ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію Дубовика Олександра Михайловича
"Отримання сцинтиляційних монокристалів ZnWO4, MgWO4 та твердих розчинів (Zn,Mg)WO4", що подана на здобуття вченого ступеня
кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство
Дисертація Олександра Дубовика виконана в Інституті сцинтиляційних матеріалів, який займає провідне місце в світі по вирощуванню кристалів, в тому числі оксидних. Досягнення фахівців НТК Інститут монокристалів НАН України по отриманню
якісних оксидних кристалів, в тому числі вольфраматів великого розміру, добре відомі
у науковому середовищі. Тому розробка технології отримання кристалів ZnWO4,
MgWO4 є природнім продовженням діяльності НТК ІМК.
Оксидні кристалічні сцинтилятори відіграють важливу роль у фундаментальних
та прикладних дослідженнях. Вони широко застосовуються для детектування іонізуючого випромінювання, у медичній діагностиці, космічних дослідженнях, фізиці високих
енергій тощо. Таке використання детекторів на основі оксидних кристалів обумовлене
їхніми унікальними властивостями, такими як висока щільність, сцинтиляційна ефективність, термічна і радіаційна стабільність, відсутність гігроскопічності.
В останні роки здійснюються пошуки нових кристалів для застосування в кріогенних детекторах низькофонової ядерної спектрометрії. Кандидатами для застосування в
таких сцинтиляційних болометрах розглядаються монокристали вольфраматів цинку та
магнію, які є перспективними для створення низькофонових детекторів через відсутність в їх складі радіоізотопів. Ці сцинтилятори також придатні для експериментів по
пошуку подвійного бета-розпаду на ізотопах 64,70Zn, 180W, 186W при низькому власному
радіаційному фоні. Для пошуку темної матерії в якості кріогенного сцинтиляційного
болометра інтерес становить монокристал вольфрамату магнію завдяки поєднанню в
його складі елементів з легкими (Mg, O) і важкими (W) ядрами, що дозволяє істотно
підвищити достовірність експерименту.
Таким чином у дисертації розглядається актуальна задача сучасного матеріалознавства, яка буде залишатися актуальною і на найближчі роки.
Представлена дисертація складається із вступу, п’яти розділів, висновків, та списку цитованої літератури з 206 найменувань і додатків. Робота містить 59 рисунків, 22
таблиці, які подано в потрібних місцях, і має загальний обсяг 239 сторінок.
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульована
мета роботи та поставлені задачі, які необхідно вирішити для її досягнення, визначені
об’єкт та предмет дослідження, показано наукову новизну та практичне значення отриманих результатів. Також наведено дані про особистий внесок здобувача
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У першому розділі «Монокристали вольфраматів – ефективні матеріали для
сцинтиляторів» надано огляд літературних даних щодо використання вольфраматів
цинку та магнію в якості сцинтиляційних детекторів. Систематизовано інформацію стосовно методів отримання монокристалів ZnWO4 та MgWO4, їхньої структури та функціональних характеристик. Розглянуто стан проблеми вирощування оптично однорідних монокристалів вольфрамату цинку великих розмірів. Відзначено, що відсутність
даних про люмінесцентні та сцинтиляційні характеристики вольфрамату магнію, обумовлена неможливістю проведення досліджень на кристалах малих розмірів, які отримані спонтанною кристалізацією. Розглянуто можливості вдосконалення якості сцинтилятору шляхом переходу від чистих сполук до змішаних систем.
Сформульовано основні напрямки досліджень і конкретні завдання дисертації.
Вважаю, що літературний огляд відповідає меті роботі і написано кваліфіковано.
Другій розділ «Методики отримання та характеризації матеріалів» присвячено
опису ростових установок типу «Донець-1» та «Кристал-607А». Розглянуто технологічні умови вирощування методом Чохральського і пост ростового відпалу монокристалів. Описано методики люмінесцентних та сцинтиляційних досліджень властивостей
кристалів, вимірювання кінетики спалаху, післясвічення. Також описано устаткування
для структурних досліджень (ДТА, РФА, РСА).
Можна констатувати, що застосовані експериментальні методики спроможні вирішити завдання роботи.
Третій розділ «Вирощування монокристалів ZnWO4 з поліпшеними параметрами
методом Чохральського» викладено результати досліджень щодо впливу домішок на
оптичні, люмінесцентні і сцинтиляційні параметри детекторів на основі монокристалів
ZnWO4. Проведено аналіз та вибір оптимальних технологічних умов вирощування і відпалу кристалів.
