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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Однією із сучасних тенденцій розробки
сцинтиляційних детекторів є прагнення не тільки досягти високого рівня
спектрометричної досконалості сцинтиляційного матеріалу, але й візуалізувати
розподіл падаючого на детектор іонізуючого випромінювання.
На відміну від традиційних детекторів набагато складнішим є розробка
методів одержання матеріалів для візуалізації джерел радіації в цілому й
детекторів великої площі особливо. Зокрема, мова йдеться про сцинтилятори для
медичних гамма-камер типу однофотонний емісійний комп’ютерний томограф
(ОФЕКТ) (SPECT – Single Photon Emission Tomography). На сьогоднішній день
цей метод є одним з провідних у ядерно-медичної діагностиці та потребує
застосування
сцинтиляційних
детекторів
великої
площі
(600 мм×500 мм×(6-10) мм). Слід зазначити, що на час початку даної роботи, та й
дотепер, у літературі практично відсутні відомості про особливості матеріалів, що
дозволяють створювати такого роду детектори.
Стосовно до гамма-детекторів великої площі можна заздалегідь виділити
специфічні вимоги щодо сцинтиляційного матеріалу, його оброблення, специфіки
світлозбирання по всій поверхні детектора (насамперед це вимоги до однорідності
сцинтиляційних параметрів по всьому об'єму й поверхні детектора).
Такого роду вимоги до методології одержання детекторів великої площі
повинні забезпечити як найкращі характеристики самих детекторів, так і
можливість їх адаптації до особливостей візуалізуючих систем.
Одним зі шляхів одержання кристалів великої площі є збільшення розмірів
булі безпосередньо при рості монокристала. Однак при цьому зростає імовірність
механічного руйнування кристала, який має високу структурну досконалість, й
візуалізації в зображенні гамма-камери окремих великокутових границь.
Альтернативною технологією може бути гаряче пресування й одержання
полікристалів шляхом високотемпературного деформування, при якому поперечні
розміри кристала збільшуються. Тому необхідно вивчення особливостей
деформування, при яких поперечний розмір отриманих пресуванням кристалів
буде наближатися до розмірів пластин для ОФЕКТ детекторів. При цьому зміни
структури матеріалу не повинні призводити до порушення однорідності оптичних
і сцинтиляційних параметрів кристала. Однорідність параметрів ОФЕКТ
детектора повинна досягатися як шляхом вибору однорідного матеріалу, так і
шляхом створення поверхневого рельєфу, що забезпечує оптимальні умови
світлозбирання по всій поверхні детектора. Форма й стабільність розподілу
вихідного світла є ключовими факторами для коректного відтворення координат
спалаху за допомогою алгоритму Ангера. При цьому важливу роль відіграє
однорідність розподілу світла по всій поверхні детектора, для досягнення якої
необхідна мінімізація внеску крайових ефектів, обумовлених відбиттям світла від
торців кристала.
Слід зазначити, що у випадку розробки технології одержання детекторів
великої площі для ОФЕКТ систем варто зважати на ефективність подальшого їх
виробництва, тобто рішення, що будуть розроблятися, повинні бути
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оптимальними з погляду потенційних витрат і досягнення максимального виходу
високоякісних детекторів.
Таким чином, розробка технологічного підходу, що дозволяє створювати
однорідні сцинтиляційні детектори, які відповідають наведеним вище вимогам, є
актуальною задачею.
Зв’язок роботи з науковими темами, проектами, програмами. Основні
етапи дисертаційної роботи виконано відповідно до планів науково-дослідних
робіт, тем і проектів:
- теми відомчого замовлення НАН України «Розробка маловідходних
енергозберігаючих технологій виготовлення детекторів-екранів на основі
NaI(Tl)»,
договір
№ 2/651-97
від
07.08.1997 р.
(шифр
«ПРЕС»,
№ держреєстрації 0197U013766);
- теми державного замовлення міністерства охорони здоров'я України від
07.08.1997 р. № 15870/10 «Розробка технології й організація досліднопромислового
виробництва
великогабаритних
полікристалічних
лужногалоїдних сцинтиляторів для медичного приладобудування» (шифр
«Прилад»);
- господарського договору № 0/174-01 «Розробка технології обробки
великогабаритних кристалічних пластин йодистого натрію, активованого
талієм, для медичних гамма-камер»;
- господарського договору № 0/200-2 «Розробка технології виготовлення
полікристалічних блоків для великогабаритних сцинтиляторів»;
- господарського договору № 0/226-02 «Розробка технології одержання
полікристалічних пластин на основі Nal(Tl)».
Метою дисертаційної роботи є визначення закономірностей пластичного
деформування при підвищених температурах великогабаритних кристалів NaI(Tl)
масою до 500 кг, розробка технологічного процесу створення однорідних
полікристалів NaI(Tl) великої площі та одержання на їх основі високоякісних
детекторів для візуалізації гамма-зображення.
Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі вирішувалися такі
основні задачі:
1. Визначення закономірностей процесу пластичної деформації
великогабаритних кристалів NaI(Tl), що забезпечують однорідні характеристики
по всьому об'єму сцинтиляційного матеріалу.
2. Визначення умов, що забезпечують структурну цілісність матеріалу
заданої геометричної форми в процесі пресування.
3. Розробка методів оброблення поверхні кристалів для отримання
однорідного виходу світла по всій поверхні детектора великої площі.
4. Одержання сцинтиляційних детекторів на основі кристалів NaI(Tl)
великої площі із заданою й відтворюваною функцією розподілу вихідного світла
за рахунок оброблення поверхні матеріалу, підбору світловода і покриття, що
відбиває світло.
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5. Видача рекомендацій щодо створення технологій пресування
великогабаритних кристалів та виготовлення пластин сцинтиляційних детекторів
для візуалізації гамма-зображення.
Об’єкт дослідження: технологічний процес одержання сцинтиляційних
матеріалів для візуалізації гамма-зображень.
Предмет дослідження: процеси пластичної деформації сцинтиляційних
матеріалів на основі кристалів галогенідів лужних металів та світлозбирання в
пластинах великої площі.
