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офіційного опонента, д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України С.О. Івахненка на
дисертаційну роботу Бояринцева Андрія Юрійовича «Процеси пластичної
деформації великогабаритних кристалів NaI(Tl) при створенні пластин
сцинтиляційних детекторів», представленої на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство до
спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН
України
Розробка ядерно-медичних діагностичних систем ОФЕКТ (SPECT –
Single Photon Emission Tomography) пов’язана з прогресом одержання
крупногабаритних кристалів NaI(Tl) для застосування як сцинтиляційних
детекторів великої площі, що визначає специфічні вимоги щодо
сцинтиляційного матеріалу – потрібні однорідність сцинтиляційних
параметрів по всьому об’єму та поверхні детекторів великої площі
(600 мм×500 мм×6÷10 мм). Вирощування монокристалів NaI(Tl) високої
структурної досконалості таких розмірів пов’язане з великими методичними
труднощами кристалізації зразків з потрібним розподілом властивостей по
всьому об’єму для виготовлення детекторів.
Розроблені автором науково-технологічні основи гарячого пресування
та одержання полікристалів шляхом високотемпературного деформування,
вивченні особливості деформування, при яких поперечний розмір отриманих
кристалів
наближається
до розмірів пластин, необхідних для
ОФЕКТ-детекторів при умові збереження однорідності оптичних і
сцинтиляційних параметрів кристала, визначають дисертаційну роботу як
актуальну для сучасного матеріалознавства.
Дисертація, що представлена до захисту, являє собою комплексне
наукове дослідження, спрямоване на створення загальної наукової
методології та технології одержання сцинтиляційних детекторів великої
площі. Дисертаційна робота виконана на основі результатів, одержаних при
виконанні ряду науково-дослідних робіт та проектів згідно тематиці НАН
України.
Дисертація містить вступ, 5 розділів, загальні висновки, список
цитованої літератури та додатки, які підтверджують патентну спроможність
розробок, представлених в дисертаційній роботі та акт впровадження
технології виготовлення сцинтиляторів для гамма-камер.
Метою дисертаційної роботи визначено дослідження 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.
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В першому розділі на основі інформації з наукових публікацій
сформульовано основні задачі дисертації як послідовну методологію одержання
сцинтиляційних детекторів великої площі з вирощених кристалів:
- пресування великогабаритних монокристалів при підвищених
температурах;
- порізка й фінішне оброблення кристалів великої площі з наданням зразкам
високої однорідності розподілу світлового виходу;
- контроль сцинтиляційних параметрів і однорідності детекторів для
візуалізації зображень;
Ці три задачі є основним предметом досліджень і розробок, описаних у
дисертації.
Другий розділ присвячено опису методів та підходів, використаних у
дослідах, опису установок, технологічних прийомів роботи одержання
сцинтиляційних детекторів. Особливе значення при цьому мають використані
методи математичного моделювання напружено-деформованого стану кристалів
та його зв’язку з особливостями розсіювання світла в деформованих кристалах та
світлозбирання в детекторах для гамма-камер (п. 2.5). Результати моделювання у
повній мірі використані при розробці методів деформування кристалів,
дослідженнях їх пластичності та дислокаційної структури і визначення областей
існування структурних неоднорідностей.
Для контролю й характерізації властивостей матеріалів, що отримані,
створено установку і розроблено метод контролю по всій площині кристалу, який
дозволяє оцінювати параметри детектора.
Слід підкреслити, що підходи та методи дослідження, які використані у
дисертаційній роботі, були розроблені автором безпосередньо та застосовані у
створенні технологічних основ деформації кристалів, призначених для
використання у якості сцинтиляційних детекторів. В першу чергу, це комплекс
обладнання для високотемпературного пресування кристалів NaI(Tl) з
можливістю довготривалого відпалу, пристрій та інструмент для порізки
кристалів на пластини товщиною від 6 мм після деформування (поперечний
розмір до 700 мм), точність 0,1 мм; обладнання для шліфування пластин NaI(Tl) з
рельєфом поверхні згідно програмного завдання та установка для тестування
сцинтиляційних параметрів пластин для визначення однорідності світлового
виходу та енергетичного розрішення.
Комплекс вибраних методів дослідження та обробки експериментальних
даних дозволяють говорити про послідовний підхід для одержання наукових
результатів.