Для отримання шихти вольфрамату цинку був використаний метод високотемпературного твердо фазного синтезу. Шихта була синтезована із суміші вихідних оксидів
ZnO, MgO та WO3, що були взяті в заданому співвідношенні. Для вивчення впливу легування або подвійного легування на сцинтиляційні параметри кристалів ZnWO4 вони
вирощувались з домішками одно-, дво- або тривалентних металів, а також сполук
фтору. Розроблена технологія вирощення дозволила отримати кристал ZnWO4, легований 148Sm, для сцинтиляційного болометру, що призначений для вивчення альфа-розпаду 148Sm.
З цим розділом пов’язаний перший пункт наукової новизни. Два розглянутих розділи складають технологічну основу дисертації. Тут закладено підґрунтя для визначення взаємозв’язку «умови росту кристалів – їх властивості», тобто типово матеріалознавський аспект роботи. За сенсом зміст розділу 3 є вагомою і обов’язковою основою
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для подальших досліджень. Свідчу, що з «обов’язковою» програмою дисертант впорався досить успішно.
У четвертому розділі «Отримання монокристалів MgWO4, їх люмінесцентні та
сцинтиляційні характеристики» вперше був розроблений спосіб одержання об’ємних
сцинтиляційних кристалів MgWO4 розміром у декілька см3 і більше. Вирощування проводили за допомогою модернізованого методу Чохральського, який включає в себе витягування з розчин-розплаву еквімолярної суміші Na2WO4, WO3 і MgО (чистотою 4N)
на зародковий кристал, що обертається зі швидкістю ω = 5 об./хв і витягується зі швидкістю 𝑣 = 0,05 − 1 мм/год з температурним осьовим градієнтом у зоні кристалізації
ΔТz ≤ 70 град/см.
Досліджено сцинтиляційні властивості об’ємних кристалів MgWO4. Показано, що
світловий вихід при Т = 300 K кристала MgWO4 становить ~ 35% у порівнянні з кристалом CdWO4, енергетичне розділення дорівнює 9,1 % (для енергії 662 кеВ), рівень післясвічення через 20мс – 0,035 %.
П’ятий розділ «Дослідження умов фазоутворення бінарної системи ZnWO4MgWO4» посвячено обґрунтуванню існування твердих розчинів. Досліджено характеристики сировини, описано експериментальні методики та застосоване обладнання.
Розглянувши правила ізоморфного заміщення встановлено, що в системі ZnWO4 MgWO4 немає перешкод для утворювання безперервного ряду твердих розчинів. Весь
ряд змішаних кристалів (Zn,Mg)WO4 має моноклінну кристалічну структуру Р2/с типу
«вольфраміт». Показано, що об’єм кристалічної ґратки повільно зменшується при переході від ZnWO4 до MgWO4.
Матеріали п’ятого розділу вдало доповнюють попередні результати, з ними
пов’язані пункти новизні 4, 5. Саме в цьому розділі розроблено технологічні умови вирощування кристалів на основі твердого розчину ZnxMg1-xWO4 (Патент України на винахід), що дозволяє отримати матеріал, світловий вихід якого перевищує у 1,5 рази світловий вихід ZnWO4.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступних положеннях:
1. Визначено загальні закономірності впливу модифікуючих домішок на пропускання
та сцинтиляційні характеристики кристалів ZnWO4. Показано, що одночасне легування кристалів сполуками (WO3 ~ 0,05 мас. %, Li2CO3 ~ 0,06 мас. % та ZnF2 ~ 0,6
мас. %) дозволяє збільшити пропускання до 70 % на довжини хвилі власного випромінювання (λ = 490 нм) та знизити рівень післясвітіння через 20 мс до 0,002 %,
що може бути обумовлено модифікацією дефектів структури кристалів, які відповідають за забарвлення та утворення пасток носіїв зарядів.
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2. Визначено умови вирощування монокристалів MgWO4 методом Чохральського з
розчину в розплаві (температурний градієнт ΔТz = 45 град/см, швидкість витягування ν = 0,25 мм/год), що надало можливість отримати оптично якісні сцинтиляційні монокристали низькотемпературної α-фази MgWO4 розміром понад 1 cм3.
3. Досліджено сцинтиляційні властивості об’ємних кристалів MgWO4. Показано, що
світловий вихід при Т = 300 К кристала MgWO4 становить ~ 35% у порівнянні з
кристалом CdWO4, енергетична роздільна здатність дорівнює 9,1 % при збудженні
гамма-квантами з енергією 662 кеВ, рівень післясвітіння через 20мс – 0,035 %.
4. Визначено, що введення іонів Mg2+ в кристалічну ґратку ZnWO4 (0,05< Mg2+< 0,95
моль %) призводить до утворювання безперервного ряду твердих розчинів заміщення. Весь ряд змішаних кристалів (Zn,Mg)WO4 має моноклінну кристалічну структуру Р2/с типу «вольфраміт». Показано, що об’єм кристалічної ґратки повільно
зменшується при переході від ZnWO4 до MgWO4.
