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Дисертаційна робота Чайки Михайло Анатолійовича виконана в Інституті

монокристалів НАН України, який займає провідне місце в світі по вирощуванню
кристалів, в тому числі лазерних матеріалів на основі ітрій-алюмінієвого гранату. Досягнення фахівців ІМК стосуються також отримання керамічних матеріалів,

зокрема на основі MgF2, а в останні роки на основі складних оксидів.

Лазери та лазерні технології широко застосовуються в промисловості, ме-

дицині, побутовій техніці, а також в інформаційних технологіях. Що стосується
твердотільних лазерів, то головна тенденція їх розповсюдження пов'язана зі зро-

станням попиту на імпульсні лазери високої потужності. Головними частинами

такого лазера є активний елемент та модулятор добротності. Найпопулярнішими матеріалами для виготовлення активних елементів та модуляторів доброт-

ності є YAG:Nd(Yb) та YAG:Cr4+, відповідно, завдяки відмінним генераційним, механічним і теплофізичним властивостям.

На даний час для отримання кристалів YAG:Cr4+ широко застосовуються ме-

тоди направленої кристалізації з розплаву. Наряду з перевагами дані технології

мають ряд суттєвих обмежень: висока вартість та розміри кристалів до 100 мм.

Це створює вільну нішу на ринку лазерних матеріалів, котра може бути представлена керамічними лазерними матеріалами.

Технологія отримання кераміки YAG:Nd(Yb) досягнула значних успіхів в

останнє десятиліття. Лазери на основі кераміки YAG:Nd досягли потужності ге-

нерації в безперервному режимі більше 100 кВт. Саме тому очікується, що в найближчі 10 років більшість твердотільних лазерів будуть складати лазери з акти-

вними елементами з лазерної кераміки. Проте проблемою є отримання кераміки
YAG:Cr4+ високої якості.

На момент початку роботи були відомі лише кілька робіт присвячених син-

тезу кераміки YAG:Cr4+. В даних працях (як і у випадку кераміки YAG:Nd,Yb) використовували метод реакційного спікання у вакуумі індивідуальних порошків
оксидів Y2O3, Al2O3 та добавки-модифікатори. Управління параметрами спікання

і, особливо, концентрацією добавок є ключем до управління параметрами кінце-

вої кераміки. Проте на сьогоднішній день є тільки часткові дані про вплив параметрів спікання на властивості кераміки YAG:Cr4+.
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Таким чином, встановлення впливу добавок-модифікаторів на структуру та

зміну зарядового стану іонів Cr в кераміці YAG:Cr в умовах реакційного спікання

у вакуумі є окремою важливою матеріалознавчою проблемою, яка визначила основні напрями досліджень цієї дисертаційної роботи.

Представлена дисертація складається із вступу, восьми розділів, висновків,

та списку цитованої літератури з 117 найменувань і додатків. Робота містить 60
рисунків, 19 таблиць, які подано в потрібних місцях, і має загальний обсяг 151
сторінку.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульо-

вана мета роботи та поставлені задачі, які необхідно вирішити для її досягнення,

визначені об’єкт і предмет дослідження, показано наукову новизну та практичне

значення отриманих результатів. Наведено дані про особистий внесок здобувача.

У першому розділі «Отримання та властивості кераміки ітрій алюмінієвого

гранату, що допований іонами хрому Cr4+, як матеріалу пасивного модулятора
лазерного випромінювання» відображено короткий огляд твердотільних лазерів

та фізико-хімічні аспекти технології отримання кераміки ітрій алюмінієвого гра-

нату. Вважаю, що літературний огляд відповідає меті роботі і написано кваліфі-

ковано. Але спостерігається протиріччя у викладенні матеріалів дисертації і автореферату. Так, у авторефераті вказано, що «у першому розділі відображено ко-

роткий огляд твердотільних лазерів та фізико-хімічні аспекти технології отри-

мання кераміки ітрій алюмінієвого гранату». Тобто лише деякі аспекти техноло-

гії. Насправді це не так, усі основні подробиці технологічного процесу розглянуто

досить ретельно, за винятком впливу модифікуючи домішок SiO2 та CaO, механізм дії яких розглянуто окремо у розділі 3.

