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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. 

Вуглецеві матеріали є основою для створення інтеркальованих сполук 

графіту (ІСГ) – тобто сполук, які утворюються при введенні 

мономолекулярних шарів різних речовин між шарами графіту. Інтеркаляція 

невпорядкованих низькорозмірних систем сьогодні є одним із перспективних 

напрямків сучасних хімії та фізики твердого тіла, який інтенсивно 

розвивається в останній час і має вагомий потенціал як при створенні 

масивних, так і наноструктурних матеріалів з керованим комплексом 

властивостей. Крім того, ІСГ є гарним модельним матеріалом для опису 

двомірних структур. 

Не зважаючи на те, що в літературі описані структурні фазові переходи в 

шарах інтеркалянту в ІСГ на основі високо орієнтованого піролітичного 

графіту (ВОПГ) з бромом, відсутні дані про дослідження їх впливу на 

електроопір. Крім того, у літературі наведені дані лише для ВОПГ, в той час 

як дослідження фазових переходів в ІСГ на основі дрібнокристалічного 

анізотропного графіту (ДАГ) відсутні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження є частиною наукової роботи, що проводиться на 

кафедрі загальної фізики фізичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка в 

лабораторії «Фізичне матеріалознавство твердого тіла». Роботу було виконано 

в рамках таких держбюджетних тем: №11БФ051–01 «Фундаментальні 

дослідження в галузі фізики конденсованого стану i елементарних частинок, 

астрономії i матеріалознавства для створення основ новітніх технологій» (№ 

держ. реєстрації 0111U004954, 2011–2015рр.); №16БФ051-03М «Полімерні 

композити з періодичною вуглецевою структурою з підвищеними 

адсорбційними властивостями» (№ держ. реєстрації0116U006915, 2016–

2018рр.); №18БФ051–02 «Розробка нових полімерних нанокомпозитів з 

гібридними наповнювачами з керованими електрофізичними властивостями 
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як елементів мікрохвильового обладнання» (№ держ. реєстрацiї 0118U00246, 

2018–2020рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є встановлення впливу 

фазових перетворень (ФП) у шарах інтеркалянту в інтеркальованих сполуках 

графіту акцепторного типу на основі дрібнокристалічного анізотропного 

графіту (ДАГ) з інтеркалянтом, молекули якого є полярними (ICl), та 

інтеркалянтом, молекули якого є неполярними (Br2), на кінетичні властивості 

ІСГ, що є основою для розробки моделей електричних властивостей 

двовимірних нанорозмірних структур. 

Досягнення даної мети передбачало вирішення наступних завдань: 

 Одержати ІСГ на основі ДАГ з ICl та Br2 різної стадії і встановити 

параметри структури досліджуваних ІСГ. 

 Визначити закономірності зміни параметрів структури отриманих сполук 

при зміні температури методами рентгенівської дифракції та 

комбінаційного розсіювання з метою встановити вплив полярності 

інтеркалянтів акцепторного типу на тип фазових переходів у ІСГ на 

основі ДАГ з Br2 та ICl. 

 Дослідити кінетичні властивості отриманих ІСГ в широкої області 

температур, зокрема, електроопору та термоерс, залежностей 

магнітоопору та коефіцієнту Холла від магнітного поля з метою 

встановлення механізмів їх зміни при термостимульованих фазових 

перетвореннях в ІСГ акцепторного типу. 

 Дослідити вплив зовнішнього всебічного навантаження на 

закономірності поведінки транспортних властивостей ДАГ та ІСГ на його 

основі. 

Об’єкт дослідження –структура та електротранспортні властивості ІСГ 

на основі ДАГ з інтеркалянтом акцепторного типу. 

Предмет дослідження – особливості фазових перетворень та їх вплив на 

закономірності формування транспортних властивостей в ІСГ на основі ДАГ з 

інтеркалянтом акцепторного типу. 
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Методи дослідження: рентгенівська дифракція, КР-спектроскопія; 

дослідження температурних залежностей електропровідності 4-зондовим 

методом, дослідження електропровідності під дією всебічного стиску, 

дослідження термоерс, дослідження коефіцієнту Холла 

Наукова новизна роботи полягає в наступному:  

 Вперше показано, для ІСГ на основі ДАГ фазовий перехід в шарах 

інтеркалянту утворених з молекул що є полярними (ICl) відбувається за 

рахунок переходу аніонів хлориду йоду з двовимірного квазірідкого 

неупорядкованого стану в упорядкований двовимірний квазікристалічний 

стан в температурній області від 160 до 300 К. 

 В ІСГ на основі ДАГ в шарах інтеркалянту утворених з молекул що є 

неполярними (Br2) в температурному інтервалі від 153К до 300К виявлено 

три фазових переходи різних типів, а саме: у високотемпературному 

інтервалі (T~300) при якому відбувається кристалізація брому з 

квазірідкого стану і формується неспіврозмірна з графітовими шарами 

решітка; за температури 250К, під час якого впорядкування брому в шарі 

змінюється від неспіврозмірної до співрозмірної з графітовими шарами 

решітки; за температури Т=160К, під час якого відбувається фазовий 

перехід в шарах брому від однієї співрозмірної до іншої співрозмірної з 

графітовими шарами решітки. 

 Показано, що температури фазових переходів для ІСГ як з полярними так 

і з неполярними інтеркалянтами зсуваються в область низьких 

температур (приблизно на 80К), в порівнянні з температурами 

аналогічних фазових переходів у ІСГ на основі ВОПГ. 

 Вперше встановлено, для ІСГ з неполярним інтеркалянтом  при фазових 

переходах від однієї до іншої співрозмірної решітки спостерігається зміна 

частки заряду, яку шари інтеркалянту передають шарам графіту, і, отже, 

змінюється густина станів на рівні Фермі N(EF).  

 Вперше встановлено, що при прикладенні тиску до 1,2ГПа, температура 

фазового переходу в зразках ІСГ на основі ДАГ зміщується в бік більш 
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високих температур при цьому зміна опору при фазових переходах в 

зразках під тиском значно нижче, ніж у зразків за відсутності 

прикладеного тиску. 

Практична цінність роботи: Практичне значення одержаних 

результатів визначається комплексним характером проведених досліджень 

інтеркальованих сполук графіту, що можуть бути застосовані для створення 

інтеркальованих сполук із регульованим набором фізичних параметрів. 

Отримані в роботі результати сприяють глибшому розумінню фізичних 

процесів, що відбуваються в ІСГ низьких стадій, що дозволяє встановити 

закономірності, які відіграють значну роль в розвитку теорії електронної 

структури та вивченні фізичних властивостей двомірних матеріалів, з метою 

одержання матеріалів з новими властивостями. 

Особистий внесок здобувача. Дисертант брав активну участь у всіх 

етапах наукового дослідження. Автор роботи самостійно провів аналіз 

літературних джерел по темі дисертації. Постановка мети та завдань 

дослідження, вибір об’єктів і методів дослідження було здійснено в результаті 

спільної роботи з науковим керівником Мацуй Л. Ю. Автор самостійно 

отримав практично усі наведені в роботі експериментальні результати, окрім 

вимірювання спектрів комбінаційного розсіяння, які було проведені у 

співпраці з інститутом фізики напівпровідників. Введення інтеркалянту в 

ампули для інтеркаляції було проведено за участю м. н. с. О. А. Брусиловця у 

лабораторії хімічного факультету КНУ. Автором проведено аналітичні та 

чисельні розрахунки експериментальних даних за допомогою програмного 

забезпечення Origin. Автор особисто опрацював результати вимірювань та 

приймав активну участь в їх обговоренні та аналізі. Особисто автором 

підготовлені до друку статті [1-9]. Основна частина результатів, наведених в 

роботі, представлялася здобувачем особисто на вітчизняних та міжнародних 

наукових конференціях [10-18]. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження доповідались на наукових семінарах кафедри загальної фізики 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Крім того, 

основні результати роботи були представлені на всеукраїнських та 

міжнародних наукових конференціях:  

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

18 наукових робіт, з них 9 статей у наукових фахових виданнях та 9 тез 

доповідей конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, п’яти розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний 

об’єм дисертації становить 141 сторінку, 65 рисунків, 15 таблиць та список 

використаної літератури із 105 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

У даному розділі наведено огляд та аналіз літературних даних, 

присвячених дослідженню закономірностей формування кристалічної та 

зонної структури, а також електричних властивостей інтеркальованих сполук 

графіту акцепторного типу. Значна увага приділена електронній структурі та 

фазовим станам таких сполук. 

1.1. Інтеркальовані сполуки графіту 

Графіт — єдина термодинамічно стійка в звичайних умовах алотропна 

модифікація вуглецю, яка має яскраво виражену шарувату будову. 

Наявність слабкого зв’язку між паралельними шарами вуглецю робить 

можливим введення моноатомних і мономолекулярних шарів різних речовин 

між шарами графіту і утворення так званих інтеркальованих сполук графіту 

(ІСГ).  

ІСГ являють собою сукупність шарів графіту, розділених шарами 

домішок (рис. 1.1). Кількість шарів графіту між шарами речовини інтеркалянта 

позначають S і називають стадією. При інтеркалюванні відстань між сусідніми 

шарами вуглецю змінюється, оскільки між ними вводяться шари інтеркалянту. 

Структура самих шарів графіту майже не змінюється, гратка зберігає свою 

тривимірну структуру. 

.  

Рис. 1.1. ІСГ 1-ї та 2-ї стадії, відповідно 
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ІСГ характеризуються двома підгратками: підграткою шарів графіту та 

підграткою шарів інтеркалянту. 

ІСГ акцепторного типу мають, як правило, складну структуру, яку не 

завжди до кінця вдається визначити. Не завжди спостерігається впорядковане 

розташування молекул в шарі, а тим більше, впорядкування шарів 

інтеркалянту між собою та утворення підгратки інтеркалянту. Для більшості 

ІСГ акцепторного типу відомі тільки їх стехіометричний склад, номер стадії S 

та міжплощинна відстань[1]. 

Для дослідження були обрані зразки ІСГ з галогенами та галогенідами. 

Такі речовини були обрані в якості інтеркалянту, через те що вони є достатньо 

хімічно активними та є сильними окисниками. До галогенів відносять фтор 

(F), хлор (Cl), бром (Br), йод (I), астат (At) та також штучний елемент унусептій 

(Uus). Оскільки дані елементи є енергійними окисниками, вони зустрічаються 

в природі тільки у вигляді з‘єднань. Галогени являють собою неметали, які на 

зовнішньому енергетичному рівні містять 7 електронів. При їх взаємодії з 

металами виникає йонний зв‘язок і утворюються солі. Галогени (крім фтору) 

при взаємодії з більш електронегативними елементами можуть проявляти і 

відновні властивості аж до вищого ступеня окиснення +7. 

Електронна конфігурація зовнішньої електронної оболонки атомів 

галогенів ns2np5: фтор — 2s22p5, хлор — 3s23p5, бром — 4s24p5, йод — 5s25p5, 

астат — 6s26p5. Маючи на зовнішній електронній оболонці 7 електронів, атоми 

всіх галогенів легко приєднують відсутній для завершення оболонки 1 

електрон і у своїх з'єднаннях виявляють ступінь окислення -1. Хлор, бром, йод 

і астат в з'єднаннях з більш електронегативними елементами проявляють 

позитивні ступені окислення: +1, +3, +5, +7. Для фтору характерний постійний 

ступінь окислення -1[2]. 

Інтеркальовані з'єднання графіту з хлоридами металів отримують, як 

правило, газофазним методом: градієнтним, транспортним і хлоруванням 

суміші графіту і металу. Синтез проводять в атмосфері або струмі хлору, який 

діє як окислювач графітової матриці. Найбільш поширеним є градієнтний 
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метод, що передбачає використання двосекційної ампули, в одній частині якої 

знаходиться графіт, а в інший інтеркалянт. Такий метод дозволяє отримувати 

структурно досконалі зразки. Температура графіту підтримується на 30-50 °C 

вище, ніж у хлориду металу для створення насичених парів в області зразка і 

запобігання сублімації інтеркалянту. Варіюючи градієнт температури, 

отримують ІСГ різних стадій. Градієнтний метод має ряд обмежень і вимагає 

високої летючості хлоридів металів, присутності хлору, високої температури і 

тривалості синтезу, складного приладового устаткування [3,4]. 

Градієнтний метод застосовується найчастіше для хлориду 

тривалентного заліза, який диспропорціонує при ~ 300°С на FeCl3 і хлор, тобто 

не вимагає додаткового окислювача [5]. 

Однак, цей метод майже не придатний для синтезу ІСГ з малолеткими 

хлоридами нікелю і кобальту, тому для них використовують транспортний 

метод — модифікований градієнтний метод з використанням переносника, що 

утворює легколеткі комплекси з цими сполуками. Вибираючи в якості 

переносника хлорид алюмінію, можна синтезувати ІСГ з CoCl2 і NiCl2 при 

нижчих температурах і за менший час. Недоліком методу є домішки 

переносника в кінцевому продукті [6]. 

Більш простим методом синтезу ІСГ з хлоридами металів в 

препаративному відношенні є рідкофазна інтеркаляція природного графіту з 

розчину хлориду металу в чотирихлористий вуглець в струмі хлору. 

Обмеженням цього методу є розчинність хлоридів металів в CCl4 (не нижче 4 

ммоль/л) і необхідність пропускання газоподібного хлору (потік 5 мл/хв) через 

реакційну суміш. Згідно з літературними даними, цей метод придатний для 

отримання ІСГ з FeCl3 і іншими хлоридами [7]. 

Інтеркальовані з'єднання графіту з хлоридами металів також отримують 

анодним окисленням графіту в розплаві MeClx-KCl в атмосфері хлору. В цьому 

випадку графіт використовують в якості анода, а інтеркалянтом є розплав 

хлориду впроваджуваного металу, для підвищення електропровідності якого 

додають хлорид калію. Слід зазначити, що мінімальна температура плавлення 
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характерна для хлориду заліза і становить 340°С, для хлориду кобальту і 

нікелю температури плавлення становлять 740 і 1010°С, відповідно. 

Незважаючи на те, що окислювачем в даному методі є електричний струм, 

хлор необхідний для утворення зарядженого шару інтеркалянту. Метод 

придатний для синтезу ІСГ з будь-яким хлоридом металу [8,9]. 

Різні стадії ІСГ, що відповідають класичній моделі Херольда зонної 

структури ІСГ [10]. Модель зонної структури, зображена на рис. 1.2 [11]. 

Оскільки введення інтеркалянта відбувається від периферії до центру, то 

можливе утворення доменів певної стадії, розділених деформованими шарами. 

Експериментальні результати по дослідженню сполук графіту з різними 

речовинами підтвердили наявність доменів в ІСГ; дослідження проводилися 

за допомогою електронного мікроскопа [11]. 

 

Рис. 1.2. Доменна структура ІСГ: S=2, S=3  

В тримірному випадку графіт – напівметал з нульовою густиною станів 

при EF , що обумовлено взаємодією між шарами графіту. Це, у свою чергу, 

призводить до малого перекриття (~40меВ) валентної зони та зони 

провідності. В цьому випадку для опису зонної структури можна застосувати 

модель Слончевського-Вейса-Макклюра [12,13]. Згідно до цієї моделі 

дозволені значення енергії електронів для шару графіту розташованих в трьох 

зайнятих і трьох вільних - зонах, розділених енергетичним проміжком 5еВ, 
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усередині якого розташовані дві - зони і рівень Фермі системи електронів.?? 

Оскільки фізичні властивості обумовлені енергіями поблизу EF, то - зони в 

розрахунках можна не враховувати. 

Найпоширенішою та найзручнішою для опису електронних властивостей 

ІСГ є модель жорстких зон [14,15], в основу якої покладена модель зонної 

структури графіту Слончевського-Вейса-Макклюра. Вона базується на 

чотирьох припущеннях: 

1. Носії заряду розташовані в ІСГ у - зонах графіту, зони інтеркалянту 

повністю заповнені або повністю порожні. 

2. - зони графіту поблизу рівня Фермі лише трохи збурені наявністю 

інтеркалянта. 

3. Шари графіту по обидві сторони інтеркалянта практично не 

взаємодіють. 

4. Додатковий заряд, який утворюється при інтеркалюванні, однорідно 

розподілений по всьому об’єму зразка. 

Ці положення обґрунтовані тим, що властивості Фермі-поверхні даної 

стадії практично не залежать від речовини інтеркалянта. Таким чином, для ІСГ 

в рамках моделі жорстких зон вважається, що ефекти, пов’язані з шарами 

інтеркалянта, не суттєві, та електронну структуру цих сполук можна 

розглядати як графітову з частковим зсувом рівня Фермі: підвищенням при 

інтеркалюванні донорами, або зниженням при інтеркалюванні акцепторами. 

Зміна загального об’єму діркових або електронних еліпсоїдів визначається 

концентрацією c та часткою делокалізованих дірок або електронів на атом або 

молекулу інтеркалянту – f[16]. 

В роботах [17,18,19,20] запропонована проста модель для опису 

електронної структури ІСГ. Ця модель була побудована за результатами 

вимірів ефектів квантової осциляції в ІСГ з Br2. В рамках цієї моделі 

пропонується розглядати електронну структуру ІСГ як чергування вздовж вісі 

С зон з низькою та високою густиною вільних носіїв струму. Одна зона — це 
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чистий тривимірний графіт. Інша зона — це двомірний “металевий сандвіч”, 

який складається з шару інтеркалянту і двох сусідніх шарів графіту [20]. 

Рис. 1.3. Зонна структура ІСГ першого (а), другого (б)та третього (в) ступеня  

Нові унікальні властивості ІСГ пов’язані саме з існуванням двомірного 

“металевого сандвіча”. Електрони, що забираються з графіту в процесі 

інтеркалювання, залишаються локалізованими в шарі інтеркалянту. Вони 

створюють електростатичний потенціальний бар’єр, який повністю екранує 

один від одного два сусідні шари графіту. Дірки, які утворилися при цьому, 

залишаються делокалізованими носіями в двох шарах графіту. В цій моделі 

вважається, що усі вільні дірки залишаються в шарах графіту, сусідніх з шаром 

інтеркалянту. Простий опис моделі двомірного “металевого сандвіча” може 

бути проведений в рамках наближення майже вільних електронів. В цій моделі 

поверхня Фермі являє собою діркове Фермі-коло, площа якого пов’язана з 

двомірною концентрацією додаткових носіїв струму ns виразом: 

𝜋𝑝𝐹
2 =

ℎ

2
𝑛𝑆     (1.1) 

де 𝑝𝐹 - Фермі імпульс. Двомірна концентрація носіїв струму ns зв’язана з 

об’ємною концентрацією дірок nv у сандвічі співвідношенням: 

𝑛
𝑣=

2𝑛𝑆
𝑑𝑆

 (1.2) 

де ds- відстань між шарами графіту, між якими є шар інтеркалянту. 
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Об’ємна концентрація дірок визначається через долю додаткового заряду fел, 

який передається шарам графіту: 

                        𝑛𝑣 =
𝑁𝑐

𝑆𝑛
∙ 𝑓ел, (1.3) 

де Nc - концентрація атомів вуглецю. 

В рамках простої двомірної моделі електронної структури ІСГ при аналізі 

коефіцієнта Холла цілком правомірно розглядати незбурені шари графіту та 

металеві ”сандвічі” як незалежні джерела ерс Холла, які з‘єднані 

паралельно[21]. 

В рамках такої моделі вираз для опису коефіцієнта Холла для ІСГ можна 

записати як[22,23]: 

𝑅ℎ = [𝑅ℎ0 (
𝜎0

𝜎
) 𝑔 + 𝑅ℎ𝑖𝑛

2𝜎𝑖𝑛

𝜎𝐼𝑠
]

1

1+𝑔
   (1.4) 

Де 𝑔 =
𝜎0

2𝜎𝑖𝑛
(𝑠 − 2)𝑑002; 𝑅ℎ0, 𝑅ℎ𝑖𝑛 – коефіцієнт Холла чистого графіту та 

металевого високопровідного ”сандвіча”, відповідно. 

Проста двомірна модель електронної структури ІСГ дозволяє оцінити 

значення двомірної концентрації додаткових носіїв заряду 𝑛𝑖𝑛 у 

високопровідному металічному ”сандвічу”, частку додаткового заряду 𝑓, що 

передається від молекул інтеркалянту до шарів графіту і, відповідно, енергію 

Фермі 𝐸𝐹 в ІСГ за експериментальними даними досліджень електроопору та 

коефіцієнту Холла в ІСГ. 

В рамках простої двомірної моделі 𝝈𝒊𝒏 пов‘язана з двомірною 

концентрацією носіїв заряду у металічному ”сандвічу” 𝒏𝒊𝒏 формулою: 

𝜎𝑖𝑛 = 𝑛𝑖𝑛 ∙ 𝑒2 ∙
𝐿𝑒𝑓(𝑇)

𝑝𝐹
= √

𝑛𝑖𝑛

2𝜋
∙

𝑒2

ℎ
∙ 𝐿𝑒𝑓(𝑇)   (1.5) 

Де 𝐿𝑒𝑓 - ефективна довжина вільного пробігу носіїв заряду при всіх 

механізмах розсіювання, яка визначається як: 

1

𝐿𝑒𝑓
= (

1

𝐿𝑏
+

1

𝐿0∙𝑇−1.6
)     (1.6) 

Із значення коефіцієнту Холла 𝑅ℎ𝑖𝑛 можна оцінити величину об‘ємної 

концентрації додаткових носіїв заряду: 
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𝑛𝑣 =
2𝑛𝑖𝑛

𝑑𝑆
     (1.7) 

Двомірна концентрація носіїв заряду у металічному ”сандвічу” 𝑛𝑖𝑛 

визначається часткою додаткового заряду 𝑓, а значення енергії Фермі 𝐸𝐹 

пов‘язане з 𝑓 через наступне співвідношення: 

𝐸𝐹 = 𝛾0(
√3𝜋𝑓

𝑛𝑆
)1/2     (1.8) 

Таким чином, існує декілька моделей електронної структури ІСГ 

акцепторного типу, які задовільно описують ті, або інші електрофізичні 

властивості даних матеріалів[24]. Результати, що були представлені авторами 

в роботах, в яких досліджувався розподіл і передача заряду в ІСГ акцепторного 

типу [1], дозволяють зробити висновки, що розподіл заряду між шарами 

графіту в реальних сполуках не є таким простим, як в моделі двомірного 

“металевого сандвіча” або в моделі жорстких зон, в якій розподіл заряду 

вважається однорідним. Насправді, розподіл заряду є дуже неоднорідним з 

екрануванням внутрішнього шару графіту зовнішніми шарами, так що 90% 

вільних носіїв знаходиться на двох ближчих до шару інтеркалянту шарах 

графіту[25]. 

ІСГ – є природними двомірними електронними системами, в яких носії 

струму переміщуються переважно у напрямку паралельному площині графіту. 

Система носіїв заряду в ІСГ являє собою вироджений двомірний електронний 

газ, двомірність якого пов‘язана з особливостями електронної структури ІСГ. 

ІСГ – ідеальний модельний матеріал для дослідження фізичних властивостей 

двомірних структур, зокрема для вивчення фазових переходів у двомірних 

системах[26]. 

Характерною особливістю всіх ІСГ є металевий характер цих сполук. 

Метали, інтеркальовані в графіт, відіграють роль електронних донорів, 

віддаючи графіту делокалізовані s-електрони. Це встановлено по знаку 

коефіцієнта Холла та термоерс. За тим же принципом встановлено, що в 

молекулярних ІСГ діє акцепторний механізм – графіт віддає електрони, 

внаслідок чого утворюються делокалізовані дірки[27]. 
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Вплив інтеркалювання на електротранспортні властивості графіту: 

1. Інтеркалювання приводить до суттєвого зменшення питомого 

опору в порівнянні з вихідним для інтеркалювання графітом 

(Високоорієнтованим піролітичним графітом (ВОПГ), піролітичним 

анізотропним графітом (ПГА)), яке складає, в залежності від типу 

інтеркалянту і номеру стадії, від 4 до 25 разів [28]. 

2. При інтеркалюванні змінюється характер температурної 

залежності електроопору. Якщо вихідні матеріали характеризувались 

від’ємним термічним коефіцієнтом опору (ТКО), то для інтеркальованих 

сполук на основі ВОПГ та ПГА спостерігається металічний характер 

температурної залежності опору. 

3. Величина питомого електроопору ІСГ залежить від номера стадії 

сполуки, тобто, від кількості інтеркалянту, який введено у графіт. Чим нижчим 

є номер стадії сполуки (виключаючи сполуку першої стадії), тим меншою є 

величина питомого опору. Це пов’язано з тим, що, чим меншою є стадія ІСГ, 

тим більша концентрація введеної речовини, а, отже, і концентрація 

додаткових носіїв струму. Для сполук вищих стадій, як правило, 

спостерігається від’ємне значення ТКО, як і у вихідному ВМ. 

В ІСГ акцепторного типу рухливість носіїв заряду зменшується, що 

пов’язано, зі зростанням кількості дефектів в процесі інтеркалювання, в той 

час як концентрація носіїв заряду при інтеркалюванні, суттєво зростає[29]. 

Таким чином, зміна електропровідності в ІСГ, в порівнянні з вихідним 

графітом, є результатом двох конкуруючих процесів: 

1. Збільшення концентрації носіїв заряду в ІСГ в результаті передачі 

додаткового заряду від молекул інтеркалянту графітовим шарам; 

2. Зменшення рухливості носіїв заряду при інтеркалюванні за 

рахунок збільшення ефективної маси 𝑚∗ цих носіїв і утворення дефектів в ІСГ 

в процесі інтеркалювання. 

ІСГ має чисельні можливості для застосування: сенсори, сенсорні 

дисплеї, зберігання водню, суперконденсатори[30]. 
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При інтеркаляції бромом електрична провідність вздовж графітових 

площин зростає від 2,4•104ом-1см-1, при кімнатній температурі до 2,2•105ом-

1см-1. 

Розрахунки зонної структури шарів брому між шарами графіту дають 

значення рівня Фермі трохи нижче, ніж для ідеального графіту (0,1еВ), що 

вказує на слабкий зв‘язок з графітовими шарами[31]. 

