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Актуальність теми дисертації
Дисертаційна робота Сідлецького О.Ц. присвячена твердим розчинам оксидних
сцинтиляційних кристалів, а саме визначенню технологічних умов їх виготовлення із
поліпшеними параметрами. В рамках роботи був проведений завершений цикл великого
обсягу досліджень систем твердих розчинів заміщення різного складу. Декілька таких
систем були отримані різноманітними методами із розплаву, а також за допомогою
твердофазного синтезу, в тому числі розроблені методи отримання низки нових систем
твердих розчинів на основі компонентів із різними фізичними і хімічними властивостями. В
цих системах були визначені структурні, оптичні та сцинтиляційні параметри в залежності
від співвідношення компонентів. Головною метою дисертації був пошук загальних підходів
до цілеспрямованого отримання кристалів на основі твердих розчинів заміщення із
поліпшеними сцинтиляційними параметрами. З цією метою були узагальнені дані щодо
характеру залежностей сцинтиляційних параметрів у відомих неорганічних системах на
основі твердих розчинів і отримані кристали, необхідні для досліджень. На основі
досліджень структурних, люмінесцентних та сцинтиляційні властивостей отриманих
оксидних сцинтиляторів, визначались основні фактори, що впливають на сцинтиляційні
параметри неорганічних кристалів на основі твердих розчинів.
Матеріали на основі твердих розчинів заміщення (змішані кристали), в яких матричні
атоми ізовалентно заміщуються іншими є одним із головних напрямків інженерії
сцинтиляторів. Тому актуальність дисертаційної роботи Сідлецького О.Ц. не викликає
сумнівів. Слід зазначити, що до початку даної роботи не було запропоновано загального
підходу до пошуку змішаних сцинтиляторів із поліпшеним світловим виходом, і фактори,
що призводять до поліпшення світлового виходу в твердих розчинах, вивчались
фрагментарно. В результаті 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 їх складовими.

Достовірність, новизна та обґрунтованість наукових положень, висновків і
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В роботі застосовані сучасні методи дослідження складу, структури, оптичних,
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експериментальних методів і обладнання в іноземних лабораторіях в рамках міжнародного
співробітництва дозволив всебічно характеризувати отримані сцинтиляційні матеріали,
включаючи аналіз їх макроскопічного складу, кристалічної і енергетичної структури. В
роботі виконаний великий обсяг досліджень, що підтверджує достовірність та ступінь
обґрунтованості наукових положень дисертації.
Результати дисертації обговорені на низці авторитетних міжнародних конференцій, а
також публікувались у провідних міжнародних фахових журналах, таких як Crystal Growth
and Design, Crystal Engineering communications, Journal of Crystal Growth, Nuclear Instruments
and Methods of Physical Research, та багатьох інших. Згадані роботи мають велику кількість
цитувань, що дозволяли авторові мати h-індекс 14 згідно бази Scopus і 17 у Google Academia.
Серед найбільш цікавих здобутків автора слід відзначити наступні:
- Запропонований 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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оптимізованого складу із поліпшеними параметрами, зокрема:

- Lu2-xGdxSiO 5: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;
- Y3 Al5-xGa xO12: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 YTa 1-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.
Практична та наукова цінність роботи
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 мм 2) для
геологічної розвідки, виготовлені монокристалічні підкладки Gd3 Al5-xGa xO12:Ce для
рідиннофазної епітаксії, на основі яких отримані тонкоплівкові сцинтиляційні екрани Gd 3 Al5Lu3-xGdxAl5-хGa хO12:Ce та Tb3-xLu xAl5-xGaxO 12:Ce із надзвичайно високим

хGa хO12 :Ce,

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 Lu 2xGdxSiO5:Ce.