В третьому розділі вивчено особливості деформації кристалів NaI(Tl)
великої площі з високою однорідністю. Представлено результати розробки
методів
деформування
великогабаритних
кристалів,
дослідження
пластичності кристалів, дислокаційної структури зразків і визначення
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областей існування структурних неоднорідностей, побудови діаграм
структурних станів кристалів.
Для оцінки розподілу внутрішніх напружень у кристалі виконано
дослідження умов деформування кристалів NaI(Tl) із заданим
співвідношенням висоти до сторони основи при деформаціях більш 50 %
шляхом вибіркового травлення та математичного моделювання напруженодеформованого стану кристалу методом кінцевих елементів. Діаграми
структурних станів досліджених кристалів NaI(Tl), які були побудовані за
допомогою цих методів, дозволили визначити розташування зон зсуву та
деформації матеріалу по об’єму випробуваних зразків та визначити наявність
крайових ефектів, пов’язаних з виходом дислокацій на бічну поверхню.
Побудова діаграм структурного стану різних областей кристалу при
температурах рівня (0,5 – 0,75) Тпл дозволила контролювати структурну
неоднорідність досліджених зразків при різних температурах впритул до
температури плавлення та показана можливість досягнення ступеню
деформації до 90 % без порушення суцільності заготовки кристала у цілому.
Встановлено, що для забезпечення цілісності заготовок необхідно
використовувати метод багаторазових повторних релаксацій (БПР) та
визначено його межі застосування для зменшення залишкових напружень.
Проведені дослідження дозволили прийти до висновків, що структура
кристала після пресування зі ступенем деформації більше 50 % являє собою
полікристал з розвинутою ячеїстою структурою усередині блоків, щільність
дислокацій складає 105-106 см-2. Неоднорідність структури корелює з
розподілом напружень в кристалі й обумовлена неоднорідністю зсуву
матеріалу,
різною
міждислокаційною
взаємодією
та
локальною
рекристалізацією.
Вибір технологічних параметрів обробки кристалів дозволив шляхом
пластичної деформації модифікувати форму та збільшувати поперечні
розміри великогабаритних монокристалів NaI(Tl) до 500 мм та більш, в
результаті чого сформовані полікристали є візуально прозорими та придатні
для використання у якості матеріалу гамма-детекторів.
Четвертий розділ містить результати досліджень по розробці
детектора з однорідними сцинтиляційними властивостями на основі
матеріалу, одержаного методом пластичного деформування. Порівняння
сцинтиляційних властивостей зразків до і після деформування дозволили
зробити висновок, що при необхідних умовах деформування можливо
забезпечити однорідні сцинтиляційні характеристики матеріалу, в результаті
чого середні статистичні параметри монокристалів та зразків після
пресування практично співпадають. Сформульовані вимоги відносно різання
кристалічного блоку після пресування та механічної обробки поверхонь
пластин з забезпеченням цілісності матеріалу, необхідної шорсткості
поверхні та мінімального рівня напружень у при поверхневому шарі. Для
цього була виконана оптимізація матеріалу та форми спеціальних різців, що
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забезпечують відхилення профілю (Ra) < 0,025 мкм, в результаті чого було
виключено операцію абразивного шліфування, яке застосовувалося раніше, з
технологічного ланцюгу.
Одержання високої якості обробки поверхні заготовок сцинтиляторів
дозволило ефективно варіювати шириною функції розподілу світла та
керувати рівнем світлового виходу та енергетичної роздільної здатності. На
основі експериментальних результатів та моделюванням світлозбирання
методом Монте-Карло оцінені крайові ефекти при візуалізації зображень та
оцінено можливості зменшення неоднорідності виходу світла біля торців
кристалу.
П’ятий розділ дисертації присвячений розробці та застосуванню
детекторів криволінійної форми, що дозволяють значно поменшити
спотворення біля країв у порівнянні з планарним детектором. Розглянуто
способи одержання пластин із криволінійним профілем і особливості
формування світлозбирання з їх використанням.
Показана можливість виготовлення криволінійних детекторів різними
методами та досліджено змінення умов світлозбирання у них в залежності від
кривизни при моделюванні функції розподілу світла (ФРС) у різних
напрямках. Розрахункові і експериментальні значення ФРС, одержані в
дисертації для поверхонь з різними шорсткістю та формою, показали добру
відповідність. Ці результати у повній мірі використовані при розробці
системи ОФЕКТ-3, спеціалізованої гамма-камери для діагностики головного
мозку.
