
 
 

 «Материалдардың радиациялық физикасы» ғылыми орталығы  

 

Шункеев К.Ш. 

 

 
 

1984 жылы К.Ш. Шункеевтің бастамасы бойынша люминесценцияның 

табиғатын және сілтілігалоидты кристалдардағы (СГК) радиациялық 

ақаулардың түзілу механизмдерін зерттейтін ғылыми орталық құрылды.   

Академик Лущик Чеслав Брониславовичтің тікелей қолдауымен зертхана 

ғылыми бағытын нақтылады және абсорбциялық, люминесцентті және 

термоактивациялық спектроскопия, сонымен қатар тордың симметриясын 

төмендету кезінде иондық өткізгіштікті және кристалдардың 

термоынталандырылған деполаризация токтарын тіркеуді қамтамасыз етуге 

арналған эксперименттік қондырғыларды құруға қажетті құралдармен 

жабдықталды.  

Біз жасақтаған универсалды криостат Эстонияның Тарту университетінің 

физика институтының құрылыстық бюросында дайындалды. 



 
 

 
 

Ғылыми-зерттеу бағыттары: 

 Абсорбциялық, люминесцентті және термоактивациялық спектроскопия, 

сонымен қатар тордың симметриясын төмендету кезінде иондық 

өткізгіштікті және кристалдардың термоынталандырылған деполаризация 

токтарын тіркеу әдістерімен эксперименталды зерттеу. 

 Тор симметриясын төмендету кезінде сілтілігалоидты кристалдардағы 

электрондық қозулардың өздігінен қармалу процестерін теориялық зерттеу. 

 Тор симметриясын төмендету кезінде сілтілігалоидты кристалдардағы 

радиациялық ақаулардың пайда болу механизмдерін компьютерлік 

модельдеу. 

 Әлсіз байланысқан асқынөткізгіштердегі ток транспорты мен 

флуктуациялық асқынөткізгіштікті теориялық зерттеу мен компьютерлік 

модельдеу. 

 Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы аймағындағы диатомит қорлары 

бойынша заманауи геологиялық картаны құру технологиясын жасақтау 

(«Жалпак» аумағы). 

 

Халықаралық байланыс келесі мекемелермен жүзеге асырылады:  

 Эстонияның Тарту университеті (University of Tartu, Estonia), 

 Польшаның Гданьск университеті (University of Gdansk, Poland), 

 Латвиялық университет (University of Latvia, Riga), 

 М. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті (Мәскеу, Ресей), 



 
 

 РҒА А. Ф. Иоффе атындағы физика-техникалық институты (Санкт-

Петербург, Ресей), 

 Томск ұлттық зерттеу университеті (Томск, Ресей), 

 Ресейдің Бірінші Президенті Б. Н. Ельцин атындағы Орал федералды 

университеті (Екатеринбург, Ресей), 

 Кемеров мемлекеттік университеті (Кемерово, Ресей), 

 National Laboratory Astana (Астана, Қазақстан). 

Гданьск (Польша) және Тарту (Эстония) университеттерімен студенттер 

және университеттің профессорлық-оқытушылық құрамының академиялық 

ұтқырлығы жүзеге асырылуда.  

 

Ғылыми гранттар:  

 2003-2005 жж. «Тор симметриясының өзгеруі кезінде иондық-диэлектрлік 

жүйелердегі нүктелік ақаулардың пайда болу механизмдері мен олардың 

микроқұрылымын спектроскопиялық зерттеуін жүргізу». 

 2006-2008 жж. «Тор симметриясын төмендету кезінде шектелген өлшемді 

кең зоналық материалдардың люминесценттік қасиеттерін басқару». 

 2009-2011 жж. «Температуралардың кең диапазонында тор симметриясын 

төмендету кезінде иондық-диэлектрлік материалдардағы наноқұрылымды 

радиациялық ақаулардың қасиеттерін зерттеу». 

 2012-2014 жж. «Тор симметриясын төмендету кезінде сілтілігалоидты 

және асқынөткізгішті материалдардың физикалық қасиеттерін басқару 

технологиясын жасақтау».  