Методи дослідження: як основні методи дослідження в роботі
використовувалися:
- оптична мікроскопія стану поверхні й візуалізація структури, яку виявляє
метод вибірного хімічного травлення дислокаційної структури;
- математичне моделювання пластичного плину матеріалу і його цілісності
методом кінцевих елементів;
- математичне моделювання світлозбирання в кристалах різної форми й розмірів
методом Монте-Карло;
- сцинтиляційна спектрометрія;
- відтворення координати сцинтиляційного спалаху методом Ангера й інші.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в
дисертаційній роботі отримано наступні нові наукові результати:
1. Для кристалів NaI(Tl), деформованих в умовах, коли відношення висоти
до поперечного розміру менше одиниці, визначено структурну неоднорідність
кристала, виявлено області кристала з різними ступенями релаксації напружень.
2. Побудовано діаграму структурних станів кристалів, деформованих в
умовах, коли відношення висоти до поперечного розміру менше одиниці, для
ступенів деформації до 40% та температурного інтервалу (0.5-0.75) Tпл.
3. Визначено умови деформування кристалів NaI(Tl) до ступеня деформації
більше 50% для кристалів з відношенням висоти до поперечного розміру меншим
за одиницю, що забезпечують цілісність матеріалу для температурних інтервалів
(0.5-0.75)Tпл і Т>0.75Tпл.
4. Доведено, що для пластин NaI(Tl) великих розмірів (500 мм×600 мм) та
товщиною 10 мм однорідність виходу світла по всій площі сцинтилятора до 10%
може бути забезпечена зміною коефіцієнта відбиття та шорсткості поверхні на
торці кристала.
5. Експериментально визначено, що основним механізмом керування
шириною функції розподілу світла в діапазоні від 50 мм до 80 мм для кристалів
товщиною 10 мм є зміна шорсткості поверхні кристала та радіуса кривизни
пластини.
Практичне значення отриманих результатів. Розроблена низка
технологічних прийомів високотемпературного деформування, яка дозволяє
змінювати властивості кристалів NaI(Tl) таким чином, що одержаний матеріал
задовольняє вимогам виготовлення повнорозмірних детекторів для однофотонної
емісійної комп'ютерної томографії.
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Визначено матеріал, геометрію різця на основі природного алмазу й сапфіру
та режими різання (оброблення поверхні) для пластин NaI(Tl) великої площі.
Розроблено способи варіювання шириною функції розподілу світла, а також
методи управління величиною світлового виходу і енергетичної роздільної
здатності, запропоновано шляхи мінімізації внеску крайових ефектів в
однорідність параметрів ОФЕКТ детектора.
Результати, що отримані в дисертації, стали підґрунтям розробки
промислової технології виготовлення сцинтиляційних полікристалів NaI(Tl)
великих розмірів, сцинтиляційних пластин NaI(Tl) розміром до 500 мм×600 мм
різної товщини й сцинтиляційних детекторів для медичних гамма-камер.
Виробництво, що вперше організовано в Україні, забезпечує такими детекторами
комплектацію вітчизняних і закордонних ОФЕКТ систем і показує високу
ефективність, підтверджену статистичними даними. Результати розробки
використовувалися в наступних організаціях (акти використання розробок
наведені в додатку до дисертації):
- Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України при виконанні тем
Державних цільових програм, прикладних досліджень і господарських договорів;
- ТОВ „Амкріс” при виробництві детекторів для медичних гамма-камер як
вітчизняного, так і закордонного виготовлення.
Особистий внесок здобувача. Основні напрямки дослідження й постановка
завдань були визначені спільно з науковим керівником доктором фіз.-мат. наук
О.В. Гектіним.
Спектрометричні сцинтиляційні вимірювання виконувалися спільно з
доктором техн. наук В.О. Тарасовим, А.А. Ананенко В.Ю. Педашом.
Високотемпературне деформування повнорозмірних кристалів проведено у
співпраці
з
кандидатом фіз.-мат. наук В.В. Шляхтуровим,
О.І. Ілюхой,
Л.С. Гордієнко. Оброблення поверхні кристалів, виготовлення великогабаритних
детекторів
проведено
разом
з
кандидатом хім. наук Н.В. Погорєловою,
С.М. Ковальчуком, Т.А. Непокупною. Моделювання світлозбирання проводилися
у співпраці з кандидатом техн. наук В.П. Гаврилюком, дослідження й підбір
геометрії різців - з доктором техн. наук В.В. Роговим і А.Г. Вєтровим.
Результати, що представлені та опубліковані у співавторстві, отримані за
безпосередньої участі автора на всіх етапах роботи. Автор брав безпосередню
участь в опрацьовуванні, аналізі й інтерпретації експериментальних даних,
узагальненні результатів і підготовці наукових публікацій і тез доповідей [19,11,13,15-19]. В роботах [9-11,14,15] автором проведені дослідження впливу
умов світлозбирання на сцинтиляційні параметри детектора; в роботах [2,18]
дисертантом здійснено чисельне моделювання напружено-деформованого стану
кристала методом кінцевих елементів; автором проведено дослідження якості
поверхні та структури приповерхневих шарів кристалів після обробки, визначено
режими обробки [1,3,7]; проведено експериментальні дослідження кривих
деформаційного зміцнення та структурні дослідження кристалів [2,6,8,9,16,17,18];
дисертантом виготовлено експериментальні зразки, проведено дослідження
впливу способів обробки поверхні кристалів різної геометрії й форми на
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сцинтиляційні характеристики детекторів та їх стабільність у процесі експлуатації
[4,5,10-15,18,19].
Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки
дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на міжнародних
конференціях та семінарах: Першій Міжнародній конференції по фізиці кристалів,
Москва, Росія, 1998; International Conference “Imaging Technologies in Biomedical
Sciences” ITBS, Athens, Greece, 2003; International Conference “Functional
Materials” ICFM, Partenit, Crimea, Ukraine, 2003; Другій Міжнародній конференції
по фізиці кристалів, Москва, Росія, 2003; Міжнародній конференції “Інженерія
сцинтиляційних матеріалів і радіаційні технології”, ІСМАРТ, Харків, Україна,
2008; International Conference “Nuclear medicine. Physics, engineering and practice”
NucMed, Kharkov, Ukraine, 2011.
