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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сцинтиляційний метод – один з найбільш поширених
методів реєстрації іонізуючого випромінювання. Сцинтилятори застосовуються
в таких областях, як фізика високих енергій, ядерна фізика, астрофізика, ядерна
енергетика, медицина, хімія, біологія та ін. Серед великої кількості
сцинтиляторів особливе місце займають пластмасові сцинтилятори (ПС). У
загальному випадку пластмасовий сцинтилятор можна охарактеризувати як
систему, що складається з полімерної основи здатної люмінесціювати і
люмінесцентних добавок, що її активують. Традиційні полімерні матриці для
ПС – полістирол і полівінілтолуол.
До основних переваг ПС можна віднести наступні:
- технологічність, простота виробництва й обробки, відносна дешевизна;
- швидкодія;
- висока прозорість до власного випромінювання;
- стійкість до вологи, атмосферних і механічних дій;
- стійкість сцинтиляційних характеристик у широкому температурному
діапазоні.
Отже, ПС задовольняють багатьом вимогам, що пред'являються до
сучасних сцинтиляційних матеріалів. Проте не існує ідеальних сцинтиляторів,
придатних для вирішення усіх проблем, і для кожного конкретного завдання
потрібний сцинтилятор зі своїм оптимальним набором параметрів і
сцинтиляційних характеристик.
Сучасний розвиток фізичного експерименту вимагає підвищення
просторової роздільності ПС, що неможливо без підвищення світловиходу,
чіткіших часових прив'язок (міжімпульсні часи на прискорювачі LHC – 20 нc) і
підвищення швидкодії, тому основні зусилля в модифікації властивостей ПС
націлені на:

Підвищення світловиходу.