 2013-2015 жж. «Тор симметриясын төмендету кезінде сілтілігалоидты 

кристалдар негізінде электр желісін шоғырландыру технологиясы»  

 2015-2017 жж. «Сілтілігалоидты кристалл-сцинтилляторлардағы 

иондаушы радиация энергиясын трансформациялау механизмін басқару 

технологиясы».  

 2015-2017 жж. «Бекітілген люминесцентті сипаттамалары бар 

материалдар алу үшін тор симметриясын төмендету кезінде оксидтер, 

фторидтер және сілтілігалоидты кристалдардың оптикалық қасиеттерін 

басқару технологиясын жасақтау». 

 

Келісімшарттық жұмыс  

2015 жылы «National Laboratory Astana» бірге «Ақтөбе облысы Мұғалжар 

ауданы аймағындағы диатомит қорлары бойынша заманауи геологиялық 

картаны құру технологиясын жасақтау («Жалпак» аумағы)» тақырыбы 

бойынша келісімшарттық жұмыс жүргізілді.  

Диссертациялар:  

Ғылыми орталық базасында бір докторлық (Шункеев К.Ш.), сегіз 

кандидаттық (Сармуханов Е.Т., Бекешев А.З., Тулепбергенов С.К., Сагимбаева 

Ш.Ж., Мясникова Л.Н., Бармина А.А., Сергеев Д.М., Бижанова К.Б.), екі PhD 

докторы (Жантурина Н.Н., Аймаганбетова З.К.) диссертациялары қорғалды.   

 



 
 

Жарияланымдар:  

Зерттеу нәтижелері импакт-факторлы 20 астам шетелдік журналдарда 

жарияланды: «Physics State Solid», «Journal of Luminescence», «Journal of 

Physics: Condensed Matter», «Radiation Measurements», «Физика твердого тела», 

«Journal of Applied Spectroscopy», «Russian Physics Journal», «Low Temperature 

Рhysics», «Journal of Physics: Conference Series». 

 

       
 

Патенттер: 

1. Шункеев К.Ш., Сармуханов Е.Т., Бекешев А.З., Сагимбаева Ш.Ж. 

Криостат для деформации кристаллов в широком интервале температур (80-500 

К) / Предпатент РК № 14831. опубл. 25.03.03. № 2003/0399.1. 

2. Шункеев К.Ш., Сармуханов Е.Т., Бекешев А.З., Сагимбаева Ш.Ж. 

Способ усиления собственной люминесценции щелочногалоидных кристаллов / 

Предпатент РК № 14383. опубл. 08.07.03. № 2003/0937.1. 

3. Шункеев К., Бармина А., Сармуханов Е., Бижанова К. Универсальный 

криостат для регистрации спектров поглощения кристаллов при низкой 

температуре под воздействием деформации и радиации // Патент РК № 26141. 

Заявка №2010/0304.1 Бюл. № 9 от 14.09.2012.  

4. Шункеев К., Нурмагамбетов А., Бармина А., Мясникова Л.Н., Сергеев 
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низкотемпературной ионной проводимости и токов термостимулированной 

деполяризации деформированных и облученных кристаллов // Инновационный 

патент на изобретение РК. заявитель Актюб. гос. ун-т им. К. Жубанова. – № 

28731; бюл. №7 15.07.2014.  

5. Шункеев К., Сергеев Д., Мясникова Л.Н., Бармина А., Аймаганбетова 

З.К. Способ определения низкотемпературных вакансионных дипольных 

дефектов в щелочногалоидных кристаллах методом термостимулированной 

деполяризации // Патент на изобретение РК. заявитель Актюб. гос. ун-т им. К. 
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Тулепбергенов С. К. Бекешев А. З.) 
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Кадрлар дайындау 

6М011000 – Физика және 6М060400 – Физика мамандықтары бойынша 

магистранттардың диссертацияларын ғылыми басқару жүргізілуде. 

