ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію Єлісєєва Дмитра Анатолійовича
"Розробка шляхів поліпшення сцинтиляційних характеристик пластмасового
сцинтилятору",
що подана на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук
за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство
Дисертаційна робота Єлісєєва Дмитра Анатолійовича присвячена пошуку шляхів вдосконалення сцинтиляційної якості пластмасових сцинтиляторів. Робота виконана в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України, який займає провідне місце
в світі по отриманню пластмасових матеріалів, вивченню їх функціональних характеристик і виробництву детекторів заряджених часток та швидких нейтронів. Задача підвищення світлового виходу полімерних матеріалів виникає не перший раз, але з цілого ряду причин вдале рішення цієї проблеми існувало лише для сцинтиляторів великих розмірів за рахунок покращення їх прозорості.
Справа також полягає у тому, що сучасний рівень фізичного експерименту передбачає значне підвищення просторової роздільної здатності пластмасових сцинтиляторів, що потребує значного підвищення світлового виходу і скорочення часових
параметрів сцинтиляційного імпульсу, в першу чергу часу зростання. Відомі технічні
рішення дозволяли суттєво скоротити фронт зростання спалаху, але за рахунок значного зниження яскравості спалаху. Продуктивних ідей, а тем більш вдалих технічних
рішень щодо покращення швидкодії пластмасових сцинтиляторів без втрат сцинтиляційного свічення не існувало на момент постановки теми дисертаційної роботи. Тому,
розробка сцинтиляційного матеріалу без вказаних недоліків була актуальним і дуже
важливим завданням.
При розробці пластмасових сцинтиляторів з кращою швидкодією і збільшеним
світловим виходом виникає низка специфічних проблем, що пов’язані з будовою основи пластику, вибором домішок-активаторів, концентрацією первинної та вторинної
домішки, великими розмірами детектору та ін. Автору дисертації – Дмитру Єлісєєву
– вдалося вирішити ці складні завдання та внести свою вагому лепту у цій розділ сцинтиляційного матеріалознавства. Дисертація побудована в традиційний спосіб і складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку цитованої літератури та додатків.
У першому розділі проведено аналітичний огляд літературних даних за темою
дисертації. Надано загальну характеристику пластмасових сцинтиляторів, описано їх
склад. Головним чином увагу автора зосереджено на основних перевагах і недоліках
матеріалу. Розглянуті традиційні шляхи поліпшення сцинтиляційних характеристик
(світлового виходу і часу зростання та загасання сцинтиляцій).
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Проаналізовано основні напрями можливого покращення сцинтиляційної ефективності і запропоновано шлях підвищення сцинтиляційної ефективності за рахунок
пригнічення основного каналу втрат енергії. Тому, прискіпливо розглянуто канали
втрат енергії збудження і виявлено, що основним із них є утворення так званих ексимерів.
Сформульовано мету та завдання дисертаційної роботи. Незважаючи на відносно
малий обсяг обзору (лише 2 параграфи), на мою думку викладеної інформації достатньо для розуміння сенсу дисертаційної роботи.
У другому розділі описано експериментальні методи, використані в ході проведення роботи. Наведено характеристики вихідної сировини і розчинників, що застосовувалися для синтезу полімерних основ. Описано методики синтезу мономерів, отриманих безпосередньо в лабораторії. Приведено методики синтезу електронних донорних сполук триариламінового ряду. Полімерні зразки отримували методом вільнорадикальної полімеризації в масі. Приведено дані про температурно-часові режими
полімеризації для кополімерів різного складу.
Описано методи вимірювання спектрів люмінесценції та збудження, кінетики загасання люмінесценції, подробиці визначення параметрів сцинтиляційного імпульсу,
відносного світлового виходу, а також вимірювальні установки.
Вважаю, що використане обладнання є достатнім для вирішення завдань роботи.
Ідейний зміст дисертації базується на наступних важливих результатах, сформульованих в авторефераті як наукова новизна роботи.
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.
2. На прикладі кополімерів 4-вінілбіфеніла показано, що неплоске (за рахунок взаємного повороту фенільних фрагментів) будова хромофора в бічному ланцюзі полімеру пригнічує утворення ексимерів. Продемонстровано появу нових впорядкованих колективних станів, об'єднуючих хромофорні групи в полівінілбіфенілі, які
можуть ефективно збирати енергію збудження і випромінювати 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 утворення ексимерів. Отримано полімерні
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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 cm2 V–1s–1), приводить до покращення часових характеристик сцинтиляційного імпульсу – скорочення фронту
зростання 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 покращення світлового виходу пластмасового сцинтилятору (до 140 % по відношенню
до стандартного ПС або 79 % до антрацену).
Приведені пункти наукової новизни пов’язані з результатами, що представлені у
розділах 3 і 4. Розглянемо далі науковий сенс цих розділів.
Розділ 3 є центральним місцем дисертації. В цьому розділі розглянуто шляхи підвищення конверсійної ефективності за рахунок пригнічення головного каналу втрат
енергії збудження, тобто утворення ексимерів. Для зниження вірогідності утворення
ексимерів розглянуто наступні підходи:
 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 може зменшити вірогідність утворення ексимерів, перешкоджаючи зближенню 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.
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У рамках другого підходу (жорсткої фіксації хромофорних фрагментів) розглянуті полімери, зшиті дивінілбензолом (DVB), хромофорною групою якого теж є фенільне кільце. 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.
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.