Підвищення швидкодії.
Запропонований ще в середині 50-х років склад пластмасового
сцинтилятору дійшов до сьогоднішнього дня практично без змін, хоча
упродовж півстоліття спроб змінити цей склад з метою підвищення світлового
виходу робилося немало. Підвищення світловиходу традиційно пов'язане з
підбором активатора, здатного ефективніше збирати енергію збудження, хоча
основний канал втрати енергії пов'язаний з перенесенням енергії збудження на
пасткові стани (швидкість перенесення на ексимери в полістиролі – 20 пс).
Підвищення швидкодії ПС традиційно досягається значним збільшенням
концентрації активатора (для проявлення ефекту концентраційного гасіння) або
введенням різного роду гасників люмінесценції, що завжди призводить до
пониження світловиходу.
Традиційний (емпіричний) підхід, що полягає в переборі різних можливих
комбінацій складу ПС, не дав істотного збільшення світловиходу останнього.
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Отже, необхідно шукати інші підходи для поліпшення сцинтиляційних
характеристик ПС.
Процес утворення сцинтиляційного спалаху умовно можна розбити на два
етапи:
 Утворення електрон-діркових пар і їх рекомбінація з утворенням
збуджених станів.
 Процес збору енергії збудження активатором полімерної основи.
На першому етапі швидкість процесу, а, отже, і часові характеристики
розвитку сцинтиляційного спалаху, істотно залежить від рухливості заряду в
полімері.
На другому етапі ефективність перетворення збуджених станів у фотони
люмінесценції (тобто світловихід) залежить від наявності каналів втрат енергії.
Таким чином, згідно з цими двома етапами можна запропонувати і шляхи
поліпшення сцинтиляційних характеристик:
Підвищення рухливості зарядів у полімерній основі повинне
створити умови для швидкої міграції заряджених частинок у полімері та
привести до прискорення рекомбінації електрон-діркових пар і, як наслідок,
істотно вплинути на часові характеристики сцинтиляційного спалаху.
Усунення пасток енергії збудження повинне призвести до
підвищення ефективності збору енергії збудження і, як наслідок, до поліпшення
характеристик ПС (підвищення світловиходу).
Зв'язок роботи з науковими темами, проектами, програмами.
Робота пов'язана з науково-дослідними темами, що виконувалися в ІСМА
НАНУ, в яких дисертант був одним із виконавців: «Створення безексимерних
полімерних органічних середовищ для пластмасових сцинтиляторів» (шифр
«Ексимер», 2010-2012 рр., номер держ. реєстрації №0110U001619);
«Дослідження впливу донорно-акцепторної активації полімерної основи
пластмасового сцинтилятору на розвиток сцинтиляційного спалаху» (шифр
«Ексимер-2», 2013-2015 рр., номер держ. реєстрації №0113U001829).
Метою дисертаційної роботи є розробка шляхів поліпшення часових
характеристик і підвищення світловиходу пластмасового сцинтилятору за
рахунок зміни рухливості зарядів у полімерному середовищі та пригнічення
ексимерного каналу втрат енергії збудження.
Основні завдання:
Синтез мономерів здатних створювати полімер з ускладненими
умовами просторового об'єднання хромофорних груп.
Отримання полімерних основ з відсутністю ексимерних пасткових
станів – безексимерних матриць.
Отримання ПС з пригніченими каналами гасіння енергії збудження
і вивчення їх сцинтиляційних властивостей.
Пошук і синтез електронодонорних добавок, які мають високу
розчинність у полімерному середовищі.
Отримання полімерних композицій з підвищеною рухливістю
зарядів.
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Отримання ПС збагачених електронодонорними добавками і
дослідження їх сцинтиляційних характеристик.
Об'єкт дослідження: Процеси модифікації складу і структури
пластмасового сцинтилятору, що впливають на його сцинтиляційні
характеристики.
Предмет дослідження: Залежність світловиходу ПС від наявності і
характеру каналів втрат енергії збудження, залежність часових характеристик
розвитку сцинтиляційного спалаху від умов рухливості електронів у
полімерному середовищі.
Методи дослідження:
Спектри збудження та люмінесценції розчинів, плівок і об'ємних
полімерних зразків вимірювалися на спектрофлюориметрі Fluoromax – 4
(HORIBA, Joben Ivon Inc.).
Світловий вихід зразків оцінювався по піках повного поглинання
електронів 0,975 МэВ джерела конверсійних електронів Bi - 207 відносно
стандартного зразка на основі полістиролу.
Вимірювання кінетики розвитку сцинтиляційного спалаху проводилося за
допомогою спектрометра Combined Steady State and Lifetime Spectrometer FLS –
920 (Edinburgh Instruments). Джерелом збудження була наносекундна імпульсна
лампа з шириною імпульсу – 1 нс і частотою повторення – 40 кГц.
В дисертаційній роботі отримані такі нові наукові результати:
1. Отримано
об'ємні
пластмасові
сцинтилятори
на
основі
бензилметакрилату, в яких швидкість перенесення енергії збудження на
ексимери на два порядки нижча, ніж в аналогічних сцинтиляторах на основі
полістиролу. Показана важливість наявності умов міграції енергії збудження
між хромофорами по ланцюгах -зв'язків основного остова макромолекули для
ефективного переносу енергії в ПС.
2. На прикладі кополімерів 4-вінілбіфеніла показано, що непласка (за
рахунок взаємного повороту фенільних фрагментів) будова хромофора в
бічному ланцюзі полімеру пригнічує утворення ексимерів. Продемонстровано
появу нових упорядкованих колективних станів, об'єднуючих хромофорні
групи в полівінілбіфенілі, які можуть ефективно збирати енергію збудження і
перевипромінювати її в більш довгохвильовій діапазон у порівнянні з
одиночним хромофором. Показано, що таке впорядкування хромофорних груп
макромолекул може значно скоротити час життя їх збуджених станів без
значної втрати енергії.
3. Показано, що фіксація хромофорного фрагмента макромолекули між
сусідніми полімерними ланцюгами за допомогою двох зв'язків, які жорстко
закріплюють хромофор, дозволяє повністю пригнітити ексимероутворення.
Отримано полімерні основи з повною відсутністю ексимерного каналу втрат
енергії збудження. Показано, що специфічна орієнтація жорстко фіксованих
хромофорів призводить до утворення нового каналу втрати енергії збудження, а
саме – анігіляції двох збуджень на одному оптичному центрі.
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4. Показано, що введення в сцинтиляційну композицію на основі
полістиролу триариламінів, які дозволяють підвищити рухливість
електронів у полімерному середовищі майже на три порядки (від 2×10-9 до
2×10-6 cm2V-1s-1), приводить до поліпшення часових характеристик
сцинтиляційного спалаху – скорочення фронту наростання спалаху до 0,25 нс.
5. Продемонстровано, що введення в сцинтиляційну композицію
молекул триариламінів, які мають значно менший потенціал іонізації (5.6 – 6.2
еВ) у порівнянні з молекулами стиролу (9.6 еВ), в концентраціях понад 30 %
приводить до поліпшення світловиходу пластмасового сцинтилятору (до 140 %
по відношенню до стандартного ПС або 79 % до антрацену).
Практичне значення роботи:
Отримано полімерні основи з повною відсутністю ексимерного каналу
гасіння енергії збудження і створені нові ПС на їх основі.
Розроблено і створено швидкий пластмасовий сцинтилятор на основі
полістиролу, що має рекордно високі показники світловиходу (79 % від
антрацену) і швидкості наростання сцинтиляційного спалаху (0.29 нс) в
порівнянні з відомими аналогами, в яких для зниження часу наростання
використовуються гасники люмінесценції.
Пластмасові сцинтилятори, отримані в процесі роботи, впроваджені у
дослідне виробництво в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України, що
підтверджено відповідним актом.
Розроблено лабораторну методику виготовлення швидких пластмасових
сцинтиляторів з підвищеним світловим виходом, яка впроваджена у
виробництво в відділі дослідження люмінесцентних властивостей матеріалів
Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.
За результатами розробок отримано 4 патенти України.
Особистий вклад здобувача.
Основні напрями досліджень, постановка цілей і завдань були визначені
спільно з науковим керівником.
Результати, представлені й опубліковані в співавторстві, отримані за
участю автора на усіх етапах роботи.