Другій розділ «Експериментальна методика та апаратура» присвячено опису

об'єктів, методів дослідження і експериментальних установок. Кераміку YAG:Cr4+

було отримано методом твердофазного синтезу в режимі вакуумного спікання

індивідуальних порошків оксидів при температурі від 1750°С до1800°С протягом
10-50 годин з подальшим відпалом на повітрі. Для перезарядки хрому в чотиривалентний стан, після вакуумного спікання, проводився окислювальний відпал.

Вважаю, що описані прилади є достатнім ґрунтом для реалізації мети роботи.

Застосовані у роботі методи високого просторового розділення для вивчення
структури границь і сучасні методи аналізу складу поверхневого шару позитивно характеризують дисертацію М. Чайки.

Ідейний сенс дисертації базується на 5 пунктах наукової новизни.

1. Встановлена ефективність іонів Са2+, як домішки, яка сприяє спіканню і запобігає аномальному росту зерен кераміки YAG:Ca.

3

2. Визначено, що добавка Cr2O3 приводить до узгодження процесів фазоутворення та ущільнення під час реакційного спікання Y2O3 і Al2O3 за рахунок формування проміжної фази YCrO3 при Т=1300°С. При цьому сповільнюється
твердофазна реакція утворення проміжного перовскіту YAlO3, що дозволяє
уникнути великих пор і підвищити об'ємну однорідність кераміки.
3. Доведений вплив іонів Са2+ на процес формування зеренної структури кераміки YAG:Cr, який полягає в сегрегації Са2+ в наношарі завтовшки ≈ 4 нм на
границях зерен, що інгібує дифузію катіонів через міжзеренні границі. При
цьому процес ущільнення домінує над процесом рекристалізації, що приводить до зменшення середнього розміру зерна в більш розгалуженій мережі
границь, сприяє усуненню пор та, як наслідок, підвищення прозорості кераміки.
4. Встановлена немонотонна залежність ефективності перезарядки іонів
Cr3+→Cr4+ від концентрації проти іонів Са2+ (0.04 – 0.8 ат.%), яка характеризується максимумом і спричинена нерівномірним розподілом іонів Са2+ в зерні
кераміки. Показано, що концентрація Са2+ = 0,5 ат.% дозволяє отримати кераміку YAG:Cr4+з найвищим відносним вмістом іонів Cr4+/Crtot=0,25.
5. Показано, що в комплексному процесі формування іонів Cr4+ в тетраедричному оточені в кераміці YAG:Cr4+ швидкість перезарядки іонів Cr3+→Cr4+ значно
нижча за швидкість подальшого перерозподілу іонів Cr4+ між октаедричними
та тетраедричними позиціями. Встановлено, що перезарядка іонів Cr3+→Cr4+
лімітується внутрішньозереною дифузією кисню (ЕА= 2,7 еВ) і залежить від
температури, в той час, як співвідношення іонів Cr4+ в тетраедричних і октаедричних позиціях не залежить від температури в інтервалі 1000-1300°C, що
вказує на низьку енергію реакції перерозподілу іонів Cr4+.
Третій розділ «Дослідження впливу добавки SiO2 на мікроструктуру, щіль-

ність, та оптичні властивості кераміки YAG:Cr,Ca» присвячено вивченню особливостей негативного впливу модифікатора SiO2 на кераміку YAG:Cr.