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 19 наукових праць, у
тому числі 6 статей у спеціалізованих вітчизняних та закордонних періодичних
виданнях, 1 патент України, а також 5 статей, опублікованих за результатами
наукових конференцій, 7 тез доповідей наукових конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п'яти
розділів, висновків та списку використаних джерел літератури і додатків.
Загальний обсяг роботи складає 138 сторінок друкованого тексту. Діссертація
містить 7 таблиць, 74 рисунка. Список використаних джерел літератури містить
168 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, наведено структуру
дисертації, сформульовано мету роботи, визначено шляхи її досягнення і основні
задачі, відзначено наукову новизну й практичну значимість отриманих
результатів, особистий внесок автора, а також наведено інформацію щодо
апробації дисертації й публікацій автора.
У першому розділі розглянуто існуючі на теперішній час методи створення
детекторів великої площі для ядерно-медичних діагностичних систем. Прогрес
систем ОФЕКТ значною мірою залежить від наявності нових розробок
сцинтиляторів великої площі. Рішення
поставленої задачі є результатом
поетапного вирішення низки питань, що пов’язані з вирощуванням монокристалів
NaI(Tl), збільшенням їх площі шляхом деформування (пресування) при
підвищених температурах і обробленням пластин для забезпечення однорідності
світлового виходу по всій площі детектора.
Інформація з літературних джерел щодо задачі, поставленої у дисертаційної
роботі, мала розрізнений характер. Лише вирощування великогабаритних
монокристалів методом напівбезперервного витягування кристала на запал
розроблено і описано досить повно. Методи пресування при підвищених
температурах, різання і фінішного оброблення пластин, контролю однорідності
розподілу світлового виходу по площі детектора мали потребу в системному
дослідженні та розробці.
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Зроблено висновки про необхідність розробки комплексного підходу до
набору взаємодоповнюючих досліджень, які спрямовані на створення
технологічних рішень щодо одержання сцинтиляційних детекторів великої площі
для візуалізації зображень гамма-джерел.
Така методологія повинна охоплювати таку низку етапів (рис. 1):
вирощування великогабаритних монокристалів; пресування великогабаритних
монокристалів при підвищених температурах;
Вирощування
порізка й фінішне оброблення кристала великої
великогабаритних
площі з наданням зразку високої однорідності
монокристалів
розподілу світлового виходу; методи контролю
сцинтиляційних параметрів і однорідності
детекторів для візуалізації зображень. Останні
Пресування монокристалів
три задачі є основним предметом досліджень і
при підвищених температурах
розробок, описаних у дисертації.
У другому розділі надано опис
експериментальних методів та обладнання,
Порізка й фінішне оброблення
необхідних для досягнення основної мети –
кристала великої площі
розробки технологічних прийомів одержання
сцинтиляційних детекторів великої площі для
Методи контролю
візуалізації гамма-зображень.
сцинтиляційних параметрів і
Методи й підходи, які використано щодо
однорідності детекторів
розробчих й дослідницьких задач, значною
мірою засновані на нових установках і
прийомах роботи із кристалами, в яких автор
Рис. 1. Схема технологічного процесу брав безпосередню участь.
одержання детекторів великої площі
У процесі всієї роботи дослідження на
для візуалізації гамма-зображень
початкових стадіях виконували на модельних
зразках і кристалах. Це було зумовлено такими особливостями:
- великою вартістю повнорозмірних кристалів NaI(Tl). Тому всі експерименти з
дослідження напружено-деформованого стану кристалів, розробки методів
деформування кристалів, а також дослідження пластичності кристалів,
дислокаційної структури й визначення областей існування структурних
неоднорідностей, побудови діаграм структурних станів кристалів на першому
етапі дослідження проводили на модельних кристалах розміром до 50 мм у
поперечному перерізі;
- гігроскопічністю кристалів NaI(Tl). Оскільки наявність гігроскопічності
накладає технічні обмеження на проведення досліджень, для виявлення
закономірностей і тенденцій розвитку дислокаційної структури структурні
дослідження проводили на модельних кристалах з ґраткою типу NaCl
(гранецентрована кубічна). Зокрема дослідження проводили на кристалах KCl, які
за механічними характеристиками близькі до кристалів NaI(Tl), але не є
гігроскопічними.
Так само, у зв'язку з гігроскопічністю кристалів NaI(Tl), способи
оброблення поверхні (точіння, шліфування) на початковому етапі дослідження
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відпрацьовувалися на слабогігроскопічних сцинтиляційних кристалах CsI(Tl), що
дозволяло проводити оброблення й оцінювати якість поверхні, вимірювати
сцинтиляційні параметри у стандартній атмосфері, без використання спеціальних
приміщень з відносною вологістю повітря до 1.5%. Другою істотною перевагою
відпрацьовування технології оброблення поверхні на кристалах CsI(Tl) є більша
пластичність матеріалу в порівнянні з NaI(Tl). У результаті адаптація методів
оброблення поверхні кристалів, відпрацьованих на матеріалі CsI(Tl), для
кристалів NaI(Tl) забезпечувала мінімізацію порушеного шару, викликаного
механічним впливом різців, шліфувального порошку на поверхню кристала.
Механічна порізка кристалів на пластини та оброблення їх поверхонь
забезпечувалися режимами різання в комбінації з різальним інструментом.
Критерієм якості була мінімізація величини внутрішніх напружень, що виникали
при різанні кристала, а також забезпечення необхідної геометрії й чистоти
поверхні пластини і стабільність сцинтиляційних характеристик під час
експлуатації.
Методика механічного шліфування пластин забезпечувала необхідну
шорсткість поверхні, яка задовольняла вимогам до однорідних детекторів.