5. Показано, що оптимізація складу кристалів твердих розчинів (Zn,Mg)WO4 (співвідношення катіонів Zn/Mg ~ 1) дозволяє досягти світлового виходу, який перевищує
у 1,5 рази світловий вихід кристала ZnWO4. Визначено, шо монокристали твердих
розчинів (Zn,Mg)WO4, при збудженні рентгенівським випромінюванням, мають максимум інтенсивності світіння на λ = 495 нм, положення якого не залежить від співвідношення катіонів Zn та Mg.
Практичне значення одержаних результатів полягає в узагальненні експериментальних та теоретичних досліджень, що склало підґрунтя технологічних рішень:
1) розроблено технологічні умови вирощування монокристалу вольфрамата магнію
(Патент України на винахід), що дозволило одержати кристали об’ємом в декілька
см3. Сцинтиляційні характеристики отриманих кристалів: світловий вихід відносно
CdWO4 складає приблизно 35 %, а рівень післясвітіння через 20 мс – 0,035 %;
2) розроблено технологічні умови вирощування сцинтиляційного монокристала на основі твердого розчину ZnxMg1-xWO4 (Патент України на винахід), що дозволяє отримати матеріал, світловий вихід якого перевищує у 1,5 рази світловихід ZnWO4;
3) розроблено та впроваджено в ІСМА НАН лабораторний технологічний регламент
одержання сцинтиляційних монокристалів вольфрамата цинку діаметром 55 мм та
довжиною 150 мм (результат підтверджений відповідним актом), що дозволив виростити монокристали ZnWO4, світловий вихід яких склав ~ 15 000 МеВ–1, енергетична
роздільна здатність при збудженні гамма-квантами з енергією 662 кеВ дорівнювала
8,5 – 9,5 %, рівень післясвітіння через 20 мс – 0,002 - 0,045 %.
.
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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 А.М. Дубовика.
Перше зауваження стосується першого пункту наукової новизни, де зокрема вказано, що легування дозволяє збільшити пропускання до 70 % на довжини хвилі λ =
490 нм. Не вказана товщина зразка, а без цього величина 70 % може бути як дуже
доброю, так зовсім поганою.
Друге зауваження стосується історичної справедливості. У розділі 5 автор розглядає
правила ізоморфізму: «Вегарда – розмір елементарної комірки є адитивним». Але
сам Вегард розглядав параметр ґратки, правило адитивності питомої ваги (об’єму
комірки) запропонував Ретгерс ще 1889 р.
Трете зауваження є продовженням другого. Автор розглядає виконання правила Вегарда, як це випливає з тексту дисертації, і проілюстровано на рис. 11 автореферату
або 5.6 у дисертації. Але під малюнком читаємо: «залежність об’єму елементарної
комірки». Зазвичай на такому графіку присутні дві вертикальні вісі з підписами
MgWO4 (ліворуч, x = 0) та ZnWO4 (праворуч, x = 1). У всякому разі наявність другої
вісі є дань традиції, що автор презентує раніше на рис.9 (рис. 5.8 дисертації).
Автор наполегливо використовує вираз «Спектр амплітуди імпульсів монокристалу), який ріже слух. Загально прийнято «амплітудний спектр – pulse height spectrum).
Як у авторефераті (розділ 5), так і у дисертації (п. 5.6) автор робить грубу помилку,
а саме, «співвідношення діаметра кристала dk до діаметра тигля dt: dk/dt = 0,50».
Схоже на похідну dk/dt. Насправді треба читати: dk / dt = 0,5.
Найбільш суттєве зауваження стосується природи центрів розсіювання світла. Автор вважає, що це бульбашки, які наповнені газом, можливо О2. Переконливих доказів немає. Зазвичай розчинність газів падає з температурою, а концентрація власних вакансій зростає. Тому інтуїтивно я вважаю, що виникають не бульбашки, а
пори, які далі є осередками розпаду. Слід зауважити, що на рис. 5.10 не вказано
збільшення, тому неможливо оцінити розмир дефектів.

Однак ці зауваження принципово не знижують наукову і практичну цінність дисертації Олександра Дубовика, яка в цілому являє собою закінчене наукове дослідження,
а основні результати роботи та висновки є обґрунтованими. Достовірність отриманих
результатів обумовлена використанням сучасного і добре апробованого устаткування і
підтверджується повторювальністю результатів. Наукові та практичні результати мають усі ознаки обраної спеціальності – матеріалознавства.
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_____________ О.М. Кудін

