
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

ДЗЯЗЬКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 

 

УДК 546.64’65’56’73’74+549.5 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ІЗОМОРФНОЗАМІЩЕНІ СКЛАДНООКСИДНІ СПОЛУКИ ТА ФАЗИ НА 

ОСНОВІ РЗЕ І ПЕРЕХІДНИХ 3d-МЕТАЛІВ 

 

02.00.01 – неорганічна хімія 

 

 

Подається на здобуття наукового ступеня 

доктора хімічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів 

і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

_________(О.Г. Дзязько) 

 

Науковий консультант: НЕДІЛЬКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ,  

доктор хімічних наук, професор 

 

Київ – 2020 



2 

АНОТАЦІЯ 

Дзязько О. Г. Ізоморфнозаміщені складнооксидні сполуки та фази на основі 

РЗЕ і перехідних 3d- металів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.01 «Неорганічна хімія». – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерство освіти і науки України, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2020. 

 

Дисертаційна робота присвячена синтезу та дослідженню фізико-хімічних 

властивостей ізоморфнозаміщених складно оксидних сполук (СОС) на основі 

рідкісноземельних елементів (РЗЕ) і перехідних 3d- металів із структурою 

перовськіту та споріднених до неї, знаходженню закономірностей впливу хімічного 

складу і будови на їх властивості. 

Вперше досліджено вплив фазоутворення та кисневої нестехіометрії на 

провідні властивості фаз Руддлесдена-Поппера (ФРП) в області 300-78 К в системах 

La-Ni-O, Pr-Ni-O i Nd-Ni-O. Знайдено оптимальні умови синтезу фаз та досліджено 

їх фізико-хімічні властивості. Показано, що висока провідність в системі La-Ni-O 

обумовлена наявністю катіонів Ni
3+

. 

Вперше проведено дослідження гетеровалентного ізоморфного заміщення в 

ФРП La3-xМxNi2O7-δ і La4-xМxNi3O10-δ (М = Ca, Sr, Ba) в широкому інтервалі заміщень 

(0≤x≤2,0). Показано, що межі гетеро валентного ізоморфного заміщення лімітуються 

не лише розмірами замісників, але і кількістю нестехіометричного оксигену. 

Максимальну протяжність твердих розчинів мають кальцій-вмістні тверді розчини, 

а мінімальну – барій-вмістні. Допування лужноземельними металами в усіх 

системах до певних меж призводить до втрати металічного типу провідності та 

переходу СОС в напівпровідниковий стан з пониженням шаруватості ФРП. 

З метою пошуку нових каталітично активних СОС на основі перовськіту 

досліджено ізоморфно заміщені системи на основі кобальтату лантану з лужними і 
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лужноземельними елементами: М‘M‖CoO3-δ (M‘=Sr, La; M‖=Li, Na, K),  

La1-3хLiхМ2хCoO3-δ (М = Са, Sr, Ва; 0≤x≤0,33), La1-2хLiхМхCoO3-δ (М = Са, Sr, Ва; 

0≤x≤0,5); нікелатів лужних і лужноземельних металів M‘M‖NiO3-δ(M‘=Sr, Ba, La; 

M‖=Li, Na, K) і манганітів лужних і лужноземельних металів SrM‘MnO3-x (M‘=Li, 

Na, K). Показано, що в реакціях окиснювального сполучення метану (ОСМ) 

селективність манганітів, нікелатів і кобальтатів стронцію допованих лужними 

металами по перетворенню метану в вищі вуглеводні складає більше 95%. В 

реакціях окиснення моноксиду вуглецю (ОМВ) високу каталітичну активність 

проявляють тверді розчини на основі кобальтату лантану доповані літієм і 

лужноземельними металами. Встановлено, що температура 100% конверсії СО 

понижується при збільшенні середнього іонного радіусу лужноземельного металу. 

Знайдено нові провідні і надпровідні сполуки на основі купратів РЗЕ. Вперше з 

використанням вторинного індукційного нагріву синтезовано BaCuO2.25, уточнено 

його структуру і досліджено діелектричні властивості в температурному інтервалі 

453-593 К, та показано, що ця сполука є напівпровідником з енергією активації 0,2 

eV і термоактивованим типом провідності. 

Проведено дослідження твердих розчинів Y1-xBixBa2Cu3O7-δ, YBa2-xKxCu3O7-δ і 

YBa2Cu3-xPbxO7-δ з метою виявлення впливу заміщень в різних кристалографічних 

підгратках на надпровідні властивості Y-123 ВТНП кераміки. Знайдено області їх 

гомогенності та досліджено резистивні властивості. Показано, що найменш 

руйнівний вплив на надпровідність в цих системах викликає заміщення в барієвій 

підгратці структури Y-123 на катіони калію. Проведено дослідження впливу 

ізоморфного заміщення міді плюмбумом на надпровідні властивості системи 

YBa2Cu3-xPbxO7-δ в інтервалі заміщень 0≤x≤0,2 із використанням різних сполук 

барію, а саме BaCO3, BaO2 і Ba(NO3)2. Показано, що при однакових умовах синтезу 

найкращі надпровідні властивості проявляються при використанні для синтезу 

перекису барію BaO2, в той же час найбільшу область гомогенності для 

вищенаведеної системи мають тверді розчини одержані з використанням нітрату 

барію. Також було проведено спробу одержання безкупратних надпровідників, 

аналогів Y-123 -YBa2Ni3-хZnxO7-δ (0≤x≤3). Дослідження цієї системи показало 
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обмежену область утворення твердих розчинів в інтервалі заміщень 0,5≤x≤1,5 

тетрагональної симетрії, провідність якої корелює із вмістом нікелю. 

Спектроскопічними методами (ЕПР, СДВ) визначено, що наявні в зразках іони Ni
3+

 

знаходяться в низько спіновому стані в октаедричному оточенні. 

Проведено визначення впливу методу синтезу на кисневу нестехіометрію і 

фізико-хімічні властивості недавно відкритого представника ВТНП купратів Y-358 

(Y3Ba5Cu8O18+δ). Показано, що надпровідні властивості цієї сполуки одержаної за 

методом золь-гель технології дещо кращі (Tc=93-94K) за зразок, синтезований 

твердофазним методом. 

Для визначення впливу ізоморфного заміщення на структурні і надпровідні 

властивості Y-358 було досліджено системи з заміщенням у підгратці ітрію і барію. 

Встановлено, що область гомогенності системи Y3-xCsxBa5Cu8O18+δ становить 

0≤х≤0,1, з температурою переходу у надпровідний стан Tc = 92-93 K. Цікавим є те, 

що при заміщенні не відбувається суттєвої зміни надпровідних характеристик. При 

дослідженні системи Y3Ba5-xSrxCu8O18+δ показано, що область гомогенності твердих 

розчинів знаходиться в межах 0≤x≤0,2, і всі одержані сполуки є надпровідними з 

дуже вузькою шириною переходу у надпровідний стан при Tc = 79-82 К в залежності 

від концентрації замісника. 

Методом СОК синтезовано, визначено оксигенну стехіометрію та досліджено 

фазовий склад перовськітів LaBa2M
1
2M

2
5-xCuxO15- (M

1
=Ca, Sr; M

2
=Co, Ni). Показано 

утворення тільки двох кубічних (La0,2Ba0,4Ca0,4CuO2,01, La0,2Ba0,4Sr0,4Cu0,4Co0,6O2,34) і 

двох тетрагональних (La0,2Ba0,4Sr0,4CuO2,15, La0,2Ba0,4Ca0,4Cu0,4Co0,6O2,42) 

перовськітоподібних фаз. Для однофазних сполук виявлено напівпровідниковий 

характер залежності провідності в температурному інтервалі (300-78К), за винятком 

кубічного перовськіту La0,2Ba0,4Sr0,4Cu0,4Co0,6O2,34, який проявляє аномальну 

поведінку резистивних властивостей в області температур рідкого нітрогену, що 

може бути результатом зміни електронно спінового стану і характеру обмінних 

процесів. За даними хімічного аналізу, середній заряд іонів міді і кобальту в цій 

сполуці дорівнює +2,48.  
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Синтезовано та досліджено композитні матеріали на основі ВТНП кераміки 

YВa2Cu3O6,91 (Y-123) та Bi2Sr2CaCu2O8,2 (Bi-2212) з неорганічними - Al2O3, ZrO2, 

Nb2O5 та Ta2O5 та полімерними (поліетиленглікольдиметакрилат) добавками. 

Показано, що за своєю стабілізуючою дією до деградації композитних матеріалів, 

неорганічні легуючи добавки можна розмістити в ряд: ZrO2 ≤ Al2O3 ≈ Ta2O5 ≤ Nb2O5 

(для Y-123); і ZrO2<Ta2O5<Nb2O5< Al2O3 (для Bi-2212). Для полімер-керамічних 

композитних матеріалів двох типів: де окремі гранули надпровідної кераміки 

знаходяться в матриці полімеру (0-3 композити) і композити, де надпровідна та 

полімерна фази утворюють трьох-вимірні структури (3-3 композити) 

поліетиленглікольдиметакрилату з Y-123 та Bi-2212 досліджено деградацію під дією 

вологого середовища та водяної пари. Знайдено, що для обох типів полімер-

композитних матеріалів спостерігається покращення механічних властивостей. 

Матеріалу можна досить легко надати складну форму виробів, і вони мають високу 

стійкість до дії вологого середовища і гарячої водяної пари. Визначено, що для 3-3 

композитів, на відміну від 0-3 композитів, резистивні та магнітні властивості 

повністю зберігаються. 

 

Ключові слова: складні оксидні сполуки (СОС), нікелати, кобальтати, 

манганіти, купрати, надпровідні сполуки, киснева нестехіометрія, резистивні 

властивості, каталітичні властивості, імпедансна спектроскопія. 
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SUMMARY 

Dzyazko О.G. Isomorphic compose Oxide Compounds and phases the based on REE 

and Transition 3d- metals. – Qualifying scientific work of the rights of manuscripts. 

 

Dissertation for the degree of Doctor of Chemical sciences in the speciality of 

02.00.01 ―Inorganic Chemistry‖. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

 

The dissertation work in Devoted to Synthesis and investigations of physicochemical 

Properties of complex Oxide Compounds (COC) based on Rare-Earth Elements (REE) 

and Transition metals of perovskite structure and similar to in.  

The effect of phase formation and oxygen non-stoichiometry on conductive 

Properties of Ruddlesden-Popper phase (RPP) has been investigations first for the systems 

of La-Ni-O, Pr-Ni-O i Nd-Ni-O in the field of low temperatures (300-78 К). The optimal 

conditions for Synthesis of the phase has been found, their physicochemical Properties 

were researched. It has shown that high conductivity of the La-Ni-O is due to Ni
3+

 ions.  

The influence of heterovalent isomorphic substitution in such RPP has for the first 

time La3-xМxNi2O7-δ and La4-xМxNi3O10-δ (М = Ca, Sr, Ba) in a wide substitution interval 

(0≤x≤2,0) has been studied. As shown, heterovalent isomorphic substitution is limited by 

the substitute size. The longest regions of Solid solutions are attributed for calcium-

containing Solid solutions, the shortest regions are characteristic for barium-containing 

ones. Doping of alkaline earth metals of all the systems up to a certain limit leads to loss 

of metallic conductivity and transition of COC to semiconductive state accompanied by 

decrease of RPP lamination. 

In order to search new catalytically active perovskite-based COC, isomorphically 

substituted systems based on lanthanum cobaltate with alkaline and alkaline-earth 

Elements were investigated: М‘M‖CoO3-δ (M‘=Sr, La; M‖=Li, Na, K), La1-3хLiхМ2хCoO3-δ 

(М = Са, Sr, Ва; 0≤x≤0,33), La1-2хLiхМхCoO3-δ (М = Са, Sr, Ва; 0≤x≤0,5); nickelates of 

alkaline and alkaline-earth metals M‘M‖NiO3-δ (M‘=Sr, Ba, La; M‖=Li, Na, K) and 

manganates of alkaline and alkaline-earth metals SrM‘MnO3-x (M‘=Li, Na, K). It has been 
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shown that selectivity of strontium manganates, nickelates and cobaltate doped with 

alkaline metals reaches more than 95% for the reactions of methane oxidation. Solid 

solutions based on lanthanum cobaltate doped with lithium and alkaline-earth metals 

demonstrate high catalytic activity in reactions of oxidation of carbon monoxide. The 

temperature of 100% СО conversion has been established to decrease with increase of 

average ion radius of alkaline-earth metal. 

In order to search new conductive and superconductive compounds, REE cuprate and 

new high temperature superconductors (HTSС) were synthesized and studied. BaCuO2.25 

has been synthesized first using secondary induction heating, its structure has been 

specified, dielectric properties were investigated within the temperature interval of 453-

593 К. It was shown that this compound is a semiconductor with thermos-activated type of 

conductivity, the energy activation of which is 0,2 eV. 

In order to establish the effect of a substitute in different crystallographic sublattices 

on superconductive properties of Y-123 HTSC ceramics, solid solutions of  

Y1-xBixBa2Cu3O7-δ, YBa2-xKxCu3O7-δ and YBa2Cu3-xPbxO7-δ were investigated. Their 

homogeneity regions have been found; superconductive properties were investigated. The 

least destructive effect of electrical conductivity in these systems is the substitution in 

barium sublattice of the Y-123 structure with potassium cations. YBa2Cu3-xPbxO7-δ 

systems were investigated within the substitution intervals of 0≤x≤0,2 using different 

barium sources, namely BaCO3, BaO2 and Ba(NO3)2. It was shown that the best 

superconductive properties are expressed, when barium peroxide is used (other synthesis 

conditions are similar). At the same time, the largest homogeneous region has been found 

for the solid solutions obtained using barium nitrate. The attempt to obtain copper-less 

semiconductors, which are similar to Y-123 -YBa2Ni3-хZnxO7-δ (0≤x≤3), has been made. 

The research of this system showed the limited region of formation of solid solutions 

within the substitution interval of 0,5≤x≤1,5 of tetragonal symmetry, the conductivity of 

which correlates with this nickel content. As determined involving spectroscopy methods 

(ЕPR, diffuse reflectance spectroscopy), Ni
3+ 

ions in the samples are in a low spin state in 

octahedral environment. 
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The effect of synthesis method on oxygen non-stoichiometry and physicochemical 

properties of a new representative of HTSC cuprates, namely Y-358 (Y3Ba5Cu8O18+δ), was 

investigated. As established, superconductive properties of this compound, which was 

obtained by means of sol-gel method, are better comparing with the sample obtained with 

a solid phase method. 

In order to establish the effect of isomorphic substitution on structure and 

superconductive properties of Y-358, the systems with substitution in a sublattice of 

yttrium and barium were investigated. The homogeneity region of the Y3-xCsxBa5Cu8O18+δ 

system is 0≤х≤0,1, the superconductivity temperature is Tc = 92-93 K. It is interesting that 

the substitution causes no sufficient change of superconductivity characteristics. For the 

Y3Ba5-xSrxCu8O18+δ systems, the homogeneity field of solid solutions is within the interval 

of 0≤x≤0,2, all the obtained compounds are superconductive with a very narrow wideness 

of superconductive transition at Tc = 79-82 К depending of the substitute concentration. 

Anomalous behavior of resistive properties in the field of low temperatures has been 

discovered for the mixed perovskite of La0.2Ba0.4Sr0.4Cu0.4Co0.6O2.34. The resistance of this 

compound disappears completely at 88 К, further it grows up to 78 К. This can be a result 

of a change of electron spin state and character of exchange processes. 

Protection of HTSС compounds against degradation in environment is actual 

problem. In order to solve it, composite materials based on HTSС ceramics, such as 

YВa2Cu3O6,91 (Y-123) and Bi2Sr2CaCu2O8,2 (Bi-2212) containing inorganic (Al2O3, ZrO2, 

Nb2O5 аnd Ta2O5) and polymer (polyethylene glycol dimethacrylate) additives. According 

to their stabilizing effect, the inorganic alloying additives are in the row: ZrO2 ≤ Al2O3 ≈ 

Ta2O5 ≤ Nb2O5 (for Y-123); and ZrO2<Ta2O5<Nb2O5< Al2O3 (for Bi-2212). Polymer-

ceramic composite materials can be divided to two types. The first one is individual 

granules of the superconductive ceramics are in the polymer matrix (0-3 composites). The 

second type are three-dimension phases of superconductive and polymer components (3-3 

composites of polyethylene glycol dimethacrylate) with Y-123 аnd Bi-2212. Degradation 

of the composites affected by humidity and water vapor has been investigated; the 

composites are stable under these conditions. As found, two types polymer-composite 
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materials show improvement of mechanical properties: the material is easy to shape. 3-3 

composites save their resistive and magnetic properties as opposed to 0-3 composites. 

 

Keywords: complex oxide compounds, nickelates, cobaltates, manganates, cuprates, 

superconductors, oxygen non-stoichiometry, resistive properties, catalytic properties, 

impedance spectroscopy. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу потребує 

створення нових багатофункціональних матеріалів з наперед заданими фізико-

хімічними властивостями. Серед таких перспективних матеріалів особливе значення 

знайшли складні оксидні сполуки (СОС) на основі перехідних 3d- металів з 

рідкісноземельними і лужноземельними елементами та їх тверді розчини на основі 

структури перовськіту та споріднених до неї. 

Такі СОС знаходять широке використання в мікроелектроніці, каталізі та 

сенсорній техніці завдяки своїм неперевершеним властивостям, а саме: мають 

високі провідні і надпровідні характеристики, меншу питому густину і високу 

хімічну стійкість до сильно окисних середовищ в порівнянні з металами, цінні 

електрофізичні, магнітні та каталітичні властивості. 

Епохальне відкриття явища високотемпературної надпровідності в 1986 році 

Берднорцом і Мюллером на складних купратах РЗЕ призвело до інтенсифікації 

пошуку нових СОС на основі нікелатів, кобальтатів і купратів f-елементів з 

високопровідними та іншими цінними властивостями. 

При створенні сучасних функціональних матеріалів з особливими магнітними, 

електрофізичними (діелектричними, високо провідними та надпровідними), а також 

каталітичними властивостями важливу роль відіграють складнооксидні сполуки на 

основі перехідних 3d- металів та РЗЕ з перовськітною та/або перовськітоподібною 

структурою. Більшість із вищезазначених сполук належить до систем із сильними 

електронними кореляціями (сильними кулонівськими відштовхуваннями між d-

електронами), в тому числі високотемпературні надпровідні оксиди купруму, а 

також нікелати та кобальтати, які демонструють перехід метал-діелектрик і 

проявляють високу каталітичну активність в реакціях окиснення СО та вуглеводнів.  

Будучи одним із найбільш перспективних класів оксидних матеріалів із 

структурно-чутливими властивостями, високотемпературні надпровідні купрати до 

сьогоднішнього дня залишаються поки що недостатньо вивченими, але й 

найцікавішими об‘єктами для фундаментального дослідження. Останнім часом 

особлива увага приділяється надпровідним полікупратним системам R2Ba4Cu7O15-δ 
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(R-247), R = Y (Тс = 40 К), Pr (10 – 16 К), Er (89 К), Dy (60 К) та Y3Ba5Cu8O18 (Y-358) 

з Тс = 100 К. R-247 та Y-358 мають перовськітоподібну структуру з лінійним 

чергуванням 123- та 124-блоків вздовж напрямку с. Важливо відмітити, що 

полікупрати є метастабільними фазами, а їх утворення відбувається лише за певних 

умов проведення реакції (температура, парціальний тиск кисню, введення 

замісників).  

В кобальтатах зустрічаються всі явища, відомі для купратних систем: переходи 

діелектрик-метал, конкуренція антиферомагнітного та феромагнітного обмінів, 

гігантський магнітоопір, аномально велику термо-Е.Р.С. і навіть надпровідність. 

Унікальні особливості магнітних, електричних та структурних властивостей 

кобальтатів обумовлюються конкуренцією низькоспінового, проміжного спінового 

та високо спінового станів. 

Детально були досліджені електрофізичні характеристики всіх СОС в області 

низьких температур (300-78 К), подібних до складних купратів, в тому числі і 

нікелатів рідкоземельних елементів. Хоча підтверджених надпровідних 

властивостей у нікелатів не виявлено, було запропоновано використовувати ці 

оксидні композиції як електродні та резистивні матеріали для паливних комірок, а 

також знайдено їх перспективні каталітичні властивості в реакціях окиснення 

вуглеводнів. 

Наявність в СОС на основі перехідних 3d- металів і РЗЕ (або Y) двох або 

більше кристалографічно нееквівалентних катіонних позицій, аніонних та катіонних 

вакансій, нестехіометричного оксигену, різноспінові стани перехідних 3d- металів 

дають можливість шляхом ізоморфних заміщень цілеспрямовано змінювати фізико-

хімічні властивості при одержанні матеріалів з набором заданих фізико-хімічних 

характеристик. Зазначається, що каталітичні властивості оксидних матеріалів 

значною мірою корелюють з методикою синтезу. Навіть незначні зміни в процесах 

підготовки та термічної обробки шихти призводять до кардинальних змін як 

селективності, так і направленості каталітичних процесів. 

Наряду із удосконаленням властивостей та розробкою нових оксидних 

матеріалів актуальним є створення прогресивних, раціональних технологій їх 
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синтезу у вигляді високодисперсних порошків, що є однією із умов одержання 

каталізаторів. Слід зауважити, що для цієї мети використовують хімічні методи 

гомогенізації, найпоширеніші з яких золь-гель (цитратний) метод та сумісне 

осадження. 

Таким чином, пошук та дослідження взаємозв‘язку між хімічним складом, 

структурою, електрофізичними та каталітичними властивостями, кисневою 

стехіометрією, впливу на величину кисневого індексу режимів та середовища 

термічної обробки, а також введення добавок, дозволяють одержувати фізико-

хімічні дані, необхідні для покращення параметрів оксидних матеріалів і 

подальшого їх практичного застосування, а тому такі дослідження мають важливе 

значення в пошуку нових перспективних матеріалів для сучасної промисловості. 

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

роботу виконано на кафедрі неорганічної хімії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у відповідності з координаційними планами 

досліджень по держбюджетним темам:4.3/627 Державного фонду фундаментальних 

досліджень Державного комітету з науки і технологій "Синтез оксидних матеріалів 

за методом золь-гель технології"; Міністерства Освіти України "Синтез та 

дослідження ВТНП матеріалів на основі складних оксидів металів"; 4.4/614 

Державного фонду фундаментальних досліджень Міністерства України з питань 

науки і технології "Оптимізація умов синтезу складнооксидних композицій". 

«Хімічні енергозберігаючі методи синтезу оксидних сполук з заданими 

надпровідними властивостями та сегнетоелектричними властивостями»  

(ғ держреєстрації 197U003109), «Оксидні матеріали з особливими 

електрофізичними властивостями» (ғ держреєстрації 0101U001160) та «Вплив 

складу, структури та методів одержання на властивості оксидних керамічних та 

монокристалічних матеріалів» (ғ держреєстрації 0106U005892). ―Синтез 

неорганічних та координаційних сполук для створення нових функціоналізованих 

матеріалів‖ (номер державної реєстрації 0111U005046,2011-2015р.) та ―Синтез та 

дослідження складнооксидних та різнометалічних координаційних сполук як основи 

нових поліфункціональних матеріалів‖(номер державної реєстрації 0116U002560, 
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2016-2018р.), Кристалохімічний дизайн і функціональні властивості нових 

складнооксидних сполук та гібридних наноструктур на їх основі (номер державної 

реєстрації 0119U100316, 2019-2021 р.). 

Мета і задачі дослідження. Основною метою роботи є синтез нових 

складнооксидних сполук із структурою перовськіту та споріднених до неї з 

особливими фізико-хімічними властивостями, а також модифікування вже відомих 

оксидних сполук, встановлення взаємозв‘язків між хімічним складом, будовою та 

властивостями СОС на основі РЗЕ, лужних, ЛЗМ і мангану, кобальту, нікелю та 

купруму, встановлення впливу методу синтезу та середовища проведення реакції 

(повітря, О2), пошук шляхів покращення властивостей СОС для створення нових 

ефективних матеріалів із широкими областями практичного застосування. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі: 

- визначити умови утворення та удосконалити методики синтезу складних 

оксидів на основі РЗЕ, лужноземельних металів та нікелю; 

- визначити умови фазоутворення та знайти області гомогенності синтезованих 

СОС; 

- оцінити вплив методу синтезу (керамічний, сумісне осадження 

гідроксокарбонатів та гідроксооксалатів) та прожарювання в атмосфері кисню на 

властивості кобальтатів та купратів; 

- одержати серії зразків у системах La-Ni-O, Pr-Ni-O, Nd-Ni-O, Ba-Cu-O, Y-Bi-

Ba-Cu-O, Y-Ba-K-Cu-O, Y-Ba-Cu-Pb-O, La-Li-M-Co-O (М = Са, Sr, Ва), Y-Ba-Ni-Zn-

O, Y-Ba-Cu-O, Y-M-Ba-Cu-O (M = Cs, Sr) з використанням хімічних методів 

гомогенізації (сумісне осадження, золь-гель метод) та твердофазного синтезу; 

- встановити концентраційні залежності параметрів комірки для однофазних 

зразків визначити вплив природи замісників на фізико-хімічні властивості 

одержаних складних оксидів; 

- дослідити СОС на основі манганітів, кобальтатів і нікелатів в реакції 

каталітичного окиснення СО; 

- встановлення залежностей між складом, структурою і фізико-хімічними 

характеристиками цих складних оксидів, окреслити перспективи їх практичного 
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застосування. 

Об’єкти дослідження: Об‘єктами даного дослідження були складні оксидні 

системи на основі нікелю: La2-xNiO4-δ (0x1), Pr2-xNiO4-δ (0x1), Nd2-xNiO4-δ 

(0x1), M‘M‖NiO3-δ (M‘=Sr, Ba, La; M‖=Li, Na, K); міді: Y1-xBixBa2Cu3O7-δ, 

YBa2-xKxCu3O7-δ, YBa2Cu3-xPbxO7-δ, LaBa2M
1
2M

2
5-xCuxO15- (M

1
=Ca, Sr; M

2
=Co, Ni), 

Y3Ba5Cu8O18+δ, Y3-xCsxBa5Cu8O18+δ (0≤x≤0,2), Y3Ba5-xSrxCu8O18+δ (0≤x≤0,2); нікелю та 

цинку: YBa2Ni3-хZnxO7-δ (0≤x≤3), кобальту: M‘M‖CoO3-δ (M‘=Sr, La; M‖=Li, Na, K), 

La1-3хLiхМ2хCoO3-δ (М = Са, Sr, Ва; 0≤x≤0,33), La1-2хLiхМхCoO3-δ (М = Са, Sr, Ва; 

0≤x≤0,5); марганцю: SrM‘MnO3-x(M‘=Li, Na, K), композитні матеріали на основі 

ВТНП Y-123iBi-2212. 

Предмет дослідження: Хімічні перетворення, що мають місце при синтезі 

складних оксидів на основі РЗЕ, лужних, лужноземельних та перехідних 3d- металів, 

ізоморфне заміщення в ФРП, фазовий склад, структурні особливості, електрофізичні 

властивості, киснева нестехіометрія та каталітичні властивості досліджуваних 

зразків. 

Методи дослідження: Хімічний аналіз (гравіметричний, титрометричний: 

йодометричне и трилонометричне титрування) вмісту металів у вихідних реагентах 

використовували для корегування мольного співвідношення при синтезі СОС і 

визначення в них вмісту нестехіометричного кисню. 

Рентгенівська дифрактометрія застосовувалась при досліджені фазоутворення, 

ідентифікації фазового складу зразків (рентгенофазовий аналіз (РФА)), так і для 

уточнення кристалічної будови окремих фаз (метод Рітвельда). 

Для дослідження процесів розкладу шихти і фазоутворення під час синтезу 

наряду з РФА використовували ІЧ-спектроскопію та термогравіметричний 

аналіз(ТГА). Електронний парамагнітний резонанс (ЕПР) і спектроскопія дифузного 

відбиття (СДВ) застосовувались для визначення координаційного оточення і 

спінових станів іонів перехідних 3d- металів. Морфологію та розміри частинок 

синтезованих матеріалів визначали за допомогою скануючої електронної 

мікроскопії (СЕМ) та трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ).  

Температура переходу у надпровідний стан і питомий електричний опір 
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складних оксидів вимірювали чотирьох-контактним методом на приладах Pillar-

1UM та АСТН в інтервалі температур 300 – 77 К.  

Імпедансна (діелектрична) спектроскопія використовувалися для визначення 

електропровідності СОС при кімнатній температурі (спектрометр Autolab PGSTAT 

12/FRA-2) і в температурному інтервалі від 453 К до 593 К (1260 Impedance/Gain-

phase Analyzer (Solartron Analytical)) у діапазоні частот 10
-2

-10
6
 Гц. 

Вивчення каталітичних властивостей складних оксидів було проведено на 

спеціальному експериментальному обладнанні проточного типу, в лабораторії 

каталізу Інституту фізичної хімії ім. Писаржевського НАН України. Реакцію 

окиснювального сполучення метану (ОСМ) в присутності перовськітних 

каталізаторів проводили в періодичному програмованому режимі проведенням 

реакції окиснення метану до вищих вуглеводнів. Каталітичну активність зразків в 

реакції окиснення моноксиду вуглецю (ОМВ) киснем вивчали та характеризували 

по ступеню перетворення СО в СО2, і по вибірковості по СО2. 

Наукова новизна одержаних результатів. Полягає в знаходженні нових 

перспективних складнооксидних сполук та фаз на основі РЗЕ і перехідних 3d- 

металів на основі нікелю, кобальту і купруму та лужноземельних металів. 

Вперше визначено умови термічної обробки сумісноосадженої шихти при 

одержанні СОС (La, Pr, Nd)2-xNiO4- (0≤x≤1) та межи стійкості твердих розчинів в 

цих системах. Вперше досліджено ізоморфне заміщення в фазах Руддлесдена-

Поппера (ФРП) La3-xMexNi2O7-, та La4-xMexNi3O10- (Me = Ca, Sr, Ba) у широкому 

інтервалі заміщення (0≤x≤2). Одержано складні оксиди зі структурою перовськіту 

загального складу LaBa2M
1
2M

2
5-xCuxO15- (M

1
=Ca, Sr; M

2
=Co, Ni). Досліджено 

фазовий склад, кисневу нестехіометрію утворених композицій та її вплив на 

електрофізичні властивості зразків у низькотемпературному інтервалі. 

Удосконалено методику синтезу нікелатів рідкоземельних елементів за 

допомогою методу сумісного осадження іонів металів з розчину їх нітратів з 

наступною термічною обробкою отриманої шихти. 
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Вперше одержано кобальтати La1-3хLiхМ2хCoO3-δ (М = Са, Sr, Ва; 0≤x≤0,1) та  

La1-2хLiхSrхCoO3-δ (0≤x≤0,1), підтверджено їх індивідуальність та вивчено фізико-

хімічні властивості. 

Вперше з використанням вторинного індукційного нагріву синтезовано 

BaCuO2.25, уточнено його структуру і досліджено діелектричні властивості в 

температурному інтервалі 453-593 К. 

Проведено дослідження твердих розчинів Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (0≤x≤0,25), 

YBa2-xKxCu3O7-δ (0≤x≤0,3) і YBa2Cu3-xPbxO7-δ (0≤x≤0,2) з заміщеннями в різних 

кристалографічних підгратках Y-123 ВТНП кераміки. 

Показано, що використанням різних сполук барію, а саме BaCO3, BaO2 і 

Ba(NO3)2 при синтезі системи YBa2Cu3-xPbxO7-δ (0≤x≤0,2) в однакових умовах 

найкращі надпровідні властивості проявляються при використанні BaO2, в той же 

час найбільшу область гомогенності мають тверді розчини одержані з 

використанням нітрату барію. 

Вперше проведено визначення впливу методу синтезу на кисневу 

нестехіометрію і фізико-хімічні властивості недавно відкритого представника ВТНП 

купратів Y-358 (Y3Ba5Cu8O18+δ). 

Вперше досліджено ізоморфне заміщення у підгратці ітрію і барію та його 

вплив на надпровідні властивості на прикладі систем Y3-xCsxBa5Cu8O18+δ і  

Y3Ba5-xSrxCu8O18+δ (0≤x≤0,2). 

Вперше проведено ізоелектронне заміщення катіону міді Cu
2+

 (3d
9
, S = 1/2) на 

Zn
2+

 (3d
10
, S = 0) та Ni

2+
 (3d

8
, S = 1) та одержано нову серію сполук YBa2Ni3-хZnxO7-δ 

(2,0≤x≤2,5), встановлено їх структурні особливості та електрофізичні властивості. 

Досліджено каталітичні властивості складних нікелатів ЛЗМ, допованих 

лужними металами M‘M‖NiO3-δ (M‘=Sr, Ba, La; M‖=Li, Na, K); кобальтатів: 

M‘M‖CoO3-δ (M‘=Sr, La; M‖=Li, Na, K) і манганітів: SrM‘MnO3-x (M‘=Li, Na, K). 

Показано, що часткове заміщення стронцію на іони лужних металів призводить до 

суттєвого збільшення виходу вуглеводнів С2+ в реакції окиснювального сполучення 

метану (ОСМ). 
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Виявлено високу каталітичну активність кобальтатів La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = 

Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,1) в реакції ОМВ. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена методика синтезу 

складних нікелатів РЗЕ за допомогою методу сумісного осадження компонентів в 

промислових масштабах дасть змогу отримувати високодисперсні та однорідні 

матеріали за коротший час при меншій температурі прожарювання. Синтезовані 

нестехіометричні складні оксиди в системах (La, Pr, Nd)2-xNiO4- (0≤x≤2), та 

ізоморфно-заміщені ФРП La3-xMexNi2O7- і La4-xMexNi3O10- (Me=Ca, Sr, Ba) в 

перспективі можуть бути застосовані як електродні матеріали для паливних комірок 

та резистивних матеріалів. 

Розроблено нові каталітичні матеріали на основі нікелатів, кобальтатів і 

манганітів для переробки метану в вищі вуглеводні та окиснення СО в СО2. 

Проведено дослідження твердих розчинів з заміщеннями в різних 

кристалографічних підгратках Y-123 ВТНП кераміки. 

Вперше показано, що використанням різних сполук барію, а саме BaCO3, BaO2 і 

Ba(NO3)2 при синтезі системи YBa2Cu3-xPbxO7-δ (0≤x≤0,2) в однакових умовах 

найкращі надпровідні властивості проявляються при використанні BaO2, в той же 

час найбільшу область гомогенності мають тверді розчини одержані з 

використанням нітрату барію. 

Вперше проведено визначення впливу методу синтезу на кисневу 

нестехіометрію і фізико-хімічні властивості недавно відкритого представника ВТНП 

купратів Y-358 (Y3Ba5Cu8O18+δ). 

Існування надпровідних фаз в досліджених системах Y1-xBixBa2Cu3O7-δ 

(0≤x≤0,25), YBa2-xKxCu3O7-δ (0≤x≤0,3), YBa2Cu3-xPbxO7-δ  (0≤x≤0,2), Y3-xCsxBa5Cu8O18+δ 

і Y3Ba5-xSrxCu8O18+δ (0≤x≤0,2) з критичною температурою переходу у надпровідний 

стан від 82 К до 93 К, продемонстроване в даній роботі, може становити інтерес як 

для розвитку теорії надпровідності, так і для подальших пошуків нових ВТНП 

матеріалів та оптимізації властивостей вже існуючих.  

Вдосконалено та відпрацьовано методики синтезу складнооксидних сполук на 

основі кобальту, лантану, лужноземельних елементів та літію комбінованим 
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методом сумісного осадження і твердофазним методом. Кобальтати складу  

La1-3хLiхМ2хCoO3-δ (М = Са, Sr, Ва; 0≤x≤0,33) та La1-2хLiхSrхCoO3-δ (0≤x≤0,5) при 

ступенях заміщення х>0,1 демонструють металічну провідність з величиною 

питомого опору ρ~10
-2

 Ом*см, що дозволяє використовувати їх в електротехніці як 

резистори. Висока каталітична активність зразків твердого розчину  

La1-3хLiхМ2хCoO3-δ (М = Са, Sr, Ва; 0≤x≤0,1) в реакції конверсії СО відкриває широкі 

перспективи для їх практичного використання як каталізаторів окиснення інших 

органічних та неорганічних субстратів. 

Вдосконалено методику одержання композитних матеріалів на основі ВТНП 

кераміки (Y-123, Bi-2212) з неорганічними - Al2O3, ZrO2, Nb2O5 та Ta2O5 та 

полімерними (поліетиленглікольдиметакрилат) добавками, досліджено їх 

деградацію під дією вологого середовища та водяної пари. Знайдено, що для 

полімер-композитних матеріалів спостерігаються підвищена стійкість до дії 

вологого середовища і гарячої водяної пари із збереженням резистивних і магнітних 

властивостей, що може знайти застосування в технології виробів заданої форми. 

Особистий внесок здобувача полягає у виборі напрямку дослідження і 

об‘єктів, формулюванні мети та постановці задач, організації і виконанні 

експериментальних досліджень, інтерпретації, аналізі та узагальненні одержаних 

результатів. Автор висловлює щиру подяку доктору хімічних наук, професору 

Недільку Сергію Андрійовичу за допомогу у формулюванні наукових ідей та 

положень, що виносяться на захист та остаточному узагальненні результатів. 

Окремі частини експериментальних досліджень виконувалися разом з к.х.н. 

Куліченком В.А., к.х.н. Фесичем І.В, к.х.н. Пилипенко А.О., магістрами Голубцовим 

В. А., Булачком А.С., Боклащуком В.В., Ашуєвим А. А., Бондар О.О., 

співробітниками кафедри неорганічної хімії Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка к.х.н. Зенькович О.Г., к.х.н. Галаган Ю.О., к.х.н. Зеленько 

М.А., к.х.н. Войтенко Т.А., к.х.н. Наумовою Д.Д., асп. Головченко О.І., асп. Корбут 

І.О., інж. Манченко О.Ф., інж. Недєлько І.М., за що автор їм щиро вдячний за 

співпрацю. 
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Дослідження зразків кобальтатів методами електронної спектроскопії та 

рентгенівської дифракції порошку були проведені спільно з к.х.н. Дроздом В.О. 

(Міжнародний Університет Флориди).  

Дослідження зразків методом СЕМ було проведено спільно з к.х.н. Багінським 

І. Л. (Тайванський національний університет, м. Тайпей, Тайвань).  

Спільні дослідження ЯМР і ЕПР-спектрів СОС та обговорення результатів 

досліджень проводилось спільно з к.х.н., с.н.с. Трачевським В.В. та провідним 

інженером Мельником А. К., (ЦКК ―Радіоспектроскопія‖ при інституті 

Металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України). 

Імпедансні спектри знімали в Інституті загальної та неорганічної хімії спільно з 

к.х.н. Солопаном С. О. і к.х.н. Плутенко Т.О.  

Каталітичні властивості СОС було вивчено в Інституті фізичної хімії ім. 

Писаржевського НАН України спільно з науковими колективами під керівництвом 

д.х.н., проф. Пятницького Ю.І. (к.х.н. Раєвська Л.Н., к.х.н. Бостан А.І., Прянікова 

В.Г.), і члена-кореспондента НАН України д.х.н., проф. Стрижака П. Є. (к.х.н. 

Космамбетова Г. Р., к.х.н. Діденко О. З.). 

Ряд досліджень проведено у співробітництві з к.х.н. Ничипорук О.Б. (Тимощук 

О.Б.) (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця), к.х.н., доц. 

Вітовецькою Т.В. та к.т.н., доц. Чорновол В.О. (Київський національний університет 

будівництва i архітектури), а також к.х.н., доц. Абарбарчук (НУБіП України). 

Результати досліджень, що опубліковані у співавторстві, підготовлено 

здобувачем особисто або за його безпосередньої участі. 

Апробація роботи. Результати дисертаційної роботи були представлені на 

вітчизняних та міжнародних конференціях: I
-й

 межгосударственной конференции 

"Материаловедение высокотемпературных сверхпроводников", Харьков (Украина), 

1993; European Conference on analytical chemistry Euroanalysis VIII, Edinburg, 

(Scotland, UK), 1993; 2
nd

 International Conference on f-Elements, Helsinki (Finland) 

1994; II-й международной конференции "Материаловедение высокотемпературных 

сверхпроводников", Харьков (Украина), 1995; ХIV
-та

 Українська конференція з 

неорганічної хiмії, Київ (Україна), 1996; 12
-th

 International Conference on Solid 
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Compounds of Transition Elements, Saint-Malo (France), 1997; 5
th

 International 

Symposium on Advanced Materials, Islamabad (Pakistan), 1997; International Conference 

on f-Elements, Paris (France), 1997; Конструкційні та функціональні матеріали. Друга 

Міжнародна конференція, Львів (Україна), 1997; VIII – XI, XIII International 

Conference On Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, Lviv (Ukraine), 2002, 

2005, 2007, 2010, 2016; International Conference Functionalized Materials: Synthesis, 

Properties and Application, Kiev (Ukraine), 2002; International Conference "Science for 

Materials in the Frontier of Centures: Advantages and Challenges", Kiev (Ukraine), 2002; 

SCTE 2003. 14
th
 International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, 

Linz (Austria), 2003; XVII Менделеевский съезд по общей и неорганической химии. 

Достижения и перспективы химической науки, Казань (Російська Федерація), 2003; 

XVI Українська конференція з неорганічної хімії, Ужгород (Україна), 2004; Десята 

наукова конференція "Львівські хімічні читання – 2005", Львів (Україна), 2005; 

International conference "Analytical Chemistry and Chemical Analysis" (AC&CA-05). 

Devoted to 100 anniversary of Anatoly Babko, Kyjiv (Ukraine), 2005; XII
-th

 International 

Seminar on Physics and Chemistry of Solids, Lviv (Ukraine), 2006; Международная 

конференція HighMatTech, Киев (Украина), 2007; XVII Українська конференції з 

неорганічної хімії, Львів (Україна), 2008; II Международной научной конференции 

―Наноструктурные материалы – 2010: Беларусь-Россия-Украина‖ (НАНО-2010), 

Киев (Украина), 2010; 6
-th

 International chemistry conference Toulouse-Kiev, Toulouse 

(France), 2011; Міжнародна конференція прикладна фізико-неорганічна хімія, 

Севастополь (Украина), 2011; XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной 

химии, Волгоград (Російська Федерація), 2011; ХVIІІ Українська конференція з 

неорганічної хімії за участю закордонних учених, Харків (Україна), 2011; 

Российский конгресс по катализу «РОСКАТАЛИЗ», Москва (Російська Федерація), 

2011; 6
th 

International conference on chemistry and chemical education ‖Sviridov 

Readings 2012‖, Minsk (Belarus), 2012; 4
-th

 International conference HighMatTech, Kiev 

(Ukraine), 2013; II International conference Applied Physico-Inorganic Chemistry, 

Sevastopol (Ukraine), 2013; ХІV наукова конференція ―Львівські хімічні читання – 

2013‖, Львів (Україна), 2013; XIX Української конференції з неорганічної хімії за 
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участю закордонних вчених, Одеса (Україна), 2014; Актуальні проблеми хімії та 

хімічної технології: Всеукраїнська науково-практична конференція, Київ (Україна) 

2014; ХV наукова конференція ―Львівські хімічні читання – 2015―, Львів (Україна), 

2015; The XX
th 

International Seminar of Physics and Chemistry of Solids, Lviv (Ukraine), 

2015; 8
th

 International Chemistry Conference in Chemistry «Kyiv-Toulouse», Toulouse 

(France), 2015; 7
th
 International Conference on Nanomaterial‘s: Applications and 

Properties, Zatoka (Ukraine), 2017; ХХ Українська конференція з неорганічної хімії за 

участю закордонних вчених до 100-річчя заснування Національної академії наук 

України (XX UCIC), Дніпро (Україна), 2018; 38
th

 International Conference on 

Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2018, Kyiv (Ukraine), 2018; 39
th

 International 

Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2019, Kyiv (Ukraine), 2019. 

Публікації. Основні результати роботи відображено у 31 статті, 43 тезах 

доповідей на наукових конференціях різного рівня, одному патенті, монографії, та 2 

методичних посібниках. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури (розділ 1), опису методик проведення експериментів та методів 

досліджень (розділ 2), 5 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів, висновків, списку цитованої літератури (781 найменування) та додатків. 

Робота викладена на 453 сторінках друкованого тексту і містить 148 рисунків і 57 

таблиць. 
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РОЗДІЛ 1. 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. 

 Сучасний розвиток науки і техніки потребує створення нових неорганічних 

матеріалів та вдосконалення вже існуючих з цінними фізико-хімічними 

властивостями.  

 До таких матеріалів, відносяться СОС (складні оксидні сполуки) на основі 

перехідних 3d- металів і рідкісноземельних елементів із структурою перовськіту та 

споріднених до неї. В першу чергу це нікелати, кобальтати, манганіти, купрати 

рідкісноземельних елементів (РЗЕ) і ітрію та їх тверді розчини з оксидами 

лужноземельних елементів. На сьогодення такі сполуки знайшли застосування в 

різних областях науки і техніки завдяки наявності широкого спектру цікавих 

властивостей, зокрема таких як: низька питома густина і висока міцність, високі 

температури топлення, велика електропровідність у широкому інтервалі температур 

(напівпровідниковий n - або р-типу або металевий характер провідності); унікальні 

магнітні та надпровідні властивості, сумісність коефіцієнту термічного розширення 

з твердими електролітами. Складні кобальтати і манганати лантану знайшли 

застосування в якості каталізаторів - замісника платини при окисненні моноксиду 

вуглецю в вихлопних газах автомобілів. 

Для цілеспрямованого пошуку нових СОС необхідно враховувати ряд факторів, 

а саме: кристалографічні особливості будови, метод синтезу, температурний режим, 

кисневу нестехіометрію, та інше. Також суттєвим є аналіз фізико-хімічних даних в 

поєднанні з структурними особливостями та хімічним складом СОС в рамках 

розгляду кореляції «склад-структура-властивості», яка ґрунтується на ретельному та 

критичному аналізі експериментальних даних складнооксидних сполук із 

структурою перовськіту та їй подібних. При пошуку і дослідженні матеріалів з 

високою електропровідністю, значну увагу приділяють діаграмам стану 

багатокомпонентних оксидних систем, залежності фізико-хімічних властивостей 

компонентів систем від вмісту нестехіометричного кисню. Тому, доцільно зробити 

аналіз наявних відомостей по системах рідкісноземельних металів з представниками 

перехідного ряду періодичної системи та киснем. Нижче наведено діаграми стану, 
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методи синтезу, фізико-хімічні властивості СОС на основі РЗЕ та нікелю, кобальту і 

міді, а також їх твердих розчинів з лужними та лужноземельними металами та сфери 

застосування розглянутих СОС. 

 

1.1 Структура перовськіту та її похідні. 

 

 СОС на основі перовськіту та його похідних мають важливе значення в 

сучасному світі, завдяки їх широкому використанні в науці, техніці та 

промисловості [1]. 

Родоначальником вищезгаданої групи СОС є природний мінерал з хімічною 

формулою CaTiO3, який зветься перовськіт (Perovskite) – і був вперше описаний в 

1839 році німецьким геологом Г. Розе (Gustav Rose) [2] та названий на честь графа 

та мінералога Л.О. Перовського (L.A. Perovski) [3]. Барт (Barth) у 1925 році 

рентгенівським методом уперше проаналізував перовськіт і запропонував для його 

кубічну елементарну комірку з просторовою групою Pm3m і параметром a=0,384 

нм, Z=1 [4]. В подальшому сполуки складу ABO3, які мають подібну кристалічну 

структуру до CaTiO3 прийнято називати перовськітами, а катіони, що входять до 

складу сполуки можуть бути лужним, лужноземельним, або РЗЕ-металами (у 

випадку А), чи представниками перехідного ряду d-металів (у випадку B).  

Враховуючи високу симетрію кристалічної гратки, елементарну комірку 

перовськіту можна представити у двох зображеннях: коли в центрі комірки 

знаходиться А катіон в оточенні октаедрів [ВО6] і, коли, в центрі елементарної 

комірки знаходиться октаедр [ВО6] в оточенні катіону А на вершинах елементарної 

комірки [5-6]. Кристалічну структуру ідеального перовськіту складу ABO3 

представлено на рис. 1.1. 

Для перовськітів ABO3 ідеальна кубічна симетрія реалізується дуже рідко. В 

переважній більшості структур кисневі октаедри можуть обертатися навколо власної 

осі, сплющуватися або розтягуватися в аксіальному напрямку. Тому в 1926 році 

Гольдшмідт (Goldschmidt) ввів поняття толеранс-фактора (коефіцієнт пакування) як 

міру відхилення від ідеального випадку перовськітної структури [7]: 
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а) б) 

Рис. 1.1. Різні варіанти зображення структури перовськіту. а) сполучення октаедрів 

[TiO6];б) оточення катіонами Ca
2+
октаедрів [TiO6]. Побудовано за даними [4]. 
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,        (1.1) 

де rA, rB, rO – радіуси іонів А, В та кисню відповідно із врахуванням їх координації. 