У роботах [1, 3] дисертантом були отримані полімерні композиції та
пластмасові сцинтилятори на основі кополімерів бензилметакрилату; в роботі
[2] автором було синтезовано мономер 4-вінілбіфеніл і отримано ряд
полімерних
композицій
на
основі
кополімерів
вінілбіфенілу
з
метилметакрилатом; у роботах [4, 5] автором були отримані полімерні
композиції та пластмасові сцинтилятори на основі кополімерів дивінілбензолу і
метилметакрилату; в роботах [6, 10, 14] автором була синтезована
люмінесцентна добавка 2,5-диметил-1,4-дистирилбензол, отримано ряд
полімерних композицій і пластмасових сцинтиляторів з високим вмістом (до 45
мас.%) електронодонорної добавки (N-трифеніламін); у роботах [7, 11, 14, 15]
автором була синтезована електронодонорна добавка – N-толілкарбазол,
отримано ряд полімерних композицій і пластмасових сцинтиляторів з вмістом
N-толілкарбазолу до 45 мас. %; у роботах [8, 9] автором синтезована сполука
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2,5-біс-(3-вінілфеніл)-оксадіазол-1,3,4, що поєднує в собі властивості
активатора та зшиваючого агента, і отримано ряд сцинтиляторів з його
використанням; у роботах [12, 13] автором була синтезована люмінесцентна
добавка N,N-дифеніл-4-(5-феніл-1,3,4-оксадиазол-2-іл)анілін (TPA-РРD) і
отримано ряд полімерних композицій і пластмасових сцинтиляторів з
використанням TPA-РРD.
Отримання полімерних зразків ПС проводилося у співпраці з кандидатом
хім. наук Тицькою В.Д. та провідним інженером Мірошниченко Л.О.
Вимірювання спектрів люмінесценції були проведені доктором фіз.-мат. наук
Жмуріним П.М. Вимірювання світлового виходу і кінетики сцинтиляційного
спалаху були проведені кандидатом фіз.-мат. наук Лебедєвим В.М. і провідним
інженером Переймаком В.М.
Апробація результатів дисертації.
Основні результати і висновки дисертаційної роботи доповідалися та
обговорювалися на наступних наукових конференціях:
The Third International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical
Materials, 17-22 July 2011, Gdańsk, Poland.
Школа-семинар молодых ученых «Сцинтилляционные процессы и
материалы для регистрации ионизирующего излучения». Харьков, Украина, 1417 сентября 2011 г, Харьков, Украина.
9th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of
Ionizing Radiation (LUMDETR 2015). September 20-25, 2015, Tartu, Estonia.
Fifth International Conference Engineering of scintillation materials and
radiation (ISMART 2016). September 26 – 30. Minsk, Belarus, 2016.
Публікації. По темі дисертації опубліковано 15 наукових праць. З них 7
статей у наукових виданнях, 4 патенти на винахід і 4 тези доповідей на
наукових конференціях.
Структура і об'єм дисертації. Дисертація складається з вступу, 4 розділів,
висновків та списку використаних джерел літератури і додатків. Загальний
об'єм складає 113 сторінок друкованого тексту. Дисертація містить 8 таблиць,
45 рисунків. Список використаних джерел літератури містить 95 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, показаний її зв'язок з
науковими програмами, сформульована мета і завдання роботи, визначені
предмет, об'єкт і методи дослідження, викладена наукова новизна отриманих
результатів і їх практичне значення, приведені відомості про особистий вклад
здобувача й апробацію роботи.
У першому розділи приведений огляд літературних даних. Представлена
загальна характеристика пластмасових сцинтиляторів, їх склад, а також основні
переваги і недоліки. Розглянуті традиційні шляхи поліпшення основних
сцинтиляційних характеристик ПС – світловиходу і часових характеристик
розвитку сцинтиляційного спалаху.
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Проаналізовано два основні напрями, в яких робилися спроби поліпшити
сцинтиляційну ефективність ПС – підбір полімерних основ і підбір найбільш
ефективних люмінесцентних добавок. Показано, що подібний підхід носить
емпіричний характер і не дозволяє принципово розв'язати проблему
підвищення сцинтиляційної ефективності.
Розглянуто канали втрат енергії збудження в ПС, і показано, що основним
із них є ексимероутворення. Запропонований шлях підвищення світловиходу
ПС за рахунок пригнічення основного каналу втрат енергії.
Розглянуто підхід до поліпшення часових характеристик пластмасового
сцинтилятору. Цей підхід пов'язаний із створенням у полімерній основі ПС
різного роду гасників люмінесценції. Такий метод приводить до бажаного
зменшення часів розвитку сцинтиляційного спалаху, але призводить і до
значного пониження світловиходу, отримуваних при цьому пластмасових
сцинтиляторів.
Показано, що величина рухливості зарядів у полімерному середовищі
може впливати на динаміку «розсмоктування» вторинних електронів, що
утворюються при прольоті високоенергетичної частинки, і, як наслідок, на
часові характеристики розвитку сцинтиляційного спалаху.
Запропоновано шлях поліпшення часових характеристик ПС за рахунок
введення
до
складу
полімерних
сцинтиляційних
композицій
електронодонорних сполук триариламінового ряду.
У другому розділі описано експериментальні методи, використані в ході
проведення роботи. Приведено характеристики розчинників і вихідних
речовин, що застосовувалися для синтезу полімерних основ. Описано методики
синтезу мономерів, отриманих безпосередньо в лабораторії. Приведено
методики синтезу електронодонорних сполук триариламінового ряду.
Полімерні зразки отримували методом вільно-радикальної полімеризації в
масі. Приведено дані про температурно-часові режими полімеризації для
кополімерів різного складу і ПС на їх основі.
Описано методи вимірювання спектрів збудження та люмінесценції,
кінетики загасання люмінесценції, часових параметрів сцинтиляційного
імпульсу, відносного світлового виходу, а також вимірювальні установки.
У третьому розділі розглянуто шлях підвищення світловиходу
пластмасового сцинтилятору за рахунок пригнічення такого значного каналу
втрат енергії збудження, як ексимероутворення.
Основне завдання при створенні пластмасового сцинтилятору полягає в
забезпеченні безвипромінювального перенесення енергії збудження (ПЕЗ) від
хромофорів (донорів) на ефективніші люмінесцентні центри (активатори), в
якості яких використовують органічні люмінофори з високим квантовим
виходом. Якщо усі інші канали ПЕЗ відсутні, то для відповідного активатора
можна отримати ефективність ПЕЗ, яка наближається до одиниці. Проте
відомо, що основним каналом ПЕЗ у вінілароматичних полімерах є утворення
ексимерів.
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Для зниження вірогідності утворення ексимерів необхідно так
модифікувати полімерну основу, щоб створити в ній умови, які стерично
перешкоджають зближенню хромофорів на відстань сприятливу для утворення
ексимерів. Можна запропонувати наступні підходи до зниження вірогідності
утворення ексимерів:
підвищення рухливості хромофорів за рахунок відділення
хромофорної частини молекул від основного ланцюга додатковими групами,
збільшуючими відстань між ними, що повинно привести до зниження
вірогідності утворення ексимерів;
- неплоска будова хромофорного фрагмента знизить вірогідність
утворення ексимерів, утрудняючи зближення двох хромофорів на достатню
відстань;
фіксація хромофорних фрагментів між сусідніми полімерними
ланцюгами, за допомогою двох зв'язків, жорстко закріпить хромофори і не
дозволить їм зближуватися для утворення ексимерів.
У рамках першого підходу для створення полімерних структур з
пригніченими умовами ексимероутворення були вибрані кополімери
бензилметакрилату (BzMA) з метилметакрилатом (ММА). В якості
хромофорної ланки у BzMA, як і в стиролі (St), виступають фенільні групи, але
в BzM хромофори відокремлені від остову карбонільною групою, що приводить
до збільшення відстані між хромофорами і утрудняє зближення в конфігурацію
сприятливу для утворення ексимера, навіть при сусідньому розташуванні
елементарних ланок BzMA (рис. 1).
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Рис. 1. Структурні формули кополімерів: а) - полі(стирол-метилметакрилат),
P(St+MMA), б) - полі(бензилметакрилат–метилметакрилат), P(BzMA+MMA); x –
вміст St або BzMA в мол. %.

