До спеціалізованої Вченої ради
Д 64.169.01 при Інституті
монокристалів НАН України

Відгук
офіційного опонента Пріхни Тетяни Олексіївни на дисертаційну роботу
Сідлецького Олега Цезаревича «Науково-технічні основи отримання
оксидних сцинтиляційних кристалів на основі твердих розчинів заміщення»,
поданої до захисту на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за
спеціальністю 05.02.01 –матеріалознавство.
Актуальність теми дисертації
Дисертаційна

робота

Сідлецького

О.Ц.

присвячена

визначенню

технологічних умов виготовлення оксидних сцинтиляційних кристалів на
основі твердих розчинів заміщення із поліпшеними параметрами. Дана робота
являє собою завершений цикл великого обсягу досліджень систем твердих
розчинів заміщення різного складу, в яких визначались структурні, оптичні та
сцинтиляційні параметри в залежності від співвідношення компонентів.
Дослідження в рамках дисертації мали на меті формулювання загальних
підходів до цілеспрямованого отримання кристалів на основі твердих розчинів
заміщення із поліпшеними сцинтиляційними параметрами. Для цього були
узагальнені дані щодо сучасних вимог до сцинтиляторів та характеру
залежностей сцинтиляційних параметрів у відомих неорганічних системах на
основі твердих розчинів, отримані кристали, необхідні для досліджень, в тому
числі розроблені методи отримання низки нових систем твердих розчинів на
основі компонентів із різними фізичними і хімічними властивостями. Були
досліджені структурні, люмінесцентні та сцинтиляційні властивості отриманих
оксидних сцинтиляторів, визначені основні фактори, що впливають на
сцинтиляційні параметри неорганічних кристалів на основі твердих розчинів.

Актуальність дисертаційної роботи Сідлецького О.Ц. не викликає
сумнівів, оскільки матеріали на основі твердих розчинів заміщення (змішані
кристали), в яких матричні атоми ізовалентно заміщуються іншими є одним із
головних напрямків інженерії сцинтиляторів. Слід зазначити, що до початку
даної роботи, фактори, що призводять до поліпшення світлового виходу в
твердих розчинах, вивчались лише фрагментарно, не було запропоновано
загального підходу до пошуку змішаних сцинтиляторів із поліпшеним
світловим виходом. Врезультаті виконання даної дисертаційної роботи
систематично вивчені процеси отримання сцинтиляційних кристалів на основі
твердих розчинів заміщення, та синтезовані змішані сцинтилятори із
поліпшеним світловим виходом. Автором встановлено, що деякі кристали
твердих розчинів здатні демонструвати якісно кращі сцинтиляційні параметри
(вищий світловий вихід, краще енергетичне розділення, швидший час загасання
сцинтиляцій) у порівнянні із вихідними сцинтиляційними матеріалами.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій, їх достовірність і новизна
Достовірність

та

ступінь

обґрунтованості

наукових

положень

підтверджуються великим об’ємом виконаних комплексних досліджень,
проведених із застосуванням сучасних методів та обладнання, включно із
дослідженнями на синхротроні, що проводені на установках Superlumi
(Німеччина) та MaxLab (Швеція). Елементний і фазовий склад кристалів,
особливості структури та розподілу активаторів та матричних катіонів в
кристалах визначені методами рентгеноструктурного i хімічного аналізу,
атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно пов’язаною плазмою. Оптичні і
люмінесцентні характеристики матеріалів вивчені методами електронної
спектроскопії поглинання та люмінесценції у ВУФ, УФ та видимому діапазоні
в інтервалі енергій 1.5 - 30 еВ, термостимульованої люмiнесценцiї; досліджено

