ВІДГУК
офіційного опонента, чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф., Івахненка С.О. на
дисертаційну роботу Таранюка Володимира Івановича «Отримання кристалів
галогенідів гарнісажним методом», 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
Дисертація присвячена вивченню закономірностей вирощування кристалів
галогенідів NaI(Tl), LiF, PbF2 гарнісажним методом.
На сьогоднішній день кристали галогенідів є одними з основних
матеріалів, які застосовуються у детекторах радіації. Завдяки вдалому
поєднанню ціни і функціональних характеристик кристали NaI(Tl) займають
провідне місце на ринку сцинтиляторів. Детектори на основі NaI(Tl)
застосовуються у великомасштабних експериментах фізики високих енергій,
ядерній медицині, геологорозвідці та інших областях, заснованих на
використанні іонізуючого випромінювання.
Актуальність тематики. Актуальність дисертаційної роботи обумовлена
необхідністю розробки методу отримання кристалів, який є альтернативним
традиційним методам і дозволяє без застосування платинових тиглів
вирощувати галоїдні кристали зі значно меншою собівартістю продукції. Такий
підхід особливо важливий при проведенні пошукових досліджень по
одержанню лужногалоїдних монокристалів необхідного хімічного складу.
Технологічний підхід, запропонований автором дисертації, дозволяє ефективно
і відносно недорого вирощувати оптичні та сцинтиляційні кристали високої
структурної досконалості.
Дисертація, що представлена до захисту, являє собою комплексне наукове
дослідження, спрямоване на створення загальної наукової методології та
технологічних основ одержання оптичних та сцинтиляційних кристалів
галогенідів гарнісажним методом. 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 додаток з актом впровадження технології вирощування
гарнісажним методом сцинтиляційних кристалів NaI(Tl) для виготовлення
детекторів іонізуючого випромінювання, який підтверджує патентну
спроможність представлених в дисертаційній роботі розробок.
Метою дисертаційної роботи є визначення закономірностей вирощування
та технологічних основ одержання високоякісних кристалів галогенідів
гарнісажним методом. Поставлена мета була досягнута виконанням низки
задач, серед яких головними були:
- обґрунтування можливості створення умов вирощування монокристалів
галогенідів без прямого контакту з тиглем шляхом оптимізації теплових умов;
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- дослідження процесів тепло- і масообміну для оптимізації умов росту
кристалу;
- розробка обладнання та проведення процесу вирощування кристалів
галогенідів гарнісажним методом;
- розробка способу контролю та методів керування швидкістю
кристалізації при вирощуванні кристалів гарнісажним методом;
- дослідження структурної досконалості кристалів в залежності від умов
вирощування та функціональних характеристик приборів. В яких вони
використовуються;
- вирощування гарнісажним методом кристалів йодидів і фторидів
(NaI(Tl), LiF, PbF2), що за характеристиками не поступаються кристалам,
отриманим класичними методами.
Усі поставлені задачі були вирішені позитивно, їх розв’язання послідовно
викладено у розділах дисертації.
У першому розділі представлено огляд літературних даних, пов'язаних з
особливостями вирощування кристалів NaI, LiF і PbF2. Проведено аналіз
традиційних методів вирощування (метод Бріджмена-Стокбаргера, метод
Чохральського) та існуючих альтернативних рішень, що застосовуються для
отримання кристалів галогенідів. Показано основні недоліки існуючих
технологій, що змусили автора заново провести аналіз і перегляд методів
отримання кристалів галогенідів, спрямований на пошук принципово нових
підходів, що не застосовувались раніше для вирощування кристалів даного
типу. Одними з таких методів стали метод VGF та гарнісажний метод. Однак
злитки, що вирощуються цими методами мають полікристалічну структуру.
Тому проведено аналіз наукової літератури про вплив міжблочних границь на
прикладі виготовлення детекторів для гамма-камер. Також проведено аналіз
методів контролю швидкості кристалізації при вирощуванні кристалів.
Другий розділ присвячено детальному опису особливостей конструкції
гарнісажної установки та технологічних прийомів розроблених з урахуванням
особливостей вирощування кристалів галогенідів.