Основні механізми, які визначають температурну залежність 

електроопору в області температур 60-300К, для ІСГ на основі ВОПГ та для 

ІСГ на основі ПГА, якісно не відрізняються. Ці сполуки характеризуються 

додатнім ТКО, який слабо залежить від типу інтеркалянта і суттєво 

зменшується при зменшенні розмірів кристалітів вихідного ВМ. Температурна 

залежність електроопору в ІСГ на основі структурно різних ВМ визначається 

переважними механізмами розсіяння носіїв заряду в цих матеріалах. Для ІСГ 

на основі структурно недосконалих форм графіту (ПГА) переважним є 

розсіяння носіїв заряду на межах кристалітів, для ІСГ на основі таких ВМ 

відносна зміна електроопору зі зміною температури є незначною. Для ІСГ на 

основі ВОПГ суттєвим є розсіювання зарядів на фононах. Це і зумовлює 

порівняно велику відносну зміну електроопору цих систем зі зміною 

температури[32]. 

1.2. Фазові переходи у інтеркальованих сполуках графіту 

Для ІСГ акцепторного типу, можна виділити два типи фазових переходів, 

які спричинені: 

 Зміною міжшарового впорядкування шарів інтеркалянта 

 Зміною внутрішнього порядку в шарі інтеркалянта 

Міжшаровий порядок містить в собі порядок у чергуванні шарів 

інтеркалянту відносно шарів графіту. Зміну в порядку чергування шарів 

інтеркалянта щодо шарів графіту, можна охарактеризувати ентальпією реакції 

інтеркалювання, що відображає взаємодію між шарами інтеркалянту і 

графітовою матрицею. Міжшаровий порядок визначається місцем 

розташування й орієнтацією молекул інтеркалянту в шарі. При температурі 
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синтезу ІСГ інтеркалянт зазвичай являє собою двомірну рідину або газ. Зміна 

термодинамічних умов — температури та тиску — повинні призводити до 

зміни характеру впорядкування молекул інтеркалянту в шарі, та до фазового 

перетворення інтеркалянту. Дійсно, перехід від невпорядкованого 

квазірідкого стану до впорядкованого квазікристалічного стану при зниженні 

температури, був виявлений [10,11] при рентгенографічних та 

електроскопічних дослідженнях для цілої низки інтеркальованих сполук як 

донорного, так і акцепторного типу. Температура цього фазового переходу не 

збігається з температурою фазового переходу речовини інтеркалянту у 

вільному стані. З огляду на те, що впроваджена речовина за своїми 

термодинамічними характеристиками відрізняється від речовини інтеркалянта 

у вільному стані, що відбиває зміну характеру взаємодії молекул впровадженої 

речовини між собою і виникненням взаємодії нового типу — між молекулами 

впровадженої речовини і вуглецевих сіток, то цілком закономірно, що і 

температури фазових переходів інтеркалянту в шарі будуть відрізнятися від 

температур фазових переходів речовини у вільному стані. Таким чином, 

дослідження фазових перетворень у шарах інтеркалянту в ІСГ дають 

можливість вивчати явища, які відбуваються у двомірному стані, коли 

моношар впровадженої речовини знаходиться між вуглецевими сітками 

графіту. 

При старінні зразків на основі дрібнокристалічного графіту в них 

відбуваються міжстадійні фазові переходи від нижчих до вищих стадій на 

відміну від інтеркальованих сполук на основі впорядкованих графітів, для 

яких при старінні є характерним процес деінтеркаляції[33]. 

В літературі наведено данні лише для зразків на основі 

монокристалічного графіту. 

В одній з робіт [31] були дослідженні температури фазових переходів 

інтеркалянту в ІСГ з Br2 на основі монокристалічного графіту (Табл. 1.1). 

Зворотний перехід, пов‘язаний з переходом у рідку фазу, спостерігається при 

373,7К. Перехід, пов‘язаний зі зміною типу провідності, спостерігається при 
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226К. При нагріванні, перехід при 277К пов‘язаний з впорядкуванням 

інтеркалянту між графітовими шарами. При 340К – перехід співрозмірна – 

неспіврозмірна фаза. 

Таблиця 1.1 

Структурно - фазові перетворення в інтеркальованих сполуках на 

основі ВОПГ з бромом. 

Тип 

переходу 

при 

нагріванні 

Температура переходу (К) 

S=2 S=3 S=4 Тип С(десорбція 

типу А) Тип В Тип А   

 - L - - - 373 - 

 -  332 333 337 342 350 

 -  319 - - - - 

 -  297 - - - - 

 -  277 - - - - 

 -  - 240 - - 226 

L - Рідка фаза, ,  - співрозмірні тверді фази,, ,  - неспіврозмірні тверді 

фази,  та / - подібні структури,  - інша тверда фаза. 

У ІСГ з IСl на основі монокристалічного графіту оборотні переходи 

спостерігаються при температурах 307К і 314K. За температури 314К - пік 

пов’язаний з плавленням шарів інтеркалянту у рідкий стан; за температури 307 

K - пік зумовлений фазовим переходом, пов’язаним з впорядкуванням в шарі 

інтеркалянту. 

Вимірювання електроопору і термоерс, в діапазоні температур (77-300)К, 

показують, що структура вихідного графіту і умови отримання ІСГ впливають 

на характер і температуру фазових переходів в шарі інтеркалянту - чим вища 

турбустратність графіту і вища температура інтеркалювання, тим нижче 

температурна область фазових переходів і складніший їх характер[16]. 
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Чинники, які можуть зумовити зміну електроопору зразка ІСГ при 

фазовому переході в шарі інтеркалянту: 

1) Зміна густини станів на рівні Фермі N(EF) при фазовому переході, 

яка безпосередньо пов’язана з часткою заряду f, який передає одна молекула 

інтеркалянту графітовим шарам; 

2) Зміна характеру розсіювання носіїв заряду, тобто зміна 

ефективного часу релаксації 𝜏𝑒𝑓 носіїв заряду, викликана зміною фононного 

спектра інтеркалянту, внаслідок переходу інтеркалянту із квазікристалічного 

в квазірідкий стан; 

3) Зміна електроопору шарів інтеркалянту; 

Таким чином, особливості в температурній залежності кінетичних 

властивостей в ІСГ акцепторного типу з галогенами та галогенідами пов’язані 

із фазовими перетвореннями в шарах інтеркалянту. Причому, характер зміни 

кінетичних властивостей ІСГ визначається станом інтеркалянту в просторі між 

шарами графіту. Так, у випадку плавлення решітки інтеркалянту, утвореної 

нейтральними молекулами, зміна кінетичних характеристик в області 

фазового переходу визначається зміною характеру розсіяння носіїв заряду та 

фононів на модах інтеркалянту[34]. У випадку плавлення решітки 

інтеркалянту, утвореної зарядженими іонами, характер зміни кінетичних 

властивостей ІСГ в області фазових переходів визначається рухом “рідини 

заряджених іонів” під дією зовнішнього електричного поля, або градієнта 

температур, тобто, виникненням міграційної, поляризаційної ерс[13]. 

1.3. Особливості інтеркальованих сполук графіту з Br2 

При введенні брому в графіт, молекули брому знаходяться у квазірідкому 

стані. 

Молекула брому є двохатомною, між атомами брому виникає неполярний 

ковалентний зв’язок. При повільному охолодженні в шарах брому 

спостерігається ціла низка фазових перетворень. 

В літературі наведено данні дослідження структури та внутрішнього 

впорядкування різних фаз для ІСГ з Br2 на основі монокристалічного графіту, 
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отримані методами рентгенівської дифракції та синхротронних 

досліджень[31]. Параметри досліджуваного в цих роботах монокристалічного 

графіту: 0,5-1,0 мм – діаметр, 0,05 мм – товщина. Зразки були досліджені до 

і після інтеркаляції шляхом отримання прецесійних рентгенівських знімків 

(MoK - випромінення) в площинах hkl (l = 0,1,2…). Дослідження були 

проведені за кімнатної температури (T24 C). Зразки другої стадії, при 

кімнатній температурі, були представлені двома типами: тип А (отриманий 

при інтеркаляції парами брому) та тип Б (отриманий при інтеркаляції рідким 

бромом). Для типу А спостерігалась співрозмірна фаза брому між шарами 

графіту, в той час як для типу Б – неспіврозмірна. 

Розглянемо детально поведінку типу А, оскільки для інтеркаляції був 

використаний газофазний метод інтеркаляції в парах брому. 

Положення атомів визначали за допомогою методу Паттерсона на основі 

18 відбитків надрешітки (експеримент 1). Цей метод показує два піки в 

асиметричній частині для Br і Br2, які дозволяють визначити структуру (Рис. 

1.4). Моноклінна комірка вважалася центросеметричною. Коефіцієнт 

розбіжностей R(15) між спостережуваною та розрахованою амплітудою 

структури збігався приблизно до 28% з атомами брому. Авторами було також 

зроблено спробу домогтися, щоб елементарна комірка була нецентричною, 

тобто використання всіх чотирьох атомів брому в елементарній комірці. Однак 

це не змінило коефіцієнт R, а розраховані координати залишалися пов'язаними 

з центром. Всі наступні розрахунки проводились з використанням 

центросеметричної комірки. 
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Рис. 1.4. Двовимірна структура типу А, при кімнатній температурі. 

Елементарна комірка позначена паралелограмом. Міжатомні відстані Brl-Br1': 

0,225 нм, Brl-Br2: 0,258 нм, Br1-Brl': 0,255 нм, Br2-Br2 ': 0,286 нм [31]. 

Фур'є аналіз здійснювався для атомів брому та 18 надрешіток, щоб 

врахувати густину електронних станів, яка не була врахована. 

Використовуючи цей метод, можна ідентифікувати п'ять позицій вуглецю з 

семи. Важливо, що при дослідженні зразка другої стадії можна було б 

очікувати знаходження 14 атомів вуглецю в асиметричній частині в 

двовимірній проекції, якщо два шари, що прилягають до шару брому, були б у 

A-B пакуванні. Але ці п'ять позицій та дві відсутні складають одну площину 

графіту, що передбачає пакування типу А-А (або В-В) двох графітових 

площин, що прилягають до площини брому. Щоб перевірити цей висновок, 

розрахунки структурного фактору виконувалися з атомами графіту або в A-B, 

або у A-A пакуванні. Те, що коефіцієнт R був нижчим для пакування A-A, 

підтверджує той факт що інтеркальована частина графіту має тип пакування 

A-A. Інше незалежне підтвердження на користь пакування А-А отримано з 15 

рефлектів (експеримент 2), включаючи 6 шельфових (l = 1) графітових 

рефлектів, які були використані в Фур'є аналізі, щоб встановити структуру 

графіту в двомірній проекції. Ця схема, показана на рис. 1.5(а), демонструє 

єдине можливе положення вуглецевої площини. Аналогічна схема, 

розрахована з 18 відбитків надрешітки та 6 площин (l = 0) графітових 

рефлектів демонструє А–B тип пакування (рис. 1.5(б)). Припускають, що 

пакування як типу А-А, так і В-В супроводжується, можливо, випадковим 



26 

впорядкуванням брому в речовині інтеркалянту. Виконання кінцевого 

розрахунку структурного фактору з двома атомами брому та сімома атомами 

вуглецю дало коефіцієнт R ~ 22% та Rw(15) ~ 15%. Отримана схема (рис. 1.5(а)) 

показує слабку додаткову густину електронних станів, що вказує на наявність 

іншої фази, крім тієї, що показана на рис. 1.4. Однак, показники цієї фази не 

були отримані з другого набору даних (рис. 1.5(б)). 

 

Рис.1.5. Густина електронних станів розрахована з усіх відбитків, яка показує 

структуру графіту у двовимірній проекції. (а) – позашарове відбивання з 

експерименту 1, (б) – внтурішньошарове відбивання з експерименту 2 [31]. 

Фактор Дебая-Уоллера для атомів вуглецю був встановлений на рівні 1,0. 

Позиції атома вже були встановлені за допомогою Фур'є аналізу, 

розрахованого з атомами брому та 18 надрешітками. Два атоми вуглецю, мали 

дуже високе значення фактору Дебая-Уоллера. Остаточні координати двох 

атомів брому були Br1: [0,063 (0,003), 0,26 (0,01)] та Br2: [0,337 (0,004), 

0,475 (0,01)]. Фактори Дебая-Уоллера були ~ 4,5 (1,5). Ці цифри 

відповідають тим, що отримані з експерименту 1. Наведені та розраховані 

амплітуди структури всіх вісімнадцяти відбитків надрешітки порівнюються в 

табл. 1.2. Найближчі сусідні відстані між атомами теоброміну дорівнюють 

0,225 (0,005), 0,238 (0,005), 0,255 (0,005) і 0,286 (0,006) нм. Перше число 

можна співставити з внутрішньомолекулярною відстанню в твердому бромі. 

Крім того, Brl тісно контактує з двома іншими атомами брому на відстанях 

0,238 і 0,255 нм; найменша міжмолекулярна відстань складає 0,334 нм у 

твердому бромі, а найбільша міжатомна відстань складає 0,286 нм. Таким 

чином, атоми брому розподіляються в зіг-заг полімерних ланцюгах вздовж осі 
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b, а ланцюжки розташовані на відстані 0,851 нм відокремлено. Кластер з 

чотирьох атомів вуглецю, зображений з'єднаними на рис. 1.4 пунктирними 

лініями, утворює одну одиницю ланцюга; підрозділи з'єднані між собою через 

0,255 нм. З іншого боку, атоми брому не обов'язково можуть бути розміщені в 

одній площині; Аналіз EXAFS показує нахил ~ 20° між молекулою брому та 

площиною графіту. 

Таблиця 1.2 

Спостережувані та обчислені структурні амплітуди 

h, k Спост. |F| Розрах. |F|  (з спост. |F|) 

2, 0 44 44 1 

3, 0 89 88 1 

4, 0 57 49 1 

6, 0 29 13 2 

8, 0 26 19 2 

0, 1 49 47 1 

1, 1 28 14 1 

2, 1 17 10 2 

4, 1 35 20 1 

6, 1 12 30 2 

-1, 1 48 48 1 

-2, 1 29 37 1 

-3, 1 10 2 2 

-5, 1 33 40 1 

0, 2 12 6 2 

2, 2 28 40 1 

3, 2 12 14 2 

-4, 2 26 22 1 

З наведеного вище аналізу, не можна виключити таку можливість. Тим не 

менше, результати визначення товщини I-C-C-I давали результат 3,5 Å, від 

шару брому до суміжних шарів вуглецю. Тому, атоми брому не можуть 

суттєво відхилятися від планарного стану, не маючи сильної взаємодії з 

вуглецевими шарами. Однак, невелике відхилення від двомірності призведе до 
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того, що міжатомні відстані будуть більшими, ніж ті, що випливають із 

сучасної двомірної картини. 

Як відомо з літератури, існує декілька форм полібромних аніонів[35]. 

Серед них дві форми 𝐵𝑟3
−, одна з яких симетрична, з відстанями зв‘язку 0,252 

та 0,254 нм, та кутом між зв‘язками 171.Друга ж асиметрична, з відстанями 

зв‘язку 0,239 та 0,291 нм, та кутом між зв‘язками 177,3. Відстані зв'язку у 

останній формі 𝐵𝑟3
− близькі до Br-Br відстаней в графіт-бромі. Раманівські 

активні Br –Br повздовжні моди для асиметричного 𝐵𝑟3
− виникають при 249 і 

135 см-1 в 𝑃𝐵𝑟4
− + 𝐵𝑟3

−. Частота 249 см-1 близька до основної інтеркаляційної 

Раманівської моди з частотою 242 см-1 в графіт-бромі; частота 135 см-1 не 

сильно відрізняється від слабкої інтеркаляційної моди при ~110 см-1. Ці 

частотні відмінності, ймовірно, пов'язані з тим, що частинки, що нагадують 

𝐵𝑟3
− в графіт-бромі сильно взаємодіють одна з одною. 

В W6Br16, 𝐵𝑟4
2− зв'язує (W6Br12)

2+ одиниці в одномірному нескінченному 

полімерному ланцюзі; структура може розглядатися як одномірна 

інтеркаляція 𝐵𝑟4
2− між (W6Br12)

2+ [21]. У W6Br18 такий взаємозв'язок 

відбувається в двох напрямках, результатом якого є двомірна мережа 𝐵𝑟4
2− та 

(W6Br12)
2+. 𝐵𝑟4

2− аніон (рис.1.6(в)) є лінійним, з відстанями зв'язку 0,298, 0,245 

і 0,298 нм. У нашій структурі кластер з чотирьох атомів Br, з'єднаних 

пунктирними лініями на рис. 1.4 може представляти цю форму. 

𝐵𝑟5
−аніон (рис 1.6(г)) також лінійний, з довжиною зв‘язків 0,238 та 

0,282 нм. Ці відстані також близькі до відстаней Br-Br у графіті з бромом. 

Раманівські активні поздовжні вібраційні піки для 𝐵𝑟5
− знаходяться на 245см-1 

(сильний) та 157см-1 (слабкий) в бромованому нікелі та паладіумі. Пік на 

245 см- 1 дуже близький до основної інтеркаляційної Раманівської моди з 

положенням 245см-1 в графіті з бромом [36]. 
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Рис. 1.6. полібромні аніони [31] 

1.4. Особливості інтеркальованих сполук графіту з ICl 

Хлорид йоду (ICl) є молекулярною речовиною, яка при інтеркаляції в 

графіт утворює ІСГ акцепторного типу. ІСГ з хлоридом йоду дуже схожі на 

ІСГ з бромом, але, на відміну від брому, молекули якого є неполярними, 

молекули хлориду йоду є полярними. У роботі [37] проаналізовано 

особливості ІСГ на основі графену з хлоридом йоду. 

Структура ІСГ, інтеркальованого ICl, вперше була досліджена 

Тернбуллом та іншими в 1966 році [38]. Вони проводили дослідження 

методами рентгенівської дифракції. Було отримано, що товщина шару 

інтеркалянту di = 0,365 нм, а параметр ідентичності IC = 0,70 нм. Також у 

роботі було запропоновано що речовина інтеркалянту утворює моноклінну 

решітку, з векторами решітки a∼ 5,8 нм і b∼ 2,8 нм. Паралельно була 

запропонована менша псевдо-граткова структура, що відповідає 

дифракційним результатам наведеним у роботі [37]. Ця структура мала 

параметри a = 0,492 нм, b = 1,92 нм і Γ = 93,5. Незважаючи на те, що 

положення атомів йоду були отримані за співвідношенням Сайре-Кохрана 

[38], положення атомів хлору були отримані методом підбору і припущенням 

про центросиметрію. Ця структура, однак, була оскаржена Мореттом та ін. у 

1983 році [39], після того, як вони провели фотографічне дослідження з 

високою роздільною здатністю для ІСГ з ICl, вказуючи на те, що структура 

була неспіврозмірною. Інше дослідження, проведене Гош та ін. в 1984 році [40] 
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встановило, що отримані дифракційні картини відповідають більшій комірці. 

Ця елементарна комірка була майже вдвічі більшою за запропоновану 

Тернбуллом вздовж вектору решітки b. В роботах [41,42] автори вдосконалили 

модель, яка підтверджувала структуру Тернбулла. Вони вказали, що ICl 

утворює шари, паралельні графітовим площинам. Більш того, довжина 

внутрішньомолекулярних зв'язків ICl становила 0,254 нм, що значно більше, 

ніж у газовій або твердій фазі. 

У роботі [37] було проведено розрахунки структури у рамках теорії 

функціоналу густини (ТФГ). Отримана модель складається з 36 атомів C в 

одному шарі графіту з 4 молекулами ICl на одну комірку. Для довжини зв’язків 

між атомами вуглецю dC-C = 0,1417 нм, параметри решітки: 

�⃗� = (19.1295�⃗� - 1.227�⃗�), b = 4.908�⃗� і Г = 93.670. Стала решітки c = 1,7 нм, з 

вакуумом 1 нм між сусідніми комірками. Відстань між молекулами ICl та 

будь-яким вуглецевим шаром становила 0,35 нм при довжині ICl-зв'язку – 

0,255 нм (рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7. Модель структури для ІСГ з ICl: (a) Вид зверху та збоку моделі перед 

початком моделювання; (b) Вид зверху та збоку після моделювання [37]. 
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Після моделювання, отримана структура дещо відрізнялася від вихідної 

структури. Почнемо з того, що відбулося невелике об'ємне розширення, таке 

що сталі решітки, що відповідають змодельованій структурі, були в 1.0036 

разів більше початкових сталих решітки. Змодельована міжшарова відстань 

між двома вуглецевими шарами становить 0,82 нм, що більше, ніж 0,7 нм, 

отриманих експериментально. 

Такі розбіжності пояснюються відсутністю сили Ван-дер-Ваальса в цьому 

моделюванні. Положення атомів йоду у змодельованій структурі чудово 

узгоджуються з моделлю Тернбулла. Положення атомів хлору ж істотно 

відрізняються від тих, що були запропоновані Тернбуллом. Це могло б 

вказувати на неспіврозмірність структури ICl з графітовими шарами. 

У роботі [37] було розраховано зонну структуру ІСГ на основі графену з 

ICl першої стадії. Як видно з рис. 1.8, графен зберігає свій лінійний спектр. 

Однак він стає дірковим за рахунок присутності інтеркалянту акцепторного 

типу. 

 

Рис. 1.8. Електронна структура для ІСГ на основі графену з ICl [37]. 

1.5. Стабільність інтеркальованих сполук графіту 

Практичне застосування ІСГ, для виготовлення композитних матеріалів 

на їх основі з різними функціональними характеристиками, вимагає детальних 

досліджень термічної стабільності цих сполук, закономірностей процесу 

деінтеркаляції, що відбувається в цих сполуках, тобто виходу інтеркалянту з 

міжшарового простору графіту. 
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В роботі [43] була досліджена концентрація речовини інтеркалянту від 

температури для з зразків ІСГ-SbCl5 та ІСГ-ICl. На рис. 1.9 наведено 

залежність маси зразків від температури. 

 

Рис. 1.9. Зміна маси (a) та dMІСГ/dT=f(T) (b) для зразків ІСГ-SbCl5 при 

повільному нагріванні до 773K при швидкості нагрівання 2.5 K/хв : B - ІСГ-

SbCl5 другої стадії; C - ІСГ-SbCl5 третьої стадії [43]. 

Аналіз цих даних для вищезгаданих зразків показує, що існує кілька 

температурних діапазонів, що характеризуються інтенсивними масовими 

втратами. Для зразків 2-ї стадії спостерігається перший пік втрати маси при Т 

~ 540 К. Як показують дослідження методами рентгенівської дифракції ІСГ – 

SbCl5 другої стадії, нагрітого до ~ 600 К, відбиття, що відповідають другій 

стадії, зникають з дифрактограм і, замість цього, спостерігається характерна 

картина відбитків для третьої стадії. Це вказує на перехід від другої до третьої 

стадії у зразках при T ~ 540 К. На графіках MGIC/M0GIC=f(T) залежність є 

неперервною при переході від другої до третьої стадії. Другий температурний 

діапазон, де спостерігається різка втрата маси як для зразків другої стадії, так 

і для третьої стадії, становить (610 – 640)К. При цій температурі 

спостерігається пік втрати маси. Як показують дослідження методами 

рентгенівської дифракції, при цій температурі відбувається перехід від третьої 

до четвертої стадії. Аналіз абсолютних значень втрат маси і фазового складу 
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зразків, нагрітих до 770 K, показує, що витримка зразків за цієї температури 

призводить до повної деінтеркаляціїІСГ з SbCl5. 

Також у роботі [43] досліджено вплив дисперсності вихідного графіту на 

характеристики процесу деінтеркаляції для ІСГ другої стадії з SbCl5, 

приготованого з графітових порошків з розмірами частинок 160, 200, 315 і 400 

нм. Було виявлено, що масові втрати при переході від другої до третьої стадії 

відбуваються максимально для зразка з найменшим розміром частинок. Це 

пояснюється тим, що, чим менші розміри частинок у графіті, тим більша 

кількість поглиненого на поверхні частинок інтеркалянту. Десорбція 

інтеркалянтів з поверхні частинок призводить до зміни маси зразка при 

нагріванні до ~ 500 К без зміни стадії, як це було показано під час дослідження 

методами рентгенівської дифракції. 

Вплив швидкості нагрівання на характер процесу деінтеркаляції та 

характеристики зразків у роботі [43] досліджено для порошків ІСГ – SbCl5 з 

розмірами кристалітів 400 нм при швидкостях нагрівання 2, 5,5 і 20 K за 

хвилину. На рис. 1.10 представлені залежності dMІСГ/dT=f(T) для різних 

швидкостей нагрівання. Як видно з рис. 1.10, перший максимум на кривих 

dMІСГ/dT=f(T), характерних для переходу від другої до третьої стадії в ІСГ, 

спостерігається при температурах (535 – 540) K і не залежить від швидкості 

нагрівання. Однак, при підвищеній швидкості нагрівання, інтервал 

температур, в якому відбувається ця інтенсивна втрата маси, стає ширшим і 

при швидкості нагрівання 20 К за хвилину досягає 630 К. Для зразка, нагрітого 

зі швидкістю VT = 20 K за хвилину, втрата маси при 630 K відповідає втраті 

маси при переході від третьої до четвертої стадії. Температура другого 

максимуму на кривій dMІСГ/dT=f(T) відповідає тій, що була отримана при 

дослідженні методами рентгенівської дифракції, і відповідає переходу від 

третьої до четвертої стадії у зразках, нагрітих при низьких швидкостях 

нагрівання (2,5 і 5 K за хвилину) і становить 670 К. 
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Рис. 1.10. Залежність dMІСГ/dT=f (T) для зразків ІСГ – SbCl5 з розміром 

частинок 400 нм при нагріванні з постійною швидкістю до 773 K: E – 2,5 K за 

хвилину, F – 5 K за хвилину, G– 20 K за хвилину [44] 

При високих швидкостях нагрівання, які відповідають термічному удару 

(100 – 200) K за хвилину, після термообробки при 800 K дифрактограми 

зразків показують крім інтенсивних ліній чистого графіту, також відбитки з 

слабкою інтенсивністю, які відповідають другій та третій стадії, відбитки від 

вищих стадій відсутні[44]. 