Було досліджено спектральні характеристики кополімерів P(St+MMA) і
P(BzMA+MMA).
З підвищенням концентрації стиролу в кополімері спостерігається різке
зниження інтенсивності люмінесценції фенільних груп і збільшення світіння
ексимерів на максимумі довжини хвилі в районі 330 нм. І вже при вмісті
стиролу 1 % світіння хромофорів практично зникає
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Як видно з рисунків 2 і 3, залежність інтенсивності люмінесценції
кополімеру P(BzMA+MMA) від вмісту BzMA носить інший характер. Навіть
при високих концентраціях BzMA (до 50 мас. %) люмінесценція кополімерів
P(BzMA+MMA) визначається значною мірою світінням фенільних хромофорів.
Люмінесценція, відн. од.
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50% St
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0,0
250

300

350

0,0
250

400

300

350
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Довжина хвилі, нм

Рис.
2.
Спектри
люмінесценції
кополімерів
P(St+MMA) з вмістом стиролу
0.1 і 50 мас. %. Довжина хвилі
збудження – 255 нм.

Рис.
3.
Спектри
люмінесценції
кополімеру
P(BzMA+MMA) з вмістом BzMA
0.1 і 50 мас. %. Довжина хвилі
збудження – 255 нм.

Тенденції гасіння люмінесценції кополімерів підтверджуються і в
спостережуваних кривих загасання люмінесценції основних хромофорів (рис. 4
і 5). Як видно з рис. 4, процес загасання носить безвипромінювальний характер,
і тому можна стверджувати, що вже при 1 % стиролу в кополімері P(St+MMA)
швидкість загасання значно перевищує швидкість люмінесценції. З рис. 5
видно, що при 1 % BzMA загасання люмінесценції можна досить добре описати
моноекспоненціальною залежністю з часом загасання 26 нс, що характерно для
люмінесценції фенільних хромофорів. І тільки при 20 % помітне деяке
відхилення від експоненціальної залежності.
0
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-1

-3
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-2
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Рис. 4.
люмінесценції
P(St+MMA).

Криві
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загасання
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Рис. 5. Криві загасання
люмінесценції
кополімеру
P(BzMA+MMA).
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Враховуючи, що час життя у збудженому стані хромофорних груп у наших
кополімерах є однаковим і визначається часом життя фенільної групи, то з
отриманих результатів слідує, що швидкість гасіння хромофорної
люмінесценції P(St+MMA) майже на два порядки вище, ніж аналогічна
швидкість у кополімері P(BzMA+MMA).
Виміряний світловихід сцинтиляторів на основі P(BzMA+MMA) виявився
нижчий, ніж світловихід сцинтиляторів на основі P(St+MMA), і при цьому він
практично не залежить від концентрації фенільного хромофора.
Отриманий результат пояснює механізм прискореної міграції енергії
збудження за рахунок обміну віртуальними екситонами, які можуть
поширюватися по остову макромолекули полістиролу. На відміну від стиролу, в
мономірній ланці BzMA хромофорна група відокремлена від остову полімерної
молекули карбонільною групою, яка ефективно блокує міграцію енергії
збудження між хромофорами по ланцюгах σ-зв’язків основного остову
макромолекули в P(BzMA+MMA).
У рамках другого підходу до
створення полімерних структур з
пригніченими
умовами
ексимероутворення
були
вибрані
кополімери метилметакрилату і 4вінілбіфенілу (4VBPH). У 4-вінілбіфенілі
стеричні
особливості
подвійних
фенільних кілець, а саме розворот
Рис. 6. Тривимірна схема
площин на 35о (рис. 6), утрудняють їх
4-вінілбіфенілу (4VBPH).
зближення, і, як наслідок, зменшують
вірогідність утворення ексимерів.
У виміряних спектрах люмінесценції кополімерів P(MMA+4VBPH) (рис. 7)
чітко простежується пік, який пов'язаний з хромофорною ланкою, вбудованою
в полімерний ланцюг (317 нм), і подвійний пік на довжинах хвиль 383 і 401 нм.
Як відомо, в ексимерів відсутня власна смуга поглинання. Тому, якщо
спостережуваний у спектрі люмінесценції подвійний пік пов'язаний з
ексимерними утвореннями, то в спектрі збудження мають бути видні лише піки
«складових частин» ексимера – поодиноких хромофорних ланок біфенілу на
довжині хвилі 279 нм. Але, як видно з рис. 8, максимум спектру збудження
твердого розчину кополімера розташований на довжині хвилі 388 нм, що
значно відрізняється від очікуваного положення. Отже, можна зробити
висновок, що центр люмінесценції, пов'язаний з довгохвильовою смугою, не
може бути ексимерним утворенням. Енергетичні рівні цього центру існують і в
основному (незбудженому) стані.
Спостережувані люмінесцентні властивості кополімерів P(MMA+4VBPH)
можна досить добре описати моделлю зародження і утворення колективних
станів типу екситонів. Просторові утруднення розташування хромофорних
ланок в макромолекулах P(MMA+4VBPH) і Р4VBPH може призводити до їх
сплощення, а це у свою чергу повинно призводити до посилення
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міжмолекулярної взаємодії хромофорів і утворення нових колективних станів,
що включають декілька хромофорів. Енергія збудження таких станів
знижується, що і відбивається в спектрах люмінесценції зміщенням максимуму
в довгохвильову область.
317nm

