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"Отримання мікро- та нанопорошків ZnWO4 для композиційних сцинтиляторів"
що подана на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук
за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство
Дисертація Віри Сергіївни Тінькової виконана в Інституті сцинтиляційних
матеріалів НАНУ, який займає провідне місце в світі по вирощуванню кристалів, розробці
сцинтиляційних матеріалів, 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.
В останні роки саме фахівцями ІСМА була показана перспективність застосування
розмеленого монокристалу ZnWO 4 в якості наповнювача композиційного сцинтилятору
для реєстрації рентгенівського випромінювання. Для спрощення технології виготовлення
та зниження вартості матеріалів потрібна розробка нових методів одержання дисперсних
сцинтиляторів. Одним з таких методів є метод твердофазного синтезу, який широко
застосовується у керамічних та порошкових технологіях, та може добре себе проявити при
отриманні люмінесцентних мікророзмірних порошків. Технологія отримання порошкових
люмінофорів, зокрема вольфрамату кальцію, відома.
Хочу підкреслити, що ZnWO 4 може успішно замінити найбільш популярний серед
вольфраматів кристал – CdWO 4 , технологія вирощування якого розроблена дуже вдало,
але вважається, що матеріал сильно токсичний завдяки наявності кадмію. Це обумовлено
сукупністю властивостей ZnWO 4 : щільність 7,84 г/см3 , ефективний атомний номер 61,
мала радіаційна довжина, а сцинтиляційні властивості близькі до параметрів вольфрамату
кадмію. Завдяки цьому ZnWO 4 може більш широко застосовуватись для реєстрації
рентгенівського, гамма- та нейтронного випромінювання.
Двох перелічених проблем достатньо, щоб вважати тему дисертаційної роботи
актуальним завданням сучасного матеріалознавства.
Представлена дисертація складається із вступу, п’яти розділів, висновків, та списку
цитованої літератури з 163 найменувань і додатків. Робота містить 33 рисунка, 19 таблиць,
які подано в потрібних місцях, і має загальний обсяг 158 сторінок.
У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, сформульована мета
роботи, поставлені задачі, які необхідно вирішити для її досягнення, визначені об’єкти та
предмети дослідження, показано наукову новизну та практичне значення отриманих
результатів. Також наведено дані про особистий внесок здобувача.
У першому розділі «Сучасні композиційні матеріали на основі неорганічних
сцинтиляторів» надано огляд сучасних застосувань сцинтиляторів, сформульовано
основні вимоги до сцинтиляційних матеріалів, що застосовуються у системах цифрової
радіографії, неруйнівного контролю та реєстрації рентгенівського випромінювання.
Розглянуто сучасні можливості дизайну сцинтиляційних композиційних сцинтиляторів
для різних застосувань. Розглянуто сучасні методи синтезу/отримання сцинтиляційного
порошку ZnWO 4 . Обґрунтовано необхідність розробки методу отримання порошку
ZnWO 4 та композиційного матеріалу на його основі. Зауваження таке: у назві розділу є
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«композиційні матеріали», тому слід було почати з опису композитів. Читаючи вступ
(автореферат) трудно зрозуміти з чого складається композит. Перші 6 сторінок огляду
схожі на преамбулу, хоча тут описані вимоги до матеріалів.
Сформульовано основні напрямки досліджень і конкретні завдання дисертації.
Вважаю, що літературний огляд відповідає меті роботі і написано кваліфіковано.
Другій розділ «Експериментальна апаратура та методи дослідження» містить
опис експериментальних методик і використаної науково-дослідної апаратури. Описано
устаткування для отримання мікро- та нанопорошків ZnWO 4 гідротермальним методом з
мікрохвильовим нагрівом, розчин-розплавним методом, шляхом розмелу об’ємних
монокристалів та методом твердофазного синтезу. Описано устаткування для вивчення
морфології та розміру мікро- та нанопорошків ZnWO 4 методами електронної скануючої та
просвічуючої мікроскопії. Описано методи та обладнання для дослідження температури
фазових переходів у реагуючій суміші вихідних оксидів під час синтезу за допомогою
диференційно-термічного аналізу. Наведено методики та устаткування для дослідження
структури та фазового складу синтезованих порошків методом рентген-дифракційного та
рентген-фазового аналізу. Приведено методики вивчення люмінесцентних та
сцинтиляційних характеристик порошків ZnWO 4 і композитів на їх основі за допомогою
спектрометрії та оптичної спектроскопії. Рівень післясвітіння вимірювали за допомогою
установки, яка включає імпульсне рентгенівське джерело RAPAN 200/100, Si-фотодіод
S8594, аналого-цифровий перетворювач, комп’ютер з відповідним програмним
забезпеченням. Вимірювання чутливості багатошарових детекторів та їхньої ефективності
реєстрації проводили у лічильному режимі з використанням гама-нейтронних джерел
239
Pu-Be та 252 Cf.