Головною особливістю застосовуваного технічного рішення є простота
конструкції, мінімальний ростовий об’єм, відсутність необхідності
застосування дорогоцінного металу платини, легкість тиражування. Все це
робить даний метод особливо привабливим для промислового виробництва.
Різноманітність створеного устаткування дозволило вирішувати завдання
пов'язані з вирощуванням різних галоїдних кристалів діаметром від 30 мм і
масою 50 г до досить великих злитків масою в кілька кілограмів.
Слід зазначити, що обладнання і технологічні прийоми, які були
використані в дисертаційній роботі, були розроблені безпосередньо автором і
використані у створенні технології вирощування сцинтиляційних кристалів
NaI(Tl) гарнісажним методом.
У третьому розділі, використовуючи експериментальні та математичні
методи розглянуті особливості тепло- і масопереносу при вирощуванні
кристалів NaI(Tl) гарнісажним методом. Отримані відповіді на такі важливі
питання, як розподіл температури і температурного градієнта в ростовому
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об’ємі, особливості течії розплаву, вплив складу ростової атмосфери на
температурні умови вирощування кристала. Слід відзначити високу
узгодженість результатів експериментів та математичного моделювання.
Базуючись на отриманих у цьому розділі результатах автором встановлено,
що значення температури стінок тиглю та її відгук на зміну температури
основного нагрівача є ефективними параметрами контролю процесу
вирощування кристалу. Також отримано, що для збереження мінімальної
товщини гарнісажного шару температура стінок тиглю повинна бути на 130 К
меншою за температури плавлення кристалу, що вирощується.
Комплекс вибраних методів дослідження та обробки експериментальних
даних дозволяють говорити про послідовний підхід для одержання наукових
результатів.
Четвертий розділ присвячений вирішенню задачі контролю масової
швидкості кристалізації при вирощуванні кристалів гарнісажним методом.
Беручи за основу властивість матеріалу змінювати щільність при переході з
розплавленого в твердий стан запропонований простий спосіб контролю
швидкості кристалізації по зміні положення поверхні рівня розплаву в процесі
кристалізації.
Контроль
положення
рівня
розплаву
проводиться
електроконтактним датчиком рівня.
Для контролю та управління процесом кристалізації була розроблена
автоматизована система управління заснована на датчику рівня розплаву.
Принцип роботи системи полягає в стабілізації заданої швидкості зниження
рівня розплаву шляхом корекції температури основного (верхнього) нагрівача.
У випадку довільної форми фронту кристалізації здійснюється додаткова
корекція температури бічного активного теплового екрана з метою
вирівнювання фронту до плоскої форми.
Застосування розробленої системи для вирощування кристалів NaI
дозволило встановити особливості швидкості переміщення границі розділу фаз
для плоского фронту кристалізації. Встановлено, що для підтримки постійної
швидкості руху межі розділу фаз швидкість зниження температури нагрівача
повинна змінюватися обернено пропорційно товщині закристалізованого шару.
У п'ятому розділі проведені дослідження структурної досконалості
вирощених гарнісажним методом кристалів. На прикладі лужногалоїдних
кристалів NaI(Tl) показано, що кристали мають полікристалічну структуру з
розміром блоку від Ø3 до Ø40 мм. Наявність разорієнтованих блоків не
призводить до розтріскування злитка, а функціональні характеристики
сцинтиляторів знаходяться на одному рівні з кристалами, вирощеними
традиційними методами.
У якості прикладу узагальнення використання гарнісажного методу
стосовно кристалів галогенідів були проведені вирощування на лабораторній
гарнісажній установці кристалів фторидів, таких як LiF і PbF2. Характеристики
отриманих зразків так само лежать на одному рівні з кристалами, вирощеними
традиційними методами.
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Методи дослідження. В роботі використані експериментальні та
розрахункові методи для вирощування монокристалів, вивчення властивостей,
математичного моделювання процесів тепло- і масообміну, аналізу структури,
складу та концентрації домішок, що відповідає сучасному рівню досліджень.
Дисертант продемонстрував досконале володіння цими методами.