На рис. 1.11 наведені результати досліджень при термічній десорбції, які 

були проведені для ІСГ з ICl другої та п‘ятої стадії, нагрітих зі швидкістю 

нагрівання 2,5 К за хвилину. На відміну від зразків ІСГ з SbCl5, для яких 

спостерігається декілька мінімумів на залежності dMІСГ/dT=f(T), які 

відповідають послідовним переходам із зміною стадій від S = 2 до S = 3 і до S 

= 4, такі переходи відсутні для ІСГ з ICl. У цьому випадку спостерігається 

лише один помітний мінімум на залежності dMІСГ/dT=f (T), положення якого 

залежить від стадії досліджуваного зразка. Чим нижче стадія ІСГ, тим нижче 

температура, при якій величина dMІСГ/dT=f(T) мінімальна. При найменшій 

швидкості нагрівання 2,5 K за хвилину спостерігають лише розширення цього 

єдиного мінімуму, що може розглядатися як злиття трьох мінімумів (що 
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відповідають стадійним переходам) у єдине (рис. 1.12). ІСГ з ICl є 

нестабільним, починаючи практично від кімнатної температури. На відміну 

від ІСГ-SbCl5, швидкість деінтеркаляції ICl з ІСГ при використаних 

швидкостях нагрівання VT велика і перевищує швидкість переходу під час 

якого відбувається зміна стадії VS [45]. Таким чином, східчасту поведінку 

залежностей MІСГ/M0ІСГ=f(T) та декілька послідовних переходів стадії у ІСГ з 

ICl можна експериментально виявити тільки при дуже малих швидкостях 

нагрівання. Як видно з рис. 1.10, збільшення швидкості нагрівання VT до 10 K 

за хвилину призводить до невеликого зсуву мінімуму в область більш високих 

температур і робить його більш різким. 

 

Рис. 1.11. Зміна маси для зразків ІСГ–ICl з розміром частинок 400 нм при 

нагріванні з постійною швидкістю 2,5 K за хвилину до 773 K: В– ІСГ–ICl 

другої стадії; C - ІСГ–ICl п‘ятої стадії [45] 
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Рис. 1.12. Залежність dMІСГ/dT=f(T) для ІСГ – ICl стадії 2 з розміром частинок 

400 нм при нагріванні з постійною швидкістю до 773 К: В– 2,5 К за хвилину, 

D – 10 К за хвилину [45] 

Всі ці дані узгоджуються з теорією термодинамічної стійкості ІСГ [46]. 

Згідно з цією теорією діє наступна нерівність: T1
*<T2

*<T3
*, де Ts

* - температура 

термічної стабільності стадії S. Експериментальні температури мінімумів 

залежностей першої похідної маси від температури для ІСГ з SbCl5 і ICl 

корелюють з теоретичними значеннями Ts
*. 

Дослідження термічної десорбції в ІСГ з SbCl5 другої та третьої стадії 

показують, що втрати маси мають кроковий характер - існують декілька 

діапазонів інтенсивних масових втрат. Згідно з термодинамічною теорією 

стійкості, для кожної стадії інтеркальованого з‘єднання існує температура Ts
* 

і нагрівання вище цієї температури змушує з'єднання переходити в 

нестабільний стан, речовина інтеркалянту переходить з міжшарового стану в 

стан чистої речовини. 

У ІСГ стадії S при великих швидкостях нагрівання після того, як 

температура досягає T>Ts
*, інтеркалянт між шарами переходить в 

метастабільний стан з сильною тенденцією до стабільності, тобто в з'єднання 

стадії (S + 1) і вище, також інтеркалянт дифундує і випаровується з ІСГ. 
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Якщо швидкість нагрівання зростає і перевищує швидкість переходу VS 

від стадії S до стадії (S + 1), в такому випадку перехід від стадії S до стадії 

(S + 1) не може бути завершений. Збільшення швидкості нагрівання порушує 

характер залежності втрат речовини інтеркалянту від температури. 

При тепловому ударі час, необхідний для підвищення температури до TC 

(TC - потрійна температура), стає значно менше часу, необхідного для 

переходу, при якому відбувається зміна стадії ІСГ, і для дифузії речовини 

інтеркалянту до меж зразка. 

Під час виконання даної роботи для забезпечення мінімізації впливу 

процесу деінтеркаляції на властивості досліджуваних зразків ІСГ з ICl та Br2, 

зразки зберігались у ампулі, яка була занурена у дьюар з рідким азотом. Також, 

усі вимірювання проводились у діапазоні температур 4-293К, в якому 

деінтеркаляція виражена досить слабко. Під час усіх вимірювань дослідження 

зразків методами рентгенівської дифракції показували постійну величину 

стадії для усіх зразків з незначним зсувом піків, які відповідають речовині 

інтеркалянту. 

1.6. Висновки до розділу 

На сьогодні добре вивчені ІСГ з лужними металами, хлоридами металів, 

солями і т.п. При цьому ІСГ з перехідними металами, завдяки труднощам 

синтезу, вивчені не достатньо. Більше того, майже відсутні дані щодо 

отримання об’ємних зразків ІСГ з перехідними металами, а також зовсім 

відсутні дані щодо отримання і дослідження інтеркальованих сполук на основі 

невпорядкованих форм графіту. Тому метою цієї роботи було отримати ІСГ на 

основі структурно різних форм графіту та дослідити їх електричні і магнітні 

властивості в залежності від типу інтеркалянту, структури вихідної матриці та 

термодинамічних параметрів синтезу, температури і магнітного поля з метою 

їх можливого практичного використання як елементів наноелектроніки. 
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РОЗДІЛ 2. 

МЕТОДИКИ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗРАЗКІВ 

2.1. Методи отримання та характеристики зразків 

При інтеркалюванні газофазним методом, речовина, яка вводиться в 

графіт, знаходиться в газоподібному стані. Інтеркалювання газофазним 

методом проводиться речовинами, які є леткими сполуками, тобто вони 

можуть бути переведені в газоподібний стан незалежно від того, в якому стані 

вони знаходяться при нормальних умовах. Таким методом отримують 

інтеркальовані сполуки з галогенами (фтор – газ, бром – рідина, йод – тверда 

речовина) та галогенідами (хлориди сурми, брому – рідини, хлориди 

алюмінію, заліза, кобальту – порошки)[47]. Стадія ІСГ, що отримується, 

визначається термодинамічними умовами інтеркалювання (тиск, температура) 

та типом вихідного для інтеркалювання графіту (ступенем структурної 

досконалості, розміром частинок)[1]. 

Для інтеркалювання газофазним методом безпосередньо використовують 

дві методики: одно- і двох- температурні методики. При отриманні зразків 

була використана двохтемпературна методика отримання ІСГ. 

При інтеркалюванні за двохтемпературною методикою, інтеркалянт і 

графіт в початковому стані безпосередньо не контактують (рис. 2.1). 

Нагрівання графіту та речовини інтеркалянту відбувається до різних 

температур. Температура графіту 𝑇гр є вищою за температуру інтеркалянту 

𝑇інт, що дозволяє створити насичену пару інтеркалянту біля поверхні 

графітового зразка. Для характеристики процесу інтеркалювання вводиться 

параметр активності інтеркалянту 𝑎(𝐶інт, 𝑇), який визначається, як: 

𝑎(𝐶інт, 𝑇) =
𝑃ІСГ(𝐶інт,𝑇)

𝑃інт(𝑇)
,    (2.1) 

де 𝑃ІСГ - рівноважний тиск пари інтеркалянту над ІСГ, 𝑃інт – рівноважний 

тиск пари інтеркалянту над чистим рідким або твердим інтеркалянтом при тій 

же температурі T[1]. 
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Рис. 2.1. Форма посудини для одержання ІСГ з бромом та хлоридом йоду, 1 – 

вихідний для інтеркалювання графіт, 2 – речовина інтеркалянту. 

Як показано в [1], в результаті дифузії парів інтеркалянту в графіті 

утворюється ІСГ, стадія якої залежить від різниці температур 𝑇гр і 𝑇інт та часу 

реакції інтеркалювання - чим меншою є різниця температур графіту, тим 

вищою є концентрація інтеркалянту в ІСГі, відповідно, нижчий номер стадії. 

При отриманні ІСГ за одно-температурною методикою інтеркалянт і 

графіт знаходяться в одній комірці і, відповідно, нагріваються до однієї і тієї 

ж температури. Одно-температурна методика є більш простою для 

використання. Але для отримання ІСГ певних стадій за такою методикою 

необхідно точно контролювати масу інтеркалянту, який закладається в 

ампулу. Наприклад, для отримання ІСГ другої стадії необхідна маса 

інтеркалянту (𝑚1 + 𝑚2), де 𝑚1 - маса інтеркалянту, який вводиться в графіт, 

внаслідок чого утворюється ІСГ другої стадії, а 𝑚2 - маса надлишкового 

інтеркалянту, який забезпечує необхідний для отримання сполуки другої 

стадії рівноважний тиск пари інтеркалянту 𝑃інт(𝑇) в ампулі. В припущенні що 
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весь інтеркалянт маси 𝑚2 знаходиться в газоподібному стані, 𝑃інт(𝑇), в 

першому наближенні, можна оцінити з рівняння Клапейрона – Мендєлєєва, 

яке застосовується для реальних газів при достатньо низьких тисках: 

𝑃інт𝑉 = (
𝑚2

𝑀
) 𝑅𝑇,     (2.2) 

де V – об’єм ампули, M – молярна маса інтеркалянту. 

Даним методом була отримано серії зразків з різними речовинами 

інтеркалянту. Основою для інтеркалювання було обрано чистий 

дрібнокристалічний, анізотропний графіт (ДАГ). Відстань між шарами 

складає 𝑑002 = 3.40�̇�, розмір кристалітів 300�̇�, параметр анізотропії - 103[1]. 

Для інтеркалювання використовувався рідкий ICl та Br2, також при аналізі 

були використані результати отримані із зразками SbCl5 та AlCl3. В табл. 2.1 

наведені умови та час інтеркалювання. 

Таблиця 2.1 

Умови та час інтеркалювання зразків 

Інтеркалянт Тгр, К Тінтер,К Час інтер. t, 

год. 

Br2 318 318 48 

ICl 297 297 48 

SbCl5 340 340 48 

AlCl3 375 375 24 

Період ідентичності ІСГ, а також концентрація інтеркалянту в ІСГ і стадія 

сполуки, можуть бути визначені за даними рентгенівської дифракції та, 

безпосередньо, із зміни маси і товщини об’ємних зразків при інтеркалюванні. 

Для визначення параметрів структури було обрано метод рентгенівської 

дифракції, так як цей метод є найбільш точним. Визначення параметрів 

структури може бути виконано також шляхом розрахунку із зміни маси та 

товщини, але точність таких обрахунків є достатньо низькою, так як вихідний 

для інтеркалювання графіт має неоднорідну товщину та деяка частина 
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речовини інтеркалянту може осідати на поверхні зразку, що вносить значну 

похибку у результат розрахунків[48]. 

В табл. 2.2 наведені усереднені значення 𝐼𝑐 та S для ДАГ інтеркальованого 

Br2 та ICl. 

Таблиця 2.2 

Усереднені значення 𝑰𝒄 та S для ДАГ інтеркальованого Br2 та ICl 

Серія S 𝐼𝑐, нм 

1 (Br2) 2 1.042 

2 (ICl) 3 1.380 

2.2. Методика дослідження структурних характеристик 

2.2.1. Рентгенівська дифракція в широкому діапазоні температур 

Дослідження характеристик неспіврозмірних фаз у шаруватих структурах 

вимагає реєстрації інтенсивності розсіяного рентгенівського випромінення у 

довільних точках оберненого простору. В цьому полягає принципова 

відмінність рентгеноструктурних досліджень неспіврозмірних фаз від 

співрозмірних в таких системах. В останньому випадку, просторова 

модуляційна хвиля виникає вздовж напрямку [00l], що дозволяє за допомогою 

низькотемпературної температурної камери УНРТ-180, при різних 

температурах (90 – 300)К, виконувати сканування основних максимумів та 

сателітів типу 00l (l - ціле – основні рефлекси, ( 250,l  ) – сателіти). У випадку 

неспіврозмірної фази, в таких кристалах неспіврозмірна модуляція може мати 

довільний напрямок, який в оберненому просторі задається хвильовим 

вектором ),;;(q 250


, де   приймає значення 4010 ,,  . Тому 

рентгеноструктурне спостереження неспіврозмірної фази вимагає 

використання такої експериментальної методики, яка б дозволила виводити у 

відбиваюче положення (на сферу Евальда) довільний вузол оберненої гратки

hkl . Для реалізації цієї задачі було обрано гоніометричну приставку ГП-15, 

яка порядним методом забезпечує умову спостереження структурних 

максимумів. Саме на основі цієї приставки було створено низькотемпературну 

камеру для діапазону температур (100-300)К. 
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Приставка ГП-15 дозволяє виконувати обертання зразка навколо двох 

взаємно перпендикулярних осей на кути  та  : поворот навколо осі, 

перпендикулярній площині зразка, відбувається на кут  , а поворот навколо 

осі первинного рентгенівського променя на кут (рис. 2.2). За допомогою 

гоніометричної головки 2 поверхня зразка встановлюється паралельно 

первинному пучку. Критерієм паралельності може служити постійність 

інтенсивності на сцинтиляційному лічильнику при повороті зразка на деякий 

кут  , наприклад, 
01 (  кут повороту приставки ГП-15 навколо 

вертикальної осі гоніометра) при двох положеннях зразка, які відрізняються 

на 1800 за кутом  . При цьому, сталим залишається кут повороту детектора 

2  навколо вертикальної осі гоніометра. Критерієм поділу навпіл первинного 

пучка є постійність інтенсивності при поворотах зразка на кут  від 0 до 3600. 

 

Рис. 2.2. Схематичне зображення гоніометричної приставки типу ГП–15: 1 – 

зразок; 2 – гоніометрична головка з тримачем зразка; 3 – барабан виведення 

зразка на вісь променя; 4 – юстувальні гвинти; 5 – барабан поворотів на кут φ; 

6 – барабан поворотів на кут χ. 
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Подальше юстування системи суттєво спрощується, якщо фізична 

поверхня  зразка збігається з одним з сімейств атомних площин. Розглянемо, 

за такої умови, процедуру виведення на сферу Евальда деякого довільного 

вузла оберненої гратки 321 blbkbhGhkl


 , де 321 b,b,b


 – вектори оберненої 

гратки. 

За умовою максимуму цей вектор повинен збігатися з вектором 

розсіювання SGhkl


 . Будемо вважати, що фізична поверхня зразка 

збігається з сімейством атомних площин (00l). Саме цей випадок і відповідає 

монокристалічним зразкам TlInS2та TlGaSe2, для яких площини (00l) є 

площинами спайності. Введемо два додаткових вектори 3blN


  та 2bkC


  (рис. 

2.3).  

 

Рис. 2.3. Орієнтація зразка відносно лабораторної системи координат 

Як видно, вектор N


 перпендикулярний до поверхні кристалу та сімейства 

площин (00l), а вектор C


 спрямований вздовж осі OY  лабораторної системи 

координат, з якою збігається напрямок первинного променя. Для виведення 

вузла SGhkl


  у відбиваюче положення необхідно послідовно виконати 

наступні операції: 1) повернути зразок навколо осі
*OZ  оберненої гратки (така 
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вісь на цьому етапі збігається з віссю OZ  лабораторної системи координат)  на 

такий кут  , що відповідає переведенню вектора S


 в площину 
**OZX ; 2) 

повернути зразок навколо осіOY  (напрямок первинного променя) на кут , 

який відповідає розташуванню вектора S


 вздовж осіOZ  лабораторної 

системи координат (нерухомої). В цьому випадку кожен вузол hkl  вузлового 

ряду [ hkl ] буде виводитися у відбиваюче положення при кутах (  2 ), які 

відповідають брегівській умові sindhkl2  де hklhkl G/d


1 .  

Для дослідження рентгенівської дифракції в області температур 

(100 - 300)К було розроблено низькотемпературний модуль, в основі 

функціонування якого покладено проточний принцип – охолодження зразків 

потоком парів рідкого азоту. Блок-схема модуля наведена на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Блок-схема низькотемпературного модуля 

В резервуар з рідким азотом РА введено нагрівальний елемент – 

випаровував ВП , що забезпечує утворення парів рідкого азоту. По 

трубопроводу пари подаються до рентгенівської камери РК, в якій 

встановлено зразок ЗР. У трубопровід введено нагрівальний елемент НГ. 

Живлення нагрівального елемента здійснюється від тиристорного блоку 
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високоточного регулятора температури ВРТ-2. До зразка, на який падає 

рентгенівський пучок, приєднано дві диференціальні мідь-константанові 

термопари. Термоерс в одній з них вимірюється цифровим мілівольтметром 

МВ, а з другої подається на вхід регулятора ВРТ-2. Ця напруга забезпечує 

зворотній зв’язок зі струмом нагрівача НГ, що дозволяє підтримувати 

температуру зразка з похибкою 20,T   К. Конструкційно рентгенівська 

камера РК  являє собою два коаксіальні металеві циліндри (3), простір між 

якими заповнено теплоізолюючим матеріалом (4) – рис. 2.5. 

 

Рис. 2.5. Низькотемпературна рентгенівська камера (вигляд збоку) 

Камера закріплюється на осі гоніометричної головки (1) і обертається на 

кути ,  разом з головкою. Пари азоту в середині камери розділяються на 

два потоки і потрапляють на поверхню зразка із двох сопел (6), (7), які 

рознесено на кут 
0180 (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Низькотемпературна рентгенівська камера (вигляд згори) 

Це забезпечує відсутність помітних градієнтів температури в різних 

напрямках поверхні зразка (2), а саме при такій системі обдуву 10,dT /dx

/ммК . Торцева поверхня циліндричної камери закрита двома шарами 

майларової плівки (5) – перший шар закриває отвір внутрішнього  циліндру, а 

другий шар – зовнішнього. Пари азоту виходять з камери через систему 

отворів, розташованих на верхніх краях циліндрів. Пари циркулюють у зазорі 

між майларовими плівками, що забезпечує відсутність намерзання водяної 

пари в цьому проміжку. У верхній та нижній частинах камери по зовнішній 

поверхні циліндру розташовано нагрівальні спіралі, які запобігають 

утворенню льодяного шару на боковій поверхні камери. Вигляд змонтованої 

на дифрактометрі температурної камери наведено на рис. 2.7. 
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Рис. 2.7. Загальний вигляд низькотемпературної камери нагоніометрі ГУР-9 

Рентгенівська низькотемпературна камера запропонованої конструкції 

дозволяє виконувати сканування оберненого простору кристалу в діапазонах 

кутів  01800  ;  03600  ;  0143172  . Обмеження за кутом 2  є 

наслідком того, що зразок розташовано по висоті дещо нижче краю 

зовнішнього циліндру. Тому виникає певна "сліпа зона" по кутам 2  за 

рахунок часткового перекриття первинного пучка краями камери при малих 

значеннях 2 . 

2.2.2. Спектри комбінаційного розсіяння широкому діапазоні 

температур 

У Раманівській спектроскопії зразок опромінюється монохроматичним 

світлом (джерелом якого зазвичай є лазер). Велика частина розсіяного зразком 

випромінювання матиме ту ж частоту, що і падаюча - процес відомий як 

Релеєвське розсіювання. Проте, деяка кількість випромінювання, розсіяного 
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зразком, приблизно один фотон з мільйона (0.0001%) - матиме частоту, 

зміщену по відношенню до частоти вихідного випромінювання лазера. 

 

Рис. 2.8. – Схема досліду Раманівського розсіювання: 1 – лазерний промінь 

збуджує зразок; 2 – промінь розсіюється в усіх напрямках; 3 – розсіяне світло 

потрапляє на детектор, який реєструє Раманівський спектр; 4 – На спектрі 

представлено на початковій частоті лазера (Релеєвській) і спектральні 

особливості характерні для кожного окремого зразка 

Як показано на наведеній нижче діаграмі (Рис. 2.9) енергетичних станів, 

молекула в збудженому стані знаходиться на основному нижньому рівні 

(основний коливальний і електронний стан). Електричне поле лазера підвищує 

енергію системи до нестабільного стану, індукуючи поляризацію хімічних 

груп. Поляризований стан не є істинним енергетичним станом і називається 

«віртуальним станом». Релаксація з віртуального стану відбувається майже 

миттєво і в основному відбувається повернення в основний стан. Цей процес і 

є релеєвським розсіюванням. Релаксація на перший коливальний рівень 

збудження називається Стокс-Раманівським зсувом (Stokes-Raman shift). 

Стокс-Раманівське розсіювання має нижчу енергію (більш високу довжину 

хвилі), ніж випромінювання лазера. Більшість систем мають кількість одиниць 

(молекул), які спочатку знаходяться в збудженому коливальному стані. При 

раманівському розсіянні такі молекули переходять з збудженого коливального 

рівня на основний енергетичний рівень, і в результаті з'являється 
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випромінювання більш високої енергії (Більш короткої довжини хвилі), ніж 

випромінювання лазера. Такий тип розсіювання називається анти-Стокс-

Раманівським розсіянням [49] (anti-Stokes-Raman scatter) і на діаграмі не 

показаний. 

 

Рис. 2.9. діаграма енергетичних станів при Раманівському розсіянні 

Коливальні стани, досліджувані в Раманівській спектроскопії, є такими , 

що і в ІЧ спектроскопії. Тому Раманівська спектроскопія дуже схожа на метод 

ІЧ спектроскопії з Фур'є перетворенням (ІЧ-Фур'є спектроскопія). Раманівська 

і ІЧ-Фур'є спектроскопія є по суті комплементарними, взаємодоповнюючими 

методами. Коливання, які сильно проявляються в ІЧ спектрі (сильні диполі), 

зазвичай, слабо проявляються в Раманівському спектрі. У той же час, 

неполярні функціональні групи, які дають дуже інтенсивні раманівські смуги, 

як правило, дають слабкі ІЧ сигнали. 

В результаті аналізу можна ідентифікувати хімічні компоненти 

(Визначати природу речовини) або вивчати внутрішньо-молекулярну 

взаємодію, спостерігаючи положення і інтенсивність смуг в Раманівському 

спектрі. При цьому досить просто ідентифікувати компоненти, 

використовуючи пошук по таблицях спектрів.  

Раманівські спектрометри засновані на одному з двох способів отримання 

спектрів: дисперсійна Раманівська спектроскопія або Раманівська 

спектроскопія з Фур'є перетворенням. Кожен із способів має унікальні 

переваги і ідеально підходить для виконання певних завдань. 
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Спектри Раманівського розсіювання були отримані в квазі-зворотній 

розсіювальній геометрії, використовуючи потрійний спектрометр Horiba 

Jobin-Yvon T64000 з інтегрованим мікрокомп'ютерним налаштуванням - 

мікроскопом Olympus BX-41 та Пел‘єр-охолодженим ПЗЗ-детектором. 

Експерименти проводились за допомогою лінії 488-нм лазера Ar/Kr. Для 

вимірювань, що залежать від температури під час отримання Раманівських 

спектрів для нагрівання використовувався THMS600 (за допомогою Linkam). 

2.3. Методика дослідження транспортних характеристик 

2.3.1. Вимірювання температурної залежності електроопору вздовж 

графітових площин 

Дослідження електропровідності інтеркальованих сполук графіту було 

здійснено з використанням методики вимірювання електроопору на 

постійному струмі. При цьому електроопір було виміряно стандартним 4-

зондовим методом на постійному струмі в діапазоні температур T = 4,2÷293 K. 

Похибка вимірювання для діапазону опорів 0.01÷2.5 Ом не перевищує 

0.5 %. Автоматизована експериментальна установка, за допомогою якої було 

виміряно електроопір інтеркальованих сполук, складається з наступних 

частин (рис. 2.10): 

 шток для кріплення зразка; 

 блок перемикання напряму струму та джерело стабільної напруги; 

 аналогово-цифровий перетворювач (АЦП); 

 персональний комп’ютер (ПК); 

 з’єднувальні кабелі.  

Для виключення впливу паразитних ЕРС електроопір зразка вимірюється 

при проходженні струму в двох напрямках: «+» та «-». Опір між 

потенціометричними контактами розраховується за формулою: 

( ) ( )
0,5

( ) ( )

x x

e e

R R

x e

R R

U U
R R

U U

  
    
   

 .       (2.2) 

Установка для вимірювання електроопору дозволяє проводити 

експеримент при температурах нижче 273 К, тому зразок встановлюється на 
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плату, яка, в свою чергу, кріпиться на шток, оснащений мідь-константановою 

термопарою. В верхній частині штоку встановлений роз’єм типу РС32, через 

який шток кабелем з’єднаний з АЦП та з блоком перемикання напряму струму. 

В блоці перемикання встановлено реле типу РЕС 47 зі схемою керування, що 

забезпечує роботу реле за сигналами, що надходять із ПК. Реле призначено для 

перемикання напряму струму в колі. В блоку перемикання розташовано також 

стабілізоване джерело постійної напруги +5 В та резистори R баластні, що 

обмежують струм у колі, номіналом 1 кОм та Re, еталонний опір, номіналом 

1 Ом. До АЦП надходять напруги URe, URx і Uтп. Для керування роботою АЦП 

і блоку перемикання, обчислення значень URe, URxі Uтп та розрахунку значення 

опору зразка і температури використовується програмне забезпечення, 

розроблене за допомогою пакету LabView. 

 

Рис. 2.10. Блок-схема установки для вимірювання електроопору. 

Питомий опір зразка з урахуванням його розмірів обчислюється за 

виміряним значенням опору. Під час кожного циклу АЦП виконує по 6400 

вимірів, після чого програмою обчислюються середні значення вимірюваних 

напруг і за ними розраховуються значення опору зразка при прямому і 

зворотному проходженні струму, середній опір, питомий опір і перерахунок 

напруги, що знімається з термопари в температуру в градусах Кельвіна. На 

екрані монітора відображаються поточні значення T, +URx, +URe, -URx, -URe, 

+Rx, -Rx, срRx, ρx і номер циклу виміру Cycle. Одночасно з відображенням на 

екрані всі вимірювані значення записуються у файл. Ім'я файлу з розширенням 

.dat вводиться з клавіатури ПК перед початком вимірів. При необхідності 
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можливе проведення вимірів тільки при прямому (+) або тільки при 

зворотному (-) проходженні струму через зразок. 

Вимірювальна апаратура містить у своєму складі ЕОМ, блок керування та 

АЦП ЛА-И24USB. Функціональна схема даного АЦП приведена на Рис. 2.11. 

