних металів,
активованих європієм (II), вирощування монокристалів, методик досліджень їх
параметрів, зіставляє свої результати з результатами інших авторів, що також
підтверджує їх достовірність.
Результати використання та апробації створених методик підтверджено
відповідними документами.
Серед нових, науково-обгрунтованих результатів, отриманих автором
дисертації, слід відзначити наступне:
1. Методом Бріджмена-Стокбаргера вирощено кристали на основі складних
сполук Ca1-yEuyX2, ACa1-yEuyBr3, RbCa1-yEuyCl3 (0≤y≤0,08), активованих Eu2+.
Коефіцієнт входження активатору у кристали близький до одиниці, що
свідчить про досконалий ізоморфізм іонів Ca2+ та Eu2+ у досліджених
системах. Світловий вихід досліджених кристалів збільшується зі зростанням
вмісту Eu2+, що є наслідком збільшення концентрації люмінесцентних
центрів. Оптимум сцинтиляційної ефективності у кристалах досягається при
концентрації активатора 8 мол. %.
2. Експериментально доведено, що перехід від індивідуальних галогенідів
кальцію до складних систем приводить до покращення функціональних
характеристик сцинтиляційних матеріалів, активованих Європієм (ІІ).
Монокристали на основі сполук CsCa1-yEuyBr3 та RbCa1-yEuyBr3 є більш стійкі
до дії атмосфери у порівнянні з Ca1-yEuyBr2 і зберігають сцинтиляційні
властивості протягом двох років.
3. Встановлено, що у сцинтиляційних монокристалах на основі складних
хлоридів та бромідів кальцію і лужних металів, активованих Європієм (ІІ), у
ряду K→Rb→Cs найкращий світловий вихід мають кристали на основі
складних сполук Рубідію. Відносний світловий вихід складає 77 % (від
NaI:Tl) для кристалу RbCa0,92Eu0,08Br3 та 55% для кристалу RbCa0,92Eu0,08Cl3.
Вперше запропоновано використання кристалів Ca1-yEuyBr2, CsCa1-yEuyBr3,
RbCa1-yEuyBr3 та RbCa1-yEuyCl3 в якості сцинтиляційних матеріалів.
4. Застосування обробки розплаву CsSr1-yEuyCl3 парою тетрахлорметану
дозволило видалити оксигенвмісні домішки з розплаву і поліпшити
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сцинтиляційні властивості кристалів: світловий вихід на 20%, енергетичне
розділення на 2 %. Спосіб отримання активованих кристалів CsSr1-yEuyCl3
захищено патентом України. Запропонована розробка може бути застосована
при одержанні монокристалів інших галогенідних матеріалів (хлоридів,
бромідів), що містять активуючу добавку галогеніду РЗЕ.
5. Отримано сцинтиляційні кристали CsCa0,95Eu0,05ClyBr3-y (y=1, 1,5, 2) з різним
співвідношенням досконало ізоморфних хлорид- і бромід-іонів. При значенні
y=1 кристал демонструє найкращий світловий вихід 37000 фотонів/меВ та
найшвидший час загасання сцинтиляційного імпульсу 1,49 мкс. Значення
світлового виходу кристалу CsCa0,95Eu0,05Cl1Br2 на 52% більше від
CsCa0,9Eu0,1Cl3 та на 38% - від CsCa0,95Eu0,05Br3. Вперше запропоновано
використання кристалів CsCaClxBr3-x, активованих Європієм, в якості
сцинтиляційних матеріалів.
6. Експериментально доведено, що в матриці активованого сцинтиляційного
матеріалу SrI2-BaI2:0,5 мол.% Eu2+, який складається з обмежено ізоморфних
компонентів, в міру збільшення вмісту Ba2+ погіршуються світловий вихід та
енергетичне розділення через значну різницю іонних радіусів.
Результати роботи були використані в Інституті сцинтиляційних матеріалів
Національної академії наук України при виконанні фундаментальних та
прикладних досліджень, тем відомчого замовлення НАН України.
Зміст дисертаційної роботи Ребрової Н.В. повністю відповідає темі дисертації,
поставленій меті і задачам, що в ній вирішуються, а також спеціальності, за якою
вона подана до захисту. В цілому структура, стиль і повнота викладення
матеріалу, оформлення дисертації, наведений ілюстративний матеріал, повнота
бібліографії справляють добре враження. Автореферат повністю відображає зміст
дисертації та її основні висновки.
Однак дисертація не позбавлена недоліків зокрема:
1. Стор. 87, рис. 3.31. На основі яких міркувань через 2 точки для
хлоридних матеріалів проведено криву?
2. Стор. 98, рівняння 4.4. Чи зважав дисертант на можливість утворення
європію (ІІІ) у розплаві у процесі хлорування?
3. Висновки до розділу 5, пункт 4 недостатньо обґрунтований. Для матриці на
основі йодидів стронцію та барію гігроскопічність не визначали, у всякому
разі, відповідних даних в дисертаційній роботі немає.
4. В назві роботи дисертації доцільніше було замінити слово матеріали на
монокристали.
5. В роботі використані невдалі вирази «струменем аргону», «наступним
вакуумуванням».
Зауваження до автореферату:
1. Однією з задач роботи є розробка методик синтезу та підготовки шихти для
вирощування монокристалів. У тексті автореферату про це майже нічого не
сказано, а це полегшило б сприйняття викладеного в авторефераті.
2. Стор. 9. Автор вказує, що емісійний спектр для кристалів хлориду
цезію-стронцію містить широку смугу з максимумом при 321 нм, проте графічних
даних не наведено.
Наведені критичні зауваження не знижують наукової цінності дисертації.
Дисертаційна робота Ребрової Надії Василівни є завершеною науковою
працею, основні результати якої опубліковані в наукових фахових виданнях, що
мають високий міжнародний рейтинг. Кількість публікацій відповідає вимогам
ДАК МОН України. Матеріали пройшли достатню апробацію на 7-ми