Для контролю й характерізації властивостей матеріалів, що отримували,
створено установку і розроблено метод контролю по всьому полю кристала, який
оцінює параметри детектора. Вимірювання проводили з використанням
дводюймового фотоелектронного помножувача (ФЕП) типу Hamamatsu R 1306 і
п’ятидюймового ФЕП типу Photonis XP 3530/B. Вимірювання амплітудної
роздільної здатності проводили за допомогою дводюймового ФЕП за схемою в 27
точках і п'ятидюймового ФЕП за схемою в п'яти точках. Вимірювання
однорідності амплітуди імпульсу по площі сцинтилятора проводили за
допомогою дводюймового ФЕП в 27 точках. Всі отримані значення амплітуд
імпульсу нормували до значення амплітуди імпульсу, виміряної по центру
сцинтилятора й прийнятої за 100%.
У третьому розділі представлено результати розробки методів
деформування великогабаритних кристалів, дослідження пластичності кристалів,
дислокаційної структури зразків і визначення областей існування структурних
неоднорідностей, побудови діаграм структурних станів кристалів.
Для оцінки розподілу внутрішніх напружень у кристалі, а також виявлення
структурних неоднорідностей було проведено моделювання масопереносу в
кристалі методом кінцевих елементів з використанням програмного комплексу
COSMOS/M (рис. 2) і їх порівняння з картинами масопереносу, отриманими
зміщенням декорованих точок (рис. 3), та дислокаційною структурою. Результати
вказують на неоднорідність пластичної деформації матеріалу. Для одного й того
ж ступеня деформації різним областям кристала властиві різні структурні стани.
В результаті досліджень побудовано схему кристала, яка описує структурні
стани, характерні для різних областей кристала (рис. 4). Виділено наступні
області. Область рівного зсуву матеріалу (поз. 1), яка розташована поблизу
горизонтальної осі симетрії. Вона характеризується неоднорідністю зсуву
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матеріалу не більше ніж 8%. Область
утрудненої
деформації
(поз. 2)
знаходиться в центрі, поблизу контактних поверхонь. Матеріал перебуває в
умовах, схожих із всебічним стисненням.
Внаслідок цього зсув матеріалу в даній
області мінімальний: на 20-30% менше,
Рис. 2. Картина розподілу епюр зсуву ніж в області рівного зсуву матеріалу.
матеріалу
в змодельованому
кристалі Отже, і релаксація напружень у даній
буде
утруднена.
Область
(пунктирною лінією показаний зсув кінцевої області
елементної матриці зразка). Відношення інтенсивного
масопереносу
(поз. 3)
висоти до поперечного розміру 0.5, ступінь розташована
поблизу
контактних
деформації () 25%. 1 - =18%; 2 -  =25%;
поверхонь, та характеризується найбільш
3 -  =27%; 4 -  =28%; 5 -  =29%; 6 -  =30%;
інтенсивною деформацією матеріалу
7 -  =42%
(низькою
величиною
залишкових
напружень). Область можливого виходу
дислокацій
на
поверхню
(поз. 4)
знаходиться на периферії. Тут діють
механізми міждислокаційної взаємодії,
які
характерні
для
кристалів,
деформованих
в
умовах,
коли
відношення висоти (а) до поперечного
Рис. 3. Масоперенос матеріалу в кристалі, що
розміру (с) дорівнює 2-3 (а/с=2-3).
піддається деформуванню (М 1:1) (Т=500оС,
Також
побудовано
діаграму
 =50%)
структурних станів кристалів NaI(Tl) для
області середніх температур (0.5–0.75)Tпл
(рис. 5).
Проведені дослідження показали:
- неоднорідність зсуву матеріалу
внаслідок умов протікання пластичного
плину;
наявність
крайового
ефекту,
пов'язаного з можливістю виходу
дислокацій на бічну поверхню;
неоднорідність
пластичної
Рис. 4. Схема областей кристала з різними
деформації та наявність в різних
ступенями релаксації напружень в процесі
кристала
різної
пластичної деформації: 1 - область рівного областях
взаємодії,
що
зсуву матеріалу; 2 - область утрудненої міждислокаційної
деформації;
3 - область
інтенсивної призводить до неоднорідності розподілу
деформації; 4 - область можливого виходу зерен у кристалі.
дислокацій зі смуг ковзання на поверхню
Моделювання
напруженокристала
деформованого
стану
обчислювали
методом кінцевих елементів і порівнювали з результатами експериментів, які
виявилися близькими. Тому можна вважати, що результати, які розраховуються в
рамках моделі, близькі до реальних.
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Саме такого роду припущення
використовували
при
оцінці
нерівномірності розподілу внутрішніх
напружень. Вони важливі для розуміння
критичних
значень
і
областей
потенційного
руйнування
великогабаритного
кристала
при
високотемпературному деформуванні.
Деформування при підвищених
температурах до більших ступенів
Рис. 5. Діаграма структурних станів кристалів деформації ще не гарантує цілісності
NaI(Tl) для області середніх температур
пресовки і однорідності одержаної
(0.5–0.75)Tпл,
де
області
кристала
структури.
Практичні
проблеми,
відповідають рис. 4
пов'язані з нагромадженням внутрішніх
напружень і наступним руйнуванням кристала, було вирішено шляхом обмеження
рівня зовнішніх (що прикладаються) напруг.
Під час релаксаційних процесів відбувається пластична деформація
кристала, а також може змінюватися величина залишкових напружень у кристалі.
Метод багаторазових повторних релаксацій (БПР) полягає в циклічному
навантажуванні зразка до заданого значення напруги з наступною релаксацією
кристала під навантаженням протягом
фіксованого часу (рис. 6).
Встановлено,
що
поки
деформування ведеться в діапазоні
температур 0.5-0.75Тпл, процес деформації
при БПР носить (починаючи зі ступеня
деформації, що дорівнює 10%) загасаючий
характер і після 25-35 циклів БПР
додаткова деформація в наступному циклі
близька до нуля. З практичної точки зору
це означає, що можливості БПР для
Рис. 6. Деформаційна крива, що отримана
пластичного
плину
для
кристалів
NaI(Tl)
розміром продовження
500×300 мм
при
Т=500°С виявляються вичерпаними.