кінетику люмінесценції при селективному УФ збудженні. Сцинтиляційні
характеристики (світловий вихід, енергетичне розділення, післясвітіння,
температурну залежності світлового виходу) досліджено при опроміненні
рентгенівськими та гамма-квантами, α-, β-частинками).
Одержані результати достатньою мірою обговорені на вітчизняних та
міжнародних конференціях і висвітлені у провідних фахових наукових та
міжнародних науковометричних виданнях.
Серед основних здобутків автора слід відзначити наступні:
- Встановлено загальний феноменологічний підхід до отримання оксидних
кристалів на основі твердих розчинів із поліпшеним світловим виходом.
Визначені межі зміни відношень іонних радіусів, ширини заборонених зон
компонентів твердого розчину та різниць електронегативностей заміщуваних
атомів при яких досягається найбільше зростання світлового виходу в твердих
розчинах. На основі численних експериментальних даних показано, що даний
підхід є чинним для сцинтиляторів з власною і з активованою люмінесценцію, і
не залежить від методу отримання кристалів.
-
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вирощуванні та післяростовій термообробці визначені технологічні умови
отримання низки об’ємних кристалів та монокристалічних волокон:
- Lu2-xGdxSiO5:Ce (0<x<2) діаметром до 45 і довжиною до 150 мм;
- Y3Al5-xGaxO12:Ce (0<x<5) діаметром до 35 мм і довжиною до 150 мм;
- Gd3Al5-хGaхO12:Ce (2<x<5) діаметром до 45 і довжиною до 200 мм;
- GdTa1-xNbxO4 (0<x<0.2) діаметром до 15 мм і довжиною до 50 мм;
- YAl1-xGaxO3:Ce (0<x<0.1) діаметром до 25 мм і довжиною до 100 мм;
- Lu2-xGdxSiO5:Ce (0<x<1.6) із перетином до 2х2 мм і довжиною до 100 мм;
- Y3Al5-xGaxO12:Ce (3<x<5) діаметром 2 мм та довжиною до 70 мм.

Значення результатів роботи для науки і практики
Розроблено технологiчнi основи отримання сцинтиляторів на основі
твердих розчинів із наперед заданими характеристиками, які придатні до
використання в промислових масштабах. Отримано матеріали на основі
твердих розчинів заміщення із поліпшеними властивостями відносно відомих
сцинтиляторів.
На основі розроблених кристалів із поліпшеними параметрами:
- виготовлені та випробувані великогабаритні детектори GAGG:Ce (ø36х50
мм2) для геологічної розвідки, виготовлені монокристалічні підкладки Gd 3Al5xGaxO12:Ce

для рідиннофазної епітаксії, на основі яких отримані тонкоплівкові

сцинтиляційні екрани Gd3Al5-хGaхO12:Ce, Lu3-xGdxAl5-хGaхO12:Ce та Tb3-xLuxAl5xGaxO12:Ce

із надзвичайно високим світловим виходом до 350 % відносно

еталону YAG:Ce.
- виготовлені та випробувані на відповідність вимогам експериментів по
реєстрації

електрон-мюонної

конверсії

в

фізиці

високих

енергій

великогабаритні детектори Lu2-xGdxSiO5:Ce. Враховуючи високу ефективність
люмінесценції та спектральну сумісність із різноманітними фотодетекторами,
виготовлені матриці та елементи Lu2-xGdxSiO5:Ce є перспективними для
використання в комбінованих приладах для медичної томографії, таких як
інтегровані ПЕТ/КТ сканери;
-

показано

перспективність

використання

сцинтилятору

LGSO:Ce

в

експериментах по реєстрації електрон-мюонної конверсії у фізиці високих
енергій,

медицині.
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оптимізованого складу задовольняють вимогам до сцинтиляторів для нових
експериментах на колайдерах.
-

виготовлені кристали на основі Y3Al5-xGaxO12:Ce із швидкістю загасання

сцинтиляцій <25 нс та світловим виходом ~10000 фот/МеВ, що відповідають
вимогам до детекторів для нових експериментів фізики високих енергій на
колайдерах.