Наукова новизна. Результати, що одержані при виконанні дисертаційної
роботи, є новими та отримані вперше; перелік цих результатів (п’ять пунктів)
приведено в тексті дисертації та авторефераті.
Представлені в дисертації і авторефераті та винесені на захист наукові
результати
з
загальними
висновками
по
роботі
відповідають
експериментальним результатам і розрахункам, які детально викладені в тексті
дисертації. Дисертація викладена літературною мовою, її текст вивірений і не
викликає зауважень відносно граматики та термінології; опонент зафіксував
декілька невідповідностей відносно правилам пунктуації, які, можливо, слід
віднести на рахунок неуважного редагування.
Найбільш важливим науковим результатом
дисертаційної роботи
В.І. Таранюка «Отримання кристалів галогенідів гарнісажним методом» є
встановлення особливостей вирощування кристала великої площі, які
полягають у контролі швидкості кристалізації та управлінні теплообміном між
бічною стінкою тиглю і кристалом з метою створення плоскої форми фронту
кристалізації, результатом чого є рівномірний розподіл домішки по його площі,
що призводить до підвищення однорідності матеріалу.
Практичне значення. Закономірності вирощування кристалів галогенідів
гарнісажним методом, розроблене обладнання та технологічні прийоми
вирощування кристалів великої площі, спосіб і пристрій для керування
масовою швидкістю і формою фронту кристалізації складають основу для
розробки промислової технології вирощування гарнісажним методом
лужногалоїдних
сцинтиляційних
кристалів
NaI(Tl)
розміром
до
470х470х200 мм та більш.
Зауваження по результатам роботи:
1. Відносно назви дисертаційного роботи – за виконаним об’ємом
досліджень, їх направленістю та результатам, назву, на думку опонента, слід
було б сформулювати як «Закономірності вирощування кристалів галогенідів
гарнісажним методом». Також, метою роботи, що виконана у дисертації, є не
розробка технології, а розробка технологічних основ промислового
вирощування кристалів галогенідів гарнісажним методом.
2. В роботі запропоновано метод контролю швидкості кристалізації, що
полягає в оцінці зміни положення рівня розплаву у тиглі і пов'язаний з
кристалізацією розплаву, його випаровуванням і температурним стисненням;
автор не враховує, що розплави NaI і TlI мають високий тиск пари і досить
інтенсивно випаровуються. Тому при контролі швидкості ці складові слід було
б внести до розрахунку і оцінити їх значення.
3. У висновку 6 розділу 5 зазначено, що однією з умов отримання якісного
кристала NaI(Tl) є створення ростової атмосфери за допомогою аргону при
тиску 7 кПа; у той же час в розділі 3 показано, що застосування аргону веде до
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зниження як температурного градієнта, так і стійкості фронту кристалізації; там
же описується спосіб підвищення градієнта температури шляхом використання
гелію. Чому застосування гелію не знайшло подальшого розвитку для
створення ростової атмосфери?
4. На рисунках з зображеннями вирощених кристалів для більшої
сприятливості їх розмірних характеристик слід було б використовувати не
тільки констатацію розмірів кристалів чи їх елементів у підпису на рисунках,
але й масштабні мітки.
5. Враховуючи те, що гарнісажний спосіб вирощування кристалів
галогенідів позиціонується автором дисертації як менш дорогий та більш
ефективний у порівнянні з традиційними, було б доцільним виконати аналіз
його економічної
ефективності, наприклад, стосовно до вирощування
кристалів NaI(Tl).
Незважаючи на зауваження, представлена дисертаційна робота щодо
наукового рівня і практичного значення відповідає вимогам, що ставляться до
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
Наукові статті автора, опубліковані в провідних вітчизняних та іноземних
журналах і збірниках наукових праць. Автореферат дисертації повністю
відповідають змісту та об’єму дисертаційної роботи.
Можна з впевненістю сказати, що одержані в дисертації результати вносять
суттєвий вклад в матеріалознавство оптичних та сцинтиляційних матеріалів.
Таким чином, дисертація В.І. Таранюка «Отримання кристалів галогенідів
гарнісажним методом» повністю відповідає вимогам щодо кандидатських
дисертацій, а її автор заслуговує присудження йому наукового ступеня
кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