Перехід до деформування при
з використанням метода багаторазових
повторних релаксацій
Т>0.75Тпл, коли за рахунок активації
переповзання й анігіляції дислокацій
змінюється механізм пластичності, дозволяє зберегти можливість деформування
кристала при кількості циклів більше ніж 30-50. При цьому й величина «глибини
релаксації» у кожному циклі залишається практично нечутливою до кількості
циклів БПР.
Отримані дані свідчать, що при Т>0.5Тпл для кристалів з відношенням а/с<1
при релаксації напружень під навантаженням у кристалі одночасно відбуваються
наступні процеси. По-перше, зменшується величина залишкових напружень.
По-друге, зі збільшенням кількості циклів релаксацій залишкові напруження
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зростають. По-третє, при БПР зменшується глибина релаксації при кожному
повторному циклі релаксації.
Дія перелічених процесів приводить до можливості використання в області
підвищених температур методу БПР для підтримки пластичної деформації без
збільшення деформуючих напруг у кристалі.
Структура кристала після пресування зі ступенем деформації більше 50%
являє собою полікристал з розвинутою ячеїстою структурою усередині блоків із
щільністю дислокацій усередині ячеєк 105-106 см-2. Розподіл середньо оцінного
лінійного розміру зерен у кристалі після деформації носить статистичний
характер. Неоднорідність структури корелює зі складним характером напруженодеформованого стану кристала й обумовлена наступними факторами:
- неоднорідністю зсуву матеріалу та дією різної міждислокаційної взаємодії;
- локальною рекристалізацією.
Варіювання цих факторів дозволяє формувати однорідну структуру
матеріалу в неоднорідному напружено-деформованому стані.
Одержані результати показують можливість модифікації форми й
поперечних розмірів великогабаритних монокристалів NaI(Tl) діаметром до
500 мм і висотою до 400 мм. Одержані полікристали візуально прозорі й не
містять деформаційно-наведених включень, принаймні, розмірами більше
500 мкм, які розрізняються гамма-камерою.
Четвертий розділ присвячено створенню детектора з однорідним
зображенням на базі однорідного матеріалу (етап 3 згідно зі схемою
технологічного процесу (рис. 1)).
Одержання матеріалу з однорідними сцинтиляційними властивостями ще не
гарантує створення однорідного детектора. Для створення детекторів для ОФЕКТ
систем потрібно:
- забезпечити сцинтиляційну й оптичну однорідності матеріалу;
- створити функцію розподілу вихідного світла (ФРС) детектора, придатну для
відтворення координат спалахів за допомогою алгоритму Ангера;
- забезпечити мінімальні крайові ефекти світлозбирання в детекторі.
Перевірка сцинтиляційних властивостей кристалів NaI(Tl), одержаних
методом деформування, який описаний в попередньому розділі, показала, що
сцинтиляційні параметри не повторюють розподіл структурної неоднорідності, а
носять статистичний характер. Статистично зміна кристалічної структури в
процесі деформування кристала не приводить до зміни сцинтиляційних
характеристик матеріалу.
Неоднорідність сцинтиляційних характеристик (світловий вихід і
енергетична роздільна здатність) по об'єму кристала після пресування становить
до 10% і задовольняє формальним вимогам до матеріалу для детекторів гаммакамер.
Порізка кристалічного блоку після пресування на пластини для детекторів
ОФЕКТ і подальше механічне оброблення поверхонь цих пластин має наступну
особливість. ОФЕКТ працює в діапазоні енергій від 60 кеВ, тому необхідно
враховувати вплив приповерхнього порушеного шару, що утворився в результаті
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оброблення поверхні сцинтилятора, на величину і стабільність сцинтиляційних
характеристик у часі. Таким чином до завдань дисертації входило не тільки
визначення умови геометричного відбиття світла від шорсткуватої поверхні, але й
збереження приповерхнього шару кристала, пов'язаного з мінімізацією рівня
приповерхніх напружень після механічної обробки поверхні.
До оброблення поверхні різцями пред’являються наступні вимоги:
- забезпечення цілісності матеріалу (відсутності тріщин);
- забезпечення заданої шорсткості поверхні кристала;
- мінімальний рівень напружень у приповерхньому шарі.
Різці з природного алмазу й сапфіра з такою геометрією: діаметр 8 мм,
передній кут заточування 0о, задній кут заточування 8о, які розроблено спеціально
для оброблення кристалів NaI(Tl), забезпечують середнє арифметичне відхилення
профілю (Ra) менше 0.025 мкм і виключають процеси оброблення поверхні
твердосплавним різцем і абразивного шліфування перед поліруванням, які
застосовувались раніше. При цьому різці з різальними елементами з природного
алмазу і сапфіра забезпечують практично однаковий стан оброблених поверхонь.
При обробленні поверхні алмазоподібним різцем практично вдається позбутися
від проникаючих усередину кристала смуг ковзання, тобто звести до мінімуму
рівень напружень, що наводяться механічним обробленням кристала.
Мікротріщин у приповерхньому шарі немає. Зовнішній вигляд поверхні
сцинтилятора відповідає 10 класу шорсткості, тобто близький до полірованого.
Наступним етапом технологічного процесу є створення заданих умов
світлозбирання сцинтилятора (шорсткість поверхонь, товщина світловода,
відбиття світла по всій поверхні сцинтилятора). Критично важливим для розробки
детектора для візуалізації гамма-зображень є задовільне відтворення координат
сцинтиляцій за даними з ФЕП із застосуванням алгоритму Ангера. Так, дефектом
зображення є будь-яка риса, що не є присутньою у відображуваному об'єкті, але
проявляється на зображенні. Такі дефекти зображення можуть обумовлюватися не
тільки неоднорідністю розподілу сцинтиляційних спалахів у детекторі, але й
калібруванням системи візуалізації.
Практичним критерієм однорідності детектора ОФЕКТ є однорідність
зображення від віддаленого гамма-джерела. Для даної системи візуалізації
причиною неоднорідності зображення є невідповідність функції розподілу
вихідного світла заданим параметрам. Як наслідок цього в центральних щодо
розташування ФЕП точках спостерігається "надлишковий" сигнал, що приводить
до візуалізації положень ФЕП. Наведений приклад наочно характеризує
необхідність можливості модифікації ФРС стосовно до конкретного типу
візуалізуючої системи ОФЕКТ (рис. 7).