Значення іонних радіусів загально прийнято використовувати за системою 

Шеннона [8]. 

За Гольдшмідтом в інтервалі значень 0,75<t<1,05 сполуки типу АВО3 належать 

до класу перовськіту, а при t = 1 реалізується ідеальний випадок із недеформованою 

кубічною структурою. При t≤0,9 спостерігається переважно в орторомбічна 

симетрія, в той час як із t>1 – тетрагональна. 

Подальші дослідження показали, що вище отримані Гольдшмідтом результати 

не зовсім співпадають із даними, запропонованими Ульманом та співавторами 

(Ullmann et al.) [9]. Проведений аналіз області існування модифікації перовськітної 

структури в залежності від толеранс-факторів авторами [10-12] було показано, що 

кубічна структура формується в інтервалі 1,01<t<1,07. В той час як в області від t = 

1,01 до t = 0,89 відбувається орторомбічна деформація, а якщо t>1,07 – то комірка 

має гексагональну будову. При t>1 структура кальциту або арагоніту (СаСО3) є 

більш вигідною, а починаючи з t<0,75 формується структурний тип ільменіту 

(FeTiO3) [13]. 
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Тераока та ін. (Teraoka et al.) [14] на прикладі оксидних молібдатів та 

вольфраматів запропонував ввести окрім толеранс-фактора інший параметр 

відповідності Ω: 

)R(R2

R

OB

A




,       (1.2) 

який дозволяє розділити кубічні (Ω≥1), тетрагонально деформовані (0,93<Ω<1), 

ромбічні (0,90<Ω<0,93) та моноклінні (Ω<0,90) оксидні сполуки. 

Лі та співавтори [15] дослідили область стійкості 197 бінарних оксидних систем 

в залежності від радіусів катіонів, що їх формують та показали, що область 

існування перовськітів локалізована системою рівнянь:  

{
 
 

 
 

  

  
      

     

       √ 
  

             

√        
       

  

  

      (1.3) 

У роботах [16-19] проведено систематичне дослідження меж стійкості СОС із 

структурою перовськіту, деякі з яких представлено на рис. 1.2-1.3. 

 

Рис. 1.2. Карта структурного поля для сполук складуA
3+

B
3+

O3 [18]. 

 

Наявність у перовськітній структурі катіонних або аніонних дефектів 

призводить до появи похідних структурних типів, таких як фази Ауривіліуса, або 

бронзи, браунмілерит, та інші, відповідно (рис. 1.4). 
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Рис. 1.3. Прогнозована карта структурного поля перовськітів A
3+

B
3+

O3 побудована з 

використанням штучних нейронних мереж [19]. 

 

Рис. 1.4. Похідні сполуки від структури перовськіту ABO3 (А, R, M- лужний, 

лужноземельний або рідкісноземельний метали, B і M- перехідний або інший метал). 

 

При катіонному заміщенні в структурі перовськіту можуть утворюватися нові 

сполуки, наприклад у системі Y1-xBaxCuO3-δ при х=0,667 знайдено нову сполуку з 
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надпровідними властивостями - YBa2Cu3O7-δ (Y-123), у якої перехід у надпровідний 

стан складає 92 К. 

В структурі перовськіту можливі три типи катіонних заміщень, а саме 

заміщенням катіонів тільки в А-, або В- підгратках, і одночасне заміщення в А і В 

підгратках. Шляхом катіонного заміщення досягається певний вплив на фізико-

хімічні властивості заміщених сполук. Наприклад діелектрик складу CaZrO3 при 

заміщенні Са
2+

 на La
3+
, а Zr

4+
 на Ni

3+
 перетворюється в нікелат лантану складу 

LaNiO3 який має металевий тип провідності від кімнатної температури до 

температури кипіння рідкого гелію. Структури когерентного зрощення перовськіту і 

структурного типу NaCl утворюють інший унікальний ряд СОС - An+1BnO3n+1, який 

має назву фаз Руддлесдена-Поппера (або ФРП) [20]. 

 

1.2 Характеристика оксидних сполук в системі Ln-Ni-O (Ln=РЗЕ). 

 

Вперше дослідження фазоутворення при взаємодії оксидів РЗЕ з оксидом 

нікелю проведено авторами [21]. В якості плавня використовували карбонат натрію 

в кількості рівній масі оксидів рідкісноземельних елементів і стехіометричну 

кількість оксиду нікелю. Синтез проводили в золотих і платинових тиглях на повітрі 

при температурі 1073 К (72 години) і 1573 К (48 годин) відповідно. Плавень 

відмивали дистильованою водою і сушили при 373 К. У вказаних умовах 

утворюється LaNiO3 з подібною до перовськіту структурою і нікелати неодиму, які 

мають склад Nd1.67Ni
2+

0.72Ni
3+

0.41O3.84 і Nd1.75Ni
2+

0.57Ni
3+

0.43O3.84 з питомою густиною 

6.96,7.08 і 7.10 г/см
3 
відповідно. LaNiO3 має ромбоедричну псевдо комірку з 

параметрами кристалічної гратки a= 0,7676(2)нм, α = 90º43'. Розміри примітивної 

ромбоедричної комірки складають a= 0,5461 нм α= 60º49', або в гексагональній 

установці мають параметри гратки a = 0,5456 нм, c= 1,3122 нм. 

Нікелати неодиму Nd1.67Ni
2+

0.72Ni
3+

0.41O3.84 та Nd1.75Ni
2+

0.57Ni
3+

0.43O3.84 

індиційовані у моноклінній комірці з параметрами a= 0,392 нм, b= 0,616 нм, c = 

0,377 нм і β= 92.4º. Також досліджено твердий розчин La2-xSmxNiO4 і показано що 

він стійкий до 85% мольного заміщення лантану самарієм. Подальше заміщення 
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призводить до утворення гранично заміщеної фази і виділення оксиду самарію та 

оксиду нікелю. Використання інших оксидів, а саме самарію, гадолінію і ітрію у 

вказаних авторами [21] умовах не утворюють нікелатів. 

Подальше дослідження системи Ln-Ni-O почалося в 1958 році, коли Rabenau і 

Eckerlin отримали La2NiO4 [22].  

До нашого часу експериментально визначено існування сполук ряду 

Lnn+1NinO3n+1 (n=1, 2, 3, ) [23-32], серед яких найбільш широко вивчено композиції 

загального складу Ln2NiO4 і LnNiO3. Таким чином, структура цих оксидів 

утворюється шляхом когерентного зростання площин LnNiO3 і LnO вздовж осі с. 

Найбільш стійкі серед полінікелатів: La3Ni2O7 і La4Ni3O10. La5Ni4O13, отриманий за 

методом керамічної технології, згідно з даними електронної мікроскопії і 

рентгенівської дифракції, не має дальнього порядку, і за будовою схожий на LaNiO3. 

 

Рис. 1.5. Розрахована фазова діаграма системи La-Ni-O [33]. 

В системі La-Ni-O знайдено чотири представники ряду Руддлесдена-Поппера, з 

загальною формулою Lan+1NinO3n+1, де n кількість послідовних перовськітних шарів 

(LaNiO3)n, які чергуються з шаром кам'яної солі (LaO), а саме: La2NiO4 (n = 1), 
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La3Ni2O7 (n = 2), La4Ni3O10 (n = 3), LaNiO3 (n = ∞) [31, 33-35]. Вище на рис. 1.5. 

представлено розраховану фазову діаграму системи La-Ni-O по даним роботи [33]. 

На приведеній діаграмі спостерігається утворення чотирьох вищенаведених сполук, 

а також взаємних твердих розчинів нікелатів і сумішей нікелатів з NiO. 

У таблиці 1.1. наведено молярну ентальпію дисоціації (       
 ) і утворення 

(       
 ) СОС у системі La-Ni-O. 

Таблиця 1.1 

Молярна ентальпія дисоціації (       
 ) та утворення (       

 ) нікелатів у системі 

La-Ni-O. 

Сполука        
 (kJ/mol)

1
        

  (kJ/mol)
2
 Література 

La2NiO4.075 -597.4 (±2.8) -2103,7 [34] 

La3Ni2O6.932 -968.8 (±5.2) -3333,6 [34] 

La4Ni3O9.835 

-1361.1 (±6.2) -4552,4 [34] 

 -4334,0 [33] 

 -4478,6 [35] 

 -4508 [36] 

LaNiO2.992 -396.2 (±2.2) -1236.0 [34] 

1
 - Молярна ентальпія дисоціації 

2
 - Молярна ентальпія утворення 

 

1.2.1 Сполуки складу LnNiO3 (Ln=РЗЕ). 

 

Вивчення складно оксидних композицій складу LnNiO3 проведено авторами 

[37- 44]. Показано, що ці сполуки можуть бути віднесеними до орторомбічної (або 

моноклінної) сингонії. Параметри елементарних комірок LnNiO3 наведені в таблиці 

1.2 [38]. Рентгенографічні дані для LaNiO3 наведено в роботі [41]. 

У роботі [40] було синтезовано нікелати РЗЕ і ітрію за методом сумісного 

осадження компонентів із розчинів нітратів. Одержану шихту прожарювали в 

інтервалі температур 973-1273 К впродовж 3-6 годин. Показано, що в цих умовах 



51 

LaNiO3 утворюється в температурному інтервалі 973-1173 К з гексагональною 

кристалічною граткою. LaNiO3 і NdNiO3 (ромбічна структура, a=0,540; b=0,540; 

с=0,766 нм) синтезовані при 973 К. в присутності КСlO3 (NdNiО3 в суміш із Nd2NiO4 

і NiO). Утворення сполук нікелю з оксидами церію, самарію, гадолінію та ітрію в 

[40] не встановлено. 

Нікелат лантану також синтезовано відпалом сумісноосадженої шихти 

гідроксидів лантану і нікелю в атмосфері повітря при 973- 1273 К впродовж 3-6 діб 

авторами [45]. Для зразків, відпалених при 1173 К впродовж 3 діб, встановлена 

гексагональна кристалічна решітка. 

Таблиця 1.2 

Параметри кристалічної гратки нікелатів РЗЕ складу LnNiO3 [37]. 

 

Ln 

Параметри елементарних комірок, нм 

Орторомбічна Моноклінна 

a b c a=b c  

Sm 0.5336 0.5431 0.7568 0.3806 0.3784 91.0 

Eu 0.5293 0.5466 0.7542 0.3804 0.3771 91.8 

Gd 0.5258 0.5492 0.7506 0.3801 0.3753 92.5 

Dy 0.5212 0.5500 0.7405 0.3788 0.3722 93.1 

Ho 0.5181 0.5510 0.7425 0.3781 0.3712 93.5 

Y 0.5178 0.5516 0.7419 0.3782 0.3709 93.6 

Er 0.5160 0.5514 0.7381 0.3775 0.3690 93.8 

Tm 0.5149 0.5495 0.7375 0.3764 0.3687 93.8 

Yb 0.5131 0.5496 0.7353 0.3759 0.3676 93.9 

Lu 0.5117 0.5499 0.7356 0.3755 0.3678 94.1 

 

 На рис. 1.6. наведено будову елементарної комірки LaNiO3 за даними роботи 

[46]. 
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Рис. 1.6. Структурне упорядкування октаедрів [NiO6] в LaNiO3 [46]. 

 

Сполуки LnNiO3 (Ln-La, Y, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu), які мають 

структуру перовськіту, отримані з суміші оксидів Ln2O3, NiO і KClO3 в молярному 

співвідношенні 1:2:1.5 при Т=1223 К і тиску 60 КБар нагріванням впродовж 12 

хвилин в платиновій капсулі. KCl відділяли промивкою дистильованою водою до 

негативної реакції на хлорид-іони, після чого речовини витримували при T=773 К і 

тиску кисню 4 КБар ще 48 годин. Не синтезовано нікелати CeNiO3, PrNiO3, TbNiO3, 

так як ці РЗЕ в продуктах мали більш високий ступінь окиснення [47]. 

В інтервалі температур 1073-1673 К в системах R2O3:NiO з молярним 

співвідношенням 1:1 (R-Y, Ho, Sm, Yb, Lu) не утворюються стійкі сполуки і за 

допомогою рентгенівської дифракції показано, що ці системи представляють собою 

суміші оксидів. Передбачається, що суміші Eu2O3:NiO при 1273-1573 К відбувається 

взаємодія з утворенням Eu2NiO4, але цю сполуку не вдалось виділити в чистому 
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вигляді [48-52]. Крім того, LaNiO3 синтезований при прожарюванні в потоці повітря 

стехіометричної суміші Ln2O3 та NiO з Na2CO3 в якості флюсу [21]. 

Для синтезу YNiO3 необхідні більш жорсткі умови, сполуку синтезовано 

нагріванням суміші Y2O3 i NiO в атмосфері О2 при тиску 400 атм. впродовж 12 годин 

при 1273 К [51].  

Показано, що всі сполуки складу LnNiO3 навіть після тривалого прожарювання 

в кисні мають невеликий катіонний дефіцит [52]. Відзначається, що всі нікелати 

складу LnNiO3 мають чорний колір. 

Дані стосовно термічної стійкості цих сполук мають деякі протиріччя. 

Авторами [37] вказується, що при Т=1073 К LaNiO3 та NdNiO3 розкладаються за 

схемою: 

 RNiO3R2NiO4 + NiO + 1/2O2,     (1.4) 

а в роботі [53] зафіксовано розклад LaNiO3 при температурі 1393 К, і показано, що 

повний розпад на вихідні оксиди відбувається при 1573 К. Всі інші LnNiO3 (Ln- Y, 

Sm, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) при температурі 1073 К розкладаються за схемою: 

 RNiO3R2O3 + NiO + 1/2O2      (1.5) 

Рентгенографічно, методом порошку, встановлено, що LaNiO3 має 

ромбоедричну симетрію; просторова група D
6
3D (R3-c). Параметри елементарної 

комірки a=0.5393 нм; =60.48
О
. При температурі 1213 К у LaNiO3 спостерігається 

поліморфний перехід, який супроводжується зміною симетрії від ромбоедричної до 

кубічної [53].  

NdNiO3 має ромбічну (псевдокубічну) структуру з параметрами елементарної 

комірки a=b=0.5384 нм; c=a2=0.7615 нм, просторова група Pbnm, та ізоструктурна 

NdCoO3 [47, 53]. 

RNiO3 (R- Y, Sm, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) мають ромбічну структуру типу 

GdFeO3, параметри якої зменшуються зі зменшенням іонного радіусу 

рідкоземельного елементу [35]. Координаційний поліедр нікелю - октаедр [NiO6]
9-

дещо зменшений вздовж осі с, середня міжатомна відстань -NiO- дорівнює 0.194 нм 

[35]. Синтезовано під високим тиском і досліджено структуру та електронні 

властивості GdNiO3 [54]. 
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При вивченні магнітних властивостей YNiO3, LuNiO3 за методом Фарадея в 

температурному інтервалі 77-500 К встановлено, що Ni
3+ 

має низькоспінову 

конфігурацію, а у LaNiO3 спін вільну конфігурацію [55]. В LaNiO3 виявлений 

металічний характер залежності магнітної сприйнятливості від температури, YNiO3, 

LuNiO3 мають магнітну структуру типу гранату. Для LaNiO3 еф=1.75, а для YNiO3 

еф=1.79 [47].  

Електрична провідність LaNiO3 в діапазоні температур нижче 973 К має 

металічний характер [56]. 

В багатьох роботах розглядається аспект застосування LaNiO3 в сучасній 

техніці. Повідомляється про використання LaNiO3 в якості електродного матеріалу 

для електрокаталітичного відновлення кисню в лужних розчинах [38, 57]. 

Запропоновано виготовляти з LaNiO3 чутливі індикатори на етанол та СО [58]. 

Перспективне можливе використання LaNiO3 в якості компонентів комірок 

паливних елементів з твердим електролітом [59]. 

 

1.2.2 Сполуки складу Ln2NiO4 (Ln=РЗЕ). 

 

Сполуки складу Ln2NiO4 відомі лише для чотирьох елементів La, Pr, Nd і Gd. 

La2NiO4, Nd2NiO4, Pr2NiO4 синтезовані з сумішей оксидів, котрі розтирались в 

агатовій ступці до розмірів частинок 0,25-1мкм, з них під тиском 1100-1300 кг/см
2 

були спресовані таблетки та відпалені в платиновому тиглі впродовж 30-40 годин 

при Т=1373 1573 К [60]. 

Вивчення кінетики взаємодії оксидів лантану та нікелю показало, що утворення 

La2NiO4 з помітною швидкістю починається при 1073 К, при цьому встановлено, що 

в потоці азоту реакція йде швидше, ніж на повітрі. Енергія активації процесу 

дорівнює 117,15 кДж/моль. При цьому введення 1% Li2O в шихту знижує енергію 

активації приблизно на 30 кДж/моль. Добавки 1% Li2O, Ga2O3, Cr2O3 підвищують 

ступінь взаємодії оксидів. Мікротвердість La2NiO4, яка має значення приблизно 8500 

Мра збільшується в два рази при додаванні Cr2O3. 

Повідомляється про синтез La2NiO4 при термічному розкладі нітратів лантану 
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та нікелю при Т=1073-1273 К [47, 60-61]. Суміші солей, взяті в заданих пропорціях 

нагрівали на повітрі до1123-1173 К і витримували при цій температурі 2-4 години. 

Після цього спік перетирали в агатовій ступці і повторно відпалювали на повітрі при 

1223-1273 К впродовж 5-8 годин. Згідно з термографічними дослідженнями, розклад 

нітратів практично закінчується при 973 К, але при цьому взаємодія оксидів 

відбувається не повністю і, підвищуючи температуру при термічній обробці до 1273 

К отримують чистий продукт La2NiO4. За даними кінетичних досліджень, розклад 

нітратної шихти має дифузійний характер. 

Метод сумісного осадження компонентів при синтезі R2NiO4 (R- РЗЕ) вигідно 

відрізняється від керамічного: 

1) зменшується час термічної обробки; 

2) зменшується температура відпалювання; 

3) збільшується однорідність продуктів.  

Співосадження лантану та нікелю оксалатною кислотою можливо у водно-

спиртовому розчині нітратів металів [62]. Співосадження характеризується 

одночасним і гомогенним осадженням необхідних компонентів в заданих 

пропорціях. в подальшому суміш співосаджених оксалатів лантану та нікелю 

піддавалась термічній обробці при 1073-1173 К. 

Іншим можливим осаджувачем є гідроксид натрію. В літературі повідомляється 

про синтез La2NiO4 шляхом сумісного осадження гідроксидів лантану та нікелю при 

рН=10. Добутий осад промивали водою і прожарювали при температурі 1073-1723 К 

[63]. 

Gd2NiO4 також синтезовано прожарюванням при 1073-1473 К 

сумісноосаджених гідроксидів складу 2Gd(OH)3+Ni(OH)2. При відпалюванні простої 

суміші Gd2O3 та NiO отримати цю сполуку не вдається [60]. 

Повідомляється про можливість використання Na2CO3 в якості осаджувача. 

Оптимальні умови осадження [Na2CO3]/[La
3+

+Ni
2+

]=1.5-1.75. Встановлено, що 

утворення Ln2NiO4 починається вже при 973 К [64]. 

Всі нікелати складу R2NiO4 (R=La, Nd, Pr) є чорного кольору. За даними [51] 

Pr2NiO4 темно-сірого кольору. Ці речовини розчиняються в концентрованих та 
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розбавлених соляній, азотній, оцтовій кислотах, погано розчиняються у 

фтороводневій кислоті, стійкі при довгому кип`ятінні у воді та розчинах лугів [25, 

48, 49, 60]. Серед фізико-хімічних властивостей, слід зазначити, що Ln2NiO4 (Ln=La, 

Pr, Nd) топляться конгруентно при 2023, 1868, 1953 К відповідно [25, 32, 65]. 

 

Рис. 1.7. Структура K2NiF4 до якої відноситься La2NiO4. Побудовано за даними 

роботи [22]. 

 

Рентгенографічно (метод порошку) встановлено, що La2NiO4, Nd2NiO4, Pr2NiO4 

після 30-40 годин відпалювання однофазні та мають структуру типу K2NiF4. На Рис. 

1.7. приведена будова нікелату лантану La2NiO4 [22]. Параметри тетрагональної 

комірки La2NiO4 за даними [49] становлять: а=0.3864(3) нм, с=1.263(1) нм, 

а/с=3.269; Z=2, за даними [48] а=0.3855 нм, с=1.2652 нм. Координати атомів: 2Ni в 

000; 4La в 00z , 00z; 4O в 00z; 00z; 4O в 1/200; 01/20. параметр z, визначений 

мінімізацією функції [(Fexp)-(Fcalc)]: zLa=0.3600.001; zO=0.170.005. NiO6-октаедри 

фактично представляють собою квадрат в екваторіальній площині, доповнений 

двома атомами кисню, що знаходяться на досить значній відстані (довжина зв`язку 

Ni-O становить 0.1934 і 0.2242 нм відповідно) [66]. 

Перші данні по дифракції порошку для La2NiO4 наведені в роботі [22]. 

Pr2NiO4 і Nd2NiO4 кристалізуються в моноклінній сингонії з параметрами 
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елементарної комірки а=b=0.384 нм, с=1.243 нм, =90.4
О 
і а=b=0.383 нм, с=1.239 нм, 

=90.7
О 
відповідно [67]. При температурах 724 К і 834 К, відповідно, Pr2NiO4 і 

Nd2NiO4 переходять в тетрагональні модифікації з параметрами a=0.3841 нм, 

c=1.259 нм і a=0.3835 нм, c=1.257 нм [68]. Ентальпія структурного переходу з 

моноклінної в тетрагональну комірку складає - 2,92 і 2,90 Дж/г відповідно. 

Структура La2NiO4 є аналогічною до K2NIF4 та доведена при дослідженні 

діаграм стану Fe2O3-NiO-La2O3 [63, 69].  

Повідомляється що, La2NiO4 і Nd2NiO4 можуть утворювати тверді розчини з 

NiO, що дає можливість отримувати композиційні матеріали [50, 70]. 

Ромбічний La2NiO4 отримано відновленням тетрагонального La2NiO4 в 

атмосфері CO+CO2 при Т=1273 К [71]. Просторова група Pncb: a=0.5468 нм; 

b=0.5535 нм; c=1.2547 нм. Автори [72, 73] повідомляють, що просторова група 

орторомбічної фази - Abma. Подібно до тетрагональної модифікації, ромбічна 

представляє собою гетерополітип з чергуванням вздовж напряму [001] шарів з NiO6 

октаедрів (структурний тип перовськіту) і LaO (структурний тип NaCl). За рахунок 

кооперативного зміщення атомів лантану і кисню октаедри NiO6
* 
значно витягнуті 

вздовж осі [001] (dNi-O аксіальне дорівнює 0.245 нм; dNi-O екваторіальне дорівнює 

0.186 нм), а октаедри NiO6
** 
дещо стиснуті вздовж напряму [001] (dNi-O аксіальне 

дорівнює 0.218 нм; dNI-O екваторіальне дорівнює 0.204 нм). Відповідно, ступінь 

окиснення нікелю 2+ і 2-. Повідомляється, що ромбічна модифікація не стабільна 

і не обернено переходить на повітрі при 723 К в тетрагональну форму. Навіть 

невелика кількість надлишкового кисню сильно дестабілізує ромбічну модифікацію. 

Моноклінна форма La2NiO4 добута відпалюванням тетрагональної при 1470 К 

впродовж 48-72 годин в атмосфері CO2 [74]. В цій сполуці вміст надлишкового 

кисню приблизно дорівнює нулю, навіть незначна кількість Ni
3+ 

сильно 

дестабілізують цю модифікацію. Параметри моноклінної решітки: a=0.388 нм; 

b=0.389 нм; c=1.252 нм; =90.37
О
. Моноклінні зразки швидко досягають надлишку 

кисню після експозиції на повітрі і переходять в тетрагональну форму. 

Залежність параметрів кристалічної решітки тетрагонального La2NiO4 від 

температури виявляє аномалію при Т=560 К, що пов`язано з переходом 
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напівпровідникметал [75]. Характерно, що температурна залежність об`єму 

елементарної комірки аномалії не виявляє. Вище 560 К La2NiO4 має просторову 

групу P4/nсm, яка є одною з підгруп I4/mmm. Параметри елементарної комірки 

а=0.5464 нм; с=1.2672 нм. В даній структурі NiO6-октаедри повернуті на 4
о
 в 

напрямі [1-10], що на 45
o
 відрізняється від величини, яка спостерігається для 

орторомбічної форми при низькій температурі. Термограми виявляють при 560 К 

екзотермічний ефект разом з різким підвищенням маси, що може означати 

адсорбцію кисню нікелатом лантану з газової фази. Надлишок кисню після цього 

становив приблизно 0.1, надлишкові атоми розташовуються в тетраедричних 

положеннях 4b(3/4;1/4;3/4), які розташовані між подвійними лантановими шарами. 

Методом вимірювання ЕРС кисневих концентраційних комірок 

(потенціалоутворююча реакція La2O3+Ni+1/2O2La2NiO4) визначено деякі 

термодинамічні характеристики для La2NiO4. Температурна залежність пружності 

дисоціації становить lg(pO2/pO2
o
) = -24550/Т+783, (1073 К <T<1473 К). Виміри 

стандартної вільної енергії Гіббса утворення La2NiO4 із елементів: G(кДж/моль)=-

2029310-17.61TlgT+413.9 (1073 К<T<1473 К), з оксидів: G(кДж/моль)=25568-

30.18Т [65]. 

Для La2NiO4 фактор толерантності t=0.88<1. Низьке значення t викликає 

подовження зв`язків La-O і стиснення Ni-O. Відстань Ni-O-Ni в La2NiO4 на 8% 

коротша, ніж в NiO. Ця деформація призводить до трансформації dх
2
-y

2
-орбіталей, які 

направлені на базово-площинні O
2-

-іони, в делокалізовані електронні орбіталі x
2
-y

2
, 

при цьому dZ
2
-орбіталі, направлені на найближчі іони по осі c, залишаються сильно 

корельованими [76]. 

При високих температурах La2NiO4 підпорядковується закону Кюрі-Вейса з 

константою Кюрі, типовою для S=1 стану октаедричного нікелю. Однак нижче 200 

К відбувається зміна константи Кюрі, вона стає більш характерною для спінового 

S=1/2 стану [77, 78]. Ця трансформація пояснюється тим, що при низькій 

температурі існує антиферомагнітне упорядкування, при якому відбувається 

розщеплення x
2
-y

2
-електронів через утворення зарядово-площинних хвиль. 

В La2NiO4 [71, 77], як і в інших подібних оксидах вершина О
2-

-2p
6
-орбіталі і низ 
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РЗЕ-5d,6s-орбіталей, разом з нікелевими 4s-орбиталями розділені широкою, більш 4 

eV, енергетичною щілиною. 4f-рівень розташований вище 5d,6s-рівня. Рівень Фермі 

розташований між O
2-

-2p і La-5d, Ni-4s орбіталями. d
1
z2-рівень знаходиться нижче 

рівня Фермі та відстоїть на 2-3eV нижче від незайнятого d
1
z2-рівня, що знаходиться 

вище рівня Фермі. Стиснення Ni-O зв`язку в базовій площині підвищує енергію *
x2-

y2- орбіталі відносно 2р
6
-орбіталей іонів О

2-
(Рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8. Схема будови електронних рівнів в La2NiO4 за даними робіт [71, 77]. 

 

В La2NiO4 переносу електронів x
2
-y

2
-орбіталей сприяють іони Ni

3+
, кореляція 

між вмістом цих іонів і провідністю обумовлена тим, що електронні стани пов`язані 

з Ni
3+ 
іоном взаємодіють з делокалізованими станами в dx

2
-y

2
 орбіталях (при цьому з 

локалізацією dz
2
-орбіталей іони Ni

3+ 
так сильно не зв‘язані) [79, 80]. До 500 К 

електронам в нікелату лантану ще не вистачає енергії для реалізації металічного 

характеру провідності, вище цієї температури спостерігається перехід 

напівпровідник метал [79]. Відповідно до вищезазначеного, підвищення вмісту 

надлишкового кисню знижує критичну температуру переходу діелектрик-метал. 

В температурному інтервалі 150-300 К функція логарифму провідності lg від 

1000/Т проявляє лінійний характер, рівномірно збільшуючись з температурою. 

Провідність La2NiO4 при 300К сягає значення 2,5-3 Ом*см, енергія активації 
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провідності складає Еа=0.092-0.005 eV. При низьких температурах значення енергії 

активації зменшується до 0.01-0.02 eV. Після відновлення сумішшю CO і СО2 при 

1273 К, провідність зразків зменшується, енергія активації підвищується до 0.12 eV. 

Після максимального видалення Ni
3+ 
провідність при 300 К зменшувалась у 1000 

разів [71, 77]. 

Магнітні властивості La2NiO4, як і електричні, сильно залежать від 

електронного стану іону нікелю. Так як K2NiF4 представляє собою двомірний 

антиферомагнетик, то виходячи з подобної електронної будови та однакових 

структур, слідує чекати антиферомагнітних властивостей і в нікелату лантану, що й 

спостерігається [81, 82]. 

В La2NiO4 антиферомагнетизм сильно залежить від відношення довжин зв`язку 

Ni-O(акс.) до Ni-O(площ.), коли це відношення рівно 1.00-1.08, то сполука стає 

антиферомагнітним напівпровідником з енергією активації порядку 0.5eV [83]. В 

даному випадку антиферомагнетизм проявляється за рахунок обмінної взаємодії 

вздовж Ni-O-Ni ланцюжків, які деформують орторомбічну кристалічну решітку.  

Магнітна сприйнятливість і температура Нееля La2NiO4 дуже чутливі до 

стехіометрії по кисню [79]. Антиферомагнітне упорядкування встановлюється при 

температурах Неєля 300, 68 і 48 К для величин вмісту надлишкового кисню 0, 0.067 

і, 0.077 відповідно, тобто зі збільшенням вмісту тривалентного нікелю TN 

зменшується, при цьому температура трансформації структури 

тетрагональнаромбічна сильно знижується з ростом . 

Повідомляється, що La2NiO4  з незначним вмістом Ni
3+

 при температурі близько 

80 К має феромагнітну компоненту магнітної сприйнятливості, яка становить 

близько 8.8% [84]. 

Температурна залежність магнітної сприйнятливості для La2NiO4 від вмісту 

надлишкового кисню, веде себе по різному. Якщо для видалення надлишкового 

кисню використовувати нагрів в CO чи в суміші CO/CO2 при 1470 К, то значення 

магнітної сприйнятливості стає практично температурно незалежним, і рівно 

близько 1.44 еmu/mol [77]. Але при 400 К значення магнітної сприйнятливості 

починає зростати. Цей перехід мало залежить від прикладеного поля, але в більш 
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сильному полі температура переходу дещо зменшується. Для зразків з малим 

вмістом надлишкового кисню,  < 0.005, величина магнітної сприйнятливості при 

збільшенні температури до 100 К зменшується залишаючись потім практично 

постійною, а при 210 К проявляє аномалію - різке збільшення значення магнітної 

сприйнятливості від 0.0012 еmu/mol при 150 К до 0.0009 emu/mol при 250 К. Вище 

250 К значення магнітної сприйнятливості знову стає постійним. Для зразків з 0.1 

на температурній залежності спостерігається лише невеликий стрибок значення. 

Температурну залежність магнітної сприйнятливості можна описати рівнянням 

Кюрі-Вейса, але в нього необхідно включати значення, що не залежить від 

температури. Значення констант Кюрі-Вейса можна описати рівнянням Кюрі-Вейса 

з параметрами =-16.3 К і -7.9 К, =3.73 і 3.83 [85] відповідно. При 120 К ці сполуки 

мають аномалію магнітної сприйнятливості пов`язану з поворотом октаедрів NiO6, 

що виникає в результаті структурного фазового переходу [86]. 

Поблизу Tс=70 K La2NiO4 проявляє гістерезис намагніченості обумовлений 

структурним фазовим переходом. Нижче Tс сполука стає діамагнетиком, при цьому 

магнітна сприйнятливість майже пропорційна зовнішньому магнітному полю [87]. 

Передбачається, що цей перехід обумовлений наявністю надпровідної фази. При 4,2 

K величина діамагнітної сприйнятливості становить 0,4% від очікуваної для 

ідеального надпровідника, що може бути обумовлено конкурентним вкладом від 

парамагнітних іонів Ni
3+
. Надпровідність в La2NiO4 не знайдена, але діамагнетизм 

сполуки при 20 K підтверджено [88], тому питання про можливість прояву 

високотемпературних надпровідних властивостей в La2NiO4 залишається відкритим 

[89-93].  

Серед фізико-хімічних властивостей, слід зазначити, що La2NiO4 топиться 

конгруентно при 2023 К [31,65]. Нікелати Ln2NiO4 розчиняються в кислотах і 

гарячому розчині СН3СООNH4, стійкі до дії лугів і води [41, 60, 64, 94, 95]. 

ІЧ-спектри поглинання сполук Ln2NiO4  в області 400-600 см
-1

 мають додатні 

максимуми: La2NiO4 - 525, 660 см
-1

; Nd2NiO4 та Pr2NiO4 - 530, 665 см
-1

; Gd2NiO4 - 

515, 665 cм
-1
, що підтверджує їх ізоструктурність [60, 96-98]. 

Спектри раманівського розсіювання на La2NiO4 досліджені в роботах [99, 100]. 
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Енергія двоспінового обміну складає j`s=240см
-1
. Пік двомагнонного розсіювання в 

La2NiO4 для полоси B1g спостерігається в КР-спектрах при 1640 см
-1 

[101]. 

Для La2NiO4+ проведено 
139

La-ЯМР дослідження. Параметри спектрів 

орторомбічної модифікації (0.03): S=1, о=1.8 МГц, hint=19.3kOe, 5; 

тетрагональної (0.07): S=1, о=2.7 МГц, hint=17.8kOe, =77.5. Показано, що при 

низьких температурах в орторомбічній модифікації проявляється магнітний пік, 

пов‘язаний з NiO2-площинами, який зникав вище 100 К. Застосування 

рентгенівської дифракції допомогло встановити, що при зниженні температури 

орторомбічна структура трансформується в низькотемпературну тетрагональну, при 

цьому обидві кристалографічні і магнітні структури співіснують [102]. 

Для La2NiO4 i Nd2NiO4 вивчено рентгенівські емісійні спектри, запропоновано 

методики їх розрахунку. Встановлено, що електронна будова La2NiO4 i Nd2NiO4 

подібна до La2CuO4 [103]. 

Спектри електронного парамагнітного резонансу показують широкий резонанс 

в інтервалі 250-450 К. Зі зменшенням температури, g-фактор, пов`язаний з Ni
3+

, 

зменшується від 4 до 2.5 [104]. Нижче 250 К спектри ЕПР не спостерігаються - при 

цій температурі починається встановлення антиферомагнітного упорядкування. 

Автори [105] показали, що при збільшенні тиску (р=050 GPa) відношення с/а 

тетрагональної гратки La2NiO4 зменшується при постійному об`ємі і, на відміну від 

La2CuO4, нікелат лантану не розкладається.  

У практичному використанні нікелати лантану складу Ln2NiO4 перспективні в 

якості каталізаторів окиснення CO в CO2 [106], електродних матеріалів [107-109], 

електрорезистивних матеріалів [26].  

 

1.2.3 Інші кисневі сполуки в системі La-Ni-O. 

 

В системі La-Ni-O окрім LaNiO3 та La2NiO4 знайдені сполуки La2Ni2О5 (або 

LaNiO2.5) [42] , LaNiO2 [42, 43], La4Ni3O10 та La3Ni2O7, та La5Ni4O13 [27,31].  

La2Ni2О5 отримано відновленням LaNiO3 в чистому водню при 673 К [41, 43]. 

Сполука кристалізується в моноклінній сингонії з параметрами елементарної 
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комірки а=1,1068(2) нм, b=1,1168(2) нм, с=0,7824(2) нм, =92.21(1)
о
 [42, 109] (рис. 

1.9). За даними [43], сполука має тетрагональну комірку: а=0,7816 нм, c=0,7468 нм. 

La2Ni2О5  проявляє високий електричний опір, велику магнітну сприйнятливість, при 

цьому природа магнітних властивостей цієї сполуки поки що залишається не 

зрозумілою. 

 

Рис. 1.9. Кристалічна структура LaNiO2.5 [42, 109]. 

 

LaNiО2 отриманий відновленням LaNiO3 воднем при 873 К. Композиція 

кристалізується в тетрагональній сингонії з параметрами елементарної комірки: 

а=b=0,3966(1) нм, с=0,3376(1) нм (рис. 1.10) [42]. Іншими авторами [42, 110] 

визначена густина LaNiO2, яка становить 7,26 г/см
3 
і просторову групу P4/mmm з 

параметрами елементарної комірки а=b=0,3966 нм, с=0,3338 нм. Виділена також 

проміжна фаза складу LaNiO2.7 триклинної сингонії з параметрами гратки a=1,0831 

нм, b=1,0906 нм, c=0,7813 нм, =90.80
о
, =93.67

о
, =90.82

о
. 

Нікелат лантану складу LaNi2O3.66 добуто при взаємодії LaNiO3 з NiO при 

термічній обробці в аргоні впродовж 50 годин при температурі 1073 К [111].  
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Рис. 1.10. Кристалічна структура LaNiO2 [42]. 

 

Сполука має ромбічну структуру типу CaFe2O4 з параметрами кристалічної 

гратки a=0,388 нм, b=0,998 нм, c=0,981 нм. Ефективний магнітний момент нікелю 

=1.8, =-47. 

 

1.2.4. Фази Руддлесдена-Поппера. 

 

Структури тернарних нікелатів Lnn+1NinO3n+1 (Ln= La для n= 1, 2; Ln= La, Pr, Nd 

для n= 3) [27, 112- 114] подібні до ряду Руддлесдена-Поппера Srn+1TinO3n+1 [20]. У 

цих никелатах n послідовних перовськітних шарів (LaNiO3)n, чергуються з шаром 

типу кам'яної солі LaO, уздовж кристалографічного напрямку c, тому їх формули 

можна записати у вигляді (LnO) (LnNiO3)n (Рис 1.11.).  

Нікелати звичайно мають дефіцит атома оксигену, що впливає на їх 

транспортні властивості [115-122]. При n = ∞ член цієї серії відповідає 

тривимірному перовськіту LnNiO3 (Ln= Sm, Nd, Pr, La) [117-122]. Останнім часом 

інтенсивно досліджено електричні та магнітні властивості La2NiO4 [72, 77, 89, 105, 

123], La3Ni2O7 [115, 123], Ln4Ni3O10 (Ln= Pr, Nd, La) [116, 123-125] і LnNiO3 (Ln= Sm, 

Nd, Pr, La) [117-123]. La2NiO4 являє собою магнітний напівпровідник [126-128], що 

було підтверджено розрахунками електронної смугової структури [129-132]. Із 

зниженням температури для сполук LnNiO3 (Ln= Sm, Nd, Pr) відбувається перехід  
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[22] [115] [116] 

 

Рис. 1.11. Фази Руддлесдена-Поппера для тернарних нікелатів Lan+1NinO3n+1 

(n= 1, 2; 3). 

 

від металевого типу провідності до ізолятора (403, 201 та 135 К для лантаноїдів Ln= 

Sm, Nd та Pr, відповідно), тоді як LaNiO3  В цих умовах має металевий тип 

провідності [121]. 

Вивчення електронної структури і потенціалу Магделунга для фаз Руддлесдена-

Поппера Lan+1NinO3n+1 (n= 1, 2; 3) було проведено в роботі [133]. Показано, що 

Магделунівські потенціали на атомах нікелю зменшуються в послідовності 

La2NiO4>La3Ni2O7>La4Ni3O10. 

Полінікелати La3Ni2O7 і La4Ni3O10 отримані при термічній обробці сумішей 

La2O3 i Ni(NO3)24H2O з мольними співвідношеннями 3:2 і 4:3, відповідно [27]. Для 

синтезу La3Ni2O7 шихту відпалювали впродовж 5 годин при 1423 К, La4Ni3O10 - 12 

годин при 1353 К. La3Ni2O7синтезовано розпиленням через капіляр водного розчину 

нітратів в печі при 1273 К. Шихту відпалювали при1423 К впродовж 30 годин на 

повітрі. Потім 24 годин в кисні при 1423 К [134]. 

Відпалюванням шихти PrO2 і Ni(NO3)26H2O при температурі 1223 К впродовж 
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100 годин отримано Pr4Ni3O10. За даними рентгенівської та нейтронної дифракції, 

цей оксид містить декілька процентів остаточних оксидів празеодиму та нікелю 

[135]. Nd4Ni3O10 синтезовано термічною обробкою нітратів металів при 1223 К 

впродовж 100 годин. Оксиди складу Ln4Ni3O10 мають просторову групу Сmca, 

параметри ромбічної комірки La4Ni3O10 a=0.5415 нм, b=0.5465 нм, c=2.797 нм. 

Дані рентгенографії порошку для La3Ni2O7 і La4Ni3O10 наведено в роботі [27]. 

Також у цій роботі зроблено спробу отримати полінікелат складу La5Ni4O13 за 

допомогою термічної обробки суміші простих оксидів при 1323 К впродовж 24 

годин. Але за даними електронної спектроскопії, композиція не має дальнього 

порядку і, згідно з результатами рентгенографічних досліджень, більше схожа на 

LaNiO3 [27]. 

У роботі [136] отримано вуглецеві нанотрубки з вузьким розподілом розмірів 

шляхом каталітичного розкладу CH4 над попередньо відновленими нікелатами з 

структурою фаз Руддлесдена-Поппера Lan+1NinO3n+1(n=1-3). Показано, що розміри 

нанотрубок зменшуються у ряду: 

LaNiO3>La4Ni3O10>La3Ni2O7>La2NiO4 

і знаходяться в межах 35-20 нм і 12-6 нм для зовнішнього і внутрішнього діаметру 

відповідно. 

 

1.2.5 Дослідження ізоморфного заміщення в нікелатах РЗЕ. 

 

Ізоморфному заміщенню в нікелатах РЗЕ присвячена велика кількість робіт 

[101, 137-148], що пов‘язано з наявністю в заміщених сполуках цінних фізико-

хімічних властивостей. Найбільш широко досліджена система La2-xMxNiO4 (M=Ca, 

Sr, Ba) з метою пошуку резистивних і електродних матеріалів [138, 139, 143, 149-

150].  

Система La2-xMxNiO4 привертає увагу дослідників завдяки можливій 

надпровідності [91-93, 151]. 

За даними роботи [152] при збільшенні x в монокристалах La2-xBaxNiO4 

зменшується ступінь деформації октаедру -[NiO6]-.  
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Вивчення електропровідності зразків системи La2-xМxNiO4 вищенаведеної 

системи проведено авторами [139, 143]. Показано, що питомий опір зразків з x=0.2 

(M=Ca) мінімальний, в стронцій-вмісних зразках опір збільшується до х=0.5, потім 

зменшується. З ростом вмісту барію електропровідність композицій збільшується. 

Крім того, зі збільшенням вмісту замісників відбувається збільшення від`ємного 

значення коефіцієнту термо-ЕРС. На прикладі La2-xSrxNiO4 показано, що 

температура переходу напівпровідник-метал зменшується від 690 К (х=0) до 20 К 

(х=1.12) [153]. Відмічається, що при значному вмісті барію (вище x=0.8), зразки 

мають металічний блиск і високу питому густину, але при тривалому зберіганні на 

повітрі вони розсипаються, що обумовлюється присутністю значної кількості 

аніонних вакансій. Так, концентрація тривалентного нікелю зростає при заміщенні 

від 0.6% для чистого La2NiO4 до 25.3% (повинно бути 50%) для LaBaNiO4. 

Досліджено ізоморфне заміщення в системі La1-xMexNiO3 (Me=Ca, Sr, Ba) [38]. 

Рентгенографічно (за методом порошку) та термогравіметрично встановлено, що в 

цих композиціях, внаслідок заміщення лантану на ЛЗМ, заряд компенсується 

утворенням вакансій в кисневих позиціях. За цією причиною, область гомогенності 

твердих розчинів знаходиться в інтервалі порядку 10 %. 

За допомогою твердофазного синтезу при 1173, 1373 і 1573 К одержано зразки 

системи La2-2xSr2xNi1-yFeyO4-(x-y)/2+ (0x0.85, 0y0.9) [154, 155]. Композиції мають 

структуру типу K2NiF4. Проведено дослідження електричних, магнітних 

властивостей, вивчено мессбауерівські спектри. Показано, що вміст 

надстехіометричного кисню зростає з х і y. 

Вивчено ізоморфне заміщення LaNiO3 в нікелевій підгратці на прикладі систем 

LaNi1-xMeXO3 (Me=Mn, Fe, Co, Cu, Cr, Mo, W, Re, Zr, Sn, Ti) [39, 44, 156-160].  

В невеликому інтервалі досліджено ізоморфне заміщення La4-xMexNi3O10 

(Me=Mg, Ca, Sr, Ba) [161]. 
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1.2.6 Нікелати лужноземельних металів. 

 

BaNiO2 і SrNiO2 отримано термічною обробкою оксидів металів при 1223 К 

впродовж 30 годин. SrNiO2 має деяку домішку оксиду нікелю. Параметри ромбічної 

елементарної комірки BaNiO2 - a=0.572 нм, b=0.918 нм, c=0.478 нм. Параметри 

SrNiO2 - a=0.555 нм, b=0.902 нм, c=0.463 нм [51, 162]. За даними [163] BaNiO2 має 

наступні параметри кристалічної гратки: a=0.3581 нм, b=1.6362 нм, c=0.3915 нм. 

При нагріванні на повітрі сумішей BaO2 i NiO та Sr(NO3)2 і Ni(NO3)2 впродовж 

24 годин при 973 К і 943 К, відповідно, синтезовано BaNiO2.5 і SrNiO2.5 [51]. 

Авторами [164] отримано SrNiO2.5 нагріванням SrNiO3 на повітрі при 873 К. BaNiO2.5 

утворюється також при термічному розкладі BaNiO3 при 1123 К [165]. Параметри 

елементарних гексагональних комірок для BaNiO2.5: a=0.559 нм, c=0.484 нм; для 

SrNiO2.5: a=0.541 нм, c=0.461 нм [51]. 

При нагріванні Sr(OH)28H2O і NiO в атмосфері кисню при тиску 400 атм 

отримано SrNiO3 гексагональної сингонії з параметрами елементарної комірки 

a=0.533 нм, c=0.457 нм [164].  

BaNiO3 легко синтезується нагріванням BaNiO2 в кисні при 773-873 К, 

параметри гексагональної решітки: a=0.551 нм, c=0.479 нм [51].  

При прожарюванні BaCO3 і NiO (мольне співвідношення 3:1) на повітрі при 

1173 К утворюється зелений Ba3NiO4. Сполука має гексагональну структуру з 

параметрами a=0.785 нм, c=1.65 нм [165]. 

В системах Mg-Ni-O і Ca-Ni-O утворюються тверді розчини як на основі оксиду 

лужноземельного металу, так і оксиду нікелю [166]. 

 

1.3 Характеристика оксидних сполук в системі Ln-Co-O (Ln=РЗЕ). 

 

В системі Ln-Co-O експериментально визначено існування сполук ФРП 

Lnn+1ConO3n+1 (n=1, 3 i), серед яких найбільш широко вивчено кобальтати 

загального складу LnCoO3. 

LaCoO3 легко утворюється на повітрі при взаємодії оксидів лантану та 
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кобальту, або при сумісному розкладі нітратів металів при температурі 1173-1273 К 

[167, 168]. 

Сполуки складу LnCoO3 (Ln=РЗЕ, крім Ce, Pr, Y) отримано при взаємодії Ln2O3, 

Co3O4 та KClO3 при температурі 1203 К з подальшою відмивкою від KCl та 

термічною обробкою при температурі 873 К [169].  

Кобальтати складу LnCoO3 отримано також методом сумісного осадження 

карбонатів. Оптимальні умови співосадження іонів лантану та кобальту: 

n=[Na2CO3]/[La
3+

+Co
2+

]=1.72. За даними термографічного аналізу, утворення 

сполук починається при 973 К, термічна стійкість отриманих сполук прямо 

пропорційна іонному радіусу лантаноїду [169, 170]. 

Як осаджувач може бути також використана оксалатна кислота. При виконанні 

такого варіанту співосадження необхідно додавати n-бутиламін для досягнення 

рН=10 [171]. 

Описана методика синтезу LnCoO3 розчиненням металічного кобальту та 

відповідного оксиду РЗЕ в азотній кислоті та подальшим прожарюванням суміші в 

атмосфері кисню при 973-1203 К. Сполуки TmCoO3, YbCoO3, LuCoO3 не 

утворюються навіть під тиском 40 атм [172].  

В роботі [173] синтезовано LaCoO3 розкладом LaCo(CN)65H2O на повітрі при 

температурі 1273 К. 