 

Рис. 2.11 Функціональна схема АЦП ЛА-И24USB 

2.3.2. Вимірювання коефіцієнту Холла та електроопору в магнітному 

полі 

Вигляд установки для вимірювання магнітоопору та коефіцієнту Холла 

зображено на рис. 2.12. Зразок, що досліджувався, закріплювався на підкладці 

та розміщувався між полюсами магніту , який створював магнітне поле до 

2.4Тл. Вимірювання магнітоопору та коефіцієнту Холла проводилися в 

інтервалі температур від 77К до 300К. Охолодження зразка від кімнатної 

температури до 77К проводилося парами азоту, температура та швидкість 

утворювання яких регулювалася нагрівачем. Температура визначалася за 

допомогою мідь - константанової термопари. 
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Рис. 2.12 Схема установки для вимірювання гальваномагнітних властивостей: 

1 – джерело живлення, 2 – Блок управління магнітним полем, 3 – Перемикач 

полярності магнітного поля, 4 – Електромагніти, 5- Резервуар для рідкого 

азоту, 6 – Датчик В, 7 – Тесламетр, 8 – Персональний комп‘ютер(ПК) 

Зміна температури при вимірюванні одного значення магнітоопору не 

перевищувала 2 градуси. Для зменшення похибки у визначенні магнітоопору 

та коефіцієнту Холла виміри проводилися за схемою 0-Н-0-Н-0. Похибка у 

визначенні магнітного поля з врахуванням залишкової намагніченості не 

перевищувала 5%. 

Величина магнітоопору визначалася за формулою: 

)0(

)0()(

R

RHR

ρ

ρ 



    (2.3) 



54 

де R(0) - електроопір зразку у відсутності магнітного поля; R(H) - 

електроопір зразку у магнітному полі. 

Коефіцієнт Холла визначався за формулою: 

d
U

U

H

I
R

e

Holl       (2.4) 

де Н - магнітне поле; U, Ue - падіння напруги відповідно на зразку та на 

еталонному опору;  d - товщина зразку. 

2.4. Методика дослідження електроопору під дією всебічного тиску 

Для вимірювання електричного опору зразків під тиском 

використовувалася камера високого гідростатичного тиску (КВТ), яка 

дозволяє проводити виміри електроопору в діапазоні температур від 0.4К до 

450К та при зміні тиску від 0ГПа до 1.5ГПа. КВТ є камерою вхідного типу. 

Основною відмінністю КВТ є її оптимізований розмір D/d=3.65 (D – зовнішній 

діаметр камери, D = 31мм, d – діаметр внутрішньої камери, d =8.5мм). Схема 

камери наведена на рис. 2.13. 

 

Рис. 2.13. Схема камери високого тиску (КВТ), позначення див. у тексті. 

Камера з зразком, що досліджується, розміщується під гідравлічним 

пресом, після чого камеру стискають пресом до фіксованих тисків. Тиск в 

камері створює плунжер 16 із берилієвої бронзи (БрБ2), на який діє сила 

гідравлічного пресу. Щоб тиск в камері зберігався на потрібному для 

експерименту значенні, камера має пару конструктивних особливостей. 

Камера з боку плунжера має кільця 13 та 15 з БрБ2 та 14 з тефлону. Так як 
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плунжер вільно переміщується по внутрішній порожнині камери, а 

гідравлічний прес має властивість не тримати довгий час тиск на сталому 

значенні, камера КВТ має фіксовану гайку 17, яка фіксує положення плунжера 

і тим самим підтримує заданий тиск при фіксованому значенні. Гайка 18 

необхідна для діставання зразка з камери з метою огляду і перезаливки камери. 

Радіочастотний обтюратор 3 прикріплюється гайкою 1 та ущільнюється 

свинцевим або тефлоновим кільцем 5 в комбінації з протиекструзійними 

кільцями 4, виготовленими з БрБ2. Коаксіальні вводи 6 та 7 ізолюються 

аральдітовою смолою АА-004. Тиск в камері змінюється завдяки стисненню 

гасово-масляної суміші. Для збільшення інтервалів тиску, при яких деформації 

камери залишаються пружними, проводиться попередня термомеханічна 

обробка корпусу камери 10, плунжера та обтюратора, яка полягає в 

автофретируванні каналу методом послідовного проштовхування 

високоміцних оправок – дорнів (сталь HRC 60-62). 

Камера КВТ використовувалася для вимірів залежності електроопору від 

тиску в діапазоні до 1.2Гпа при кімнатній температурі та для отримання 

температурної залежності електроопору в інтервалі від 77К до 293К при 

сталому тиску 1.2ГПа. Камеру з зразком розміщують під гідравлічний прес, за 

допомогою якого створюють в камері необхідний тиск, для підтримання якого 

фіксують плунжер гайкою 17. Потім камеру знімають з-під гідравлічного 

преса і опускають в сосуд Дюара для отримання необхідної температури. 

2.5. Вимірювання термоерс в широкому інтервалі температур 

Установка для вимірювання термоерс складається з посудини Дюара, 

наповненої рідким азотом, що дозволяє проводити виміри до температури 77К 

(температура рідкого азоту), штока (рис. 2.14), на кінці якого монтується 

пристрій для кріплення зразка та системи вимірювальних приладів (рис.2.15). 

Шток поступово опускається у посудину Дюара, охолоджуючись від кімнатної 

температури до температури рідкого азоту. 
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Рис. 2.14. – Шток для вимірювання термоерс. 

Шток є системою з'єднаних між собою металевих трубок. Ввід 

електричних дротів здійснювався через вакуумний роз’єм 1 та трубки 2. На 

кінці трубки 2 закріплено зразок, дві пічки для створення градієнту 

температури, датчик температури та термопара. 

 

Рис. 2.15. – Блок-схема системи приладів для вимірювання термоерс: 1- 

зразок; 2- цифровий вольтметр-калібратор В1-18/1; 3- нагрівач для 

регулювання температури П4105; 4- модулятор; 5- нагрівач для створення 

градієнту температур Б5-50; 6- модулятор; 7- цифровий вольтметр В7-34; 8- 

диференційна термопара; 9- недиференційна термопара; 10-термометр опору 

При вимірюванні температури в області температур T>77K 

використовувалась мідь-константанова термопара. На зразку, за допомогою 

2 

1 
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пічок, створювався градієнт температури (1-1,5)К. Вимірювальна система 

була попередньо відкалібрована за допомогою надпровідної кераміки Y-Ba-

Cu-O з температурою переходу в надпровідний стан Тс=80К. При температурі 

Т>80K вимірювалось падіння напруги в колі мідь-графіт-мідь (Δ𝑈𝑐𝑢−𝑥). 

Величина термоерс зразка визначалась за формулою: 

𝑆𝑥 = 𝑆𝑐𝑢 +
ΔUcu−x

ΔT
      (2.5) 

𝑆𝑐𝑢 = (0,1 + (5,36 ∙ 10−3) ∙ 𝑇)мкВ/К   (2.6), 

Де Scu- термоерс мідних контактів 

Загальна відносна похибка при вимірюванні термоерс не перевищувала 

2%. 
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РОЗДІЛ 3. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОСТИМУЛЬОВАНИХ ФАЗОВИХ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ В ІНТЕРКАЛЬОВАНИХ СПОЛУКАХ ГРАФІТУ 

АКЦЕПТОРНОГО ТИПУ З Br2 ТА ICl 

3.1 Структурні дослідження інтеркальованих сполук графіту 

акцепторного типу з Br2 та ICl методом рентгенівської дифракції 

З метою встановлення особливостей формування інтеркальованих сполук 

з Br2 та ICl на основі дрібнокристалічного анізотропного графіту було 

проведено дослідження параметрів структури методами рентгенівської 

дифракції. 

Період ідентичності ІСГ, а також концентрація інтеркалянту в ІСГ і стадія 

сполуки визначаються за даними рентгенівської дифракції та безпосередньо із 

зміни маси і товщини об’ємних зразків при інтеркалюванні. Період 

ідентичності ІСГ за даними рентгенівської дифракції визначається з 00l-

дифрактограми за формулою Вульфа-Брегга : 

2𝐼𝑐 ∙ 𝑠𝑖𝑛θ = 𝑙λ      (3.1) 

де  - кут, під яким спостерігається лінія на дифрактограмі,  - довжина 

хвилі рентгенівського випромінювання . 

Відстань між шарами графіту, між якими знаходяться шари інтеркалянту 

(ds), та товщина шару інтеркалянту(di )визначається як: 

𝑑𝑠 = 𝑑002 + 𝑑𝑖     (3.2) 

𝐼𝑐 = 𝑑𝑠 + (𝑆 − 1)𝑑002    (3.3) 

Молярна концентрація С інтеркалянту в сполуках визначається за зміною 

маси зразків після інтеркалювання:  

𝐶 =
100

𝑀інт
𝑀гр

∙
1

Δ𝑚
𝑚0⁄

+1
(%),    (3.4) 

де Мint і Мгр- ,відповідно, молярна і атомна маси інтеркалянту і графіту, 

аm/m0- відносна зміна маси зразку після інтеркалювання. З молярної 

концентрації інтеркалянту C визначається стадія сполуки S за формулою: 

𝑆 =
100−𝐶

𝐶𝑝
,     (3.5), 
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де p-стехіометричний коефіцієнт у формулі сполуки CpsX (X-

інтеркалянт). Для сполук монокристалічного графіту з SbCl5 p=12, для сполук 

монокристалічного графіту з FeCl3p=6 для S=1,2 і p=9 для S3. В нашому ж 

випадку р=7. 

З даних із зміни товщини зразків графіту після інтеркалювання 

отримується інформація про ступінь сполуки S з співвідношення: 

Δ𝑑

𝑑0
=

𝑑𝑖

𝑆𝑑002
,      (3.6) 

де d0- товщина зразку до інтеркалювання, d- зміна товщини зразку після 

інтеркалювання, di- товщина шару інтеркалянту. 

В табл. 3.1 представлено значення стадії зразків (S), отримане з зміни маси 

та товщини зразків. 

Таблиця 3.1 

Значення 𝑰𝒄 та S для ДАГ інтеркальованого Br2 та ICl, розраховані зі 

зміни маси, товщини та за даними рентгенівської дифракції  

Інтеркалянт S з Δ𝑑 S з Δ𝑚 S з рентгену 𝐼𝑐, нм 

Br2 1,96 1,83 2 1,042 

ICl 2,84 2,55 3 1,380 

На рис. 3.1 та 3.2 зображені фрагменти 00l дифрактограм для зразків ІСГ 

з ICl та Br2 відповідно. 
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Рис. 3.1.фрагменти 00l дифрактограм для вихідного для інтеркалювання ДАГ 

та ІСГ з ICl: (1) – фрагмент 00l дифрактограми для вихідного ДАГ за 

температури 293 К; (2) –фрагмент 00l дифрактограми, отриманий для 

свіжовиготовленого (∆𝑡 = 1 доба) інтеркальованого зразка з ICl за 

температури T=300K; (3) – фрагмент 00l дифрактограми для зразка ІСГ з ICl 

(∆𝑡 = 10 діб) за температури 293 К. 

Як показано на рис. 3.1, для наведених дифрактограм, спостерігається ряд 

максимумів, які відповідають дифракції як К𝛼1,3
 ліній Co, так і К𝛽1,2

 ліній Co. 

Під час вимірювань не використовували монохроматор та К𝛽-фільтр для того, 

щоб отримати максимальну можливу інтенсивність первинного 

рентгенівського пучка. Аналіз дифрактограм показує, що інтенсивність 

максимумів відповідає відбиванню від шарів інтеркалянту з відстанню 

𝐼𝑐 =  1,382 нм у 𝑙 = 4,8,12  порядках відбивання. Така відстань між шарами 

інтеркалянту відповідає 𝑆 = 3-ій стадії інтеркаляції, параметри зразку 

отримані з результатів рентгенівської дифракції наведені у табл. 3.2. 
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Як показано на рис. 3.1 спостерігається незначний зсув максимумів, цей 

ефект зумовлений явищем деінтеркаляції (виходом речовини інтеркалянту 

(ICl) з міжшарового простору, що спричиняє зменшення кількості речовини 

інтеркалянту у досліджуваному зразку). У досліджуваному зразку значно 

переважає вміст 3-ї стадії. Так, для порівняння, для S=2 та S=4 величина IC 

складає 1,04 та 1,72 нм, відповідно, а значення IC для зразка 3-ї стадії складає 

1,38 нм. Саме тому, стадія не змінилася впродовж вимірювань, як через 

∆𝑡 =  1 доба, так і через ∆𝑡 = 10 діб, розрахунок стадії показує значення 

S = 3. 

22 33 44 55 66 77 88 99 110

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

s=2, l=4

s=2, l=2  ІСГ-Br
2
 (1)

 ІСГ-Br
2
 (2)

 ІСГ-Br
2
 (3)

 ДАГ (4)

Ін
те

н
си

в
н

іс
ть

, 
в
ід

н
.о

д
.

2, град

 

Рис. 3.2. ІСГ-Br2(1) – фрагмент 00l дифрактограми отриманий для 

свіжовиготовленого інтеркальованого зразка з Br2(∆𝑡 = 1 доба); ІСГ-Br2(2) – 

фрагмент 00l дифрактограми отриманий для зразка з Br2 (∆𝑡 = 10 діб); ІСГ-

Br2(3) –фрагмент 00l дифрактограми отриманий для зразка з Br2(∆𝑡 = 20 діб); 

ДАГ (4) – фрагмент 00l дифрактограми для вихідного ДАГ. 

Аналіз дифрактограм наведених на рис. 3.2 для зразку ІСГ-Br2 показує, 

що положення максимумів відповідає відбиванню від шарів інтеркалянту з 

відстанню 𝐼𝑐 = 1,042 нм у 𝑙 = 2,4 порядках відбивання. Така відстань між 



62 

шарами інтеркалянту відповідає 𝑆 = 2-ій стадії інтеркаляції, параметри зразку 

отримані з результатів рентгенівської дифракції наведені у таблиці 3.2. Як і 

для ІСГ з ICl (рис. 3.2), спостерігається незначний зсув максимумів, 

спричинений явищем деінтеркаляції. У досліджуваному зразку значно 

переважає вміст 2-ї стадії. Так, для порівняння, для S=1 та S=3 величина IC 

складає 0,709 та 1,389 нм відповідно, а значення IC для зразка 2-ї стадії складає 

1,049 нм. Саме тому, як через ∆𝑡 = 1 доба, ∆𝑡 = 10 діб, так і через ∆𝑡 = 20 діб, 

розрахунок стадії показує значення S = 2. 

Таблиця 3.2 

Параметри структури зразків ІСГ отримані на основі 

рентгеноструктурних досліджень 

Інтеркалянт d002, нм ds, нм di, нм Ic, нм S 

ICl 0,34 0,702 0,362 1,38 3 

Br2 0,34 0,692 0,352 1,042 2 

Для порівняння, для ІСГ на основі ВОПГ з ICl, отриманого аналогічним 

методом, для S = 3, значення періоду ідентичності Ic складає 1,355 нм, а для 

зразку ІСГ на основі ВОПГ з Br2, для S=2, значення періоду ідентичності Ic 

складає 1,015 нм. 

Незначні відмінності між стадією сполуки, визначеною різними методами 

пояснюється тим, що частина речовини інтеркалянту осідає на поверхні зразка 

(що призводить до додаткового збільшення маси зразка) та можливою 

наявністю порушень періодичності структури (що має вплив на товщину 

зразка). 

3.2. Дослідження коефіцієнта лінійного розширення в 

інтеркальованих сполуках графіту акцепторного типу з ICl 

Методика досліджень коефіцієнта лінійного розширення полягає у 

дослідженні 00l дифрактограм для зразків вихідного графіту ДАГ та його 

інтеркальованих сполук з ICl при різних температурах в діапазоні Т = 200 ÷ 

285 К, з кроком в 5 К. На рис 3.3 наведено фрагменти 00l дифрактограм, які 

отримані при температурах Т = 200 ÷ 285 К, для зразку ДАГ інтеркальованого 
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ICl. Для детального дослідження впливу температури на період ідентичності 

Ic ІСГ з ICl був обраний діапазон кутів 2 = 95 ÷ 105, у цьому діапазоні кутів 

спостерігається лінія з l = 14. Дана лінія була обрана, так як при більшій 

величині кута можливо більш точно визначити параметри структури. 
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Рис. 3.3.фрагменти 00l дифрактограм для зразку ДАГ, інтеркальованого ICl в 

діапазоні Т = 200 ÷ 285 К 

Для визначення міжплощинної відстані d002 та Ic при певній температурі 

використовується формула Вульфа-Брега (3.1) та формула 3.2 і 3.3. 

За відносною зміною Ic в температурній залежності визначається 

значення відносного коефіцієнта лінійного розширення. Подальший аналіз 

дифрактограм має за мету встановлення величини відносного коефіцієнта 

лінійного розширення шарів інтеркалянту ds(T). 

Усі дослідження у даній роботі проводились для зразків 

дрібнокристалічного анізотропного графіту (ДАГ), який відрізняється від 

високо орієнтованого піролітичного графіту (ВОПГ) тим, що в ДАГ дещо 

порушений порядок впорядкування площин, внаслідок цього ДАГ та ВОПГ 

мають різну величину відстані між шарами графіту d002. Графіти з порушеним 

порядком пакування графітових шарів називають турбустратними. Наявність 
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турбустратності приводить до незначного збільшення відстані між шарами 

графіту. Так для ВОПГ d002 складає 0,335 нм, а для ДАГd002 = 0,340 нм. 

Для зразку ІСГ на основі ДАГ з ICl (Рис. 3.3) та вихідного ДАГ (Рис. 3.4) 

методом рентгенівської дифракції була отримана залежність коефіцієнта 

лінійного розширення від температури. Для цього вимірювалось кутове 

положення максимуму (0014), який спостерігався на куті 2θ = 101,904°при 

температурах T = 160 ÷ 300 K. значення d002. Величина Ic, за певної 

температури, визначається за законом Брегів для l=14 (формула 3.7), а 

відносний коефіцієнт лінійного розширення за формулою 3.8. 

𝟐𝐼𝑐 sin 𝜃 = 14𝜆                                            (3.7) 

𝛼Т =
1

𝐼𝑆
(

𝝏𝐼𝑠

𝝏Т
)          (3.8) 

На рис. 3.4 приведено результати дослідження 2d002(T) для вихідного для 

інтеркалювання ДАГ. Для ДАГ значення T, розраховане за формулою (3.8), 

складає 2.3·10-5K-1. 
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Рис. 3.4. Залежність 2d002(T) для вихідного для інтеркалювання ДАГ. 
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В залежності від типу графіту коефіцієнт лінійного розширення набуває 

різних значень. В табл. 3.3 наведені літературні дані [50] значення коефіцієнта 

лінійного розширення для різних типів графіту при різній температурі. 

Таблиця 3.3 

Значення коефіцієнта лінійного розширення для різних типів графіту 

при різній температурі. 

T, K МШГ-6, 10-6K-1 POCO AXF-5Q, 10- 6K- 1 13C, 10-6K-1 

293,15 6,70 6,97 2,82 

300 6,71 6,98 2,84 

400 6,81 7,07 3,02 

500 6,91 7,17 3,21 

600 7,01 7,27 3,41 

700 7,10 7,36 3,60 

800 7,20 7,46 3,78 

900 7,30 7,56 3,95 

1000 7,40 7,66 4,10 

1100 7,50 7,75 4,23 

1200 7,59 7,85 4,34 

1300 7,69 7,95 4,43 

1400 7,79 8,04 4,49 

1500 7,89 8,14 4,53 

1600 7,99 8,24 4,56 

1650 8,04 - - 
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Рис. 3.5 Залежність періоду ідентичності Ic від температури в температурному 

діапазоні T = 200 ÷ 300 K для зразка ІСГ-ICl. 

На рис.3.5 наведено температурна залежність значення Ic. Як видно з 

рисунку 3.5, параметри 𝐼𝑐 слабко залежать від температури, спостерігається 

зміна нахилу при температурі 260К. На рис. 3.5 показано результат 

апроксимації експериментальних даних, лінійним методом найменших 

квадратів, для двох ділянок (200-260К та 260-300К). За тангенсом кута нахилу 

цих прямої було визначено відносний лінійний коефіцієнт теплового 

розширення:  

𝛼Т[200−260] =
1

𝐼𝑐
(

𝝏𝐼𝑠

𝝏Т
) = 4,07 ∗ 10−5𝐾−1    (3.9) 

𝛼Т[260−300] =
1

𝐼𝑐
(

𝝏𝐼𝑠

𝝏Т
) = 2,23 ∗ 10−5𝐾−1  (3.10) 

Зміна 𝐼𝑐 з температурою для сполуки S = 3-ї стадії (формула 3.11) 

визначається зміною відстані між шарами графіту з температурою та зміною 

ds,відстані між двома шарами графіту що містять шар інтеркалянту, з 

температурою. 
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𝐼𝑐(𝑇) = 𝑑𝑠(𝑇) + (2𝑑002)(𝑇)                          (3.11) 

Використовуючи експериментальні дані по дослідженню температурної 

залежності періоду ідентичності Ic(T), можливо визначити відносний 

коефіцієнт лінійного розширення для шарів інтеркалянту за формулою 3.12. 

𝛼Т𝑠 =
𝐼𝑐∗𝛼𝑇−2𝑑002∗𝛼𝑇гр

𝑑𝑠
                                  (3.12) 

Отримані коефіцієнти лінійного розширення для шару 

інтеркалянту:𝛼Т[200−260]𝑠 = 5,8 ∗ 10−5𝐾−1 та 𝛼Т[260−300]𝑠 = 2,16 ∗ 10−5𝐾−1. 

Як видно з рис. 3.5, різка зміна відносного коефіцієнта лінійного 

розширення  (в 1,82 рази) може бути поясненою можливою наявністю 

фазового переходу у шарах інтеркалянту, який супроводжується зміною 

коефіцієнта лінійного розширення шару інтеркалянту. Інтеркалянт має 

значний вплив на параметри досліджуваної структури через низьку стадію 

S=3. За нашим припущенням, за температури 260К спостерігається фазовий 

перехід типу квазірідина-квазікристал, під час якого стрибкоподібно 

змінюється велична відносного коефіцієнта лінійного розширення шару 

інтеркалянту (в 2,68 разів). 

 

3.3. Термостимульовані фазові переходи у інтеркальованих сполуках 

графіту з ICl 

Для виявлення впливу фазових переходів на внутрішню структуру шару 

інтеркалянту у зразках ІСГ-ICl було досліджено дифрактограми типу (hk0) в 

інтервалі температур (160-300)К. На рис. 3.6 наведено фрагмент 

дифрактограми типу (hk0) в широкому діапазоні кутів 2θ = 35 ÷ 56  для зразка 

ІСГ-ICl. 
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Рис. 3.6 фрагмент дифрактограми (hk0) для зразка ІСГ-ICl в діапазоні кутів 2θ 

= 35 ÷ 56 . 

Як видно з рис. 3.6, на дифрактограмі спостерігається група слабких 

максимумів в області 2𝜃 = 44° ÷ 56°, які є характерними для (ℎ𝑘0) відбиття 

графітової матриці 4-го та 6-го порядків.  

На усіх інших кутах цього діапазону жодних максимумів не 

спостерігалося. В подальшому, дифрактограми в діапазоні кутів 2𝜃 = 15° ÷

110° реєструвалася при температурах 𝑇 = 250𝐾, 200𝐾, 180𝐾. Було 

встановлено, що в області кутів 2𝜃 = 30° ÷ 38°(Рис. 3.7) при температурі 

Т<200К з’являється новий широкий максимум, який являє собою групу 

близько розташованих структурних ліній. 
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Рис. 3.7 фрагменти дифрактограм (hk0) для зразка ІСГ-ICl на кутах 2𝜃 = 30° ÷

38° в діапазоні температур T = 160 ÷ 200 K. 

При 𝑇 = 190𝐾 даний максимум уже добре помітний, і його інтенсивність 

за цих умов експерименту складає 70 імп/с. При охолодженні зразка до 𝑇 =

160𝐾 інтенсивність дещо зросла до 100 імп/с. Цей експеримент було виконано 

на свіжовиготовленому зразку, ∆𝑡 = 1 доба після відкриття ампули. 

Наступний експеримент з цим зразком було виконано через час∆𝑡 = 8 діб 

після відкриття ампули. Результати такого експерименту представлені на рис. 

3.8. 
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Рис. 3.8.фрагменти дифрактограм (hk0) для зразка ІСГ-ICl на кутах 2𝜃 =

27° ÷ 40° в діапазоні температур T = 170 ÷ 300 K, час після відкриття ампули 

t = 8 діб. 

Можна бачити, що максимум з’являється при температурі 𝑇 = 184 𝐾 і 

його інтенсивність зростає при охолодженні до 𝑇 = 173 𝐾. Як і в 

попередньому випадку інтенсивність максимуму складає 70-100 імп/с. 

Поява вказаного протяжного максимуму при зйомці в геометрії (ℎ𝑘0) 

може свідчити про те, що при температурі 𝑇 = 185𝐾 ÷ 190𝐾 відбувається 

фазовий перехід в шарі інтеркалянту при якому змінюється характер 

упорядкування атомів йоду і хлору в межах шару. Іншими словами, поява 

протяжного максимуму може відображувати ”заморожування” шарів 

інтеркалянту (фазовий перехід типу квазікристал-квазірідина) відносно їх 

частково розупорядкованого стану при більш високих температурах 𝑇 >

200𝐾. 

Для порівняння, в ВОПГ з ICl другої стадії [1] такий фазовий перехід 

спостерігається при температурі T=310 K. Отже, в порівнянні з ВОПГ, для 

ДАГ спостерігається зсув фазового переходу в шарі інтеркалянту на T=80 K 
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в область низьких температур. Такий зсув пояснюється тим, що різні типи 

вихідного графіту мають різний параметр структури d002, що приводить до 

зміни величини взаємодії між шарами графіту, внаслідок чого відбувається 

зсув фазового переходу. 

Дослідження впливу зміни величини взаємодії між шарами графіту на 

характер фазових перетворень в ІСГ [51] показує, що при збільшенні величини 

взаємодії між шарами у вихідному графіті (тиску), температура фазового 

переходу зміщується в область більш високих температур. Так, для ІСГ на 

основі ВОПГ з ICl зміна температури початку фазового переходу при зміні 

тиску dTф/dP складає 910-8 K/Пa [52], а для сполуки ВОПГ - SbCl5 (для 

фазового переходу SbCl3) значення dTф/dP отримане з залежності c=f(T,P) [53] 

складає 2010-8 K/Па.  

Тиск, прикладений вздовж осі с, призводить до зменшення відстані між 

шарами (стисливість C/CP для ІСГ з SbCl5 відповідно до [54] складає 

~210- 11 Пa-1) та до посилення взаємодії між шарами графіту, що містять шар 

інтеркалянту. Використання турбустратного графіту з відносно слабкою 

взаємодією між шарами як вихідного матеріалу для інтеркалювання 

призводить до формування ІСГ із більшою відстанню між шарами графіту. Це 

еквівалентно у першому наближенні зменшенню тиску. 