Встановлено погіршення оптичних характеристик кераміки при спільному

використанні СаО та SiO2 в порівнянні з керамікою без СаО. Використання SiO2
призводить до формування розплаву при температурі близько 1400°С та/або
формування катіонних вакансій в об’ємі YAG для стабілізації іонів Si4+. Проте до-

давання СаО приводить до утворення інших проміжних сполук в області темпе-

ратур 1400°С та стабілізації іонів Si4+ в об’ємі YAG в комплексі [Ca2+_Si4+] без не-

обхідності формування катіонних вакансій. Крім того іони Са2+ стабілізовані Si4+
не беруть участь в формуванні Cr4+. Отже добавка-модифікатор SiO2 не може бу-

ти застосована для синтезу кераміки YAG:Cr4+.
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Четвертий розділ називається «Вплив іонів Са на мікроструктуру та оптичні

властивості кераміки YAG:Ca». Наявність СаО може суттєвим чином вплинути на

властивості кераміки. Дослідження проводили на керамічних зразках YAG:Ca, в
яких концентрація Са2+ була змінним параметром.

На підґрунті дилатометричних, електронно-мікроскопічних та оптичних до-

сліджень встановлено, що добавка CaO істотно впливає на ріст зерна, причому

збільшення концентрації Са призводить до збільшення середнього розміру зерна
кераміки YAG:Ca.

П'ятий розділ «Взаємний вплив іонів Са та Cr на структурні та оптичні влас-

тивості кераміки YAG:Cr,Ca» присвячений встановленню концентраційних обмежень щодо введення добавки кальцію.

Вплив іонів Ca2+ розглянуто з точки зору максимальної перезарядки іонів

Cr3+. Встановлено, що оптимальна концентрація Са становить 0.5 ат.% для виго-

товлення кераміки YAG:Cr4+ методом реакційного спікання у вакуумі.

Шостий розділ «Взаємний вплив іонів Са та Cr на структурні та оптичні вла-

стивості кераміки YAG:Cr,Ca» тісно пов'язаний з пунктом новизни 3: «Доведений

вплив іонів Са2+ на процес формування зеренної структури кераміки YAG:Cr,

який полягає в сегрегації Са2+ в наношарі завтовшки ≈ 4 нм на границях зерен,
що інгібує дифузію катіонів через міжзеренні границі. При цьому процес ущіль-

нення домінує над процесом рекристалізації, що приводить до зменшення сере-

днього розміру зерна в більш розгалуженій мережі границь, сприяє усуненню
пор та, як наслідок, підвищення прозорості кераміки».

Було встановлено, що додавання 0,1 ат.% Cr у вигляді Cr2O3 підвищує опти-

чну прозорість кераміки YAG:Cr4+.

Сьомий розділ «Роль іонів Са2+ у формуванні кераміки YAG:Cr4+,Ca2+ високої

оптичної якості» є найбільш інтересним та інформативним, на мій погляд. У цьому розділі розглянуто складні процеси, що відбуваються на границях розділу керамічних зразків, з метою визначення міграції іонів Ca2+.

Границі зерен були чистими та не містили інших додаткових фаз. Зазвичай

біля границь зерен було виявлено шар, збагачений Са, товщина якого була приб-

лизно 4 нм. Цей шар мав ту ж структуру та кристалографічну орієнтацію що і
об’єм зерна. В керамічному зразку до відпалу концентрація Са в шарі досягала

5 % RTM, а після відпалу на повітрі дана концентрація знизилася до 0,7% RTM, де

RTM означає атому концентрацію елемента відносно загальної кількості атомів
металів, C(M)= [n(M)*100]/[n(Y) + n(Ca) + n(Al) + n(Cr)]. Даний ефект автор по-

яснює зменшенням концентрації кисневих вакансій, що стабілізують Ca2+, після

відпалу на повітрі.
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Далі автор припускає, що іони Са2+ у даному шарі сприяють утворенню ке-

раміки YAG:Cr4+,Ca2+ високої щільності. В керамічній технології ущільнення є

більш бажаним процесом, тоді як рекристалізація повинна бути пригнічена.

Обидва процеси регулюються дифузією вакансій, а в нашому випадку їх загальна

швидкість обмежена швидкістю дифузії іонів Y3+. Шар, збагачений Са, гальмує
дифузію вакансій Y, тим самим зменшуючи перенесення маси через межі зерна.

За рахунок чого процес ущільнення домінує над процесом рекристалізації. Цей
процес призводить до зменшення розміру зерна, більш розгалуженої мережі гра-

ниць, більш ефективного усунення пор з кераміки та, нарешті, покращення оптичних властивостей кераміки. Нагадаю, що це є авторською гіпотезою.