 

Монографиялар:  

Зерттеу орталығының базасында көп жылдық еңбек нәтижесінде төрт 

монография шығарылды: 

 Шункеев К.Ш. Люминесценция и радиационные дефекты в 

щелочногалоидных кристаллах при понижении симметрии решетки. – 

Актобе, 2012. – 516 с.  
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 Шункеев К.Ш. Релаксация электронных возбуждений в 

щелочногалоидных кристаллах при понижении симметрии решетки. – 

Актобе, 2008. – 436 с.  

  Сергеев Д.М. Ангармонизм сверхпроводящего тока в джозефсоновских 

структурах. – Актобе, 2012.  

 Мясникова Л.Н. Люминесценция и экситон-фононное взаимодействие в 

щелочногалоидных кристаллах при низкотемпературной деформации». – 

Актобе, 2016. – 140 с. 

  

               
 

Негізгі нәтижелер: 

1. Тор симметриясын нүктелік ақаулар, пластикалық және серпімді біросьті 

деформациямен төмендету кезінде сілтілігалоидты кристалдардағы 

радиациялық ақаулардың пайда болу механизмедері мен люминесценция 

табиғатын зерттеу үшін абсорбциялық, люминесцентті және 

термоактивациялық спектроскопия, сонымен қатар иондық өткізгіштік пен 

кристалдардың термоынталандырылған деполаризация токтары әдістерімен 

эксперименталды қондырғылар жасақталды. 

2. Жоғары техникалық вакуум жағдайында кристалды төмен 

температураларда деформациялауға және олардың люминесцентті, 

абсорбциялық және термоактивациялық сипаттамаларын, сондай-ақ иондық 

өткізгіштік пен термостимулирленген деполяризация токтарын тіркеуге 

мүмкіндік беретін ерекше криостат жасалып, патенттелген.   

3. Төменгі температуралық серпімді деформациядағы сілтілігалоидты 

кристалдардағы өздігінен қармалған экситондардың қарқындылығын 

күшейту әсері алғаш рет анықталды және түсіндірілді, оның негізінде 

қазіргі заманғы сцинтилляциялық есептегіштерді іздестіру үшін қозу 

энергиясын трансформациялаусыз сілтілігалоидтық кристалдардың ішкі 

люминесценциясын күшейтудің жаңа әдісі ұсынылды. 

4. Анықталған сілтілігалоидты кристалдардың меншікті люминесценция 

интенсивтілігін күшейту эффектісі Қазақстан Республикасында 

патенттелген. Тіркеу номері №14383. 

5. Кристалдардың термоынталандырылған деполяризациясын жазу негізінде, 

тұрақты ток электр энергиясын жинақтауға кеңінен қолданылатын 



 
 

дипольдық ақаулардың қайта бағдарлануы арқылы түсіндірілетін, жеңіл 

гомолог-катиондармен белсендірілген поляризациялық токтар анықталды. 

6. Жеңіл галоген-катиондар өрісі арқылы СГК торының локальды 

симметриясын төмендету, пластикалық деформацияның бос ақауларын 

және төментемпературалық серпімді деформацияның кернеуін төмендету 

арқылы түйінаралық галоген атомдарының бірігуі нәтижесінде 


3X -

орталықтарының тиімді қалыптасуы үшін механизм құрылды.  

7. Өндірісте қолданылатын, сілтілігалоидты кристалдардың сцинтилляциялық 

сипаттамаларын айтарлықтай жақсартатын, жеңіл натрий қоспаларымен 

белсендірілген кристалдар негізінде электрон-кемтік жұптарды 

жинақтаудың жаңа физикалық принципі жасақталуда.  

8. Силикатты, спектрофотометрлік, рентгендік-дифракциялық, рентгендік-

спектрлік, химиялық, электронды-микроскопиялық талдау әдістерімен 

«Жалпақ» аймағы бойынша диатомиттік жыныстардың құрамы зерттелді. 

Зерттеу нәтижелері бойынша табиғи диатомит құрамындағы кремний екі 

оксидінің концентрация мәні анықталды, оның 72,69%-дан 78,14% арасында 

түрленуінен диатомиттік жыныстардың біртектілігін көрсетеді. 