- отримані сцинтилятори Y3Al5-xGaxO12:Ce, GdTa1-xNbxO4, YTa1-xNbxO4,
Lu2-xGdxSiO5:Ce оптимізованого складу із поліпшеними параметрами, зокрема:
- Lu2-xGdxSiO5:Ce,Сa із енергетичним розділенням 6.0 % на 662 кеВ і часом
загасання сцинтиляцій 18 нс при х = 1.6. При співдопуванні Ca2+ і х = 0.17
досягнутий світловий вихід 33700 фот/МеВ;
- Y3Al5-xGaxO12:Ce із світловим виходом 10000 – 20000 фот/МеВ, часом
загасання сцинтиляцій 21 нс при 3<x<4. Співдопування Ca2+ дозволило знизити
рівень післясвітіння в цьому інтервалі концентрацій до 0.2 % (після 0.6 мкс).
- В YTa1-xNbxO4 світловий вихід зростає до 7 разів у порівнянні з YTa1-xNbxO4,
при цьому в GdTa1-xNbxO4 концентраційна залежність світлового виходу при
кімнатній температурі є лінійною і для x = 0.2 отриманий швидкий час
загасання сцинтиляцій 12 нс без внеску повільних компонент.
Результати дисертації впроваджені у виробництво кристалів в ІСМА
НАН України, під керівництвом автора виконано ряд господарських договорів
на розробку методів отримання та виготовлення детекторів та матриць
LGSO:Ce, LYSO:Ce, GAGG:Ce для експериментів фізики високих енергій,
геологічної розвідки, позитронно-емісійної томографії, підкладок LYSO:Ce,
GAGG та GAGG:Ce для виготовлення тонкоплівкових сцинтиляційних екранів.
Результати впровадження підтверджені відповідними актами.
Повнота опублікованих результатів дисертації
По темі дисертації опубліковано 36 наукових робіт. З них – 22 статті у
провідних вітчизняних та закордонних фахових виданнях, 2 патенти України на
винахід, що є цілком достатнім для ознайомлення наукової громадськості зі
змістом роботи. Зміст автореферату відповідає основним результатам,
положенням й підсумковим висновкам, викладеним в дисертаційній роботі, і
дає змогу зрозуміти основний зміст дисертації.
Оцінка змісту роботи
Дисертація Сідлецького О.Ц. складається із вступу, шести розділів, основних
висновків, списку літератури та додатків. Загальний об’єм дисертаційної

роботи становить 297 сторінок. У дисертаційній роботі 324 літературних
посилань. У вступі обґрунтована актуальність і мотивація роботи, визначено
мету і задачі дослідження. У першому розділі в рамках літературного огляду
розглянуто сучасні тенденції розробок високоефективних неорганічних
сцинтиляторів, зокрема, кристалів твердих розчинів. Зроблено висновок про те,
що в багатьох кристалах на основі твердих розчинів заміщення (Gd3(AlyGa13
x)5O12:Ce

(GAGG:Ce), (Lu1-xGdx)3(Al1-xGax)5O12:Ce (LuGAGG:Ce), BaBr2-xIx:Eu2+)

можна досягти істотного покращення базових сцинтиляційних параметрів –
світлового

