ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу Креч Антона Владиславовича
’’Радіаційно-стійкі композиційні сцинтиляційні матеріали”, що представлена
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю
05.02.01 - матеріалознавство.

Результати,

отримані

Владиславовича,

в

відповідають

дисертаційній
положенням

роботі

Креч

спеціальності

Антона

05.02.01

матеріалознавство, технічні науки том у, що робота присвячена розробці та
дослідженню радіаційно-стійких композиційних сцинтиляторів.
У дисертаційній роботі Креч Антона Владиславовича розроблені та
досліджені композиційні сцинтиляційні матеріали для реєстрації великих
потоків іонізуючого випромінювання. Актуальність задачі реєстрації великих
та надвеликих потоків іонізуючого випромінювання підтверджується тим, що
у фізиці

високих

енергій

та

на

прискорювачах

заряджених

частинок

збільшується дозове навантаження на сцинтиляційні детектори, які в них
використовуються. Тому для реєстрації випромінювання в умовах високих доз
радіації необхідні радіаційно-стійкі сцинтилятори.
Розвиток і вдосконалення коллайдерів викликає потребу у тому, щоб
сцинтиляційний

матеріал

витримував

великі

дози

опромінення

(більше

100 Мрад) без значного зменшення світлового виходу, разом із тим технологія
виготовлення такого сцинтилятору не має вносити обмеження на його розміри
і форму. Таким вимогам не відповідав жодний сцинтиляційний матеріал, який
був відомим на момент початку роботи над дисертацією.
У дисертаційній роботі Креч A.B. була поставлена і вирішена актуальна
задача

зі

створення

радіаційно-стійких

сцинтиляторів

для

реєстрації

випромінювання в умовах високих доз радіації.
Ступінь обґрунтованості наукових положень і висновків дисертації та
їх

достовірність

не

підлягають

сумніву.

При

виконанні

роботи

використовували сучасне обладнання і методи досліджень (цей матеріал

надано у другому розділі). У третьому розділі обґрунтовано вибір матеріалу
основи композиційних сцинтиляторів, вибір кристалічних гранул. Також у
третьому розділі наведені та обгрунтовані особливості низки технологічних
прийомів отримання саме радіаційно-стійких композиційних сцинтиляторів.
Одна із особливостей, що вигідно відрізняють дисертацію Креч A.B. це вибір
основи яка не є люмінесцентною, тобто та кою, яка пі д дією іонізуючого
випромінювання може впливати на сцинтиляційний сигнал композиційного
сцинтилятору лише за рахунок зміни прозорості матеріалу. Інші важливі
технологічні

прийоми

пов’язані

із режимом

полімеризації.

Проведена

оптимізація режимів полімеризації для збільшення доз, при яких починається
розтріскування композиційних сцинтиляторів.
У четвертому розділі наведені дослідження радіаційної стійкості
композиційних

сцинтиляторів

на основі

гранул

як органічних,

так

і

неорганічних кристалів. Встановлення радіаційної стійкості проводилось
через зміну відносного світлового виходу. Тобто коли значення світлового
виходу після опромінення відносно значення до опромінення не зменшується
більше ніж у 2 рази, то такий сцинтилятор можна вважати радіаційностійким.
П ’ятий розділ присвячено аналізу деяких радіаційних руйнувань які
можуть відбуватись під дією іонізуючого випромінювання. Здобувачем,
окрім основного процесу руйнування сцинтиляційних центрів, досліджено
два можливі процеси перетворень у композиційних сцинтиляторах після
опромінення,

які

пов’язані

з

утворенням

або

не

утворенням

нових

додаткових центрів люмінесценції.
Як розробка технології створення радіаційно-стійких композиційних
сцинтиляторів (третій розділ), так і їх дослідження (четвертий та п’ятий
розділи) мають наукову та практичну новизну, що доведено не лише
патентом України, а й публікаціями у провідних наукових журналах за фахом
роботи.
Серед найбільш важливих результатів хочу відмітити наступне:

1.

Розроблені

композиційні

сцинтилятори

на

основі

деяких

неорганічних гранул та експериментально доведено, що вони витримують
дози значно більші ніж 100 Мрад (як приклад, композиційні сцинтилятори на
основі гранул А120 3:Ті радіаційно-стійкі до доз не менших ніж 550 Мрад).
2.