LaCoO3 кристалізується в гексагональній сингонії зі структурою типу 

перовськіту, просторова група R3-c, параметри ромбоедричної решітки: a=0.5379нм, 

=60
O
49. При температурі вище 668 К відбувається структурний перехід R3-cR3-

[174]. 

Всі інші кобальтати LnCoO3 кристалізуються в ромбічній сингонії Pbnm, типу 

GdFeO3. Параметри кристалічної гратки сполук наведено в таблиці 1.3 [175]. 

Серед кобальтатів РЗЕ в PrCoO3 спостерігається аномалія параметрів гратки, 

викликана рівновагою Pr
3+

 + Co
3+
Pr

4+
 + Co

2+
 [175]. 

Показано, що деформація решітки LnCoO3 збільшується зі зменшенням іонного 

радіусу РЗЕ [176]. 

Кобальтати самарію та європію топляться інконгруентно при 1617 К і 1610 К 
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відповідно [177].  

2LnCoO3=xLn2O3+yCoO+[(1-x)Ln2O3+(2-y)CoO]р+1/2O2   (1.6) 

LnCoO3 (Ln=Gd, Tb, Dy, Ho) при температурах вище 1528, 1428, 1358 і 1323 К, 

відповідно, дисоціюють в твердій фазі на оксиди РЗЕ та кобальту. 

Таблиця 1.3 

Параметри елементарних комірок кобальтатів РЗЕ LnCoO3 [175, 176]. 

Сполука a, нм b, нм c, нм 

PrCoO3 0.5340 0.5368 0.7590 

NdCoO3 0.5345 0.5345 0.7560 

SmCoO3 0.5294 0.5352 0.7504 

EuCoO3 0.5261 0.5369 0.7880 

GdCoO3 0.5228 0.5387 0.7465 

TbCoO3 0.5209 0.5402 0.7425 

DyCoO3 0.5180 0.5417 0.7407 

HoCoO3 0.5147 0.5417 0.7375 

ErCoO3 0.5122 0.5421 0.7357 

YbCoO3 0.5086 0.5419 0.7310 

YCoO3 0.5137 0.5418 0.7366 

 

Досліджено оптичні спектри поглинання катіонів Co
3+ 
в кристалі LaCoO3 в 

області 6500-34000 cм
-1

 [178]. Визначені параметри: Dq=14050 cм
-1

, E=-180 cм
-1

, F=-

1645 cм
-1

, B=580 cм
-1

, C=4.8B. 

Згідно з роботою [178], перехідний метал в перовськітах, які мають кубічну 

структуру, мають дві чіткі полоси поглинання в ІЧ-спектрах (близько 600 і 400 cм
-1

), 

які належать октаедрам MO6. Показано, що ці полоси розщеплюються на складові 

600, 550, 420, 340 cм
-1 

[179]. 

При звичайних умовах в LaCoO3 кобальт існує як в НС, так і в ВС стані, іонні 

радіуси яких становлять відповідно 0,0525 і 0,061 нм [8, 180, 181]. 

Для LaCoO3 при температурах 300-1200 К досліджено температурні залежності 

електропровідності та коефіцієнту Зеєбека. Показано, що провідність здійснюється 
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переносом електронів [182]. 

При високих температурах LnCoO3 мають перехід напівпровідник-метал 

(LaCoO3-1210 К, PrCoO3 – 1235 K, NdCoO3 -1250 K) [183]. 

Досліджена киснева нестехіометрія LaCoO3 в інтервалі температур 1270-1770 К. 

Показано, що при високих температурах LaCoO3 втрачає кисень з утворенням 

кисневих вакансій [184]. 

 

1.3.1 Синтез та властивості кобальтату лантану LaCoO3 та його заміщених 

аналогів. 

 

1.3.1.1 Кристалографічні особливості LaCoO3. 

 

LaCoO3 із ступенем окиснення іонів Со
3+

 є базовим представником сімейства 

перовськітів АВО3. В одній із ранніх робіт [185], в якій детально розглядають 

кристалічну структуру цих сполук, показано, що при кімнатній температурі LaCoO3 

має ромбоедричну деформовану перовськітоподібну структуру (структурний тип 

NdAlO3) (рис.1.12). Елементарна комірка має дві формульні одиниці (Z = 2) [186] і 

відноситься до SGR-3c з параметрами αромб. = 60,81° та aромб. = 0,5377 нм 

(ромбоедрична установка) [187-188] або агекс. = 0,5446 нм, сгекс. = 1,309 нм 

(гексагональна установка) [183, 189] (рис. 1.12 а). 

Для LaCoO3 значення толеранс-фактора знаходиться в межах 0,92≤t≤0,96 в 

залежності від спінового стану кобальту. Ромбоедрична деформація відбувається 

вздовж [111]- напрямку [186], а валентний кут Со – О – Со становить 163° (замість 

180° в ідеальному недеформованому випадку). Довжина зв‘язку Со – О дорівнює 

0,193 нм. Таким чином, в сполуці LaCoO3 іон кобальту знаходиться в оточенні 

слабко деформованого кисневого октаедру, утворюючи СоО6-поліедри. Проте часто 

кобальтатам характерна наявність дефіциту за киснем. При цьому частина іонів 

кобальту оточена не октаедричними, а пірамідальними комплексами CoO5, які є 

структурними мотивами для шаруватих сполук ряду LnМCo2O5+δ (М – 

лужноземельний елемент). 



72 

Оточення рідкоземельного іона в LaCoO3 має нижчу симетрію Сs. 

Тривалентний іон лантану La
3+

 (сірий кружечок) знаходиться в оточенні слабко 

деформованого кубооктаедра (рис. 1.12 б), що складається з 12 іонів кисню (чорні 

кружечки), з якими La
3+

 утворює три довгі зв'язки, шість середніх і три короткі. 

 

а)       б) 

Рис. 1.12. Перовськітоподібна кристалічна структура LaCoO3:  

а) з ромбоедричними деформаціями; б) оточення рідкісноземельного іону [174]. 

 

Як стверджують автори [190], сучасне рентгенівське дослідження високої 

роздільної здатності на монокристалах LaCoO3 дозволяє зафіксувати незначну 

моноклінну деформацію (SG I2/a) [43, 191], яка пов‘язана з ефектом Яна-Тейлера 

для термічно збудженого Со
3+

- іону в проміжному спіновому стані. Однак виявлена 

деформація занадто мала, щоб спостерігати її при звичайній порошковій дифракції. 

Деформація LaCoO3 зменшується при підвищенні температури, а близько 1610 К в 

системі відбувається фазовий перехід другого роду і реалізується ідеальна кубічна 

кристалічна структура [188]. 

Для LaCoO3 можливі три просторові групи: R-3c, R-3m та R-3 [174, 192, 193]. В 

просторовій групі R-3c два іона кобальту є кристалографічно не вироджені, а щільно 

упаковані площини кисню та кобальту залишаються на однаковій відстані від 

сусідніх (111)-площин. В просторовій групі R-3m два іона кобальту (СоІ та СоІІ) не 

еквівалентні, (111)- площини кисню та лантану, які відповідають один одному в 
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симетрії R-3c, незалежно зміщуються вздовж осі с. Ці зміщення відбуваються 

сукупно в напрямку площин СоІ і від площин СоІІ так, що величина розщеплення 

кристалічного поля ΔКП більше у іона СоІ, ніж у СоІІ. В просторовій групі R-3 не 

зберігаються ні дзеркальна симетрія, ні симетрія ковзання і зміщення атомів можна 

розкласти на R-3c- та R-3m - компоненти. 

 

1.3.1.2 Електричні властивості LaCoO3. 

 

Електричний опір кобальтатів, як правило, значно зростає при пониженні 

температури, проте характер температурної залежності і зв'язок із магнітним станом 

значною мірою залежать від складу. Для LаCoO3 низькотемпературна аномалія 

магнітної сприйнятливості поблизу 100 К супроводжується незначною аномалією 

опору на фоні плавної залежності. Енергія активації в цій області майже постійна і 

приблизно дорівнює 0,2 еВ [194-196]. На противагу цьому високотемпературна 

аномалія супроводжується плавним переходом напівпровідник – метал, що свідчить 

про делокалізацію носіїв заряду. При цьому значне падіння опору спостерігається і в 

області температур вище 500 К. Внаслідок цього високотемпературна аномалія 

магнітної сприйнятливості в сучасній літературі зазвичай розглядається як така, що 

має "немагнітну" природу. Аналогічні переходи провідності властиві й іншим 

представникам сімейства псевдокубічних кобальтатів РЗЕ [197], тільки вони, як і 

аномалії магнітної сприйнятливості, спостерігаються при температурах вищих, ніж 

для LаCoO3. 

Температурна залежність питомого електричного опору для кобальтату лантану 

показує, що опір помітно зростає з пониженням температури. Загалом сполука 

LaCoO3 в основному стані є діелектриком і демонструє моттівський перехід в 

інтервалі 500 – 600 К. Перехід діелектрик – метал супроводжується падінням опору 

на три порядки до величини 10
-3
Ом*см [195]. 

Температурна залежність електричної провідності в кобальтатах РЗЕ не 

підкоряється простому активаційному закону. Енергія активації провідності в точці, 

яка визначається як похідна логарифма провідності по зворотній температурі, для не 



74 

заміщеного LaCoO3 немонотонно змінюється з температурою і проходить через 

максимум, температурне положення якого корелює з максимальним лінійним 

тепловим розширенням ґратки і високотемпературним переходом магнітної 

сприйнятливості [189]. 

Природа переходу діелектрик – метал в LаCoO3 при підвищенні температури 

розглядається в різному контексті: як термічне заселення еg-станів, що 

супроводжується подовженням зв'язку Со – О [186], як звуження 

напівпровідникової щілини між порожніми еg-станами і заповненими t2g-станами або 

як перехід порядок – безлад у випадку орбітального впорядкування [198].  

Високотемпературні транспортні вимірювання підтвердили, що зарядова 

щілина при Т> 400 К швидко зменшується зі зростанням температури і при Т ≈ 800 

К реалізується стан металічного, а не напівпровідникового типу провідності, що 

характеризується великою поверхнею Фермі. Всі спостережувані властивості 

термічно індукованого переходу метал – діелектрик після завершення спінового 

переходу характерні для Мотівского переходу в сильнокорельованих електронних 

системах. 

1.3.1.3 Спінові переходи та магнітні властивості LaCoO3. 

 

В іонній моделі кобальтат лантану можна записати як La
3+

Co
3+

O3
2-
. Катіон 

лантану та аніон кисню мають при цьому електронну конфігурацію інертного газу і 

є магнітно інертними (діамагнітними). Тому магнітні властивості системи 

визначаються іоном кобальту Co
3+

 з електронною конфігурацією [Ar]3d
6
. В 

кубічному кристалічному полі п'ятикратно вироджені 3d-орбіталі розщеплюються 

на тричі вироджені t2g-орбіталі та двічі вироджені eg-орбіталі, які відрізняються між 

собою в енергії на величину енергії кристалічного поля ΔКП. Утворені енергетичні 

рівні можуть заповнюватися електронами по різному в залежності від 

співвідношення величини ΔКП та взаємодії Гунда (енергією спарювання електронів) 

JH. Якщо ΔКП>JH (сильне поле), то електрони будуть займати t2g-рівень (t2g
6
eg

0
-

конфігурація). Завдяки взаємній компенсації спінів цей стан є немагнітним (S = 0) і 

називається низькоспіновим (НС) з енергією EНС = 0. У випадку ΔКП<JH (слабке 
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поле) електрону енергетично більш вигідно посісти вищий eg-рівень (t2g
5
eg

1
), 

внаслідок чого утворюється перехідний спіновий стан (ПС) із S = 1 та енергією EПС 

= ΔКП – 1·JH. При перенесенні двох електронів на eg-рівень (t2g
4
eg

2
) виникає 

високоспіновий стан (ВС) з енергією EВС = 2·ΔКП – 4·JH. Спінові стани схематично 

зображено на рис. 1.13. 

В LaCoO3 p-орбіталі кисню гібридизуються з d-орбіталями кобальту (рис. 1.13). 

Безпосереднє перекривання d-орбіталей кобальту досить мале, оскільки відстань 

між іонами кобальту 2 та 3 дуже велика. Тому d-d-взаємодія реалізується через іони 

кисню. Таким чином, ζ-зв'язки утворюються при перекриванні p-орбіталей з eg-

орбіталями кобальту, а π зв'язки – з t2g-орбіталями [190, 199].  

 

 

а) б) 

 

Рис. 1.13. а) Перекривання орбіталей в псевдокубічній перовськітній структурі (A = 

La, B = Co),б): НС-, ПС- та ВС-стани Со
3+

 в іонній моделі [200]. 

 

Численні дослідження [195, 196,198,200-203], проведені для LaCoO3 та його 

заміщених аналогів, показали, що при низьких температурах реалізується 

немагнітний низькоспіновий стан. При температурах 50 – 100 К, як стверджують 

Ямагучі та ін. (Yamaguchi et al.) [195], спостерігається спіновий перехід, який 

проявляється у вигляді максимуму на кривій температурної залежності магнітної 

сприйнятливості χ(Т). Нижче цього максимуму значення χ різко спадає з подальшим 

пониженням температури, після цього проходить через мінімум при 30 К і знову 

підвищується. Дане низькотемпературне зростання дослідники пов‘язують із 
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наявністю у зразках магнітних домішок [195, 203], кисневої нестехіометрії [188, 204] 

або поверхневих дефектів [187, 205]. При Т>100К немагнітний стан кобальтату 

лантану змінюється на парамагнітний. Цей процес супроводжується зміною об‘єму 

елементарної комірки, оскільки іони кобальту в різних спінових станах мають різні 

іонні радіуси (НС – 0,0545 нм, ПС – 0,0560 нм, ВС – 0,0610 нм). Спінові переходи в 

LaCoO3 можуть бути зумовлені не лише температурним фактором, а й зовнішнім 

тиском [206, 207] та опроміненням [208]. 

Незважаючи на значну експериментальну базу, природа спінових переходів в 

кобальтатах до сьогоднішнього дня належним чином не встановлена. 

Для того, щоб внести ясність у вирішення даної проблеми, в роботах [209, 210] 

була запропонована двостадійна модель, в якій перша аномалія сприйнятливості при 

температурі 100 К інтерпретується як перехід із низькоспінового стану в проміжний 

спіновий стан (НС – ПС), а друга – як перехід ПС – ВС. Наявність іонів Со
3+

 у 

високоспіновому стані при Т> 500 К підтверджується експериментальними 

дослідженнями електропровідності [195], фотоемісії [211], теплового розширення 

[212] та питомої теплоємності [213]. Що стосується проміжної області температур 

100 – 500 К, то численні і найсучасніші дослідження не дали однозначної відповіді 

на користь реалізації ПС- або ВС-стану. Так, наприклад, дані спектроскопії 

електронних втрат, на думку авторів [214], однозначно спростували гіпотезу про 

ВС-стан іонів кобальту в LaCoO3. Ян-Тейлерівські деформації кристалічної гратки, 

виявлені авторами [43, 215] в температурному інтервалі 100 – 500 К, підтверджують 

існування ПС-стану. Проте проведені в [216] дослідження локальної структури 

LaCoO3 не виявили значних Ян-Телерівських деформацій та пониження симетрії від 

ромбоедричної (пр. гр.R-3c) до моноклінної (SGІ2/а), як повідомлялося раніше в 

[43]. Ряд інших даних (по електронному парамагнітному резонансу (ЕПР), 

рентгенівській спектроскопії та рентгенівському круговому дихроїзму [205, 215, 

217] також свідчить про реалізацію ВС-стану. 
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1.3.2 Ізоморфне заміщення в системі La-Co-O 

 

Велика кількість робіт присвячена вивченню ізоморфно-заміщених кобальтатів 

РЗЕ, що пов`язано з можливістю широкого практичного застосування композицій 

цієї системи. 

Встановлено, що змінюючи катіонний і аніонний склад сполук, можна в 

широких межах змінювати величину електропровідності, температурний коефіцієнт 

опору, коефіцієнт температурного розширення, що дозволяє застосовувати 

ізоморфно-заміщені кобальтати в якості матеріалів для паливних елементів, 

електродних матеріалів, резистивних елементів [218-223]. 

Виявлена можливість застосування композицій системи La1-xSrxCoO3 як катодів 

CO2 лазерів [224-226]. 

Тверді розчини в системі La1-xMexCoO3 (Me=Ca, Sr, Ba) існують в усьому 

інтервалі заміщень. Величина ромбоедричного спотворення зменшується з ростом 

вмісту лужноземельного металу і при x=0.5; 0.5; 0.2, відповідно, композиції 

приймають кубічну структуру [227-232]. Виміри електропровідності показали, що 

зразки системи La1-xMexCoO3 (Me= Sr, Ba) при х=0.5 і 0.2, відповідно, починають 

проявляти металічну провідність [168, 233]. Залежність електропровідності  

La1-xBaxCoO3 від складу при кімнатній температурі має вигляд параболи з 

максимумом х=0.2-0.3. При х0.2 зразки La1-xBaxCoO3 проявляють сегнетоелектричні 

властивості [234]. 

Досліджено також ізоморфне заміщення кобальту в LaCoO3 на хром і титан 

[235-238]. В системі LaCoO3-LaCrO3 утворюється безперервний ряд твердих 

розчинів. Композиції LaCo1-xCrxO3з х0.7 мають ромбоедричну структуру, х0.8 - 

ромбічну. Максимальний опір при кімнатній температурі має LaCo0,2Cr0,8O3. В 

системі LaCoO3-LaTiO3 утворюються тверді розчини ромбоедричної сингонії при 

0.2х<0.3 і ромбічної при 0,3x0,5, при х=0,7 композиції знову приймають 

ромбоедричну сингонію, при х>0,7 утворюються багатофазні системи. 

Вивчення твердих розчинів системи La2-xMexCoO4 (Me=Sr, Ba) показало, що 

тверді розчини структури K2NIF4 при заміщенні на стронцій утворюються в 
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інтервалі 0x1, а при заміщенні на барій - в інтервалі 0x0,7 [239]. При збільшенні 

вмісту лантану спостерігається зменшення орторомбічного спотворення і при х>0,3 

композиції мають тетрагональну структуру. тверді розчини системи La2-xMexCoO4 

(Me=Sr, Ba) мають напівпровідниковий р-тип провідності. 

В кінці 1990 року з`явилось повідомлення про можливу високотемпературну 

надпровідність в системі La-Ca-Co-O [240], яке не підтверджено. Ймовірно, автори 

прийняли структурні фазові переходи LaBa2Co3Oy при температурах близько 200 К 

за ефекти ВТНП [241]. 

 

1.3.2.1 Система La1-xAxMO3, де А – одновалентний метал; М – перехідний метал. 

 

Оксиди La1-xAxMO3, де А – одновалентний метал; М – перехідний метал, 

вивчені недостатньо добре, однак мають цікаві властивості. Так автори [234] 

дослідили тверді розчини La1-xAxMnO3 (де А – Na, K та Rb) і знайшли, що в них має 

місце перехід метал-ізолятор. Однофазні зразки з перовськітоподібною структурою 

можуть бути отримані лише при х≤0,2 у випадку заміщення лантану натрієм або 

калієм і при х≤0,1, якщо лантан заміщують рубідієм. Як повідомляють автори [242], 

які вивчали магнітні властивості La1-xAgxMnO3, область існування вказаного 

твердого розчину також відносно вузька (х<0,3). 

В літературі знайдено ряд публікацій, які присвячені дослідженню літій-

вмісних сполук перехідних 3d- металів зі структурою перовськіту. Зокрема, 

особливу увагу дослідників привертають високопровідні тверді електроліти складу  

Li3xLa2/3-x 1/3-xTiO3, де  – вакансія [243], електропровідність яких при кімнатній 

температурі досягає порядку 10
-3

 Ом
-1
·см

-1
. Висока провідність обумовлена 

присутністю вакансій в А-підгратці, по яким мігрують іони літію. Авторами [244] 

досліджено можливість утворення сполук складу La1-xLixFeO3 і знайдено, що 

область існування твердого розчину становить х≤0,1. Всі однофазні зразки є 

напівпровідниками p-типу і мають орторомбічно деформовану елементарну комірку. 

Заміщення металів на літій може відбуватися не лише в А-, але й в В-підгратці. 

Так було показано, що іони літію заміщують іони кобальту в структурі кобальтату і 
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утворюються тверді розчини La2-xSrxLi1/2Co1/2O4 (x = 0; 0,2), які кристалізуються в 

орторомбічній надструктурі типу K2NiF4 [245]. Кобальт і літій займають 

тетрагонально деформовані октаедричні позиції (SG Ammm), причому утворені 

поліедри є ізольованими. Шляхом йодометричного титрування встановлено, що 

кобальт в сполуці з х= 0,2 перебуває в ступені окиснення +3 та +4 (60 та 40 мол.% 

відповідно). 

Тверді розчини із загальною формулою La1-xAxCoO3 (А = Na, Li, K, або Rb) 

утворюють серію нових сполук для дослідження та розуміння феноменів переходу 

метал-діелектрик та магнітних властивостей. Відомості про заміщення La
3+

 на 

одновалентні катіони, такі як Li
+
, Na

+
, К

+
, практично відсутні в літературі [246-248]. 

Ванг та ін. (Wang et al.) дослідили каталітичну активність К-заміщеного кобальтату 

лантану в реакціях видалення дизельної сажі та оксидів нітрогену [249]. Белаккі та 

ін. (Bellakki et al.) [250] вивчили кристалічну структуру та встановили зв'язок 

кристалографічних параметрів з магнітними та оптичними властивостями твердих 

розчинів La1-xKxCoO3 (0≤x≤0,2). Сполуки в досліджуваному концентраційному 

інтервалі мали ромбоедричну симетрію (SGR-3c). Також показано, що при 

частковому заміщенні La
3+

 на Li
+
 приводить до утворення вакансій в 

кристалографічній позиції La і, таким чином, сполуку розглядають як 

нестехіометричну La1-x xKxCoO3, де  – вакансія. По мірі збільшення ступеня 

заміщення зразки демонструють перехід від спінового скла до парамагнітного 

впорядкування. Крім того зроблено припущення, що зона структура даних 

матеріалів є підходящою для застосування їх в якості фотокаталізаторів. 

 

1.3.2.2 Система La1-xМxCoO3 (М = Ca, Sr, Ba). 

 

Заміщення іону La
3+

 в LaCoO3 на двозарядні ЛЗМ (Ca, Sr, Ba) веде до 

прогнозованої зміни електричних, магнітних та структурних властивостей. При 

цьому слід очікувати наступне: 

Ғ формальний ступінь окиснення частини іонів кобальту змінюється від трьох до 

чотирьох: La1-x
3+

Mx
2+

Co1-x
3+

Cox
4+

O3
2-

. 
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Ғ на противагу іонам Со
3+

 (d
6
-конфігурація) для іонів Со

4+
 (d

5
-конфігурація) кожен 

із трьох можливих спінових станів є магнітним: S = 1/2 (НС-стан), S = 3/2 (ПС-стан) 

та S = 5/2 (ВС-стан). При цьому часткове заміщення La
3+

 на іони ЛЗМ вносить свій 

вклад у магнетизм даної системи. 

Ғ три замісники (Ca
2+

, Sr
2+

, Ba
2+
) мають інші іонні радіуси, ніж іон La

3+
. Це 

приводить до зміни хімічного тиску в елементарній комірці, величини розщеплення 

та симетрії кристалічного поля, довжин зв‘язків та кутів, а також перекривання іонів 

кобальту з іонами кисню, що призводить до появи ковалентних ефектів і разом з тим 

одним із факторів, які визначають електричні властивості.  

 

1.3.2.3 Кристалографічні особливості твердих розчинів La1-xСаxCoO3. 

 

При заміщенні La
3+

 на Са
2+

 відбувається, подібно до випадку із Sr
2+
, поступове 

зменшення ромбоедричних деформацій. Проте суперечливими є дані, що свідчать 

про перехід системи до кубічної симетрії при зростанні х. Мута та ін. (Muta et al.) в 

своїй роботі повідомляють, що при близько х = 0,2 існує суперпозиція 

ромбоедричної (х<0,2) та кубічної або псевдо кубічної структури (х = 0,5) [251]. Інші 

стверджують, що для х = 0,5 реалізується кубічна симетрія [227], а для сполуки з х = 

0,35 [252] або х = 0,3 [253] – ромбоедрична симетрія. Сучасні дослідження 

підтверджують існування структурних фазових переходів, зумовлених 

гетеровалентним заміщенням. Так, при х<0,15 в системі існують лише ромбоедричні 

деформації (SGR-3c). Барлі та ін. (Burley et al.) [254] зафіксували в 

концентраційному інтервалі 0,15≤х≤0,2 існування ромбоедричної та орторомбічної 

фази (SG Pnma). 

 

1.3.2.4 Кристалографічні особливості твердих розчинів La1-xSrxCoO3. 

 

Введення іонів Sr
2+

 у LaCoO3 сприяє поступовому зменшенню ромбоедричних 

деформацій. Ромбоедричний кут αромб. із зростанням ступеня заміщення х відповідно 

зменшується. При х = 0,5 – 0,55 система має ідеальну кубічну перовськітну 
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структуру. Просторова група змінюється від R-3c до Pm3m [255-257]. Більший 

іонний радіус Sr
2+

 у порівнянні із La
3+

 (для випадку к.ч. = 12) приводить до 

розширення елементарної комірки. Толеранс-фактор t зі збільшенням х 

наближається до величини t = 1, яка характерна для ідеального випадку. В [258] 

повідомлялося, що для кристалів з х>0,7 реалізується структура типу браунмілериту.  

 

1.3.2.5 Кристалографічні особливості твердих розчинів La1-xBаxCoO3. 

 

Для Ва-вмісних кобальтатів ромбоедричні деформації зникають значно 

швидше, ніж у випадку інших лужноземельних катіонів. Так, вже при ступені 

заміщення х = 0,3 групою дослідників [253] було зафіксовано для полікристалічних 

зразків реалізацію кубічної симетрії. Інші автори спостерігали даний фазовий 

перехід при х = 0,5 [259], х = 0,4 [234] або х>0,35 [260]. В недавніх публікаціях 

повідомлялося про існування орторомбічних деформацій (SG Pbnm)для сполук з 

х=0,5 [261] та структурного фазового переходу від кубічної (Pm3m) до 

тетрагональної симетрії (P4/mmm) [262]. 

 

1.3.3 Магнітні та електричні властивості La1-xМxCoO3 (М = Ca, Sr, Ba). 

 

Одним із фактів, який не викликає суперечностей серед наукової спільноти, є 

наявність магнітного упорядкування в кобальтових системах та переходу метал-

діелектрик, що при цьому супроводжується. Розроблено численні теоретичні моделі 

для пояснення механізму виникнення та природи спінових переходів у вихідному 

LaCoO3 та його заміщених аналогах. 

В 1958 році Гудінаф (Goodenough) [263] запропонував модель подвійного 

обміну для пояснення магнітних властивостей La1-xSrxCoO3. Так, змішаний 

валентний стан кобальту, який виникає при частковому заміщенні La
3+
на Sr

2+
 

(La1-x
3+

Srx
2+

Co1-x
3+

Cox
4+

O3
2-
), викликає появу різних обмінних взаємодій. По-перше, 

між Co
3+

- та Co
4+

-іонами (Co
3+

-О-Co
4+
) існує феромагнітний подвійний обмін. По-

друге, між однойменно зарядженими іонами Co
3+

-О-Co
3+

 або Co
4+

-О-Co
4+ 
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встановлюється конкуруючий антиферомагнітний обмін, при якому може 

відбуватися виграш в енергії за рахунок перекривання орбіталей кисню з eg-

орбіталями кобальту. Це можливо лише у випадку, коли електрон кобальту та кисню 

мають антипаралельні спіни. Оскільки обидва електрони кисню мають 

антипаралельні спіни один по відношенню до іншого, то спіни eg-електронів обох 

іонів кобальту також орієнтуються антипаралельно. Тому в залежності від ступеня 

заміщення слід очікувати різний вплив обох взаємодій [264]. 

Для твердого розчину La1-xSrxCoO3 з х = 0,04 зафіксувати НС-ПС-перехід не 

вдалося. Намагніченість із підвищенням температури зростає за законом Кюрі-

Вейса. Значення намагніченості має на порядок більше значення в порівнянні з 

чистим LaCoO3. Експериментально знайдено, що при введенні одного іону Sr
2+

 

загальний спін в системі формально досягає S = 10 – 16. При цьому говорять про 

виникнення так званих «високо спінових поляронів» [195]. 

При х=0,125 зразок демонструє поведінку спінового скла, яке характеризується 

наявністю максимуму на кривій намагніченості при 47К та плато, що знаходиться 

нижче цієї температури [200]. Спіновим склом називаються системи із 

замороженими магнітними моментами у немагнітній матриці, для яких відсутній 

дальній порядок (наприклад, феро- та антиферомагнетизм). При цьому мова йде як 

про одиничні моменти, так і про феро-/антиферомагнітні кластери. В кобальтатах 

поведінка спінового скла виникає внаслідок описаної вище конкуренції між 

антиферомагнітним та феромагнітним обмінами. 

Подальше зростання концентрації стронцію супроводжується зростанням 

намагніченості при незмінній температурі. Для зразку з х = 0,18 пік, що відповідає 

спіновому склу, зникає і система стає феромагнітною при низьких температурах. 

При х = 0,25 зафіксовано ще більш різкий феромагнітний перехід. Загалом, із ростом 

температури феромагнітний обмін має перевагу над антиферомагнітним.  

Як магнітні, так і електричні властивості заміщених кобальтатів досить добре 

пояснюються теорією Ракка та Гудінафа [264]. Дослідження температурної 

залежності питомого опору для La1-xSrxCoO3 показало, що при зростанні кількості 

замісника збільшується число носіїв заряду і система стає провідною. Перехід до 
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металічного характеру провідності спостерігається при х = 0,25 (dρ/dT>0 по всій 

температурній області) [265]. 

Для випадку, коли М = Са, в літературі знайдено численні повідомлення, в яких 

обговорюються різні спінові стани та природа спінового скла [252]. Мута та ін. 

(Muta et al. ) [251] стверджують, що при досить незначних заміщеннях в системі 

існує фаза спінового скла, в якій обидва іони, Co
3+

 таCo
4+
, існують в ПС-стані. Зі 

збільшенням х зростає феромагнітна взаємодія між іонам кобальту. Це приводить до 

утворення дальнього порядку при їх упорядкуванні. При більших заміщеннях 

(х≥0,4) в системі зафіксовано перехід метал-діелектрик. 

Згідно Барлі та ін. (Burley et al.) [254] у вихідному LaCoO3 при збільшенні х (М 

= Са) руйнується НС-стан. Автори запропонували механізм спінового переходу, за 

яким при х = 0,1 із НС-стану виникає суміш спінових конфігурацій НС-ПС. Більш 

того можлива навіть реалізація виключно ПС-стану. 

Коли М = Ва, феромагнітний вклад у величину намагніченості стає відчутним 

при x = 0,2 [230, 234]. При х = 0,3 намагніченість насичення досягає свого 

найбільшого значення, а при найбільшому заміщенні – мінімального. Металічний 

характер провідності встановлюється при х = 0,5. Для сполуки з х = 0,3 зафіксовано 

мінімальне значення опору близько 100 К [266]. Дослідження сполук барієвої серії 

[260] показали одночасне існування феромагнітного упорядкування та металічної 

провідності при x = 0,2. Для х<0,2 дискутується наявність спінового скла або 

спінових кластерів. Максимальна Tc та найкраща провідність спостерігається для х = 

0,3. 

1.3.4 Фази Руддлесдена-Поппера на основі сполук кобальту. 

 

В результаті взаємодії La2O3 із Со3О4 з молярним співвідношенням оксидів 3:1 

в інтервалі температур 973-1473 К в атмосфері азоту знайдено два типи сполук: 

LaCoO3 та La2CoO4 [267]. Сполука LaCoO3 утворюється при 1023-1173 К, сполука 

La2CoO4 – в інтервалі температур 1223-1473 К. 

При вивченні фазових співвідношень в ізотермічних розрізах системи La – Co – 

O при 1273 К та 1403 К встановлено утворення трьох сполук: LaCoO3, La4Co3O10 та 
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La2CoO4 [268, 269]. Синтез сполук LaCoO3 та La2CoO4 проводився шляхом відпалу 

суміші оксидів СоО та La2O3 при температурах 1373 К в атмосфері О2 та 1573 К в 

атмосфері аргону відповідно.  

Сполуку La4Co3O10 отримано нагріванням LaCoO3 з La2CoO4 при 1373 К в 

суміші азоту та кисню [185]. При зменшенні парціального тиску кисню над LaCoO3 

відбуваються наступні фазові перетворення (рис.1.14). 

 

Рис. 1.14. Фазова діаграма системи CoOx – La2O3 в координатах ―тиск кисню – 

склад‖ при 1273 К [270]. 

 

4LaCoO3 → La4Co3O10 + СоО +1/2О2 → 2La2CoO4 +2СоО + О2 → 

→ 2La2O3 + 4Со + 3О2.       (1.7) 

Температура топлення La4Co3O10 ~1843 К, La2CoO4 ~1873 К [268]. 

Сполука LaCoO3 кристалізується в структурному типі перовськіту тригональної 

сингонії, SG R3c. Параметри елементарної комірки сполуки, отриманої в умовах 

високого тиску, наступні: а = 0,5379 нм, α = 60º49′ (в ромбоедричній установці) або 

а = 0,5446 нм, с = 1,309 нм (в гексагональній установці) [185].  
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В результаті нагрівання LaCoO3 у відновній атмосфері (Н2) утворюється серія 

перовськітоподібних структур з дефіцитом за киснем LaCoO3-δ [271]. При 673 К (δ = 

0,2) реалізується кубічна фаза з параметром елементарної комірки 0,393 нм, при 818 

К (δ = 0,9) – суміш кубічної (а = 0,390 нм) та ромбічної (а = 0,781 нм, b = 0,891 нм, с 

= 0,824 нм) фаз. 

Сполука La2CoO4 при кімнатній температурі має ромбічну комірку типу K2NiF4 

з параметрами: а = 0,530 нм, b = 1,255 нм, с = 0,547 нм, SG Abma, Z = 4; dобр. = 6,95 

г/см
3
 [268, 272, 273]. Параметри моноклінної псевдокомірки La2CoO4 наступні: а = b 

= 0,3895 нм, с = 1,255 нм, γ = 90º39′ [272]. Нагрівання даної сполуки при 653 К 

призводить до незначних деформацій комірки із зміною γ від 90º39′ до 90º57′, а при 

нагріванні до 848 К відбувається поліморфне перетворення ромбічної структури в 

тетрагональну. La2CoO4 розчиняється в мінеральних кислотах, не розчиняється в 

аміаку та лугах [267]. 

La4Co3O10 має ромбічну симетрію з параметрами елементарної комірки: а = 

0,542 нм, b = 0,548 нм, с = 2,781 нм, SG Fmmm, Z = 4; dобр. = 7,21 г/см
3
, dвим. = 7,1г/см

3
 

[267, 274, 275]. При 843 К у La4Co3O10 знайдений поліморфний перехід ромбічної 

структури в тетрагональну [275]. Кобальтати складу Ln2CoO4 термодинамічно і 

кристалографічно стійкі лише для трьох лантаноїдів Ln=La, Pr i Nd [177]. 

Приймаючи до уваги, що кобальт легко окислюється при високих температурах, ці 

сполуки добувають в інертній атмосфері. Найбільш широко вивчений з них, 

La2CoO4, легко утворюється керамічним методом при 1673 К в атмосфері аргону. 

Запропоновано також методику синтезу La2CoO4 розкладом сумісноосадженої 

карбонатної шихти в інертній атмосфері [170]. Сполука має 2D-структуру типу 

K2NiF4 і кристалізується в ромбічній сингонії з параметрами елементарної комірки 

а=0,5530 нм, b=1.255 нм, c=0,5470 нм, просторова група Abma. Параметри 

моноклінної комірки: a=b=0,3895 нм, c=1.255 нм, =90
o
39 [272]. За даними 

високотемпературної рентгенографії, при температурі вище 848 К ромбічна 

структура трансформується в тетрагональну, яка вище 1073 К розкладається на 

LaCoO3iLa2O3 [272]. Автори [276] отримали серію зразків, в яких співвідношення 

La:Co змінювалось від 1.7:1 до 2:1. Встановлено, що основною фазою в цій системі є 
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La2-xCoO4-y (x=0,17, 0y0,13). Вільна енергія Гіббса утворення La2CoO4 з оксидів 

G=12.24-0,0149TкДж/моль (973-1373К) [277]. Виміри електропровідності показали, 

що La2CoO4 має напівпровідникові властивості, Ea=0,48eV. Основними носіями 

заряду є електрони [278]. Відомий лише один полікобальтат лантану - La4Co3O10, 

який утворюється при термічній обробці сумішей LaCoO3 i La2CoO4 при температурі 

1403 К в атмосфері азоту. Сполука має ромбічну кристалічну гратку з параметрами 

решітки a=0,542 нм, b=0,547 нм, c=2.721 нм, Z=4, просторова група Fmmm. При 

температурі 843 К спостерігається поліморфний перехід ромбічної структури в 

тетрагональну. При температурах вище 1570К La4Co3O10 топиться [279]. За 

допомогою магнітних вимірів встановлено, що в LaCoO3, La4Co3O10, і La2CoO4 при 

температурах 400-500К спостерігається перехід з НС стану іонів кобальту Co
3+

 до 

ВС стану [280]. Електропровідність La4Co3O10 пропорційна концентрації іонів Co
3+

, 

що легко пояснюється в рамках теорії Гудінафа, згідно якої електропровідність 

таких оксидів здійснюється за механізмом електронного захвату в результаті 

диспропорціонування іонів: 

2Co
3+
Co

4+
+ Co

2+
       (1.8) 

 

1.3.5 Інші кисневі сполуки в системі La-Co-O. 

 

При нагріванні LnCoO3 (Ln=La, Nd, Sm, Eu) в водневій атмосфері при 

температурі до 873 К спостерігається втрата ваги з утворенням нових 

перовськітоподібних фаз [176]. LaCoO2.8 можна отримати відновленням LaCoO3 

воднем при температурі 663 К. Сполука кристалізується в кубічній сингонії з 

параметром кристалічної решітки а=0,393 нм. В роботі [43] досліджено утворення 

La2Co2O5 при відновленні LaCoO3 за температури 673 К. Сполука має орторомбічну 

структуру типу браунмілериту з параметрами кристалічної гратки a=0,5460 нм, 

b=1.598 нм, c=0,5700 нм. LaCoO2.1 утворюється при 818 К і існує в двох 

кристалографічних модифікаціях - кубічній (а=0,390 нм) і орторомбічній (a=0,781 

нм, b=0,891 нм, c=0,824 нм) [176]. NdCoO3 при температурі 673 К відновлюється до 

тетрагонального NdCoO2.5 (a=0,383 нм, c=0,391 нм), який при 733 К переходить в 
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NdCoO1.9 (параметри кубічної решітки - а=0,39 нм; орторомбічної - a=0,522 нм, 

b=0,559 нм, c=0,795 нм). SmCoO3 i EuCoO3 при температурах 673-773 К 

відновлюються до кубічних SmCoO1.7iEuCoO1.7 з параметрами кристалічної гратки 

a=0,380 нм i a=0,378 нм, відповідно. Кобальтат лантану складу LaCo2O3.83 добуто 

при взаємодії LaCoO3 з CoCO3 при температурі 1173 К в інертній атмосфері аргону 

впродовж 30 годин [111]. Сполука має ромбічну структуру типу CaFe2O4 з 

параметрами кристалічної гратки a=0,384 нм, b=1.018 нм, c=0,990 нм. Ефективний 

магнітний момент кобальту =5.2, =-170,1. 

1.3.6 Кобальтати лужноземельних металів. 

 

При прожарюванні карбонатів барію та кобальту при 1273 К в атмосфері кисню 

утворюється BaCoO3 [281]. При взаємодії SrCO3 і CoO при 1173 К утворюється 

SrCoO2.46, подальшою обробкою якого можна отримати кобальтати стронцію з 

різним вмістом кисню [282-284].  

При прожарюванні Ba(NO3)2 і CoCO3 на повітрі при 953 К впродовж 24 годин 

отриманоBaCoO2.85 [285]. Сполука має гексагональну структуру, просторова 

групаP63mc, a=0,559 нм, c=0,482 нм. 

 

1.3.7 Практичне застосування кобальтатів РЗЕ. 

Кобальтати представляють величезний інтерес зважаючи на можливість їх 

практичного застосування. Складні оксиди кобальту знаходять застосування в 

твердотільних оксидних джерелах живлення SOFC [286-288], кисневих мембранах 

[289, 290], мембранних реакторах для окиснення вуглеводнів  [291], газових 

сенсорах [292] і термоелектричних пристроях [293], а також використовуються як 

каталізатори в різних хімічних реакціях. 

Кобальтати РЗЕ запропоновано використовувати в якості електродних 

матеріалів [294], каталізаторів окиснення органічних сполук [295, 296] та 

допалювання вихлопних газів [297]. 

Підвищений практичний інтерес до цих матеріалів ґрунтується на їх високій 

електронній, іонній провідності та каталітичній активності. Висока іонна 
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провідність, у свою чергу, пов'язана з дефектною структурою цих сполук, 

насамперед, з кисневою нестехіометрією. Коефіцієнт іонної дифузії в кобальтатах на 

декілька порядків більше, чим у манганітах [298, 299], що, безумовно, створює 

кращі передумови для газового транспорту. 

Після того як Ворхув та ін. [300] в 1972 році повідомили про високу 

каталітичну активність оксидів з перовськітною структурою в реакціях окиснення 

органічних субстратів, LaCoO3 та його заміщені аналоги почали інтенсивно дослід- 

жуватися в процесах каталітичного згорання вуглеводнів. 

З метою оцінки впливу катіонних заміщень в А- та В-позиціях, Cільва та ін. 

(Silva et al.) [301] дослідили каталітичну активність сполук LnBO3 (Ln – лантаноїди; 

B = Cr, Мn, Fe, Co, Ni) в реакції окиснення пропену при 503 К. Вони помітили, що 

питома активність зменшується у ряду LnCoО3> LnMnО3> LnNiО3>> LnFeО3 ~ 

LnCrО3. Подібні результати спостерігаються при окисненні C3- та C4-вуглеводнів 

над каталізаторами LaBO3 (B = Cr, Мn, Fe, Co, Ni), демонструючи тим самим, що 

перехідний метал в B-позиції відіграє важливу каталітичну роль. Со та Мn – самі 

активні 3d-перехідні метали. Ізовалентне заміщення в Ln-підгратці суттєво не 

впливає на каталітичні властивості оксидів. 

Ломбардо та ін. [302] вивчили каталітичну поведінку LaBO3 (B = Со, Мn, Fe, 

Сu, Ni, Cr) для реакції згоряння метану в порівнянні з каталізатором Pt (1%)/Al2О3. 

Температура, при якій перетворення метану становило 50% (T50%), використовували 

для оцінки окисної активності. Перовськіти на основі Со, Fe і Мn були найбільш 

активними в досліджуваному ряду перехідних 3d- металів. Їхні активності, T50%, 

були 525 К, 571 К, і 579 К відповідно, і мали досить близькі значення із Pt (1%)/ 

Al2O3 (T50%: 518 К). Авторами [303] було встановлено, що каталітична активність 

перовськітів визначається переважно площею питомої поверхні, величина якої 

визначалася після їх термічної активації. Загалом після прожарювання вище 973 К їх 

активність різко спадає внаслідок агломерації часточок за рахунок спікання. 

Каталітичні властивості оксидів із структурою перовськіту, зокрема 

кобальтатів, змінюються при частковому заміщенні А- та/або B-позицій. 

Каталітична активність Ln1-xSrxCoО3 (Ln = лантаноїд) в реакції окиснення C4H8 
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збільшувалася в декілька разів при заміщенні Ln на Sr. Причому максимум 

спостерігався при високих значеннях x.  

Незважаючи на те, що каталітична активність перовськітів зазвичай нижче, ніж 

у благородних металів [304], дослідження авторів [305] показують, що, при 

використанні керамічних перовськітів, можна досягти практично тих же самих 

результатів завдяки їх пористій структурі і відповідно великій питомій площі 

поверхні. 

Найбільш розвиненою на сьогодні сферою застосування складних кобальтатів є 

енергетична. SOFC, створені на основі оксидів кобальту привертають до себе велику 

увагу у зв‘язку з високою ефективністю, економічністю, екологічною чистотою та 

можливістю мініатюризації. Паливні елементи виробляють енергію з таких 

матеріалів, як водень, оксид вуглецю і метанол. SOFC складається з електроліту та 

двох електродів. В процесі окиснення палива на аноді вивільняються електрони, які 

по зовнішньому ланцюгу передаються на катод. У твердотільній електролітичній 

комірці робочий електрод діє одночасно як джерело зарядів і як каталізатор. Таким 

чином, принципи роботи SOFC можуть бути застосовані і для електрокаталітичних 

реакторів, як це зроблено в [306] з метою окиснення метану. 

Іншим важливим застосуванням оксидів кобальту є їх використання як 

матеріалів для газових сенсорних датчиків. Такі датчики необхідні в пристроях 

контролю хімічних процесів, для спостереження за станом навколишнього 

середовища, вони також використовуються в медицині. Зокрема, у багатьох 

випадках є важливим визначення змісту аміаку NH3. У датчиках, для визначення 

концентрації аміаку, вже застосовувалися напівпровідникові матеріали, органічні 

сполуки і вуглецеві нанотрубки [307]. Проте всі ці пристрої мають невисоку 

чутливість та ряд обмежень при застосування їх на практиці. Головною проблемою є 

селективність, оскільки багато пристроїв, чутливих до NH3, проявляють також 

високу чутливість до інших природних газів. У роботі [280] висока каталітична 

здатність полікристалічного LaCoO3 використана для розробки конвертора, для 

швидкого і ефективного окиснення аміаку до NOх. Кількість одержаного при цьому 

NOх, як показано в [291], може бути з високою точністю визначена методом 
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хемілюминесценции, що забезпечує хорошу чутливість та селективність. У роботі 

[308] було використано інший принцип визначення парціального тиску газу – 

термогравіметричний аналіз, який ґрунтується на тому, що мембрана з  

La1-xSrxCo1-yFeyO3-δ, змінює свою масу при десорбції та адсорбції кисню. Доведена 

висока чутливість методу. Як газовий сенсор може бути використаний також 

Gd0,7Ca0,3CoO3-δ[309]. 

 

1.4 Характеристика оксидних сполук у системі Y-Ba-Cu-O. 

1.4.1 Фазоутворення в системі Y – Ba – Cu – O. 

 

Чотирьох компонента система Y – Ba – Cu – O включає в себе декілька 

оксидних підсистем, а саме:  

1) три двокомпонентні: Y – O, Ba – O, Cu – O; 

2) три трьохкомпонентні: Y – Ba – O, Y – Cu – O, Ba – Cu – O;  

3) одну чотирьох компоненту: Y – Ba – Cu – O. 

Детальний розгляд цих систем подано нижче. 

1.4.1.1 Система Y – O. 

Як показано в низці робіт в цій системі утворюється тільки кубічний оксид 

ітрію Y2O3 [310-330] з просторовою групою Ia3 з 16 формульними одиницями на 

елементарну комірку. Відзначається, що Y2O3 речовина білого кольору, яка 

кристалізується в кубічній сингонії, має об‘ємноцентровану решітку з параметром 

близько а=1,0604 нм і густиною 4.64 г/см
3
.  

При нагріванні Y2O3 втрачає кисень з утворенням дефектів за Шотткі в аніонній 

підгратці, що призводить до появи центрів забарвлення, тому оксид ітрію 

нестехіометричного складу має зеленій колір. Передбачується існування моноксиду 

ітрію YO вище 1473 К, який проявляє металевий характер провідності [325].  

1.4.1.2 Система Ba – O. 

 

У системі Ba – O відомі наступні кисневі сполуки барію: ВаО, ВаO2, ВаO4 і 

обмежені тверді розчини ВаO2 в ВаO [331, 332]. 
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Оксид барію ВаО кристалізується в кубічній сингонії просторової групи Fm3m 

(типу NaCl) з параметром а=0,5542 нм. Вказується, що із зменшенням тиску ВаО 

збільшує адсорбцію O2 і стає провідником p-типу [333]. 

Перекис барію ВаО2 кристалізується в тетрагональній сингонії [334] 

просторової групи I4/mmm з параметрами [335]: а=0,5384, с=0,6841 нм і 

пікнометричною густиною 4.958 г/см
3
. Вказується, що ВаO2 інтенсивно 

розкладається в присутності води; в сухому стані він стійкий до температури 773 К, 

вище цієї температури відбувається розклад на кисень і оксид барію, який 

закінчується при 1173 К [336]. Дослідження поведінки ВаО2 при високому тиску 

виявило перехід тетрагональної комірки I4/mmm, Z=2 (з параметрами елементарної 

гратки a=0,37524(1) нм, b=0,37524(1) нм, c=0,67287(1) нм) стійкої при тиску в 6.8 

GPa в орторомбічну з просторовою групою Сmmm (Z=2) при тиску 49.4 GPa і 

параметрами елементарної комірки a =0,57551(4) нм, b=0,38922(2) нм, c 

=0,30424(3) нм [337]. 