Восьмий розділ «Кінетика зміни валентного стану іонів Cr3+ до Cr4+ та між-

вузловий катіонний обмін іонів Cr4+ в кераміці YAG:Cr,Ca» є головним для розу-

міння роботи, саме з ним пов’язаний пункт новизні 5. Показано, що в комплексному процесі формування іонів Cr4+ в тетраедричному оточені в кераміці

YAG:Cr4+ швидкість перезарядки іонів Cr3+→Cr4+ значно нижча за швидкість по-

дальшого перерозподілу іонів Cr4+ між октаедричними та тетраедричними пози-

ціями. Встановлено, що перезарядка іонів Cr3+→Cr4+ лімітується внутрішньозе-

реною дифузією кисню (ЕА= 2,7 еВ) і залежить від температури, в той час, як

співвідношення іонів Cr4+ в тетраедричних і октаедричних позиціях не залежить

від температури в інтервалі 1000-1300°C, що вказує на низьку енергію реакції
перерозподілу іонів Cr4+. Вважаю, що автор помилково написав «енергію реак-

ції», насправді «енергія активації».

Відмінною рисою дисертації є те, що вона має не аби яке практичне значен-

ня. Вивчення фізико-хімічних основ впливу модифікуючих добавок CaO та Cr2O3

на процес спікання та властивості кераміки YAG:Cr4+, що встановлені за резуль-

татами роботи, дозволили автору синтезувати керамічний матеріал YAG:Cr4+ методом реакційного спікання у вакуумі без використання функціональної добавки

оксиду кремнію та з оптимальною концентрацією функціональної добавки оксиду кальцію.

Отриманий керамічний матеріал YAG:Cr4+ відповідає вимогам до матеріалів

для пасивної модуляції добротності твердотільних лазерів з генерацією на довжині хвилі 1064 нм. Про це свідчать його характеристики: коефіцієнт лінійного

пропускання складає близько 82% на вказаної довжині хвилі для кераміки (коефіцієнт оптичних втрат 0,1 см–1) до окислювального відпалу, коефіцієнт погли-

нання іонів Cr4+ в області λ=1064 нм дорівнює близько 4 см–1 для кераміки після

окислювального відпалу. На стендових випробуваннях пасивного затвору, що
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був виготовлений за пропонованим способом, було одержано імпульс генерації з
частотою 8 кГц і тривалістю 10 нс.

Приємно відзначити, що розробка захищена патентом України на винахід.

Однак аналізуючи цей важливий результат, знаходимо рекомендацію у додатках,

де надано відповідний акт іспитів: «для підвищення якості модулятора доброт-

ності необхідно покращити однорідність кераміки». Хочу побажати автору вирішити і цю може найважливішу проблему.

Автореферат дисертації в цілому відображає її зміст та добре ілюстрований, і

може бити використаний для швидкого ознайомлення з матеріалом дисертації.
Однак в ньому зустрічаються стилістичні огріхи і жаргонні висловлювання.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Зауваження до дисертації М.А. Чайки.
Перше зауваження стосується літературного огляду дисертації. Вважаю замалим обговорювання впливу домішок на процес спікання у вигляді одного абзацу у кінці розділу 1. Загальний розгляд впливу модифікаторів слід було
провести окремим параграфом в огляді, а деякі суттєві аспекти – у відповідних розділах.
Друге зауваження до практичного значення, яке сформульоване досить переконливо і голосно. Але в додатках надано відповідний протокол, де присутня
рекомендація: «для підвищення якості модулятора добротності необхідно покращити однорідність кераміки».
Наступне зауваження стосується висновків. Читаємо пункт 1, 2 або 3: «вплив
добавки на формування оптичних властивостей». Наявність або відсутність
домішки впливає на процеси. Можу уявити формування пористої структури,
але не розумію вираз «формування властивостей». Далі використано вираз
«ступень прозорості». Прозорість (краще пропускання) вимірюється в процентах, а в яких одиницях її ступень?
Для ілюстрації оптичних досліджень автор вважає за краще використовувати
термін «прозорість», хоча вимірює пропускання. Оптичні втрати включають
поглинання та розсіювання (на границях зерен та порах), тому доречним є
термін «пропускання».
Автор раз за разом повторює в дисертації, що має діло з реакційним спіканням, але інколи використовує термін «реактивне спікання».
Також є декілька зауважень до оформлення дисертації. Частина рисунків надана іноземною мовою. Десятинні дробі написано через крапку, лише інколи в
найбільш відповідальних випадках – через кому. Позначення вісі абсцис на
рис.7 автореферату (обернена температура, 1/T): праворуч [°K], ліворуч – K–1.