Враховуючи високу ефективність люмінесценції та спектральну сумісність із

різноманітними фотодетекторами, виготовлені матриці та елементи Lu 2-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. Сцинтиляційні
параметри кристалів YAGG:Ce,Са оптимізованого складу задовольняють вимогам до
сцинтиляторів для нових експериментах на колайдерах.
-

виготовлені кристали на основі Y 3 Al5-xGa xO 12: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.
-
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оптимізованого складу із поліпшеними параметрами, зокрема:

- Lu2-xGdxSiO 5: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;
- Y3 Al5-xGa xO12: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 YTa 1-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.
Результати впровадження підтверджені відповідними актами.
Повнота опублікованих результатів дисертації
З 36 робіт за результатами дисертації, 22 з них опубліковані у провідних вітчизняних
та закордонних фахових виданнях. Також отримано 2 патенти України на винахід. Зміст
автореферату цлком відповідає основним результатам, викладеним в дисертаційній роботі, і
є цілком достатнім для ознайомлення наукової громадськості зі змістом роботи.
Оцінка змісту роботи в цілому
Загальний об’єм дисертаційної роботи Сідлецького О.Ц. складає 297 сторінок і має
324 літературних посилання. Робота складається із вступу, шести розділів, основних
висновків, списку літератури та додатків.

Вступ обґрунтовує актуальність і мотивацію

роботи, а також формулює мету і задачі дослідження.
В літературному огляді, якому присвячений перший розділ дисертації, розглянуто
тенденції розробок високоефективних неорганічних сцинтиляторів.
Окремо відзначаються сучасні роозробки кристалів твердих розчинів заміщення. В багатьох
з них можна досягти істотного покращення базових сцинтиляційних параметрів – світлового
виходу, енергетичного розділення, швидкості загасання люмінесценції. Обговорюються
основні фактори що можуть призводити до поліпшення світлового виходу твердих розчинів:
зміна кількості пасток носіїв заряду, модифікація енергетичної структури, обмеження
термалізованих носіїв заряду внаслідок електор-фононної взаємодії та/або нанорозмірним
неоднорідностям розподілу заміщуваних атомів в твердому розчині.
Експериментальні методи, застосовані у роботі, описані у другому розділі Серед
сучасних методів дослідження складу, структури, оптичних, сцинтиляційних властивостей
розроблених матеріалів відзначаються синхротронні дослідження енергетичної структури
кристалів.
Розроблені технологічні основи отримання низки сцинтиляторів на основі твердих
розчинів заміщення описані в третьому розділі. Застосовані різноманітні методи
вирощування із розплаву (Чохральського, мікровитягування) а також твердофазний синтез.
Отримані кристали твердих розчинів різного хімічного складу із ізовалентним заміщенням

по катіону, у поєднанні із аналізом літературних даних, стали підґрунтям для систематизації
даних щодо концентраційних залежностей фізичних властивостей твердих розчинів.
У четвертому розділі Досліджені оптичні, люмінесцентні і сцинтиляційні і
властивості кристалів твердих розчинів Lu2-2xGd2xSiO5 :Ce, Y3 Al5-xGa xO12:Ce, GdTa1-xNbxO4 і
YTa1-xNbxO4 в повних концентраційних інтервалах катіонного заміщення, і твердого розчину
Y(Al1-xGa x)O3 в концентраційному діапазоні існування фази перовскіту. Вибір оптимальних
концентрацій заміщуваних атомів, а також співактивування двовалентним катіонами (Са 2+)
дозволило отримати кристали LGSO:Ce, YAGG:Ce із поліпшеними сцинтиляційними
параметрами.
П’ятий розділ є центральним в роботі і узагальнює дані щодо струкьурних, оптичних
і сцинтиляційних властивостей сцинтиляторів на основі твердих розчинів заміщення.
Експериментальні дані показують очевидну тенденцію до поліпшення світлового виходу із
збільшенням різниці іонних радіусів заміщуваних атомів RА/RВ. Запропоновано загальний
феноменологічний підхід до передбачення світлового виходу змішаних органічних кристалів
на основі вибору ізовалентних атомів із певним співвідношенням іонних радіусів,
електронегативностей.
Приклади практичного застосування розроблених сцинтиляторів – LGSO:Ce, GAGG,
GAGG:Ce наведені в шостому розділі, а також в додатках 1-3 до дисертації.
В той же час необхідно відзначити деякі зауваження по рецензованій роботі, а саме:
1) Помітна частина першого розділу роботи за стилем викладення більше нагадує
стиль підручника, ніж наукову роботу такого рівня. Так, зокрема, в пп. 1.5.1. Технологічні
умови вирощування монокристалів методом Чохральського, автор вкрай докладно описує не
тільки загальні принципи метода, але і докладно перераховує всі технологічні одиниці
обладнання та інструменту, необхідні для реалізації метода та можливі способи нагріву та
матеріалу тиглів, форму та матеріал спіралеподібного індуктора, тощо. Те ж зауваження
можна віднести і до пп. 1.5.2 та 1.5.3 дисертації.
2) Видається дещо невдалим структурування роботи. Так, основні методики, за якими
отримувалися експериментальні зразки кристалів, а також відповідне обладнання для їх
отримання, описані не у розділі 2, присвяченому саме методиці досліджень, як видавалося б
логічним, а