Можна констатувати, що застосовані експериментальні методики спроможні
вирішити завдання роботи.
Третій розділ називається «Отримання сцинтиляційних нанопорошків ZnWO4 та їх
характеризация», в ньому розроблено умови отримання нанокристалів ZnWO 4 методом
гідротермального синтезу з мікрохвильовим нагрівом. Варіюванням температури і рН
розчинів отримані: «зерна» діаметром 10-20 нм і завдовжки 30 - 50 нм, та «нанострижні»
діаметром 20 нм і завдовжки до 250 нм. Показано, що інтенсивність
рентгенолюмінесценції «нанострижнів» перевищує таку для «нанозерен» майже на
порядок. Інтенсивність люмінесценції «нанострижнів» складає 29 % від кристалу ZnWO 4 .
Низька інтенсивність світіння «нанозерен» можливо пов'язана з високою
концентрацією кисневих вакансій, внаслідок чого утворюються центри «червоного»
світіння (λex = 355 нм), які проявляють себе як конкуруючий канал безвипромінювальної
релаксації.
Розроблено умови отримання нанокристалів ZnWO 4 із розчинника з низькою
температурою плавлення (LiNO 3 ). Показано, що найвищу інтенсивність світіння мають
порошки з менш деформованою кристалічною ґраткою, що отримані за наступних умов:
ZnWO 4 : LiNO 3 = 1:10, t = 16 годин, Т = 270 °С.
Виявлено
аномальне
зростання
інтенсивності
рентгенлюмінесценції
у
нанокристалічних порошках Znx Mg1-x WO4 (у 4,5 рази для х = 0,5 відносно ZnWO 4 ), що
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обумовлюється меншою інтенсивністю «червоної» полоси фотолюмінесценції (λ ex =
355 нм), яка пов'язується з кисень-вакансійними центрами люмінесценції, які призводять
до гасіння основної полоси люмінесценції при рентгенівському збудженні.
У четвертому розділі «Отримання мікрокристалічного порошку ZnWO4 методом
твердофазного синтезу» досліджено процес твердофазного синтезу мікрокристалічного
ZnWO 4 з еквімолярної суміші оксидів ZnO та WO 3 . Показано, що утворення фази
вольфрамату цинка починається за температури 565 °С, а повне перетворення реагуючих
оксидів у монофазний ZnWO 4 з моноклінною структурою вольфраміта відбувається за
температури 950 °С через 50 год. Отриманий за цих умов мікропорошок демонструє
максимальну інтенсивність рентгенолюмінесценції, яка складає 52 % від розмеленого
монокристалу.
Показано, що додавання до суміші вихідних оксидів 1 мас. % LiNO 3 дозволяє
скоротити час синтезу та вдвічі підвищити інтенсивність рентгенолюмінесценції відносно
порошку, синтезованого без мінералізатора. Показано, що використання мінералізатору
прискорює протікання твердофазної реакції ZnO + WO 3 → ZnWO4 та приводить до
зростання зерен. Швидкість зростання зерен збільшується з підвищенням концентрації
LiNO 3 домішки. Встановлено оптимальні умови твердофазного синтезу мікрокристалічних
порошків ZnWO 4 : 950 °С, 30 год., 1 мас. % LiNO 3 . Інтенсивність рентгенолюмінесценції
отриманого мікропорошку знаходиться на рівні розмеленого монокристалу ZnWO 4 .
П’ятий розділ «Композиційні сцинтилятори на основі мікро- та нанопорошків
ZnWO4 та дослідження їх функціональних характеристик» присвячено розробці
технології виготовлення гнучких композиційних сцинтиляторів на основі отриманих
порошків та дослідженню їх застосування для реєстрації іонізуючого випромінювання.