Однак ці зауваження принципово не знижують наукову і практичну цінність
дисертації Чайки Михайло Анатолійовича, яка в цілому являє собою закінчене
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HayKoBe AocJIiAlKeHHs, a ocHoBHi pe3yJrbrarr4 po6orra ra Br,rcHoBKH e o6fpyHToBaHraMH. AocroaipHicrr orpHMaHI,Ix pe3yJrbrarie o6yuoB,rreHa BuKopHcraHHflM cyracrux i

4o6pe anpo6onaHl{x HayKoBI{x npz"rra4ie i ui4rnepA)ny€Tbcs ni4rnopronanicrrc pesylrtarin. Hayrconi Ta rpaKTlavHi pesyabraru MarcTb yci osHarcu o6paHoi cneqiantHocri - prarepiaaosHaBcrBa.
Ocnonuufi sMicr AI,IcepraIIii ra uoaolreHb uaynoeoi HoBr,r3Hr,r AocrarHbo rroBHo
po3KpI4To n 13 ony6riroeaHlax HayKoBr,rx rpar{flx. IIefi c[t4coK cKJraAa€Tbcfl 3 6 crarefi
u uixnapoAHl,Ix i eirqzeHsHlax nponi4nrax Qaxoeux xypHaJra& oAHoro nareHTy Ha
nzuaxi4 ta 6 tes 4ononi4efi Ha uaynoBr,rx rcoHQepenqiax. Cepe4 upoQinrunx )KypHaris Ntpt cnoctepiraeMo rarci npecrnxHi sn Functional Materials (2 crarri), vrixuapo4ue
BHAaHHff Ceramics International, uinniqHe-aMepuKaHcbKe fournal of the American Ceramic Society, enponeficrre lournal of the European Ceramic Society, a rarox The
fournal of Chemical Physics. IlepeniveHi ara4aHHs BXoAflrb Ao 6asu AaHrax SCOPUS. fo
Ilboro nepelixy MolI(Ha AoAarI4 TaKolr( nareHT Ha BraHaxi4 <<Cnoci6 orpnruraHnfl Kepauirn itpifi-aarcuiHiesoro rpaHa',ry, ulo AorroBannft ioHaun xpotry (IV)u.
lli4cyuonyrcqe cKa3aHe, s BBalr(aru, lqo Ar4cepraqifiHa po6ora <<Ytrrostl i saKoHouipHocti QoprwynanHa Qasonoro cruIaAJr ra uirpocrpyrrrlpr{ nepauin YAG:Cr++>, e KBaniQixaqifiHolo HayKoBoro [paqerc, sKa 3a aKTyanbHicrro, o6cRrolur, HoBr,r3Horo pe3yJrbtatie, [paKTI,IrrHI,IM 3HaqeHHqM pospo6on nosHicrrc ui4uoui4ae rnaniQiraqifinnu nnMoraM Ao Al,Icepraqifi na a4o6yrrs HayKoBoro cryrreHfl KaHAuAara rexniqHrax HayK, a
il antop - Mnxafino Hafira - 3acJlyroBy€ rpvcyAlr(eHHs fiovry BrreHoro cryreHq KaHAr4Aara texniqnux HayK sa cneqia.nrHicrro - 02.05.01 - rraarepiaJro3HaBcrBo.
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