Знайдено утворення обмежених твердих розчинів ВаO2 в ВаО з 2-7,6 мольних 

відсотків ВаO2 при взаємодії вихідного ВаО з киснем при 951-1063 К [331, 332]. 

Також повідомлялося, що при УФ-опроміненні сполуки ВаO2*Н2O2 одержано 

супероксид ВаO4 [338], який є нестійким. 

Існує фаза BaO високого тиску [339] одержана при 180 КБар, яка має 

просторову групу P4/nmm, з параметрами елементарної комірки, наведеними в 

таблиці 1.4. Кристалографічні параметри для сполук, що утворюються в системі Ba 

– O наведені в таблиці 1.4. 

1.4.1.3 Система Cu – O. 

 

 Купрум в сполуках знаходиться в чотирьох валентних станах: Cu
1+

, Cu
2+

, 

Сu
3+

 і Сu
4+
, відповідно до цього можливе існування оксидів складу Cu2O (куприт), 

СuО (теноріт), Сu2O3 i CuO2. Було повідомлення про існування Cu3O і Cu4O [346], 

але в подальшому не було підтверджено [347]. Є свідчення про існування Cu4O3 

[348], Cu8O [349], Cu64O [350], Cu16O14,15 [351]. 
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Система Cu – O вперше була досліджена авторами [352, 353]. Інші оксиди були 

досліджені пізніше. 

Cu2O (Куприт) має кубічну гранецентровану комірку Pn-3m. В цій структурі 

можливе розчинення надлишкового кисню, вірогідно з утворенням СuО0,67 [354]. Є 

свідчення що в Cu2O відбувається перетворення прозорого природного куприту в 

непрозорий при 329 К [355]. Cu2O стійка в інтервалі температур 1298-1343 К [356-

358], вище якої окислюється в CuO, при 1573 К починає сублімувати, проявляє 

фотоефект. Відзначається, що платівки Cu2O володіють особливістю обертати  

Таблиця 1.4 

Кристалографічні параметри оксидів барію. 

Ф
о
р
м
у
л
а 

Параметри елементарної комірки, нм 

V
, 
н
м

3
 

Z 

S
G

 

Л
іт
ер
ат
у
р
а 

a b с 

BaO 0,4397(7) 0,4397(7) 0,3196(5) 0,0618 2 P4/nmm [339] 

BaO 0,5496(2) 0,5496(2) 0,5496(2) 0,166 4 Fm-3m [344] 

BaO 0,5539(3) 0,5539(3) 0,5539(3)  4 Fm-3m [345] 

BaO2 0,5384(1) 0,5384(1) 0,6841(5) 0,1983 4 F4/mmm [335] 

BaO2* 0,378 0,378 0,677 0,0967 2 I4/mmm [340] 

BaO2 0,38114(6) 0,3811(1) 0,6822(1) 0,0991 2 I4/mmm [343] 

BaO1,86 0,38096(2) 0,38096(2) 0,6780(1) 0,0984 2 I4/mmm [341] 

BaO1,97 0,38059(2) 0,38059(2) 0,6837(2) 0,099 2 I4/mmm [341] 

BaO1,94 0,38071(3) 0,38071(3) 0,6816(1) 0,0988 2 I4/mmm [346] 

BaO1,72 0,38076(3) 0,38076(3) 0,6621(2) 0,096 2 I4/mmm [346] 

BaO1,79 0,38085(2) 0,38085(2) 0,66986(6) 0,0972 2 I4/mmm [341] 

BaO1,76 0,38016(4) 0,38016(4) 0,67786(8) 0,098 2 I4/mmm [342] 

*
- 5,43 г/см

3
. 

площину поляризації в магнітному полі [359]. Закис міді є напівпровідником, 

володіє фотоефектом, проявляє парамагнітні властивості. Питома 
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електропровідність Cu2O збільшується зі збільшенням концентрації надлишкового 

нестехіометричного кисню [356, 357].  

Окис міді CuO кристалізується в моноклінній сингонії і є діелектриком з 

антиферомагнітними властивостями [360, 361].  

Червоні кристали Cu2O3 не розчинні у воді. Дуже сильний окисник [362, 363]. 

Про існування Cu2O3 вперше було повідомлено у 1932 році [356], але у подальшому 

не було підтверджено [358]. 

Двоокис міді CuO2 у вільному стані невідомий, хоча є відомості про можливе 

існування сполуки CuO2*H2O [364]. 

1.4.1.4 Система Y-Cu-O. 

 

Встановлено, що у квазібінарній системі Y2O3-CuO існує тільки одна тернарна 

сполука Y2Cu2O5 [365]. 

1.4.1.5 Система Y-Ba-O. 

В системі Y2O3-BaO встановлено утворення чотирьох сполук -Y2BaO4 [366-369], 

Y2Ba2O5 [370], Y2Ba4O7 [371] і Y4Ba3O9 [368, 369, 372], з яких стійкі при 1223 К 

тільки дві сполуки -Y2BaO4 і Y2Ba4O7; тернарна Y2Ba2O5 перитектично 

розкладається біля 1223 К, а Y4Ba3O9 утворюється по евтектичній реакції вище 1273 

К [366-373]. 

В якості вихідних речовин для синтезу Y2Ba2O5 використані карбонати ітрію 

Y2(CO3)3 і барію BaCO3. Синтез проводили в інтервалі температур 1173 К < T < 1723 

К на повітрі [368]. За результатами дослідження порошкової дифракції встановлено, 

що Y2Ba2O5 є стабільним при 1173 К, при вищий температурі, а саме в інтервалі 

температур 1173 К<Т≤1273 К ця речовина взаємодіє з надлишком BaCO3 і утворює 

нову сполуку - Y2Ba4O7 за рівнянням реакції:  

2BaCO3 +Y2Ba2O5 = Y2Ba4O7 +CO2        (1.9) 

За температури вище 1273 К, Y2Ba4O7 розкладається на Y4Ba3O9 і BaO [368]. 

Слід зазначити, що автори [369] не отримали Y2Ba2O5 однофазним, незважаючи на 

те, що проводили зміну температур у широкому інтервалі.  

Керамічним методом було синтезовано Y2BaO4 при 1273 К [367]. Згідно даним 



94 

авторів [368], Y2BaO4 відноситься до орторомбічної комірки (SG Pnab) з 

параметрами a=1,0388 нм, b=1,2110 нм і c=0,3448 нм, що узгоджується з 

результатами роботи [367]. Досліджений оксид стійкий до 1723 К [372].  

Досліджені термічні властивості Y2BaO4 в широкому температурному інтервалі 

(300 K≤Т≤1000 K) на повітрі [367]. Показано, що середнє значення коефіцієнту 

термічного розширення в цій області температур становить 10,8×10
-6

 К
-1

 [367].  

Оксид із складом Y4Ba3O9 синтезований керамічним методом при 1373 К на 

повітрі з параметрами гексагональної гратки a=0,61102 нм, c=2,5172 нм [368].  

Фазова діаграма для системи Y-Ba-O в інтервалі температур 1123- 2700 K на 

повітрі наведена на рис. 1.15 [369].  

 

Рис. 1.15. Фазова діаграма для системи Y-Ba-O в інтервалі температур 1123- 2700 K 

за даними роботи [369]. 

1.4.1.6 Система Ba-Cu-O. 

 

Дослідження системи CuO – BaO (рис 1.16) має велике значення для 

визначення впливу домішкових фаз, що утворюються під час синтезу на властивості 

ВТНП сполуки YBa2Cu3O7-δ. Наявність низькотемпературної евтектики (1173 К) на 

діаграмі свідчить про присутність рідкої фази підчас синтезу сполуки з вихідних 

оксидів [373]. 
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В системі BaO-CuO встановлено існування наступних купратів - BaCuO2, 

BaCu2O3 (евтектика при 1148 К), Ba2CuO3 (Ттопл.>1123 К) і Ba3CuO4 [374]. 

Методом вторинного індукційного нагріву одержано і охарактеризовано 

BaCuO2,25 [375] з еквімолярної суміші Ba(NO3)2 та CuO в індукційній печі впродовж 

40 хв. при 1173 К. Сполуку проіндексовано в кубічній сингонії (просторова група 

Im-3m) з параметрами елементарної комірки a = 1,82996(7) нм, V = 6,1281(7) нм
3
. 

Знайдено, що електропровідність BaCuO2,25 демонструє напівпровідниковий 

характер з енергією активації Edc = 0,2 еВ. 

У роботі [376] синтезовано серію складних оксидів з різним співвідношенням 

Ba:Cu. Ідентифіковано два індивідуальні купрати барію: BaCuO2,23 та Ba2Cu3O5,70.  

 

Рис. 1.16. Квазібінарний розріз системи CuO – BaO [374]. 

 

Встановлено, що купрати барію мають високу однорідність, а провідність за 

кімнатної температури зразка BaCuO2,23 більша, у порівнянні з Ba2Cu3O5,70. 

Показано, що область стабільності BaCuO2 і BaCu2O2 існує нижче 1313 К для зразків 

Y123 з добавками 20 mol% Y211. Ba2Cu3O5 стабілізується при швидкому 

загартуванні і відділяється від BaCuO2 і BaCu2O2 при зниженні швидкості 

загартування [377]. 

В складній системі Ba-Cu-O2 знайдено утворення 3-х сполук: Ba2CuO3.04, яка 

показує структурний перехід від орторомбічної до тетрагональної структури при 
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1098 К і розкладається при 1306 К, BaCuO2 - конгруентно топиться при 1308 К, а 

Ba2Cu3O5.5 проходить перитектоїдне розкладання на BaCuO2 і CuO при 1166 К [378]. 

При дослідженні тернарної системи BaO-CaO-CuO показано, що Ba2CuO3 

зберігає свою високотемпературну тетрагональну модифікацію з параметрами 

елементарної гратки a= 1,2978 нм і c = 0,3992 нм., а BaCuO2 має кубічну структуру 

кристалів з a= 1.82855 нм [379]. 

На основі термодинамічних розрахунків і порівняння відомих з літературних 

даних оцінена молярна ентропія    
  для BaCuO2 та Ba2CuO3, яка становить -

786.7(7.2) та -1309(13) kJ mol
-1

 відповідно [380]. 

Авторами [381] при дослідженні системи Ba2YCu3O6+x - CeO2 знайдено 

існування Ba2CuO3+x, BaCuO2+x і BaCu2O2.  

Виявлено, що BaCuO2, і Ba2CuO3+х мають дві границі стабільності, одна при 

низьких температурах і високому тиску кисню, а інша - при високих температурах і 

низькому тиску кисню [382]. 

Критично проаналізовано літературні дані про фазовий склад у системі BaO-

CuOx. Показано, що в системі існують наступні фази: BaCuO2-2.12, BaCuO2.26-2.39, 

BaCuO2.5, Ba2CuO3+x, Ba2Cu3O5+x, BaCu2O2+x, Ba3Cu5O8, Ba3CuO4, BaCu3O4, 

Ba3Cu2O4+x, Ba5Cu3O6+x і BaCu2O3. Більшість з цих фаз є нестехіометричними за 

киснем, вміст якого в них корелює з парціальним тиском кисню [383]. 

Досліджено фазову діаграму подвійної системи BaO-CuO на повітрі та в суміші 

газів Ar + 0,21 атм O2. Підтверджено існування двох сполук: BaCuO2 і Ba2CuO3. 

Знайдено фазовий перехід Ba2CuO3 від орторомбічної до тетрагональної фази при 

1083 К. Визначено константи решітки тетрагональної фази Ba2CuO3: а= 1.2975 нм і b 

= 0,3992 нм [384]. 

Методом КР спектроскопії було досліджено хімічні перетворення в купратах 

барію: BaCuO2, Ba2Cu3O5.9 і Ba2CuO3. Показано, що BaCuO2 є стійким до 3 мВт/мкм
2
 

енергії опромінення. Ba2Cu3O5.9 перетворюється в BaCuO2 при лазерному 

опроміненні 2 мВт/мкм
2
 і вище. Ba2CuO3 перетворюється на Ba2Cu3O5.9, при 

потужності лазерного опромінення ~ 1 мВт/мкм
2
, а потім до BaCuO2, якщо 

опромінення було збільшено до рівня вище 2 мВт/мкм
2
. Знайдено, що BaCuO2 є 
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найбільш стійким, а Ba2CuO3 найменш стабільним з досліджених купратів барію 

[385]. 

Синтезовано Ba5Cu3Oz орторомбічної сингонії з параметрами кристалічної 

гратки a=0,8664(8) нм, b=0,8931(2) нм, c=0,9072(9) нм, який за даними магнітних 

вимірювань не є надпровідником до 5К [386]. 

 

1.4.1.7 Складнооксидні сполуки в системі Y – Ba – Cu – O. 

Науковий і практичний інтерес до системи Y-Ba-Cu-O пояснюється наявністю в 

ній декількох надпровідних сполук, а саме: YBa2Cu3O7-δ (скорочено Y-123 або 123, 

0≤δ≤1) [387], YBa2Cu4O8 (Y-124) [388, 389], Y2Ba4Cu7O14+δ (Y-247, 0≤δ≤1) [390] і 

Y3Ba5Cu8O18+δ [391] з критичною температурою 93, 75.8, 92 i 100 К відповідно. Слід 

відзначити, що фаза Y-247 як по складу, так і по властивостям є проміжною між Y-

123 і Y-124.  

У системі Y-Ba-Cu-O дотеперішнього часу виявлено існування 36 фаз, у тому 

числі 12 твердих розчинів [392]. 

Авторами було досліджено фазові рівноваги у системі Y-Ba-Cu-O при 1223 К 

[393] при кисневому тиску в 0,2 і 1.0 атм. Виявлено існування двох надпровідних 

фаз Y-123 і Y-143 YBa4Cu3O8.5+δ та купратів Y2BaCuO5 (Y-211) i BaCuO2 (011). 

Групою авторів було досліджено термодинамічні характеристики та фазові 

рівноваги в системі Y-Ba-Cu-O, та підсистемах [394] Y2Ba4Cu6+nO14+n. Суміш 

орторомбічної і тетрагональної фази, YBa4Cu3O8,5+x (Y-143), Y2BaCuO5 (Y-211), 

YBa6Cu3O11 (Y-163). Сполука YBa6Cu3O11, є високотемпературною орторомбічною 

модифікацією фази YBa6Cu3Ox [395-398], YBa2Cu5O9 (Y-125) [399-401]. Повний 

огляд фазових діаграм сімейства сполук Y-123 наведено в роботі [402]. 

Використання кристалогеометричних підходів авторам [403] дозволило 

запропонувати механізм переходу між P4/mmm (тетрагональна) і Pmmm 

(орторомбічна), структурами надпровідників (рис. 1.17). При ізотропному 

упорядкуванні атомів Y, Ba і O неупорядкованої кубічної фази відбувається перехід 

до упорядкованої тетрагональної або орторомбічної фаз з симетрією P4/mmm. У 

випадку, коли в неупорядкованій кубічній фазі відбувається ізотропне  
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Рис. 1.17. Орторомбічна а), і тетрагональна б) модифікації YBa2Cu3O7-δ [387]. 

 

 

 

Рис. 1.18. Фазовий перехід у ВТНП Y-123. [403]. 
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упорядкування атомів Y і Ba, і анізотропне упорядкування для О, відбувається 

перехід до упорядкованої тетрагональної або орторомбічних фаз з симетрією Pmmm 

за рахунок упорядкування в .xy базовій площині структури.  

У надпровіднику YBa2Cu3O6+δ, якщо кисневий індекс δ знаходиться в інтервалі 

0≤δ≤0,44 то структура є тетрагональною, коли YBa2Cu3O7-δ індекс δ знаходиться в 

інтервалі 0≤δ≤0,66 то реалізується орторомбічна симетрія (рис. 1.18.).У системі Y-

Ba-Cu-O виділено серію надпровідних фаз (таблиця 1.5), яку можна віднести до 

сполук із загальною формулою Y2Ba4Cu6+nO14+n (де n= 0, 1, 2, 4, 6) [387, 404]. 

Таблиця 1.5 

Гомологічний ряд сполук Y2Ba4Cu6+nO14+n (де n= 0, 1, 2, 4, 6…). 

n Сполука Тс Література 

0 YBa2Cu3O7-x 92 [405, 406] 

 YBa2Cu3O6.5 6.5 [406] 

1 Y2Ba4Cu7O14.3 40 [407, 408] 

 Y2Ba4Cu7O15 68 [408] 

2 YBa2Cu4O8 80 [407] 

4 YBa2Cu5O9  [401] 

6 YBa2Cu6O10 55 [409] 

 

1.5 Каталітичні матеріали з перовськітовою структурою для окиснювального 

перетворення метану та моноксиду вуглецю. 

 

1.5.1 Каталізатори реакції окиснювального сполучення метану (ОСМ). 

 

Розвиток хімічної промисловості тісно пов'язаний з розвитком нафтопереробної 

галузі, як сировинного поставника. Метан є одним із супутніх газів при переробці 

нафти, а також основним компонентом природного газу і використовується в 

основному як енергоносій. Використання метану як сировини для переробки 

безпосередньо в хімічні сполуки є дуже перспективним напрямком для хімічної 

промисловості. На відміну від технології непрямого перетворення метану у синтез 
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газ, які потребують великої затрати енергії, окиснювальне сполучення метану є 

економічно доцільним методом прямого перетворення природного газу в суміш 

етан-етилен без етапу утворення синтез-газу, а також більш економічно 

привабливий за рахунок одно стадійності цього процесу.  

Тому, однією із актуальних задач сьогодення є пошук нових ефективних каталі- 

тичних систем для переробки метану в легкі вуглеводні. Серед оксидних 

каталізаторів для ОСМ широко досліджуються СОС на основі перовськіту та 

похідних від цієї структури. 

Також потрібно зазначити, що OCM - це гетерогенно-гомогенний процес де 

активні ділянки каталізатора забезпечують активацію метану, за рахунок утворення 

метилових радикалів CH3•, які надалі рекомбінуються в газовій фазі в С2-вуглеводні. 

Каталізатори, що застосовуються в реакції OCM, можуть бути класифіковані на 

декілька груп: 

1.) Прості оксиди металів: лужних, лужноземельних, лантаноїдів і перехідних 

3d- металів; 

2.) Суміші простих оксидів металів на основі перехідних і рідкісноземельних 

елементів з лужними або лужноземельними оксидами. Лужноземельні оксиди 

леговані лужними металами; 

3) Оксиди – носії, такі як SiO2, TiO2, WO3-x, MnO2, Al2O3, CeO2, ZnO, ZrO2 на 

поверхню яких осаджують лужний, лужноземельний або рідкісноземельний 

елементи; 

4.) СОС перовськітного і перовскітоподібного типу, представлені загальною 

формулою ABO3 (де A- лужний, лужноземельний або рідкісноземельний елемент; 

B- Al, Ti, Sn, Bi або метали перехідного періоду), структурою пірохлору A2B2O7, 

фазами Руддлесдена-Поппера An+1BnO3n+1 (n=1-3). 

Інтерес до перовськітоподібних структур пов'язаний з їх стабільністю та часто 

робить їх ефективнішими за однокомпонентні системи. Крім того, вони можуть бути 

модифіковані шляхом заміщення катіонів у різних підгратках для впливу на енергію 

зв'язку оксигену в СОС і, таким чином, на їх каталітичну активність.  
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Особову роль в утворенні цільових вищих вуглеводнів відіграють метильні 

радикали. Але, вони легко взаємодіють з молекулярним киснем, а також деякими 

проміжними сполуками газофазної реакції, що призводить до утворення оксидів 

вуглецю і зменшення виходу вуглеводнів. Для уникнення утворення оксидів 

вуглецю СОх, реакцію ОСМ проводять в періодичному режимі, де метан і кисень 

взаємодіють з каталізатором альтернативно. Основна функція OCM-каталізатора - 

це генерування метильних радикалів і одночасне їх переокиснення на його поверхні. 

Поверхневі іони кисню (O
-
 та O2

2-
) як електрон дефіцитні види є активними 

центрами активації метану для отримання метильних радикалів у реакції OCM. 

Ґратковий оксиген (O2−·) повинен бути активним видом кисню при активації 

метану для утворення  радикалів СН3·. З іншого боку, на утворення оксидів вуглецю 

менш сильно впливають обмежені види  граткового оксигену (O
2-

, O2
2−

 або O
−
).  

Каталізатори реакції OCM характеризуються наявністю поверхневих видів 

кисню, що є активними ділянками з високою основністю для утворення СН3· 

радикалів та їх подальшої швидкої десорбції. 

На шаруватих перовськітах типу ФРП авторами [410] були досліджені шаруваті 

перовськіти форми A2Ln2Ti3O10 (A = K, Na, Rb; Ln = La, Nd, Sm, Gd, Dy) та суміш 

лужного карбонату з перовськітом LaCaMnCoO6, як потенційні каталізатори ОСМ. 

Шаруваті перовськіти форми A2Ln2Ti3O10 дали результати ОСМ, порівнянні з 

багатьма наведеними у літературі каталізаторами, зокрема максимальна конверсія 

по метану для шаруватих перовськітів K2La2Ti3O10 складала 39%, а для K2Pr2Ti3O10 -

34% із селективністю по вуглеводням С2 - 42 і 40% відповідно. Було показано, що 

LaCaMnCoO6, легований карбонатами лужних металів є унікальним класом 

каталізаторів. Ці каталізатори показали дуже високу початкову селективність по 

вуглеводням C2+ (> 80%).  

Показано що фази Руддлесдена-Поппера Sr2TiO4 і Sr2SnO4 більш активні в 

селективному окисненні метану за температури 1073 К, чим перовськіти SrTiO3 та 

SrSnO3 [411]. Найбільша конверсія метану відбувається на Sr2TiO4 (39%) і Sr2SnO4 

(35%), а селективність перетворення СН4 у вищі вуглеводні складає 40-43%. 

Досліджені перовськіти виявляють постійну каталітичну активність, а їх об'ємна та 
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поверхнева структура стабільна в умовах реакції. Відзначається, що шаруваті 

перовськіти виявляють більш високу каталітичну активність в порівнянні з 

простими перовськітами за рахунок утворення на їх поверхні О2
-
·радикалів. Після 14 

годинного експерименту ФРП на основі стануму і титану частково розкладаються з 

виділенням карбонату стронцію і перовськітної фази. 

Автори роботи [412] провели синтез Sr2TiO4 зі структурою шаруватого 

перовськіту одержаного чотирма різними способами приготування: золь-

осадженням (SP), співосадження (CO), золь-гель цитратним (КТ) і механохімічним 

(МА) методами з подальшим їх відпалом при 1373 К. Фізико-хімічними методами 

дослідження зразків показано, що різні способи синтезу спричинили утворення ФРП 

з n=1 із різними домішковими фазами, розмірами частинок та поверхневим 

збагаченням фазою шаруватого перовськіту (для зразків SP та MA) або оксидом 

стронцію (для СО та КТ - зразки). Було встановлено, що фазовий та поверхневий 

склад, питома площа поверхні, морфологія та каталітична активність в ОСМ 

підготовлених зразків сильно залежать від способу їх підготовки. Зразки SP1 та SP2 

мали питому поверхню до 3 м
2
/г, зразки СO та СТ 0,6-0,8 м

2
/г, МА - 1,6 м

2
/г. 

Виявлена тенденція до збільшення конверсії CH4 та виходу С2 при 1073-1173 К була 

такою: SP > MA > CO> CT. Найбільший вихід С2 складав приблизно 12%. 

Проведено порівняльне дослідження впливу методу приготування каталізатору 

ОСМ на прикладі титанату стронцію Sr2TiO4 і твердих розчинів Sr2-xLaxTiO4 [413]. 

Титанати синтезували різними методами (співосадження H2TiCl6 і Sr(NO3)20,5 M 

розчином K2CO3, осадження Sr(NO3)2 на поверхню TiO20,5 M розчином (NH4)2CO3 

та цитратним методом з розчинів Sr(NO3)2 і H2TiCl6 при молярному співвідношенні 

(Sr+Ti):цитратної кислоти = 1:3). Отримані матеріали мали перовськітоподібні 

структури з питомою площею поверхні від 0,6 до 3 м
2
/г. Каталітичну активність до 

ОСМ визначали в інтервалі температур 973-1173 К. Найвищий вихід вуглеводнів С2 

спостерігався для зразків каталізатора Sr2-xLaxTiO4, у стехіометричному діапазоні 

вмісту лантану 0,8≤x≤1,8 синтезованого співоосадженням з K2CO3.  

Заміщені титанати з перовськітовою структурою SrTi1−xAxO3 (A = Mg, Al, Ca, 

Ba, Pb, x = 0,1) та ФРП Sr2Ti1−xAxO4 (A = Mg, Al, x = 0,1) були синтезовані 
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механохімічним методом з послідуючим спіканням при температурі 1373 К на 

повітрі впродовж 4 год. і досліджені в якості каталізаторів OCM при 1123 К і 1173 К 

[414]. Отримані зразки були двофазними і складалися з Mg, Ca або Ba заміщеного 

перовськіту (SrTiO3) та "шаруватого" перовськіту - (Sr2TiO4 або Sr3Ti2O7). У випадку 

Al та Pb вмісних сполук було показано, що ці катіони, ймовірно, не замінюють Ti в 

структурі перовськітів і утворюють індивідуальні фази Sr3Al2O6 та SrPbO3. 

Найбільш активними зразками були Mg- та Al-леговані SrTiO3 та Sr2TiO4, які в 

суміші з інертними кварцовими частинками демонстрували вміст CO2 в межах до 

25% та селективність по C2 близько 66%. Зразки, що характеризуються найвищим 

поверхневим вмістом (Sr, Mg) оксиду, продемонстрували найвищу активність 

конверсії метану і найвищу швидкість утворення метилових радикалів у газовій 

фазі.  

У роботі [415] показано, значну активність в процесі OCM каталізатора 

La2Li0,5Al0,5O4 зі структурою типу K2NiF4 з конверсією метану 30%. Висока С2+ 

селективність цього каталізатору (50%) по утворенню С2+ вуглеводнів в порівнянні з 

LaAlO3 (селективність 40%) пояснюється виникненням  великої кількості дефектів в 

підгратці оксигену. 

Титанати ЛЗМ CaTiO3, SrTiO3 і BaTiO3 одержували твердофазним методом і 

методом розпилювальної сушки [416]. Визначено, що висока поверхнева 

концентрація катіонів Ti
4+

 призводить до повного окиснення метану, а висока 

поверхнева концентрація катіонів ЛЗМ сприяє утворенню вуглеводнів C2. 

Перовськіти, одержані за твердофазним методом мають селективність по С2 

вуглеводням    20% з середнім виходом 8%. 

Авторами [417.] вивчено ОСМ над CaTiO3, синтезований керамічним методом. 

Конверсія метану при 830 К становила 20% з виходом C2 вуглеводнів 13%. 

Серія перовськітів Cal-xSrxTil-yMyО3-δ (M = Fe або Co, x = 0-1, y = 0-0,6 для Fe, y 

= 0-0,5 для Co) була випробувана в якості каталізаторів для ОСМ [418]. Сполуки, що 

містять іони кобальту термічно нестабільні та розкладаються при високій 

температурі на оксиди металів, що в свою чергу призводить до отримання синтез-

газу при ОСМ. Селективність по етану для системи SrTil-yFeyО3-δ (0≤y≤1,00) при 
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973К зростає із збільшенням мольної частки заліза, причому максимальна 

селективність у 38% спостерігається для сполуки SrFeO3-δ. 

Ультратонкі порошки перовськіту SrTi0,9Li0,1O3 синтезовані методом 

ультразвукового піролізного розпилення та золь-гель методом з послідуючим 

відпалом при 1173 К [419]. Зразки SrTi0,9Li0,1O3, синтезовані розпилювальним 

піролізом, демонстрували набагато кращі каталітичні показники (вища 

селективність C2 та вихід C2) для OCM, в порівнянні зі зразком, отриманим за золь-

гель методом. 

За повідомленням авторів роботи [420] допування в SrTiO3 катіонами металів в 

різних підгратках показує, що максимальна конверсія метану спостерігається для 

перовськіту Sr0,8Ba0,2TiO3 (32.3%), причому селективність по С2-вуглеводням нижча 

для цієї сполуки, чим для заміщених титанатів стронцію SrTi0,9Nd0,1O3 (55%), 

SrTi0,8Nb0,2O3 (54.4%), SrTi0,8Pr0,2O3 (54.2%), SrTi0,8Nd0,2O3 (52.6%). Максимальні 

мольні співвідношення олефінів до парафінів спостерігається для Sr0,8Ca0,2TiO3 

(2.67:1) і заміщених в підгратці титану титанатах стронцію: SrTi0,8Sn0,2O3 (2.54:1), 

SrTi0,8Mg0,2O3 (2.44:1). 

Авторами [421] досліджено каталітичну поведінку стехіометричних 

перовськітів BaPbО3, BaBiО3 та BaSnО3 та відповідних матеріалів, що містять 

надлишок Ba. Перовськіти BaPbО3 і BaBiО3 більш активніші і дають значно більший 

вихід продукту С2 (12-15%) при температурі 1073 К, ніж BaSnО3 (4%). XRD аналізи 

використаних каталізаторів показують, що BaPbО3 і BaBiО3 піддаються широкому 

об'ємному розкладу в умовах реакції CH4/О2, утворюючи фази BaCO3 і BaО2, разом 

із характерними PbOy, або Bi2Oy. Поверхні обох матеріалів збагачуються Ba в 

результаті їх об'ємних розпадів. BaSnO3 в результаті реакції окиснення навпаки, не 

зазнає значних змін ні в об'ємних, ні в поверхневих композиціях . Значна частина 

поверхні Ba в цих матеріалах під час реакції існує як BaCО3, який утворюється з 

продукту реакції з СO2, і. який частково перетворюється в активну фазу BaO2 за 

реакції з O2. Авторами зроблено висновок, що активні фази BaPbО3 та BaBiО3 для 

окиснювального сполучення метану є BaО2, який утворюється при розкладанні 

вихідних фаз перовськіту. 
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Перовськіти ABO3 (A = Ba, Sr, Ca; і B = Ti, Zr) синтезовані золь-гель методом, 

досліджені в реакціях OCM [422]. Конверсія метану та селективність по С2 

вуглеводням збільшуються у послідовності Ca <Sr <Ba і Zr <Ti, причому 

максимальний стабільний вихід C2 вуглеводнів дає BaTiO3 при 1073 К, який складає 

15%. 

Загальні кінетичні дослідження OCM, були проведені в трубчастому реакторі з 

нерухомим шаром, використовуючи титанат перовськіту як каталізатор реакції 

[423]. При мольному співвідношенні CH4/O2 рівному 2 і температурі 1023-1048 К 

максимальний вихід C2 над SnBaTiO3 становив 28%. 

Автори [424] досліджували ОСМ на каталізаторах перовськітного типу: LaAlO3, 

La1−xMxAlO3, заміщених в лантановій підгратці на іони лужних і ЛЗМ (M = Na, K, 

Ca, Ba, x = 0,1) та в підгратці алюмінію LaAl1−xMxO3, де M = Li, Mg, x = 0,1 при 873-

1023 К. Зразки синтезували прожарюванням цитратного гелю при 1073 К впродовж 

5 год. Введення лужних і ЛЗМ створює кисневі вакансії та більш високу міцність 

зв'язку для граткового та поверхневого оксигену. Заміна Al
3+

 на Li
+
 і Mg

2+
 збільшує 

як каталітичну активність, так і селективність до С2-вуглеводнів порівняно з 

незаміщеним LaAlO3. Конверсія метану на досліджених зразках складає 15-18%, а 

селективність по С2 вуглеводням 54-65% в залежності від складу. 

Авторами [425] проведено дослідження OCM над трьома структурно різними 

каталізаторами LaAlO3, синтезованими за допомогою цитратного золь-гелю 

(LaAlO3_C), твердофазного (LaAlO3_S) та жорсткого темплатного методів синтезу 

(LaAlO3_H). Каталітична активність зразків значно відрізнялася в залежності від 

способу їх отримання. Спосіб приготування перовськітних каталізаторів LaAlO3 має 

сильний вплив на кількість поверхневого оксигену гратки, які відіграють ключову 

роль у синтезі сполук С2 в процесі OCM. Отже, вихід C2+ над каталізаторами LaAlO3 

зменшується у порядку LaAlO3_C > LaAlO3_S > LaAlO3_H. Серед досліджених 

каталізаторів LaAlO3_C, одержаний за допомогою цитратного золь-гель методу, 

зберігав найбільшу кількість решіткових видів кисню і виявляв найвищий вихід C2 

(приблизно 12% при 1023 К) при OCM. 
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Сато із співробітниками [426] досліджено окиснювальне сполучення метану 

над твердими розчинами La1−xMxAlO3-δ (M = Ca, Sr, Ba; x = 0, 0,1, 0,2, 0,3) в 

електричному полі при низькій температурі (423 К). Серед випробуваних 

каталізаторів каталізатор La0,7Ca0,3AlO3-δ показав найкращу каталітичну активність 

щодо виходу C2H6 + C2H4 (11,1%). Із збільшенням мольної частки катіонів Ca 

збільшувалася концентрація активних поверхнево-рухомих видів кисню (O2
2−

 або 

O
−
) в реакції OCM.  

Досліджено [427] OCM над каталізаторами LaAlO3 (рН), які готували методом 

співосадження при різних значення показника водневих іонів (рН = 6–10). 

Результати показали, що значення pH співосадження сильно впливало на утворення 

хімічних видів прекурсорів і призводить до різних фаз остаточно отриманих 

каталізаторів LaAlO3. Конверсія метану для перовськітів LaAlO3 синтезованих в 

інтервалі 6<рН<9 складала 30-35%. Збільшення значення pH співосадження до 8 

призводить , до того, що фази, пов'язані з лантаном, такі як La2O3 та La(OH)3, 

поступово формуються як побічні продукти, запобігаючи утворенню кристалічної 

структури перовськіту LaAlO3 і полегшуючи утворення вакансій кисню на поверхні 

каталізатора. LaAlO3, який був синтезований при рН = 8, показав найвищий вихід C2 

завдяки добре розвиненим кисневим вакансіям та електрофільній решітці кисню. 

При значенні рН 9 або вище вміст лантану в осаді значно збільшується, що 

призводить до формування окрім перовськіту LaAlO3 фаз, пов'язаних з лантаном які 

зменшують їх каталітичну активність. 

Авторами [428] показано, що конверсія метану для LaAlO3 в інтервалі 

температур 773-1073 К збільшується з ростом температури з 2 до 25%. Для LaFeO3 у 

вище вказаному діапазоні конверсія метану майже стабільна  в межах 15-18 

відсотків. LaNiO3 має стабільну конверсію метану в межах 15% в температурному 

інтервалі 773-973 К. На відміну від LaAlO3 та LaFeO3, які залишаються стабільними 

під час каталітичної реакції, навіть при 1073 К, LaNiO3 розпадається на металевий 

Ni, La2O3 та La(OH)3 під час каталітичної реакції при 1023 К. Виявлено, що 

найкращим каталізатором серед досліджених перовськітів LaMO3 (M=Al, Fe, Ni) для 

перетворення метану в С2+ вуглеводні є LaAlO3. Також вищенаведені сполуки є 
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селективні по перетворенню метану в CОx при температурах 773-973 К для LaNiO3- 

100%, LaFeO3- 90-80% (Т=773-1073 К), LaAlO3 -100-60 % (Т=773-1073 К). Нижче на 

діаграмі (рис. 1.19) показана роль поверхневого оксигену в реакції конверсії метану. 

Згідно з повідомленням [429] LaInO3 виявляв високу каталітичну активність в 

OCM. Часткова заміна положень La
3+

 в LaInO3 на Ba
2+

 збільшила кількість вакансій  

 

Рис. 1.19. Схематична ілюстрація ролі поверхневого оксигену в різних реакціях 

перетворення метану [428]. 

 

кисню в стабільній кубічній фазі, сприяючи таким чином утворенню активних видів 

кисню на його поверхні, що різко підвищила каталітичну активність і селективність 

по виходу вуглеводнів С2. Вихід етилену і етану для твердих розчинів La1-хBaхInO3-δ 

змінювався від 50% (х=0) до 59-61% (для інтервалу заміщень 0,1≤х≤0,4). 

Нікелати LaNiO3 та LaNi0,95Rh0,05O3 були синтезовані різними методами 

(спільне осадження, золь-гель та просочення) [430]. Вони були відновлені в 

атмосфері Н2 для отримання наночасточок нікелю та родію на поверхні La2O3. Всі 

зразки тестували на каталітичний розклад CH4. Метан розкладався на вуглець і H2 

при температурі реакції до 723 К - інших продуктів реакції не спостерігалось. 

Конверсії знаходилися в межах 14–28%. Найбільш активним каталізатором був 

синтезований LaNi0,95Rh0,05O3. Всі каталізатори зберігали стійку активність навіть 

після масивного осадження вуглецю, що вказує на те, що ці відкладення мають 

нанотрубковий тип, який підтверджено електронною мікроскопією пропускання. 

Рентгенівські дифракційні дослідження зразків показали фазовий перехід близько 

673 К за рахунок відновлення LaNiO3 до проміжної структури La2Ni2O5. При 
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досягненні 873 К, ця структура руйнується через утворення кристалітів NiО, 

нанесених на La2O3. 

Дослідження каталітичної активності в реакції ОСМ в періодичному режимі 

для перовськітів SrCoO3 та AxSr1-xCoO3 (A = Li, Na, K) проведено в роботі [431]. 

Часткова заміна іонів Sr
2+

 іонами лужних металів збільшують конверсію метану в С2 

вуглеводні у такому порядку: 

K0,125Na0,125Sr0,75CoO3>KSrCoO3>NaSrCoO3, LiSrCoO3>>SrCoO3. 

Каталізатори продемонстрували високу селективність по відношенню до вищих 

вуглеводнів і хорошу стійкість в реакційних умовах (973–1073 К, 100% СН4). 

Часткове заміщення стронцію з лужними металами збільшує кисневу реактивну 

здатність каталізатора, а також покращує його активність та вибірковість.  

Вивчено окиснювальне перетворення метану в періодичному режимі з 

використанням Со-вмісних перовськітів при 923 К [432]. Часткове заміщення 

стронцію лужними металами в перовськіті SrCoO3 збільшувало активність і 

селективність каталізаторів, відносно вищих C2+ вуглеводнів. Заміщені каталізатори 

продовжували працювати після більшості циклів окиснення-відновлення. Показано, 

що швидкість загальної конверсії метану в залежності від складу каталізаторів, в 

яких іони стронцію частково заміщені іонами лужних металів збільшуються в ряду: 

SrCoO3<< (Li,Sr)CoO3, (Na,Sr)CoO3< (K,Sr)CoO3< (K,Na,Sr)CoO3. Найбільшу 

швидкість перетворення метану в C2+ вуглеводні має перовськіт складу 

Na0,125K0,125Sr0,75CoО2.5. 

Авторами [433] досліджено вплив дифузії кисню від об'єму каталізатора до 

його поверхні на динаміку окисного сполучення метану, яке оцінювали на основі 

математичної моделі реакції метану з окисленою поверхнею перовськіту 

K0,125Na0,125Sr0,75CoO3–x. Показано, що можливі значення коефіцієнту дифузії кисню в 

оксидних каталізаторах лежать в межах 10
–18

 --10
–16
см

2
/с. Слабка мобільність кисню 

решітки перешкоджає наближенню до поверхні та повторному окисленню активних 

центрів. Це призводить до швидкого зниження рівня перетворення і навпаки, висока 

мобільність кисню дає можливість збільшити утворення С2 вуглеводнів. 
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Хаякава і співробітники [434] дослідили каталітичні властивості перовськітів 

ряду (La,Sr)(Co,Ni)О3, одержаних цитратним золь-гель методом для часткового 

окиснення CH4  в синтез газ. Оксидні каталізатори на основі La1-xSrxNiO3-δ (0 ≤x≤ 0,1) 

та La2-xSrxNiO4-δ (0,1 ≤x≤ 1,0), каталізують отримання синтез-газу з CH4 при 

температурі вище 973 K. Останні два оксидні каталізатори розкладаються з 

утворенням La2O3 і металевого Ni після реакції при 1073 K. В свою чергу металевий 

Ni є каталізатором для утворення синтез-газу. Однак значне коксування 

каталізаторів призводить до блокування процесу. В інтервалі температур 923-1073 К 

на зразках LaCoO3-δ, LaCo0,8Ni0,2O3-δ і La0,8Sr0,2Co0,8Ni0,2O3-δ конверсія метану 

складала 13-14%, в той час як для конверсії кисню – 100% при 923 K показуючи 

високу селективність по СО2. LaCoO3-δ на відміну від нікелатів є стабільним і при 

його відновленні метаном не виділявся металічний Co. Каталізатор проявляв дуже 

низьку активність при отриманні синтез-газу при 1073 К. 

Вибіркове окиснення метану до синтетичних газів на перовськітних 

каталізаторах LaNiO3, La0,8Ca(або Sr)0,2NiO3 і LaNi1-xCoxO3 (де x=0,2–1) досліджено 

авторами [435]. LaNiO3 проявляє високу активність і селективність при 

окиснювальній конверсії метану в синтетичні гази. Заміщення в підгратці лантану 

на кальцій і стронцій призводить до зменшення конверсії метану і селективності 

синтетичного газу. Збільшення концентрації кобальту в твердих розчинах  

LaNi1-xCoxO3 призводить до зменшення конверсії метану і зменшення виходу синтез-

газу при 1073 К. 

Вивчено каталітичні властивості OCM для перовськітів La0,8Sr0,2CoO3 (LSC) і 

SrCo0,8Fe0,2O3 (SCF) при температурах близько 1073 К у порівнянні до твердого 

розчину 5 мас.% Li/MgO при температурах близько 1073 К [436]. Часткове 

заміщення стронцію в перовськіті SrCoO3 на лантан для зразка LSC має нижчий 

загальний вихід С2 - вуглеводнів в порівнянні з модельним твердим розчином 5 

мас.% Li/MgO (14 проти 19 %). При заміщенні 20 відсотків позицій кобальту на 

залізо для сполуки SCF спостерігається зменшення максимального виходу С2- 

вуглеводнів більше ніж в 2 рази в порівнянні з LSC. 
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Таері зі співробітниками [437] описана газофазна гетерогенна кінетика реакції 

над перовськітом загального складу La0,6Sr0,4Co0,8Fe0,2O3-δ (LSCF) для OCM в умовах 

диференціальної конверсії в реакторі з нерухомим шаром. Утворення етану (C2H6) та 

оксидів вуглецю (COx) описується як функція парного тиску метану та кисню в 

експериментальних умовах: 0:20 <PCH4<0:82 атм, 0:04 <PO2<0:15 атм, і 1073 

К<T<1173 К. Показано, що основним механізмом реакції OCM є формування 

проміжних видів CH3O2· (метилпероксo) радикалів над каталізатором перовськіту 

LSCF. 

Проведено ОСМ на порожнистій волокнистій каталітичній мембрані 

BaCoxFeyZrzO3–d (BCFZ, x + y + z = 1), яка використовується для відділення кисню 

від кисневмісних газів [438]. При концентрації оксигену до 20 % конверсія метану 

на BaCoxFeyZrzO3–d (BCFZ, x + y + z= 1) майже постійна і становить 13-17%, але 

вихід етилену збільшується від 25 до 100 відсотків. 

Проведено ОСМ на зразках нанодротів перовськіту LaFeO3 синтезованих з 

нітратів відповідних металів і три блокового сополімеру F127 з молекулярною 

масою 12600. Показано, що використання нанодротів в порівнянні з порошковим 

каталізатором призводить до підвищення конверсії метану на 10%, і підвищення 

селективності на 40% в інтервалі температур 923-1073 К. Цей ефект автори [439] 

пояснюють утворенням поверхневого оксиду лантану, за рахунок окиснення 

невеликої кількості іонів Fe
3+

 до Fe
4+

 в перовськіті LaFeO3 в процесі прожарювання 

при високій  температурі. 

Досліджено окисне сполучення метану в періодичному режимі над SrMnO3 та 

його похідними [440]. Встановлено, що часткова заміна іона стронцію іонами 

лужних металів призводить до збільшення як каталітичної активності, так і 

селективності до вищих вуглеводнів. Проведено порівняльний аналіз результатів 

цієї роботи з результатами, отриманими раніше для каталізаторів на основі SrCoO3. 

Показано, що Co- вмісні каталізатори, були кращими в порівнянні з Mn- вмісними 

при окисному сполученні метану в періодичному режимі. 

Авторами [441] досліджено дегідрування пропану за допомогою нових 

каталізаторів LaCoxMn1−xO3 (0 ≤ x ≤ 1) типу перовськіту (ABO3). Оптимізація 
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коефіцієнта заміщення Co (x = 0,2) дозволила забезпечити високий вихід і 

вибірковість по пропілену. Структура перовськіту LaCo0,2Mn0,8O3 залишалася 

стабільною під час дегідрогенізації, що підтверджено рентгенівськими 

дослідженнями. Дегідрування пропану над каталізатором LaCo0,2Mn0,8O3 

відбувалось шляхом відновлення-окиснення за рахунок ґраткового кисню в 

перовськіті, а споживаний ґратковий оксиген регенерується H2O. Аналіз поверхні, 

проведений з використанням XPS та XANES, показав, що частина Mn
4+

 і Co
3+

 у 

LaCo0,2Mn0,8O3 переходила під час реакції в Mn
3+

 та Co
2+
. Каталізатори 

LaCo0,2Mn0,8O3 показали більш високу селективність при одній і тій же конверсії 

пропану порівняно з селективністю до пропілену над промисловим CrOx / Al2O3 

каталізатором. 

У роботі [442] досліджено механізм формування перовськітів  

LaCo1-xRuxO3 (x = 0, 0,05, 0,1, 0,2 і 0,4) застосованих для окисного риформінгу 

дизпалива. Фаза перовськіту для твердого розчину LaCo1-xRuxO3 спостерігалася в 

ромбоедричній (x = 0), спотвореній ромбоедричній (x = 0,05, 0,1 і 0,2) або 

моноклінній (х = 0,4) структурі. Знайдено, що максимальний вихід водню з 

дизпалива в приблизно в 60 % спостерігається для фаз LaCo0,9Ru0,1O3 і LaCo0,8Ru0,2O3 

при окисному реформуванні дизпалива з загальною формулою C14.4H27.4. В інтервалі 

заміщень для LaCo1-xRuxO3 (0,2≤х≤0,4) конверсія дизпалива на легкі вуглеводні 

досягає значення в 85-100 % впродовж 24 годин експерименту. 

Було досліджено каталітичні властивості складних оксидних каталізаторів з 

перовськітною структурою ABO3 (A = Sr, Ba, La; B = Mn, Co, Ni) в окиснювальному 

сполученні метану з роздільним введенням метану та кисню на каталізатор [443]. 

Найбільша каталітична активність виявлена для оксидів, що містять нікель, але ці 

каталізатори мають значно нижчу експлуатаційну стабільність, ніж каталізатори, що 

містять Mn- і Co. Модифікація оксидних систем шляхом часткової заміни іонів 

стронцію або перехідного металу іонами лужних металів, значно покращує їх 

активність та селективність. Показано, що кобальтати стронцію з лужноземельними 

металами мають вихід етано-етиленової суміші 90-100 %. 
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Досліджено ОСМ на перовськітах типу Ba2M
III

M
IV

O6, M
III 

= Bi, Sb; M
IV 

= Bi, Sb, 

Ru, La які містять елементи перехідного періоду з високим ступенем окиснення 

[444]. Показано, що конверсія метану для Ba2Sb(La0,5Bi0,5)O6 в температурному 

інтервалі 973-1173 К становить 33-38%. Для перовськіту Ba3NiSbM
V
O9 M

V
 = Bi, Ta, 

Nb конверсія метану складає 32-34 % із виходом С2 34-38 %. 

У роботі [445] показано, що нові оксиди типу перовськіту, що містять Sb
3+

, 

каталізують ОСМ до етану та етену. Ba2Sb(La0,5Bi0,5)О6 дає вихід 18,1 % при робочій 

температурі 973 К. Сполука, що містить катіони літію Ba4SbTa2LiO12 дають 

порівнянний вихід (16,2 %) при дещо нижчих робочих температурах (923 К). 