В роботі [40] запропоновано наступну модель: для шару інтеркалянту, що 

знаходиться між шарами графіту введемо поняття ефективного тиску pеф, який 

рівний зовнішньому тиску, що необхідно прикласти до зразка монокристалу 

графіту, щоб одержати таку міжплощинну відстань, як і в графіті, на основі 

якого отримана досліджувана система. Розглянемо величину 
eф

ф

dp

dT
. Оскільки 

pеф залежить від міжплощинної відстані с, то: 

eф

ф

eф

ф

dp

dc

dc

dT

dp

dT
     (3.13) 

Звідси:  
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     (3.314) 

 В рамках даної моделі для ІСГ на основі ДАГ з ICl було розраховано 

температури фазових переходів. Як видно з табл. 3.4 спостерігається 

задовільна згода отриманих експериментальних даних з розрахованими згідно 

формули (3.14). Таким чином, зсув температури фазового переходу в 

інтеркальованих сполуках на основі невпорядкованого графіту викликаний 

збільшенням відстані між шарами графіту в невпорядкованому графіті ІСГ в 

порівнянні з відстанню між шарами в ІСГ на основі монокристалічного 

графіту[52]. 

Таблиця 3.4 

Температури фазових переходів в ІСГ з ICl на основі 

монокристалічного та ДАГ для зразків отриманих за різних умов 

Тип графіту Монокристал ДАГ* ДАГ** ДАГ**** 

Інтеркалянт

(фаза) 
ICl ICl ICl ICl 

Тф 310 ~270–280 ~225 ~170 

ΔТф, К*** 0 35 85 135 

*  - низька температура інтеркалювання;  

**  - висока температура інтеркалювання;  

***  - розрахункове значення 

**** - Результати отримані в результаті дослідження ДАГ з ICl, 

температура інтеркалювання T=318K. 

Тобто, температура фазових переходів для ІСГ та її зсув залежить від 

величини еквівалентного тиску pef, який визначається типом графіту (ВОПГ, 
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монокристалічний графіт та ДАГ), його турбустратністю, та температурою 

інтеркалювання, яка впливає на стадію S – досліджуваного зразка. 

3.4. Дослідження спектральних характеристик у ІСГ акцепторного 

типу з Br2 

По методиці, яка наведена вище проведено дослідження спектрів 

комбінаційного розсіяння (КР) для зразків ІСГ-Br2 в діапазоні температур 

(153-293)К. 

На рис. 3.9 представлено спектр КР для вихідного для інтеркаляції ДАГ 

та для ІСГ на його основі з Br2. 
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Рис. 3.9 Раманівський спектр для вихідного для інтеркаляції ДАГ та для ІСГ 

на його основі з Br2. 

Як видно з рис. 3.9, спостерігається три типових лінії у спектрі КР для 

вихідного для інтеркалювання ДАГ: смуга з великою інтенсивністю на 

' = 1583 cm-1, смуга з низькою інтенсивністю на ' = 1355 cm- 1 та широка 

смуга на ' = 2720 cm-1. Відомо, що перша з цих смуг називається G-смугою. 

Ця смуга типова для графіту з ідеальною структурою. В порівнянні з 

монокристалічним ідеальним графітом ('=1580cm-1), ця смуга дещо зсунута у 

коротко-хвильовий діапазон для ДАГ. Друга смуга (D-смуга) відповідає 

спектру КР для менш впорядкованого графіту. Ця смуга пов‘язана з 
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порушенням правил вибору внаслідок розупорядкування, обмеженого розміру 

кристалітів, дефектів та регібридизації атомів вуглецю з sp2-стану до sp3-стану. 

Згідно з даними, наведеними на рис. 3.9, інтенсивність D-смуги дуже низька 

для ДАГ. Відношення інтегральних інтенсивностей для графітової смуги 

AG/AD складає ~ 0.099, що свідчить про невисоку концентрацію дефектів та 

високу однорідність структури ДАГ. Третя широка смуга в околі 2720 cm-1 

називається G`-смугою, яка має відношення до обертону D-смуги. 

Як видно з рис. 3.9, крім ліній графіту в спектрі КР для ІСГ на основі ДАГ 

з Br2, спостерігається наявність нових максимумів, які відповідають вільному 

брому в спектрі КР. Найбільш інтенсивна смуга для інтеркальованого брому 

спостерігається на 𝑣0
′ = (238-240) cm-1. Також присутні менш інтенсивні лінії 

на 2𝑣0
′  та 3𝑣0

′ . Що стосується G-смуги графіту, ця смуга є одиничною і 

симетричною та дещо зсунутою до високочастотного інтервалу. Як відомо [32] 

для ІСГ стадії S> 2 (між двома послідовними шарами інтеркалянту, є більше 

двох графітових шарів), мода чистого графіту має дублетні структури, 

розділені приблизно на 20 см-1. Низькочастотний компонент 
0

2 2gE  пов'язаний з 

внутрішнім графітовим шаром, який безпосередньо не взаємодіє з шаром 

інтеркалянту. Високочастотна мода відповідає зв'язкам з шарами 

інтеркалянту. На зв‘язані шари інтеркалянту переноситься додатковий заряд 

від молекул інтеркалянту. Для ІСГ першої та другої стадій, всі шари графіту 

зв'язані. Симетрія G-смуги графіту та зсув G-смуги до високочастотної області 

вказують на те, що всі графітові шари зв‘язані. Таким чином, з урахуванням 

рентгеноструктурних даних можна стверджувати, що досліджувана сполука є 

ІСГ другої стадії. 

Щоб встановити особливості термостимульованих фазових переходів в 

шарах брому, перейдемо до аналізу спектрів КР ІСГ з бромом при різних 

температурах. 

На рис. 3.10 приведено фрагмент спектру КР для ІСГ з бромом в 

температурному інтервалі від 153 до 293 К. 
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Для кожної температури експериментальні точки апроксимуються 

теоретичною лінією (неперервна лінія). Як видно з рис. 3.10, положення 

максимуму лінії, інтегральна інтенсивність, ширина лінії та форма лінії для 

брому залежать від температури. 
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Рис. 3.10 Фрагменти спектру КР для ІСГ-Br2 при різних температурах 

Проаналізуємо форму ліній брому при різних температурах. Щоб 

детально проілюструвати, як зсув ліній для брому залежить від температури, 

ми представляємо лінії брому при 153 К і 293 К на рис. 3.11. Для аналізу форми 

ліній брому при різних температурах експериментальні точки були 

апроксимовані функцією Гаусса (суцільними лініями) та кривою Лоренца 

(пунктирними лініями).  
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Рис. 3.11 Фрагмент КР-спектру для ІСГ з бромом за температури 293К(а) та 

153К(б) 
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Як показано на рис. 3.11, лінії брому в температурному інтервалі нижче 

253 К описуються кривою Лоренца, тоді як при температурі 253 К і вище лінії 

брому описуються функцією Гаусса. Подібна зміна форми кривої від кривої 

Лоренца до функції Гаусса спостерігалася в роботі [32], де фазові переходи в 

ІСГ на основі ВОПГ з бромом були досліджені методом КР. Проте 

температура переходу від кривої Лоренца до функції Гаусса в [32] була 

визначена в діапазоні температур 326-335К. Таким чином, різниця температур 

переходу від кривої Лоренца до функції Гаусса для ІСГ на основі на ВОПГ і 

ДАГ ~ 80 К. У роботі [32] така зміна форми кривої пов'язана з фазовим 

переходом від несумірної до сумірної решітки в шарі брому. Як було зазначено 

вище, цей перехід відбувається при T ~ (335 - 340) K. Форма кривої Лоренца 

характерна для впорядкованої фази, в якій кожна молекула має однакове 

оточення, що обумовлює поступове розширення однорідної лінії. Форма 

функції Гаусса є наслідком неоднорідного поширення, що пояснюється дещо 

різними оточенням в шарі інтеркалянту, що спостерігається для кожної із 

інтеркальованих молекул брому [55]. При температурах від 253К до 153К 

форма лінії не змінюється. Очевидно, що відбувається фазовий перехід в шарі 

брому (за нашими оцінками, при Т ~ 160 К), при якому бром знаходиться у 

співрозмірній з графітовим шарами фазі. 

Давайте проаналізуємо температурну залежність трьох характерних 

параметрів смуг брому у КР-спектрі, а саме, інтегральну інтенсивність, 

положення максимуму та його ширину. 

На рис. 3.12 зображено температурну залежність відносної інтегральної 

інтенсивності для брому. Для порівняння наведена температурна залежність 

для 
22

ˆ
gE  моди для вихідного для інтеркалювання ДАГ. 



77 

150 175 200 225 250 275 300
0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

TCC

 

L TLS

A
/A

1
5

3
, 

  1

 2

TIC G

T, K  

Рис. 3.12.Температурна залежність відносної інтегральної інтенсивності для 

брому (1) та 
22

ˆ
gE  моди для вихідного для інтеркалювання графіту(2). 

Таким чином, з рис. 3.12 інтегральна інтенсивність для моди молекули 

брому змінюється стрибкоподібно. Перша стрибкоподібна зміна в 

інтенсивності (в 1,7 рази) спостерігається за температури фазового переходу 

TCC (~ 160 K). Після цього, інтегральна інтенсивність брому стає слабко 

залежною від температури, спостерігається значна стрибкоподібна зміна у 

температурному інтервалі (233-253)К. У цьому температурному інтервалі 

інтегральна інтенсивність зменшується майже у 2,5 рази. Інтегральна 

інтенсивність для графітової смуги показує достатньо малу зміну у цьому 

температурному інтервали (у 1,25 рази). Стрибки в інтегральній інтенсивності 

відбуваються приблизно при ті ж температурі, при якій форма лінії для брому 

змінюється з кривої Лоренца до функції Гаусса. Таким чином, різке зменшення 

інтегральної інтенсивності лінії брому та графіту може бути пов‘язане з 

фазовим переходом від співрозмірної до неспіврозмірної решітки. Схожість 

температурних залежностей інтегральної інтенсивності для брому та G-смуги 

показує, що обидві вібраційні моди сильно залежать одна від одної і збурені 

тим самим структурним фазовим переходом за температури (233-253)К. Різке 

зменшення інтегральної інтенсивності під час фазового переходу від 

співрозмірної до неспіврозмірної фази, автори роботи [32] пояснюють тим що 

лише молекули брому в співрозмірних областях впливають на інтегральну 

інтенсивність брому. Молекули брому у неспіврозмірних областях не 
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впливають на моду брому, так як відсутнє резонансне підсилення для молекул 

брому у неспіврозмірних областях, що посилює інтенсивність моди для 

співрозмірних областей. Така поведінка інтенсивності для брому може бути 

прийнята як міра кореляційної довжини неспіврозмірних областей. Очевидно 

що, фазовий перехід в шарі брому з співрозмірної до іншої співрозмірної фази, 

не викликає такої різкої зміни інтенсивності. 

Температурна залежність інтегральної інтенсивності для брому корелює 

з температурною залежністю для напівширини цієї лінії (рис. 3.14). Для 

порівняння, температурна залежність для напівширини лінії для графітової 

моди 
22

ˆ
gE  в ІСГ та графітової моди 

0

2 2gE  для вихідного для інтеркалювання 

графіту також приведена на рис. 3.13. 
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Рис. 3.13 Температурна залежність напівширини лінії для брому (а) та 

графітові моди 
22

ˆ
gE  в ІСГ (б-1) та 

0

2 2gE  у вихідному для інтеркалювання графіті 

(б-2). 

Як показано на рис. 3.13, напівширина лінії для брому, описується кривою 

Лоренца та зростає більш ніж удвічі при зростанні температури від 153 до 233 

К. З подальшим збільшенням температури (в інтервалі температур, де форма 

лінії встановлена функцією Гаусса) напівширина лінії для брому дещо 

зменшується, а потім практично не залежить від температури. Як показано у 

роботі [32], звуження для брому при підвищенні температури пов‘язане з 

зменшенням кількості типів конфігурацій в яких знаходяться молекули брому, 
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оскільки зменшується кореляційна довжина для неспіврозмірних областей. На 

відміну від лінії брому, половина довжини лінії як для ІСГ так і для вихідного 

для інтеркалювання графіту не залежить від температури. 

На рис. 3.14 наведено температурну залежність положення піку для брому 

(а) та графітові моди 
22

ˆ
gE для ІСГ(б-1) та для 

0

2 2gE  вихідного для інтеркалювання 

графіту(б-2). 

150 175 200 225 250 275 300
237

238

239

240

241

242

TCC TIC TLS

 T, K

X
c,

 с
м

-1

 

a) 

150 175 200 225 250 275 300

1582

1584

1586

1588

1590

 

 

T, K

X
c
, 

с
м

-1

 1

 2

 

б) 

Рис. 3.14 температурна залежність положення піку для брому (а) та графітові 

моди 
22

ˆ
gE для ІСГ(б-1) та для 

0

2 2gE  вихідного для інтеркалювання графіту(б-2) 

Як видно з рис. 3.14, положення піку 
22

ˆ
gE  для ІСГ дещо зсунуте в 

короткохвильову область в порівнянні з положенням піку 
0

2 2gE  для вихідного 

для інтеркалювання графіту. Проте, нахили температурних залежностей 

хвильових чисел для графітових мод в ІСГ та вихідного для інтеркалювання 

графіту співпадають. Хвильові числа графітових мод для ІСГ та вихідного для 

інтеркалювання графіту лінійно зменшуються з підвищенням температури 

протягом всього температурного інтервалу від 153 К до 293 К. Таке 

зменшення, як показано в [32], пов'язано з ангармонічністю в потенціалі, який 

також викликає теплове розширення решітки. Проте аномалії температурної 

залежності хвильового числа графітової моди не спостерігались в інтервалі 

температур (153-293)К, де відбувається структурний фазовий перехід у шарі 

брому. 
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Що стосується лінії брому, то, по-перше, відбувається зсув положення 

піку для брому у ІСГ порівняно з положенням піку для брому у чистому 

твердому стані (295 см-1) та у рідкому стані (309 см-1 ). Цей зсув може бути 

пояснений міжмолекулярною бром-бром взаємодією в шарі інтеркалянту. 

Також, як можна побачити на рис. 3.15, спостерігається досить складна 

залежність хвильового числа для брому. В температурному діапазоні (153-

193)К, хвильове число ' зменшується з 240 см-1 до 238,3 см-1. Далі, в діапазоні 

температур (193-235)К, хвильове число слабше залежить від температури. За 

температури Т>253K спостерігається поступове збільшення хвильового числа. 

Таким чином, всю область температур, в якій проводилися дослідження, 

можна розділити на три інтервали (рис. 3.14). Положення піку зміщується з 

температурою в першому та третьому інтервалах і дуже слабко змінюється на 

другому інтервалі. Як було сказано вище. зміна положення піку брому може 

бути спричинена зміною міжмолекулярної взаємодії в шарі брому або 

перенесенням заряду з молекул брому на шари графіту. Під час фазового 

переходу у шарі графіту від співрозмірної з графітовим шаром решітки до 

іншої співрозмірної решітки, взаємодія між молекулами брому не змінюється, 

зменшення хвильового числа в діапазоні температур (153-193)К може бути 

викликано зміною коефіцієнта акомодації. Останні дослідження транспортних 

властивостей ІСГ другої стадії на основі ВОПГ з бромом також вказують на 

можливість зміни коефіцієнта акомодації в процесі фазового переходу 

співрозмірна - співрозмірна решітка [56]. Наступний температурний інтервал 

(193-253)К. На цьому інтервалі не спостерігається процесів які могли б 

призвести до зміни хвильового числа брому. Відсутнє плавлення решітки 

інтеркалянту, коефіцієнт акомодації не змінюється. В кінці цього 

температурного інтервалу (~250К), спостерігається фазовий перехід у шарах 

графіту від співрозмірної до неспіврозмірної решітки. На останньому 

температурному інтервалі (253-293)К починається плавлення решітки 

інтеркалянту. Схожа температурна залежність хвильового числа для брому в 

інтервалі температур фазового переходу від співрозмірної до неспіврозмірної 
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решітки та під час плавлення також спостерігається для ІСГ на основі ВОПГ з 

бромом. Але відносні зсуви положення піку брому між температурою початку 

плавлення (XL0) та максимальною температурою вимірювань (XL) для ІСГ на 

основі ВОПГ та ДАГ істотно відрізняються. Для ІСГ на основі ВОПГ, 

(XL - XL0)/XL0 = 6,4%. Для ІСГ на основі ДАГ, (XL - XL0)/XL0 = 0,9%. Очевидно, 

що максимальна температура вимірів у нашому дослідженні, 293 К, менша, 

ніж температура плавлення шарів брому для ІСГ на основі ВОПГ. Ось чому в 

представлених дослідженнях не спостерігається максимального зсуву 

положення піку для брому, пов'язаного з плавленням брому. 

Перейдемо до оцінки зміни коефіцієнта акомодації. На основі даних про 

зміну хвильового числа з температурою коефіцієнт акомодації визначається за 

співвідношенням [32]: 

 
2

0

02

3

4



 
f ,     (3.15) 

де  - зсув хвильового числа внаслідок дробового переносу заряду, 0 – 

хвильове число для вільних молекул брому. Оцінка f проводилась у двох 

температурних інтервалах. Перший температурний інтервал – (253-300)К, в 

якому спостерігалось різке зростання хвильового числа для моди брому. В 

цьому температурному інтервалі хвильове число моди брому зміщується 

порівняно з вільною молекулою брому у рідкому стані ( '

0L = 309 cm-1) як за 

рахунок перенесення заряду від молекул брому до графітових шарів, так і в 

результаті плавлення брому. Інший температурний інтервал – (153-193)К. В 

цьому температурному інтервалі хвильове число для брому зміщується 

порівняно з вільною молекулою брому у твердому стані ( '

0S = 295 cm-1) лише 

за рахунок перенесення заряду від молекул брому до графітових шарів. Щоб 

оцінити положення максимуму для брому за температури вищої температури 

фазового переходу брому від двовимірного кристалічного стану до рідкого 

стану, будемо використовувати результати роботи [32]. Загальне зміщення 

положення піку для графітової моди для вільної молекули брому у рідкому 

стані та для брому, який знаходиться між шарами графіту, за температури 
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253К склало '

253

'

0  L  = 70,5 см-1. Зміщення, пов‘язане з плавленням шарів 

брому між шарами графіту склало '

253

'

300    =21,5 см-1. Таким чином, у цьому 

інтервалі температур 
'

1 = 49 см-1, а коефіцієнт акомодації f1 становить ~ 0,38. 

В іншому температурному інтервалі (153-193)К, зсув положення піку моди 

брому в порівнянні з вільною молекулою брому у твердому стані склав 

'

153

'

0  І  = 55,1 cm-1. Коефіцієнт акомодації f2 становить ~ 0,45. Таким чином, 

для ІСГ з бромом під час фазового переходу у шарі брому від однієї 

співрозмірної решітки до іншої співрозмірної решітки, спостерігається зміна 

коефіцієнта акомодації, відповідно до отриманих експериментальних 

результатів. 

3.5. Висновки до розділу 

Дослідження методом рентгенівської дифракції виявили особливості 

фазових переходів в ІСГ на основі ДАГ з хлоридом йодом і бромом. Зокрема, 

було виявлено, що ІСГ з хлоридом йоду та бромом є досить стабільними 

сполуками. Витримка ІСГ хлоридом йоду та бромом за нормальних умов 

протягом 20 днів не призвела до суттєвих змін у величині параметра 

ідентичності Ic для таких сполук. 

Експериментально досліджено температурну залежність параметра 

ідентичності Ic для ІСГ на основі ДАГ з хлоридом йоду. На основі цієї 

залежності визначена температурна залежність відносного коефіцієнта 

лінійного температурного розширення шару інтеркалянту. Встановлено, що 

при температурі 260 К відбувається значна (~ 1,83 рази) зміна коефіцієнта 

лінійного температурного розширення від T[200-260]=4,07·10-5K-1 до 

T[260- 300]=2,23·10-5K-1; для шару інтеркалянту коефіцієнт лінійного 

температурного розширення змінюється у ~ 1,83 рази від Ts[200- 260]=5,8·10- 5K- 1 

до Ts[260-300] =2,16·10-5K-1. Показано, що така різка зміна коефіцієнта лінійного 

температурного розширення пов'язана з фазовим переходом в шарах 

інтеркалянту з квазікристалічного стану в квазірідкий стан. 
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Вперше методом рентгенівської hkl-дифракції безпосередньо досліджено 

фазовий перехід в шарах інтеркалянту для ІСГ на основі ДАГ з хлоридом йоду 

в температурному інтервалі від 160 до 300 К. Встановлено, що відбувається 

перехід аніонів хлориду йоду з двовимірного квазірідкого невпорядкованого 

стану в впорядкований двовимірний квазікристалічний стан. 

Досліджено особливості фазових переходів у ІСГ на основі ДАГ з бромом 

методом раманівської спектроскопії. Проведені дослідження показали,  що в 

ІСГ другої стадії на основі ДАГ з бромом в температурному інтервалі від 153 

К до 300 К відбуваються три фазових переходи різних типів. Температури цих 

фазових переходів зсуваються в область низьких температур (приблизно на 

80К) в порівнянні з температурами аналогічних фазових переходів у ІСГ на 

основі ВОПГ з бромом. Детальний аналіз температурної залежності спектрів 

комбінаційного розсіяння для ІСГ на основі ДАГ з бромом показує, що 

параметри форми ліній брому дуже чутливі до впорядкування брому в шарі. 

Фазові переходи, які супроводжуються значним змінами у впорядкуванні 

брому, призводять до зміни форми ліній брому, в той час як переходи з 

незначною зміною порядку не викликають зміни форми ліній. У спектрах 

комбінаційного розсіяння виявлено дві області значного зсуву положення піку 

брому. У високотемпературному інтервалі (253-300) K зсув положення піку 

брому пов'язаний як з фазовим переходом брому від квазірідкого до 

квазікристалічного стану, так і з переносом заряду від молекул інтеркалянту 

до графітових шарів. Температура зсуву в області низьких температур 

збігається з температурою фазового переходу брому від однієї співрозмірної 

ґратки до іншої співрозмірної гратки. Цей зсув в області низьких температур 

можна пояснити лише зміною кількості заряду, що переходить від молекул 

брому до шарів графіту. Таким чином, проведені дослідження фазових 

переходів у ІСГ на основі ДАГ з бромом методом раманівської спектроскопії 

підтверджують припущення, що при фазовому переході брому з однієї ґратки, 

співрозмірної з графітовим шаром до іншої співрозмірної гратки змінюється 

коефіцієнт акомодації. 
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Оригінальні результати, наведені в Розділі 3, опубліковані автором у 

роботах [103,105] 

 

РОЗДІЛ 4. 

Вплив фазових перетворень на кінетичні властивості ІСГ 

акцепторного типу 

4.1. Дослідження температурної залежності електроопору ІСГ з Br2 та 

ICl 

4.1.1. Дослідження температурної залежності електроопору для ІСГ з 

Br2 

За методикою, наведеною вище, були проведені дослідження 

температурних залежностей електроопору паралельно графітовим площинам 

в інтервалі температур 77-300 К для зразку ІСГ з Br2. 

Вимірювання температурних залежностей електроопору проводили в 

двох режимах: нагрівання від 77К до кімнатної температури та охолодження 

від 290К до 77К. 

На рис. 4.1 наведено температурну залежності питомого електроопору 

(Т) для зразку ІСГ з Br2 режимах повільного нагрівання та повільного 

охолодження (швидкість зміни температури -0.3К за хвилину).  
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Рис. 4.1Залежність (Т) для зразка ІСГ з Br2 при охолодженні та нагріванні 
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Як видно з рисунку, для зразка ІСГ з Br2 в області температур, що 

досліджувалися, спостерігається, в цілому, зростання питомого опору при 

збільшенні температури. При охолодженні 293/77 = 1,03, а прі нагріванні – 

1,015. Такий хід температурної залежності питомого електроопору є типовим 

для ІСГ акцепторного типу низьких стадій. Як відомо, ІСГ низьких стадій 

являють собою вироджені провідники з одним типом носіїв заряду і 

металічним характером провідності. 

Спостерігався аномальний хід температурної залежності (Т) в області 

температур 257-272К та 135-148К, який виражався в різкій зміні величини 

питомого опору. Так для зразка ІСГ з Br2 при охолодженні питомий опір зріс 

на 3%(257-272К) і зменшився на 9%(135-148К), а при нагріванні величина 

питомого опору збільшилась на 3%(257-272К), причому, стрибок опору як при 

охолодженні, так і при нагрівання спостерігався при одній і тій же температурі 

~ 268К. 

Як показали дослідження спектрів КР та рентгеноструктурні 

дослідження, така поведінка пов’язана з наявністю фазового переходу в шарі 

інтеркалянту. Для виявлення закономірностей зміни електроопору в області 

температур фазового переходу були проведені дослідження температурних 

залежностей електроопору при одному напрямку струму: прямому - 

eexx RUUR   /  та зворотному - eexx RUUR   / . 

Результати досліджень залежностей електроопору при двох протилежних 

напрямках струму для зразка ІСГ з Br2 наведено на рис. 4.2 - 4.5. 
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Рис. 4.2 Залежність R+(Т) для зразка ІСГ з Br2 при охолодженні та нагріванні 
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Рис. 4.3 Залежність R-(Т) для зразка ІСГ з Br2 при охолодженні та нагріванні 
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Рис. 4.4Залежності R+(T) та R-(T) для зразка ІСГ з Br2 при охолодженні 
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Рис. 4.5 Залежності R+(T) та R-(T) для зразка ІСГ з Br2 при нагріванні 

Для зразка ІСГ з Br2 при кімнатній температурі значення 


xR  та 


xR  є 

різними. При зниженні температури величина 


xR  зростає в інтервалі 

температур 169-279К і спадає в інтервалі температур 78-169К, а 


xR  спадає в 

інтервалі температур 151-279К і зростає в інтервалі температур 79-150К. При 

цьому на залежностях )(TRx


 і )(TRx


 спостерігається локальний мінімум 

(максимум), який пов’язаний, вочевидь, з структурними перебудовами в шарі 

інтеркалянту. В інтервалі температур від 177 К до 185 К при охолодженні 

змінюється 


xR , так що відношення величин опорів при температурах початку 

та кінця стрибка  при охолодженні складає 

кп RR / =7 (


пR  - електроопір на 

початку стрибку, 


KR  - електроопір на кінці стрибку). 

Основні параметри залежностей )(TRx


 та )(TRx


 при двох режимах 

вимірювання для зразка Гр-Br2 наведено в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Основні параметри залежностей  TR
x


 та  TR

x

  при двох режимах 

вимірювання для зразка Гр-Br2 

Режим 

вимір. 

