ВІДГУК
Офіційного опонента Федоренко Олени Юріївни на дисертаційну роботу
Тінькової Віри Сергіївни «Отримання мікро- та нанопорошків ZnWO 4 для
композиційних сцинтиляторів», подану на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство
Актуальність теми дисертаційної роботи
Затребуваність сцинтиляційних матеріалів в медицині, ядерних дослідженнях і космічних програмах стимулює пошук нових матеріалів, що відповідають
сучасним вимогам. Кристали, які сьогодні широко використовують як сцинтилятори, мають певні недоліки. Так, вольфрамат кадмію CdWO 4, який володіє високим світловим виходом і радіоактивної чистотою, має тривалий спад післясвітіння
(~15-20мкс); для монокристалу ортогерманату вісмуту Bi4Ge3O12 з часом відбувається зменшення ефективності люмінесценції внаслідок так званого «радіаційного
старіння». Тому пошук нових сцинтиляційних матеріалів, що характеризуються
високим рівнем і однорідністю світлового виходу, а також скороченим часом післясвітіння, є важливим завданням матеріалознавства.
Останнім часом активно вивчається можливість використання як сцинтиляційних матеріалів кристалів вольфраматів і молібдатів, що володіють хімічною,
термічної і радіаційної стійкістю. Інтерес до цих сполук обумовлений також перспективою їх використання в експериментах з пошуку частинок темної матерії, досліджень подвійного бета-розпаду і рідкісних альфа-розпадів. Вольфрамат цинку
має низку цінних властивостей і знаходить застосування в різних галузях науки і
техніки (люмінофор, сцинтилятор, фотокаталізатор). Натепер відомий ряд способів отримання ZnWO4 в розчинах, твердій фазі і розплавах, однак усі вони не бездоганні. Розвиток технологій, здатних поліпшити основні функціональні властивості мікро- і нанопорошків ZnWO4 для композиційних сцинтиляторів вимагає
глибокого розуміння особливостей процесів їх фазоутворення і створення нових
технологічних прийомів синтезу. Спрямована модифікація структурних одиниць
сцинтиляційних кристалів здатна забезпечити унікальний комплекс їх функціональних характеристик та розширити спектр можливих застосувань. З урахуванням
вищевикладеного, дисертаційна робота Тінькової В.С., присвячена розробці технологічних прийомів отримання мікро- та нанопорошків ZnWO4 та композиційних
сцинтиляторів на їх основі, є безсумнівно актуальною.
Про актуальність дисертаційної роботи свідчить також її виконання в
межах наукових досліджень згідно тематичних планів НДР Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України за 2015-2020 рр., зокрема: «Дослідження
механізмів фото- і радіолюмінесценції в нанодисперсних і наноструктурованих сцинтиляторів» (ДР № 0114U001510), «Створення оксидних та халькоге-

нідних композитних сцинтиляторів для високочутливих двоенергетичних детекторів багатозрізової комп’ютерної томографії» ( ДР № 0113U001832), «Розробка методів отримання композитних сцинтиляторів» (ДР № 0117U000988),
«Отримання та комплексне дослідження текстурованих композиційних матеріалів на основі мікрокристалічних фоточутливих та сцинтиляційних халькогенідів цинку» (ДР № 0116U005043), «Розроблення гнучких сцинтиляційних
панелей на основі халькогенідних та оксидних люмінофорів для сучасних рентгенівських сканерів та томографів (ДР № 0115U001464), в яких здобувачка
брала участь як аспірантка та виконавець окремих етапів, а також НДР за грантом НАН України для молодих вчених «Розроблення композиційних сцинтиляторів на основі ZnWO 4 та твердих розчинів ZnS – ZnSe для детекторів іонізуючого випромінювання» (ДР № 0117U006219), яку дисертантка виконувала
як керівник проекту.
Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків та рекомендацій, сформульованих в дисертації.
Обґрунтованість наукових положень, висновків та рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі Тінькової В.С., є достатньо високою, оскільки базується на аналізі сучасних наукових джерел за даною проблемою, гармонійній постановці мети і задач досліджень, узагальненні та критичному
аналізі отриманих результатів порівнянні з результатами інших фахівців в галузі сцинтиляційного матеріалознавства, забезпечується застосуванням сучасних взаємодоповнюючих методів досліджень, відтворюваністю результатів, їх
взаємоузгодженістю і відповідністю відомим даним.
В рамках даної дисертаційної роботи був зібраний і проаналізований великий експериментальний матеріал, зроблені важливі і цікаві теоретичні висновки, які поглиблюють розуміння сцинтиляційних процесів та є корисними
для практичного застосування.
Наукова новизна отриманих результатів.
Основні результати дисертаційної роботи є оригінальними і отримані
вперше. Серед важливих наукових результатів слід виділити наступні.
1. Встановлено залежність зменшення інтенсивності рентгенолюмінесценції
зі зменшенням розмірів нанокристалів ZnWO4, отриманих гідротермальним методом за мікрохвильовим нагрівом. Показано, що така тенденція
пояснюється більшою концентрацією кисневих вакансій в нанозернах, які
утворюють дефектні центри, внаслідок чого зменшується інтенсивність
світіння при рентгенівському збудженні.
2. Визначено технологічні параметри синтезу нанокристалів ZnWO4 розчинрозплавним методом (співвідношення ZnWО4 : LiNO3 = 1 : 10; T = 270 ºC;