Аналогічні сполуки які містять Ru є менш активні. Для зразка Ba2Sb(La0,5Bi0,5)O6 в 

інтервалі температур 873-1173 К конверсія метану збільшується зі збільшенням 

температури від 1,5 до 46 %, а вихід С2+ зменшується від 42 до 15,5 %. Для  

Ba2-xSrxSb(La0,5Bi0,5)O6 при 1023 К конверсія метану становить 34 % при 

селективності по С2+ від 48 % до 38 % і збільшенні мольного вмісту стронцію від 0 

до 0,5. Ba4SbTa2LiO12 в інтервалі температур 873-1173 К вихід С2+ вуглеводнів йде 

на спад від 46 % до 20 %. 

Для окиснювального сполучення метану використовувались вольфрамати 

Ba3WO6, леговані Ce
4+
, які були синтезовані із суміші CeO2, BaCO3 і WO3 за 

твердофазною реакцією [446]. Отримані результати свідчать про те, що наявність на 

поверхні кристалічної гратки електрофільних видів кисню O- і O2- є визначальним 

для селективності по С2. Конверсія метану для вольфраматів, Ba1.35W0,45Ce0,2О3 і 

Bal.4W0,4Ce0,2О3 складає 32 %, 38 % і 37 % відповідно. 

Авторами [447] досліджено співвідношення фазової структури та реакційної 

здатності каталізаторів A2B2O7 (В= Ti
4+

, Zr
4+

 і Ce
4+

) в реакціях OCM. Із зменшенням 

співвідношення rA/rB у порядку La2Ti2O7> La2Zr2O7> La2Ce2O7, утворюються, 

відповідно, типовий моноклінний шаруватий перовськіт, кубічний упорядкований 

пірохлор та невпорядкована дефектна кубічна фаза типу флюориту відповідно. 

Знайдено, що при 1073 К досягається 30 % конверсія для La2Ce2O7 25 % для 

La2Zr2O7 та 18 % для La2Tl2O7 із селективністю по С2 60, 50 і 30 % відповідно. 

Найбільший вихід етилену в 30% досягається на La2Ce2O7 каталізаторі. Реакційна 
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ефективність каталізаторів на основі конверсії CH4 та виходу продукту етиленових 

вуглеводних С2 відповідає порядку La2Ce2O7> La2Zr2O7> La2Ti2O7. Було виявлено, 

що супероксид O2 - це активний вид кисню, виявлений на всіх каталізаторах і 

відповідає за реакцію OCM, кількість його також відповідає вищенаведеній 

послідовності. Знайдено, що кількість поверхневого супероксиду O2- визначає 

ефективність реакції OCM над сполуками La2B2O7. На основі результатів 

характеристики формування активних видів O2- може відбуватись двома шляхами. 

Для La2Zr2O7 і La2Ce2O7 O2-аніони утворюються шляхом активації кисневих 

вакансій, що потрапляють у вакантні місця, а потім мігрують до поверхні 

каталізатора. Для La2Ti2O7, який не має кисневих вакансій, вони утворюються 

безпосередньо шляхом перетворення молекул O2, адсорбованих на його поверхні. 

Зазвичай перший шлях генерує більшу кількість видів O2-, ніж другий. La2Ce2O7 

демонструє не тільки перспективні показники реакції в області низької температури, 

але також потужну стійкість до отруєння сіркою та свинцем, і має практичні 

перспективи для застосування. 

Окисне сполучення метану було вивчено на шаруватих перовськітах  

Bi2O2(An-1BnO3n+1) [448], що належить до фаз Ауривіліуса. Знайдено, що для фаз 

Ауривіліуса Bi2O2(МNb2O7), де М = Ca, Sr, Ba конверсія метану зменшується зі 

зменшенням іонного радіусу лужноземельного металу від 14,2 % до 13,4 %. Заміна 

ніобію в Bi2O2(BaNb2O7) на тантал підвищує конверсію метану з 13,4 % до 14,5 %, 

але при цьому спостерігається зменшення селективності по С2 вуглеводням з 57,5 % 

до 40,8 % відповідно. 

В роботі [449] досліджували перовськіт складу BaCe0,8Gd0,2O3-δ для визначення 

його потенційної придатності як каталізатора та мембрани для мембранних 

реакторах OCM. Виявлено. що цей матеріал виявився активним для OCM і досяг 

максимального виходу C2+∼14 % при 1023 K. Крім того, при низьких парціальних 

тисках кисню було отримано селективність по C2+∼90 % при перетворенні метану ∼ 

3%. Хоча вихід C2+ з цього матеріалу був стабільним протягом 48 годин у потоці 

при високих перетвореннях метану, дані рентгенографії показали, що перовськітна 

фаза розпадається на BaCO3, CeO2 та Gd2O3 під дією СО2. Заміна частини церію на 



114 

цирконій для сполуки BaCe0,4Zr0,4Gd0,2O3-δ дозволила стабілізувати фазову 

нестабільність суттєво не впливаючи на вихід C2+ вуглеводнів. 

 

1.5.2 Каталізатори реакції окиснення моноксиду вуглецю (ОМВ). 

 

Оксид вуглецю (II) є одним з найбільш шкідливих токсичних речовин, що 

забруднюють навколишнє середовище. Його попадання в атмосферу забезпечують 

викиди газоподібних відходів нафтохімічних і металургійних виробництв, 

теплоелектростанцій, вихлопних газів двигунів внутрішнього згорання 

автотранспорту та інші. З'єднуючись з гемоглобіном крові, навіть при дуже низькій 

концентрації, він утворює карбоксигемоглобін, який значно погіршує самопочуття 

людини і може призводити до летального наслідку. 

Окиснення СО киснем повітря - необоротна реакція, що протікає на окисленій 

формі каталізатора. Різні умови проведення і механізму реакцій, полягають в різній 

структурі активних центрів поверхні, що потребує системного дослідження 

властивостей каталізаторів, пошуку способів варіювання їх складу в процесі 

приготування для знаходження оптимальних результатів. 

Хоча окиснення моноксиду вуглецю супроводжується значним зменшенням 

енергії Гіббса (ΔG
0

298 = -242 кДж/моль
-1
), проте утворення СО2 без каталізатора 

нижче 923 К не відбувається. 

Найбільш активними в реакції окиснення СО є каталізатори на основі 

платинових металів, але вони мають свої недоліки: чутливі до зашлаковування, і 

утворюють летючі карбоніли за умов реакції згорання. Не зважаючи на високу 

каталітичну активність систем на основі платинових металів, економічна 

недоцільність їх використання очевидна. Тому значний науковий і практичний 

інтерес представляє розробка каталізаторів з частковою або повною заміною 

вищезгаданих металів на оксиди перехідних 3d- металів, які є їх дешевою 

альтернативою для окиснення моноксиду вуглецю. 

Як правило, для вирішення поставлених завдань потрібний 

багатокомпонентний каталізатор, складові частини якого стабілізують або 
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підсилюють позитивні властивості активної фази. Серед таких каталізаторів є 

перспективні СОС із структурою перовськіту та його похідних. 

Було досліджено оксиди перовськітного типу на основі перехідних 3d- металів 

в реакціях каталітичної конверсії СО. Авторами [450] досліджено оксиди 

перовськітного типу La1−xAxCo1−yBiyO3−δ (Ax = Ba0,2, Sr0,4; y = 0, 0,2) і La1−xSrxMO3−δ 

(M=Co0,77Bi0,20Pd0,03, x = 0, 0,2, 0,4) і перовськітоподібні оксиди La1.867Th0,100CuO4−δ, 

Nd2−xA‘xCuO4−δ (A‘x = Ba0,4, Ce0,2) та YBa2Cu3O7-δ досліджували як каталізатори 

відповідно до окиснення CO, NO, і розкладу N2O відповідно. Рентгенографічним 

аналізом встановлено, що всі ці матеріали були однофазними. Їх кристалічні 

структури La1–xAxCo1−yBiyO3−δ, La1−xSrxMO3−δ, La1.867Th0,100CuO4−δ, Nd2–xAxCuO4-δ і 

YBa2Cu3O7-δ були кубічними, орторомбічними, тетрагональними (структура T), 

тетрагональними (структура T‘) та орторомбічними відповідно. Результати 

хімічного аналізу показали, наявність іонів Co
4+

/Co
3+

 у La1−xAxCoO3−δ (Ax = Ba0,2, 

Sr0,4), Co
2+

/Co
3+

 та Bi
5+

/Bi
3+

 в La1−xAxCo0,8Bi0,2O3−δ (Ax = Ba0,2, Sr0,4) і La1−хSrxMO3-δ, 

Cu
2+

/Cu
3+

 в La1.867Th0,100CuO4-δ, Nd2CuO4−δ, Nd1.6Ba0,4CuO4−δ і YBa2Cu3O7−δ. Після 

попередньої обробки в H2 або гелії при певній температурі в зразках купратів 

з'являлися пари іонів Cu
+
/Cu

2+
. Експерименти з обміном ізотопів оксигену показали, 

що рухливість кисневої ґратки в каталізаторах, легованих Bi, значно більша, ніж в 

нелегованих. При окисненні СО каталізатори, що містять Bi, працюють набагато 

краще, ніж без бісмутові. Перовськіти в яких Sr є замісником, виявляли більш 

високу каталітичну активність, ніж заміщені Ba. Серед твердих розчинів 

La1−xSrxMO3-δ, La0,8Sr0,2MO2.90 виявляв найкращу каталітичну активність. Поліпшені 

каталітичні показники за рахунок Sr (або Ba) - та доповані бісмутом пов'язані з 

підвищенням щільності вакансії кисню та наявності іонів Co
n
/Co

(n+1)
 (n = 2, 3) та 

Bi
3+

/Bi
5+

, а також у рухливості мобільного оксигену. Для нейтралізації NO над 

перовськітами La1−xSrxMO3−δ найкращі результати отримані на каталізаторі 

La0,8Sr0,2MO2.90. Каталізатор La1.867Th0,100CuO4 - відновлений до 573 К, який мав 

подвійні катіонні та аніонні дефекти, і також пара Cu
+
/Cu

2+
 виявляв більш високу 

активність у видаленні NO, ніж свіжий. При розкладанні N2O використовували 

зразки Nd2−xAxCuO4-δ (A x = Ba0,4, Ce0,2) та YBa2Cu3O7−δ, оброблені 1073 К, 
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перевершували каталітичні показники порівняно зі своїми свіжими аналогами. Ця 

поведінка каталізаторів тісно пов'язана з кисневою нестехіометрією та 

окиснювально-відновними властивостями іонів міді. За результатами експериментів 

авторами з роблено висновок, що існує сильна кореляція або між структурним 

дефектом (головним чином вакансії кисню) та каталітичною активністю, або між 

окиснювально-відновлюваними [Co
n+

/Co
(n+1)

 (n = 2, 3), Bi
3+

/Bi
5+

 та Cu
p+

/Cu
(p+1)

 (p = 1 і 

2) пар] здатністю та каталітичною продуктивність цих матеріалів для видалення CO 

та NOx.  

Також купрум вмісні перовськіти досліджено авторами [451] досліджено 

ступінь конверсії NO, CO i C3H6. Показано, що добавки стронцію і рутенію 

позитивно впливають на конверсію цих газів. Для твердих розчинів  

La1-xSrxCu0,8Ru0,2O3, де х=0,1 і 0,2 ступінь перетворення оксиду азоту та оксиду 

вуглецю в азот та вуглекислий газ становить >75% Для конверсії C3H6 в СО2 і Н2О 

>70% для стронцій і рутеній вмісних перовськітів. 

Перовськітоподібні складні оксиди LnSrCoO4 (Ln = Pr, Nd, Eu) та Nd2–xSrxCoO4 

(x = 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2) із структурою K2NiF4, синтезували золь-гель методом [452]. 

Окиснювальна активність та викривлення кристалічної решітки твердих розчинів 

Nd2–xSrxCoO4 збільшується зі збільшенням значення x в оксидах. Також температура 

100% конверсії знижується із збільшенням кількості замісника х. Така ж тенденція 

спостерігається і у випадку окиснення C3H8. На прикладі сполук LnSrCoO4 показано, 

що рідкоземельні метали по різному впливають на каталітичну активність для 

окиснення СО і С3Н8. По окиснювальній здатності СО, сполуки можна розмістити в 

ряд NdSrCoO4>PrSrCoO4> EuSrCoO4. Каталітичний діяльність NdSrCoO4 та 

PrSrCoO4 подібна, що є результатом їх подібності іонний радіус і заряд. Нижча 

каталітична активність EuSrCoO4 може бути результатом лантаноїдного стискання 

іонних радіусів. Однак їх вплив на окиснення C3H8 дещо відмінний: PrSrCoO4> 

NdSrCoO4> EuSrCoO4.  

Проведено дослідження конверсії СО на твердих розчинах перовськіту складу 

La1-xSrxCo1-xMnxO3 (0≤х≤0,8) з кроком заміщення 0,2 синтезованих із нітратів 

відповідних металів [453]. Показано, що найкращі результати окиснення СО 
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спостерігаються для перовськіту складу La0,4Sr0,6Co0,4Mn0,6O3, для якого відсоток 

перетворення моноксиду вуглецю в вуглекислий газ збільшуються з температурою 

від 40% Т=353 К до 85 (Т=403 К). 

Авторами [454] перовськіти La0,8Ba0,2Co0,8Bi0,2O2.87 і La0,8Ba0,2CoO2.94 досліджено 

в якості потенційних каталізаторів для окиснення моноксиду вуглецю. Досліджені 

каталізатори є однофазні з кубічною структурою. Результати хімічного аналізу 

показали, що в La0,8Ba0,2Co0,8Bi0,2O2.87, вісмут є п‘ятивалентним, тоді як кобальт є 

тривалентним і двовалентним; в La0,8Ba0,2CoO2.94 іони кобальту існують як Co
3+

 і 

Co
4+
. Заміна Bi на Co підсилює каталітичну активність оксиду типу перовськіту. 

100% конверсія СО спостерігалася при температурі 523 К для La0,8Ba0,2Co0,8Bi0,2O2.87 

і 593 К для La0,8Ba0,2CoO2.94. 

Авторами [455] досліджено оксиди типу перовськіту La1−xSrxCo0,77Bi0,20Pd0,03O3, 

які охарактеризовано за допомогою температурно-запрограмованої десорбції (TPD), 

температурно-програмованого зниження (TPR), рентгенівської дифракції (XRD) та 

рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (XPS). Тверді розчини La1−xSrxMO3 з 

х<0,6, були однофазними з гексагональною структурою; у випадку х = 0,6 і 0,8, вони 

були кубічними з домішкою La2O3. Каталізатори виявляли хорошу активність при 

виведенні СО: La0,8Sr0,2MO3 показав приблизно 100% перетворення СО в СО2 при 

433 К, тоді як для каталізатора LaMO3, температура 100% перетворення CO 

становила 563 К. При аналогічних умовах реакції активність для усунення C3H6 

знижувалася в порядку La0,2Sr0,8MO3>La0,8Sr0,2MO3>La0,4Sr0,6MO3>La0,6Sr0,4MO3> 

LaMO3, тоді як активність для NO елімінації знижувалася в порядку La0,8Sr0,2MO3> 

La0,2Sr0,8MO3> La0,4Sr0,6MO3> La0,6Sr0,4MO3> LaMO3. 

Досліджено поверхню перовськіту LaMnO3 і його взаємодії з NO та CO за 

допомогою рентгенівських фотоелектронних спектрів (XPS), об'ємної адсорбції та 

інфрачервоної спектроскопії [456]. Знайдено, що кількість адсорбованих молекул 

NO при 373-673 К суттєво перевищує кількість Mn
3+

 іонів. Адсорбція NO на LaMnO3 

не залежна від температури, на відміну від LaFeO3 або LaNiO3, і демонструє помірне 

зниження між 373 і 673 K. NO не взаємодіє з катіонами металів і іонами кисню, на 

відміну від ди-нітрозилів і нітратів, які стійкі до 773 К. Адсорбція СО після 
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попередньої адсорбції NO дає лабільні види карбонатів, концентрації яких 

знижуються з часом і з підвищенням температури. На поверхні LaMnO3 СО 

адсорбується сильніше за NO. 

Досліджено вплив заміщення в А і В підгратках перовськіту ABO3 на прикладі 

LaFeO3 з метою знаходження оптимального складу для каталітичного окиснення СО 

та пропену [457]. Як замісники в А-положенні використовували катіони Са
2+
, а в В-

позиціях – катіони Cu
2+
. Досліджено конверсію СО та пропену в температурному 

інтервалі 423-823. Показано, що конверсія окиснення CO збільшується в 

послідовності: LaFeO3< La0,7FeO3< La0,6Ca0,4Fe0,8Cu0,2O3< La0,6Ca0,1Fe0,8Cu0,2O3≅ 

La0,6Ca0,2Fe0,8Cu0,2O3< La0,7Fe0,8Cu0,2O3. Тоді як для окиснення пропену послідовність 

буде іншою: La0,6Ca0,4Fe0,8Cu0,2O3<LaFeO3< La0,7FeO3 < La0,6Ca0,1Fe0,8Cu0,2O3 < 

La0,7Fe0,8Cu0,2O3< La0,6Ca0,2Fe0,8Cu0,2O3. В якості загальної тенденції, автори 

відзначають перевагу матеріалів, які не мають дефіциту La, і, до певної міри, 

леговані кальцієм. Зазначається, що оптимальний склад перовськітів для окиснення 

СО та пропену відрізняється: La0,7Fe0,8Cu0,2O3 є найбільш активним для окиснення 

СО , тоді як La0,6Ca0,2Fe0,8Cu0,2O3 демонструє найкращі показники щодо пропену. 

Авторами [458] досліджено перовськітні матеріали на основі LaMnO3 та LaCrO3 

як замінники благородних металів у автомобільних пристроях для зменшення 

викиду вихлопних газів. LaMnO3 виявився хорошим каталізатором реакцій 

окиснення, тоді як LaCrO3 є більш придатним для реакцій відновлення. Показана 

більша здатність до обміну кисню в LaMnO3, ніж у LaCrO3. Заміна 20% La
3+

 в А-

підгратці перовськітової решітки на K
+
 підвищувала активність обох каталізаторів. 

Тестові дослідження на відновлення NO чітко вказує, що для Cr – вмісних 

перовськітів більше підходять реакції відновлення, тоді як Mn- перовськіти для 

окиснювальних застосувань. Згідно з результатами фізико-хімічних досліджень це 

може бути впливом поверхневих властивостей оксигену і його об'ємною 

рухливістю. Окиснення СО в СО2 для вивчених каталізаторів по ефективності 

перетворення відповідає залежності: 

La0,8K0,2MnO3> LaMnO3> LaCrO3>La0,8K0,2CrO3. 
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 Як видно з проведеного аналізу літературних даних підвищений науковий і 

практичний інтерес являють СОС на основі перехідних 3d- металів (особливо 

мангану, кобальту, нікелю і міді) із структурою перовськіту та споріднених до неї, 

які мають широкий спектр практичного використання. 

Синтезу та дослідженню СОС на основі РЗЕ і перехідних 3d- металів 

присвячено багато робіт, серед яких епізодично проводили вивчення кисневої 

нестехіометрії і її вплив на фазоутворення. Ізоморфне заміщення в кристалічних 

підгратках катіонами з різною електронною конфігурацією та розмірами катіонів 

призводить до появи дефектів і виникнення (у випадку металів перехідного періоду) 

аномальних ступенів окиснення. Зміна електронної густини в кристалічній гратці є 

результатом таких заміщень і призводить до колективізації електронів в певних її 

вузлах. Це в свою чергу викликає появу сильних електронних кореляцій в оксидних 

системах що проявляється на фізико-хімічних властивостях СОС в таких ефектах як 

надпровідність, ефект гігантського магнетоопору, перехід діелектрик-

напівпровідник /або метал/ та інше. 

Як показано в літературному огляді,  широке різноманіття фізико-хімічних 

властивостей СОС із структурою перовськіту та споріднених до неї суттєво 

залежить від методу синтезу, атмосфери проведення реакції (окисна або відновна), 

електронної будови катіонів, що входять до складнооксидної сполуки, яка в свою 

чергу залежить від хімічного складу. Суттєвий впив на провідні властивості 

визначає наявність надстехіометричного оксигену, що проявляється на властивостях 

СОС на основі перехідних 3d- металів і РЗЕ та ВТНП сполук. Потрібно зауважити, 

що відомі дослідження резистивних властивостей в низькому температурному 

інтервалі (78-300 К) було проведено виключно для ВТПН купратів, і за рідким 

виключенням для СОС на основі перехідних 3d- металів. В основному резистивні 

властивості було досліджено в високотемпературному інтервалі (300-1000 К). 

Наряду із удосконаленням властивостей та розробкою нових перспективних 

оксидних матеріалів актуальним є створення прогресивних, раціональних 

технологій їх синтезу у вигляді високодисперсних однорідних порошків, що є 

однією із умов одержання каталізаторів. З цією метою використовують хімічні 
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методи гомогенізації в розчинах, найпоширеніші з яких є золь-гель (цитратний) 

метод та метод сумісного осадження. Також актуальним є розробка перспективних 

енергоефективних методик синтезу СОС з використанням індукційного нагріву. 

Основним напрямом роботи був синтез нових складнооксидних сполук із 

структурою перовськіту та споріднених до неї, які мають особливі фізико-хімічні 

властивості, а також модифікування вже відомих оксидних сполук, встановлення 

взаємозв‘язків між хімічним складом, будовою та властивостями СОС на основі 

РЗЕ, лужних, ЛЗМ і мангану, кобальту, нікелю та купруму, встановлення впливу 

методу синтезу та середовища проведення реакції (повітря, О2), пошук шляхів 

покращення властивостей СОС для створення нових ефективних матеріалів із 

широкими областями практичного застосування. 

Таким чином, пошук та дослідження взаємозв‘язку між хімічним складом, 

структурою, електрофізичними та каталітичними властивостями, кисневою 

стехіометрією, впливу на величину кисневого індексу режимів та середовища 

термічної обробки, а також введення добавок, дозволяють одержувати фізико-

хімічні дані, необхідні для покращення параметрів оксидних матеріалів і 

подальшого їх практичного застосування, а тому такі дослідження є актуальними і 

мають важливе значення при пошуку нових перспективних матеріалів для потреб 

сучасної промисловості. 
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РОЗДІЛ 2. ВИХІДНІ РЕАГЕНТИ, МЕТОДИ СИНТЕЗУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

СКЛАДНИХ ОКСИДНИХ СПОЛУК 

 

2.1 Методи синтезу СОС та вибір вихідних речовин. 

 

Зараз існує широкий спектр методів одержання складних оксидних сполук 

(СОС) різного розмірного діапазону: від нано- до мікро- розмірного. В залежності 

від вимог до фізико-хімічних властивостей кераміки, її одержують або 

твердофазним методом, або методами хімічної гомогенізації з розчинів (МХГР). 

Наприклад для каталізу потрібна кераміка з субмікронним розміром часточок, а це 

досягається шляхом використання МХГР: методу сумісного осадження, золь-гель 

методу. Для одержання надпровідних сполук, а також феритів і складних оксидів з 

діелектричними властивостями найчастіше застосовується як керамічний метод так і 

методи МХГР. 

 Складні оксиди на основі перехідних 3d- металів синтезують в основному 

твердофазним методом з оксидів або карбонатів відповідних металів. Метод досить 

простий, коли треба отримати один або декілька зразків.  

 Методи синтезу, які використовують хімічну гомогенізацію, мають значні 

переваги над керамічним [459]. Синтез із розчинів у порівнянні з синтезом із оксидів 

або їх твердих солей вимагає значно нижчих температур відпалювання і, забезпечує 

гомогенізацію на іонно-молекулярному рівні, що дозволяє одержати матеріали з 

високим ступенем однорідності. Крім того, використовуючи хімічні методи 

гомогенізації вдається збільшити питому поверхню складних оксидів і покращити, 

таким чином, їх каталітичні властивості [445, 448, 460, 461]. 

Переважна більшість зразків на основі кобальту, нікелю, купруму та марганцю 

були одержані методом сумісного осадження та золь-гель (цитратним) методом. 

Твердофазний метод був використаний в доповнення до інших методів для 

встановлення впливу методу синтезу на процеси фазоутворення та фізико-хімічні 

властивості складних оксидів[461-464]. 



122 

Проте при використанні МХГР слід також враховувати деякі препаративні 

особливості синтезу. Зокрема, в ряді випадків при сумісному осадженні виникає 

проблема, пов‘язана з різною швидкістю осадження окремих компонентів розчину. 

Наприклад, швидкості осадження карбонатів співвідносяться наступним чином: 

Ba<Ni<La, що в першу чергу залежить від величини добутку розчинності (ДР) 

карбонатів відповідних металів: ДР{La2(CO3)3} = 4·10
-34
,ДР{(NiCO3} = 1,3·10

-7
, 

ДР{ВаCO3} = 5,1·10
-9

)[465]. Це може призвести до погіршення хімічної 

гомогенності отриманих порошків та порушення стехіометричного складу зразків. 

Тому при СОК одним із основних критеріїв є вибір осаджувача та рН осадження.  

До недоліків золь-гель технології варто віднести надмірне утворення вуглецевої 

сажі в процесі розкладу органічного (цитратного) прекурсору. Недоокиснена сажа 

може вступати при високій температурі в реакцію з твердим продуктом. Тому з 

метою запобігання утворення домішки сажі у зразках нами здійснювався відпал 

прекурсору, одержаного за золь-гель методом на повітрі, або у атмосфері кисню. 

Технологія твердофазного методу полягала у ретельному механічному 

перемішування вихідних речовин і відпалюванні з багаторазовим проміжним 

перетиранням та пресуванням. Для одержання матеріалів з потрібними для 

практичного застосування властивостями необхідні, як правило, високі температури 

і тривала термічна обробка для усунення небажаних домішок карбонатів. 

Недоліками керамічного синтезу є необхідність прожарювання зразків при високих 

температурах і тривалому часу механічної обробки з великою кількістю проміжних 

перетирань. Разом з тим, керамічний метод характеризується простотою та 

універсальністю. 

Як вихідні речовини при сумісному осадженні та золь-гель синтезі 

використовувались неорганічні солі, що задовольняють таким вимогам: 

– добра розчинність у воді; 

– стійкість до гідролізу; 

– відсутність сторонніх іонів (Na
+
, K

+
, Cl

-
, SO4

2-
та інші); 

– доступність реагентів. 
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Цим критеріям найбільш відповідають нітрати металів, у менший ступені 

ацетати металів. 

В даній роботі синтез СОС було здійснено: 

твердофазним (керамічним) методом: Y3Ba5Cu8O18+δ, Y3-xCsxBa5Cu8O18+δ 

(0≤x≤0,2), Y3-xCsxBa5Cu8O18+δ (0≤x≤0,2), Bi2Sr2CaCu2O8+δ, YBa2Cu3O7-δ(Y-123),  

Y1-xBixBa2Cu3O7-δ; 

методом сумісного осадження: La2-xNiO4-δ (0x1), Pr2-xNiO4-δ (0x1), 

Nd2-xNiO4-δ (0x1), La3-xMxNi2O7-δ (0x2), La4-xBaxNi3O10-δ (0x2), LaCoO3-δ,  

La1-3хLiхМ2хCoO3-δ (М = Са, Sr, Ва; 0≤x≤0,33), La1-2хLiхМхCoO3-δ (М = Са, Sr, Ва; 

0≤x≤1); Y3Ba5Cu8O18+δ; 

золь-гель методом: SrM‘MnO3-x (M‘=Li, Na, K), M‘M‖NiO3-δ (M‘=Sr, Ba, La; 

M‖=Li, Na, K), Y3Ba5Cu8O18+δ, SrM‖CoO3-δ (M‘=Sr, La; M‖=Li, Na, K). 

Переважну кількість зразків було синтезовано за методом сумісного осадження 

компонентів (СОК) з наступною термічною обробкою отриманої шихти. 

 

2.1.1 Керамічний метод синтезу. 

 

У своєму технічному виконанні твердофазний метод є простий та 

універсальний. Головною умовою синтезу є ретельне перетирання компонентів та 

прожарювання вихідних речовин при заданих умовах (температура, тривалість 

відпалу, атмосфера) для формування складнооксидних композицій. Для протікання 

реакції між двома та більше твердими фазами необхідна певна рухливість її 

структурних елементів, а також можливо більша поверхня дотику їх частинок. Саме 

тому для протікання твердофазних реакцій треба створити велику реакційну 

поверхню: ретельно подрібнюючи та перемішуючи порошки, та пресуючи їх у 

таблетки. Для покращення контактів між зернами під час синтезу, зразки було 

декілька раз перетерто в агатовій ступці, та сформовано у таблетки. 

Зразки в системах La – Li – Sr – Co – О та Ln – Ba – Cu – O (Ln = La, Y, Sm, Gd) 

було отримано твердофазним методом із відповідних оксидів та карбонатів літію, 

стронцію та барію. Технологія даного методу полягала у ретельному механічному 
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перемішування вихідних речовин і відпалюванні з багаторазовим проміжним 

перетиранням та пресуванням.  

Синтез ВТНП зразків Bi2Sr2CaCu2Ox було здійснено методом прекурсору, який 

складається з двох стадій. На першому етапі суміш стронцій, кальцій карбонатів та 

купрум (II) оксиду, взятих у мольному співвідношенні 2:1:2, ретельно перетирали у 

агатовій ступці і відпалювали у фарфорових тиглях у муфельній печі впродовж 24 

годин при температурі 1113 К до зникнення коливань груп СО3
2-
в ІЧ-спектрах, 

одержуючи тим самим прекурсор для подальшого синтезу заданих складів.  

На другому етапі до одержаного прекурсору додавали розраховану кількість 

вісмут оксиду в невеликому надлишку (3 %) та інші легуючи добавки (ZrO2, Al2O3, 

Nb2O5, Ta2O5, CeO2), ретельно гомогенізували суміш, пресували в таблетки 

діаметром 10 мм, товщиною 1 мм і відпалювали їх у печі впродовж24-48 годин 

при 1073-1103 К на повітрі. Під час синтезу для покращення контактів між зернами 

зразки після 24-48 годин прожарювання були подрібнені в агатовій ступці і знову 

сформовані у таблетки. Загартування зразків проводили швидким охолодженням від 

температури прожарювання до кімнатної температури на повітрі. Температура 

прожарювання, час та атмосфера вибиралися індивідуально для кожного класу 

ВТНП сполук (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1  

Умови синтезу ВТНП фаз. 

Сполука Температура, К Атмосфера Час 

прожарювання 

(години) 

Y-123 1193-1223 Повітря 100 

Y-123 673-723 O2 4-6 

Bi-2212 1073-1113 Повітря 24-48 

Кераміка на основі Y-123 набувала надпровідних властивостей після 100 

годинної витримки при повільному охолодженні зразків від температури синтезу до 

кімнатної зі швидкістю 1-2К/хв. у струмі кисню з ізотермічною витримкою при 400-

723 К впродовж 4-6 годин.  
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2.1.1.1 Твердофазний синтез СОС методом індукційного нагріву. 

 

Термообробка зразків шихти частково була здійснена в експериментальній 

лабораторній індукційній печі(потужності 300 W)методом вторинного нагріву. 

Схематично робота індукційної установки зображена на рисунку 2.1. Генератор 

створює змінний електричний струм високої частоти, значення якої залежить від 

типу та розміру зразка, і складає в середньому 90 – 110 кГц. 

 

 

Рис. 2.1. Схематичне зображення роботи індукційної установки. 

 

Для нагріву зразок поміщали в індуктор, який являє собою котушку 

індуктивності, в якій виникає магнітне поле. В результаті в зразку (якщо він є 

провідником – первинний індукційний нагрів) або в металевому тиглі (або на 

металевій підкладинці) (вторинний індукційний нагрів) збуджуються вихрові 

струми, які нагрівають метал згідно закону Джоуля - Ленца. Приймаючи до уваги те, 

що зазвичай, зразки не є магнітним чи провідниковими матеріалами, нами 

використовувався метод вторинного індукційного нагріву. Загальний вигляд 

індуктору в неактивному, та активному стані представлено на рис. 2.2.а) і рис. 

2.2.б)відповідно. Схематичний вигляд розміщення зразка наведено на рис. 2.3. 

Полікристалічний купрат барію синтезовано шляхом твердофазної взаємодії 

між нітратом барію (кваліфікація «чда») та купрум (ІІ) оксидом («хч»), взятих у 

відповідних мольних співвідношеннях. Шихту вихідних компонентів ретельно  
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а б 

 

Рис. 2.2. Фотографії індуктора в неактивному стані (а) та в процесі роботи (б). 

 

  

а б 

 

Рис. 2.3. Схема розміщення зразка в індукційній печі. 1- нагрівач (пластина з 

нікелю), 2 – кварцова пластина; 3- зразок: а- таблетка, б- шихта, 4 – фарфоровий 

тримач, 5 – котушка. 

 

гомогенізували в агатовій ступці під шаром етанолу. Процес термообробки 

здійснювали на повітрі в лабораторній індукційній печі, схема якої показана на рис. 

2.4. Експериментальна установка складається з кварцової трубки діаметром 25 мм, 

розташованої всередині індуктора – котушки індуктивності (мідної трубки, 

намотаної у вигляді спіралі, з водяним охолодженням). Виникнення 

електромагнітного поля навколо індуктора під дією високочастотного генератора (ν 
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~ 90-110 кГц) супроводжувалося нагріванням електропровідного графітового 

човника, який у свою чергу за рахунок теплопередачі розігрівав вихідну шихту 

 

 

Рис. 2.4. Схема розміщення зразка в лабораторній індукційній печі: 1) гумовий 

корок; 2) трубка; 3) індуктор; 4) керамічний тримач; 5) човник; 6) шихта. 

 

(вторинний індукційний нагрів). Температуру синтезу (температуру на поверхні 

зразку) контролювали за допомогою лазерного пірометра DT-8869 з точністю ±10К. 

Тиск у кварцовій камері підтримувався стандартний атмосферний (p = 1 атм), а 

потужність індукційної печі під час експерименту не перевищувала 500Вт. 

Можливістю взаємодії компонентів шихти із азотом повітря при нагріванні було 

знехтуване.  

Приймаючи до уваги, що магнітне поле робить неможливим контактне 

вимірювання температури (наприклад, за допомогою термопари), тому при методі 

індукційного нагріву температуру контролювали лазерним пірометром DT-

8869.Враховуючи, що контроль температури проводився не з поверхні самого 

зразка, а з поверхні нікелевої пластини, була введена поправка на різницю 

температур, яка вимірювалась окремо. Для всіх зразків вона складала 1073 25K.  

При спробі використання первинного індукційного нагріву для термічної 

обробки зразків СОС на основі нікелату неодиму не було досягнуто очікуваного 

результату, тому, що досліджувані зразки при кімнатній (тим більш – при високій) 

температурі не є провідниками, або мають малу провідність. 

Загальний час термообробки зразків становив 90 хв. 
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2.1.2 Метод сумісного осадження компонентів. 

 

Одним з перспективних методів синтезу СОС, на наш погляд є метод СОК, 

застосування якого дозволяє одержувати складні оксидні матеріали з високим 

ступенем гомогенності, та відтворюваними фізико-хімічними властивостями. 

Синтез СОС методом сумісного осадження розроблено у роботах [460, 462-464, 

466-467]. Нами було проведено деякі модифікації цих методик, відповідно до 

конкретного складу СОС. Загальні схеми синтезу складних оксидів методами 

сумісного осадження карбонатів та оксалатів наведено на рис. 2.5. 

Переваги методу СОК полягають в тому що: 

- він не потребує складного апаратурного оформлення; 

- синтез відбувається при температурах, які на 300-400К нижчі, чим у 

твердофазному методі;  

- дозволяє одержувати нестабільні сполуки, які неможливо синтезувати за 

керамічною технологією; 

- одержаний продукт має високу ступінь гомогенності та чистоти; 

- зразки, як одержані за цим методом, мають високу ступінь спікання, та 

високу адгезію до ряду об‘єктів при створенні композитних матеріалів; 

- зразки одержані за методом СОК мають стало відтворювані властивості; 

- зразки мають велику питому поверхню. 

Метод сумісного осадження компонентів крім переваг має і певні недоліки. 

Головний з них – при застосуванні цього методу треба контролювати повноту 

осадження компонентів, щоб не виникли зміни хімічного складу одержуваного 

продукту.  

Як зазначено вище, застосування методу сумісного осадження компонентів з 

розчинів потребує вирішення проблеми повного одночасного осадження іонів усіх 

металів, які входять до складу оксидних сполук. Для визначення оптимальних умов 

синтезу нами використовувалися як наявні літературні відомості [363, 468-470], так і 

одержані нами експериментальні дані. Для цього взаємодію компонентів з 

осаджувачами вивчали за допомогою методів фізико - хімічного аналізу. В усіх  
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Рис. 2.5. Схеми синтезу складних оксидів методами сумісного осадження 

гідроксокарбонатів і гідроксооксалатів. 

 

випадках в рідких фазах проводили визначення залишкових концентрацій 

реагуючих іонів та значення pH розчинів. Вивчення процесів осадження проводили 

методом зсуву рівноваги, тобто у серії сумішей концентрація іонів металів була 

стала, а концентрація осаджувача зростала від точки до точки. Такі дослідження 

дозволили знайти найбільш сприятливі умови осадження всіх іонів металів, що 
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 знаходилися в розчині, так і їх сумішей [411, 414]. 

Показано, що при наявності у розчині іонів ЛЗМ, як осаджувач найкраще 

використовувати карбонати та оксалати натрію, калію або амонію. Важливо 

враховувати, що використання солей амонію (або оксалатної кислоти та її солей) 

дозволяє одержати осади, як не містять в адсорбованому вигляді нелетких домішок. 

Тому саме амонійні солі є найзручнішими осаджувачами. В усіх випадках, коли це 

було можливо, як осаджувач використовували саме ці солі.  

У випадку наявності у розчинах іонів кобальту та нікелю використання як 

осаджувача солей амонію небажано, внаслідок утворення розчинних амонійних 

комплексів цих металів. Присутність у розчині іонів Co, Ni або Cu потребує 

використання як осаджувачів карбонатів (гідрокарбонатів калію або натрію, чи 

оксалатної кислоти). Експериментальними дослідженнями знайдено, що для 

повного осадження компонентів з розчинів бажано кількість осаджувача збільшити, 

у порівнянні з стехіометричним на 25-50%. Сумарна концентрація усіх іонів металів 

у розчинах для вихідних сумішей була в межах 0,005-0,01 моль/л. Енергійне 

перемішування після додавання осаджувача тривало на впродовж 1-2 годин. 

Осадження шихти проводилося в інтервалі pH 7,5-10,0 (для різних складів шихти). 

Конкретне значення рН осаджувача вибиралося для кожного складу окремо. При 

наявності іонів Ca , Sr або Ba повне осадження відбувається при значеннях рН = 9,5-

10,0.  

При одержанні певних ВТНП матеріалів доцільно використовувати як 

осаджувач оксалатну кислоту та її солі. Проведені нами дослідження показали, що 

застосування оксалатної кислоти доцільно коли в розчині одночасно містяться іони 

вісмуту, міді та ЛЗМ. Для кількісного осадження усіх іонів металів у цих випадках 

потрібно використовувати водно-спиртові або водно-ацетонові розчини оксалатної 

кислоти. Органічні розчинники в цьому випадку мають висолюючу дію та сприяють 

більш повному осадженню компонентів. 

Виходячи з цього, в роботі нами розроблено методи синтезу складних оксидних 

сполук з перовськітовою та похідними від перовськітової структурами шляхом 

сумісного осадження компонентів. Для осадження в більшості випадків 
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використовували карбонати або оксалати амонію та лужних металів. На відміну від 

гідроксидного методу осадження, утворені осади набагато легше фільтруються та 

відмиваються від маточних розчинів.  

Сполуки з високотемпературними надпровідним властивостями синтезовано 

комбінованим методом із застосуванням метод в хімічної гомогенізації та 

керамічної технології. 

Шихту сумісно-осаджених гідроксокарбонатів (СОГ) лантану, ЛЗМ та кобальту 

одержували осадженням з водних розчинів нітратів відповідних металів, змішаних у 

необхідних пропорціях, 1 М розчином Na2CO3 (або K2CO3) (кваліфікація ―х.ч.‖) у 

співвідношенні 1:1,75. Осадження проводили при інтенсивному перемішуванні на 

магнітному змішувачі. Маточні розчини перевіряли методами якісного аналізу на 

відсутність катіонів натрію (реакція з цинк ураніл ацетатом) [460]. 

Після старіння осади відфільтровували, промивали водно-ацетоновою (1:1 по 

об‘єму) сумішшю, потім великою кількістю дистильованої води та етиловим 

спиртом. Колір одержаних сумісно-осаджених гідроксокарбонатів лантану, ЛЗМ та 

кобальту був переважно рожево-фіалковий, гідроксокарбонати на основі нікелю 

мали салатово-зелений колір. Продукти осадження висушувались на повітрі, 

розтирались в агатовій ступці та піддавались термічній обробці при 973 – 1073 К 

впродовж 36 годин з проміжним перетиранням після 12 та 24 годин термообробки. 

Після цього до отриманої оксидної шихти додавали необхідну кількість карбонату 

літію (Li2CO3), суміш гомогенізували, пресували на таблетки при тиску 100 МПа та 

витримували близько 36 годин при ~ 1123 К на повітрі. 

Синтез прекурсорів сумісним осадженням гідроксооксалатів здійснювали 

наступним чином: в 0,5 М розчин оксалатної кислоти H2C2O4, нагрітий до 

температури 353 К, невеликими порціями вливали водні розчини нітратів лантану, 

ЛЗМ і кобальту, попередньо змішаних в необхідних стехіометричних мольних 

співвідношеннях. Для досягнення pH осадження в реакційну ємність одночасно 

додавали по краплям при ретельному перемішуванні 1М розчин гідроксиду калію 

KOH. Старіння осаду тривало 3 доби; за цей час відбувався процес коагуляції 

колоїдних часточок. Потім осад відфільтровували, промивали дистильованою водою 
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та висушували на повітрі. Сумісно-осаджену шихту перетирали та піддавали 

ступінчастому нагріванню до 1023 К зі швидкістю 100 К/год. Відпалювання шихти 

при 1023 К тривало впродовж 36 годин з проміжним перетиранням після кожних 12 

годин термообробки. Введення іонів літію в оксидний прекурсор здійснювався 

шляхом гомогенізації розрахованої кількості Li2CO3 з одержаною шихтою та 

подальшим прожарюванням при 1073 К (36 годин). Таким чином, були отримані 

зразки в системах La1-2хLiхМхCoO3-δ (М = Са, Sr, Ва; 0≤x≤1) (δ - кількість 

нестехіометричного кисню, 0 ≤ δ ≤ 1).  

 

2.1.3 Золь-гель метод синтезу. 

 

Під золь-гель методом розуміється сукупність стадій, що включає приготування 

розчину прекурсору, послідовний перехід його спочатку в золь, а потім в гель за 

рахунок процесів гідролізу і конденсації, подальшого старіння, висушування і 

термообробки одержаного продукту. Цей метод включає формування метало - 

оксополімерних ланцюгів - золя або гелю з розчинних полігидроксокомплексів, які 

утворилися в результаті гідролізу металоорганічних комплексних або неорганічних 

сполук. Універсальними прекурсорами в золь-гель технології є багато основні 

кислоти-комплексоутворювачи, такі як малонова, тартратна, цитратна та їх амонійні 

солі, та гліколі, основною перевагою яких є те, що в результаті гідролізу не 

утворюються ніяких сторонніх іонів. 

В даній роботі шихту для одержання СОС на основі нікелатів, кобальтатів і 

манганітів стронцію і лужних металів синтезували за золь-гель методом, або 

методом Печіні [471]. Хімізм методу Печіні ґрунтується на утворенні комплексних 

розчинів хелатуючих лігандів на основі переетеріфікації цитратної кислоти і 

етиленгліколю [472].  

Суть золь-гель технології (рис. 2.6) полягала в отриманні прекурсору у вигляді 

органічного гелю для одержання оксидів з високим ступенем гомогенності. 

Розраховані стехіометричні кількості вихідних розчинів нітратів металів зливали в 

графітову чашку, а потім додавали цитратну кислоту (гелеутворювач). При цьому  
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Рис. 2.6. Схема одержання прекурсору СОС золь-гель методом. 

 

для одержання цитратного розчину компонентів ВТНП фаз було використано 

надлишок цитрату амонію (відношення кількості цитрату амонію до суми катіонів 

металів складало 1,5:1). Далі додавали розраховану кількість етиленгліколю. Розчин 

упарювали при 373 К до утворення однорідної желеподібної маси, яку згодом 

зневоднювали при 573 К та піддавали нагріванню до 1073 – 1173 К зі швидкістю 100 

К/год., щоб уникнути ініціювання ланцюгової реакції розкладу шихти. Твердий 

залишок перетирали в агатовій ступці, пресували у таблетки діаметром 15 мм і 

товщиною 1 – 2 мм та витримували послідовно на повітрі (100 годин при 1073 К) та 

в атмосфері кисню (24 години при 1073 К). Схематично процес одержання 

прекурсору золь-гель методом наведено на рис 2.6. 

  



134 

2.1.4 Синтез композитних матеріалів на основі ВТНП. 

 

Композитні матеріали на основі ВТНП кераміки було синтезовано двох типів: 

-  неорганічні композитні зразки; 

-  полімер-керамічні композити. 

Для синтезу неорганічних композитних зразків на основі ВТНП сполук, як 

друга фаза було використано оксиди алюмінію, цирконію, ніобію та танталу (всі 

марки ―х.ч.‖) з додаванням 5,10,15 масових відсотків.  

Після проведення ряду експериментів було знайдено органічний полімер - 

поліетиленглікольдиметакрилат, якій не взаємодіє з надпровідною фазою, тому для 

синтезу полімер-керамічних композитів було використано мономер – 

етиленглікольдиметакрилат марки ―ч.‖ та ініціатор – бензоїлпероксид марки ―х.ч.‖. а 

також ВТНП-кераміку складу Bi2Sr2CaCu2O8,2 та YВa2Cu3O6,91 у вигляді порошку та 

таблетованих зразків. 

Для синтезу полімер-керамічних композитів було використано мономер – 

етиленглікольдиметакрилат марки ―ч.‖ та ініціатор – бензоїлпероксид марки ―х.ч.‖. 

Полімер-керамічні композити 0-3 отримували просочуванням розчином 

ініціатора (бензоїлпероксид) у мономері (етиленглікольдиметакрилат) 

дрібнодисперсного порошку надпровідника. Суміш пресували у таблетки і 

проводили термополімеризацію при 353 К впродовж однієї години. Полімер-

керамічні композити 3-3 було одержано шляхом насичення надпровідної кераміки 

рідким мономером та його полімеризацією в порах компактного зразка за 

методикою [473]. 

2.2 Приготування та аналіз вихідних речовин. 

 

Реактиви, що використовувались для синтезу керамічних матеріалів були 

проаналізовані на вміст катіону відповідного металу. Вміст іонів рідкісноземельних 

елементів визначався прямим трилонометричним титруванням з індикатором 

ксиленоловим оранжевим [474], купруму (II) - прямим трилонометричним 

титруванням з індикатором мурексидом, вісмуту - прямим трилонометричним 
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титруванням з індикатором пірокатехіновим фіолетовим, Ca
2+

 та Sr
2+

 - оберненим 

титруванням з індикатором еріохром чорним ―T‖ [474]. Теоретичний та знайдений за 

аналізом вміст металів у вихідних речовинах подано в таблиці 2.2 (Додаток А). 

Як допоміжні речовини для синтезу зразків було використано двозаміщений 

цитрат амонію та оцтова кислота кваліфікації ―х.ч.‖. 

Для приготування розчинів вихідних речовин використовувались продажні 

препарати промислового виробництва: азотнокислі солі ЛЗМ, кобальту, нікелю, 

цинку та купруму, карбонат літію, барію, стронцію, оксиди лантану та ітрію, 

змішаний оксид кобальту (ІІ та ІІІ), всі речовини були кваліфікації не нижче "ч.д.а.". 

Розчини нітратів лантану та ітрію одержували розчиненням в розведеній азотній 

кислоті оксидів відповідних металів (кваліфікації не нижче „х.ч.‖, які попередньо 

були прожарені на повітрі при температурі ~ 1173 К. Нерозчинний в кислоті 

залишок відфільтровувався. 

Аналіз концентрації водних розчинів на вміст іонів металів проводили 

трилонометрично: Y
3+

, La
3+

, Nd
3+

 і Pr
3+

 прямим титруванням з індикатором 

ксиленоловим рожевим [475]; Co, Ni, Cu, Са – прямим титруванням з мурексидом 

[476],стронцій і барій – зворотнім титруванням з еріохромом чорним Т [477], а також 

ваговим методом [478], Bi–комплексонометрично [479]. 

Вихідні розчини мали концентрацію 0,5 моль/л, а нітрат барію - 0,15 

моль/л(зважаючи на його обмежену розчинність у воді). Розчин K2CO3 отримували 

розчиненням реактиву марки "х.ч." в дистильованій воді, концентрація осаджувача 

становила 1 моль/л. Визначення остаточних концентрацій іонів металів у маточному 

розчині проводили оберненим трилонометричним титруванням 0,025 М  розчином ZnCl2 з 

індикатором еріохромом чорним Т [477]. 