Люмінесценция, відн. од.
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Рис. 7. Спектри люмінесценції
кополімера MMA з 1 і 10 мас. %
4VBPH.

Рис.
8.
Спектр
збудження
кополімера MMA з 1 мас. % 4VBPH.

Іншим проявом колективізації збуджених станів є укорочення їх часу
життя, що і проявляється у вивчених зразках. Час загасання люмінесценції
скорочуеться з 10 нс в кополімері до однієї наносекунди в гомополімері.
Створені на основі вінілбіфенілу сцинтиляційні полімерні композиції не
продемонстрували підвищення світлового виходу порівняно з аналогічними
зразками ПС на основі стиролу.
У рамках підходу жорсткої фіксації хромофорних фрагментів розглянуті
полімери, зшиті дивінілбензолом (DVB), хромофорною групою якого теж є
фенільне кільце (рис. 9). Спектри збудження і люмінесценції кополімера
P(ММА+DVB) представлені на рис. 10. У спектрах люмінесценції отриманих
зразків спостерігається структурований пік з максимумами на 321 нм і 336 нм.
Цей спектр не відповідає спектру люмінесценції хромофорної ланки.
Спостережуваний спектр люмінесценції не можна віднести також до
люмінесценції ексимерного центру, оскільки його спектр збудження
відрізняється від спектру збудження хромофорної ланки (максимум на 265 нм),
і його максимуми розподіляються між піками 280 нм і 305 нм.
Прояв структури в спектрі люмінесценції кополімера P(MMA+DVB)
говорить про можливість жорсткої фіксації двох хромофорних ланок по двом
вініловим зв'язкам. Можна допустити, що в отриманих кополімерах
утворюється люмінесцентна димерна структура подібна до тієї, яка показана на
рис. 11
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Рис. 10. Спектри збудження і
люмінесценції кополімерів P(ММА+DVB).

Якісно люмінесцентні властивості, утворюваного димера, можуть бути
досить легко описані у рамках так званого підходу екситона. Окрім зсуву смуги
люмінесценції у більш довгохвильову область, модель «екситона» передбачає
також і зміну значень дипольних моментів кожного з розщеплених рівнів. А це
означає, що часи життя спостережуваної люмінесценції мають бути істотно
збільшені, що і спостерігалося при вимірюванні часів загасання люмінесценції
кополімерів (рис. 12). Як видно з рис. 12, при малій долі дивінілбензолу в
кополімері крива загасання досить добре може бути описана експоненціальною
залежністю з часом життя 90 нс.
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Рис.
11.
Структура
люмінесцентного
комплексу
в
rополімері P(MMA+DVB).

Рис. 12. Криві загасання
люмінесценції
кополімерів
Р(MMA+DVB) з різним вмістом
DVB