Розділ 4 присвячено розгляду можливості покращення інерційних характеристик
сцинтиляційного імпульсу за рахунок підвищення рухливості зарядів у полімерному
середовищі. Модифікацію полімерної матриці здійснено введенням електроннодонорних сполук на основі молекул, що містять азот в третинному стані – триариламінів. Успішна реалізація цього підходу як раз і відображена у п.4 наукової новизни.
Для використання у складі пластмасового сцинтилятору 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.
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 світловий вихід у порівнянні зі стандартним пластмасовим сцинтилятором (полістиролом).
Сцинтиляційний спалах в ПС з N-толілкарбазолом розвивається і протікає значно
швидше, ніж в ПС стандартного складу. Отриманий результат доводить здатність Nтолілкарбазола 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-
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толілкарбазолу, склав 0,29 нс (від рівня 0,1 до 0,9). Це унікальне значення для сцинтиляторів на основі полістиролу без використання гасників.
Отже розроблено новий швидкий сцинтилятор на основі полістиролу. Світловий
вихід такого матеріалу з N-толілкарбазолом майже на 40% перевищує світловий вихід
стандартного зразка. Це значення є рекордним, оскільки досягти таких високих показників шляхом комбінування різних активаторів і шифтерів у складі сцинтиляторів на
основі полістиролу досі не вдавалося.
У додатках надано необхідну інформацію щодо використання результатів роботи, серед яких відзначу лабораторну методику виготовлення пластмасових сцинтиляторів з підвищеним світловим виходом.
Практичне значення одержаних результатів 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 світлового виходу (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.
Завдяки цьому велику частку наукових результатів здобувача доведено до практичної реалізації. Технічну новизну його розробок підтверджено чотирма патентами
України.
Зауваження до дисертації Дмитра Єлісєєва.
1. Перше зауваження стосується термінології. Зазвичай автор не розрізняє терміни
сцинтиляційна ефективність та світловий вихід. Складається враження що вони є
синонімами. Насправді технічний світловий вихід є добутком конверсійної ефективності на коефіцієнт світлозбору. Метою здобувачеві було підвищення сцинтиляційної (конверсійної) ефективності.
2. Друге зауваження стосується формулювання актуальності роботи. Читаємо: «Процес утворення сцинтиляційного спалаху умовно можна розбити на два етапи. На
першому … На другому …». Сформулювати актуальність теми можна без таких
подробиць, що більш притаманні літературному огляду.
3. Трете зауваження стосується п. 3 наукової новизни, де мова йде про полімерні основи з повною відсутністю ексимерного каналу втрат енергії збудження. Останнє
речення «Показано, що специфічна орієнтація жорстко фіксованих хромофорів
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призводить до утворення нового каналу втрати енергії, а саме – анігіляції двох збуджень на одному оптичному центрі». На мій погляд занадто категорично, цей висновок правомірний лише у рамках екситонної моделі M. Kasha.
Для ілюстрації моделі M. Kasha на рис. 3.20 приведено структуру такого самотнього центру люмінесценції (комплексу димерної структури). На малюнку присутні
дві стрілки, але пояснень того, що вони позначають немає у підпису до малюнку,
пояснення відсутні і в тексті відповідного параграфа. Інтуїтивно можна припустити, що стрілки відносяться до дипольних моментів.
Експериментальне підтвердження того, що «екситонна» модель правомірна до полідивінілбензолу надано на рис. 3.23. Читаємо на сторінці 89: «перебудова кривих
загасання, представлених на рис. 3.3 в координатах 1/n(t)  exp(t), повинна призводити до прямої лінії». Вкажу на 3 помилки: по-перше «в координатах 1/n(t) vs
exp(t)»; по-друге, на рис. 3.3 представлено спектр (не кінетика); по-третє, «приводити», тому що «призводити» має негативний сенс.
Ще одне зауваження стосується розділу 2 і скорочень, список яких надано на сторінці 5 дисертації. На стор. 60 читаємо: «напівширина апаратної функції не перевищує 490 пс,  складає 210 пс». Позначення  випливає перший раз, воно відсутнє
у списку скорочень. Можна здогадатися, що це є дисперсія розподілу, що надано
на рис. 2.3. Додамо, що термін «часова роздільність» у підпису до цього рисунку,
як і «просторова роздільність» (стор. 15) опонент не розуміє. Здобувач не розглядає
ці терміни коли описує основні сцинтиляційні характеристики на стор.14.
Також є декілька зауважень до оформлення автореферату дисертації. В таблицях 1
і 2 надані дані про час зростання сцинтиляційного імпульсу, але матеріали різного
складу порівнюються лише між собою. Так, розкид даних складає 0,34… 0,26 нс
(табл. 2 автореферату). Насправді, порівняно з еталоном, час зростання змінюється
від 0,8 до 0,26 нс. Дуже незручно відшукувати в тексті вихідні параметри стосовно
еталону. І останнє, автор користується в чисельних позначеннях як європейською
(крапка) так і національною (кома) традицією.

Однак ці зауваження принципово не знижують наукову і практичну цінність дисертації Дмитра Єлісєєва, яка в цілому являє собою закінчене наукове дослідження, а
основні результати роботи та висновки є обґрунтованими та достовірними. Достовірність отриманих результатів обумовлена використанням сучасного і добре апробованого устаткування і підтверджується висновками закордонних наукових центрів. Наукові та практичні результати мають усі ознаки обраної спеціальності – матеріалознавство. За значенням результатів та обсягом матеріалу представлена дисертація відповідає існуючим вимогам щодо кандидатських дисертацій.
Основний зміст дисертації та положень наукової новизні достатньо повно розкрито в 15 опублікованих працях. Серед них 7 статей у профільних журналах, 4 патенти України на винахід, і тези доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях.