9. «Материалдардың радиациялық физикасы» ғылыми орталығының 

базасында заманауи «Evolution 300» спектрофотометрі көмегімен аморфты 

кремний (диатомит) мен SiO2, Al2O3 және Fe2O3 үш оксидті 

компоненттердің жұтылу спектрлерін (максимумы 305÷335 нм) тіркеу 

әдістемесі жасақталды.  

 

Термоактивациялық спектроскопия бойынша эксперименттік қондырғы 

 

 

Қондырғы төмен 

температураларда (сұйық азот 

температурасы 77К немесе -1960С) 

сілтілігалоидты кристалдардың 

келесі оптикалық сипаттамаларын 

тіркеуге мүмкіндік береді: 

 • Әртүрлі температураларда 

автоматты режимде 1,5-6,1 эВ 

диапазонында рентген 

люминесценция спектрлерін, 

 Әртүрлі температураларда автоматты режимде 1,5-6,1 эВ диапазонында 

тунельді люминесценция спектрлерін, 

 Электрондық бояу орталықтарының максимумында фотонды қосымша 

қоздырумен радиациялық ақаулардың жарқырау спектрлерін, 

 Термоынталандырылған люминесценцияның интегралды және спектралды 

компоненттерін бір мезгілде тіркеу. 



 
 

Құрылғының спектрлік диапазоны 200 нм-ден 850 нм-ге дейін сәулеленуді 

тіркейтін МСД-2 монохроматорымен анықталады. 200-850 нм (6.1-1.5 эВ) 

диапазонындағы сәулелену спектрлерін ашып көрсету 1; 2; 5; 10 және 20 нм/с 

орташа жылдамдықпен МСД-2 басқару пультінен автоматты режимде жүзеге 

асырылды.  

Кристалдардың сәулеленуі РУП-120 рентгендік қондырғысынан 3 мА, 120 

кВт режимінде жүргізіледі. 

 

80500 К кезінде кристалдарды деформациялауға арналған криостат. ҚР 

патенттелген. 

 

Криостат кристалдардың 

люминесцентті-абсорбциялық 

сипаттамаларын (жұтылу, қозу, 

сәулелену, 

ренгенолюминесценция, 

термоынталандырылған 

люминесценция, тунельді 

люминесценция, 

термоынталандырылған 

деполиризация токтары мен 

иондық өткізгіштік спектрлерін) 

деформацияға дейін де, және де 

серпімді және пластикалық 

деформацияның температураның 

кең интервалында (80500 К) 

түрлі дәрежедегі әсері (0    

10) кезінде өлшеуге мүмкіндік 

береді.  

 

Термоактивациялық спектроскопияға арналған эксперименталдық қондырғы 

 

 

Құрылғы температуралық және 

төменгі температуралық 

деформация режимін жүзеге 

асыратын мамандандырылған 

криостаттың комбинациясында -

1960С-ден 3500С дейінгі кең 

температура диапазонында иондық 

өткізгіштігін және кристалдардың 

термоынталандырылған 

деполяризация токтарын тіркеуге 

мүмкіндігін береді. Қондырғы  

ВУП-4стандартты вакуумдық посттың базасында құрастырылған. Техникалық 

вакуумның деңгейі екі саты бойынша жүзеге асырылады: 10-2 Торр дейін 



 
 

форвакуумдық сорғылаумен, содан кейін 10-5 Toрр дейін диффузиялық 

сорғылаумен. 

СГК термоынталандырылған деполяризация токтарының спектрлерінде 

дипольдік ақаулардың поляризация токтары анықталды.  a c    

дивакансияларды қалыптастыратын, пластикалық деформацияның 

температуралардың кең интервалында(80 – 500 К) әсер етуінен кейін СГК 

поляризациялық дипольдік токтарды тіркеудің мұндай тәсілі өнертабыстық 

өтінім түрінде рәсімделген. 

Берілген өнертабыста қол жеткізілген техникалық нәтиже – СГК 

поляризациялық дипольді ақауларды тіркеу және олардың максималды 

дезориентациялық температурасын 80К-ден 500К-ге дейінгі температуралық 

диапазондағы сызықты қыздыру арқылы жүзеге асырылатын 

термоынталандырылған деполяризация токтарының спектрінің шыңдарынан 

анықтау әдісі. 
 