Т початку 

ф.п., К 

Т кінця 

ф.п., К 



7777 / xx RR
 



293293 / xx RR
 

𝜌вих
293/𝜌інтох

293  𝜌вих
293/𝜌інтнаг

293  
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xR
 

89 134 0,1 0.875 

5,01 7,26 


xR
 

- - 0,71 61 



xR
 

169 158 - - 



xR
 172 183 - - 

4.1.2. Дослідження температурної залежності електроопору для ІСГ з 

ICl 

На рис. 4.6. наведено температурні залежності питомого електроопору 

(Т) для зразку ІСГ на основі ДАГ з ICl в режимах повільного нагрівання та 

повільного охолодження (0,3К за хвилину). 
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Рис. 4.6 Залежність (Т) для зразка ІСГ на основі ДАГ з ICl при охолодженні 

та нагріванні 

Для зразка ІСГ на основі ДАГ з ICl (Рис. 4.6) спостерігається аномальний 

хід температурної залежності (Т) в області температур 276-278К, який при 

охолодженні виражався в різкій зміні величини питомого електроопору. При 

нагріванні такий перехід також присутній (262-264К). Так при охолодженні 

питомий опір в інтервалі температур 276-278К зменшився на 1,2%. При 

нагріванні в інтервалі температур 262-264К зміна питомого електроопору 

склала 1,77%. 

Як видно з рис. 4.6 для зразків ІСГ на основі ДАГ з ICl, спостерігається 

менша кількість фазових переходів, які можна зафіксувати за зміною питомого 
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електроопору. Це пояснюється тим, що не для всіх фазових перетворень у шарі 

інтеркалянту відбувається зміна коефіцієнту акомодації (заряду, який 

передається від шарів інтеркалянту шарам графіту). Так для фазових переходів 

типу співрозмірна-співрозмірна решітка коефіцієнт акомодації може не 

змінюватись. Отже, для ІСГ на основі ДАГ з ICl можна виділити один яскраво 

виражений протяжний фазовий перехід типу квазікристал-квазірідина, який 

спостерігається як при охолодженні так і при нагріванні та викликає зміну 

коефіцієнта акомодації в інтервалі температур (276-278)К при охолодженні та 

(262-264К) при нагріванні. 

Як показали рентгеноструктурні дослідження, така поведінка пов’язана з 

наявністю фазового переходу в шарі інтеркалянту. Для виявлення 

закономірностей зміни електроопору в області температур фазового переходу 

були проведені дослідження температурних залежностей електроопору при 

одному напрямку струму: прямому - eexx RUUR   /  та зворотному - 

eexx RUUR   / . 

Результати досліджень залежностей електроопору при двох протилежних 

напрямках струму для зразка ІСГ на основі ДАГ з ICl наведено на рис.4.7 - 

4.10. 
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Рис. 4.7 Залежність R+(Т) для зразка ІСГ на основі ДАГ з ICl при охолодженні 

та нагріванні 



90 

50 100 150 200 250 300

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

0.014

0.016

0.018

0.020

T, К

R
- , 

о
м

 нагрівання

 охолодження

 

Рис. 4.8 Залежність R-(Т) для зразка ІСГ на основі ДАГ з ICl при охолодженні 

та нагріванні 
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Рис. 4.9 Залежності R+(T) та R-(T) для зразка ІСГ на основі ДАГ з ICl при 

охолодженні 



91 

50 100 150 200 250 300

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

R
, 

о
м

T, К

 R+

 R-

 

Рис. 4.10 Залежності R+(T) та R-(T) для зразка ІСГ на основі ДАГ з ICl при 

нагріванні 

Для зразка ІСГ на основі ДАГ з ICl при кімнатній температурі значення 



xR  та 


xR  є однаковими на початку вимірювань, але після нагрівання за 

кімнатної температури значення 


xR  та 


xR  є різними. При зниженні 

температури величина 


xR  зростає в інтервалі температур 158-293К і спадає в 

інтервалі температур 77-158К, а 


xR  спадає в інтервалі температур 141-293К і 

зростає в інтервалі температур 77-141К. При цьому на залежностях як )(TRx


 

так і )(TRx


 спостерігаються локальний мінімум (максимум), які пов’язані, 

вочевидь, з структурними перебудовами в шарі інтеркалянту. 

В інтервалі температур від 267 К до 293 К при охолодженні змінюється 



xR , так що відношення величин опорів при температурах початку та кінця 

стрибка при охолодженні складає 

кп RR / =1,75 ( 

пR  - електроопір на початку 

стрибку, 


KR  - електроопір на кінці стрибку), а величина 


xR змінюється у 



кп RR / =4,85 рази. 
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В інтервалі температур від 262 К до 295 К при нагріванні змінюється 


xR

, так що відношення величин опорів при температурах початку та кінця 

стрибка при нагріванні складає 

кп RR / =1,61 (


ПR  - електроопір на початку 

стрибку, 


KR  - електроопір на кінці стрибку), а величина 


xR  змінюється у 



кп RR / =2,76 рази. 

Також з залежностей електроопору при двох протилежних напрямках 

струму можна виділити другий яскраво виражений фазовий перехід, який 

спостерігається при нагріванні в інтервалі температур 77-82 К та не 

спостерігається при охолодженні. Відношення величин опорів при 

температурах початку та кінця стрибка при нагріванні складає 

кп RR / =1,39 (



ПR  - електроопір на початку стрибку, 


KR  - електроопір на кінці стрибку), а 

величина 


xR  змінюється у 

кп RR / =1,49 рази. 

Основні параметри залежностей )(TRx


 та )(TRx


 при двох режимах 

вимірювання для зразка Гр-ICl наведено в табл. 4.2. 

 

 

Таблиця 4.2 

Основні параметри залежностей )(TRx


 та )(TRx


 при двох режимах 

вимірювання для зразка ІСГ на основі ДАГ з ICl 

Режим 

вимір. 

Т початку 

ф.п., К 

Т кінця 

ф.п., К 



7777 / xx RR

Ох./наг. 



293293 / xx RR

Ох./наг. 

𝜌вих
293/𝜌інтох

293  𝜌вих
293/𝜌інтнаг

293  



xR
 

267 293 

0,87/0,96 0,86/0,85 2,18 2,43 


xR
 

262 295 

77 82 



xR
 

267 293 

262 295 
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xR
 

77 82 

 

4.1.3. Порівняння та аналіз зележностей питомого електроопору для 

ІСГ з Br2 та ICl 

На рис. 4.11 наведено типову температурну залежність питомого 

електроопору вздовж графітових площин a(T) для ІСГ на основі ДАГ третьої 

стадії з ICl та другої стадії з Br2. 
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Рис. 4.11 Залежності питомого електроопору a(T) для ІСГ на основі ДАГ з ICl 

(1) третьої стадії, Br2 (2) другої стадії та вихідного для інтеркалювання 

графіту(3). 

Як показано на рис. 4.11, характер температурної залежності a(T) для ІСГ 

суттєво відрізняється від залежності питомого електроопору для вихідного для 

інтеркалювання графіту. Для вихідного графіту питомий опір дещо 

зменшується з підвищенням температури (a77/a293 ~ 1,3). Це, як показано в 

[57], пояснюється збільшенням концентрації носіїв заряду в графіті з 

підвищенням температури в умовах температурної незалежності розсіювання 

на кристалітах. На відміну від вихідного графіту, для ІСГ спостерігається 

зростання опору з температурою. Для ІСГ з ICl відношення складає 

a77/a240  ~ 0,92, та для ІСГ з Br2a77/a220 ~ 0,84. Така температурна залежність 

a(T) характерна для акцепторних ІСГ на основі ВОПГ та ДАГ і пояснена у 

ряді робіт [58, 59,21]. 
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Дійсно, як відомо, в процесі інтеркаляції галогени і галогеніди набувають 

акцепторні властивості. Між шарами графіту і шарами інтеркалянту 

відбувається обмін зарядом. Графітові шари отримують додатковий 

позитивний заряд. Величина цього позитивного заряду, характер розподілу 

позитивних зарядів на графітових шарах і особливості розсіювання носіїв 

заряду в ІСГ є основними факторами, що обумовлюють той чи інший тип 

температурної залежності електроопору в ІСГ. 

Однак, як видно з рис. 4.11, існують значні відмінності в температурній 

залежності питомого електроопору ІСГ з хлоридом йоду та бромом. Для ІСГ 

на основі ДАГ з хлоридом йоду опір монотонно зростає з температурою до 

Т = 240 К. При подальшому підвищенні температури спостерігається різке 

зниження питомого опору, що триває протягом усього діапазону подальших 

вимірювань. Подібний характер температурної залежності питомого опору і 

термоерс наведено в роботах Сугіхари [60, 61] для ІСГ на основі ВОПГ з 

хлоридом йоду. Наприклад, в [62] було виявлено аномальне збільшення 

термоерс при 350К для ІСГ на основі ВОПГ з хлоридом йоду. І відсутнє 

пояснення цієї аномальної залежності термоерс в такому діапазоні температур. 

Для ІСГ на основі ДАГ з бромом в температурній залежності питомого 

опору можна виділити два інтервали температур (77-160 К і 190-300 К). В обох 

інтервалах питомий опір зростає з температурою, але коефіцієнти питомого 

опору в кожному інтервалі відрізняються. Діапазон 160 - 190 К є перехідним. 

Спробуємо проаналізувати причини таких температурних залежностей 

питомого опору досліджуваних ІСГ. В ході аналізу ми будемо базуватися на 

двовимірній моделі електронної структури акцепторних ІСГ [62], а також 

будемо враховувати відомі дані про структурні дослідження фазових 

перетворень в шарах інтеркалянту для цих сполук [62]. 

Розглянемо питомий опір акцепторних ІСГ в рамках двовимірної моделі 

електронної структури. У рамках цієї моделі, питомий опір для ІСГ другої 

стадії може бути записано як сума двох складових: 

𝜌 = 𝜌𝑠0 + 𝜌𝑇 ,     (4.1) 
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де 𝜌𝑠0 - температурно незалежна складова, а 𝜌𝑇 - температурно залежна 

складова. Незалежну складову, або залишковий опір можна записати 

наступним чином: 

𝜌𝑠0 =
𝜋ℏ

𝑒2𝑘𝐹
∙

1

𝐿𝑏
,     (4.2) 

де Lb – довжина розсіювання носіїв заряду на межах кристалітів, e - заряд 

електрона, kF – хвильовий вектор Фермі. 

Температурнозалежна складова має наступний вигляд: 

𝜌𝑇 =
𝜋ℏ

𝑒2𝑘𝐹
∙

1

𝐿𝑇
,     (4.3) 

де LТ – довжина розсіювання носіїв заряду при температурно залежних 

механізмах розсіювання носіїв заряду. 

Розглянемо основні механізми розсіювання носіїв заряду, які 

спричиняють зростання довжини вільного пробігу і, отже, формують 

температурну залежність питомого опору 𝜌𝑎 в ІСГ. 

По-перше, це електронно-електронне розсіювання, що призводить до 

квадратичної залежності питомого опору від T [60]. Однак, згідно з оцінками 

для ІСГ другої стадії з SbF5 [63], середня довжина вільного пробігу носіїв 

заряду, що розсіюються один на одному, становить 7·10-5м при 100 К, що 

значно більше, ніж середня довжина вільного пробігу носіїв заряду при 

розсіянні на фононах та межах кристалітів (відповідно, Lph ~ 10-7 м, 

Lb ~ 2·10- 8м для ВОПГ). По-друге, це розсіювання носіїв заряду на фононах, 

що включає розсіювання на різних модах графіту та інтеркалянту. 

Таким чином, у першому наближенні узагальнена температурна 

залежність середньої довжини вільного пробігу носіїв заряду визначається 

температурною залежністю середньої довжини вільного пробігу при 

розсіюванні на фононах, оскільки при інших залежних від температури 

механізмах розсіювання довжина вільного пробігу набагато більша: 

LТ = Lph (Т). Довжина вільного пробігу при розсіюванні на фононах обернено 

пропорційна температурі і може бути записана як: 

𝐿𝑝ℎ = 𝐿0𝑇−𝑐,     (4.4) 
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де L0 – постійна величина, а c = 1,6. 

Двовимірний питомий опір для ІСГ другої стадії в рамках двовимірної 

моделі електронної структури можна записати так: 

𝜌2𝑆 =
𝜋ℏ

𝑒2𝑘𝐹
∙ (

1

𝐿𝑏
+

1

𝐿𝑝ℎ(𝑇)
) =

3𝜋ℏ𝑎𝛾0

2𝑒2𝐸𝐹
(

1

𝐿𝑏
+

1

𝐿𝑝ℎ(𝑇)
)  (4.5) 

Таким чином, температурна залежність питомої опору ІСГ визначається 

співвідношенням довжини вільного пробігу для розсіювання на межах 

кристалітів і розсіювання на фононах. Для ІСГ на основі ВОПГ Lb > Lph при 

всіх температурах вимірювання, тобто температурно залежна складова (𝜌𝑇) 

дає основний внесок у питомий опір. Це призводить до більш вираженої 

температурної залежності питомого опору для ІСГ на основі ВОПГ у 

порівнянні з ІСГ на основі ДАГ. Для ІСГ на основі ДАГ температурно 

незалежна складова дає основний внесок у питомий опір. Це призводить до 

слабкої температурної залежності питомого опору. Таким чином можна 

пояснити дещо зростаючу температурну залежність питомого опору для ІСГ 

на основі ВОПГ. Однак виникає питання, що відбувається в температурних 

інтервалах, де відбувається відхилення від монотонного збільшення питомого 

опору. 

Як відомо, фазові перетворення в шарах інтеркалянту призводять до 

появи аномальних температурних залежностей транспортних властивостей 

ІСГ. Зокрема, існують локальні екстремуми, зміни кута нахилу залежності, 

різке зростання або падіння питомого опору в залежності від температури при 

температурах фазового перетворення. 

Розглянемо чинники, які можуть призвести до зміни питомого опору 

зразків ІСГ при фазовому перетворенні в шарах інтеркалянту: 

- зміна густини станів на рівні Фермі N(EF) під час фазового перетворення, 

що безпосередньо пов'язано з коефіцієнтом акомодації; 

- зміна ефективного часу релаксації носіїв заряду ef, зумовленого зміною 

фононного спектру за рахунок структурної перебудови у шарі інтеркалянту. 

При фазовому перетворенні змінюється впорядкування іонів або молекул 
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інтеркалянту в шарі інтеркалянту. Перетворення з одного типу 

квазікристалічної структури в іншу, наприклад, перетворення від 

неспіврозмірної до співрозмірної решітки, або перетворення інтеркалянту з 

квазікристалічного в квазірідкий стан, яке відбувається із зміною 

електричного опору шарів інтеркалянту. 

Температурна залежність питомого опору ІСГ низької стадії, нижче 

температури фазового перетворення, обумовлена температурною залежністю 

розсіювання носіїв заряду, оскільки концентрація носіїв заряду в цих сполуках 

практично не залежить від температури [64]. Шар інтеркалянту є двовимірним 

іонним кристалом, електричний опір якого на кілька порядків перевищує 

електричний опір графітового шару. Провідність ІСГ визначається в 

основному провідністю графітових шарів, збагачених додатковим зарядом з 

сусідніх шарів інтеркалянту. Будь-яке структурне перетворення в шарах 

інтеркалянту змінює рухливість носіїв заряду, за рахунок зміни ефективного 

часу релаксації носіїв заряду. Оскільки величина ефективного часу релаксації 

носіїв заряду при розсіянні на межах кристалітів b є постійною для ІСГ на 

основі певного вихідного графіту, опір під час фазового перетворення може 

бути змінений лише за рахунок зміни часу релаксації ph при розсіюванні носіїв 

заряду на фононах, зокрема, розсіювання на графітових фононах ph0 і фононах 

інтеркалянту phі. Згідно [65] значення (ph0)
-1 ~ (q0)2, де 𝑞0 = 1/(𝛾0(𝜕𝛾/𝜕𝑟)); 0 

- матричні елементи в моделі міцного зв'язку, що характеризує взаємодію 

атомів вуглецю в шарі; /r описує зміну взаємодії атомів зі зміною 

міжатомної відстані r. Цей параметр також залежить від розподілу іонів або 

молекул інтеркалянту у шарах, оскільки останній індукується зарядом у шарах 

графіту. 

Якщо в шарі інтеркалянту відбувається перехід від квазікристалічного 

стану в квазірідкий стан, то в цьому випадку інтеркалянт є «рідиною рухомих 

іонів», яка заповнює простір між двома шарами графіту. При застосуванні 

постійного електричного поля або температурного градієнта в ІСГ 
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відбувається впорядкована орієнтація, або передача іонів, що призводить до їх 

нерівномірного розподілу. 

Проаналізуємо в термінах цієї моделі зміни характеру температурної 

залежності питомого опору в температурних інтервалах фазових перетворень 

досліджених ІСГ з хлоридом йоду та бромом. 

Як відомо, коли молекули акцепторних інтеркалянтів вводяться в 

міжшаровий простір графіту, відбувається реакція диспропорціювання. В 

результаті цієї реакції нейтральні молекули інтеркалянту перетворюються на 

негативно заряджені іони, а шари графіту, збагачуються додатковими носіями 

заряду - дірками. Іони інтеркалянту формуються, в залежності від характеру 

взаємодії між ними і графітовими шарами, у співрозмірні або неспіврозмірні 

решітки. Така ситуація спостерігається для ІСГ з хлоридом йоду. Полярні 

молекули хлориду йоду при введенні в графіт перетворюються на аніони, які 

формують співрозмірну з графітовими шарами решітку. При температурі ~ 320 

K для ІСГ на основі ВОПГ і при 240 K для ІСГ на основі ДАГ, відбувається 

перетворення інтеркалянту з квазікристалічного в квазірідкий стан. [66]. Це 

перетворення і утворення "рухомої іонної рідини", мабуть, є причиною 

аномальної температурної залежності питомого опору при температурах вище 

240 К. У термінах двовимірної моделі провідності (формули 4.4, 4.5) з 

використанням значень 0 = 3 еВ, a = 0,246 нм та Lb = 30 нм оцінено значення 

енергії Фермі EF, EF складає 0,13 еВ. 

Більш складною є ситуація при інтеркаляції неполярних молекул брому в 

графіт. Дані рентгенівської дифракції показують, що при введенні брому в 

графіт утворюється шарувата структура з періодичним розміщенням шарів 

брому між шарами графіту. Зміна величини питомого опору після інтеркаляції 

брому в графіт свідчить про те, що відбувається перенесення додаткового 

заряду від шарів інтеркалянту до шарів графіту. Відбувається ряд структурних 

перетворень у шарах брому, пов'язаних з різним впорядкуванням брому в 

шарі. У ІСГ на основі ВОПГ при T = 373 K відбувається перетворення з 

квазікристалічного в квазірідкий стан. Нижче цієї температури бром утворює 
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співрозмірну з графітовими шарами решітку. Двохатомні молекули брому 

з'єднуються в ланцюжок атомів брому (так звані полібромні аніони), що 

складаються з непарного числа атомів брому (рис. 4.12). 

 

Рис. 4.12 схематичне представлення полібромних аніонів 

У цьому випадку кожен такий ланцюжок має один зайвий електрон. При 

подальшому повільному зниженні температури шарах брому спостерігається 

ряд структурних перетворень, пов'язаних з переорієнтацією ланцюгів брому 

відносно графітових площин. При 240 К в ІСГ на основі ВОПГ спостерігається 

перебудова з однієї квазікристалічної співрозмірної в іншу, при якій кількість 

електронів у полібромних ланцюгах змінюється з непарного числа на парне 

число [31], а кожен ланцюг містить два додаткових електрона. Таким чином, 

особливістю такого фазового перетворення в шарах брому є те, що змінюється 

не тільки характер розсіювання носіїв заряду, але й відбувається зміна 

коефіцієнта акомодації, тобто кількість додаткового заряду, перенесеного з 

молекул інтеркалянту до шарів графіту. Оскільки температура фазового 

переходу в ІСГ на основі ДАГ зменшується приблизно на 80К порівняно з ІСГ 

на основі ВОПГ, як показано в [45], відповідне фазове перетворення в ІСГ на 

основі ДАГ відбувається при температурі160 К. При температурі 160 К 

спостерігаються аномалії в температурній залежності питомого опору для ІСГ 

на основі ВОПГ з бромом. Розрахункові значення енергії Фермі EF і довжина 

розсіювання на фононах L0 згідно з (4.9) є: EF = 0,22 еВ і L0 = 3,25·10-4 м, нижче 

температури фазового перетворення (Т<160 К), і EF = 0,18 еВ і L0 = 6,01·10-3 м, 

за температури вище температури фазового перетворення (Т> 160 К). 
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Отже, на підставі експериментальних досліджень температурної 

залежності питомого опору можна припустити, що при фазовому 

перетворення в шарах брому при T = 160 K змінюється коефіцієнт акомодації 

f. Це виражається в зміні коефіцієнта лінійної залежності питомого опору 

нижче і вище температури фазового перетворення. Проте зміна коефіцієнта 

лінійної залежності питомого опору може бути відповідно до (4.1) обумовлена 

не тільки зміною концентрації носіїв заряду, але і зміною довжини 

розсіювання на фононах нижче і вище температури фазового перетворення. 

Тому необхідно провести таке дослідження транспортних властивостей, для 

якого можна розділити вплив змін концентрації носіїв заряду та рухливості 

носіїв заряду. 

4.2. Термоерс ІСГ з бромом та хлоридом йоду 

Серед усіх електротранспортних властивостей варто виділити термоерс, 

вимірювання термоерс надає інформацію про тип і концентрацію носіїв заряду 

в матеріалі, значення енергії Фермі, механізми розсіювання носіїв заряду та ін. 

Відомо, що термоерс графітових матеріалів і їх інтеркальованих сполук є 

сумою двох компонентів: дифузійної термоерс і фононної термоерс. Фононна 

термоерс для ІСГ на основі ВОПГ проявляється в широкому діапазоні 

температур на відміну від ІСГ на основі ДАГ, для яких фононна термоерс 

спостерігається при температурах менше 90 К [26]. Таким чином, в 

температурному діапазоні дослідження (T> 77 K) для ІСГ на основі ДАГ 

термоерс визначається тільки дифузійною складовою. Для матеріалів з одним 

типом носіїв заряду, якими є акцепторні ІСГ низьких стадій, дифузійний 

компонент термоерс залежить від температури. Однак, якщо переважає 

розсіювання носіїв заряду, як показано в [21], то в першому наближенні можна 

вважати, що дифузна термоерс є лінійною функцією температури: 

𝑆𝑑 =
𝑘𝑏

𝑒
∙

𝜋2

3
∙

𝑘𝑏𝑇

𝐸𝐹
∙ (1 + 𝑝), 𝑝 = −0.5,    (4.6) 

де kb – стала Больцмана. 

На рис. 4.13 наведено типову температурну зваженість термоерс S(T) для 

ІСГ на основі ДАГ з хлоридом йоду та бромом. 
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Рис. 4.13 температурна залежність термоерс для ІСГ на основі ДАГ з хлоридом 

йоду(1) та бромом(2). 

Як показано на рис. 4.13, існують значні відмінності в температурних 

залежностях термоерс для ІСГ з хлоридом йоду та ІСГ з бромом, що, однак, 

повністю корелює з особливостями температурних залежностей питомого 

опору для відповідних інтеркальованих сполук. Для ІСГ з хлоридом йоду 

термоерс зростає лінійно з температурою в усьому температурному діапазоні 

до ~ 260 К, потім, аналогічно залежності питомого опору, спостерігається різке 

падіння термоерс. У температурній залежності термоерс для ІСГ з бромом 

спостерігаються два інтервали (80-170) K і (200-300) K, в яких термоерс 

лінійно зростає з температурою. Діапазон температур (170-200) K є діапазоном 

фазового перетворення, в якому змінюється кутовий коефіцієнт залежності 

S(T). Особливості температурної залежності термоерс для обох зразків ІСГ 

(максимуми та локальні максимуми в S(T)) не можуть бути пов'язані з проявом 

ефекту фононного розсіювання носіїв заряду, оскільки максимум цього ефекту 

для ІСГ на основі ДАГ, як згадувалося вище [26], при температурі ~ (75-90) K. 

Тому ці особливості в температурній залежності термоерс можуть бути 

пов'язані або зі зміною концентрації носіїв заряду, що призводить до зміни 

величини енергії Фермі, або зі зміною часу релаксації при різних механізмах 

розсіювання носіїв заряду, або з обома з них процесів одночасно. Різний 
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характер температурної залежності термоерс в температурних інтервалах 

фазового перетворення для ІСГ з хлоридом йоду та бромом явно відображає 

особливості фазових перетворень в шарах інтеркалянту. Для ІСГ з хлоридом 

йоду, як згадувалося вище, при Т = 250 К відбувається перетворення в шарі 

інтеркалянту з квазікристалічного в квазірідкий стан з утворенням «рідини 

мобільних іонів». Очевидно, це призводить до різкої зміни характеру 

температурної залежності термоерс. Для ІСГ з бромом при Т = 150 К 

відбувається перетворення з однієї співрозмірної в іншу співрозмірну фазу. 

Коли фононний механізм розсіювання носіїв заряду є переважаючим, зміна 

часу релаксації носіїв заряду при розсіювання на різних фононних модах 

інтеркалянту, істотно не впливає на значення параметра p(4.6). Єдина можлива 

причина зміни кутового коефіцієнта залежності S(T) - це зміна під час 

фазового перетворення значення EF. Оцінка значень енергії Фермі для ІСГ на 

основі ДАГ з бромом нижче і вище температури фазового перетворення дає 

значення відповідно EF77 = 0,3 еВ, EF293 = 0,187еВ. Для ІСГ на основі ДАГ з 

хлоридом йоду EF становить 0,174 еВ. 

4.3. Ефект Холла для ІСГ з бромом та хлоридом йоду 

На рис. 4.14 представлені типові залежності коефіцієнта Холла RH(B) при 

T = 77 K і T = 293 K для ІСГ на основі ДАГ з хлоридом йоду (рис. 4.14(a)) і 

бромом (рис. 4.14(б)). Для порівняння наведені також температурні залежності 

коефіцієнта Холла для вихідного для інтеркаляції ДАГ(4.14(в)). 
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Рис. 4.14 Залежності коефіцієнта Холла RH(B) при T = 77 K і T = 293 K для ІСГ 

на основі ДАГ з хлоридом йоду (a) і бромом (б), для вихідного для інтеркаляції 

ДАГ(в) 

Відомо, що температурна залежність коефіцієнта Холла піролітичного 

дрібнокристалічного графіту є досить складною: коефіцієнт Холла 

зменшується при збільшенні температури від 4,2 К до кімнатної, що вказує на 

збільшення концентрації носіїв заряду. Знак коефіцієнта Холла залишається 

позитивним у всьому діапазоні температур. Це обумовлено перевищенням 

концентрації дірок у порівнянні з концентрацією електронів у ІСГ. 