З підвищенням концентрації DVB в кополімері спостерігається непомітне,
а при 100 % істотне, відхилення кривих загасання від експоненціальної
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залежності. Подібне відхилення характерне для систем з безвипромінювальним
захопленням енергії. Якби система мала додаткові центри захоплення енергії,
то спектри збудження (поглинання) змінювалися б у люмінесцентній області.
Але у виміряних спектрах така зміна не виявлена. Це означає, що пастками
енергії виступають самі центри люмінесценції. Така ситуація досить поширена
в системах, для яких характерна міграція енергії збудження, сприяюча
локалізації двох збуджень на одному центрі. Перехід молекули у
високозбуджені стани з деякою вірогідністю може призводити до
безвипромінювального переходу молекули в основний стан, який призводить
до появи додаткового каналу втрати енергії.
Створені на основі кополімера P(DVB+MMA) сцинтилятори, що містять
1.5 мас. % РРО і 0.02 мас. % РОРОР продемонстрували підвищення світлового
виходу на рівні 10 - 15% від аналогічного пластмасового сцинтилятору на
основі кополімеру P(St+MMA), що значно менше очікуваного рівня.
У четвертому розділі розглянута можливість поліпшення часових
характеристик розвитку сцинтиляційного спалаху за рахунок підвищення
рухливості зарядів у полімерному середовищі. В якості методу модифікації
властивостей полімерного середовища, з точки зору зміни рухливості зарядів,
вибрано введення в склад полімерної композиції електронодонорних сполук на
основі молекул, що містять азот в третинному стані – триариламінів. За рахунок
введення подібних електронодонорних добавок рухливість електронів у
полімерній композиції на основі полістиролу може бути збільшена майже на
три порядки від 2×10-9 до 2×10-6 cm2V - 1s-1.
Для використання у складі ПС до електронодонорних сполук
застосовуються досить жорсткі фізико-хімічні і спектрально-люмінесцентні
вимоги: розчинність у полістирольній матриці, спектральна сумісність з
люмінесцентними добавками, синтетична доступність, хімічна і термічна
стійкість.
Якнайповніше переліченим вище вимогам відповідають триариламіни.
Висока рухливість неподіленої електронної пари центрального атому азоту
робить ці сполуки органічними напівпровідниками, що мають високу діркову
провідність.
Для забезпечення провідності носіїв заряду необхідно, щоб концентрація
активатора перевищувала деяке порогове значення, яке складає десятки
відсотків.
Для реалізації цих можливостей був досліджений концентраційний ряд
розчинності вибраних трифеніламінів у стиролі і полістиролі. Найбільшу
розчинність, як у мономері, так і в полімері, мають N-трифеніламін і Nтолілкарбазол. Це робить їх найбільш придатними для створення стійких
полістирольних сцинтиляційних композицій з високим вмістом донорної
компоненти.
Аналіз спектрів поглинання і люмінесценції N-трифеніламіну і Nтолілкарбазолу в полістиролі, дозволив підібрати активатори, що найбільш
відповідають їх спектральним властивостям. Для N-трифеніламіну був
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вибраний 2,5-диметил-1,4-дистирилбензол (DMDSP), а для N-толілкарбазолу –
1,4-біс-(5-фенілоксазоліл-2)бензол (РОРОР).
Для проведення досліджень було отримано ряд ПС з різними
концентраціями електронодонорної компоненти і відповідними активаторами.
Були виміряні часові характеристики і сцинтиляційна ефективність отриманих
сцинтиляторів.
У таблиці 1 приведено значення часу наростання сцинтиляційного спалаху
ПС з різним вмістом N-трифеніламіну.
Тоді, як час наростання стандартного ПС від рівня 0.1 до рівня 0.9 від
максимального значення складає 0.8 нс, то аналогічне значення часів
наростання для нової сцинтиляційної композиції складає 0.45 нс.
Результати вимірів відносного світловиходу зразків полістирольного ПС з
N-трифеніламіном представлені в таблиці 1. Максимальний світловихід у
сцинтилятора, який містить 40 мас. % N-трифеніламіну. Вище 40 мас. %
відбувається досягнення межі розчинності добавки і починається зниження
прозорості сцинтилятора, що призводить до пониження світловиходу.
Таблиця 1
Сцинтиляційні характеристики ПС з різним вмістом N-трифеніламіну
Склад ПС, мас.%
N-Трифеніламін Полістирол

DMDSP

Час
наростання,
нс

Світловихід, %
Відносно
Відносно
UPS923A
антрацену
105
59

30

68

2

0.58

35

63

2

0.53

111

62

40

58

2

0.50

115

65

45

53

2

0.45

95

53

Отже, отриманий швидкий пластмасовий сцинтилятор, що містить
58,0 мас. % полістиролу, 40,0 мас. % N-трифеніламіну і 2,0 мас. % DMDSP, має
не лише значно кращі часові характеристики, але і більш високий світловихід у
порівнянні зі стандартним ПС.
Підвищення світловиходу в даному випадку можна пов’язати з низьким (у
порівнянні
з
полістиролом)
потенціалом
іонізації
використаної
електронодонорної добавки. N-трифеніламін має потенціал іонізації 6,8 eV
(полістирол – 9,2 eV) і широко використовується в якості органічного
полупровідника p-типу. Зниження середнього потенціалу іонізації системи
електронодонорна добавка-полістирол призводить до збільшення загальної
кількості згенерованих пар електрон-дірка у треку іонізуючої частинки і, як
наслідок, до збільшення світловиходу.
Аналіз сцинтиляційних властивостей отриманних полімерних композицій,
говорить про те, що шляхом підвищення рухливості електронів у полімерному
середовищі дійсно можна поліпшити основні характеристики пластмасового
сцинтилятору.
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Для отриманих пластмасових сцинтиляторів з N-толілкарбазолом, як і для
ПС з N-трифеніламіном, було проведено дослідження часових характеристик та
відносного світловиходу (таблиця 2).
Таблиця 2
Сцинтиляційні характеристики ПС с N-толілкарбазолом
Склад ПС, мас.%