Для встановлення оптимальних умов осадження було досліджено зміни 

остаточних концентрацій металів і pH в системі La(NO3)3-Ni(NO3)2-K2CO3-

H2O.Декілька зразків було відібрано для аналізу на вміст іонів калію 

фотометричним методом. Аналіз показав, що іони калію з осаджувача добре 

вимиваються в процесі промивки осаду і не містяться в одержаних матеріалах в 

кількостях, які можуть бути виявлені за фотометричною методикою. 
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Концентрацію розчинів карбонатів та гідрокарбонатів амонію, калію та натрію 

визначали ацидометрично [479], а оксалатної кислоти - перманганатометричним 

титруванням [478]. 

 

2.3 Визначення вмісту кисню методом йодометричного титрування. 

 

В багатьох роботах показано, що фізико-хімічні властивості СОС на основі 

перехідних 3d- металів суттєво залежать від вмісту надлишкового кисню, особливо 

при вивченні температурно залежних електричних і магнітних характеристик 

складнооксидних матеріалів [411, 480, 481]. 

Для вирішення проблеми аналізу змішаних оксидів на надлишковий кисень 

використовують різні методи, а саме; йодометричне титрування [481-484], 

термогравіметричний аналіз [485-487], нейтронну дифракцію [488], фотоемісійну 

спектроскопію тощо [489-491]. З поміж усіх вищенаведених методів йодометричне 

титрування є відносно простим, економічно вигідним і, що найголовніше, точним. 

Тому в даній роботі визначення величини кисневого індексу та середнього ступеня 

окиснення перехідного металу в зразках у процесі термообробки проводили 

йодометричним титруванням. 

 

2.3.1 Визначення нестехіометричного кисню в складних кобальтатах і 

нікелатах. 

 

Для кобальтатів та нікелатів введення двох або однозарядного іону M
2+

 (Ca, Sr, 

Ba, Na, K) замість трьохзарядного іону Ln
3+

 може приводити або до утворення іонів 

B
3+

 (B = Co, Ni; у випадку Со навіть Со
4+
), або до утворення кисневих вакансій, або 

того і іншого. При цьому відбувається зміна величини кисневого індексу, яку можна 

представити з допомогою наступної схеми: 

Ln1-xMx(B
2+

, B
3+

)O2,5-х/2+δ → Ln1-xMx(B
2+

)O2,5-2х + δ/2О2   (2.1) 

Значення коефіцієнту надлишкового (нестехіометричного) кисню δ, як 

показано в роботі [492] розраховували за формулою: 
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VN0,016m2

MVN0,001 r






,       (2.2) 

де N, V – нормальність (моль-екв/л) та об‘єм (мл) розчину Na2S2O3, який 

витрачено на аналіз наважки зразка масою m (г.); 

Мr– молекулярна маса речовини без врахування нестехіометричного кисню. 

 

2.3.2 Визначення вмісту кисню в складних купратах. 

 

Визначення вмісту кисню тісно пов‘язано з визначенням ступеня окиснення 

купруму. Вміст кисню в твердих фазах було розраховано, виходячи із середнього 

ступеня окиснення купруму на основі припущення про електронейтральність 

сполуки. 

Аналіз вмісту кисню для купратів проводився в два етапи. Перший етап (I): 

визначення загального вмісту купруму, що знаходиться в різних ступенях окиснення 

(Cu
1+
і Cu

2+
 чи Cu

2+
 і Cu

3+
).  

До наважки порошку масою (m1) 70-80 мг додавали розчин HCl/КІ, 

перемішували на магнітній мішалці впродовж 30-40 хв.: 

2Cu
1+Δx

+ 2ΔxI
-  HCl

 ΔxI2 + 2Cu
+
. (1≤Δx≤2)    (2.3) 

Йод, що виділився, титрували 0,1N розчином Na2S2O3: 

ΔxI2 + 2ΔxS2O3
2-
→ 2ΔxI

-
+ ΔxS4O6

2-
.      (2.4) 

Де Δx – кількість молів титранту (Na2S2O3), що припадає на 1 моль купруму або 

число електронів, необхідних для перетворення Cu
1+Δx

 в Cu
+
. Таким чином,  

1

r11

mn

MVC

купрумумолькількість

титрантумолькількість
x






,     (2.5) 

де С1 – молярна концентрація титранту (моль/л), V1 – об‘єм титранту, що 

витрачено на титрування на І етапі, Мr – молекулярна маса речовини без врахування 

нестехіометричного кисню; n – кількість атомів купруму на елементарну комірку. 



138 

На другому етапі (ІІ) наважку речовини масою (m2) 70-80 мг розчиняли в 0,7М 

HCl впродовж 30-40 хв. на магнітній мішалці (в разі потреби нагрівали) для 

перетворення всієї міді в Cu
2+

: 

Cu
1+Δx

+ 2H2O + O2→ Cu
2+

 + 4OH
-      

(2.6) 

Потім до розчину додавали 10 мл 1М KI. Йод, що виділявся, відтитровували 

0,1N розчином Na2S2O3 об‘ємом V2: 

2Cu
2+

 + 2I
-
 → 2Cu

+
 + I2.        (2.7) 

Враховуючи, що кількість молів титранту дорівнює кількості молів купруму, 

r

2
22 M

mn
VC




, маємо: 

122

211

mVC

mVC

купрумумолькількість

титрантумолькількість
x






.     (2.8) 

Оскільки концентрація титранту на І та ІІ етапах залишається однаковою, 

остаточний вигляд формули для розрахунку Δx можна записати як: 

12

21

mV

mV
x






.         (2.9) 

Для обох випадків при встановленні точки еквівалентності (кінцевої точки 

титрування) використовували 1% крохмальний розчин. Вільний йод у присутності 

крохмального індикатору утворює комплексну сполуку і набуває синього 

забарвлення.  

Похибка визначення вмісту кисню при використанні методу йодометричного 

титрування становить 0,02 на формульну одиницю. Більш суттєві помилки 

виникають при неповному розчиненні зразка, або якщо він недостатньо 

подрібнений. У випадку купратів, помилки при визначенні надлишкового кисню 

можуть виникнути через те, що частинки вкриваються шаром нерозчинного  

купруму (І) йодиду, який перешкоджає подальшій реакції. Тому розчин необхідно 

ретельно перемішувати і в той же час якомога повільніше, щоб частинки речовини 

не потрапили на стінки титрувальної колби. З іншого боку, потрібно враховувати 

можливість окиснення KI на світлі в присутності кисню повітря за схемою: 

4KI + O2 + 2H2O → 2I2 + 4KOH      (2.10) 
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В той же час йод, що виділяється при реакції, може випаровуватись, і при 

досить тривалому розчиненні також можуть виникнути суттєві помилки, пов‘язані з 

випаровуванням йоду. Тому необхідна збалансованість параметрів проведення 

реакції: часу розчинення, швидкості перемішування (для мінімізації втрат йоду), 

врахування часткового окиснення йодиду калію шляхом проведення «холостого 

досліду» (дослід без наважки зразка). 

 

2.3.3 Визначення кисневої нестехіометрії у Bi- вмісних ВТНП. 

 

Визначення вмісту кисню у Bi-вмісних ВТНП проводили методом 

йодометричного титрування за реакцією: 

Bi2Sr2CaCu2Oy + (2y-12)I
-
2Bi

3+
+2Sr

2+
+Ca

2+
+2CuI+yO

2-
+(y-7)I2  (2.11) 

Цей метод є найбільш доступним, водночас він забезпечує високу точність 

визначення кисню.  

Аналіз вмісту кисню проводився в два етапи. На першому етапі (І) проводилось 

визначення загального вмісту купруму, попередньо переведеної із форм Cu
1+

 і Cu
3+

 в 

форму Cu
2+

 шляхом розчинення наважки в соляній кислоті. 

Наважку речовини масою 0,07-0,08 г розчиняли в 0,7 М соляній кислоті 

протягом 30-40 хв. на магнітній мішалці. Потім до розчину додавали 10 мл 1 н KI. 

Йод, що виділявся, титрували 0,1н розчином Na2S2O3.  

На другому етапі (II) проводили визначення вмісту купруму, що знаходилась в 

різних ступенях окиснення (Cu
1+
і Cu

2+
 чи Cu

2+
 і Cu

3+
).  

До наважки порошку масою 0,07-0,08 г додавали суміш розчинів 0,7М HCl і 

1М КІ, перемішували на магнітній мішалці протягом 30-40 хв. Потім йод, що 

виділявся, титрували 0,1н розчином Na2S2O3.  

Розрахунок вмісту кисню у проводили за формулою: 

y=0,001NV nM
n+

+14m/2m-0,016NV,      (2.12) 

де N – нормальна концентрація розчину Na2S2O3, V - об‘єм розчину Na2S2O3, що 

пішов на титрування наважки (m) речовини, n - кількість атому металу, M
n+

 - 

відносна атомна маса відповідного металу. 
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2.4. Фізико-хімічні методи дослідження СОС. 

 

2.4.1 Рентгенівська порошкова дифракція. 

 

Фазовий склад і параметри кристалічних ґраток одержаних сполук визначали 

методом рентгенівської порошкової дифракції на дифрактометрах Shimadzu Lab 

XRD-6000 (CuKα – випромінювання, λ = 0,154178 нм, діапазон кутів 5≤2θ≤90° зразки 

у вигляді порошків),ДРОН-3 (CuK – випромінювання, λ = 0,154178 нм, діапазон 

кутів 11≤2θ≤74 з Ni фільтром зразки у вигляді таблеток діаметру 10 мм, а також у 

вигляді порошків) та Enraf-NoniusCAD-4 (MoKα – випромінювання, λ = 0,071073 нм, 

діапазон кутів 6,6≤2θ≤36,6°). Зйомку проводили зі швидкістю 1-2 °/хв. Обробку 

одержаних спектрів (віднесення дифрактограм, розрахунок та уточнення параметрів 

кристалічної гратки) проводили на ПК, ідентифікація кристалічних фаз проводилась 

з використанням програмних пакетів Match [493], FullProf [494], X-ray та DifWin-1 

(ТОО ―Эталон ПТЦ‖). Подальші розрахунки одержаних спектрів (віднесення 

дифрактограм, розрахунок та уточнення параметрів кристалічної гратки) проводили 

на ЕОМ програмним пакетом KRISTALL. При ідентифікації фаз використовували 

базу даних Міжнародного комітету порошкових дифракційних стандартів (JCPDS 

PDF-2)[495]. Довірчий інтервал наводиться у кожному конкретному випадку. 

 

2.4.2 Термогравіметричні дослідження. 

 

Термогравіметричні вимірювання дають змогу дослідити процеси розкладу 

шихти, встановити температури кристалізації та допомагають підібрати режими 

термообробки матеріалів. Термогравіметричний аналіз шихти (або в деяких 

випадках - прекурсору) проводили на дериватографі МОМ Q-1000 (Угорщина) 

системи ‖F. Paulik, J. Paulik, L. Erdey‖ в інтервалі температур 293 – 1223 К при 

швидкості нагрівання 5 К на хвилину, охолодження самочинне. Наважка 

досліджуваної речовини становила 0,2-0,4 г. Вимірювання проводили на повітрі, 

досліджуваний зразок поміщали у кварцовий тигель, як стандарт використовували 
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порошок алюміній оксиду. Прилад калібрувався по температурам топлення K2Cr2O7 

(671 К), NaCl (1073 К), Na2SO4 (1163 К). Точність вимірювання температури 

становить 10 К.  

Вивчення закономірностей теплового впливу на об‘єкти дослідження 

здійснювали методом неізотермічного аналізу на синхронному термічному 

аналізаторі STA 449 F1 Jupiter німецької фірми Netzsch, що поєднує методи 

диференціальної скануючої калориметрії (ДСК) і термогравіметрії (ТГ) в одному 

досліджені. Термоліз шихти проводили в платинових та алундових тиглях в 

атмосфері штучного повітря (20% О2, 80% N2 по об‘єму) з постійною швидкістю 

нагріву 10 град/хв., кінцева температура становила 1173 К (твердофазний метод) або 

1073 К (сумісне осадження), маса наважок – 10 мг. Обробку термограм проводили 

відповідно [496]. 

 

2.4.3 ІЧ-спектроскопічні дослідження. 

 

Процес розкладу шихти контролювали ІЧ-спектральним методом. ІЧ-спектри 

поглинання продуктів термолізу в області 400-4000 см
-1

 записували на 

спектрофотометрі Perkin Elmer Spectrum BXFT-IR Spectrophotometer в таблетованій 

суміші з KBr в інтервалі частот 400-4000 см
-1

,та на спектрофотометрі UR-10 в 

області частот 1200-1800 см
-1
, використовуючи методику пресування таблеток з KBr 

і у вазеліновому маслі (Nujol). Похибка в вимірі частот коливання складала ± 2 см
-1

. 

2.4.4 Електронно-мікроскопічні дослідження. 

 

Просвічуючу електронну мікроскопію (ПЕМ) проводили на електронному 

мікроскопі SEI 25kV.  

Морфологію та розміри зерен синтезованих зразків та уточнення однофазності 

зразків проводили при використанні скануючої електронної мікроскопії (SEM) на 

електронному мікроскопі Hitachi S-2400 з високою роздільною здатністю, 

обладнаний рентгенографічним аналізатором розсіювання енергії для якісного і 

кількісного аналізу, та трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ) на приладі 
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SELMI ТЕМ-125К (прискорююча напруга становила 100кВ). Зразки для 

дослідження ТЕМ перетирали в агатовій ступці під шаром спирту. Одержану 

суспензію наносили на мідну сітку, яка покривалась зверху вуглецевою плівкою. 

Розміри індивідуальних кристалітів та агрегованих часточок оцінювали з 

використанням програми ImageJ [497]. 

2.4.5 Спектроскопія дифузійного відбиття. 

 

Спектри дифузійного відбиття в діапазоні 200 – 800 нм реєструвалися на 

спектрофотометрі UV-VIS Varian Cary 5000 з використанням оксиду магнію як 

стандарту відбиття, та спектрофотометрі SpecordUV-VISM40 по схемі на відбиття 

від порошкоподібних зразків в діапазоні 12000-30000 см
-1

. 

 

2.4.6 Електронний парамагнітний резонанс (ЕПР). 

 

ЕПР-спектроскопічні дослідження проводили при кімнатній температурі на 

приладі Bruker Elexys E580. Потужність мікрохвильового випромінювання складала 

2 мВт, частота випромінювання ~9,7-9,9 ГГц, інтенсивність модуляції – 2 Гс, частота 

модуляції – 100 кГц, час розгортки – 300 сек., дискретизація – 1024-2048 точки. 

Спектри реєструвалися з порошкоподібних зразків в кварцовій ампулі з діаметром 3 

мм. 

Концентрацію парамагнітних центрів для купрумвмісних сполук визначали при 

співставленні площі лінії поглинання ЕПР із сигналом від однієї з ліній надтонкої 

структури Cu
2+

 еталонного зразку CuSO4·5H2O. 

Розрахунок фактора спектроскопічного розщеплення g проводили за 

формулою: 

H

fh
g





 ,         (2.13) 

де h – постійна Планка, 6,626176·10
-34

 Дж·с; 

f – частота випромінювання спектрометра, 9,9 ГГц; 

β – магнетон Бора, 9,27·10
-24

 А·м
2
; 
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H – напруженість зовнішнього магнітного поля, яка визначається 

експериментально, Тл. 

 

2.4.7 Дослідження каталітичної активності. 

 

Вивчення каталітичних властивостей складних оксидів було проведено на 

спеціальному експериментальному обладнанні, розробленому в лабораторії каталізу 

Інституту фізичної хімії ім. Писаржевського НАН України. Каталітичне окиснення 

проводили в проточному кварцовому ректорі. Принципова схема установки 

зображена на рис. 2.7. 

 

Рис. 2.7. Схема установки для вивчення процесів ОСМ. 

 

Перед вивченням каталітичної активності складних оксидів були проведені 

експерименти за відсутності каталізатора (порожній реактор) і визначені оптимальні 

умови проведення дослідів: швидкість потоку газів 100 мл/хв., тривалість імпульсів 

метану і кисню – 1,5 хв., продувка гелієм – 5 хв.; температурний інтервал 923-1073 

К. 

Реакцію окиснювального сполучення метану (ОСМ) в присутності 

перовськітних каталізаторів проводили в періодичному програмованому режимі, 

шляхом періодичного подання метану і оксигену на каталізатор; поміж імпульсами 

реагентів каталізатор продувався гелієм. Експерименти проводили з використанням 
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газової суміші, яка містила 2% СО, 20% О2 та 78% He. Швидкості потоку всіх газів 

були рівні 100 см
3
/хв.; час подачі імпульсів складала для метану і оксигену 1,5 хв., 

для гелію – 5 хв. Склад суміші на виході з реактора аналізували хроматографично; 

продуктами реакції були етилен, етан, пропан, пропілен, С4-вуглеводні і СО2. 

Реактор складався з кварцової трубки (внутрішній діаметр 25 мм, довжина 25 см) 

через яку проходила всередині тонка трубка для термопари. Каталізатор поміщали 

між двома шарами кварцового скла(розмір зерен 2-3 мм); а масу наважки 

каталізатору, m підбирали такою, щоб його насипний об'єм зразка у всіх випадках 

становив 3 см
3
. 

Ступінь перетворення метану     
 та селективності (S) визначали за 

формулами: 

    
 ∑

    

    
 і   

    

∑    
 , де     

 - вихідна концентрація метану;    концентрація 

продуктів;   -кількість вуглецевих атомів в i-му продукті. 

Питома швидкість реакції розраховувалася як      
     

     

        
де V-швидкість 

потоку метану; m- маса каталізатора;     -питома поверхня каталізатора. Питому 

поверхню отриманих каталізаторів визначали хроматографічним методом по 

тепловій десорбції азоту. Детальніше методика каталітичних експериментів описана 

в роботах [498-500]. 

Експерименти проводили в проточному кварцовому реакторі при 

атмосферному тиску і об'ємних швидкостях 12000 і 18000 ч
-1

 при 293-423 К в 

режимі підвищення-пониження температури експерименту.  

Каталітичну активність зразків в реакції ОМВ киснем вивчали в установці 

проточного типу та характеризували по ступеню перетворення СО в СО2, а також по 

вибірковості по СО2. Вибірковість розраховувалася з відношення кількості кисню, 

витраченого на окиснення моноксиду вуглецю до загальної кількості кисню, 

витраченої в результаті проведення процесу. Експерименти проводили з 

використанням газової суміші, яка містила 2% СО, 1,5% О2 і 96,5% водню. 

Швидкість потоку газової суміші становила 100 мл/хв. Вміст продуктів реакції в 

газовій суміші аналізували хроматографічним методом з використанням детектора 



145 

по теплопровідності. Суміш газів розділяли при 363 К в колонці, заповненій 

іонообмінною смолою СКН-90 (довжина колонки l = 3м, струм детектора I = 120 

мА, швидкість газу-носія – 30 мл/хв.). 

Концентрацію початкових речовин і продуктів реакції (СО, О2, СО2) визначали 

хроматографічно на газовому хроматографе ЛХМ-80 (детектор по 

теплопровідності). 

Активність каталізаторів характеризували конверсією СО (Х,%), яку 

розраховували за формулою (2.2): 

     (2.14) 

де [CO]in та [CO]out – концентрація СО (%) в газовій суміші до та після реактора, 

відповідно. Більш детально методика експериментів описана в роботах [443, 461]. 

 

2.4.8 Електрофізичні дослідження. 

 

Вимірювання електричного опору. Величину електричного опору 

вимірювали стандартним чотирьох контактним методом у діапазоні температур 300-

78 К. Швидкість охолодження складала 5 К/хв. Вимірювання здійснювали на 

зразках, що мають форму таблеток діаметром 10 мм та товщиною 1 мм на установці 

„АСТН‖ стандартним чотирьохконтактним методом з нанесенням індій-галієвої 

евтектики зі швидкістю охолодження 3 К/хв. Інтервал вимірюваних опорів 10
-5

-10
2
 

Ом, точність вимірювання опору ±(0,01+10
-5
/R)*100%, точність вимірювання 

температури ±1 К. Дослідження проводили на зразках, що пресувались у таблетки 

діаметром ≈10-15 мм та товщиною ≈1-2 мм. Електричний опір вимірювали на 

змінному струмі частотою ~985 Гц. Схема приладу показана на рис. 2.8. 

Питомий електричний опір зразків, які мали форму таблеток діаметром d = 15 

мм та товщину 2,0 – 2,5 мм, вимірювався чотирьох-контактним методом на приладі 

Pillar-1UM в інтервалі температур 300 – 78 К. Схема вимірювальної комірки 

приладу Pillar-1UM представлено на рис. 2.9. 

 

(%)100
[CO]

[CO][CO]
(%)X

in

outin 
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Рис. 2.8. Блок-схема установки для вимірювання електричного опору ―АСТН‖: 1 – 

генератор звукової частоти ГЗ-130; 2 – вольтамперметри ФЗО; 3 – вимірювач 

відношення напруги В8-7; 4 – високочастотний фільтр; 5 – розділювальний 

трансформатор; 6 – дьюар із льодом та водою (273,15 К); 7 – спай порівняння 

купрум-константанової термопари; 8 – вимірювальний спай купрум-константанової 

термопари; 9 – вимірювальна комірка. 

 

Вона являє собою сталеву штангу (5) довжиною 1 м, на кінці якої знаходиться 

бронзовий корпус (3) з отвором. Для проведення досліджень таблетку (6) 

закріпляють у тефлоновому (ізоляційному) кільці (2), поміщають на лінійно 

розташовані платинові контакти-зонди (4) та затискають з допомогою мідного 

гвинта (1).  
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Рис. 2.9. Схема вимірювальної комірки приладу Pillar-1UM: 

1 – мідний гвинт; 2 – тефлонове кільце; 3 – бронзовий корпус;4 – платинові 

контакти; 5 – сталева штанга; 6 – таблетка. 

 

Основні технічні характеристики обох вимірювальних комірок наведено в табл. 

2.2 

Таблиця 2.2 

Основні технічні характеристики приладів АСТН та Pillar-1UM. 

Назва параметру АСТН Pillar-1UM 

Фізична величина, що реєструється Опір R, Ом Питомий опір ρ, 

Ом·см 

Діапазон вимірювання R (ρ), Ом 

(Ом·см) 

10
-5

 – 10
2
 10

-4
 – 1,8·10

3
 

Похибка вимірювання R (ρ), % ±(0,01+10
-5

/R)·100 ±2,5 

Діапазон вимірювання 

температури, К 

78 – 300 78 – 373 

Похибка вимірювання 

температури, К 

±1 ±0,2 



148 

2.4.9 Імпедансна (діелектрична) спектроскопія. 

 

Електропровідність діелектричних матеріалів при кімнатній температурі 

досліджували методом високочастотної імпедансної спектроскопії. Імпедансні 

годографи Z′= f(Z′′), де Z′, Z′′ − дійсна та уявна частина комплексного опору системи 

(Z=Z′-jZ′′, j – уявна одиниця) отримували на імпедансному спектрометрі Autolab PG 

STAT 12/FRA-2 в діапазоні частот 10
-2

-10
6
 Гц. Вимірювання електропровідності 

полікристалічного зразку, спресованого у таблетку діаметром 15 мм та товщиною 

2,5 мм, здійснювали з допомогою аналізатору імпедансу 1260 Impedance/Gain-phase 

Analyzer (Solartron Analytical) в діапазоні частот 10
-2

-10
6
 Гц у температурному 

інтервалі від 453 К до 593 К. Частотні залежності комплексного імпедансу 

аналізувалися графоаналітичним методом з використанням програмного пакету 

ZView 3.3a (Scribner Associates) [501]. Похибки апроксимації не перевищували 4 %. 

Для забезпечення омічного контакту на плоскі поверхні таблетки наносили 

струмопровідний лак [375]. 

 

2.4.10 Математична обробка експериментальних даних. 

 

Розмір областей когерентного розсіювання (ОКР) розраховано із напівширини 

дифракційних рефлексів використовуючи формулу Шерера [502, 503]: 

2 2 0,5
0

K
D

( - ) cos
ОКР








  
,       (2.15) 

де     √
   

 
     

де: DОКР - розмір розсіювання кристалітів, 

λ – робоча довжина хвилі рентгенівського випромінювання; 

Δ – ширина дифракційної лінії на половині її висоти; 

Δ0 – величина уширення дифракційної лінії, що визначається конструкцією 

приладу, визначена за уширенням рефлексів полікристалів гексаборид лантану LaB6; 

Θ – кут, що відповідає максимуму на дифрактограмі. 
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Також - розмір розсіювання кристалітів і мікронапругу можна розрахувати з 

загального рівняння: 

  
  {

     

      
}
 
 {        }    

      (2.16) 

де: βt - повне уширення дифракційної лінії, ε – мікронапруга, βо - 

інструментальне уширення дифракційної лінії.  

В якості стандарту для знаходження уширення дифракційної лінії 

використовували дрібнодисперсний порошок гексаборид лантану LaB6 (SRM-660A), 

реєстраційний номер CAS 12008-21-8) з чистою ≥ 99,5% і розмірами часточок <15 

мкм. 

Конвертація параметрів комірки ромбоедричної (a, α) в гексагональну (A, C) 

сингонії: 

3

C3A
a

22 


,        (2.17) 

22 C3A2

3A

2
sin






,       (2.18) 

2
sin2aA




,        (2.19) 

6cos3aC  .        (2.20) 

 

Обробка даних, одержаних методом імпедансної спектроскопії. З 

урахуванням геометричних параметрів зразків розраховувались питомі значення 

опорів та частотні залежності електричних параметрів ρ* = ρ′ - jρ′′, де d

AZ'
  '

 та 

d

A'Z'
  '' 

, а А і d– площа поверхні електрода і товщина зразка відповідно. В умовах 

експерименту електроди за формою і площею вибиралися рівними бічній поверхні 

таблетки. Комплексна питома провідність визначалася із співвідношень 

''j'  
*

1
  * 


 
, де 

 
M

'
  '


 
, а 

 
M

''
  ''


 
, M = |Z*|

2
(A/d)

2
. 
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Оскільки ζ* = ωε0εr′+ jωε0εr′′, де ω = 2πf , εr′, εr′′– дійсна і уявна частина 

діелектричної проникності, то ζ* = jωε*, ζ′ = ωε′′ і ζ′′ = ωε′, де ζ′, ζ′′– дійсна і уявна 

частина питомої провідності досліджуваного зразка. Тоді 
 

M

'
  ''  '


 
 або 

(A/d)*Z

Z'
  

dM

AZ'
  

M

'
  ''

2


 

. Аналогічно 
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РОЗДІЛ 3. НІКЕЛАТИ ЛАНТАНУ ТА ЇХ ПОХІДНІ 

3.1 Знаходження оптимальних умов синтезу складних нікелатів лантану при 

дослідженні фазоутворення в системі La-Ni-O. 

 

Пошук нових оксидних матеріалів для сучасної техніки, які мають цінні фізико-

хімічні характеристики є актуальною задачею сьогодення. Серед вищезгаданих 

матеріалів увагу дослідників привертають складні оксидні сполуки на основі 

нікелатів рідкісноземельних елементів, завдяки можливості їх широкого 

практичного застосування та наявності цінних електрофізичних, магнітних та 

каталітичних властивостей [136, 504-511].  

Актуальність застосування низькотемпературних методів при синтезі нікелатів 

РЗЕ для одержання матеріалів високої гомогенності, обумовлена меншим часом і 

температурою їх термічної обробки, а відповідно і низькими енергетичними 

затратами, екологічною чистотою процесу синтезу, більш точним дотриманням 

стехіометрії між металами, що входять в сполуку. 

При синтезі складних оксидних матеріалів, одержаних за методом сумісного 

осадження компонентів, важливе значення має вивчення процесів синтезу, розкладу 

сумісно осадженої шихти, вивчення механізму шляхів утворення оксидних сполук, 

глибоке розуміння яких дає можливість цілеспрямовано впливати на фізико-хімічні 

властивості сполук що одержуються [512]. 

З літературних джерел відомо, що нікелати лантану синтезують керамічним 

методом з суміші оксидів (або карбонатів) лантану і нікелю [513], за золь-гель 

технологією [514], піролізом сумішей нітратів [515]. 

Більш доцільним і перспективним методом є метод сумісного осадження 

компонентів з розчинів (СОК) з наступним відпалом одержаної шихти. Проте 

суттєвою умовою при застосуванні методу СОК є вибір оптимальних умов 

осадження компонентів. З метою встановлення оптимальних умов співосадження 

компонентів, а також дослідження процесів розкладу одержаної сумісно осадженої 

шихти нами вивчено взаємодію іонів металів у багатокомпонентній системі 

La(NO3)3 - Ni(NO3)2-K2CO3-H2O. 
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 Методика експерименту наведена в нашій роботі [460]. 

Результати аналізів, отримані як середнє з трьох паралельних визначень, 

представлені на рис.3.1. 

 

Рис. 3.1. Дослідження повноти осадження іонів лантану та нікелю з нітратного 

розчину 0,5 моль/л. розчином K2CO3. 

 

Найкращі результати були отримані при використанні як осаджувача розчину 

K2CO3 при мольному співвідношенні суми осаджуваних іонів до осаджувача n=1,75 

і рН=10-11. 

Необхідно відмітити, що при поступовій дії розчину K2CO3 нікель і лантан 

осаджуються в різних інтервалах рН. Тому для одночасного осадження лантану і 

нікелю потрібно швидко до осаджуємих іонів додавати розраховану кількість 

осаджувача. Для даних умов осадження, при pH=10-11, найбільш імовірно, 

осадження іонів лантану та нікелю відбувається з утворенням гідроксокарбонатів 

загального складу LanNim(OH)3n+2n-x(CO3)x/2*tH2O (де співвідношення n:m дорівнюва-  

ло 2,00:1; 1,85:1; 1,75:1; 1,65:1; 1,50:1; t-змінна кількість молей води). 
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Нами були синтезовані зразки повітряно-сухої шихти гідроксокарбонату 

лантану La(OH)CO3 та гідроксокарбонату нікелю Ni4CO3(OH)6(H2O)4 згідно з [368, 

434] для порівняння та спрощення ідентифікування ІЧ-спектрів.  

На рисунку 3.2. наведено мікрофотографії сумісноосадженої карбонатної 

шихти зі співвідношенням La:Ni=2,0. З них видно, що шихта являє собою 

агломератне утворення з часточок розміром близько 0,1 мкм з великою питомою 

поверхнею. 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рис. 3.2. Мікрофотографії сумісно осадженої карбонатної шихти зі співвідношенням 

La:Ni=2,0 при різних значеннях збільшення. а) х600; б) х4000; в) х7000; г) х14000. 

 

Виходячи з отриманих результатів, можна зробити такі висновки: 
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1) розчин K2CO3 є кращим осаджувачем в системі La
3+

:Ni
2+

 при n≥1,75 і pН=10-

11 при кімнатній температурі; 

2) осадження основних карбонатів лантану та нікелю з суміші їх нітратних 

розчинів іде одночасно при швидкому додаванні осаджувача. 

Термогравіметричні дослідження, проведені для різних складів шихти, 

дозволили встановити не тільки температури утворення складно оксидних сполук, 

але й охаректирозувати процеси, які відбуваються при її термічному розкладі. 

Типова дериватограма сумісноосадженої шихти і твердо фазної суміші 

La(OH)CO3 i NiO (2:1) наведена на рисунку 3.3. 

 

 

а) б) 

Рис. 3.3. Дериватограми: а) сумісно осадженої шихти з мольним співвідношенням 

La
3+

:Ni
2+
=1,85:1; б) твердофазної суміші La(OH)CO3+NiOз мольним 

співвідношенням 2:1. 

 

У табл. 3.1 наведено результати термогравіметричних досліджень 

сумісноосадженої шихти з різним мольним співвідношенням катіонів La
3+

/Ni
2+

.Для 

порівняння наведена дериватограма твердофазної суміші La(OH)CO3+NiO (з 

мольним співвідношенням 2:1, рисунок 3.3 б). При порівнянні деріватограм сумісно 
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осадженої і твердофазної шихти (табл. 3.1) є очевидним, що для першої шихти 

взаємодія компонентів відбувається при нижчий температурі. Як видно з таблиці на 

дериватограмах спостерігаються два ендоефекта при температурах відповідно 423-

443 К і 763-793 К, які, зважаючи на втрату маси при цих температурах, відповідають 

відщепленню летких компонентів (H2O і CO2). 

Таблиця 3.1 

Результати термогравіметричних досліджень сумісноосадженої шихти з різним 

мольним співвідношенням катіонів La
3+

/Ni
2+

. 

 

La
3+

/Ni
2+ 

Ендоефекти Екзоефект, 

T, К T1, К Втрата ваги, % T2, К Втрата ваги, % 

2,00:1* 803 23,4 1018 11,6 1173 

2,00:1 423 26,2 763 16,4 1163 

1,85:1 423 26,6 768 15,6 1158 

1,75:1 443 28,0 793 17,3 1163 

1,65:1 433 25,8 763 16,4 1168 

1,50:1 4330 28,5 763 14,9 1163 

*- Термограма твердофазної суміші La2O3+NiO. 

 

Екзотермічний ефект в температурному інтервалі 1158-1168 К, вказує на 

утворення нікелатів лантану. 

З метою встановлення якісного складу летучих компонентів було проведено ІЧ-

спектроскопічне дослідження ізотермічних витримок шихти з мольним 

співвідношенням іонів La
3+

 до іонів Ni
2+
=2:1 і 3:2, а також отриманих осадженням у 

цих же умовах карбонатів лантану і нікелю. Для полегшення інтерпретації 

отриманих результатів були зняті спектри ізотермічних витримок гідроксо-

карбонатів лантану та нікелю, осаджених по вище описаній методиці. 

ІЧ-спектри ізотермічно витриманих зразків шихти наведені на рис. 3.4-3.6.  
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Рис. 3.4. Еволюція ІЧ-спектрів (область коливань карбонатних груп) ізотермічних 

витримок шихти: а) шихта гідроксокарбонату лантану; б) шихта з співвідношенням 

La
3+

:Ni
2+ 

=2:1; в) шихта з співвідношенням La
3+

:Ni
2+ 

=3:2; г) шихта 

гідроксокарбонату нікелю. 

 

Рис. 3.5. Еволюція ІЧ-спектрів (область коливань гідроксильних груп) ізотермічних 

витримок шихти: а) шихта гідроксокарбонату лантану; б) шихта з співвідношенням 

La
3+

:Ni
2+ 

=2:1; в) шихта з співвідношенням La
3+

:Ni
2+ 

=3:2; г) шихта 

гідроксокарбонату нікелю. 

 

Рис. 3.6. Еволюція ІЧ-спектрів (область валентних коливань -La-O- та -Ni-O-) 

ізотермічних витримок шихти: а) шихта гідроксокарбонату лантану; б) шихта з 

співвідношенням La
3+

:Ni
2+ 
=2:1; в) шихта з співвідношенням La

3+
:Ni

2+ 
=3:2; г) шихта 

гідроксокарбонату нікелю. 



157 

В усіх експериментальних спектрах повітряно-сухої шихти проявляються 

полоси поглинання, що відповідають внутрішнім коливанням СО3
2-

-угрупувань 

[516]: дві вузькі полоси при 720-760 см
-1
, а також широка полоса в області 1300-1700 

см
-1
. В області валентних коливань ОН

-
-груп при 3000-3600 см

-1 
спостерігається 

широка інтенсивна полоса. 

Деформаційні коливання молекул води проявляються при 1640 см
-1

. 

Розглядаючи динаміку зміни спектрів, слід зазначити, що вже повітряно-суха шихта 

не є механічною сумішшю гідроксидів і гідроксокарбонатів осаджуваних металів. 

При витримці зразків при температурі вище 473 К відбувається зменшення 

інтенсивності валентних коливань води, а також зменшення вмісту СО3
2-

-

угрупувань. Подальше збільшення температури термічної обробки до 923 К 

призводить до поступового зменшення валентних коливань карбонатних 

угрупувань, що підтверджує їх видалення із зразка. 

Шихта, випалена при температурах Т=1123 К і 1223 К відображає відмінний від 

попередніх зразків вигляд ІЧ-спектрів в області 400-800 см
-1

 та ідентичні спектрам 

нікелатів лантану (рис. 3.6). 

Таким чином, узагальнюючи дані, отримані для досліджуваних зразків, можна 

припустити, що розклад шихти відбувається без утворення проміжних сполук. При 

чому сумісно осаджену шихту можна розглядати, як гетерогенну систему високої 

однорідності з водневими зв‘язками (широка полоса поглинання в області 3000-3600 

см
-1
) при розкладі, якої відбувається перерозподіл зв‘язків, а не дифузні процеси з 

утворенням проміжних фаз. 

Дифрактограми порошку одержаних нікелатів лантану (Cu-K) La2NiO4,17 i 

La3Ni2O7,02 після термічного аналізу наведено на Рис. 3.7. Рентгенографічними 

дослідженнями встановлено, що нікелат складу La2NiO4,17 кристалізується в 

тетрагональній сингонії зі структурою типу K2NiF4, просторова група I4/mmm, 

параметри кристалічної гратки a=0,3843(2) нм, с=1,263(3) нм. La3Ni2O7,02 

кристалізується в ромбічній сингонії, просторова група Fmmm з параметрами 

кристалічної гратки a=0,5445(3) нм, b=0,5389(2) нм, с=2,52(4) нм. 
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Рис. 3.7. Дифрактограми порошку (CuK) La2NiO4,17 i La3Ni2O7,02. 

 

3.2 Дослідження фазоутворення в системі La2-xNiO4-δ (0x1). 

 

Усі відомі сполуки в системі La-Ni-O [38, 58, 107, 517, 518] можна віднести до 

гомологічного ряду Lan+1NinO3n+1 (x=1, 2, 3, ). Структура цих складних оксидів 

утворюється шляхом когерентного зростання шарів LaNiO3 и LaO вздовж 

кристалографічної осі с. Методом твердофазного синтезу з оксидів для першого 

представника вищевказаного ряду отримані нестехіометричні сполуки складу  

La2-xNiO4- (0x0,15) [105, 154, 519, 520]. Показано, що зі зменшенням вмісту 

лантану, структура K2NiF4 зберігається до величини мольного дефіциту лантану 

x=0,15. Вивчено також взаємодію La2NiO4 з оксидом нікелю в інтервалі мольних 

співвідношень від 1:1 до 1:0,5 [26].  
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Ґрунтуючись на вищенаведених даних, нами вивчено область стійкості  

La2-xNiO4-, в широких межах дефіциту лантану до x=1,0.  

Зважаючи на те, що метод керамічного синтезу не завжди гарантує точне 

стехіометричне співвідношення між взаємодіючими компонентами, нами здійснено 

низькотемпературний синтез цих сполук методом сумісного осадження компонентів 

з наступним відпалом одержаної шихти. 

Синтезовані зразки являли собою порошки чорного кольору. Дані по їх 

хімічному складу наведені в таб. 3.2 

Таблиця 3.2 

Дані хімічного складу зразків у системі La2-xNiO4-. 

Відношення La/Ni ССО Ni
n+

 Склад 

2 2.35 La2NiO4.17 

1.9 2.36 La1.9NiO4.03 

1.8 2.40 La1.8NiO3.9 

1.7 2.42 La1.7NiO3.76 

1.6 2.45 La1.6NiO3.63 

1.5 2.5 La3Ni2O7,01 

 

Рентгенографічними дослідженнями встановлено, що СОС La2-xNiO4-

кpисталізуються в тетрагональній сингонії зі стpуктуpою типу K2NiF4, SG I4/mmm, в 

інтервалі 0x0,4 і в ромбічній сингонії, SG Fmmm, в інтервалі 0,4x0,5. При 

збільшенні дефіциту лантану х параметри тетрагональної гратки а і с зменшуються 

на 0,25% и 0,1%, відповідно. Такі зміни викликані, вірогідно тим, що в структурі 

La2NiO4 величина параметру а залежить, в основному, від довжини зв`язку Ni-O, яка 

зменшується при збільшенні ступеню окиснення нікелю. З іншого боку на параметр 

с впливає як зменшення міжатомної відстані Ni-O, так і збільшення вмісту 

нестехіометричного кисню. Всі отримані фази можна представити у вигляді ряду 

Lan+1NinO3n+1+, де - вміст надлишкового граткового кисню (іони якого займають 

міжвузля кристалічної гратки) на n моль іонів нікелю. Розділивши всі індекси на n, 
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отримаємо: La1+1/nNiO3+1/n+, де - вміст надлишкового кисню на один моль іонів 

нікелю. За даними хімічного аналізу, Ступінь окиснення нікелю в зразках 

збільшується від +2,35 до +2,51 з ростом х від 0 до 0,5. Дані аналізу показують, що 

для La2NiO4,17 =0,17, La1,6NiO3,63 =0,03, тому, можна зробити висновок, що 

величина  зменшується з ростом х, хоча загальний вміст надлишкового кисню  

збільшується. Виходячи з цього ми передбачаємо, що іони кисню, які знаходяться в 

міжвузлі кристалічної гратки, стабілізують тетрагональну структуру K2NiF4. Зразки 

з меншим вмістом надлишкового граткового кисню кристалізуються в ромбічній 

сингонії. 

За даними електронної скануючої мікроскопії, La3Ni2O7,01 складається з 

мікрокристалів розміром не більше декількох мікронів (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Мікрокристали зразка La3Ni2O7,01, синтезованого методом сумісного 

осадження компонентів (електронний скануючий мікроскоп, х12000). 

 

Параметри і фазовий склад системи La2-xNiO4- з 0x1 наведено в таблиці 3.3. В 

результаті проведених досліджень знайдено, що складні оксидні композиції зі 

складами у інтервалі La2NiO4,17 – La1,6NiO3,63 є однофазними і кристалізуються у 

тетрагональній сингонії типу K2NiF4, просторова група I4/mmm з дефіцитом лантану 

в додекаедричній підгратці.  



161 

Сполуки La2-хNiO4- з 0,45x0,6 кристалізуються в ромбічній сингонії, 

просторова група Fmmm. Ці СОС відносяться до ФРП La3Ni2O7. 

Таблиця. 3.3 

Фазовий склад і кристалографічні параметри у системі La2NiO4-La3Ni2O7. 

Склад Фазовий 

склад 

Параметри кристалічної гратки 

a, нм b, нм c, нм V, нм
3
 

La2NiO4,17 La2NiO4 0,384(3) - 1,26(3) 0,18(6) 

La1,95NiO4,1 La2-xNiO4 0,384(5) - 1,26(2) 0,18(6) 

La1,9NiO4,02 La2-xNiO4 0,384(3) - 1,26(2) 0,18(6) 

La1,85NiO3,96 La2-xNiO4 0,384(3) - 1,26(2) 0,18(6) 

La1,8NiO3,90 La2-xNiO4 0,384(1) - 1,26(2) 0,18(6) 

La1,75NiO3,84 La2-xNiO4 0,384(5) - 1,26(1) 0,18(6) 

La1,7NiO3,76 La2-xNiO4 0,384(1) - 1,26(5) 0,18(6) 

La1,65NiO3,70 La2-xNiO4 0,384(0) - 1,26(4) 0,18(6) 

La1,6NiO3,63 La2-xNiO4 0,385(4) - 1,26(2) 0,18(6) 

La1,55NiO3,59 La3Ni2-xO7 0,544(5) 0,539(5) 1,99(9) 0,58(7) 

La1,5NiO3,51 La3Ni2O7 0,544(5) 0,538(9) 2,00(8) 0,58(9) 

La1,45NiO3,49 La3-xNi2O7 0,540(1) 0,542(2) 2,05(3) 0,60(4) 

La1,4NiO3,42 La3-xNi2O7 0,538(8) 0,550(0) 2,03(9) 0,60(4) 

 

Стехіометричний LaNiO3 неможливо синтезувати без застосування 

окиснювальної атмосфери, або додаткового тиску кисню тому, що при високих 

температурах він втрачає оксиген: 

LaNiO3=LaNiO3-+/2O2       (3.1) 

В результаті проведених досліджень знайдено, що композиції зі складами у 

інтервалі La2NiO4,17- La1,6NiO3,63 є однофазними і кристалізуються в тетрагональній 

сингонії типу K2NiF4, просторова група I4/mmm з дефіцитом лантану в 

додекаедричній підгратці [63,521]. Кристалічну будову нестехіометричних фаз  

La2-хNiO4- з 0x0,4 показано на рис.3.9. 
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Зі збільшенням х параметри тетрагональної гратки а і с незначно зменшуються. 

Такі зміни викликані, ймовірно, тим, що в структурі La2NiO4 величина параметру а 

залежить, в основному, від довжини зв`язку Ni-O, яка зменшується при збільшенні 

ступеню окиснення нікелю. З іншого боку на параметр с впливає як зменшення 

міжіонної відстані Ni-O, так і збільшення вмісту нестехіометричного кисню.  

Сполуки La2-хNiO4- з 0,4x0,5 кристалізуються в ромбічній сингонії в 

просторовій групі Fmmm, і відносяться до фази Руддлесдена-Поппера La3Ni2O7. 

 

Рис. 3.9. Кристалічна будова нестехіометричних фаз складу La2-xNiO4- (0x0,4). 

 

La4Ni3O10,08 кристалізується в ромбічній сингонії з просторовою групою Сmca і 

відноситься до фази Руддлесдена-Поппера з n=3 La4Ni3O10.  

Сполуки складу від La1,3NiO3,29 до La1,05NiO2,95 мають рентгенівську 

дифрактограму подібну до La4Ni3O10, але більшість піків розширені, що вказує на 

недостатньо встановлений дальній порядок. Зважаючи на термодинамічну 

неможливість кристалізації іонів у структурі ФРП з n=4, зразки La5Ni4O13 

залишаються у ‖напіваморфному‖ стані навіть після тривалої термічної обробки. 

Існування сполуки складу La6Ni5O15 [522] також не підтверджена в нашому 

дослідженні.  

LaNiO2,89 кристалізується в гексагональній сингонії, просторова група R3m.  
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Параметри елементарної комірки дещо менші за повідомлені в літературі [523], 

що пояснюється меншим вмістом оксигену в цій композиції при даних умовах 

синтезу.  

На рентгенограмах сполук складу La0,9NiO2,73 - La0,1NiO1,2 крім дифракційних піків 

гексагонального нікелату лантану присутні піки оксиду нікелю. Отже зразки 

складаються з суміші LaNiO3+NiO. Сполука LaNi2O4 за типом купрату лантану 

LaCu2O4 [696] не утворюється. 

Таблиця 3.4 

Фазовий склад і кристалографічні параметри у системі La4-xNi3O10. 

Склад Фазовий 

склад 

Параметри кристалічної гратки 

a, нм b, нм c, нм V, нм
3
 

La1,33NiO3,36 La4Ni3O10 0,540(9) 0,547(5) 2,78(6) 0,82(4) 

La1,3NiO3,29 La4-xNi3O10 0,540(3) 0,547(3) 2,78(3) 0,82(3) 

La1,25NiO3,23 La4-xNi3O10 0,539(1) 0,548(0) 2,78(6) 0,82(2) 

La1,2NiO3,18 La4-xNi3O10 0,539(0) 0,547(9) 2,79(1) 0,82(4) 

La1,15NiO3,15 La4-xNi3O10 0,539(6) 0,547(1) 2,78(7) 0,82(2) 

La1,1NiO3,04 La4-xNi3O10 0,540(3) 0,545(7) 2,78(5) 0,82(1) 

La1,05NiO2,95 La4-xNi3O10 0,539(5) 0,547(9) 2,77(6) 0,82(0) 

LaNiO2,89 LaNiO3 0,541(4) - 1,31(2) 0,33(1) 

Таблиця 3.5 

Фазовий склад і кристалографічні параметри у системі LaNiO3-NiO. 

Склад Фазовий 

склад 

Параметри кристалічної гратки 

a, нм b, нм c, нм V, нм
3
 

LaNiO2,89 LaNiO3 0,541(4) - 1,31(2) 0,33(3) 

La0,9NiO2,73 LaNiO3+NiO 0,541(1) - 1,31(8) 0,33(4) 

La0,8NiO2,53 LaNiO3+NiO 0,541(7) - 1,31(3) 0,33(3) 

La0,75NiO2,47 LaNiO3+NiO 0,542(2) - 1,31(8) 0,33(6) 

LaNi2O4 LaNiO3+NiO 0,542(5) - 1,32(0) 0,33(6) 

La0,3NiO1,59 LaNiO3+NiO 0,542(3) - 1,31(9) 0,33(6) 

La0,1NiO1,2 LaNiO3+NiO 0,542(8) - 1,31(8) 0,33(6) 
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3.2.1 Вплив кисневої стехіометрії на фазоутворення нестехіометричних оксидів 

у системі La-Ni-O. 

 

Методом йодометричного титрування визначено кисневу стехіометрію зразків 

за методиками [492, 524]. Результати аналізів наведено в таблицях 3.1.4-3.1.6, рис. 