Характерною особливістю коефіцієнта Холла для ІСГ низьких стадій є 

незалежність від температури і магнітного поля, що відображає металевий тип 

провідності в таких ІСГ. 

Як видно з рис. 4.14, для досліджуваних ІСГ коефіцієнт Холла 

позитивний, що вказує на дірковий тип провідності для акцепторних ІСГ. 

Коефіцієнт Холла не залежить від магнітного поля. Значення коефіцієнта 

Холла для ІСГ зменшується порівняно з вихідним для інтеркаляції ДАГ, що 

відображає збільшення концентрації дірок в ІСГ після інтеркаляції. Для ІСГ 

низької стадії коефіцієнт Холла і об'ємна концентрація носіїв заряду пов'язані 

наступним чином: 

𝑅 =
1

𝑒∙𝑛𝑒,𝑝
     (4.7) 

Проаналізуємо температурну залежність коефіцієнта Холла для ІСГ на 

основі ДАГ з хлоридом йоду та бромом. Як видно з рис. 4.14, в цих 
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залежностях спостерігаються значні відмінності для ІСГ з хлоридом йоду та 

бромом. Для ІСГ з хлоридом йоду коефіцієнт Холла зменшується дуже слабо 

з температурою, співвідношення Rh293/Rh77 становить 0,93. Це незначне 

зменшення коефіцієнта Холла при збільшенні температури відображає 

відповідне незначне збільшення концентрації носіїв заряду при підвищенні 

температури в ІСГ хлоридом йоду. Відповідні значення концентрації дірок 

n77 = 2,88·1025м-3 і n293 = 3,05·1025м-3. Зовсім інша ситуація спостерігається в 

температурній залежності коефіцієнта Холла для ІСГ на основі ДАГ з бромом. 

Для ІСГ з бромом значення коефіцієнта Холла при збільшенні температури не 

зменшується, а збільшується майже вдвічі. Таке збільшення коефіцієнта Холла 

і, відповідно, зниження концентрації носіїв при підвищенні температури 

абсолютно не характерно ні для вихідного для інтеркаляції ДАГ, ні для 

інтеркальованих сполук на його основі. Для низьких стадій акцепторних ІСГ, 

концентрація носіїв заряду або не залежить від температури, або трохи зростає 

при збільшенні температури. Однак для ІСГ на основі ДАГ з бромом 

встановлено, що вище температури фазового перетворення (T = 293 K) 

концентрація носіїв заряду вдвічі менша (n293 = 2,98·1025 м-3), ніж при 

температурах нижче фазового перетворення (T = 77 К , n77 = 6,89·1025м-3). Так, 

при проведенні дослідження коефіцієнта Холла було виявлено, що для ІСГ на 

основі ДАГ з хлоридом йоду коефіцієнт Холла, а отже, і концентрація дірок 

практично не залежать від температури і магнітного поля, що характерно для 

ІСГ низьких стадій. Для ІСГ на основі ДАГ з бромом спостерігається 

аномальне зростання коефіцієнта Холла і, отже, аномальне зниження 

концентрації носія заряду з підвищенням температури від 77 К до 293 К. 

Проаналізуємо отримані експериментальні результати зі зміною енергії 

Фермі та концентрації носіїв заряду в рамках звичайної двовимірної моделі 

електронної структури ІСГ (модель «металевого сендвіча» [67]). У цій моделі 

електронна структура ІСГ описується як послідовності смуг з низькою і 

високою щільністю вільних носіїв вздовж осі c [30,51]. Одна з цих смуг 

відповідає чистому 3D графіту, а інша відповідає 2D “металевому сендвічу”, 
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що складається з інтеркалянту та двох сусідніх графітових шарів. 

Концентрація носіїв заряду nv в "металевому сендвічі" визначається головним 

чином кількістю перенесеного заряду з шарів інтеркалянту до шарів графіту: 

𝑛𝑣 =
𝑁𝑐

𝑆𝑝
𝑓

𝑑002

𝑑𝑆
,    (4.8) 

де Nc - концентрація атомів вуглецю, яка набагато вища, ніж власна 

концентрація електронів і дірок у вихідному графіті; f - коефіцієнт акомодації 

(частина заряду, перенесена з шарів інтеркалянту на шари графіту в 

розрахунку на одну молекулу інтеркалянту), S - номер стадії, p* - 

стехіометричний індекс у формулі. 

Значення EF пов'язане з коефіцієнтом акомодації f наступним 

співвідношенням: 

𝐸𝐹 = 𝛾0(
√3𝜋𝑓

𝑝𝑆
)

1

2     (4.9) 

Згідно з рівняннями (4.7) та (4.8) коефіцієнт акомодації f та об`ємна 

концентрація носіїв заряду nv обчислювалися на основі експериментальних 

даних з досліджень електричного опору, термоерс та на основі 

експериментальних досліджень коефіцієнта Холла. Результати розрахунків 

представлені в табл. 4.3. 

 

 

Таблиця 4.3 

Розраховані значення Ef, f і nv для ІСГ на основі ДАГ з Br2 та ICl 

Зразок ІСГ-ICl СГ-Br2 

 T=77 K T=293 K T=77 K T=293 K 

З експериментальної залежності (T) 

EF, eV 0,13 0,13 0,22 0,18 

f 6,0∙10-3 6,0∙10-3 0,016 0,011 

nv, m
-3 1,60∙1025 1,60∙1025 4,82∙1025 3,23∙1025 

З експериментальної залежності RH 
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EF, eV 0,170 0,175 0,263 0,173 

f 9,5∙10-3 0,010 0,023 0,010 

nv, m
-3 2,80∙1025 3,05∙1025 6,89∙1025 2,98∙1025 

З експериментальної залежності S(T) 

EF, eV 0,174 0,174 0,30 0,187 

f 0,01 0,01 0,029 0,011 

nv, m
-3 3,01∙1025 3,01∙1025 8,96∙1025 3,48∙1025 

Як видно з табл. 4.3, для різних ІСГ значення енергії Фермі, коефіцієнта 

акомодації та концентрації носіїв заряду, що визначаються за 

експериментальними дослідженнями коефіцієнта Холла, питомого опору та 

термоерс, дещо відрізняються між собою, але між ними є деяка кореляція. Для 

ІСГ на основі ДАГ з хлоридом йоду значення енергії Фермі, визначені за 

результатами різних експериментальних досліджень, близькі один до одного. 

Для ІСГ на основі ДАГ з бромом значення енергії Фермі нижче температури 

фазового перетворення завжди вище за значення енергії Фермі вище 

температури фазового перетворення. Однак, для ІСГ на основі ДАГ з бромом 

значення енергії Фермі нижче температури фазового перетворення, визначеної 

з різних експериментальних досліджень, завжди більше величин енергії 

Фермі, визначених при температурі вище фазового перетворення. Так для ІСГ 

на основі ДАГ з бромом, на відміну від інших акцепторних ІСГ, з підвищенням 

температури, коефіцієнт акомодації змінюється внаслідок фазового 

перетворення інтеркалянту в шарі від однієї співрозмірної решітки до іншої. 

Це призводить до аномальної температурної залежності транспортних 

властивостей ІСГ на основі ДАГ з бромом, які не спостерігаються в інших 

акцепторних ІСГ на основі ДАГ. 

4.4. Дослідження температурних залежностей електроопору ІСГ в 

області низьких температур 

Теорія слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду використовується для 

опису поведінки невпорядкованих металів, напівметалів та вироджених 

напівпровідників [68,69,70]. Як і очікувалося в теорії Мотта, перехід метал-
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ізолятор відбувається різко. Теорія слабкої локалізації припускає, що перехід 

від металу до ізолятора, в якому хвильова функція електрона спадає 

експоненціально, не є миттєвим. Існує проміжна область структур, в якій 

електронна хвильова функція повільно зменшується. Слабка локалізація носіїв 

заряду обумовлена інтерференцією прямих і пружно розсіяних на 

неоднорідностях структури електронних хвиль. У теорії електронно-

електронної взаємодії враховуються непружні взаємодії електронів один з 

одним і з фононами або іншими ступенями свободи. Якщо виникає умова 

kFL ~ 1, характер електронно-електронної взаємодії якісно змінюється, 

оскільки в часі взаємодії електрони розсіюються багаторазово на домішки або 

дефекти. Квантові ефекти слабкої локалізації та взаємодій носіїв заряду 

призводять до появи аномальних температурних та магнітних залежностей 

транспортних властивостей. Аномальна низькотемпературна залежність 

електричного опору спостерігається для дрібнокристалічного графіту в [68,71]. 

Показано, що різке, пропорційне до T1/2 підвищення електричного опору з 

пониженням температури для дрібнокристалічного графіту можна пояснити в 

термінах теорії слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду. В якості іншого 

прояву квантових ефектів виявлено негативний магнітоопір в ДАГ. 

Як було показано в ряді робіт, існують квантові ефекти слабкої локалізації 

та взаємодії носіїв заряду в багатошарових вуглецевих нанотрубках 

[72,73,74,75]. 

Більш вираженим ефект слабкої локалізації та взаємодії є для 

двовимірних систем. ІСГ є природними двовимірними електронними 

системами, в яких носії рухаються переважно в напрямку, паралельному 

площинам графіту, тому систему носіїв заряду в ІСГ низьких ступенів можна 

розглядати як вироджений двовимірний електронний газ, з властивостями 

якого пов'язані структурні особливості електронної структури ІСГ. 

Виявлені аномальні транспортні властивості для ІСГ на основі графітових 

волокон ВОПГ. [76,77,78,79]. Ці аномалії пов'язані з проявом ефектів слабкої 

локалізації та взаємодії. 
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Проте, незважаючи на достатньо велику кількість досліджень цих ефектів 

в ІСГ, питання про співвідношення внесків слабкої локалізації та ефектів 

взаємодії відкрите. Також висновок про спостереження ефектів слабкої 

локалізації та взаємодії в ІСГ на основі ВОПГ неоднозначний. 

Дослідження проводились для ІСГ з хлоридом сурми (SbCl5), хлоридом 

йоду (ICl), хлоридом алюмінію (AlCl3) і бромом (Br2). 

У таблиці 4.4 представлені умови отримання; номери стадій s та період 

ідентичності для досліджуваних ІСГ, також показано співвідношення 

питомого опору при кімнатній температурі та питомого опору при T = 4.2K 

(ρa4.2 / ρa300). 

Таблиця 4.4 

Умови отримання, склад, стадія s, період ідентичності Is і 

співвідношення ρa4.2 / ρa300 для зразків ІСГ. 

Вихідний графіт Інтеркалянт Температура 

інтеркаляції, К 

Is,нм S ρa4.2/ρa300 

ВОПГ - - 0,335 - 1,27 

ВОПГ SbCl5 493 1,278 2 0,56 

ВОПГ ICl 313 1,045 2 0,62 

ДАГ - - 0,340 - 1,63 

ДАГ SbCl5 493 1,280 2 0,96 

ДАГ ICl 317 1,052 1 0,92 

ДАГ ICl 317 0,712 2 0,96 

ДАГ AlCl3 483 1,306 2 0,94 

ДАГ Br2 317 0,717 2 1,01 

На рис. 4.15 наведено залежності питомого опору для досліджуваних 

зразків. 
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Рис. 4.15. Експериментальні залежності ρa для ІСГ: 1 - ДАГ + Br2; 2 - ДАГ + 

ICl; 3 - ДАГ + AlCl3; 4 - ДАГ + SbCl5; 5- ВОПГ + SbCl5 

Як видно з рис. 4.15, інтеркалювання призводить до зменшення питомого 

опору і зміни температурного коефіцієнта питомого опору від негативного 

знаку у вихідному графіті на позитивний знак в ІСГ. Для всіх зразків ІСГ на 

основі ДАГ в температурній залежності ρa(T) існує широкий мінімум. Точне 

положення і значення мінімально варіюються для різних зразків. Так для ІСГ 

другої стадії, з SbCl5, мінімум спостерігається при T = 38 K, для ІСГ з ICl 

мінімум спостерігається при T = 20 K, тоді як для ІСГ з AlCl3 мінімум при T = 

87 K і для ІСГ з бромом мінімум при T = 150 К. Зауважимо, що для ІСГ на 

основі ВОПГ в залежності ρa(T) мінімум не спостерігається в усьому діапазоні 

температур вимірювання. 

Для аналізу температурних залежностей вираз для електричного опору 

для ρa з урахуванням співвідношень (4.4) і (4.5) зручно представити як: 

c
a

AT B   , 
2

0F

Is

Le k
A


 , 

2
bF

Is

Le k
B


 ,     (4.10) 

З експериментальних даних вимірювання питомого електричного опору 

ρa(T) для ІСГ на основі структурно різних графітів були розраховані 
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інтеркаляційні коефіцієнти A, B, C і енергія Фермі. Значення коефіцієнтів A, 

B, C і енергії Фермі EF наведені в табл.4.5. 

Таблиця 4.5 

Розраховані коефіцієнти A, B, C і енергія Фермі EF для ІСГ 

ІСГ A, Ом·м/К B, ОМ·м C EF, еВ 

ДАГ SbCl5 4,37·10-12 6,60·10-7 1,63 0,24 

ВОПГ SbCl5 15,5·10-11 2,27·10-7 1,55 0,75 

ДАГ ICl 1,80·10-11 2,12·10-6 1,64 0,11 

ДАГ IСl 4,55·10-11 1,83·10-6 1,59 0,13 

ДАГ - AlCl3 8,50·10-12 1,21·10-6 1,60 0,19 

 

Як показано в таблиці, експериментально визначене значення C = 1,6 для 

обох ІСГ на основі ДАГ і ВОПГ. Температурно-незалежна складова B у 2,5-

3,5 рази більша для ІСГ на основі ДАГ у порівнянні з ІСГ на основі ВОПГ, в 

той час як параметр А в 10-20 разів більший для ІСГ на основі ВОПГ, 

порівняно з ІСГ на основі ДАГ. 

Таким чином, основні механізми, що визначають температурну 

залежність питомого опору ρa в діапазоні температур 60-300 K як для ІСГ на 

основі ВОПГ, так і для ІСГ на основі ДАГ є однаковими. Ці сполуки 

характеризуються додатнім температурним коефіцієнтом опору, який слабо 

залежить від типу інтеркалянту і значно зменшується зі зменшенням розміру 

кристалітів вихідного графіту. 

На рис. 4.16 представлені розраховані за формулою (4.10) температурні 

залежності питомого опору ρa(T). 
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Рис. 4.16. Експериментальні залежності ρa(T) і розраховані ρcalc (відповідні 

суцільні лінії) залежності для ІСГ на основі ДАГ з, AlCl3 (1), SbCl5 (2) і ICl (3) 

Як видно з малюнка, рівняння (4.10) дуже добре описує 

експериментальну залежність ρa(T) при високій температурі. При низьких 

температурах спостерігається значне відхилення від залежності (4.10). 

Мінімум на кривих ρa(T) вказує, що для ІСГ в інтервалі низьких температур 

механізм провідності відрізняється від класичного. Така аномальна 

температурна залежність питомого опору може бути пов'язана з ефектом 

слабкої локалізації та електрон-електронних взаємодій носіїв заряду, що 

виникають для невпорядкованих систем kF ~ Lef. Електричну провідність з 

Доданками за рахунок квантових ефектів можна записати так: 

     

     
int

cl q

q loc

T T T

T T T

  

  

 

 
,                 (4.11) 

де σcl є класичною провідністю, δσq - доданок до провідності через 

квантові ефекти, δσq складається з слабкої локалізації δσloc і взаємодії носіїв 

заряду δσint. Для двовимірних систем слабка локалізація являється додатком до 

провідності δσ2loc і описується [80,81,82,83] наступною формулою: 
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                                        (4.12) 

Інтеркаляційний доданок δσ2int описується наступною формулою: 
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де τ0 - час релаксації носіїв заряду, τφ - час релаксації фази хвильової 

функції, τφ = A*T-p, (p = d/2, d - розмірність системи [22,23]);  - числовий 

коефіцієнт, що залежить від співвідношення між τφ і τ0; γ - числовий коефіцієнт, 

що відображає ступінь екранування носіїв. З використанням рівнянь (4.11) - 

(4.13) доповненням до двовимірної провідності є: 

𝛿𝜎2𝑞 = 𝛿𝜎2𝑙𝑜𝑐 + 𝛿𝜎2𝑖𝑛𝑡 =
𝑒2

2𝜋ℏ
[(𝛼𝑝 + 𝛾) 𝑙𝑛 𝑇 + 𝛾 𝑙𝑛 (

2𝜋𝑘𝑏𝜏0

ℏ
) + 𝛼 𝑙𝑛 (

𝜏0

𝐴∗)](4.14) 

Або у спрощеному вигляді: 

2 lnq K T E   ,     (4.15) 
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Таким чином, для двовимірних систем доданки до провідності, пов'язані 

з проявом квантових ефектів носіїв заряду слабкої локалізації та взаємодії, 

пропорційні lnT. 

На рис. 4.17 представлена температурна залежність 

δσ(T) = δσ2exp(T) - δσcl(T) для зразків ІСГ, де σ2exp = Is/(2ρaexp) за простою 

двовимірною моделлю електронної структури ІСГ, σcl обчислюється з 

використанням рівняння (4.11). 
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Рис. 4.17. Залежності δσ(T) = δσ2exp(T) - δσcl(T) для ІСГ з ICl (1), AlCl3 (2) та 

SbCl5 (3) 
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Як показано на рисунку, спостерігається лінійна залежність δσ від lnT. 

Така залежність δσ(lnT) вказує на можливість реалізації квантових ефектів 

слабкої локалізації та взаємодії в ІСГ та двовимірний характер провідності в 

них. З залежностей δσ(lnT) були визначені коефіцієнти K і E (табл. 4.6), а з 

використанням рівняння (4.15) були розраховані константи γ, α і τ0. Значення 

констант наведені в табл. 4.6. У таблиці 4.6 також наведені значення енергії 

Фермі EF і мінімуму питомого опору. 

Таблиця 4.6 

Коефіцієнти K, E і розрахункові константи γ, α і τ0 для ІСГ 

Зразок K,(ОмK)-1 E, (Ом)-1  α τ0, c EF, 

еВ 

ρamin, 

Омм 

ДАГ-

SbCl5 

3,4810-6 -1,44510-5 0,24 0,034 2,010-14 0,24 6,6210-7 

ДАГ-

AlCl3 

2,3410-6 -1,06910-5 0,16 0,024 1,810-14 0,19 1,2110-6 

ДАГ - 

ICl 

2,6410-7 -8,210-7 0,03 4,910-3 1,510-14 0,11 2,2210-6 

Як видно з таблиці, для всіх зразків ІСГ постійна γ, яка пов'язана з 

екрануванням носіїв заряду при взаємодії та перевищує константу α, що 

відповідає за слабку локалізацію, приблизно в 6-7 разів. Більш того, 

«погіршення» структури зразків, про що свідчить збільшення питомого опору 

ρamin і, отже, зменшення значень енергії Фермі і часу релаксації, описується 

цим співвідношенням. 

На рис. 4.18 представлені розраховані за формулою (4.13) доданки до 

провідності δσ2q з використанням розрахованих параметрів , α і τ0. 
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Рис. 4.18 Розрахункові температурні залежності додатків до двовимірної 

провідності, δσ(T) = δσ2exp(T) - δσcl(T) та δσcalc(T): 1 - ДАГ-SbCl5 та 2 - ДАГ - 

AlCl3. 

Як показано на рис. 4.18, розрахований доданок 2q добре збігається з 

експериментально визначеним δσ(T) = δσ2exp(T) - δσcl(T). Таким чином, 

виявлені низькотемпературні аномалії опору ІСГ акцепторного типу на основі 

ДАГ можна пояснити вихідним для інтеркаляції ДАГ у рамках теорії слабкої 

локалізації і взаємодії носіїв заряду. Для ІСГ додатки до провідності внаслідок 

слабкої локалізації та взаємодії є двовимірними на відміну від тривимірних 

доповнень до провідності для вихідного для інтеркаляції ДАГ. Порівняльний 

аналіз розрахункових значень констант екранування γ і констант слабкої α для 

ІСГ з різними акцепторними інтеркалятами дозволяє зробити висновок, що 

для ІСГ низьких стадій на основі ДАГ мають місце низькотемпературні 

особливості в провідності, зумовлені головним чином ефектом взаємодії носіїв 

заряду. Для ІСГ на основі ВОПГ не виявлено низькотемпературних аномалій 

провідності. 

4.5. Висновки до розділу 

Проведені дослідження питомого опору, термоерс і коефіцієнта Холла 

для ІСГ на основі ДАГ з хлором йоду та бромом виявили значні відмінності в 

характері температурних залежностей цих властивостей від типу 

інтеркалянту. Зокрема, для ІСГ з бромом виявлено аномальні зміни питомого 

опору та термоерс в діапазоні температур (150-250К). Також для ІСГ з бромом 



115 

виявлено аномальне зростання коефіцієнта Холла зі збільшенням температури 

від 77 до 300 К. 

На основі отриманих експериментальних даних у рамках простої 

двовимірної моделі електронної структури ІСГ оцінено коефіцієнт акомодації, 

концентрацію носіїв заряду та енергію Фермі для ІСГ з бромом та хлоридом 

йоду. Встановлені аномалії транспортних властивостей ІСГ з бромом за 

температури Т=160К, фазового перетворення від однієї до іншої співрозмірної 

решітки, які не можна пояснити зміною часу релаксації носіїв заряду. Для ІСГ 

з бромом виявлено зміну коефіцієнта акомодації носіїв заряду для фазового 

переходу від однієї до іншої співрозмірної решітки. 

Показано, що фазові переходи в шарі інтеркалянту від неспіврозмірної до 

співрозмірної квазікристалічної решітки приводять до зміни величини 

рухливості носіїв заряду за рахунок зміни їх ефективного часу релаксації в 

температуро-залежних механізмах розсіювання. Фазові переходи в шарі 

інтеркалянту від квазікристалічного до квазірідкого стану приводять до зміни 

ефективної провідності шару за рахунок виникнення “рідини мобільних іонів”, 

що спостерігається для ІСГ на основі ДАГ з хлоридом йоду та для ІСГ з 

бромом в області високих температур, за температури T~240K. 

Виявлені низькотемпературні аномалії електроопору ІСГ акцепторного 

типу на основі ДАГ. Показано, що ІСГ на основі ДАГ на відміну від вихідного 

для інтеркаляції ДАГ є двовимірними матеріалами і температурна залежність 

електроопору в них описується в рамках теорії слабкої локалізації і ефектів 

взаємодії носіїв заряду для двовимірного випадку. Порівняльний аналіз 

розрахункових значень констант екранування γ і констант слабкої локалізації 

α для ІСГ з різними акцепторними інтеркалятами дозволяє зробити висновок, 

що для ІСГ низької стадії на основі ДАГ, низькотемпературні особливості 

провідності зумовлені основним чином ефектом взаємодії носіїв заряду. 

Оригінальні результати, наведені в Розділі 4, опубліковані автором у 

роботах [56,100,102,104,105] 
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РОЗДІЛ 5. 

ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНІ ВЛАСТИВОСТІ ПІД ТИСКОМ 

Одним з пріоритетних напрямків сучасного матеріалознавства є 

створення електропровідних композитних матеріалів з використанням в якості 

наповнювача нановуглецевих структур, таких, як різні типи 

ультрадисперсного графіту, вуглецеві волокна, терморозширений графіт, 

фулерени, вуглецеві нанотрубки, нанографіт. Композитні матеріали з 

нановуглецевим наповнювачем мають ряд переваг в порівнянні з 

«традиційними» композитними матеріалами завдяки своїй низькій густині, 

технологічності (здатність до формування і можливість виготовлення виробів 

будь-якої форми), корозійній стійкості, екологічній чистоті і низькій 

собівартості. Особливою задачею при створенні композиційних матеріалів з 

нановуглецевим наповнювачем є забезпечення стабільності їх 

електрофізичних властивостей при дії зовнішніх, зокрема, механічних 

навантажень. 

Як відомо, електроопір композитів з нановуглецевим наповнювачем 

розглядається як сума електроопорів частинок нановуглецевого наповнювача 

Rгр і контактних електроопорів між частинками наповнювача Rк: R = Rгр + Rk 

[84]. Очевидно, що параметри Rгр та Rk, будуть змінюватися при дії 

механічного навантаження, що призводить до зміни загального електроопору 

зразків композиту. Зміна електроопору зразків при стисканні є результатом 

декількох конкуруючих процесів. При стисканні зразків у обмеженому об’ємі  

відбувається деформація зразків та їх мікроруйнування, що спричинює 

зростання електроопору окремих частинок графіту Rгр. Електроопір композиту 

суттєво залежить від орієнтації частинок графіту у зразку, оскільки самі 

частики графіту характеризуються високою анізотропією електроопору, 

наприклад, в монокристалічному графіту величина анізотропії електроопору 

c/a =103-105 [85]. При дії зовнішнього механічного навантаження очевидним 

є зміна контактного опору між частинками графітового наповнювача. Таким 

чином, встановлення закономірностей зміни електропровідності частинок 
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нановуглецевого наповнювача під дією тиску є досить актуальною задачею з 

огляду на широке використання такого наповнювача саме в композитних 

матеріалах. В літературі є ряд статей [85,86,87], в яких досліджують механізми 

електропровідності вуглецевих нанотрубок та інших нанорозмірних 

вуглецевих структур під дією гідростатичного тиску. Проте, в літературі 

практично відсутні дані з дослідження залежностей електроопору шаруватих 

графітових наноструктур (нанографіт, ТРГ) від зовнішнього тиску. 