Час
РОРОP наростання, нс

Світловихід, %
Відносно
Відносно
UPS923A
антрацену

N-Толілкарбазол

Полістирол

30

69

1

0.34

115

65

35

64

1

0.31

134

75

40

59

1

0.26

140

79

45

54

1

0.29

128

72

Сцинтиляційний спалах в ПС з N-толілкарбазолом розвивається і протікає
значно швидше, ніж в ПС стандартного складу. Отриманий результат доводить
здатність N-толілкарбазола викликати підвищену рухливість електронів у
полімерному середовищі, що приводить до прискорення сцинтиляційного
процесу. Також видно, що час наростання фронту сцинтиляційного спалаху
сцинтилятора, що містить 40 % N-толілкарбазолу, склав 0,29 нс (від рівня 0,1 до
0,9). Це унікальне значення для сцинтиляторів на основі полістиролу без
використання гасників.
Вище за концентрацію 40 мас. % N-толілкарбазолу, як і у разі Nтрифеніламіну, відбувається досягнення межі розчинності добавки і
починається зниження прозорості сцинтилятора, що призводить до пониження
світловиходу.
Світловихід ПС з N-толілкарбазолом майже на 40% перевищує світловихід
стандартного зразка. Це значення є рекордним, оскільки досягти таких високих
показників світловиходу шляхом комбінування різних активаторів і шифтерів у
складі сцинтиляторів на основі полістиролу досі не вдавалося. Потенціал
іонізації N-толілкарбазолу ще менший, ніж у N-трифеніламіна – 5,6 eV. Цей
факт призводить до більш значнішого зниження середнього потенціалу іонізації
всієї системи, а отже до більшої генерації електрон-діркових пар і відповідного
підвищення світловиходу.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ
Результати досліджень, отримані в ході виконання дисертаційної роботи,
забезпечили рішення задачі поліпшення часових характеристик і підвищення
світловиходу пластмасового сцинтилятору шляхом підвищення рухливості
зарядів у полімерній основі і пригнічення ексимерного каналу втрат енергії
збудження.
На основі рішення наукових і технологічних завдань отримані наступні
наукові і практичні результати:
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1.
Запропоновано шлях підвищення світловиходу пластмасового
сцинтилятора за рахунок пригнічення основного каналу втрат енергії
збудження – ексимероутворення. Запропоновано підходи до модифікації
полімерної основи пластмасового сцинтилятора, що дозволяють подавити
ексимероутворення в порівнянні з традиційною матрицею – полістиролом.
2.
Показано, що відділення хромофорної частини молекул від
основного ланцюга додатковими групами, що збільшують відстань між
хромофорами, приводить до зниження вірогідності утворення ексимерів.
Отримано об'ємні пластмасові сцинтилятори на основі бензилметакрилату, в
яких швидкість перенесення енергії збудження на ексимери на два порядки
нижча, ніж в аналогічних сцинтиляторах на основі полістиролу. Показана
важливість наявності умов міграції енергії збудження між хромофорами по
ланцюгах σ-зв’язків основного остову макромолекули для ефективного
перенесення енергії в ПС.
3.
На прикладі кополімерів 4-вінілбіфеніуа показано, що непласка (за
рахунок взаємного повороту фенільних фрагментів) будова хромофора у
бічному ланцюзі полімеру пригнічує утворення ексимерів. Продемонстрована
поява нових впорядкованих колективних станів, що об'єднують хромофорні
групи в полівінілбіфенілі, які можуть ефективно збирати енергію збудження і
перевипромінювати її у більш довгохвильовий діапазон у порівнянні з
поодиноким хромофором. Показано, що таке впорядкування хромофорних груп
макромолекул може значно скоротити час життя їх збуджених станів без
значної втрати енергії.
4.
Продемонстровано, що фіксація хромофорного фрагмента
макромолекули між сусідніми полімерними ланцюгами за допомогою двох
зв'язків, що жорстко закріплюють хромофори, дозволяє повністю подавити
ексимероутворення. Отримані полімерні основи з повною відсутністю
ексимерного каналу втрат енергії збудження, зберігаючи свої спектральнолюмінесцентні властивості незмінними в широкому діапазоні концентрації
хромофорного фрагмента. Показано, що специфічна орієнтація жорстко
фіксованих хромофорів призводить до утворення нового каналу втрати енергії
збудження, а саме – анігіляції двох збуджень на одному оптичному центрі.
5.
Запропоновано шлях поліпшення часових характеристик розвитку
сцинтиляційного спалаху пластмасового сцинтилятора за рахунок введення в
сцинтиляційну композицію електронодонорної добавки, що підвищує
провідність електронів у полімерному середовищі. Обґрунтована потреба
введення електронодонорної компоненти в концентраціях, що становлять
десятки відсотків. Підібрані сполуки триариламінового ряду, що якнайповніше
відповідають фізико-хімічним і спектрально-люмінесцентним вимогам, що
пред'являються до електронодонорної добавки. Отримані полімерні композиції
на основі полістиролу, що містять електронодонорну компоненту в
концентрації до 45 %.
6.
Показано, що введення в сцинтиляційну композицію на основі
полістиролу триариламінів, які дозволяють підвищити рухливість електронів у
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полімерному середовищі майже на три порядки (від 2×10-9 до
2×10-6 cm2V-1s-1), приводить до поліпшення часових характеристик
сцинтиляційного спалаху – скорочення фронту наростання спалаху до 0,25 нс.
7.
Продемонстровано, що введення в сцинтиляційну композицію
молекул триариламінів, які мають значно менший потенціал іонізації (5.6 - 6.2
эВ) в порівнянні з молекулами стиролу (9.6 эВ), в концентраціях понад 30 %
приводить до поліпшення світловиходу пластмасового сцинтилятора (до 140 %
по відношенню до стандартного ПС або 79 % до антрацену).
8.
Розроблений і створений швидкий пластмасовий сцинтилятор на
основі полістиролу, що має рекордно високі значення світловиходу (140 % від
стандарту) і швидкості наростання сцинтиляційного спалаху (0.29 нс) в
порівнянні з відомими аналогами, в яких для зниження часу наростання
використовується гасники люмінесценції.
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АНОТАЦІЯ
Єлісєєв Д.А. Розробка шляхів поліпшення сцинтиляційних
характеристик пластмасового сцинтилятору. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.02.01 – «Матеріалознавство». –Інститут монокристалів НАН
України, Харків, 2019.
Дисертація присвячена розробці шляхів поліпшення сцинтиляційних
характеристик пластмасового сцинтилятору (ПС), а саме поліпшенню часових
характеристик і підвищенню світловиходу ПС за рахунок зміни рухливості
зарядів в полімерному середовищі і пригнічення ексимерного каналу втрат
енергії збудження.
Запропоновано підходи до модифікації полімерної основи пластмасового
сцинтилятора, що дозволяють подавити ексимероутворення в порівнянні з
традиційною матрицею – полістиролом.
Отримано полімерні основи з повною відсутністю ексимерного каналу
втрат енергії збудження.
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Запропоновано шлях поліпшення часових характеристик розвитку
сцинтиляційного спалаху пластмасового сцинтилятора за рахунок введення в
сцинтиляційну композицію електронодонорних добавок - триариламінів, що
дозволяють підвищити рухливість електронів в полімерному середовищі.
Показано, що введення в сцинтиляційну композицію на основі
полістиролу триариламінів приводить до поліпшення часових характеристик
сцинтиляційного спалаху – скорочення фронту наростання та до поліпшення
світловиходу пластмасового сцинтилятора.
Ключові слова: пластмасовий сцинтилятор, світловихід, люмінесценція,
ексимероутворення, хромофор, сцинтиляційний спалах, триариламін.
АННОТАЦИЯ
Елисеев Д. А. Разработка путей улучшения сцинтилляционных
характеристик пластмассового сцинтиллятора. - Рукопись.
Диссертация на получение научной степени кандидата технических наук
по специальности 05.02.01 - "Материаловедение". - Институт монокристаллов
НАН Украины, Харьков, 2019.
Диссертация посвящена разработке путей улучшения сцинтилляционных
характеристик пластмассового сцинтиллятора (ПС), а именно улучшению
временных характеристик и повышению световыхода ПС за счет изменения
подвижности зарядов в полимерной среде и подавления эксимерного канала
потерь энергии возбуждения.
Предложен путь повышения световыхода пластмассового сцинтиллятора
за счет подавления основного канала потерь энергии возбуждения эксимерообразования. Предложены подходы к модификации полимерной
основы
пластмассового
сцинтиллятора
позволяющие
подавить
эксимерообразование по сравнению с традиционной матрицей - полистиролом.
Показано, что отделение хромофорной части молекул от основной цепи
дополнительными группами, которые увеличивают расстояние между
хромофорами, приводит к снижению вероятности образования эксимеров.
Получены
объемные
пластмассовые
сцинтилляторы
на
основе
бензилметакрилата, в которых скорость перенесения энергии возбуждения на
эксимеры на два порядка ниже, чем в аналогичных сцинтилляторах на основе
полистирола.
На примере кополимеров 4-винилбифенила показано, что неплоское (за
счет взаимного поворота фенильных фрагментов) строение хромофора в
боковой цепи полимера подавляет образование эксимеров.
Продемонстрировано,
что
фиксация
хромофорного
фрагмента
макромолекулы между соседними полимерными цепями с помощью двух
связей, которые жестко закрепляют хромофоры, позволяет полностью подавить
эксимерообразование. Полученные полимерные основы с полным отсутствием
эксимерного канала потерь энергии возбуждения, сохраняющие свои
спектрально-люминесцентные свойства неизменными в широком диапазоне
концентраций.

