ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу
ЄЛІСЄЄВА ДМИТРА АНАТОЛІЙОВИЧА
«Розробка шляхів поліпшення сцинтиляційних характеристик
пластмасового сцинтилятору»,
що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.
Актуальність теми.
Дисертаційна робота Єлісєєва Дмитра Анатолійовича присвячена
розробці

шляхів

поліпшення

таких

характеристик

пластмасового

сцинтилятору як світловихід та часові параметри розвитку сцинтиляційного
спалаху. Дисертація відповідає положенням спеціальності 05.02.01 –
матеріалознавство.
Пластмасові сцинтилятори (ПС) мають ряд безумовних переваг, таких
як технологічність, простота виробництва й обробки, відносна дешевизна,
висока прозорість до власного випромінювання, стійкість до вологи,
атмосферних і механічних дій та інші.
Але

розвиток

вдосконалення

та

сучасного
поліпшення

фізичного

експерименту

характеристик

вимагає

сцинтиляторів,

що

використовуються. Насамперед це підвищення просторової роздільності ПС,
що неможливо без підвищення світловиходу та чіткіших часових прив'язок і
підвищення швидкодії.
Підвищення

швидкодії

ПС

традиційно

досягається

значним

збільшенням концентрації активатора або введенням різного роду гасників
люмінесценції. Такий підхід дозволяє корегувати часові параметри розвитку
сцинтиляційного спалаху, але завжди призводить до втрати світловиходу.
Традиційний підхід до збільшення світловиходу полягає у оптимізації
складу ПС, тобто в переборі різних можливих комбінацій полімерної матриці
та люмінесцентних добавок. Такий підхід виявився суто емпіричним і не
дозволив істотно поліпшити світловихід ПС.

Отже, для того щоб ПС відповідали сучасним вимогам необхідно
шукати нові підходи до вдосконалення їх параметрів. Тому розробка шляхів
поліпшення сцинтиляційних характеристик ПС виявляється актуальною
задачею на сьогоднішній день.
Ступінь

обґрунтованості

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій, сформульованих у дисертації.
Рівень обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій,
сформульованих в дисертаційній роботі Єлісєєва Д.А. є високим і не
викликає сумніву. Обґрунтованість наукових положень базується на аналізі
літературних і патентних джерел за даною проблемою, чіткій постановці
мети і задач дослідження, використанні сучасних методів дослідження,
критичному аналізі отриманих результатів та якісному формулюванні
висновків.
Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій не
підлягають сумніву.
Достовірність результатів дисертаційного дослідження забезпечується
використанням сучасного обладнання і методів досліджень, а наукові
результати здобувача успішно використані на практиці при розробці
лабораторної методики виготовлення швидких пластмасових сцинтиляторів з
підвищеним світловим виходом та при впровадженні нових сцинтиляторів у
дослідне виробництво в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України.
Наукова новизна результатів дослідження.
Найбільш вагомі результати роботи сформульовані у п’яти пунктах
наукової новизни представленні нижче:
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 σ-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

Продемонстровано

полімеру
появу

нових

пригнічує

утворення

упорядкованих

ексимерів.

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.
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).
Повнота викладення результатів в опублікованих працях.

Основні положення результатів досліджень відображені у 15 наукових
працях, в тому числі у 7 статтях у спеціалізованих вітчизняних та зарубіжних
періодичних виданнях, 4 тезах доповідей на міжнародних наукових
конференціях різного рівня та у 4-х патентах України.
Автореферат містить всю необхідну для оцінки роботи інформацію,
включає основні положення, висновки і рекомендації, які приведені в
дисертації.
Практична цінність роботи. Результати досліджень, отримані в ході
виконання дисертаційної роботи, забезпечили рішення задачі поліпшення
часових

характеристик

і

підвищення

світловиходу

пластмасового

сцинтилятору.
На основі рішення наукових і технологічних завдань отримані наступні
наукові і практичні результати:
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.
Завдяки реалізації запропонованих підходів отримано полімерні основи з
повною відсутністю ексимерного каналу гасіння енергії збудження і створені
нові ПС на їх основі.
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. В результаті розробки
цього шляху 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.

Ряд отриманих у роботі результатів доведено до практичної реалізації.
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.
Дискусійні положення та зауваження до дисертації:
1.

У розділі 3.1.1 (стр. 64) автор стверджує, що вже при вмісті

стиролу в кополімері 1 % світіння хромофорів практично зникає. Але далі
приводить літературні дані (рис 3.3) з яких можна встановити, шо при
концентрації стиролу 1% інтенсивність люмінесценції хромофорів перевищує
світіння ексимерів.
2.

У четвертому розділі описані пластмасові сцинтилятори з

високим вмістом електронодонорної добавки – триариламінів. Добавка
вводиться у сцинтилятор у кількості до 40 мас.%, що підіймає питання
довготривалої стабільності подібних полімерних композицій.
3.

Дисертації для більшої наочності не достає фотоматеріалу, який

демонструє отримані нові ПС.
4.

У тексті дисертації були допущені деякі поодинокі граматичні та

стилістичні помилки.
5.

В авторефераті не відображено зміст підрозділу 3.4 «Підвищення

сцинтиляційної ефективності ПС за рахунок жорсткої фіксації активатора в
полістирольній матриці».
Наведені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку
роботи.

Висновок
Дисертаційна робота Єлісєєва Дмитра Анатолійовича «Розробка шляхів
поліпшення сцинтиляційних характеристик пластмасового сцинтилятору», за
своїм

змістом

відповідає

паспорту

спеціальності

05.02.01

матеріалознавство, є завершеним науковим дослідженням, завдяки якому
отримані нові науково обгрунтовані результати, що в сукупності розв'язують
науково-технічне

завдання

зі

шляхів

поліпшення

сцинтиляційних

характеристик пластмасового сцинтилятору.
Враховуючи актуальність теми дисертаційної роботи, наукову новизну
та практичну значимість отриманих результатів, обгрунтованість наукових
положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, вважаю,
що дисертаційна робота Єлісєєва Д.А. «Розробка шляхів поліпшення
сцинтиляційних характеристик пластмасового сцинтилятору» відповідає
вимогам

до

присудження

кандидатських
наукових

дисертацій,

ступенів»

щодо

зокрема

п.9,11,12.

кандидатських

«Порядку
дисертацій,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р.
№ 567, а її автор заслуговує присудження наукового ступеню кандидата
технічних наук за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство.
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