виходу,

енергетичного

розділення,

швидкості

загасання

люмінесценції. У другому розділі наведено опис експериментальних методик,
використаних в роботі. Застосовані сучасні пердові методи дослідження
складу, структури, оптичних, сцинтиляційних властивостей розроблених
матеріалів.. Третій розділ присвячений опису технологічних умов отримання
низки сцинтиляторів на основі твердих розчинів заміщення. Були використані
методи вирощування з розплаву (Чохральського та мікровитягування (micropulling-down, µ-PD), а також твердофазний синтез). У четвертому розділі
розглянуті оптичні і сцинтиляційні характеристики розроблених матеріалів.
Зокрема, кристали зі структурою гранату, активовані церієм, що мають
привабливу комбінацію високого світлового виходу, швидкого загасання і
характеризуються помірною густиною. Світловий вихід отриманих кристалів
GAGG:Ce складає 45000 – 50000 фот/МеВ, а енергетичне розділення на енергії
662 кеВ становить 7.6 – 8.8%. П’ятий розділ присвячений розробці
феноменологічного підходу до оптимізації параметрів сцинтиляторів на основі
твердих розчинів заміщення. Автором продемонстрована тенденція до
підвищення світлового виходу в твердому розчині із збільшенням різниці
іонних радіусів при (RA/RB)3 від 1 до 1.5 (що відповідає відношенню іонних
радіусів від 1 до 1.15). Показано, що при збільшенні (RA/RB)3 >1.5 параметр
(Lексп/LВег)макс має тенденцію до зменшення; максимум на цій залежності
відповідає ліміту розчинності при RA/RB = 1.15 у відповідності із правилом
Гольдшмідта, що підтверджує можливість ізоморфного заміщення атомів у

кристалічній гратці при різниці іонних радіусів атомів до 15 %. В шостому
розділі, а також в додатках 1-3 до дисертації, розглянуті приклади практичного
застосування розроблених сцинтиляторів – LGSO:Ce, GAGG, GAGG:Ce,
По дисертаційній роботі слід висловити наступні зауваження.
1. Одним із центральних питань, обговорюваних в дисертації є залежність
світлового виходу в твердому розчині в залежності від співвідношення
компонентів в ньому, і, зокрема, вплив процесів обмеження дифузії носіїв
заряду в кристалі внаслідок неоднорідності твердого розчину. Наводиться
багато експериментальних даних, отриманих при кімнатній температурі, як в
рамках цієї роботи, так і з літературних посилань. Проте відомо, що світловий
вихід істотно залежить від температури, і важливу роль відіграє процес
температурного

гасіння

люмінесценції

внаслідок,

наприклад,

іонізації

електронів і їх переходу зі збуджених рівнів активатора до зони провідності.
Отже, поряд з концентраційними залежностями світлового виходу при
кімнатних температурах доречно також було б розглянути і концентраційні
залежності, при низьких (гелієвій та/або азотній) температурах.
2. Похибка визначення абсолютного світлового виходу зазвичай сягає +/- 10
%. При обговоренні відхилення світлового виходу від лінійності, необхідно
було б також вказати довірчий інтервал на наведених залежностях.
3. В розділі 3.2.5. дисертації описані методи отримання кристалів
GdTa1-xNbxO4 (0<x<0.2) діаметром до 15 мм і довжиною до 50 мм. Було б
доречно порівняти розміри кристалів, отриманих автором, з розмірами
кристалів, що одержують в інших науково-дослідних лабораторіях або на
промислових

підприємствах.

Це зауваження

стосується

також

систем

Y3Al5-xGaxO12:Ce (0<x<5) і YAl1-xGaxO3:Ce (0<x<0.1), розглянутих у розділі 3.2.
Такий виклад матеріалу дозволив би автору більш яскраво продемонструвати
ступінь наукової новизни та практичної цінності одержаних ним результатів.

Вказані зауваження аж ніяк не знижують загального високого рівня
дисертаційної роботи Сідлецького О. Ц. Вважаю, що дисертаційна робота
Сідлецького Олега Цезаревича «Науково-технічні основи отримання оксидних
сцинтиляційних кристалів на основі твердих розчинів заміщення» за своєю
актуальністю, науковою новизною і достовірністю, обсягом теоретичних
узагальнень, фундаментальних та практичних результатів відповідає всім
вимогам п.9; 11 „Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння
вченого звання старшого наукового співробітника”, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України № 567 від 27 липня 2013 року, щодо докторських
дисертацій, а її автор, безсумнівно, заслуговує на присудження йому наукового
ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