19

Предложен путь улучшения временных характеристик пластмассового
сцинтиллятора за счет введения в сцинтилляционную композицию
электронодонорной добавки позволяющих повысить подвижность электронов в
полимерной среде почти на три порядка (от 2×10 -9 до 2×10-6 cm2V-1s-1).
Подобраны
соединения
триариламинового
ряда,
наиболее
полно
соответствующие физико-химическим и спектрально-люминесцентным
требованиям, предъявляемым к электронодонорной добавке. Получены
полимерные
композиции
на
основе
полистирола,
содержащие
электронодонорную компоненту в концентрации до 45 %.
Показано, что введение в сцинтилляционную композицию на основе
полистирола триариламинов, приводит к улучшению временных характеристик
сцинтилляционной вспышки – сокращению фронта нарастания вспышки вплоть
до 0,25 нс.
Продемонстрировано, что введение в сцинтилляционную композицию
молекул триариламинов, которые имеют значительно меньший потенциал
ионизации (5.6 - 6.2 эВ) по сравнению со стиролом (9.6 эВ), в концентрациях
свыше 30 %, приводит к улучшению световыхода пластмассового
сцинтиллятора.
Разработан и создан быстрый пластмассовый сцинтиллятор на основе
полистирола, имеющий рекордно высокие значения световыхода (140 % от
стандарта) и скорости нарастания сцинтилляционной вспышки (0.29 нс) по
сравнению с известными аналогами, в которых для снижения времени
нарастания используется тушители люминесценции.
Ключевые
слова:
пластмассовый
сцинтиллятор,
световыход,
люминесценция, эксимерообразование, хромофор, сцинтилляционная вспышка,
триариламин.
SUMMARY
Yelisieiev D.A. Development of ways to improve the scintillation
characteristics of a plastic scintillator. – Manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Technical Sciences: Specialty 05.02.01.
– «Material Science». – Institute for Single Crystals of NAS of Ukraine, Kharkiv,
2019.
This thesis is devoted to the development of ways to improve the scintillation
characteristics of a plastic scintillator (PS), namely to improve the timing
characteristics and increase the light output of the PS by changing the charges
mobility in the polymer medium and suppressing the excimer channel of excitation
energy loss.
Approaches to modifying the polymeric base of a plastic scintillator, which
allow to suppress the excimer formation in comparison with the traditional matrix polystyrene have been developed.
Polymeric bases with complete absence of excimer channel of excitation
energy loss were obtained.
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The way to improve the timing characteristics of a plastic scintillator
scintillation pulse by introducing into the scintillation composition electron-donating
additives - triarylamines, which allow to increase the mobility of electrons in the
polymeric medium, is proposed.
It is shown that the introduction into the polystyrene based scintillation
composition triarylamines leads to an improvement in the timing characteristics of
the scintillation pulse - reduction of the pulse rise time and improving the plastic
scintillator light output.
Keywords: plastic scintillator, light output, luminescence, excimer formation,
chromophore, scintillation pulse, triarylamine.