у розділах 3 та, зокрема – метод Чохральського, метод мікровитягування

волокон, тощо, у розділі 1, присвяченому розгляду сучасних тенденцій в галузі розробки
сцинтиляторів.
3) Основна частина розд. 3 та 4 роботи фактично зводиться до констатуючої частини
щодо оцінки основних параметрів та характеристик отриманих кристалів за мінімального
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структуроутворення та особливостей структури відповідних матеріалів. Частково вказаний
недолік компенсується наявністю розділу 5 дисертації, присвяченому застосуванню
феноменологічних підходів до оптимізації параметрів сцинтиляторів, але інформація,
представлена в ньому, не може повною мірою забезпечити обґрунтування з позицій
сучасного матеріалознавства тих, слід відзначити, досить цікавих результатів, які наведені в
розділах 3 та 4.
4) В п. 4 наукової новизни та п. 5.3.4 дисертації автор вказує на виявлений ефект
формування просторових мікронеоднорідностей розмірами 1-3 мкм в кристалі. Однак, в
роботі практично не робиться спроба пояснити механізм появи таких особливостей
структури та їх вплив на основні фізичні та експлуатаційні характеристики кристалів.
5) Одним з пунктів наукової новизни роботи (п.3) автор відзначає що за результатами
досліджень було на його думку «Визначено оптимальну швидкість (3-60 мм/год.) …
вирощування

довгих

оксидних

кристалічних

волокон

твердих

розчинів

методом

мікровитягування…». Однак, формулювання оптимізації будь-якого процесу, на мій погляд,
передбачає значно більш строгих підходів щодо визначення його параметрів, і такий, вкрай
широкий діапазон швидкостей з можливістю варіювання в майже 2000 % навряд чи можна
вважати єдино оптимальним значенням швидкості .
6) В розділі 6 дисертації наведено дані щодо світлового виходу детекторів GAGG:Ce,
що вироблялись для геологорозвідувальних зондів для пошуку мінералів. Незважаючи на
відповідність величини енергетичного розділення вимогам споживача, значення 13 % на
енергії 662 КеВ є надто низьким, у порівнянні з 5-7 %, що наводяться в літературі. Варто
пояснити причину такого низького енергетичного розділення у вироблених детекторах.
Наведені зауваження, втім, не впливають на загальну позитивну оцінку наукових та
практичних результатів дисертаційної роботи яка, на мій погляд, виконана на належному
науковому рівні, поєднує наукову новизну і практичну цінність отриманих результатів,
висновків та рекомендацій. Стиль викладення матеріалу досліджень відповідає прийнятому в
науково-технічній літературі. Результати досліджень повною мірою опубліковані в у
високорейтингових фахових виданнях.
На підставі вищенаведеного вважаю, що за об’ємом, науковим рівнем, змістом і
оформленням представлена дисертаційна робота Сідлецького Олега Цезаревича «Науковотехнічні основи отримання оксидних сцинтиляційних кристалів на основі твердих розчинів
заміщення» за своєю актуальністю, науковою новизною і достовірністю, обсягом
теоретичних узагальнень, фундаментальних та практичних результатів повною мірою
відповідає всім вимогам п.9; 11 „Порядку присудження наукових ступенів”, 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.
Офіційний опонент,
заступник директора ІПМ НАН України
з наукової роботи, д.т.н.
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