3.10 і 3.11. 

 

Рис. 3.10. Вміст надлишкового оксигену в композиціях зі складом LaxNiO1,5x+1+. 

 

Всі отримані фази можна зобразити у вигляді ряду Lan+1NinO3n+1+, де - вміст 

надлишкового граткового оксигену (ці іони займають міжвузлові точки кристалічної 

решітки) на n моль іонів нікелю. Розділивши всі індекси на n, отримаємо: 

La1+1/nNiO3+1/n+`, де - вміст надлишкового граткового кисню на один моль іонів 

нікелю. 

Як показали дослідження, зразки складу La2NiO4-La3Ni2O7 мають значний вміст 

нестехіометричного оксигену. 

В результаті утворюються нестехіометричні тетрагональні оксиди загального 

складу La2-xNiO4-. При цьому на рентгенограмах порошку не спостерігається появи 

додаткових піків.  
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Ймовірно, що дефекти у додекаедричній підгратці не мають статистичного 

упорядкування. Так як у випадку дальнього упорядковування на рентгенограмах ми 

б спостерігали додаткові рефлекси наведені в роботі [525]. 

СОС у системі La3Ni2O7-La4Ni3O10 – майже наближаються до ідеального складу. 

Вони представляють собою майже чисті фази Руддлесдена-Поппера з невеликими 

катіонними дефектами. 

Зразки складу La1,3NiO3,29 - La0,8NiO2,53 мають значний дефіцит у оксигеновій 

підрешітці. Зважаючи на результати рентгенографічних досліджень, ці композиції в 

інтервалі складів La1,3NiO3,29-La1,05NiO2,95 -  неповністю сформовані катіон-дефіцитні 

фази типу La4-xNi3O10. 

LaNiO3 – NiO мають значний дефіцит по оксигену у діапазоні співвідношень 

La/Ni 1’0,8. Зважаючи на присутність на рентгенограмах порошку рефлексів 

характерних для оксиду нікелю і майже однакові параметри кристалічної гратки, 

композиції можна вважати La0,75NiO2,47 - La0,1NiO1,2 сумішшю LaNiO3+NiO.  

Проте, зважаючи на нелінійний характер залежності вмісту оксигену у зразках 

La0,9NiO2,73 і La0,8NiO2,53 можна припустити, що вони складаються з 

нестехіометричного оксиду фазового складу La1-xNiO3- і домішки оксиду нікелю. 

Як видно з графіку залежності різниці вмісту оксигену від ідеального, рис. 3.11, 

.  

Рис. 3.11. Залежність відхилення від ідеального значення вмісту оксигену в 

сполуках складу LaxNiO1,5x+1+. 
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велика кількість дефектів у оксигеновій підгратці спостерігається у композицій, які 

можна віднести до нестехіометричних фаз. Стабілізація фаз характеризується 

наявністю оксигенових дефектів, чим їх менше, тим більш стабільна фаза. 

3.2.2 ІЧ-спектроскопічні дослідження зразків системи La-Ni-O. 

 

ІЧ-спектроскопічні дослідження зразків системи La-Ni-O проводилися як для 

встановлення присутності не розкладених карбонатів, так і для вивчення динаміки 

змін спектрів у залежності від хімічного і фазового складів системи. 

Як показали дані експерименту, вже після двох годин прожарювання при 1223 

К у ІЧ-спектрах системи відсутні коливання карбонатних і гідроксогруп. Динаміку 

зміни ІЧ-спектрів у області валентних коливань можна бачити на рис. 3.12. 

 

 

Рис. 3.12. ІЧ-спектри СОС La2-xNiO4-yв області валентних коливань октаедрів –

[NiO6]. 
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Наявність двох смуг поглинання в вищенаведеній області є наслідком коливань 

двох кристалографічно нееквівалентних октаедрів [NiO6]:        
   і         

   . 

Приймаючи до уваги залежність частоти коливання від заряду центрального катіону 

октаедра можна віднести коливання в інтервалі 490-550 см
-1 

до коливань 

октаедричних угрупувань         
   , а коливання в інтервалі 650-700 см

-1
 до 

коливань         
  октаедричних угрупувань.  

Як показано на рис. 3.12, збільшення кількості шарів у ФРП Lan+1NinO3n+1+ 

призводить до збільшення кількості кристалографічно нееквівалентних октаедрів 

NiO6, внаслідок чого спостерігається уширення смуг та зменшення їх інтенсивності. 

Невпорядкованість структури зразків La1,25NiO3,23 - LaNiO2,89 призводить до менш 

чіткого вираженого спектру. 

 

3.3 Дослідження фазоутворення та кисневої стехіометрії в системі Pr-Ni-O. 

 

З‘ясування типу сполук, які утворюються в системі Pr-Ni-O та меж їх стійкості, 

є важливою проблемою з наукової і прикладної точок зору. Це пов‘язано з тим, що 

утворення складних оксидів у цій системі суттєво залежить від методів синтезу, 

температурного режиму прожарювання, а можливість утворення сполук з різним 

ступенем окиснення празеодиму та нікелю, зумовлює стійкість цих сполук у досить 

вузькому стехіометричному інтервалі. Систематичні дослідження фазоутворення 

для цієї системи не проводили, а одержано лише деякі нікелати празеодиму. 

Достовірно відомо існування 3 нікелатів празеодиму: PrNiO3, Pr2NiO4 та Pr4Ni3O10. 

На відміну від системи La-Ni-O, поки що не виявлено утворення сполуки Pr3Ni2O7.  

Для дослідження системи Pr2-xNiO4-3x/2+ при різних мольних співвідношеннях 

металів було проведено низькотемпературний синтез цих сполук методом сумісного 

осадження компонентів з наступним відпалюванням одержаної шихти з метою 

визначення фазового та хімічного складу зразків при термічній обробці їх на повітрі. 

Зразки Pr2-xNiO4-3x/2+ (0x1) синтезували відпалом шихти одержаної за методом 

СОК розчином карбонату калію з нітратних розчинів за методикою, описаною в 

розділі 2. Шихту прожарювали 10 год. при температурі 1223 К. Вміст надлишкового 
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кисню визначали за методом йодометричного титрування згідно з [492, 524]. Всі 

одержані зразки мають чорний колір. Вони розчинні в мінеральних кислотах (HCl, 

HNO3), як розведених, так і концентрованих при нагріванні. 

Визначення нестехіометричного кисню йодометричним методом допомогло 

виявити, що зменшення вмісту празеодиму призводить до зменшення кількості 

нестехіометричного кисню (див. рис.3.13). На функціональній залежності після 

деякого спаду простежується максимум  при x = 0,5, що може посередньо свідчити 

про утворення нової фази. 

В інтервалі заміщень 0x0,4 згідно з рентгенофазовим аналізом основною 

фазою є моноклінний Pr2-xNiO4-3x/2+, з параметрами кристалічної ґратки a0,382, 

b0,384 нм, c1.242 нм, 90,4
°
, що узгоджується з даними [40, 526, 527]. При  

0x0,2 простежується дифракційна картина, характерна для однофазних зразків  

Pr2-xNiO4-3x/2+ (див. табл. 3.6) з моноклінними параметрами кристалічної ґратки: 

Pr2NiO4.392(5) a=0,383(1), b=0,384(1) та c=1.243(2) нм, γ=90,4(1)
°
; Pr1.9NiO4.113(5) 

a=0,383(1), b=0,384(1), c=1.242(2) нм, γ=90,2(2)
°
 та Pr1.8NiO4.006(5) a=0,383(1), 

b=0,384(1), c=1.240(3) нм, γ=90,3(3)
°
. 

Стабілізація моноклінного нікелату празеодиму ймовірно відбувається за 

рахунок катіонних вакансій. Подальше збільшення x призводить до виділення Pr2O3 
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Рис. 3.13. Залежність вмісту нестехіометричного кисню  в системі Pr2-xNiO4-3x/2+, як 

функція від x. 
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(характерний рефлекс з d=0,3026 нм). Розрахований середній ступінь окиснення 

нікелю зі збільшенням значення x зменшується. 

Спроба одержати Pr3Ni2O7+ твердофазним методом із суміші оксидів не 

привела до успіху [528]. Застосування методу сумісного осадження 

гідроксокарбонатів у випадку композиції з брутто складом Pr1.5NiO3.525, за даними 

рентгенофазового аналізу, показало відмінну від попередніх дифракційну картину. 

Рентгенографічним дослідженням виявлено наявність нової фази (з незначною 

кількістю Pr2O3), яка індиційована в орторомбічній сингонії – просторова група 

Fmmm з параметрами кристалічної ґратки a=0,541(1), b=0,551(1) та c=2.046(2) нм 

відповідно. Рентгенометричні дані сполуки наведено в табл. 3.7. 

Таблиця 3.6 

Результати рентгенофазових досліджень і йодометричного аналізу для одержаних 

композицій системи Pr2-xNiO4-3x/2+ (0x1). 

Загальний склад Фазовий склад ССО Ni
n+

 

Pr2NiO4.39(1) Pr2NiO4.39 2,78 

Pr1.9NiO4.11(1) Pr1.9NiO4.11 2,52 

Pr1.8NiO4.01(1) Pr1.8NiO4.01 2,62 

Pr1.7NiO3.84(1) Pr2NiO4+ NiO 2,58 

Pr1.6NiO3.66(1) Pr2NiO4+ NiO 2,52 

Pr1.5NiO3.525(5) Pr3Ni2O7.05 2,55 

Pr1.4NiO3.36(1) Pr2NiO4+ Pr2O3 + NiO  2,52 

Pr1.33NiO3.22(1) Pr2NiO4+Pr2O3 + NiO  2,45 

Pr1.2NiO2.99(1) Pr2NiO4+Pr2O3 + NiO  2,38 

PrNiO2.65(1) Pr2NiO4+ Pr2O3 + NiO  2,30 

 

Подвоєння наведеного складу дає фазу Руддлесдена-Поппера (ФРП) загального 

вигляду Rn+1NinO3n+1( R-РЗЕ) (n=2)  Pr3Ni2O7.05. Зауважимо, що існування сполуки 

Pr3Ni2O7 не суперечить геометричним межам структур ФРП, знайденим авторами 

[529], ґрунтуючись на системі іонних радіусів Шеннона [8]. 
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Таблиця 3.7 

Рентгенометричні дані для Pr3Ni2O7.05. 

Номер 

за 

пор. 

d*10 

нм 

I/I0 h k l Номер 

за 

пор. 

d*10 

нм 

I/I0 h k l 

1 3.8015 5 1 1 1 9 1.9302 7 0 1 10 

2 3.6449 2 1 1 2 10 1.9073 35 1 0 10 

3 3.1030 6 1 1 4 11 1.6888 8 3 1 2 

4 2.8053 100 1 1 5 12 1.6420 14 0 2 10 

5 2.6905 56 2 0 1 13 1.6287 10 1 0 12 

6 2.4106 5 2 1 1 14 1.6096 16 2 2 7 

7 2.0772 22 2 1 5 15 1.5760 30 0 0 13 

8 2.0350 32 0 0 10 16 1.5521 7 0 3 7 

 

Подальше зменшення відношення Pr/Ni в інтервалі 0,5<x1,0 призводить до появи, 

крім основної фази Pr2NiO4, додаткових рефлексів NiO та Pr2O3. Таким чином 

знайдено утворення ФРП Prn+1NinO3n+1 з n=1,2. Фаза з n=3, досліджена авторами 

[530], в наших умовах не утворюється, за відсутністю додаткового тиску кисню. 

 

3.4 Дослідження фазоутворення та кисневої стехіометрії в системі Nd-Ni-O. 

 

На відміну від системи La-Ni-O та Pr-Ni-O поки що не встановлено утворення 

Nd3Ni2O7, що ймовірно пов‘язано з вузьким температурним інтервалом існування 

цієї сполуки. Таким чином, з‘ясування типу сполук, що утворюються в системі Nd-

Ni-O та меж їх стійкості є важливою проблемою, як з наукової так і з прикладної 

точок зору. 

Зразки Nd2-xNiO4-3x/2+ (0x1) одержували методом СОК за методикою, 

описаною в розділі 2.1. Одержану шихту прожарювали 10год. при температурі 1173 

К на повітрі [531]. Перед термічною обробкою шихти були проведені 

термогравіметричні дослідження (розділ 2.). ДСК/ТГ криві для шихти з мольним 
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співвідношенням 2Nd:Ni наведено на рис.3.14 процесів розкладу шихти, 

враховуючи результати аналогічних досліджень для La-Ni-O (розглянуті в розділі 

3.1) і Pr-Ni-O (розглянуті в розділі 3.2) дозволив встановити, що при нагріванні 

шихти відбуваються наступні процеси: 

 

Рис. 3.14. ДСК/ТГ сумісноосадженої карбонатної шихти з співвідношенням 

Nd:Ni=2. 

 

І-й температурний інтервал (298-665 К), на якому спостерігається досить 

значний ендо-ефект (втрата маси на цій ділянці становить 23,61%), який відноситься 

до видалення хімічно незв‘язаної води (адсорбованої, кристалізаційної).  

Ендо-ефект, який можна побачити на ІІ-й ділянці (665-793 К), супроводжується 

також значною втратою маси на кривій ТГ (14,6%). Це може свідчити про розклад 

гідроксогруп і перетворенню останніх на оксо-форми. 

ІІІ-й температурний інтервал (895-993 К), з незначною втратою маси (5,56%) 

свідчить про розклад карбонатів з перетворенням останніх на оксо-форми.  

На ІV-й ділянці термограми спостерігається незначний ендо-ефект, який майже 

не супроводжується втратою маси. Він свідчить про утворення Nd2NiO4+, який в 

подальшому відщепляє частину нестехіометричного оксигену. Загальна втрата маси 

для СОК шихти з співвідношенням Nd:Ni=2 складає 43,35%. 
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Паралельно з термогравіметричними дослідженнями було проведено ІЧ- 

спектроскопічний аналіз ізотермічних витримок (2 години при відповідній 

температурі) сумісно осадженої шихти із співвідношенням Nd:Ni=2. Результати 

дослідження представлені на рис. 3.15. 

 

Рис. 3.15. ІЧ- спектри ізотермічних витримок сумісно осадженої шихти 

(температура вказана на вкладці). 

Як видно з рис. 3.15 валентні коливання води зникають при ізотермічній 

витримці при 1073 К, а валентні коливання СО2 при 1123 К. Таким чином, для 

одержання складних оксидів оптимальною являється температура вище за 1123 К. 

Фазовий склад отриманих композицій згідно рентгенофазового аналізу (розділ 

2), проведений аналіз на вміст надлишкового кисню(розділ 2) і середній ступінь 

окиснення нікелю (за даними йодометричного аналізу) наведено в таб. 3.8. 

Згідно даним рентгенофазового аналізу зразки Nd2NiO4.392(5)  складаються з 

орторомбічної фази нікелату неодиму і невеликої домішки Nd2O3 (характерний 

рефлекс з d=0,2923 нм). Параметри елементарної комірки для Nd2NiO4.192(5) -  
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a=0,545(0) нм, b=0,536(8) нм, с=0,123(3) нм, просторова група Bmab, що 

узгоджується з даними авторів [40, 66, 527]. 

 

Таблиця 3.8 

Результати рентгенофазового аналізу для системи Nd2-xNiO4-3x/2+ (0x1). 

Загальний склад Фазовий склад ССО Ni 

Nd2NiO4,02(1) Nd2NiO4,02 2,04 

Nd1,9NiO3,87(1) Nd1,9NiO3,87 2,04 

Nd1,8NiO3,72(1) Nd1,8NiO3,72 2,04 

Nd1,7NiO3,56(1) Nd2NiO4+ Nd2O3 2,02 

Nd1,6NiO3,43(1) Nd2NiO4+ Nd2O3 2,06 

Nd1,5NiO3,27(1) Nd2NiO4+ Nd2O3 2,04 

Nd1,4NiO3,12(1) Nd2NiO4+ Nd2O3 + NiO  2,04 

Nd1,33NiO3,01(1) Nd2NiO4+Nd2O3 + NiO  2,03 

Nd1,2NiO2,82(1) Nd2NiO4+Nd2O3 + NiO  2,04 

NdNiO2,51(1) Nd2NiO4+ Nd2O3 + NiO  2,02 

 

Зразки Nd1.9NiO4.113(5) і Nd1.8NiO4.006(5) складаються з нестехіометричних фаз типу 

Nd2NiO4+ з дефіцитом іонів у неодимовій підгратці. На рис.3.16 зображено 

запропоновану нами ймовірну структуру нестехіометричних фаз типу Nd2-xNiO4- 

(0x0,2) на основі даних роботи [66]. 

Параметри орторомбічної елементарної комірки Nd1.9NiO4,113(5) становлять: 

a=0,541(9) нм, b=0,535(4) нм, с=1,23(2) нм, а для Nd1.8NiO4.006(5) - a=0,541(5) нм, 

b=0,535(4) нм, с=1,23(2) нм. Стабілізація нестехіометричних фаз нікелату неодиму 

імовірно відбувається за рахунок катіонних вакансій. Середній ступінь окиснення 

нікелю для нестехіометричних фаз типу Nd2-xNiO4- складає 2,04  

(0x 0,2). Структурні деформації – коефіцієнт орторомбічності - ( (b-a)/(b+a) ) 

ромбічної кристалічної решітки при зниженні вмісту неодиму зменшуються з 0,008 

(х=0) до 0,006 (х=0,2), що є наслідком їх залежності від кисневої стехіометрії.  
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Рис. 3.16. Структурне упорядкування октаедрів NiO6 в ромбічних фазах  

Nd2-xNiO4- (0x 0,2) на основі даних роботи [66]. 

 

Подальше зменшення відношення Nd/Ni в інтервалі 0,2<x0,5 призводить до 

появи крім основної фази Nd2NiO4 додаткових рефлексів NiO та Nd2O3. Фаза 

Nd3Ni2O7 в умовах експерименту не утворюється. 

ІЧ-спектри зразків системи Nd-Ni-O в області валентних коливань –NiO6- 

наведено на рис. 3.17. Подібність спектрів вказує на те, що основна фаза в усіх 

досліджених однотипна і має одну й ту ж саму структуру, тобто Nd2NiO4- та  

Nd2-xNiO4-. 

Визначення вмісту нестехіометричного кисню йодометричним методом 

дозволило встановити, що зменшення вмісту неодиму призводить до зменшення 

кількості нестехіометричного кисню (рис. 3.18).  

Як видно з наведеного рисунку 3.18 середній ступінь окиснення нікелю зі 

збільшенням значення x зменшується. 
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Рис. 3.17. ІЧ спектри композицій складу Nd2-xNiO4- при різному (2-x) в області 

валентних коливань октаедру NiO6. 

 

Рис. 3.18. Залежність середнього ступеню окиснення нікелю в Nd2-xNiO4-3x/2+ 

(0x1) від величини (2-x). 
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Таким чином, в результаті проведеного дослідження системи Nd2-xNiO4-3x/2+ 

(0x1) ФРП з n=2 і 3 в наших умовах не утворюються, що зумовлено відсутністю 

додаткового тиску кисню, необхідного для стабілізації цих фаз.  

 

3.5 Дослідження фазоутворення в системі La3-xMxNi2O7- (M= Ca, Sr, Ba). 

 

Оксидні сполуки на основі нікелатів лантану перспективні завдяки своїм 

цінним фізико-хімічним властивостям [27, 57, 517, 518, 532]. Усі відомі сполуки, 

одержані в системі La-Ni-O на повітрі у відповідності з [158] можна віднести до 

гомологічного ряду Lan+1NinO3n+1 (n=1, 2, 3, ). Їх структуру розглядають як 

когерентне зростання шарів LaNiO3 и LaO. Відомо, що La2NiO4 і LaNiO3 досить 

легко утворюються в стандартних умовах синтезу, в той час як для синтезу 

полінікелатів La3Ni2O7 і La4Ni3O10 необхідно проводити тривалий відпал. У випадку 

для сполуки La5Ni4O13 чіткого дальнього порядку не досягнуто [158]. Серед усіх 

вищерозглянутих фаз, ізоморфне заміщення вивчено тільки для LaNiO3, La2NiO4, і в 

невеликому інтервалі заміщень для La4Ni3O10 [533].  

Слід відзначити, що одержання сполук на основі нікелатів лантану проводиться 

в основному за керамічною технологією із суміші оксидів або піролізом суміші 

солей металів (нітрати, оксалати, ацетати та інші), що зв‘язано з високими 

енергетичними затратами, а також утворенням токсичних продуктів.  

Застосування низькотемпературних методів одержання оксидних матеріалів дає 

можливість суттєво знизити енергетичні затрати, а в ряді випадків дозволяє 

синтезувати метастабільні і проміжні оксидні фази. 

 

3.5.1 Дослідження фазоутворення в системі La3-xCaxNi2O7- (0≤x≤2.0). 

 

 Нами досліджено утворення твердих розчинів складу La3-xCaxNi2O7- в інтервалі 

заміщень лантану на кальцій 0≤x≤2.0, методом СОК, знайдено області їх існування в 

залежності від кисневої нестехіометрії, досліджено резистивні властивості [534]. 
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За даними рентгенографічного дослідження зразків знайдено, що область 

існування твердих розчинів при заміщенні лантану кальцієм знаходиться в інтервалі 

(0 x< 1,0). 

Проведені нами сумісні термогравіметричні і ІЧ-спектроскопічні дослідження 

показали, що розклад шихти сумісно осаджених компонентів відбувається в три 

стадії:  

1 - розклад гідроксокарбонатних груп, що супроводжується виділенням води і 

CO2 при 423-433 К; 

2 – розкладом карбонатних груп, що супроводжується виділенням CO2 при 723-

733 К; 

3 - кристалізація композицій в інтервалі 1153-1173 К. 

 В результаті цих досліджень для синтезу зразків була вибрана температура 

термообробки при 1223 К. Відпал шихти проводили впродовж 10 годин в алундових 

тиглях. 

 Усі синтезовані зразки являли собою порошки чорного кольору, які легко 

розчинялись у мінеральних кислотах. 

На рис. 3.19 як приклад наведено мікрофотографію мікрокристалів 

La2,8Ca0,2Ni2O6,96 зроблену за допомогою електронного скануючого мікроскопу при  

 

 

Рис. 3.19. Мікрокристали зразка La2,8Ca0,2Ni2O6,96, синтезованого методом СОК 

(знято електронним скануючим мікроскопом JEOL JSM 5900LV, х13000). 
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збільшенні 13000. Структура зразка однорідна, розміри кристалів становлять в 

середньому від 200 до 1000 нм. 

Дослідження ІЧ-спектрів для системи La3-xCaxNi2O7-δ від кількості замісника 

показує, що коливання октаедричних груп для нікелатів лантану лежать в області 

400-650 см
-1

. Для цієї системи характерні 2 групи октаедричних коливань, описаних 

в розділі 3.2.2. При цьому для Me=Ca частоти коливань октаедричних угрупувань 

залишаються майже незмінні при збільшенні частоти коливань в інтервалі 650-665 

см
-1
. Як видно з таблиці 3.9 при досягненні межі ізоморфного заміщення (в інтервалі 

0,8≤х≤1,0) частота коливання октаедра         
    дещо зменшується. 

 

Таблиця 3.9 

Частота коливання, характерна для         
   , октаедрів в ІЧ-спектрах зразків 

системи La3-xCaxNi2O7-δ (0≤x≤2.0). 

x 
Частота коливання,  

см
-1
(±1 см

-1
) 

0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 

520 

520 

520 

520 

520 

518 

518 

518 

518 

518 

518 

 

Результати рентгенографічного дослідження, а також уточнений склад зразків 

наведено у таблиці 3.10. 
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За даними хімічного аналізу заміщення лантану кальцієм в гомогенній області 

існування твердих розчинів призводить до зменшення середнього ступеня 

окиснення нікелю від 2,63 (x=0) до 2,31 (x=1). В гетерогенній області середня 

ступінь окиснення нікелю змінюється від 2,27 (x=1,2) до 2,15 (x=2,0). 

Зміна середнього ступеня окиснення іонів нікелю в зразках від вмісту кальцію 

представлена на рис. 3.20. 

Таблиця 3.10 

Фазовий складі параметри елементарних комірок для твердих розчинів  

La3-xCa xNi2O7-. 

Хімічний склад 

Фазовий 

склад* 

Параметри кристалічної гратки 
V (нм

3
) 

a, нм b, нм c, нм 

La3Ni2O7,130,02 О 0,538(1) 0,546(2) 2,069(12) 0,608(8) 

La2,8Ca0,2Ni2O6.960,02 О 0,537(1) 0,546(1) 2,051(5) 0,602(4) 

La2,6Ca0,4Ni2O6.750,04 О 0,537(1) 0,547(2) 2,041(9) 0,600(5) 

La2,4Ca0,6Ni2O6.540,02 О 0,537(1) 0,546(2) 2,034(9) 0,597(6) 

La2,2Ca0,8Ni2O6.440,01 О 0,534(1) 0,545(2) 2,029(10) 0,590(6) 

La2,0Ca1,0Ni2O6.310,04 Н 0,387(1) - 2,015(8) 0,301(3) 

La1,8Ca1,2Ni2O6.170,02 Н 0,387(1) - 2,015(7) 0,301(3) 

La1,6Ca1,4Ni2O6.050,01 Н 0,387(1) - 2,017(7) 0,301(3) 

La1,4Ca1,6Ni2O5.900,01 Н 0,387(1) - 2,016(9) 0,302(3) 

La1,2Ca1,8Ni2O5.780,01 Н 0,387(1) - 2,014(8) 0,302(3) 

La1,0Ca2,0Ni2O5.650,07 Н 0,388(1) - 2.019(9) 0,304(3) 

* - О-однофазний, Н-неоднофазний 

 

Вплив кисневої нестехіометрії на будову La3Ni2O7- було досліджено авторами 

[115], які показали, що при зменшенні вмісту кисню в сполуці відбувається 

структурний перехід орторомбічної комірки в тетрагональну. Виходячи з 

кристалографічної будови La3Ni2O6,92 елементарна комірка якого відтворена на рис. 

3.21 а, видно, що основу структурного каркасу представляють шари LaO2 які 
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Рис. 3.20. Середня ступінь окиснення нікелю в системі La3-xCaxNi2O7- для різної 

кількості замісників х. 

  

а б 

 

Рис. 3.21. Елементарні комірки: а) La3Ni2O6.35 (S.G. I4/mmm). б) La3Ni2O6.92 (S.G. 

Fmmm) побудовано за кристалографічними даними [115]. 
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чергуються із шарами NiO2, де Ni знаходиться на ребрах і гранях комірки, для 

елементарної комірки La3Ni2O6,35 представленої на рис. 3.21 б основу каркаса 

складають 2 октаедра NiO6, поєднаних верхівками через загальний атом кисню 

(шари LaO и NiO2 ) [115]. 

 Цікаво відзначити той факт, що зміна загального вмісту кисню з а даними 

хімічного аналізу корелює зі змінами параметрів орторомбічної комірки, знайдених 

за результатами рентгенографічного аналізу.  

Як видно з табл. 3.10 до зміни кисневої нестехіометрії найбільш чутливий 

параметр "с" кристалографічної комірки, який показує, що при заміщенні лантану 

кальцієм відбувається монотонне зменшення об‘єму елементарної комірки в 

гомогенній області. 

При ізоморфному заміщенні в твердих розчинах La3-xCaxNi2O7- більш крупного 

La
3+

, меншим по розміру Ca
2+
відбувається зменшення міжатомної відстані La(Ca)-О 

і відповідно збільшення числа аніонних вакансій в місцях знаходження атомів 

оксигену пропорційно заміщенню. Це призводить до зменшення параметра 

орторомбічної решітки "с" з 2.069(12) нм до 2.029(10) нм, при цьому 

кристалографічна комірка має велику кількість дефектів і максимум кисневих 

вакансій [534]. 

Подальше введення кальцію призводить (по даним хімічного і 

рентгенографічного аналізів) перехід гратки в більш стійку тетрагональну решітку 

(х>1) і розпаду твердих розчинів La3-xCaxNi2O7- імовірно за схемою: 

La3-xCaxNi2O7-→La2-yCayNiO4-(y/2)+La1-x+yCax-yNiO3-δ+(y/2)   (3.2) 

де: y- близьке до 2. 

 

3.5.2 Дослідження фазоутворення в системі La3-xSrxNi2O7-δ (0≤x≤2.0). 

 

Оксидні композиції загального складу La3-xSrxNi2O7-δ де 0≤x≤2 з інтервалом 

заміщення 0,2 були синтезовані методом сумісного садження компонентів (СОК) з 

наступним відпалом одержаної шихти. 



182 

Як вихідні речовини використовували розчини нітратів лантану, стронцію та 

нікелю кваліфікації «ч.д.а.». Аналіз вихідних розчинів та методика синтезу шихти 

наведена в 2 розділі. Дані термогравіметричних досліджень показали, що розклад 

шихти відбувається в три стадії, аналогічно до системи La3-xCaxNi2O7-:  

1 - розклад гідроксокарбонатних груп, який супроводжується видаленням води 

та CO2 при 423-433 К; 

2 - розклад карбонатних груп, який супроводжується видаленням CO2 при 723 -

733 К; 

3 - остаточне видалення карбонатних груп і кристалізація складних оксидних 

композицій в інтервалі 1133-1163 К. 

Виходячи з результатів термогравіметричних досліджень синтез проводили на 

повітрі при Т=1223 К впродовж 10 годин . 

Таблиця 3.11 

Результати рентгенофазового аналізу для досліджених композицій 

La3-xSrxNi2O7-δ (0≤x≤2). 

Загальний склад Фазовий склад ССО Ni 

La3Ni2O7.08(1) La3Ni2O7.08(1) 2.575 

La2.8Sr0,2Ni2O6.91(1) La2.8Sr0,2Ni2O6.91(1) 2.505 

La2.6Sr0,4Ni2O6.62(1) La2-xSrxNiO4-y+NiO 2.32 

La2.4Sr0,6Ni2O6.53(1) La2-xSrxNiO4-y+NiO 2.326 

La2.2Sr0,8Ni2O6.48(1) La2-xSrxNiO4-y+NiO 2.383 

La2Sr1Ni2O6.46(1) La2-xSrxNiO4-y+NiO 2.463 

La1.8Sr1.2Ni2O6.37(1) La2-xSrxNiO4-y+NiO 2.467 

La1.14Sr1.4Ni2O6.30(1) La2-xSrxNiO4-y+NiO 2.503 

La1.4Sr1.6Ni2O6.21(1) La2-xSrxNiO4-y+NiO+SrO 2.513 

La1.2Sr1.8Ni2O6.11(1) La2-xSrxNiO4-y+NiO+SrO 2.514 

La1Sr2Ni2O6.03(1) La2-xSrxNiO4-y+NiO+SrO 2.53 

 

Рентгенофазовий аналіз одержаних композицій показав, що при заміщенні 

лантану стронцієм з x≥0,2 відбувається структурне перетворення орторомбічної 



183 

комірки в тетрагональну. Цей перехід пов‘язаний з утворенням твердих розчинів  

La2-xSrxNiO4-δ, (де δ- нестехіометричний коефіцієнт кисню) та виділенням NiO (табл. 

3.11.) 

В таблиці 3.12 наведено динаміку зміни частот коливання октаедру 

        
    в залежності від кількості стронцію, який заміщує лантан у системі 

La3-xSrxNi2O7-δ (0≤x≤0,4). Як і у випадку твердих розчинів La3-xCaxNi2O7-δ 

спостерігається зменшення і подальша стабілізація частоти коливання октаедрів 

двовалентного нікелю із збільшенням кількості замісника. 

Таблиця 3.12 

Частота коливання, характерна для         
    октаедрів в ІЧ-спектрах зразків 

системи La3-xSrxNi2O7-δ (0≤x≤2.0). 

x 

Частота 

коливання, 

см
-1

 

x 

Частота 

коливання, 

см
-1

 

0,0 520 1,2 500 

0,2 512 1,4 500 

0,4 507 1,6 500 

0,6 505 1,8 500 

0,8 500 2,0 500 

1,0 500   

 

На рис. 3.22 показана зміна параметрів вищезгаданих твердих розчинів, яка 

показує, що максимум заміщення припадає на склад з x=0,2, що узгоджується з 

літературними джерелами [81, 138, 535] для твердих розчинів La2-ySryNiO4-δ‘, де 

кількість замісника y дорівнює 0,5. 

Приймаючи до уваги, що авторами [535, 536] встановлено максимальну зміну 

параметрів твердих розчинів ФРП з n=1, яка відповідає заміщенню x=0,5, цілком 

очевидним є те, що заміщення в твердих розчинах ФРП з n=2, La3-xSrxNi2O7-δ в 

умовах експерименту відбувається в вузькому інтервалі (0≤x≤0,2), і утворюються 

тверді розчини ФРП з n=1 La2-xSrxNiO4- y (рис. 1.11). 
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Рис. 3.22. Зміна параметрів кристалічних ґраток твердих розчинів  

La2-xSrxNiO4-δ‘, (де δ‘- нестехіометричний коефіцієнт оксигену). 

 

Згідно з [8] ефективні іонні радіуси замісника для К.Ч. =9 становлять 0,131 нм, 

а для К.Ч. =12 - 0,144 нм, що більше за іонні радіуси лантану при тих же 

координаційних числах (0,1216 та 0,136 нм відповідно) тому, виходячи з будови 

ФРП (рис. 1.11.) слід очікувати, що утворення ФРП La2-xSrxNiO4-δ з n=1 повинно 

приводити до зростання параметрів елементарних комірок із збільшенням вмісту 

замісника. Приймаючи до уваги, що Ni
2+

 з К.Ч. = 6 має ефективний іонний радіус 

rNi
2+
=0,069 нм, а Ni

3+
 - rNi

3+
=0,056 нм (низькоспіновий) та rNi

3+
=0,06 нм 

(високоспіновий), слід очікувати зменшення параметрів елементарної комірки при 

заміщенні Ni
2+ 
на Ni

3+
 (область твердих розчинів ФРП з n=1 є 0,4 ≤х ≤0,8; рис. 3.22). 
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В дослідженому нами інтервалі заміщень спостерігається зменшення параметру 

кристалічної ґратки а, та збільшення до певної межі параметру с, що підтверджує 

суттєвий вплив кисневої нестехіометрії на утворення La2-xSrxNiO4-δ‘. Хід зміни 

параметрів кристалічної ґратки (рис. 3.22.) дозволяє уявити процес переходу від 

ФРП з n=2 до ФРП з n=1. Заміщення La
3+

 на Sr
2+

 вірогідно відбувається переважно в 
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Рис. 3.23. Залежність коефіцієнту нестехіометрії δ від кількості замісника в системі 

загального складу La3-xSrxNi2O7-δ. 

складі перовскітоподібного пакету. Зміна кристалохімічного оточення лантану на 

стронцій, який має менший іонний потенціал, призводить до розриву ланцюгу 

октаедрів [NiO6] та перегрупуванню структури з ФРП (n=2) в більш стійку ФРП з 

n=1 [537].  

Загальний вигляд перетворень при заміщенні ФРП з n=2 лантану на стронцієм в 

межах заміщень 0,2≤x<1,6 схематично можна подати таким чином: 

La3-xSrxNi2O7-δ 
→

3/2La2-2x/3Sr2x/3NiO(13-2δ)/3 + 1/2NiO   (3.3) 

Подальше збільшення замісника призводить до додаткового виділення SrO. 
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Аналіз кисневої нестехіометрії одержаних оксидних композицій показав, що 

збільшення кількості замісника (Sr
2+
) призводить до збільшення коефіцієнту 

нестехіометрії δ та збільшенню середнього ступеню окиснення нікелю (рис. 3.23). 

 

3.5.3 Дослідження фазоутворення в системі La3-xBaxNi2O7-δ (0≤x≤2.0). 

 

Оксидні композиції загального складу La3-xBaxNi2O7-δ де 0≤x≤2 з синтезовані 

методом сумісного садження компонентів (СОК) з наступним відпалом одержаної 

шихти. Синтез цих твердих розчинів описаний в 2 розділі. За даними 

термогравіметричних досліджень спостерігається аналогічні інтервали розкладу 

шихти, як і для систем La3-xCaxNi2O7- і La3-xSrxNi2O7-δ. На основі даних 

термогравіметричних досліджень для системи La3-xBaxNi2O7-δ була вибрана 

температура термообробки при Т=1223 К впродовж 10 годин на повітрі. 

 

Таблиця 3.13 

Стехіометрія, фазовий склад і ССО Ni в композиціях складу  

La3-xBaxNi2O7-δ (0≤x≤2,0). 

Загальний склад Фазовий склад ССО Ni
n+

 

La3Ni2O7,06 La3Ni2O7,06 2,56 

La2,8Ba0,2Ni2O6,86 La2,8Ba0,2Ni2O6,86 2,46 

La2,6Ba0,4Ni2O6,69 La2,6Ba0,4Ni2O6,69 2,39 

La2,4Ba0,6Ni2O6,56 La2-xBaxNiO4-y+NiO 2,36 

La2,2Ba0,8Ni2O6,50 La2-xBaxNiO4-y+NiO 2,40 

La2BaNi2O6,50 La2-xBaxNiO4-y+NiO 2,50 

La1,8Ba1,2Ni2O6,50 La2-xBaxNiO4-y+NiO 2,60 

La1,6Ba1,4Ni2O6,49 La2-xBaxNiO4-y+NiO 2,69 

La1,4Ba1,6Ni2O6,48 La2-xBaxNiO4-y+NiO 2,78 

La1,2Ba1,8Ni2O6,50 La2-xBaxNiO4-y+NiO 2,90 

LaBa2Ni2O6,55 La2-xBaxNiO4-y+NiO 3,05 
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Рентгенофазовий аналіз одержаних композицій, які пройшли термообробку 

показав, що при заміщенні лантану барієм з x≥0,4 відбувається структурний перехід 

орторомбічної комірки в тетрагональну. Цей перехід пов‘язаний з утворенням 

твердих розчинів La2-xBaxNiO4-δ, (де δ- нестехіометричний коефіцієнт кисню) та 

виділенням NiO (табл. 3.13. табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Параметри кристалічної гратки і об‘єм для зразків La3-xBaxNi2O7-δ (0≤x≤2,0). 

x 
Параметри кристалічної гратки 

V, нм
3
 

a, нм b, нм c, нм 

0 0,540(7) 0,544(7) 2,02(5) 0,596(5) 

0,2 0,537(8) 0,545(9) 2,06(0) 0,604(8) 

0,4 0,542(4) 0,547(0) 2,07(0) 0,614(3) 

0,6 0,382(7) - 1,27(8) 0,187(2) 

0,8 0,383(3) - 1,28(6) 0,188(9) 

1.0 0,383(5) - 1,28(1) 0,188(3) 

1.2 0,384(4) - 1,28(1) 0,189(3) 

1.4 0,383(2) - 1,28(2) 0,188(3) 

1.6 0,384(3) - 1,28(2) 0,189(4) 

1.8 0,383(6) - 1,27(5) 0,187(6) 

2.0 0,384(1) - 1,27(8) 0,188(5) 

 

Середній ступінь окиснення нікелю в системі La3-xBaxNi2O7-δ зменшується в зоні 

гомогенності: від +2,59 (х=0) до +2,39 (х=0,4). Із збільшенням х середній ступінь 

окиснення нікелю зростає в композитах до +3,05 при х=2. 

Для пояснення поведінки залежностей вмісту тривалентного нікелю, дефіциту 

кисню в ізоморфно-заміщених системах і величини ізоморфної ємності системи  

La3-xMexNi2O7-δ (Me=Ca, Sr, Ba) мають важливе значення геометричні фактори та 

типові координаційні числа іонів [534].  
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На рисунку 3.24 показано залежність ССО Ni
n+

 в системі La3-xBaxNi2O7-δ, ця 

залежність складається з двох практично рівних ліній, на зламі яких знаходиться 

межа ізоморфної ємності системи. 

 

 

Рис. 3.24. Залежність ССО Ni
n+

 в зразках системи La3-xВaxNi2O7-δ. 

Розгляд динаміки зміни ІЧ спектрів продуктів синтезу для системи  

La3-xBaxNi2O7-δ від кількості замісника показує, що коливання октаедричних груп для 

нікелатів лантану лежать в області 400-650 см
-1

.  

Для системи La3-xBaxNi2O7-δ в інтервалі заміщень 0x0,8 спостерігається 

зменшення частот коливання з 520 до 500 см
-1

 (див. рис. 3.25) для октаедричних 

угрупувань         
   . 

Співвідношення між інтенсивністю коливань двох груп октаедрів в однофазній 

області змінюється симбантно до середнього ступеня окиснення нікелю в 

синтезованих ФРП. 

По перше в решітці La3Ni2O7 лантан може бути в двох різних положеннях з 

різними координаційними числами – IX і XII. 

При заміщенні іону La
3+
на Ba

2+
 в кристалічній гратці будуть створюватись 

порожнини і буде спотворюватись решітка внаслідок вклинювання в позиції 
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лантану великих іонів ЛЗМ. Цим пояснюється менший, ніж у кальцієвій системи 

величиною ізоморфного заміщення в системі La3-xBaxNi2O7-δ.  

 

 

Рис. 3.25. ІЧ спектри зразків системи La3-xBaxNi2O7-δ при різному x в області 

валентних коливань октаедру NiO6. 

 

Статистичному розподілу компонентів твердих розчинів зазвичай в багатьох 

випадках відповідають більш розмиті ІЧ спектри на яких спостерігається уширення 

смуг та зменшення їх інтенсивності в порівнянні до спектрів чистих компонентів. 

Більша невпорядкованість кристалічної гратки завжди призводить до менш чітко 

вираженого спектру. Перехід від ФРП з n=2 до n=1 при ізоморфному заміщенню 

призводить до ущільнення полос на ІЧ спектрах внаслідок зменшення кількості 

кристалографічно нееквівалентних октаедрів [NiO6]:         
   і         
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3.6. Дослідження фазоутворення в системі La4-xMxNi3O10-δ (M= Ca, Sr, Ba). 

 

Систематичні дослідження ізоморфного заміщення для системи La4Ni3O10+δ не 

проводилися. В літературних джерелах є декілька робіт по дослідженню 

ізоморфного заміщення в підгратках лантану та нікелю. Зокрема досліджено вплив 

заміщення в системі La4-xMxNi3Oy (M=Ca, Sr, Ba) на резистивні властивості в 

інтервалі температур 273-1273 К, і у системі La4-xMgxNi3Oy в інтервалі температур 

78-1273 К [161, 538]. 

Для ФПР з n= 3 досліджено ізоморфне заміщення катіонів лантану в системі 

La4-xMxNi3Oy (M=Ca, Sr, Ba), зразки якої було синтезовано твердофазним методом з 

використанням розкладу суміші нітратів лантану і нікелю з добавками карбонатів 

кальцію, стронцію та нітрату кальцію відповідно [538]. 

Авторами [161] було досліджено заміщення лантану на магній в системі  

La4-xMgxNi3Oy для синтезу якої як вихідні сполуки було використано суміш нітратів 

лантану і нікелю з добавками ацетату магнію. В роботі [538] узагальнено відомості 

про термічну стабільність твердих розчинів La4-xMxNi3Oy (M=Mg, Ca, Sr, Ba). 

Для ФРП з n= 3 досліджено заміщення нікелю на кобальт у системі  

La4Ni3-xCoxO10+δ [539], мідь і залізо La4Ni3-xBxO10+δ (B=Cu, Fe) [540] одержаних за 

золь-гель технологією по методу Печіні [471]. 

Тому, приймаючи до уваги, що метод синтезу впливає на величину 

ізоморфного заміщення та властивості кінцевих сполук, нами досліджено 

фазоутворення в системах La4-xMxNi3O10-δ (M= Ca, Sr, Ba) (0≤x≤2.0) з інтервалом 

заміщення мольної частки лантану 0,25 при використанні методу СОК. 

 

3.6.1 Дослідження фазоутворення в системі La4-xCaxNi3O10-δ (0≤x≤2.0). 

 

Раніше нами була досліджена сумісно осаджена шихта (метод одержання 

описаній в 2 розділі). За даними термогравіметричних досліджень знайдено, що 

розклад сумісно осадженої шихти відбувається в три стадії.  
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На першій стадії відбувається відщеплення гідроксокарбонатних груп, що 

супроводжується видаленням адсорбованої та координаційної води при 423-433 К. 

На другій стадії в інтервалі 723-733 К спостерігається остаточне виділення води та 

початок елімінації карбонатних груп. Остання стадія характеризується остаточним 

видаленням карбонатних груп та синтезом СОС в інтервалі 1133-1163 К. 

Ґрунтуючись на проведених термогравіметричних дослідженнях було вибрано 

температуру синтезу зразків у системі La4-xCaxNi3O10-δ Т=1223 К (кінцева 

температура розкладу карбонатних груп плюс 60 К) впродовж 10 годин на повітрі. 

Таблиця 3.15 

Результати рентгенофазового та хімічного аналізу для системи  

La4-xCaxNi3O10-δ (0≤x≤2). 

Загальний склад Фазовий склад 

Параметри кристалічної гратки* 

С
С
О
 N
in

*
*
 

a*10 

нм 

b *10 

нм 

c, 

*10нм 

V*10
3
 

нм
3 

La4Ni3O10,02 La4Ni3O10,02 5,40(6) 5,46(2) 27,8(6) 822(6) 2,68 

La3,75Ca0,25Ni3O9,61 La3,75Ca0,25Ni3O9,61 5,32(6) 5,43(4) 27,1(3) 785(0) 2,49 

La3,5Ca0,5Ni3O9,24 La3,5Ca0,5Ni3O9,24 5,30(7) 5,42(9) 27,1(4) 782(3) 2,33 

La3,25Ca0,75Ni3O9,09 La2-xCaxNiO4-y+NiO 3,79(9)* - 12,5(5)* 181(1)* 2,31 

La3CaNi3O8,94 La2-xCaxNiO4-y+NiO 3,78(9)* - 12,5(2)* 179*(8) 2,29 

La2,75Ca1,25Ni3O8,79 La2-xCaxNiO4-y+NiO 3,78(5)* - 12,6(2)* 180(8)* 2,28 

La2,5Ca1,5Ni3O8,61 La2-xCaxNiO4-y+NiO 3,79(1)* - 12,5(0)* 179(7)* 2,24 

La2,25Ca1,75Ni3O8,45 La2-xCaxNiO4-y+NiO 3,79(1)* - 12,5(3)* 180(0)* 2,22 

La2Ca2Ni3O8,30 La2-xCaxNiO4-y+NiO 3,79(6)* - 12,5(3)* 180(6)* 2,20 

*- Параметри кристалічної гратки та об‘єм елементарної комірки наведено для 

тетрагональної сингонії просторової групи I4/mmm 

**ССО - Середній ступінь окиснення. 

За даними рентгенофазового аналізу одержаних композицій виявлено, що при 

заміщенні іонів лантану меншим за розміром іонами кальцію в інтервалі заміщень 

0<x≤ 0,5 утворюються тверді розчини ромбічної сингонії (Табл. 3.15) з просторовою 

групою Fmmm. При цьому відбувається зменшення середнього ступеню окиснення 
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нікелю (Рис. 3.26) з +2,68 до 2,29 (хоча логічно було б очікувати зростання ступеню 

окиснення нікелю) з одночасним збільшенням об‘єму кристалічної гратки. 

 

Рис. 3.26. ССО нікелю в системі La4-xCaxNi3O10-δ(0≤x≤2). 

При заміщенні лантану кальцієм з x≥0,75 відбувається структурна перебудова 

орторомбічної комірки в тетрагональну. Цей перехід пов‘язаний з утворенням 

твердих розчинів La2-x/2Cax/2NiO4-δ, (де δ- нестехіометричний коефіцієнт кисню)  та 

виділенням NiO. При цьому відбувається зростання середнього ступеню окиснення  

нікелю з +2,32 до +2,70. Зміна дефіциту кисню в підгратці оксигену в системі 

 

Рис. 3.27. Дефіцит кисню в підгратці оксигену в системі La4-xCaxNi3O10-δ 0≤x≤2. 
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La4-xCaxNi3O10+δ 0≤x≤2 показана на рис.3.27. Як видно з графіку – залежність 

дефіциту іонів в підгратці оксигену проявляє лінійний характер і має характерний 

злам на межі ізоморфної ємності решітки.  

Загальний вигляд перетворень при заміщенні ФРП з n=2 лантану на кальцієм в 

межах заміщень 0,75≤x<2,0 схематично можна подати таким чином: 

La4-xCaxNi3O10-δ 
→

2La2-x/2Cax/2NiO4-δ + NiO+1/2O2    (3.4) 

 

 

Рис. 3.28. ІЧ спектри La4-xCaxNi3O10-δ при різній мольній долі x. 