5.1. Транспортні властивості вихідного для інтеркалювання ДАГ під 

тиском 

В роботі було проведено дослідження електротранспортних властивостей 

під тиском для вихідного для інтеркалювання ДАГ. На рис. 5.1, 5.2 та 5.3 

наведено результати вимірювань залежності a(Т) за відсутності 

навантаження, залежності a(P) за кімнатної температури та залежності a(Т) 

при постійному тиску відповідно. 
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Рис. 5.1. Залежність a(Т) для зразків дрібнокристалічного анізотропного 

графіту у відсутності навантаження 

Як випливає з рис. 5.1, в інтервалі температур (77-293)°К спостерігається 

лінійне зростання величини питомого опору при зменшенні температури: 

величина a(Т) змінюється від значення 7,4·10-6 Ом·м при 293°К до 9,9·10-6 

Ом*м при температурі 77°К. Таким чином, ДАГ характеризується від’ємним 

температурним коефіцієнтом опору, величина якого складає  = 1,6·10-3 К-1. 
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Рис. 5.2. Залежність a(P) для зразків дрібнокристалічного анізотропного 

графіту при  кімнатній температурі: повільне навантаження (1), розвантаження 

(2), розвантаження після швидкого навантаження (3) 

Як випливає з рис. 5.2, при навантаженні зразка до тиску 0,9 ГПа, питомий 

опір вздовж графітових площин практично не залежить від тиску, при 

зростанні тиску до 1,2 ГПа спостерігається різке зменшення a(P) приблизно 

на 30 %. При знятті навантаження спостерігається певний гістерезис в 

залежності a(P): при зменшенні тиску до 0,3 ГПа величина a(P) практично 

не змінюється, при знятті тиску опір дещо зростає, проте не досягає 

початкового значення. Криві 2 та 3 практично співпадають, що вказує на добру 

відтворюваність отриманих результатів. 
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Рис. 5.3. Залежність a(Т) для зразків дрібнокристалічного анізотропного 

графіту при постійному тиску: без навантаження (1), при постійному тиску 

P = 1,2 ГПа, охолодження (2), нагрівання (3), після зняття навантаження (4) 
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Як випливає з рис. 5.3, при навантаженні до 1,2 ГПа при кімнатній 

температурі питомий опір в зразку ДАГ зменшується, що співпадає з даними, 

наведеними на рис. 5.2. При зменшенні температури в навантаженому зразку 

опір зменшується, як і в ненавантаженому зразку, практично лінійно. Проте, 

температурний коефіцієнт опору в інтервалі температур від 300 К до 200 К 

складає 300-200 ~ 0,004 К-1. При охолодженні зразка нижче 200 К 200-77 за 

абсолютною величиною зменшується до 0,002 К-1. Обидва значення 

температурного коефіцієнту опору для навантаженого зразка є більшими, ніж 

для ненавантаженого зразка. Таким чином, навантажений зразок ДАГ 

характеризується більш вираженою температурною залежністю опору. При 

нагріванні зразка під тиском ефект зміни температурного коефіцієнту 

електроопору при температурі 200 К дуже слабо виражений. При знятті 

навантаження величина опору a(Т) ще дещо зростає. При зменшенні 

температури для розвантаженого зразка ДАГ ефект зміни величини 

температурного коефіцієнту опору при температурі 200 К спостерігається 

також, хоча виражений він не так яскраво, як для навантаженого зразка. 

Як показано в ряді робіт [1,20,70], для дрібнокристалічних графітових 

матеріалів величину та хід температурної залежності електроопору вздовж 

графітових площин визначає переважне розсіювання носіїв заряду на межах 

кристалітів. Як відомо, графітові матеріали характеризуються дуже великою 

температурою Дебая (2300°С), що спричинює мале, в порівнянні з металами, 

розсіювання носіїв струму на фононах в широкій області температур [1]. 

Довжина вільного пробігу носіїв заряду при розсіюванні на фононах Lph для 

графітових матеріалів складає ~10-7м при кімнатній температурі. Розміри 

кристалітів для дрібнокристалічних графітових матеріалів складають ~10-8 м, 

отже, внесок розсіювання на межах кристалітів буде переважним.  

В рамках моделі електропровідності матеріалів, що мають два типи носіїв 

заряду, з врахуванням переважного розсіювання носіїв заряду на границях 

кристалітів вираз для питомого опору матеріалу може бути поданий у вигляді: 
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де n, p - концентрації електронів та дірок, m*n,p та vn,p відповідно 

ефективні маси та швидкості на поверхні Фермі електронів та дірок, Lb – 

довжина вільного пробігу при розсіюванні носіїв заряду на межах кристалітів. 

В припущенні, що ефективна довжина вільного пробігу електронів та дірок є 

однаковою, для дрібнокристалічних графітових матеріалів виконується 

співвідношення Lb << Lpur, Ld, Lph, де Lpur довжина вільного пробігу носіїв 

заряду при розсіюванні на домішках, а Ld – при розсіюванні на дефектах. 

Падіння величини електроопору при підвищенні температури вище 

температури рідкого азоту зумовлено збільшенням концентрації носіїв струму 

з підвищенням температури, оскільки їх розсіювання на межах кристалітів є 

температуро незалежним процесом. 

Як показано в ряді робіт, прикладання гідростатичного тиску вздовж осі 

С призводить до зменшення відстані між шарами графіту [88,89,90]. Величина 

відносної стисливості вздовж осі С для графіту складає 

 = C/Cp ~ 210 11 Па-1 , де C – зміна розміру вздовж осі С, С – початковий 

розмір вздовж осі С, p – прикладений тиск [89]. Таким чином, прикладання 

тиску ~ 1,2 ГПа вздовж осі С зразка ДАГ приводить до зменшення відстані між 

шарами графіту на величину ~ 0,008нм. Тобто, міжплощинна відстань 

зменшується з значення d002 = 0,340нм до значення d002 = 0,332нм, що є дещо 

меншим, ніж значення міжплощинної відстані в ВОПГ. Таке зменшення 

міжплощинної відстані в ДАГ при прикладанні гідростатичного тиску, 

вочевидь, приводить до збільшення перекриття між валентною зоною та 

зоною провідності, яке для ДАГ складає Е ~ 0,002 еВ.  

Як відомо, електронний спектр графіту описується в рамках моделі 

Слончевського-Вейсса-Макклюра [91], згідно з якою закон дисперсії можна 

спрощено записати у вигляді: 

  *222

2 2/cos2 mkE     (5.2) 
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де а0 – вектор елементарної трансляції, а0 = 0,246нм, 0 – резонансний 

інтеграл для -орбіталей найближчих сусідніх атомів, 1 – енергія взаємодії 

ідентично розміщених атомів в сусідніх графітових шарах, 2 – енергія 

взаємодії зміщених атомів вуглецю в сусідніх графітових шарах. З (5.2) та 

(5.3), враховуючи, що енергія Фермі визначається як EF = (4/3)2, можна 

визначити величину екстремального перерізу діркової частини поверхні 

Фермі: 

  )/()/(3/4 2

021

2

0

2
  aSd     (5.4) 

Вираз для аналогічного перерізу електронної поверхні відрізняється 

тільки значенням величини коефіцієнту при 12/0
2. Для того, щоб визначити 

деформацію електронного спектру графіту при зміні міжплощинної відстані 

необхідно знати залежність від тиску всіх параметрів, які входять до рівнянь 

(5.2) та (5.3). З рентгенівських досліджень стисливості графіту до величини 

1,6ГПа відомо, що зміною при таких тисках параметру а0 в порівнянні із зміню 

міжплощинної відстані можна знехтувати. Тому вважається, що параметр 0 в 

інтервалі тисків, при яких проводилися дослідження, не залежить від тиску. В 

роботі [92] досліджувався ефект Шубнікова де Гааза в ВОПГ з метою 

отримання величини площі екстремального перерізу поверхні Фермі при 

різних тисках. З проведених досліджень були розраховані значення 2, які 

складають при відсутності прикладеного гідростатичного тиску 

20 = 0,0196еВ, при прикладеному тиску 0,8ГПа 28 =0,0225еВ, відповідно. 

Також були визначені величини енергії Фермі: при нульовому тиску 

ЕF0 = 0,026еВ, при тиску 0,8ГПа ЕF8 = 0,030еВ. Таким чином, результати 

роботи прямо вказують на збільшення перекриття валентної зони та зони 

провідності при прикладанні тиску вздовж осі С. Дійсно, перекриття валентної 

зони та зони провідності в графіті визначається як Е = 220. При зростанні 

прикладеного тиску від 0 до 0,8 ГПа величина перекриття збільшується від 

0,0392еВ до 0,0450еВ. 
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Скористаємось результатами роботи [96] для оцінки зміни перекриття 

валентної зони і зони провідності при дії гідростатичного тиску в ДАГ. Будемо 

вважати в першому наближенні, що зміна параметру 2 при прикладанні тиску 

вздовж осі С відбувається лінійно відносно тиску. Оцінимо значення відносної 

зміни параметра 2 при прикладанні тиску для ВОПГ:  = 2/20p , де 2 – 

зміна параметру перекриття при прикладанні тиску, 20 – значення параметру 

2 при нульовому тиску, p  - прикладений тиск,  = 1,8510-10еВ-1. 

Використаємо отримане значення коефіцієнту  для оцінки зміни параметру 

2, значення перекриття валентної зони і зони провідності Е, а також значення 

енергії Фермі ЕF для ДАГ при прикладанні тиску 1,2ГПа. Проведені 

розрахунки дають наступні значення, відповідно: 212 = 1,2210-3еВ, 

Е12 = 2,4410-3еВ, ЕF12 = 1,6310-3еВ. Таким чином, прикладання тиску 1,2ГПа 

вздовж осі С для зразків дрібнокристалічного графіту приводить до 

збільшення перекриття валентної зони і зони провідності і, відповідно, до 

зміщення рівня Фермі приблизно на 20% в порівнянні з не навантаженим 

зразком. Оцінимо, чи корелює така зміна енергії Фермі із зміною значення 

питомого опору зразка ДАГ при навантаженні. Як випливає з рисунку 5.2, 

зміна величини питомого електроопору при навантаженні зразка ДАГ до 

1,2ГПа складає ~ 30%, що непогано співпадає із значенням зміщення рівня  

Фермі. Проте, відмітимо, що зміна питомого опору зразка ДАГ при 

навантаженні відбувалася нелінійно відносно тиску, а стрибком при 

досягненні прикладеного тиску ~ 1ГПа.  

Таким чином, зменшення питомого електроопору в зразках графіту ДАГ 

при прикладанні гідростатичного тиску пов’язано із збільшенням перекриття 

між валентною зоною та зоною провідності, що приводить до зростання 

концентрації вільних носіїв заряду. Зменшення відстані між шарами графіту 

під тиском і, відповідно, збільшення перекриття валентної зони і зони 

провідності є процесом незворотнім: при знятті навантаження електроопір 

дещо зростає, але не набуває початкового значення. 
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5.2. Транспортні властивості ІСГ під тиском  

У роботі було проведено дослідження питомого опору a вздовж 

графітових площин залежно від температури та тиску для зразків ІСГ на основі 

ВОПГ та ДАГ з бромом. 

На рис. 5.4 представлена типова температурна залежність опору (a(T) для 

зразків ІСГ з бромом при різних швидкостях охолодження та нагрівання. 
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Рис. 5.4. Залежності a(Т) для ІСГ з бромом: 1 - швидке охолодження (2 К / 

хв), 2 - швидке охолодження після витримки при T = 77 К протягом 12 год. (2 

К / хв.), 3 - витримка при T = 77 K, охолодження після швидкого нагрівання (2 

К / хв.) 

Як видно з рис. 5.4, при швидкому охолодженні зразка (крива 1) 

спостерігається дуже слабка залежність питомого опору від температури з 

невеликим зниженням опору з пониженням температури і слабко вираженим 

мінімумом при 140 К. 12 годин витримки за температури 77 K не призводить 

до зміни питомого опору. При швидкому нагріванні зразка (крива 2) вигляд 

температурної залежності питомого опору збігається з урахуванням 

температурної залежності опору при охолодженні, але при температурі вище 

220 К питомий опір зменшується на ~ 15% порівняно з початковим значенням. 
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Витримка зразка при 77 K протягом п'яти днів призводить до подальшого 

зниження питомого опору та вираженого мінімуму в a(Т). 

Типова залежність a(P) при кімнатній температурі для циклічного 

навантаження - розвантаження для ІСГ з бромом представлена на рис. 5.5. 

Як видно з рис. 5.5, для ІСГ з бромом спостерігається дуже слабка 

залежність a(Р) при кімнатній температурі, яка не є монотонною. 

На рис. 5.6 представлені типові залежності a(Т) для ІСГ з бромом при 

постійному тиску. 

0 500 1000
1,6

1,7

1,8


a

1

0
6
, 

О
м


м

2

1

Р, МПа  

Рис. 5.5. Залежність a(P) при Т = 293 К для ІСГ з бромом: 1 – при 

навантаженні, 2 – при розвантаженні 
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Рис. 5.6. Залежності a(Т) для ІСГ з бромом при постійному тиску: 1 - перед 

навантаженням та охолодженням, 2 - Р = 1,2 ГПа, охолодження, 3 - Р = 1,2 ГПа, 

експозиція протягом 24 годин при Т = 77 К, нагрівання, 4 - після зняття 

навантаження, охолодження 
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Як видно з рис. 5.5 та 5.6, під дією гідростатичного тиску 1,2 ГПа питомий 

опір a(Т) за кімнатної температури зростає в 1,6 рази в порівнянні з 

розвантаженим зразком. При зниженні температури питомий опір a(Т) 

зменшується дуже слабко, в температурному інтервалі (175-225)K 

спостерігається слабко виражений мінімум у залежності a(Т). При нагріванні 

зразка від 77 K до 293 K вигляд температурної залежності a(Т) практично є 

ідентичним в порівнянні з температурною залежністю a(Т) при охолодженні. 

При знятті навантаження величина a(Т) при кімнатній температурі 

збільшується в 1,5 рази порівняно з навантаженим зразком. При охолодженні 

зразка після зняття навантаження температурна залежність a(Т) ідентична 

a(Т) в зразку під навантаженням, але мінімум в діапазоні температур (175 - 

225)К має яскраво виражений характер. 

Проаналізуємо в термінах обраної моделі зміну питомого опору ІСГ в 

області фазових переходів в залежності від тиску і температури. Відомо, коли 

в міжшаровий простір графіту введено інтеркалянт акцепторного типу, в 

речовині інтеркалянту відбувається реакція диспропорціювання. В результаті 

реакції диспропорціювання нейтральні молекули інтеркалянту 

перетворюються в негативні іони, а шари графіту, збагачуються додатковими 

носіями заряду - дірками. Іони інтеркалянту формують, в залежності від 

характеру взаємодії між ними і графітовими шарами, співрозмірну або 

неспіврозмірну двовимірну решітку. Наприклад, полярні молекули хлориду 

алюмінію, коли вони вводяться в графіт, згідно з реакцією диспропорціювання 

3 4
AlCl e AlCl

 
  , перетворюються в аніони. Аніони 

4
AlCl


формують сумірну з 

двовимірною ґраткою графітового шару решітку. Ситуація є більш складною 

з інтеркаляцією неполярних молекул галогенів у графіт. Дані рентгенівської 

дифракції вказують на те, що введення неполярних молекул галогенів у графіт 

призводить до утворення шаруватої структури з періодичним розміщенням 

графітових і інтеркаляційних шарів [93]. Полярний інтеркалянт вказує, що 



126 

відбувається перенесення заряду від молекул інтеркалянту до шарів графіту. 

Тобто неполярні молекули галогенів в процесі інтеркаляції поляризуються. 

Одним з неполярних інтеркалянтів, структурні фазові переходи для яких 

інтенсивно вивчаються, є бром. Як показано в літературі [94], у шарах брому 

існує ряд структурних перетворень, пов'язаних з різним упорядкуванням 

брому в шарі. Таким чином, для інтеркальованих сполук другої стадії на основі 

ВОПГ відомі три фазові структурні переходи: при 240 К перехід від однієї 

співрозмірної квазікристалічної до іншої співрозмірної квазікристалічної 

фази, при 333 К переході від співрозмірної до неспіврозмірної 

квазікристалічної фази, а при 373 K - перехід від квазікристалічної фази до 

квазірідкої фази [31]. Таким чином, в досліджуваному діапазоні температур 

може існувати лише один структурний фазовий перехід, який не пов'язаний з 

плавленням гратки інтеркалянту. Проте, як показали останні дослідження 

особливостей фазових переходів для ІСГ з неполярним інтеркалянтом, у цих 

сполуках може спостерігатись зміна коефіцієнта акомодації f під час деяких 

фазових переходів, наприклад, від співрозмірної квазікристалічної до іншої 

співрозмірної квазікристалічної фази. Цей перехід в шарах брому в ІСГ на 

основі ВОПГ відбувається при 240 К. 

Таким чином, для ІСГ з полярним інтеркалянтом (хлорид алюмінію) 

структурні фазові переходи не призводять до зміни частки заряду, яку шари 

інтеркалянту передають шарам графіту, і, отже, не змінюють густини станів 

на рівні Фермі N(EF) . Для цих ІСГ зміни опору пов'язані тільки зі зміною 

ефективного часу релаксації носіїв заряду. 

Розглянемо детально залежність питомого опору вздовж графітових 

площин від тиску a(P). При високих температурах можна за [95] написати 

вираз для a: 

2

e ph

a

pl

T





 ,      (5.5) 

де pl – плазмонна частота, e-ph - параметр електрон-фононної взаємодії, 

який зазвичай можна обчислити приблизно від параметра Грюнайзена  як 
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dlne-ph/dp=-2. Цей параметр може бути визначений по-різному. Зазвичай 

використовується теплова середня величина, розрахована на основі теплоти, 

стисливості та теплового розширення. У роботі [96] параметр Грюнайзена для 

графіту розрахований з використанням даних про питоме теплове, стисливе 

розширення. Як показали розрахунки, величина  суттєво залежить від 

напрямку в графіті і  = -1 в площині графітового шару і g = 0,25, якщо 

визначено середнє значення за об'ємом. Залежність pl від тиску може бути 

записана як [96]: 
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.                                            (5.6) 

де 1 - енергія взаємодії для найближчих атомів вуглецю в сусідніх шарах 

графіту. Для оцінки плазмонної частоти pl змінюється тиск, що необхідно для 

визначення того, як для досліджуваних зразків змінюються параметри 

ідентичності IS, енергія Фермі EF та параметр 1. 

Для оцінки залежності енергії взаємодії сусідніх шарів графіту 1 від 

тиску використовувалися результати наведені у [97]. Згідно [98]

11 026.0 
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значення 111102 
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c для чистого графіту [55]. Залежність енергії Фермі від 

тиску для ІСГ з бромом визначається з отриманих температурних залежностей 

питомого опору при різних тисках (рис. 5.6) в умовах двовимірної моделі 

електронної структури. Для оцінки залежності енергії Фермі від тиску в ІСГ з 

хлоридом алюмінію використовувалися дані роботи [55], що демонструють 

експериментальну залежність EF = f(p) для ІСГ з інтеркалянтом молекули 

якого є полярними. За експериментальною залежністю 104.0 



GPaeV

p

EF .  
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В табл. 5.1 наведено результати розрахунку параметрів Іs, EF, 1 та 

розраховані значення плазмонної частоти pl
2 при відсутності навантаження і 

при гідростатичному тиску р = 1,2 ГПа. 

Таблиця. 5.1 

Параметри Іs, EF, 1, pl
2 при відсутності навантаження і при 

гідростатичному тиску р = 1,2 ГПа для ІСГ з хлоридом алюмінію та 

бромом 

 ІСГ – AlCl3 ІСГ – Br2 

p = 0 p = 1.2ГПа p = 0 p = 1.2ГПа 

1 0,390 еВ 0,356 еВ 0,390 еВ 0,356 еВ 

Is 1,286 нм 1,270 нм 1,038 нм 1,022 нм 

EF 0,514 еВ 0,394 еВ 0,377 еВ 0,259 еВ 

pl
2 1,09∙1021 7,26∙1020 8,16∙1021 8,37∙1019 

0

2.1

a

a



  ~1,98 ~10 

*
0

2.1

a

a



  ~2 ~(1,1-1,4) 

При використанні розрахункових параметрів IS, EF, за формулою (5.5) 

обчислювали співвідношення питомого опору під тиском 1,2 ГПа і за 

відсутності тиску 
0

2.1

a

a



 . Значення цих співвідношень також наведені в табл. 5.1. 

Для порівняння в таблиці представлено співвідношення експериментальних 

значень питомого опору за відсутності тиску і тиску 1,2 ГПа 
0

2.1

a

a



 . 

Як видно з таблиці, для ІСГ з хлоридом алюмінію спостерігається дуже 

хороше співвідношення між розрахунковими та експериментальними 

значеннями 
0

2.1

a

a



 . Що стосується ІСГ з бромом, то для цього з'єднання 

розрахований і визначений експериментально коефіцієнт питомого опору 
0

2.1

a

a



  

відрізняється майже в 10 разів. 
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Такі відмінності можуть бути пов'язані з тим, що в ІСГ з бромом під 

тиском виникають структурні фазові переходи в шарах інтеркалянту, які 

призводять не тільки до зміни коефіцієнта акомодації внаслідок зміни 

структури полібромних ланцюгів, але і викликають зміну характеру взаємодії 

графіту і шарів інтеркалянту і, як наслідок, істотно змінюють електрон-

фононну взаємодію. 

Таким чином, зменшення питомого електроопору в зразках графіту ДАГ 

при прикладанні гідростатичного тиску пов’язано із збільшенням перекриття 

між валентною зоною та зоною провідності, що приводить до зростання 

концентрації вільних носіїв заряду. Зменшення відстані між шарами графіту 

під тиском і, відповідно, збільшення перекриття валентної зони і зони 

провідності є процесом незворотнім: при знятті навантаження електроопір 

дещо зростає, але не набуває початкового значення. 

5.3. Висновки до розділу 

Встановлено, що прикладання всебічного тиску до 1,2ГПа приводить до 

зміни електронної структури дрібнокристалічного графіту, а саме до 

збільшення перекриття валентної зони і зони провідності і, відповідно, до 

зміщення рівня Фермі приблизно на 20% в порівнянні з не навантаженим 

зразком. 

На основі  експериментального дослідження залежностей питомого 

електроопору ІСГ на основі ДАГ з бромом в умовах прикладання всебічного 

тиску було показано, що, при прикладенні тиску до 1,2ГПа, температура 

фазового переходу в зразках ІСГ на основі дрібнокристалічного графіту 

зміщується в бік більш високих температур. Причому зміна опору при фазових 

переходах в зразках під тиском значно нижче, ніж у зразків за відсутності 

прикладеного тиску. 

У термінах двовимірної моделі електронної структури оцінена енергії 

Фермі та їх залежність від тиску для ІСГ з хлоридом алюмінію та бромом. 

У рамках моделі Грімваля оцінено модельне співвідношення питомого 

опору під тиском і за відсутності тиску. Виявлено, що для ІСГ з хлоридом 
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алюмінію спостерігається дуже хороше співвідношення розрахункових і 

експериментальних значень питомого опору, тоді як для ІСГ з бромом 

розрахунковий і визначений експериментально коефіцієнт питомого опору 

відрізняються майже в 10 разів. 

Зменшення питомого електроопору в зразках графіту ДАГ при 

прикладанні гідростатичного тиску пов’язано із збільшенням перекриття між 

валентною зоною та зоною провідності, що приводить до зростання 

концентрації вільних носіїв заряду. Зменшення відстані між шарами графіту 

під тиском і, відповідно, збільшення перекриття валентної зони і зони 

провідності є процесом незворотнім: при знятті навантаження електроопір 

дещо зростає, але не набуває початкового значення. 

Оригінальні результати, наведені в Розділі 5, опубліковані автором у 

роботах [99,101] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

6. Висновки 

1. Дослідження методом рентгенівської дифракції виявили особливості 

ФП в ІСГ на основі ДАГ з інтеркалянтом полярного та неполярного типу. 

2. Вперше показано, що для ІСГ на основі ДАГ, при ФП в шарах 

інтеркалянту, утворених з молекул, що є полярними (ICl, AlCl3), відбувається 

перехід аніонів хлориду йоду з двовимірного квазірідкого невпорядкованого 

стану у впорядкований двомірний квазікристалічний стан в температурній 

області ~ 200 – 260 K. 

3. В ІСГ на основі ДАГ в шарах інтеркалянту, утворених з молекул, що є 

неполярними (Br2), в температурному інтервалі від 153К до 300К відбуваються 

три ФП різних типів, а саме: у високотемпературному інтервалі (T~300) ФП, 

при якому відбувається кристалізація брому з квазірідкого стану і формується 

неспіврозмірна з графітовими шарами решітка; ФП за температури 250К, під 

час якого впорядкування брому в шарі змінюється від неспіврозмірної до 

співрозмірної з графітовими шарами решітки; ФП за температури Т=160К, під 

час якого відбувається фазовий перехід в шарах брому від однієї співрозмірної 

до іншої співрозмірної з графітовими шарами решітки. 

4. Показано, що температури ФП для ІСГ як з полярними, так і з 

неполярними інтеркалянтами зсуваються в область низьких температур 

(приблизно на 80К), в порівнянні з температурами аналогічних ФП у ІСГ на 

основі ВОПГ. 

5. Показано, що температурні інтервали, в яких відбуваються ФП, 

повністю збігається з температурними інтервалами, в яких спостерігаються 

особливості температурної залежності транспортних властивостей, таких як 

питомий опір і термо-ерс. 

6. Встановлено, що аномалії транспортних властивостей при структурних 

фазових переходах в ІСГ з полярним інтеркалянтом пов'язані тільки зі зміною 

ефективного часу релаксації носіїв заряду, в той час як для ІСГ з неполярним 

інтеркалянтом при фазових переходах від однієї до іншої співрозмірної 

решітки спостерігається зміна частки заряду, яку шари інтеркалянту 
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передають шарам графіту, і, отже, змінюється густина станів на рівні Фермі 

N(EF). 

7. Показано, що ІСГ на основі ДАГ, на відміну від вихідного для 

інтеркаляції ДАГ, є двовимірними матеріалами, і температурна залежність 

електроопору в них описується в рамках теорії слабкої локалізації і ефектів 

взаємодії носіїв заряду для двомірного випадку. 

8. Встановлено, що прикладання всебічного тиску до 1,2ГПа приводить 

до зміни електронної структури ДАГ, а саме, до збільшення перекриття 

валентної зони і зони провідності і, відповідно, до зміщення рівня Фермі 

приблизно на 20% в порівнянні з ненавантаженим зразком. 

9. Встановлено, що при прикладенні тиску до 1,2ГПа температура 

фазового переходу в зразках ІСГ на основі дрібнокристалічного графіту 

зміщується в бік більш високих температур. Причому зміна опору при фазових 

переходах в зразках під тиском значно нижче, ніж у зразків за відсутності 

прикладеного тиску. 
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