Експериментально доведено, що світловідбиваючі властивості поверхні
кристала залежать від способу її оброблення. Збільшення шорсткості поверхні, що
відбиває, приводить до збільшення ширини функції розподілу світлового виходу.
Під час дослідження також встановлено, що залежно від шорсткості поверхні
змінюється й величина енергетичної роздільної здатності детектора. Обробленням
поверхні сцинтилятора великої площі можна досить ефективно варіювати не
тільки ширину функції розподілу світла, але й управляти величиною як світлового
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Рис. 7. Зображення детектора, виготовленого з одного й того ж кристала, але з різною
шорсткістю поверхні

виходу, так і енергетичної роздільної здатності.
Дослідження дозволили визначити інтервал (приблизно до 30 мм), в якому
можливо модифікувати ФРС шляхом зміни відбиваючих властивостей поверхні
кристала. Ця величина обмежена й може потребувати варіювання в більш
широких межах при інженерії детектуючої системи ОФЕКТ. Розширення цього
діапазону можливо і за рахунок інших варіантів інженерії детектора, а саме за
рахунок товщини скла-світловоду, тобто формування оптичної частини детектора
у вигляді своєрідного «сандвічу» сцинтилятор-світловод (рис. 8). У такій
конструкції промінь світла виходить із кристала й проходить через світловод.
Товщини кристала й світловоду повинні
мати прямий вплив на ширину ФРС.
Підводячи
підсумки
дослідження,
можна стверджувати, що найбільший
вплив на функцію розподілу світла в
детекторі має:
- оброблення поверхні пластини;
- товщина світловоду.
Оптимізація цих параметрів і є
метою конкретних інженерних розрахунків
детекторів великої площі для візуалізації
Рис. 8.
Величина
ширини
функції гамма-зображень.
розподілу
світлового
виходу
для
Розглянуті умови світлозбирання, які
детекторів з різною товщиною світловоду
задовольняють алгоритму Ангера, можуть
бути застосовані для випадку нескінченно
плоскої пластини, коли відсутній внесок крайового ефекту на форму й величину
функції розподілу світла. Крайові ефекти є несуттєвими для об'ємних
спектроскопічних детекторів (коли відношення висоти кристала до його
поперечних розмірів дорівнює 1-3). Однак у випадку систем для візуалізації
зображень (ОФЕКТ) вони можуть відігравати істотну роль, оскільки відхилення
від однорідності призводять до помилки відтворювання координат
сцинтиляційного спалаху.
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Рис. 9. Профіль світлового виходу по полю
детектора: 1 - торець кристала покрито білим
відбивачем; 2 - торець кристала покрито чорним
відбивачем

Рис. 10. Залежність коефіцієнта світлозбирання від
віддалення від торця кристала (точка 30 см) для
різних умов оброблення поверхні кристала:
1 - оболонка, що відбиває, з MgO; 2 - торець
кристала
покрито
чорним
відбивачем;
3 - поліровані
поверхні
без
відбивача;
4 - поліровані поверхні з білим відбивачем
(тайвеком); 5 - матовані поверхні без відбивача;
6 - матовані поверхні з білим відбивачем (тайвеком);
покрито
прозорим
7 - поверхню
кристала
світловодом з показником заломлення 1.4

Експериментальні результати
(рис. 9) та розрахункові дані
світлозбирання
(рис. 10),
які
отримано
моделюванням
світлозбирання методом МонтеКарло, добре узгоджуються один з
одним. Це підтверджує коректність
моделі
та
параметрів
для
розрахунку
світлозбирання.
Зменшення неоднорідності виходу
світла біля торців кристала
можливе за рахунок зачорніння
торців, але при цьому загальна
кількість реєструємих фотонів
зменшується. Збільшення розміру
нависаючого над торцем кристала
світловоду
дозволяє
декілька
згладити крайові ефекти.
П'ятий розділ присвячено
створенню однорідних детекторів
для
ОФЕКТ
камер
із
криволінійною
геометрією.
Перевагою
детекторів
із
криволінійною
геометрією
в
порівнянні
із
планарними
детекторами
є
зменшення
спотворення зображення об'єкта,
що
викликано
геометричним
ефектом проекції об'єкта на
площину детектора.
Розглянуто способи одержання пластин із криволінійним
профілем і особливості формування світлозбирання в порівнянні
із планарними детекторами.

Всі стадії технологічного процесу одержання детекторів з криволінійним
профілем аналогічні стадіям для планарних детекторів.
Так, на першому етапі технологічного процесу для виготовлення увігнутого
детектора необхідно одержати кристалічну заготовку заданого розміру, з якої
можливо вирізати необхідний циліндр або пластину із заданою кривизною. Таке
рішення можливо лише при використанні великогабаритних монокристалічних
буль. Альтернативним варіантом є пресування первинного монокристала в

14

пресформі заданої кривизни. Для цього можливо використовувати два способи
деформування. Перший спосіб – це вигин тонкої пластини. Другий спосіб –
пластична деформація первинної заготовки у форму заданого профілю, подібно як
для планарного детектора.
Проведені структурні дослідження кристалів, деформованих вигином
первинної заготовки, не виявили слідів значної пластичної деформації матеріалу.
Дана методика пресування є неприйнятною для виготовлення детекторів для
гамма-камер, тому що первинний вирощений кристал може мати ростову
великокутову границю, яка буде візуалізована в зображенні гамма-камери.
Зміна форми детектора від планарного до увігнутого через геометричний
ефект призводить до зміни умов світлозбирання в детекторі і, як наслідок, до
модифікації ширини ФРС. Геометрія увігнутого детектора має різну кривизну для
різних напрямків. Розглянуто зміну ФРС у двох взаємно перпендикулярних
напрямках: уздовж і поперек твірної циліндра з урахуванням крайового ефекту.