Розроблено методику виготовлення гнучких композиційних сцинтиляторів на основі
мікродисперсного ZnWО 4 , отриманого методом твердофазного синтезу. Показано, що
максимальне значення світлового виходу – 97 % відносно композиту з розмеленого
монокристалу ZnWО 4 досягається для композиційного сцинтилятору із вмістом 50 мас. %
порошку, отриманого методом твердофазного синтезу, для якого характерні кристаліти
розміром 2 – 20 мкм. Показано, що світловий вихід композиційного сцинтилятора
(наповнювач – нанокристалічний порошок, отриманий розчин-розплавним методом),
досягає 24 % від зразка з розмеленого кристалу ZnWO 4 та має вдвічі нижчий рівень
післясвічння у діапазоні 3-5 мс порівняно з монокристалом ZnWO 4 , що робить цей
матеріал перспективним для застосування у комп’ютерній томографії. Досліджено вплив
умов світлозбирання на значення світлового виходу монокристалічних та композиційних
зразків, отриманих при рентгенівському збудженні. Показано, що в залежності від
відбивача та його розташування світловий вихід композитів може вдвічі перевищувати
такий для монокристалу ZnWO 4 .
Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступних положеннях:
1. Встановлено умови отримання (температуру синтезу та значення pH середовища)
«нанозерен» (Ø10 × 25-50 нм) та «нанострижнів» (Ø20×200-250 нм) ZnWO 4 методом
гідротермального синтезу з мікрохвильовим нагрівом. Показана залежність інтенсивності
рентгенолюмінесценції отриманих нанопорошків від розміру: для «нанострижнів»
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інтенсивність рентгенолюмінесценції майже на порядок вища за таку для «нанозерен». Це
обумовлено більшою концентрацією кисневих вакансій в «нанозернах», які утворюють
дефектні центри фотолюмінесценції при збудженні λex = 355 нм. При рентгенівському
збудженні ці дефектні центри проявляють себе як конкуруючий безвипромінювальний
канал релаксації, що призводить до зменшення інтенсивності основної полоси.
2. Встановлено оптимальні умови отримання (тип мінералізатора, співвідношення
«мінералізатор-прекурсор», температура та час синтезу) нанокристалів ZnWO 4 (100 нм)
розчин-розплавним методом з мінімально деформованою ґраткою, що забезпечує
інтенсивність люмінесценції 50 % відносно розмолотого монокристалу.
3. Виявлено аномальне зростання інтенсивності люмінесценції нанокристалічних
порошків твердих розчинів Znx Mg1-x WO4 (у 4,5 рази більш нанопорошку ZnWO 4 при х =
0,5), що обумовлено особливостями формування кисневих вакансій. Інтенсивність
фотолюмінесценції в червоній області спектру при λ ex = 355 нм, яка пов’язана з кисневими
вакансіями, є найменшою для зразка Zn0,5 Mg0,5 WO4 . Показано, що застосування
мінералізатора LiNO 3 у процесі твердофазного синтезу сцинтиляційного мікропорошку
ZnWO 4 прискорює зростання зерен із 3 мкм до 20 мкм та швидкість твердофазного
процесу загалом, що обумовлено кращою дифузією реагентів за рахунок утворення
розплаву.
Отриманий
мікропорошок
ZnWO 4
демонструє
інтенсивність
рентгенолюмінесценції на рівні розмеленого монокристалу ZnWO 4 , що є вдвічі вищою за
інтенсивність порошку, синтезованого без мінералізатору.
5. Встановлено оптимальні технологічні прийоми виготовлення композиційних
сцинтиляторів на основі мікропорошку ZnWO 4 , отриманого методом твердофазного
синтезу (50 мас. % наповнювача, розміри порошинок 2-20 мкм), що забезпечує світловий
вихід композиту на рівні виходу композиційного сцинтилятору на основі розмеленого
монокристалу ZnWO 4 .