Розроблено технологічні прийоми, що дозволяють отримувати

спектрозміщуючі

радіаційно-стійкі

матеріали

на

основі

тієї

ж

гель-

композиції, що і композиційний сцинтилятор. У розглянутих системах
оптимальні концентрації люмінофорів знаходяться у діапазоні 0,001

-

0,01 мас.%. їх радіаційна стійкість стає достатньою для їх використання при
опроміненні із великими накопиченими дозами. Ці матеріали можуть бути
використані для конструювання світловодів, які є необхідними для збору
світла з найбільшої грані композиційного сцинтилятору, або, коли необхідно
зміщувати довжину хвилі у більш довгохвильову область де гель-композиція
є більш прозорою.
3.

Розробка радіаційно-стійкого композиційного сцинтилятору та

спектрозміщуючого

матеріалу

робить

коло

досліджень

достатнім

для

конструювання детекторних систем.
4.

Запропоновані можливі механізми радіаційних руйнувань та

перетворень

у

композиційних

сцинтиляторах

під

дією

іонізуючого

випромінювання.
5.

Показано, що радіаційна стійкість не визначається зміною або

незмінністю форми спектрів люмінесценції сцинтиляційних матеріалів.
Матеріали, що розроблено дисертантом, негігроскопічні, гнучкі з
покращеними

експлуатаційними

можливостями,

і здатні

працювати

у

широкому діапазоні температур (від мінус 55 до плюс 250 °С) та при
накопичених

дозах

опромінення

більше

100 Мрад,

тобто

можливо їх

використання в сучасній сцинтиляційній техніці та у фізиці високих енергій.
Розроблений в дисертаційній роботі підхід може бути методичною основою
для отримання композиційних сцинтиляційних систем на основі інших
матеріалів.

4

Автореферат повністю відповідає дисертаційній роботі.

Основні результати дисертації опубліковано у 24 наукових працях; із
них: 7 статей у міжнародних і вітчизняних фахових наукових журналах, 1
патент України, а також 16 тез доповідей у міжнародних і українських
конференціях.

До дисертаційної роботи Креч A.B. є наступні зауваження:
1.

В дисертаційній роботі не описано як саме були отримані ті кристали з
яких були створені композиційні сцинтилятори.

2.

В роботі не досліджено вплив внутрішніх дефектів та напружень в
гранулах, які отримували шляхом механічного подрібнення вихідних
матеріалів.

3.

Не дані пояснення щодо визначення граничних доз опромінення
композиційних сцинтиляторів.

4.

Пояснення щодо руйнування зразків розроблених композитів після
значних доз опромінювання носять імовірнісний характер, хоча, на
мою думку, було б доречно застосувати поляризаційний метод для
визначення внутрішніх напружень як в матрицях, так і в гранулах при
опроміненні, а назву цього підрозділу 5.1.4 «Розтріскування зразків
при великих дозах» (стор. 132) було б краще сформулювати як
«Можливі механізми розтріскування зразків при великих дозах».

5.

Підрозділ 4.4 (стор. 120) бажано назвати не «Заключні зауваження», а,
наприклад, «Узагальнення отриманих результатів» або «Висновки по
розділу 4». Це стосується також назви підрозділу 5.4 (стор. 137).

6.

Задля кращого сприйняття значень відносного світлового виходу було
б не зайвим на рисунках представити похибки.

7.

У тексті дисертації були допущені деякі помилки в оформленні
графіків, наприклад, не вказане значення початку координат по осі
абсцис (рис. 4.5, стор. 84) та ординат (рис. 4.6, стор. 85).

Наведені зауваження на впливають на загальну позитивну оцінку. Мета
та задачі досягнуті. Дисертація написана чіткою мовою, а текст автореферату
вірно відбиває зміст дисертації.
Виходячи із вищенаведеного можна зробити висновок, що дисертація
Креч Антона Владиславовича "Радіаційно-стійкі композиційні сцинтиляційні
матеріали" виконана на високому рівні, який відповідає вимогам п.п. 9, 11, 12
«Порядку присудження

наукових ступенів», затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013, а її автор Креч Антон
Владиславович - заслуговує присудження йому наукового ступеня кандидата
технічних наук за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство.
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