Надійність одержаних автором експериментальних результатів
основана на використанні сучасних методів досліджень – сцинтиляційної
спектрометрії, оптичної мікроскопії стану поверхні та візуалізації
дислокаційної структури, математичного моделювання пластичного плину та
світлозбирання в кристалах методами кінцевих елементів та Монте-Карло;
дисертант продемонстрував досконале володіння цими методами.
Представлені в дисертації і авторефераті та винесені на захист наукові
результати з загальними висновками по роботі підтверджуються
експериментальними результатами і розрахунками, детально викладеними в
тексті дисертації. Текст дисертації вивірений і не викликає зауважень
відносно граматики та термінології.
Найбільш важливим науковим результатом дисертаційної роботи
А.Ю. Бояринцева «Процеси пластичної деформації великогабаритних
кристалів NaI(Tl) при створенні пластин сцинтиляційних детекторів» є
встановлення закономірностей високотемпературного деформування з
визначенням оптимальних умов навантаження для досягнення пластичної
течії кристалів NaI(Tl) та заданим розподілом напружень і деформацій, що
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дозволило суттєво збільшити розміри заготівок для виготовлення
сцинтиляційних детекторів великої площі.
Науково-технічні результати, одержані в результаті виконання
основних задач дисертації, дозволили виконати розробку ряду
технологічних процесів, які склали основу промислової технології
виготовлення сцинтиляційних полікристалів NaI(Tl) розміром 500х600 мм
різної товщини та сцинтиляційних детекторів для медичних гамма-камер. Це
дозволило організувати випуск їх в Україні для комплектації вітчизняних
ОФЕКТ-систем (підтверджено Актом впровадження), що має велике
практичне значення. Слід відзначити великий попит на такі детектори за
кордоном.
Зауваження по результатам роботи:
1. Неоднорідність пластичної деформації, розділ 3.2, виходячи із
загальних міркувань, приводить до існування у відповідних областях
кристалу одночасно різних типів структури, у той же час, сама діаграма
структурних станів, рис. 3.2.1, цього не враховує і має досить схематичний
характер; границі розділу між різними типами структури реально повинні
бути значно більш розмитими.
2. В роботі приведені режими обробки кристалів, що визначені
оптимальними, при цьому важко прослідити кореляцію між оптимальними
умовами обробки та найкращими функціональними характеристиками
сцинтиляційного детектора. Не очевидно, що найкращі режими обробки, з
точки зору цілісності кристалу, співпадають з найкращими характеристиками
відносно енергетичного розв’язання та однорідності світлового виходу.
3. Можливість керування величиною крайових ефектів при
проходженні світла через пластину гамма-детектора (розділ 5.5), певно, не
має універсального характеру. Вирівнювання світлового виходу біля торцю
кристалу відбувається за рахунок зменшення числа фотонів, що
регіструються у цій області; по цій причині покращення одного параметра
приводить до погіршення другого, не менш важливого для роботи. Тому
потрібно було б визначити, яким чином можливо оптимізувати їх
співвідношення.
4. Замість використання терміну «вигнуті» відносно «формуючих
поверхонь», стор. 133 дис.; «пластин, виготовлених високотемпературним
деформуванням плоских зразків», стор. 134 дис.; «поверхонь після точіння
спеціальними різцями», стор. 135 дис.; «змінення форми детектора», стор.
136 дис., слід було б застосувати, на мою думку, визначення «криволінійні».
5. Для характеризації практичної цінності та затребуваності роботи
добре б було оцінити величину економічного ефекту використання
сцинтиляторів, одержаних згідно результатів дисертації та розробленої в ній
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технології пластичного деформування монокристалів NaI(Tl), у порівнянні з
зразками, які потрібно вирощувати до розмірів 500х600 мм.
Незважаючи на зауваження, представлена дисертаційна робота щодо
наукового і практичного значення відповідає вимогам, що ставляться до
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
Наукові статті автора, опубліковані в провідних вітчизняних журналах
і збірниках наукових праць, та автореферат дисертації повністю відповідають
змісту та об’єму дисертаційної роботи.
Можна з певністю сказати, що одержані в дисертації результати
вносять суттєвий вклад в матеріалознавство сцинтиляційних матеріалів.
Таким чином, дисертація А.Ю. Бояринцева «Процеси пластичної
деформації великогабаритних кристалів NaI(Tl) при створенні пластин
сцинтиляційних детекторів» повністю відповідає вимогам щодо
кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присудження йому наукового
ступеня кандидата технічних наук по спеціальності 05.02.01 –
матеріалознавство.