СДЛ-2 спектрлік кешенінің базасындағы люминесцентті спектроскопияның 

эксперименталды қондырғысы 

 

 

Спектрлік диапазоны 180 нм-

ден 1200 нм-ге дейін болатын 

ауыспалы дифракциялық торлы 

спектрлік кешен заттардың 

(кристалдар, сұйықтар мен газдар) 

оптикалық жұтылу, қозу және 

сәулелену спектрлерін тіркеп, осы 

спектрлердің уақыт бойынша 

кинетикасын ойнатуға мүмкіндік 

береді. Сезімталдығы жоғары 

люминесцентті әдісті қолдану  

қажеттілігі адсорбциялық спектроскопияның вакуумды-ультракүлгін 

радиациямен жасақталған радиациялық ақаулардың аз мөлшерін тіркеуге 

мүмкіндік бермейтіндігінен туындаған.  

Эксперименталды құрылғының ерекшелігі рентгендік радиациямен 

салыстырғанда СГК-да әртүрлі энергиялы фотондармен қоздыру жағдайында 

электрондық қозуларды селективті жасақтауда жатыр. Қоздырушы фотон 

энергиясы МДР-23 монохроматорымен шығарылса, ал кристалдар шығаратын 

фотондарды тіркеу МДР-4 монохроматорымен жүзеге асады. Ультракүлгін 

квант көзі болып ксенондық лампа, ал тіркеуші болып күн сәулесінде 

тіркемейтін ФЭУ-100 табылады.  
 

Спектрофотометр СФ-26 базасында кристалдардың абсорбциялық 

спектроскопиясына арналған құрылғы 



 
 

 

Спектрофотометр 190-900 нм 

спектрлік диапазонда 

кристалдардың оптикалық 

тығыздық спектрлерін талдауға 

мүмкіндік береді. Құрылғының 

орталық түйіні болып металл 

криостат табылады, ол 

кристалдардың біросьті 

деформациясы жүзеге асатын 

температуралар, 80500 К 

температуралық диапазонда 

кристалдың температуралық 

режимін сақтап тұрады. 

Криостатты вакуумдеу вакуумдық постпен (ВП) іске асырылады: біріншіден, 

форвакуумды сорғымен алдын ала сорғылау арқылы вакуум деңгейі 10-2 Торр 

кем емес деңгейге жетеді, содан соң сұйық азотпен салқындатылатын (Т=80 К) 

адсорбциялық сорғыға ауыстырылады. Жүйені вакуумдеу алдында, 

адсорбциялық сорғы форвакуумды сорғымен үнемі сорғылау арқылы 150-2000 

С дейін қыздыру жолымен регенерациядан өтеді. Нәтижесінде ВИТ-2 

вакуумметрімен өлшенетін, криостаттың жұмыс істеп тұрған вакуумы 10-4 Торр 

жоғары жетеді. Форвакуумды сорғының буынан фильтрлену мақсатымен 

вакуумдық сорғылар мен криостат арасында сұйық азотпен салқындатылатын 

арнайы шыны тозақ қосылады.  
 

 «Thermo  Scientific»,АҚШ фирмасының«Evolution-300» спектрофотометрі 

  

 

Автоматты тіркеуші 

спектрофотометр 190-900 нм(6,5-

1,4 эВ) – спектрлік диапазонда 

заттардың (кристалдар мен 

сұйықтар, газдар) өткізу спектрлері 

мен оптикалық жұтылуын талдауға 

мүмкіндік береді.  

Стандартты спектрофотометрлермен салыстырғанда құрылғы екісәулелі 

оптикалық схемамен қамтылған. Кіріктірілген компьютерлік бағдарлама түрлі 

жылдамдықты берілген спектрлік интервалда спектрлердің тіркелуін 

қамтамасыз етіп, уақыт бойынша кинетикасын ашып көрсетуге мүмкіндік 

береді. Құрылғының келесідей ерекшелігі бар, ол заттың оптикалық 

тығыздығын 4 бірлікке дейін тіркейді, ал бұған ұқсас өзге құрылғылар тек 1,4 

бірлікке дейін тіркей алады.  