час синтезу 16 годин), які забезпечують рівень післясвітіння сцинтиляційного композиту на основі отриманого порошку, що на порядок нижче такого для монокристалу ZnWО4. Завдяки цьому отримані композити представляють цінність для приладів комп’ютерної томографії.
3. Визначено сцинтиляційні властивості твердих розчинів ZnxMg1-xWO4,
встановлено їх оптимальний склад Zn0,5Mg0,5WO4, що демонструє, аномально високий світловий вихід, та визначено умови їх синтезу (співвідношення ZnWО4 : LiNO3 = 1 : 10; T = 300 ºC; час синтезу 16 годин).
Основним науковим результатом досліджень, на мій погляд, є встановлення дисертанткою близьких показників сцинтиляційних монокристалів
ZnWО4 та композиту на основі мікропорошку, отриманого твердофазним синтезом, та розробка ефективних технологічних прийомів виготовлення гнучких
композиційних сцинтиляторів (кількість сцинтиляційного наповнювача 50
мас. % з розміром зерен 3-20 мкм).
Практичне значення результатів дисертації.
В роботі розроблено методи отримання сцинтиляційних нано- та мікропорошків на основі вольфрамату цинку та їх твердих розчинів, а також технологічні принципи виготовлення композиційних сцинтиляторів для застосування у пристроях цифрової радіографії та детекторах іонізуючого випромінювання.
Показана ефективність заміни сцинтиляційних монокристалів ZnWО4
композитами на основі мікропорошків, отриманих твердофазовим синтезом.
Створено лабораторну методику отримання композиційного сцинтилятору з використанням порошку ZnWО4, отриманого твердофазовим синтезом,
яка дозволяє скоротити час синтезу на 20 годин. Впровадження розробленої
методики підтверджено відповідним актом Інститута сцинтиляційних матеріалів НАН України.
Практична значимість роботи підтверджена також патентами України на
винахід та на корисну модель.
Повнота викладення результатів роботи в наукових працях.
Основні положення результатів досліджень повною мірою опубліковані у
15 наукових працях, з них 5 статті у фахових виданнях України, в т.ч. 3 статті в
журналах, що індексуються науково-метричною базою Scopus, 1 стаття - за матеріалами конференції, 2 патенти України та 7 тезах доповідей на науковотехнічних конференціях різних рівнів. Можна вважати, що результати дисертаційної роботи апробовані та опубліковані в достатній мірі.

Аналіз основного змісту дисертаційної роботи.
Дисертаційна робота в цілому логічно побудована і добре структурована
за розділами. Рукопис дисертації складається з анотації, вступу, п’яти розділів,
висновків, списку використаних джерел і 4 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 158 сторінок, в т.ч. 33 рисунка, 19 таблиць, список використаних
джерел з 163 найменувань на 20 сторінках, 4 додатків на 24 сторінках.
У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету і задачі досліджень, сформульовано наукову новизну і практичне значення результатів, надано інформацію щодо їх апробації і публікацій.
Перший розділ присвячений аналізу наукових праць в області розробки
сцинтиляційних композиційних матеріалів, сформульовано вимоги до сцинтиляторів для різних галузей застосування, розглянуто сучасні методи отримання сцинтиляційних порошків та обґрунтована необхідність розробки методу
синтеза мікро- і нанопорошків ZnWO4 та отримання на його основі гібридних
композиційних сцинтиляторів.
У другому розділі міститься характеристика методик та устаткування
для отримання мікро- і нанопорошків ZnWO 4 гідротермальним і розчинрозплавним методами, а також твердофазовим синтезом. Наведено відомості
про методики та обладнання для дослідження дисперсності порошків, їх фаз ового складу, морфологічних особливостей та визначення люмінесцентних і
сцинтиляційних характеристик.
Третій розділ присвячений визначенню параметрів отримання нанопорошків ZnWO4 і ZnхMg1-хWO4 розчин-розплавним методом і гідротермальним
синтезом з мікрохвильовим нагрівом. Показано, що інтенсивність рентгенолюмінесценції нанокристалів ZnWO 4 значно зростає при збільшенні їх розмірів; встановлено технологічні параметри синтезу, які дозволяють контролювати їх морфологію і розміри наночасток. Визначено причини аномального зростання інтенсивності рентгенлюмінесценції нанокристалів складу ZnxMg1xWO4, що розширює уяви про особливості механізму люмінесценції нанокристалів твердих розчинів.
У четвертому розділі наведено результати розробки технологічних параметрів твердофазового синтезу мікропорошку ZnWO4 з відтворюваними
сцинтиляційними характеристиками. Досліджено механізм формування і росту кристалітів ZnWO4 Встановлені оптимальні умови отримання монофазного
мікропорошку із заданими функціональними параметрами при суттєвому скороченні (на 20 годин) часу синтезу.
П’ятий розділ присвячений визначенню раціональних технологічних
прийомів виготовлення гнучких композиційних сцинтиляторів з використан-