Величина напівширини ФРС для центральної точки в напрямку, поперечному до
твірної циліндра, декілька менше, ніж для цієї ж центральної точки, але у випадку
перетину ФРС уздовж твірної циліндра (рис. 11). Це важливий результат, що
свідчить про осьову несиметричність ФРС.
У випадках надання детектору кривизни
завжди
спостерігається
зменшення
ширини ФРС порівняно з плоским
детектором того ж розміру. Цей ефект
треба
враховувати
при
розробці
електроніки відтворення зображення для
відповідності алгоритму Ангера. Слід
також зазначити, що через вплив
додаткового відбиття світла сцинтиляцій
Рис. 11. ФРС для увігнутого детектора від торця кристала амплітуди сигналу по
радіусом 450 мм: 1 - поперек твірної мірі наближення до краю детектора
зростають.
циліндра, 2 - уздовж твірної циліндра
При порівнянні ФРС плоскої й
увігнутої пластини належить враховувати внесок шорсткості поверхні кристала.
Збільшення шорсткості поверхні, що відбиває, призводить до збільшення ширини
ФРС. Для детектора увігнутої форми вплив шорсткості на ширину ФРС декілька
менший, ніж для плоского детектора. При цьому все-таки шорсткість поверхні
важлива при виготовленні детектора й забезпеченні наступної однорідності
детектора в цілому. Вплив кривизни детектора треба враховувати в ході
реконструкції й відтворення зображення гамма-камери.
У цілому, фізичні принципи й технологічні прийоми, які були розроблені
для планарних детекторів, досить універсальні й підходять для криволінійних
пластин. При створенні криволінійних детекторів необхідно враховувати як
радіальну, так і ортогональну кривизну детектора, а також граничний вплив
шорсткості на форму ФРС.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ Й ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі, базуючись на результатах дослідження впливу
пластичної деформації на властивості кристалів галогенідів лужних металів,
розроблено технологічний процес створення однорідних полікристалів NaI(Tl)
великої площі та одержання на їх основі
високоякісних детекторів для
візуалізації гамма-зображення. При цьому отримано наступні нові наукові й
практичні результати:
1. Вдосконалено спосіб високотемпературного деформування. Це дозволило
отримати кристали NaI(Tl) з поперечним розміром більше 500 мм×600 мм, які
задовольняють вимогам виготовлення повнорозмірних детекторів для
однофотонної емісійної комп'ютерної томографії. Визначено структурну
неоднорідність кристала, що викликана особливостями пластичного плину й
напружено-деформованого стану.
2. Визначено оптимальні умови застосування методу багаторазових
повторних релаксацій. Для температурного інтервалу (0.5-0.75)Tпл мінімальна
попередня деформація від 10%, максимальна не більше 60%. Для температурного
інтервалу Т>0.75Tпл процес пластичної деформації підтримується без значного
загасання релаксаційних циклів і забезпечуються додаткові 20-30% деформації
без росту деформуючих напруг.
Ці умови дозволяють істотно збільшувати поперечні розміри кристала,
отримувати сцинтиляційні детектори великої площі. Неоднорідність напруженодеформованого стану в цьому випадку не перевершує граничних значень, які
призводять до розтріскування кристалів, що деформують.
3. Визначено матеріал, геометрію різця й оптимізовано режими різання
(оброблення поверхні) пластин NaI(Tl) великої площі (до 500 мм×600 мм) і
товщиною від 6.5 мм. Це дозволяє отримувати товщину порушеного шару не
більше 100-300 мкм.
4. Доведено, що зміна методу оброблення поверхні кристала дозволяє
варіювати ширину функції розподілу світла в межах від 50 мм до 80 мм для
пластин товщиною 9.5 мм. Використання матеріалів з різними коефіцієнтами
відбиття забезпечує зміну величини виходу світла по периметру детектора від
+12% до –6% у порівнянні зі середньостатистичним виходом світла в центральній
області детектора.
5. Розроблено і апробовано способи одержання детекторів зі змінною
кривизною поверхні. Показано, що на форму й ширину функції розподілу світла
впливає геометричний ефект, що зумовлений кривизною детектора. При цьому
варто враховувати дві особливості:
- уздовж твірної циліндра відбувається зменшення ширини функції розподілу
світла у порівнянні з детектором плоскої форми;
- зміна шорсткості поверхні для увігнутих детекторів вносить менший вклад у
зміну ширини функції розподілу світла у порівнянні з планарним детектором.
6. Розроблено низку технологічний прийомів виготовлення детекторів для
медичних камер, які дозволяють одержати методом високотемпературного
пресування матеріал, що має однорідні сцинтиляційні параметри й необхідну
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геометричну форму; пластини заданої геометрії зі стабільними сцинтиляційними
параметрами і однорідним виходом світла; детектори, що забезпечують однорідне
зображення в гамма-камерах.
7. Результати досліджень і розробок лягли в основу промислової технології
виготовлення сцинтиляційних полікристалів NaI(Tl) великих розмірів,
сцинтиляційних пластин NaI(Tl) розміром до 500 мм×600 мм різної товщини й
сцинтиляційних детекторів для медичних гамма-камер. Виробництво, що вперше
організовано в Україні, забезпечує такими детекторами комплектацію
вітчизняних і закордонних ОФЕКТ систем і показує високу ефективність,
підтверджену статистичними даними. Результати розробки використовувалися в
наступних організаціях (акти використання розробок наведені в додатку до
дисертації):
- Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України при виконанні тем
Державних цільових програм, прикладних досліджень і господарських договорів;
- ТОВ „Амкріс” при виробництві детекторів для медичних гамма-камер як
вітчизняного, так і закордонного виготовлення.
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АНОТАЦІЯ

Бояринцев А.Ю. Процеси пластичної деформації великогабаритних
кристалів NaI(Tl) при створенні пластин сцинтиляційних детекторів. –
Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство. - Інститут монокристалів НАН
України, Харків, 2014.
