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Разл!к! параметра якасц! М2 (пры тэмпературы 25°С) паказал!. 
што пры апраменьванн! малым! дозам1 (да 0,1 Мрад) крытэрый якасц! 
памяншаецца. 3 далейшым павел!чзннем дозы tf-апраменьвання М2 па- 
ьял1чваецца. дасягаючы найболыиых значэнняу пры дозе 1 Мрад. Ус
тановлена, што для крышталяу крышталяу L-VTGS з дозам! апрамень- 
вання да 0.1 Мрад наз!раюцца дзво вобласц! насычэння у залежнас- 
цях %!ь (Е.). а пры дозах (1-5) Мрад - толька адна вобласць насы
чэння. Крыштал! L-VTGS, апрамененыя дозай 10 Мрад, практычна не 
змяняюць вел!чыню i/z нават у палях Е_>7 кВ/см.
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1МПУЛЬСНАЯ ПЕРАПАЛЯРЫЗАЦЫЯ МОНАКРЫШТАЛЯУ TGSMo

Монакрыштал1 трыгл!цынсульфату (TGS) маюць перспектыву выка- 
рыстання пры умове папярэдняга фарм!равання адпаведных уласц!вас- 
цей у працэсе 1х росту. Як паказал! даследванн! Ш ,  найбольшы 
уплыу на якасць ! уласц!васц1 крышталяу сямейства TGS аказвах>ць 
tx структурная мадыф!кацыя ! умовы вырошчвання. Найболыл перспек- 
тыУным напрамкам такой мадыф!кацы! з'яуляецца частковае !заморф- 
нае замяшчэнне гл!цынавай (NH2CH2COOH) або сульфатнай (S04) груп 
у TGS. Так. напрыклад, пры частковым замяшчэнн! гл!цынавай групы 
L-Л. алан!Haw крыштал! (LATGS) набываюць значную ун!палярнасць, 
тэмпературную стаб!л1зацьпо п!раэлектрычнага параметра якасц! М2 . 
што абумоул!вае !х выкарыстанне як элемента^ п1рапрыбмн!кау ! п!~ 
рав!дыконау. М^ж там наяунасць значных унутраных палёу зрушэння 
роб!ць немагчымым! працэсы перапалярызацы! так!х крышталяу у 
практычна выкарыстоуваемых межах электрычных уздзеянняу. Гэта 
стрымл!вае магчымасц! 1х выкарыстання у якасц! элементау дынам!ч- 
нага к!равання ф!з!чньм! працзсам! ! ЗВЧ - тэхн!цы. дзе неабходны 
добрарэверсуемыя крыштал! з нязначным! палям! зрушэння ! !ншым1 
параметрам! на узроун! TGS.

У дадзенай рабоце прыведзены вын!к! эксперыментальных дасле- 
даванняу працэсау !мпульснай перапалярызацы1 монакрышталяу 
(NH2CH2 С00Н)3 Н2 t(Мо04 )х (S04 J - TGSMo .
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Крыштал! вырашчаны метадам цыркуляцы1 з водных растворау, 
як1я атрыманы у працэсе стэх!яметрычнага с!нтэзу адпаведных час- 
так гл1цыну, сернай (H2S04) i мап!бдэнавай (Н2Мо04) к1слот. Дас- 
ледаванн! праведзены на устаноуцы 121 у шырок!м дыяпазоне уздзе- 
яння на узоры крышталяу 1мпульснага электрычнага поля i тэмпера- 
туры.

Вымярэнн! параметра? пераключэння структуры пад уздзеяннем 
ампульсау напружання прамавугольнай формы сведчаць аб ун1паляр- 
насц! крышталяу. 1мпульсы току перапалярызацы! характарызуюцца 
ас!метрыяй, якая узрастае пры павел!чэнн! ступен! замяшчэння X у 
растворах. Гэты ж фактар мае значны уплыу на пачатковае поле 1 
час пераключэння структуры крышталяу. Задежнасц1 крь^эрыя с1мет- 
ры! 1мпульса току пералалярызацы! ад напружанасц! поля карэнным 
чынам адрозн!ваюцца ад аналаг1чных залежнасцей для TGS. Гэта 
сведчыць аб тым, што працэсы перапалярызацы.1 даследуегдых крышта
ляу не падпарадкоуваюцца 1нтэрпрэтацы1 У рамках мадэл! узаемадзе- 
яння даменнай i дэфектнай структур.

Прьгоедзены анал!з вын!кау даследаванняу згодна мадэл1 перак
лючэння м!краструктуры крышталяу пры стаб1л!з1руючьш уплыве ioaay 
[Моо4 ]2'. .
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АЦЭНКА ЧАСУ АБЯЗВОДЖВАННЯ У ЛОПАСЦЕВЫХ ЦЭНТРЫФУГАХ

Адным з перспективных в1дау ф1льтруючых цэнтрыфуг з'яуляюцца 
цэнтрыфуг i беспералыннага дзеяння з цэнтрабежнай выгрузкай асад- 
ку. У дадзенай рабоце разгледжаны лопасцевыя цэнтрыфугi. лопасць
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