ням одержаних порошків ZnWO 4 та їх тестуванню як детекторів іонізуючого
випромінювання для систем безпеки, неруйнівного контролю.
Загальні висновки по дисертації в цілому відповідають поставленим
завданням, змісту проведених досліджень і тексту дисертації.
Список використаних джерел включає 163 посилання, які достатньо
повно охоплюють сучасні вітчизняні та зарубіжні публікації, а також здобутки
автора.
У додатках наведено перелік публікацій дисертантки за темою роботи,
акт та довідка про впровадження технології в лабораторну практику наукових
досліджень при виконанні господарчих договорів і лабораторна методика,
прийнята до впровадження.
Зміст роботи та послідовність викладення матеріалу відповідають меті,
задачам та структурі досліджень. Дисертація написана грамотною технічною
мовою у відповідності до прийнятої термінології, в достатній мірі проілюстрована та оформлена у відповідності до існуючих вимог. Повнота викладу всіх
етапів дослідження, виконаних згідно поставлених задач, дає вичерпне уявлення про використані методи та одержані результати. Зміст автореферату по
суті та за структурою відповідає тексту дисертації.
При ознайомленні з матеріалами дисертації та автореферату виникли
наступні зауваження та запистання.
Зауваження:
1) Наукова новизна виглядає надто загальною та у великій мірі декларативною. Формулювання в п.п. 1, 4, 5 наукової новизни не відображає точних
кількісних даних, отриманих в роботі. Через відсутність чисельних значень
основнихсцинтиляційних характеристик, частина отриманих результатів і
висновків носить порівняльно-відносний характер (відносно розмеленого
монокристалу). Така якісна оцінка спрощує порівняльний аналіз
сцинтиляційних порошків, отриманих різними способами, втім унеможливлює
порівняння отриманих даних з результатами публікацій інших досліджень в
цьому напрямку. Також більш конкретними мають бути наукові результати в
п.п. 2, 5, що стосуються технологічних параметрів синтезу мікро- і
нанопорошків та прийомів виготовлення композиційних сцинтиляторів.
2) У тексті дисертації не має точно та стисло сформульованої робочої
гіпотези, що є запорукою чіткого розуміння проблематики, успішної постановки
задач досліджень, логічного опрацювання емпіричного матеріалу та встановлення закономірностей.
3) В розділі 2 не вказані умови проведення експерименту при реалзізації
розчин-розплавного та твердофазового синтезу нано- і мікрокристалітів, а лише

зазначено тип установки та її номінальні характеристики. Натомість детально
описано принцип роботи дериватографу, який відомий широкому загалу.
4) Враховуючи, що нанокристали твердих розчинів складу ZnxMg1-xWO4 демонструють покращені сцинтиляційні характеристики, але не є стійкими за
нормальних умов зберігання, слід було б приділити увагу визначенню спос обу
їх стабілізації.
5) Розкладання нітрату літію відбувається, судячи з ДТА (рис. 4.1), в інтервалі температур 580-680 °С. При цьому утворюється токсичний діоксид азоту
(ІІ клас небезпеки), який осідаючи на вологій поверхні легень утворює кислоту, що руйнує слизові оболонки, викликає зміни складу кров і набряк легень.
Чи може варто використовувати більш безпечний мінералізатор? Наприклад,
гідроксид літію (Тпл =471 °С)?
6) В тексті дисертаційної роботи зустрічаються:
– некоректне поводження з термінами та використання сленгу («композиційний зразок» – зразок композиту, «реперний зразок» – еталонний або стандартний, «пластиковий еппендорф» – пробірка типу «Еппендорф», «крейт» –
каркас або панель, «уникнення артефактів» в контексті дослідження морфології зразків тощо.
– неточності перекладу («течія процесу» – перебіг процесу; «мінералізуюча домішка» – мінералізуюча добавка; «інтенсивне свічення» – інтенсивне
світіння; «кристалічна ґратниця» – кристалічна ґратка, «розпушення кристалічної ґратки» – роз рихлення кристалічної ґратки);
– стилістичного характеру, як наприклад «Хороша особливість сцинтиляторів...».
В роботі також наявні технічні недоліки – повтори (п. 2.4.7, п.4.3), друкарські помилки, неповний перелік скорочень, відсутність розшифровки позначок на рисунках (рис. 3.3, 3.4, 3.5, 3.8 в тексті дисертації та рис. 10 автореферату), російськомовні або англомовні написи на рисунках (рис. 2.3 і 3.10
відповідно).
Запитання:
1) Чи впливають процеси агрегування часток порошків на основні функціональні властивості сцинтиляторів. Яким чином?
2) Розшифруйте поняття «сцинтиляційна якість»
3) З яких міркувань виходили при обранні кількості мінералізаторів: LiNO3
(1,0 мас. %; 4,0 мас. % і 13,0 мас. %) і Li2CO3 (4,5 і 16 мас. %)?
Втім ці зауваження, в основному, носять рекомендаційний характер для подальшого розвитку тематики досліджень і не впливають на загальне позитивне