Практичне значення одержаних результатів полягає у:
Запропоновано і реалізовано спосіб одержання сцинтиляційного мікрокристалічного
порошку ZnWO 4 шляхом твердофазного синтезу з додаванням мінералізатора (захищено
Патентом України), який дозволяє скоротити час синтезу на 20 годин і отримати порошок,
порівняний за сцинтиляційними характеристиками з порошком із розмеленого
монокристалу вольфрамату цинку. Отримано нові сцинтиляційні матеріали на основі
порошків вольфрамату цинку (Патент України на винахід), які завдяки своїм властивостям
(високе значення відносного світлового виходу, високий ступінь однорідності
сцинтиляційних параметрів за площиною) є перспективними для застосувань у системах
безпеки та неруйнівного контролю. Розроблена та впроваджена в Інституті
сцинтиляційних матеріалів НАН України лабораторна методика отримання
композиційного сцинтилятору на основі сцинтиляційного порошку ZnWO 4 , отриманого
методом твердофазного синтезу, що підтверджено відповідним актом.
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.
Зауваження до дисертації В.С. Тінькової.
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1. Перше зауваження стосується літературного огляду. У назві першого розділу є
«композиційні матеріали». Вважаю, що огляд слід було почати з опису гнучких
композиційних сцинтиляторів, потім обґрунтувати використання саме ZnWO 4 як
наповнювача, і далі по тексту. Перші 6 сторінок огляду схожі на преамбулу, без розбиття
на параграфи, хоча тут описані вимоги до матеріалів. Невдала будова огляду призвела до
недоліків автореферату, в якому конструкція гнучких композиційних сцинтиляторів
майже відсутня і вперше з'являється при опису результатів розділу 5. Читаючи вступ
(автореферат) трудно зрозуміти з чого складається композит.
3. Авторка наполегливо застосовує вираз «сцинтиляційні матеріали/кристали/
композити, тощо». У розділі 5 досліджується просторова роздільна здатність
композиційних сцинтиляторів. До чого тут сцинтилятори? Вивчається типова властивість
люмінесцентних екранів (для пристроїв цифрової рентгенографії).
4. На рисунку 2.2 зображено стенд для вимірювання однорідності світлового виходу
здовж площі сцинтилятору. Але до чого тут світловий вихід навіть у струмовому режимі?
Чому ні вихід радіолюмінесценції?
5. На рис. 5.6 зображено амплітудний спектр композиційного (60 мас.% ZnWO 4 )
зразка, крива 2. З положення максимуму кривий 2 можна визначити світловий вихід
відносно еталону, але як визначити відповідний канал ніде не описано.
6. На стор. 130 авторка вирішує «проблему ядерного тероризму». Це перебільшення,
насправді вона розробляє матеріали для системи контролю за несанкціонованим
переміщенням радіоактивних матеріалів, особливо тих, що діляться. Нажаль це
перебільшення трапляється раз за разом.
7. На стор. 56 читаємо: «Кінетичні характеристики люмінесценції сцинтиляторів
визначали шляхом вимірювання рівня післясвітіння сцинтиляторів через зазначений час та
відносного світлового виходу за допомогою вимірювально-обчислювальної системи
(ВОС)». Не розумію, до чого тут відносний світловий вихід? Мова йде про визначення
рівня післясвітіння шляхом вимірювання кривої загасання люмінесценції. Слід ще додати,
що рівень післясвітіння не зовсім кінетична характеристика. Зазвичай вживають кінетику
загасання до форми спалаху, до опису його спаду. До післясвітіння вживають термін
«інерційна характеристика».
8. Читаємо далі: «Ця система застосовується для вимірювання величини загасання
рентгенолюмінесценції (рівня післясвітіння) сцинтиляторів за допомогою перетворювання
оптичного випромінювання у електричний сигнал». Новий термін «величина загасання
рентгенолюмінесценції». Далі «Значення (t) у довільний момент часу визначається як
η(t) = ⋯». Тричі опущена грецька буква η, але справа ні в цьому, позначення η(t) не
розшифроване по тексту, у списку скорочень його також немає.
9. На рис. 5.3 зображена схема розподілу порошинок у композиті. Нажаль справжній
розподіл частинок, з якого можна уявити відстань між частинками, тобто «покриваність»
композиції не наведено.
10. Інколи спостерігаються різні стилі оформлення ілюстрацій, так більшість
рисунків має надписи українською мовою, але рис. 3.10 частина А і Б – англійською, а
рис. 2.3 – російською.
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