У дисертаційній роботі розроблено технологічний процес створення
однорідних полікристалів NaI(Tl) великої площі та одержання на їх основі
високоякісних детекторів для візуалізації гамма-зображення для систем
однофотонної емісійної комп’ютерної томографії (ОФЕКТ). Основними етапами
одержання сцинтиляційних детекторів великої площі являються: пресування
великогабаритних монокристалів при підвищених температурах; порізка й
фінішне оброблення кристала з наданням зразку високої однорідності розподілу
світлового виходу.
Для
створення
матеріалу
з
однорідними
сцинтиляційними
характеристиками вдосконалено спосіб високотемпературного деформування.
Визначено структурну неоднорідність кристала, що викликана особливостями
пластичного плину й напружено-деформованого стану. Виявлено оптимальні
умови застосування методу багаторазових повторних релаксацій, які
забезпечують фізичну цілісності матеріалу великої площі. Для формування
заданої функції розподілу світла по всій поверхні детектора виявлено, що зміна
метода оброблення поверхні кристала дозволяє варіювати шириною функції
розподілу світла в межах до 30 мм. Використання матеріалів з різними
коефіцієнтами відбиття забезпечують зміну величини виходу світла по
периметру детектора від +12% до –6% у порівнянні зі середньостатистичним
виходом світла в центральній області детектора.
Ключові слова: сцинтилятор, детектор, деформація, дислокаційна структура,
напружено-деформований стан, функція розподілу світла, світлозбирання,
світловий вихід, гамма-зображення.
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Украины, Харьков, 2014.
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Работа посвящена вопросам изготовления детекторов большой площади для
визуализации гамма-изображений на основе кристаллов NaI(Tl) для систем
однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ).
Основным критерием качества детектора является однородность его
параметров по всей поверхности детектора. Для создания детектора с
однородным изображением решались основные проблемы:
создание
материала
необходимого
размера
с
однородными
сцинтилляционными характеристиками;
- обеспечение физической целостности материала большой площади;
- формирование заданной функции распределения света по всей поверхности
детектора.
В диссертации разработана технологическая цепочка изготовления
детекторов для медицинских ОФЭКТ камер, включающая:
высокотемпературное
прессование,
обеспечивающее
однородные
сцинтилляционные параметры и необходимую геометрическую форму кристалла;
изготовление
пластин
заданной
геометрии
со
стабильными
сцинтилляционными параметрами и однородным выходом света;
- изготовление детекторов, обеспечивающих однородное изображение в
ОФЭКТ камерах.
Предложен способ высокотемпературного деформирования как метод
получения сцинтилляционно однородного материала NaI(Tl) с поперечным
размером более 500 мм×600 мм, удовлетворяющий требованиям изготовления
полноразмерных детекторов для однофотонной эмиссионной томографии.
Условием деформирования кристаллов NaI(Tl) до деформации более 50% для
кристаллов c отношением высоты (а) к поперечному размеру (с) меньше единицы,
обеспечивающим целостность материала, является применение метода
многократных повторных релаксаций, уменьшающего деформирующие
напряжения.
Определена
структурная
неоднородность
кристалла,
вызванная
особенностями условий деформирования и напряженно-деформированного
состояния. Построена диаграмма структурного состояния кристаллов NaI(Tl) с
отношением а/с<1, а также выявлены области кристалла с различной степенью
релаксации напряжений. Полученные данные показывают реализацию принципов
управляемого
регулирования
структуры,
геометрических
размеров
крупногабаритных кристаллов при повышенных температурах с сохранением
сцинтилляционных параметров.
Определены
материал,
геометрия
резца
и
режимы
резания
щелочногалоидных
кристаллов
большой
площади,
обеспечивающие
необходимую
геометрию
изделия
и
стабильность,
однородность
сцинтилляционных параметров для пластин большой площади.
Разработаны способы обработки поверхности щелочногалоидных
кристаллов, позволяющие варьировать шириной ФРС в диапазоне от 50 мм до
80 мм для толщины кристалла 9.5 мм, а также управлять величиной светового
выхода и энергетического разрешения для детекторов большой площади по всему
полю зрения детектора, включая влияние краевого эффекта. Применение
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различных методов обработки для торца кристалла и использование материалов с
различными коэффициентами отражения обеспечивают изменение величины
выхода света по периметру детектора от +12% до –6% в сравнении со
среднестатистическим выходом света в центральной области детектора.
Выявлен вклад кривизны детектора на воспроизводство функции
распределения света для детекторов специальной криволинейной (изогнутой,
цилиндрической) формы для различных специализированных медицинских
диагностических систем ОФЭКТ. Так, в сравнении с планарными детекторами, на
форму и ширину функции распределения света влияет геометрический эффект,
вызванный кривизной детектора.
Разработанные детекторы успешно прошли испытания в составе
медицинской диагностической системы.
Ключевые слова: сцинтиллятор NaI(Tl), детектор, деформация,
дислокационная структура, напряженно-деформированное состояние, функция
распределения света, светособирание, неоднородность светового выхода, гаммаизображение.
SUMMARY
Boyaryntsev A.Yu. Processes of plastic deformation of large-size NaI(Tl) crystals
for obtaining of scintillation detector plates. – Manuscript.
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The thesis is devoted to the elaboration of the technological process for obtaining
of uniform large area NaI(Tl) polycrystals and following production of high quality
gamma imaging detectors for single photon emission computer tomography (SPECT).
The technological process of large area scintillation detectors fabrication includes the
following main stages: high-temperature forging; crystal cutting and finishing treatment
providing the high uniformity of light yield distribution in the crystal sample.
High temperature forging process has been improved to create material with
uniform scintillation characteristics. Structural non-uniformity of the crystal has been
identified and assigned to the peculiarities of the plastic flow and deflected mode. To
provide physical integrity of large area material optimal conditions for using of the
multiple relaxation method have been revealed. It has been found that changing in the
surface treatment mode allows modifying the light spread function width within
30 mm range. The latter enables formation of the given light spread function over the
whole detector space. Use of the materials with different reflection coefficients
provides change in the light yield value along the detector perimeter from +12% to
–6% in comparison with the average light output in the center of the detector.
Key words: scintillator, detector, deformation, dislocation structure, deflected
mode, light spread function, light collection, light yield, gamma-image.