ІЧ спектроскопічні дослідження композицій проводилися як для контролю 

вмісту карбонатних груп, так і дослідження еволюції частоти коливань -NiO6- 

октаедрів при ізоморфному заміщенні. На рис. 3.28 зображено ІЧ спектри 

отриманих композицій в області 700-400 см
-1
. Як видно з малюнку, частоти 

коливань -NiO6- октаедрів зменшуються з 520 см
-1

(x=0) до 515 см
-1

(x=1,0). 
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3.6.2 Дослідження фазоутворення в системі La4-xSrxNi3O10-δ (0≤x≤2.0). 

 

Зразки для дослідження фазоутворення в системі La4-xSrxNi3O10-δ (0≤x≤2) 

синтезовані за методом СОК як описано в розділі 2. Термообробку повітряно-сухої 

шихти проводили при Т=1173 К впродовж 10 годин на повітрі. 

Результати рентгенофазового та хімічного аналізу для ФРП з n=3 у системі 

La4-xSrxNi3O10-δ (0≤x≤2) наведені у табл. 3.16. 

Таблиця 3.16 

Результати РФА та ССО іонів Ni
n+ 
для системи La4-xSrxNi3O10-δ (0≤x≤2). 

Загальний склад Фазовий склад 
Параметри гратки* 

С
С
О
 

N
in

+
*
*
 

a, нм b, нм c, нм V, нм
3 

La4Ni3O10,02 La4Ni3O10,02 0,540(6) 0,546(2) 2,78(2) 0,822(6) 2,68 

La3,75Sr0,25Ni3O9,49 La3,75Sr0,25Ni3O9,49 0,537(0) 0,545(2) 2,75(3) 0,806(8) 2,41 

La3,5Sr0,5Ni3O9,18 La3,5Sr0,5Ni3O9,18 0,536(8) 0,544(5) 2,75(2) 0,800(5) 2,29 

La3,25Sr0,75Ni3O9,08 La2-xSrxNiO4-y+NiO 0,380(7)* - 1,25(6)* 0,182(4)* 2,30 

La3SrNi3O9,05 La2-xSrxNiO4-y+NiO 0,378(7)* - 1,26(4)* 0,181(3)* 2,37 

La2,75Sr1,25Ni3O9,03 La2-xSrxNiO4-y+NiO 0,379(8)* - 1,26(2)* 0,182(1)* 2,44 

La2,5Sr1,5Ni3O8,94 La2-xSrxNiO4-y+NiO 0,380(3)* - 1,25(5)* 0,181(5)* 2,46 

La2,25Sr1,75Ni3O8,88 La2-xSrxNiO4-y+NiO 0,379(9)* - 1,25(2)* 0,180(7)* 2,50 

La2Sr2Ni3O8,85 La2-xSrxNiO4-y+NiO 0,379(9)* - 1,25(6)* 0,181(3)* 2,57 

*- Параметри кристалічної гратки та об‘єм елементарної комірки наведено для 

тетрагональної сингонії просторової групи I4/mmm 

За результатами рентгенофазового аналізу встановлено, що при заміщенні 

лантану стронцієм в інтервалі заміщень 0<x≤ 0,5 утворюються тверді розчини 

ортомбічної сингонії з просторовою групою Fmmm. При цьому відбувається 

зменшення середнього ступеню окиснення нікелю (рис. 3.29) з +2,68 до 2,29.  

Зміна дефіциту іонів в підгратці оксигену в системі La4-xSrxNi3O10+δ 0≤x≤2 

показана на рис. 3.30. Як видно з графіку – залежність дефіциту проявляє лінійний 

характер і має характерний злам на межі ізоморфної ємності решітки.  

При заміщенні лантану стронцієм з x≥0,75 відбувається структурне 

перетворення орторомбічної комірки в тетрагональну. Цей перехід пов‘язаний  
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Рис. 3.29. Середній ступінь окиснення нікелю в композиціях La4-xSrxNi3O10+δ 

(0≤x≤2,0). 

 

з утворенням твердих розчинів La2-xSrxNiO4-δ, (де δ- нестехіометричний коефіцієнт 

кисню) та виділенням NiO. При цьому відбувається зростання середнього ступеню 

окиснення нікелю з +2,32 до +2,70. 

 

Рис. 3.30. Дефіцит кисню в підгратці оксигену в системі La4-xSrxNi3O10-δ (0≤x≤2). 
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Загальний вигляд перетворень при заміщенні ФРП з n=2 лантану на стронцієм в 

межах заміщень 0,75≤x<2,0 схематично можна представити таким чином: 

La4-xSrxNi3O10-δ→La2-2xSr2xNiO(13-2δ) + NiO     (3.5) 

 

Рис. 3.31. ІЧ-спектри для системи La4-xSrxNi3O10-δ при різній мольній долі x. 

На рисунку 3.31 відображено ІЧ - спектри отриманих композицій в області 700-

400 см
-1
. Як видно з рисунку 3.35, частоти коливань -NiO6- октаедрів зменшується з 

520 см
-1 

(x=0) до 500 см
-1

 (x=1,0). 

 

3.6.3 Дослідження фазоутворення в системі La4-xBaxNi3O10-δ (0≤x≤2.0). 

 

Зразки ФРП з n=3 для системи La4-xBaxNi3O10+δ, де 0≤x≤2 з кроком заміщення 

0,25.синтезовані за методом СОК як описано в розділі 2. ІЧ – спектроскопічні 

дослідження повітряно-сухої шихти показали, що на спектрах проявляються полоси 
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поглинання, що відповідають внутрішнім коливанням СО3
2-

-угрупувань: дві вузькі 

полоси при 720-760 см
-1
, а також широка полоса в області 1300-1700 см

-1
. В області 

валентних коливань ОН
-
-груп при 3000-3600 см

-1 
спостерігається широка інтенсивна 

полоса. Деформаційні коливання молекул води проявляються при 1640 см
-1

. 

Дані термогравіметричних досліджень дозволили встановити, що розклад 

сумісно осадженої шихти відбувається в три стадії подібно до ФРП з n=2.  

На першій стадії відбувається відщеплення гідроксокарбонатних груп, що 

супроводжується видаленням адсорбованої та координаційної води при 420-430 К. 

Що підтверджується за даними ІЧ спектрів зменшенням валентних коливань ОН- 

груп в інтервалі частот 3000-3650 см
-1

 і деформаційних коливань молекул води при 

1640 см
-1

 коливань що не змінюються в області 1460 см
-1

. На другій стадії в 

інтервалі 720-730 К спостерігається остаточне виділення води та початок елімінації 

карбонатних груп: при цьому зникають валентні коливання ОН
-
-груп в області 

валентних та деформаційних коливань, а також спостерігається незначне зменшення 

інтенсивності коливань СО3
-2

- груп при 1460 см
-1
. Остання стадія характеризується 

остаточним видаленням карбонатних груп з утворенням СОС в інтервалі 1133-1163 

К, що підтверджується відсутністю валентних та деформаційних коливань СО3
2-

- 

груп. 

Ґрунтуючись на проведених комплексних ІЧ-спектроскопічних і 

термогравіметричних дослідженнях було вибрано температуру синтезу зразків у 

системі La4-xBaxNi3O10-δ Т=1223 К впродовж 10 годин на повітрі з проміжними 

перетираннями. 

За даними рентгенофазового аналізу в дослідженій системі La-Ba-Ni-O при 

заміщенні іонів лантану з різними координаційними числами (XII та IX відповідно 

взятих з роботи [8])      
    = 0,1369 нм і      

   = 0,1216 нм більшими за розміром 

іонами барію      
    = 0,161 нм і      

   = 0,147 нм в інтервалі заміщень 0<x≤ 0,5 

утворюються тверді розчини ромбічної сингонії (Табл. 3.17) з просторовою групою 

Fmmm. При цьому відбувається зменшення середнього ступеню окиснення нікелю 

(Рис. 3.32) з +2,68 до 2,29 та одночасним збільшенням об‘єму кристалічної гратки. 
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Рис. 3.32. Середній ступінь окиснення нікелю n в системі La4-xBaxNi3O10+δ (0≤x≤2). 

 

За даними рентгенофазового аналізу продуктів синтезу (табл. 3.17) знайдено, 

що утворюється обмежений твердий розчин La4-xBaxNi3O10+δ зі структурою ФРП з 

n=3 в інтервалі заміщень 0x0,5. Збільшення кількості барію призводить до появи 

на рентгенограмах рефлексів твердого розчину La2-x/2Bax/2NiO4-δ, (де δ- 

нестехіометричний коефіцієнт кисню) та NiO. В однофазній області заміщення 

спостерігається незначне зростання параметра с в аксіальній площині кристалічної 

гратки, яке досягає межі при кількості замісника в 12,5 мольних відсотків від 

кількості лантану. При цьому вірогідно заміщення лантану на барій відбувається в 

позиціях 4e (00z). 

При заміщенні лантану барієм з x>0,5 відбувається структурне перетворення 

орторомбічної комірки в тетрагональну. Цей перехід пов‘язаний з утворенням більш 

термодинамічно стійких твердих розчинів La2-x/2Bax/2NiO4-δ, (де δ- 

нестехіометричний коефіцієнт кисню) та виділенням NiO і кисню. При цьому 

спостерігається зростання середнього ступеню окиснення нікелю з +2,32 до +2,70. 

Загальний вигляд перетворень при заміщенні ФРП з n=3 лантану на барій в  
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Таблиця 3.17 

Результати рентгенофазового аналізу для досліджених композицій 

La4-xBaxNi3O10-δ (0≤x≤2). 

Загальний склад Фазовий склад  

зразків 

Параметри гратки 

С
С
О
 

N
in

+
*
*
 

a, нм b, нм c, нм V, нм 

La4Ni3O10,02(2) La4Ni3O10,02(2) 0,540(6) 0,546(2) 2,78(4) 0,822(3) 2,68 

La3.75Ba0,25Ni3O9.67(2) La3.75Ba0,25Ni3O9.67(2) 0,539(0) 0,546(1) 2,79(4) 0,823(4) 2,53 

La3.5Ba0,5Ni3O9.19(2) La3.5Ba0,5Ni3O9.19(2) 0,540(0) 0,546(3) 2,80(2) 0,827(1) 2,29 

La3.25Ba0,75Ni3O9.11(2) La2-xBaxNiO4-y +NiO 0,383(6)* - 1,27(9)* 0,188(1)* 2,32 

La3BaNi3O9.05(2) La2-xBaxNiO4-y +NiO 0,383(5)* - 1,27(9)* 0,188(1)* 2,37 

La2.75Ba1.25Ni3O8.98(2) La2-xBaxNiO4-y+NiO 0,383(7)* - 1,28(2)* 0,188(7)* 2,40 

La2.5Ba1.5Ni3O8.98(2) La2-xBaxNiO4-y+NiO 0,384(4)* - 1,28(2)* 0,189(4)* 2,49 

La2.25Ba1.75Ni3O9.05(2) La2-xBaxNiO4-y+NiO 0,383(4)* - 1,28(2)* 0,189(4)* 2,62 

La2Ba2Ni3O9.05(2) La2-xBaxNiO4-y+NiO 0,384(6)* - 1,283* 0,189(8)* 2,70 

*- параметри кристалічної гратки та об‘єм елементарної комірки наведено для 

тетрагональної сингонії просторової групи I4/mmm 

**ССО - середній ступінь окиснення 

 

межах заміщень 0,5≤x≤2,0 схематично можна подати таким чином: 

La4-xBaxNi3O10-δ 
→

2La2-x/2Bax/2NiO4-δ + NiO+1/2O2      (3.6) 

Вищенаведена реакція не протирічить роботам [538, 541]. 

Розгляд динаміки зміни ІЧ - спектрів продуктів синтезу для системи  

La4-xBaxNi3O10-δ (Рис. 3.33) від кількості замісника показує, що коливання 

октаедричних груп для нікелатів лантану лежать в області 400-650 см
-1
. Наявність 

двох смуг поглинання в вищенаведеній області є наслідком коливань двох 

кристалографічно нееквівалентних октаедрів [NiO6]:           і            . 

Приймаючи до уваги залежність частоти коливання від заряду центрального катіону 

октаедра можна віднести коливання в інтервалі 490-550 см
-1
до коливань 

октаедричних угрупувань        
    , а коливання в інтервалі 650-700 см

-1
 до 

коливань        
    октаедричних угрупувань. Співвідношення між інтенсивністю 
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коливань двох груп октаедрів в однофазній області змінюється симбатно до 

середнього ступеня окиснення нікелю в синтезованих ФРП. 

Статистичному розподілу компонентів твердих розчинів зазвичай в багатьох 

випадках відповідають більш розмиті ІЧ спектри на яких спостерігається уширення 

смуг та зменшення їх інтенсивності в порівнянні до спектрів чистих компонентів. 

Більша невпорядкованість кристалічної гратки завжди призводить до менш чітко 

вираженого спектру. 

ІЧ спектроскопічні дослідження складних оксидних композицій проводилися як 

для контролю вмісту карбонатних груп, так і дослідження еволюції частот коливань 

-NiO6- октаедрів при ізоморфному заміщенні. На рис. 3.33 зображено ІЧ спектри 

отриманих композицій в області 700-400 см
-1

. 

 

Рис. 3.33. ІЧ спектри La4-xBaxNi3O10+δ при різному значенні x. 
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Відповідно з дослідженнями авторів [542] коливання октаедричних груп для 

нікелатів лантану лежать в області 400-650 см
-1
. Як видно з наведеного рисунку, 

частоти коливань -NiO6- октаедрів в однофазних зразках зменшуються з 520 см
-1 

(x=0) до 500 см
-1 
(x=0,5), що може бути непрямим доказом заміщення лантану 

барієм. 

Підсумовуючи дані ІЧ-спектроскопічного та термогравіметричних досліджень, 

можна зробити висновок, що розклад повітряно-сухої шихти нікелатів лантану 

відбувається в декілька стадій, а саме: відщеплення хімічно-зв‘язаної води в 

температурному інтервалі 423-443 К; відщеплення вуглекислого газу з повним 

руйнуванням карбонатних угруповувань в температурному інтервалі 763-793 К, 

перерозподіл зв‘язків між лантаном, нікелем і киснем (на що вказують ІЧ-спектри 

зразків, аналогічні до нікелатів лантану при температурі термічної обробки 1123 К, а 

також наявність коливань нікелатів невеликої інтенсивності для зразків витриманих 

при температурах 923 і 1023 К). нарешті, при температурах 1158-1168 К 

відбувається кристалізація нікелатів. 

 

3.7 Короткі висновки. 

 

Вперше досліджено вплив кисневої нестехіометрії на провідні властивості фаз 

Руддлесдена-Поппера (ФРП) в області низьких температур (300-78 К) в системах La-

Ni-O, Pr-Ni-O i Nd-Ni-O. Знайдено оптимальні умови синтезу фаз та досліджено їх 

фізико-хімічні властивості. Показано, що висока провідність в системі La-Ni-O 

обумовлена наявністю катіонів Ni
3+

. 

Методом сумісного осадження компонентів одержано нестехіометричні 

композиції складу Pr2-xNiO4-3x/2+. Показано, що при різному мольному 

співвідношенні в умовах експерименту утворюється переважно моноклінний нікелат 

Pr2NiO4, який є першим представником фаз Руддлесдена-Поппера (ФРП) загального 

вигляду Rn+1NinO3n+1. Вперше синтезовано Pr3Ni2O7.05 та наведено рентгенометричні 

дані зразка.  
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Для системи Nd2-xNiO4-3x/2+, одержаної за методом СОК, показано, що на 

відміну від систем La2-xNiO4-3x/2+ і Pr2-xNiO4-3x/2+в умовах нашого експерименту не 

спостерігається утворення ФРП з n=2 і n=3, що вірогідно пов‘язано з меншим 

іонним радіусом неодиму в порівнянні з лантаном і празеодимом і, відповідно з 

більшою стійкістю ФРП з n=1. Для одержання ФРП з n=2 і n=3 для цієї системи 

потрібний надлишковий тиск кисню. 

Вперше проведено дослідження впливу гетеро валентного ізоморфного 

заміщення в ФРП La3-xМxNi2O7-δ і La4-xМxNi3O10-δ (М = Ca, Sr, Ba) в широкому 

інтервалі заміщень (0≤x≤2,0). Показано, що межі гетеро валентного ізоморфного 

заміщення лімітуються розмірами замісників. Максимальну протяжність твердих 

розчинів мають кальцій-вмістні тверді розчини, а мінімальну – барій-вмістні. 

Допування лужноземельними металами в усіх системах до певних меж призводить 

до втрати металічного типу провідності та переходу СОС в напівпровідниковий стан 

з пониження шаруватості ФРП. 
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РОЗДІЛ 4. ЗАМІЩЕНІ КОБАЛЬТАТИ РЗЕ ТА ЇХ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ 

4.1 Область існування та киснева нестехіометрія твердих розчинів 

La1-2xLixSrxCoO3-δ (x = 0 – 0,5). 

 

Структури з високим розупорядкуванням, а саме змішані оксидні системи на 

основі кобальтатів РЗЕ та їх заміщених аналогів знайшли своє широке застосування 

в мікроелектроніці, каталізі (для перетворення метану у вищі вуглеводні) [543], 

сенсорній техніці, як електродні матеріали високотемпературних паливних 

елементів, катодів для СО2-лазерів [544]. Заміщені кобальтати лантану можуть бути 

модельними об‘єктами для оцінки впливу величини кисневої нестехіометрії (δ) на 

структурні, електричні та каталітичні властивості [545]. Перовськітоподібні тверді 

розчини кобальтатів La1-xSrxCoO3-δ, які не леговані літієм, достатньо добре вивчені. 

Авторами [259, 546-551] встановлено, що однофазні зразки утворюються в інтервалі 

0≤х≤0,5 і цікаві тим, що їх електричні та магнітні властивості суттєво залежать від 

концентрації атому Sr. Магнітна сприйнятливість цих оксидів описується рівнянням 

Кюрі-Вейса [270]. При x= 0,18 спостерігається перехід ізолятор-метал, який 

асоціюється із ромбоедричним спотворенням кристалічної решітки перовськіту та 

феромагнітним упорядкуванням нижче температури Кюрі [552]. 

В літературі відсутні дані про можливість утворення, область існування та 

електричні властивості твердих розчинів на основі LaCoO3, в якому в позиції А 

відбувається ізоморфне заміщення катіонів лантану одночасно на одно-(Li
+
) та 

двозарядний (Sr
2+
) катіони із збереженням заряду катіонної підгратки. Тому однією 

із основних задач, які вирішувалися в даній роботі, було визначення можливості 

утворення твердих розчинів в оксидній системі La – Li – Sr – Co – O, встановлення 

фазового складу та кисневої нестехіометрії отриманих сполук, дослідження їх 

резистивних властивостей в низькотемпературній області. 

Для обґрунтування температурного режиму синтезу були проведені 

термогравіметричні дослідження шихти СОК. На рис. 4.1 представлена термограма 

сумісноосадженої шихти із мольним співвідношенням La:Sr:Co = 0,8:0,1:1. 
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Рис. 4.1. Термограма сумісно осадженої шихти з мольним співвідношенням 

La:Sr:Co = 0,8:0,1:1 

Встановлено, що термодеструкція зразків відбувається в декілька етапів. На 

першій стадії, при температурі 393 – 453 К, відбувається видалення адсорбованої, 

хімічно незв‘язаної та кристалізаційної води, а також розклад гідроксокарбонатів. 

При температурі 743 – 823 К проходить процес часткового розкладу карбонатів, які 

утворилися на попередній стадії, із виділенням СО2. Ендо-ефекти при температурах 

973 – 1073 К свідчать про подальше руйнування більш термічно стійких карбонатів 

лантану та стронцію. В інтервалі температур 1123 – 1173 К спостерігається екзо-

ефект, який не супроводжується втратою маси зразку. Це відповідає процесу 

кристалізації оксидного композиту із мольним співвідношенням La:Sr:Co = 0,8:0,1:1. 

Загальна втрата летких компонентів складає 59,2%. 

За даними рентгенодифракційного фазового аналізу, одержані при 1123 К 

тверді розчини La1-2xLixSrxCoO3-δ мали область гомогенності в інтервалі заміщень 

0≤х≤0,5. Для синтезованих зразків було визначено параметри елементарної комірки. 

При цьому нами встановлено, що при х = 0,3 відбувається структурний перехід з 
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орторомбічної (SG Рmmm) до моноклінної (SG Р21) симетрії, що підтверджує 

суттєвий вплив вакансійного розупорядкування в аніонній підгратці. 
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Pmmm P21

 

Рис. 4.2. Залежність кристалографічних параметрів від ступеня заміщення для 

зразків системи La1-2xLixSrxCoO3-δ. 

Крім того, як показано на рис. 4.2, для зразків з орторомбічною структурою по 

мірі збільшення кількості Li
+
 та Sr

2+
 відбувається монотонне зменшення параметрів 

елементарної комірки, що свідчить про виконання правила Вегарда. Для моноклінно 

спотворених зразків спостерігається аналогічна картина. До того ж при збільшенні 

концентрації замісника кут β зростає. Це свідчить про зростання деформації [СоО6] 

– октаедрів в правильній кубічні структурі кобальтату лантану LaCoO3 та 

відхиленню кута Со – О – Со від 180 і, як наслідок, зниженням симетрії зразків 

(Рmmm → Р21). При повному заміщенні La
3+

 на Li
+
 та Sr

2+
 спостерігається різке 

зменшення кристалографічних параметрів твердих розчинів, яке пов‘язане із 

значною різницею між іонними радіусами іонів La
3+ 

(0,1032 нм) та Li
+
 (0,076 нм) для 

випадку октаедричної координації. 

Аналіз мікроструктурних даних (рис. 4.3) показав, що розміри зерен зразків 

системи La1-2xLixSrxCoO3-δ (х = 0 – 0,5) не перевищують d = 3 мкм і зростають при 

збільшенні х. Це може бути пов‘язано з кращим спіканням Sr-вмісного кобальтату за 
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рахунок близьких іонних радіусів La
3+ 

(0,1032 нм) та Sr
2+

 (0,118 нм) для К.Ч.  = 6 та 

0,1216 нм та 0,131 нм для К.Ч.  = 9 відповідно. Проте як стверджують автори [553], 

однією із причин такої закономірності є зростання процентного вмісту легованої 

домішки Li2O, яка понижує температуру топлення системи та покращує  

 

  

а) б) 

Рис. 4.3. Мікрофотографії зразків (СЕМ):а) La0,9Li0,05Sr0,05CoO3-δ (d = 0,83 мкм); 

б) La0,2Li0,4Sr0,4CoO3-δ(d= 2,04 мкм). 

спікання полікристалічних зразків. 

Для додаткового пояснення результатів рентгенографічного дослідження було 

проведено визначення вмісту кисню в зразках La1-2xLixSrxCoO3. Загальний індекс 

кисню в твердих розчинах La1-2xLixSrxCoO3-δ складається з стехіометричного (1,5х) та 

мобільного (y) кисню (рівняння 4.1), наявність якого зумовлена присутністю Со зі 

ступенем окиснення +4. 1,5х – кисень, що з‘являється в структурі при заміщенні 

іона La
3+

 на іони М
2+

 та Li
+
. 

Можна прийняти, що втрата додаткового (нестехіометричного) кисню за 

рахунок наявності  Co
4+ 
відбувається за схемою:  

La1-2xLixSrx(Со
3+
,Со

4+
)O3-1,5х+y → La1-3xLixSrx(Co

3+
)O3-1,5х + y/2О2  4.1 

Аналіз кисневої нестехіометрії одержаних складних оксидів показав (рис. 4.4), 

що збільшення кількості замісника (Sr
2+

 та Li
+
) призводить до збільшення 

коефіцієнту нестехіометрії δ’ = 1,5х-y, який кількісно характеризує 
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розупорядкування в кисневій підрешітці кобальтату, та збільшення середнього 

ступеню окиснення кобальту. 
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Рис. 4.4. Залежність коефіцієнту нестехіометрії δ’ від кількості замісника в системі 

загального складуLa1-2xLixSrxCoO3-δ. 
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4.2 Тверді розчини La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,1). 

 

Серед різноманіття оксидних матеріалів особливе місце належить кобальтату 

лантану та твердим розчинам на його основі, фізико-хімічні властивості яких 

залежать переважно від спінового стану 3d
6
-електронів іонів Co

3+ 
[193, 554]. При 

низьких температурах Со
3+

-іони в не заміщеному LaCoO3 знаходяться в низько 

спіновому стані (t2g
6
eg

0
). Завдяки цьому неспарені електрони відсутні, тому LaCoO3 

проявляє діелектричні властивості. Із зростанням температури за рахунок 

термічного збудження іони кобальту можуть переходити до проміжного спінового 

(t2g
5
eg

1
) або високо спінового (t2g

4
eg

2
) станів. Внаслідок таких переходів на t2g-

орбіталях виникають дірки, які зумовлюють p-тип провідності, в той час як 

електрони на eg-рівні відповідають за провідність n-типу. Провідність LaCoO3 також 

суттєво змінюється в залежності від величини кисневої нестехіометрії та 

диспропорціонування 2Со
3+

 → Со
2+

 + Со
4+
, яке стає можливим в певному 

температурному інтервалі. Термічно індуковані спінові переходи та варіювання 

кисневого індексу створюють передумови для реалізації в LaCoO3 переходу 

напівпровідник – метал в межах температур від 500 К до 1200К і зростання 

провідності на декілька порядків [197, 198]. 

Окрім температурного фактору важливим інструментом впливу на властивості 

кобальтатів є введення різного роду замісників в позицію La
3+
, насамперед одно- та 

двозарядних катіонів. Одержані тверді розчини із загальними формулами  

La1-xAxCoO3 (А = Na, Li, K, або Rb) та La1-xBxCoO3 (B = Ca, Sr, Ba) є цікавими 

об‘єктами для дослідження та розуміння феноменів переходу метал-діелектрик та 

магнітних властивостей складних оксидів кобальту. Особливості синтезу, 

структурні, електричні та магнітні властивості, киснева нестехіометрія серії сполук 

La1-xАxCoO3 (А = Ca, Sr, Ba) вивчені досить детально і описані в [218, 555-558]. 

Також є відомості про часткове заміщення лантану на одновалентні катіони лужних 

металів, такі як Li
+
, Na

+
, К

+ 
[246-247]. Хонг і співробітники [249] дослідили 

каталітичну активність К-заміщеного кобальтату лантану в реакціях видалення 

дизельної сажі та оксидів нітрогену. Белаккі та ін. [250] вивчили кристалічну 
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структуру та встановили зв'язок кристалографічних параметрів з магнітними та 

оптичними властивостями твердих розчинів La1-xKxCoO3 (0≤x≤0,2). В 

досліджуваному концентраційному інтервалі сполуки мали ромбоедричну симетрію 

(SG R-3c). Також авторами [246] показано, що при частковому заміщенні La
3+ 
на Li

+ 

призводить до утворення вакансій в кристалографічній позиції лантану і, таким 

чином, сполуку розглядають як нестехіометричну La1-x�xKxCoO3, де  – катіонна 

вакансія. По мірі збільшення ступеня заміщення зразки демонструють перехід від 

спінового до парамагнітного впорядкування. На основі досліджень зонної структури 

цих матеріалів зроблено припущення, що вони є перспективними для застосування в 

якості фотокаталізаторів [559, 560]. 

Для встановлення перетворень, які відбуваються в шихті при термообробці, 

було проведено ІЧ-спектроскопічні дослідження та РФА. Як приклад, на рис. 4.5а 

представлено еволюцію дифракційної картини сумісно осадженого оксалатного 

прекурсору Са-вмісного кобальтату з х = 0,05 в залежності від температури 

прожарювання. На рентгенограмі зразку, витриманого при 573 К, співвідношення 

сигнал/фон дуже мале і тому чітко виділити та віднести піки не вдається. За даними 

ІЧ-спектроскопії (рис. 4.5б) можна зробити висновок, що рентгеноаморфність 

пов‘язана з присутністю молекул води (широка смуга валентних коливань зв‘язку  

О – Н в області 2800 – 3600 см
-1

).  

Після прожарювання шихти при 673 К утворюється суміш трьох фаз: оксиду 

кобальту Co3O4 ( ), карбонату кальцію CaCO3 ( ) та диоксокарбонату лантану 

La2O2CO3 ( ) (на ІЧ-спектрі йому відповідає смуга коливань карбонатних груп в 

області 1300 – 1500 см
-1
). Перовськітна фаза ( ) починає утворюватися при 873 К, 

про що свідчить наявність відповідних рефлексів на рентгенограмі. При температурі 

973 К інтенсивність піків, що відповідають перовськітній фазі збільшується, проте 

ще присутні домішки оксиду лантану La2O3 ( ) та кобальту Co3O4 ( ), а також 

кобальтат кальцію Са3Со4О9 ( ). Утворення однофазного перовськітного прекурсору 

зафіксовано після термообробки шихти при 1023 К.  

За даними РФА встановлено, що прекурсор являє собою твердий розчин 

La0,850,05M0,1CoO3-δ ( – катіонна вакансія; M = Ca, Sr, Ba), який можна розглядати  



210 

 

а) 

 

б) 

 

Рис. 4.5. Ілюстрація зміни дифрактограми (а) та ІЧ-спектру (б) шихти оксалатного 

прекурсору La0,85 0,05Са0,1CoO3-δ від температури: 1 – 573К; 2 – 673К; 3 – 873К;  

4 – 973К та 5 – 1023К. 
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як катіон-дефіцитний кобальтат лантану з перовськітною структурою. І дійсно при 

прожарюванні сумісно осадженої шихти гідроксооксалатів утворюються заміщені 

кобальтати з вакансіями в катіонній підгратці. Як приклад, в табл. 4.1 наведено 

параметри елементарних комірок (в гексагональній установці) для зразків з х = 0,05.  

З табл. 4.1 видно, що сполуки La0,850,05M0,1CoOy ( – вакансія; M = Ca, Sr, Ba) 

мають ромбоедричну елементарну комірку (SG R-3m). Кристалографічні параметри 

зростають із збільшенням іонного радіусу лужноземельного металу,  

Таблиця 4.1 

Кристалографічні параметри твердого розчину La0,850,05M0,1CoO3-δ ( – вакансія;  

M = Ca, Sr, Ba), отриманого термічним розкладом гидроксооксалатного прекурсору. 

Лужноземельний 

метал 

Просторова 

група 

a, нм c, нм V, нм
3
 

Са R-3m 0,5428(1) 1,3091(6) 0,3340(3) 

Sr R-3m 0,5437(2) 1,3156(9) 0,3368(5) 

Ba R-3m 0,5439(1) 1,3210(9) 0,3385(6) 

 

тому, що при частковому заміщенні La
3+

 на двозарядні іони в ряду Ca – Sr – Ba 

відбувається збільшення середнього розміру заміщуваного іону. 

За даними порошкової дифракції встановлено, що всі синтезовані зразки мають 

ромбоедрично деформовану елементарну комірку (SG R-3m) з кристалографічними 

параметрами наведеними в таблиці 4.1 (проіндексовано в гексагональній установці). 

По мірі збільшення х та при переході від Са-вмісних СОС до Ва-вмісних зразків 

спостерігається зростання об‘єму елементарної комірки, яке пов‘язане із більшим 

іонним радіусом замісника (rLa3+ = 0,136 нм, rСa2+= 0,134 нм, rSr2+ = 0,144 нм, rВа2+ = 

0,161 нм в додекаедричній координації)[8]. Потрібно відзначити, що внаслідок 

невеликої різниці між іонним радіусами катіонів La
3+

 та Сa
2+
, параметри комірки Са-

вмісних кобальтатів практично не змінюються порівняно з не заміщеним LaCoO3 

[8]. 
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4.3 Спектроскопічні і магнітні властивості твердих розчинів 

La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,1). 

 

Складнооксидні кобальтати на основі LaCoO3 із структурою перовськіту 

привертають увагу дослідників в області фізики і хімії конденсованого стану, 

завдяки різноманіттю фізико-хімічних властивостей що ними проявляються, а саме: 

ефекту гігантського магнетоопору, аномальній зміні магнітної сприйнятливості, 

переходам метал-діелектрик, структурним фазовим переходам, тепловому 

розширенню кристалічної решітки, термо-ЕРС, високої каталітичної активності. 

Особливий інтерес до багатофункціональних оксидів кобальту обумовлений 

можливістю їх широкого практичного застосування також як електродних 

матеріалів для твердотільних паливних елементів, кисневих мембран і газових 

сенсорів, гетерогенних каталізаторів і так далі. Наявність значної змішаної 

електронно-іонної провідності в кобальтатах лантану робить їх хорошими 

кандидатами для використання в сегнетоэлектричних пристроях пам'яті. Відкриття 

гігантського негативного магнетоопору в La1-xSrxCoO3 (0<x<0,7) стимулювало 

вчених до розробки датчиків магнітного поля [260]. 

Унікальні особливості складних оксидів кобальту, що містять іони Co
3+

, 

пов'язані з їх незвичайною електронною конфігурацією (3d
6
), для якої енергія 

розщеплювання основного стану в кристалічному електричному полі порівнянна з 

енергією внутріатомної обмінної взаємодії, тому із зростанням температури 

можливе теплове збудження електронів з с t2g- на eg--енергетичний рівень. Відомо, 

що сполука LaCoO3 при низьких температурах є немагнітним діелектриком з іонами 

кобальту в низько спіновому стані (НС). 

Таким чином, до теперішнього часу синтезувались і досліджувались 

кобальтати, в яких лантан був заміщений на ЛЗМ, найчастіше на стронцій. 

Систематичних досліджень перовськітоподібних фаз з одночасною заміною 

тризарядного лантану на дво- і однозарядні катіони практично не проводилося. 

Проте таке гетеровалентне заміщення сприяє збільшенню зарядового 
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розупорядкування в системі і приводить до істотної зміни магнітних, електричних, 

оптичних і каталітичних властивостей цих сполук.  

В процесі термохімічного перетворення гидроксооксалатного прекурсору при 

1023 К впродовж 36 годин відбувається формування катіон-дефіцитних кобальтатів 

лантану, на що указують дані РФА: на дифрактограмах обпаленого прекурсору 

фіксуються рефлекси, що належать не індивідуальним оксидам металів, а СОС 

конкретного складу La0,850,05M0,1CoO3-δ ( – катіонна вакансія; M = Ca, Sr, Ba). Вид 

порошкових рентгенограм (у гексагональній установці) дав можливість 

стверджувати про ізоструктурність заміщених кобальтатів базовій перовськітній 

матриці LaCoO3 Кристалографічні параметри (SG R-3с) при частковому гетеро 

валентному заміщенні La
3+
/М

2+ 
зростають у ряду Ca – Sr – Ba симбатно із 

збільшенням середнього іонного радіусу лужноземельного металу (табл. 4.2). Таким 

чином, тверді розчини La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,05), що утворилися, 

можна розглядати як катіон-дефіцитні перовськітоподібні матриці La1-3xxM2xCoO3-δ 

(M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,05), доповані літієм. 

Синтез зразків в системі La1-3xLixM2xCoO3±δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,1) було 

проведено в два етапи. На першій стадії одержували прекурсор шляхом 

прожарювання сумісноосадженої шихти гідроксооксалатів кобальту, лантану та 

ЛЗМ при 1023 К впродовж 36 годин. На другій стадії утворену шихту перетирали із 

стехіометричною кількістю карбонату літію Li2CO3 (кваліфікація „х.ч.‖) і 

відпалювали при 1073 К (36 годин) до утворення кінцевого продукту.  

З даних порошкової рентгенівської дифракції випливає: кобальтати лантану, 

модифіковані добавками ЛЗМ і літію, мають при кімнатній температурі 

ромбоедрично спотворену перовськітну комірку (SG R-3c) з параметрами, 

приведеними в табл. 4.2. При введенні в структуру початкового LaCoO3-δ іонів літію 

і ЛЗМ відбувається незначне зростання параметрів елементарного осередку, 

пов'язане із зміною іонного радіусу замісника. Слід зазначити, що унаслідок 

незначної відмінності іонних радіусів катіонів La
3+

 и Сa
2+
, параметри ґраток при 

переході від початкової матриці до Са-вмісних кобальтатів практично не 

змінюються. 
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Розмір кристалітів (D102) складних оксидів розраховували з рентгенівських 

дифракційних даних по розширенню дифракційного піку з кутом 2θ ≈ 23.3 (індекс 

Міллера – 102). Як видно з табл. 4.2, середнє значення величини D102 варіювалося в  

 

Таблиця 4.2 

Параметри елементарної комірки і розміри зерен заміщених кобальтатів 

La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,05). 

 

Зразок 

Параметри елементарної комірки 
d102, 

нм 

dСЕМ, 

нм a, нм c, нм V, нм
3
 

LaCoO3-δ (L) 0,5438(7) 1,3085(9) 0,3351(1) 73 910 

La0,85Li0,05Ca0,1CoO3-δ (LC) 0,5438(2) 1,3084(7) 0,3351(3) 56 810 

La0,85Li0,05Sr0,1CoO3-δ (LS) 0,5441(3) 1,3100(3) 0,3358(2) 48 570 

La0,85Li0,05Ba0,1CoO3-δ (LB) 0,5437(4) 1,3130(4) 0,3362(5) 37 440 

 

 

 
 

LaCoO3-δ La0,85Li0,05Ba0,1CoO3-δ 

 

Рис. 4.6. СЕМ знімки поверхні базового (LaCoO3-δ) і модифікованого 

(La0,85Li0,05Ba0,1CoO3-δ) кобальтатів лантану. 
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межах від 35 нм до 75 нм залежно від стеричного чинника модифікуючих добавок. 

Таким чином, отримані дані підтверджують факт утворення наночасток заміщених 

кобальтатів лантану. 

На рисунку 4.6 представлені СЕМ знімки поверхні нанокристалічних твердих 

розчинів La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,05). На підставі цих даних можна 

стверджувати, що зернами заміщених кобальтатів є пластинки з морфологією 

гексагональної призми. Середній розмір індивідуальних частинок має порядок 

сотень нанометрів. Зіставлення результатів СЕМ-досліджень (dСЭМ) і даних про 

розміри зерен, отриманих з дифракційного експерименту (D102) (табл. 4.2) свідчить, 

що більшість частинок знаходяться в агрегованому стані. 

ІЧ-спектр кобальтату лантану LaCoO3-δ (рис. 4.7) складається з двох смуг 

валентних коливань (ν1 = 605 см
–1
, ν2 = 565 см

–1
) і однієї смуги деформаційних 

коливань (νb = 430 см
–1

). 

 

Рис. 4.7. ІЧ-Спектри твердих розчинів системи La1-3xLixM2xCoO3-δ:1 – LaCoO3-δ;  

2 – La0,85Li0,05Ba0,1CoO3-δ; 3 – La0,85Li0,05Sr0,1CoO3-δ; 4 – La0,85Li0,05Ca0,1CoO3-δ. 

 

Відповідно з дослідженнями [561], в ромбоедрично спотвореній структурі 

перовськіту LaCoO3 розрізняють два типи іонів Co
3+ 

(CoI, CoII) в кисневих октаедрах, 
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причому відстань CoI – O коротша, ніж відстань CoII – O, тобто зв'язок CoI – O 

міцніший за зв'язок CoII – O. Тому вища частота валентних коливань ν1 відноситься 

до коливань зв'язку CoI – O, більш нижча частота ν2 визначається коливаннями менш 

міцного зв'язку CoII – O. Смуга з частотою 430 см
-1 
може бути віднесена до коливань 

зв'язку La-O в додекаедричній координації [562]. 

Збільшення вмісту ЛЗМ і літію в базовій матриці в ІЧ-спектрах відбувається 

помітний зсув частот ν1 і ν2 в протилежних напрямах, а потім їх злиття (νs ≈ 600 см
-1

) 

в спектрах твердих розчинів La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,05). Крім того, 

в спектрах заміщених кобальтатів лантану виявлено вузьке плече близько 670 см
-1

, 

поява якого у відповідності з [563] пов'язана з утворенням іону Co
4+
. Зсув цієї смуги 

у високочастотну область викликана збільшенням силової константи зв'язку Co-O за 

рахунок зростання електричного заряду іону кобальту. 

Спектроскопія дифузного відбиття (СДО) дозволяє виділити інформацію про 

локальне оточення, валентний стан іонів кобальту, а також оцінити взаємозв'язок 

між природою лужноземельного іону і оптичними властивостями твердих розчинів 

La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,05). Данні дифузного відбиття у видимій 

частині оптичного спектру представлені в координатах функції Кубелки-Мунка 

F(R)[564]: 

2

(1 R) α
F(R)

2R S


 

,         (4.2) 

де R = Фобр./Фст. – дифузне віддзеркалення шару досліджуваного зразка відносне 

шару порошку із стандартного непоглинаючого матеріалу (реактив MgO «х.ч.»); 

величина α і S коефіцієнти поглинання і розсіяння зразка. Оптичну ширину 

забороненої зони (Eg) досліджуваних складних оксидів визначали із співвідношення: 

αE = K(E – Eg)
ε
,        (4.3) 

де E – енергія фотона (hν); К – константа; показник ступеня ε (у випадку 

прямого дозволеного оптичного переходу приймає значення ½Ѕ) [565]. 

Відповідно до цього рівняння, ширина оптичної щілини може бути знайдена 

екстраполяцією лінійної ділянки залежності F(R)E = f(E) до перетину з віссю абсцис 

(рис. 4.8).  
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Рис. 4.8. Спектри дифузного відбиття для твердих розчинів La1-3xLixM2xCoO3-δ: 

1 – LaCoO3-δ; 2 – La0,85Li0,05Ca0,1CoO3-δ; 3 – La0,85Li0,05Sr0,1CoO3-δ;  

4–La0,85Li0,05Ba0,1CoO3-δ 

 

Знайдені величини оптичних щілин забороненої зони для зразків  

La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = Ca, Sr, Ba; x=0,05) і чистого LaCoO3-δскладають 2,14; 2,07; 

2,01 і 2,43 eV відповідно. Із збільшенням іонного радіусу замісника ширина 

оптичної щілини забороненої зони звужується. Відомо, що введення в LaCoO3 ЛЗМ і 

літію призводить до збільшення кисневих вакансій. В наслідок цього відбувається 

збільшення концентрації носіїв, і відповідно наближення рівня Фермі до зони 

провідності напівпровідника з подальшим розширенням забороненої зони (табл.4.3). 

Смуга на спектрах з E = 2.07eV відповідає d-d-переходу іону Со
2+

 в тетраедричному 

кисневому оточенні, характерному для шпінелі Co3O4 [566]. Невисокі значення Eg 

вказують на можливість застосування кобальтатів лантану як потенційних 

фотокаталізаторів поряд з класичним TiO2 (Eg = 3,2 eV) [559,567]. 

На рис. 4.9 представлені ЕПР спектри кобальтатів лантану з добавками ЛЗМ і 

літію, які є широкими асиметричними лініями. Як видно з наведеного рисунку ЕПР 
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 спектри парамагнітних частинок (зареєстровані в досліджених зразках при 

кімнатній температурі) представляють собою суперпозицію п'яти (не допований 

LaCoO3, рис. 4.9a) і чотирьох (допований LaCoO3, рис. 4.9b, 4.9c, 4.9d) ліній 

лоренцевої форми (симуляція проведена з точністю 99%), що в свою чергу свідчить 

про наявність в структурі декількох дефектних центрів. Для надійного розділення та  

  

a) b) 

  

c) \ 

Рис. 4.9. Спектри ЕПР парамагнітних центрів початкового кобальтату лантану 

LaCoO3-δ(a) і La0,85Li0,05M0,1CoO3-δ (M = Ca (b), Sr (c), Ba (d) при кімнатній 

температурі. 
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ідентифікації компонентів спектрів ЕПР керувалися відомими методиками [562-

571]. При розкладанні резонансної лінії на складові отримані значення g-факторів 

(табл. 4.3), ширини ліній ΔH і площ під кривими поглинання (інтегральні 

інтенсивності) Iотн. Для кожної з ліній. Відповідно з даними робіт [571-573]  

сигнал (1) у вихідній матриці з gеф. = 5,00 і ΔH = 680 G можна віднести до 

ізольованим іонів Со
2+

 – структурним дефектним центрам в матриці перовськіту. 

Виникнення кисневих вакансій супроводжується зменшенням формального ступеня 

окиснення (Со
n+

 = 2,95) частини структурних іонів Со
3+

 → Со
2+
, зберігають при 

цьому стані октаедричну координацію атомами кисню. 

Сигнал (2) с gеф. = 2,80 и ΔH = 1100 – 1500 G на думку багатьох авторів 

приписують феромагнітним кластерам Co
3+
—Co

4+
 [562-570]. Відомо також, що 

електронейтральність кобальтатів при частковому гетеро валентному заміщенні 

La
3+
забезпечується за рахунок виникнення дірок в підгратках Со (Со

4+
) [190, 196]. 

Поява іонів Co
4+
поряд ізіонамиСо

3+
вдопованих кобальтатах тотожно з 

перевищенням середнього ступеня окиснення іонів Со (Со
n+
) від величини n = 3 

(стехіометричний LaCoO3) до n 3 (LaCoO3: Li
+
; M

2+
). Між іонами Co

3+
і Co

4+
 (Co

3+
—

О—Co
4+
) реалізується подвійний феромагнітний обмін (ФМ), а між рівно 

зарядженими іонами (Co
3+
—О—Co

3+
або Co

4+
—О—Co

4+
) має місце 

антиферомагнітний обмін (АФ). Як випливає з даних табл. 4.3 для кобальтату, 

допованого іонами Sr
2+
і Li

+
, відносна відсоткова доля сигналу 2 в спектрі ЕПР 

максимальна. Цей факт пояснюється утворенням магнетополяронів – спінових 

гептамерів (Co
3+

)6Co
4+

 [574-575], внаслідок чого загальний спін системи, на думку 

авторів [195], може досягати значення спіну S = 10-16, а в конкуренції між ФМ і АФ 

обмінами домінують кластери Co
3+
—Co

4+
, які відповідальні за появу сигналу ЕПР, 

таким чином, можна стверджувати, що в разі (Ba, Li) і (Ca, Li) феромагнітна 

взаємодія Co
4+

 и Со
3+ 

іонів не дозволяє кластерам групуватися в більш великі 

агломерації в порівнянні з Sr-вмісним кобальтатом. 

Характеристики сигнала (3) (gеф. = 2,25 и ΔH ≈ 1500 G) дають підстави 

ідентифікувати парамагнітні іони Со
2+

 у вигляді мікродомішки шпінелі Co3O4, яка 

утворилися внаслідок термолізу прекурсору і не увійшла до складу кобальтатів [572, 
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573]. Присутність фази Co3O4 в матрицях кобальтатів не вдалося виявити методом 

РФА, але чутливість методу ЕПР достатня для детектування слабо взаємодіючих 

іонів Со
2+

. 

Вузька лінія ЕПР с gеф. = 2,14 и ΔH ≈ 40 G, вірогідно, обумовлена утворенням 

поверхневих комплексів супероксидного аніон-радикала O2
•- 
з іонами Со

3+
 – 

[Со
3+
∙∙∙О2

-
]
•
 [571, 576]. Утворення такого адукту може мати місце при сорбції 

молекулярного кисню на поверхні оксидної матриці, яка містить дефектні центри 

Со
2+

: 

Со
2+

 + О2 = [Со
3+
∙∙∙О2

-
]
•
.       (4.4) 

Концентрація парамагнітних фрагментів [Со
3+
∙∙∙О2

-
]
• 
в досліджених зразках 

досягає величини порядку 10
15

 г
-1
. Потрібно відзначити надзвичайно високу 

стійкість зазначених кобальт-кисневих комплексів: концентрація парамагнітних 

частинок у складі зразків допованих кобальтатів лантану після дворічного 

зберігання на повітрі, практично не відрізнялася від початкового значення. 

Найбільший внесок сигналу цієї природи зафіксовано для Ва-вмісного кобальтату 

(табл. 4.3), що, мабуть, пов'язано зі стабілізацією поверхневого дефекту катіонами з  

Таблиця 4.3 

Відносний вміст парамагнітних центрів в кобальтатах лантану за даними ЕПР 

спектроскопії 

Зразок Процентний вміст сигналу 

S1 S2 S3 S4 S5 

LaCoO3-δ (L) 2.2 4.9 43.0 0,1 49.8 

La0,85Li0,05Ca0,1CoO3-δ (LC) - 11.7 42.7 0,1 45.5 

La0,85Li0,05Sr0,1CoO3-δ (LS) - 69.3 5.0 0,1 25.6 

La0,85Li0,05Ba0,1CoO3-δ (LB) - 25.6 67.5 0,6 6.4 

 

більшою поляризованістю, оскільки вміст [Со
3+
∙∙∙О2

-
]
•
 корелює з каталітичної 

активністю досліджуваних матеріалів [577-579], можна припустити, що саме ці 

фрагменти на поверхні грають роль каталітично активних центрів. Таким чином, для 
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одержання ефективних каталізаторів на основі кобальтатів лантану необхідно у 

підгратку лантану вводити катіони з великим іонним радіусом. 

Таблиця 4.4 

Параметри сигналів на ЕПР спектрах зразків La1-3xLixM2xCoO3-δ 

(M=Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,1) 

С
и
гн
ал

 

g-фактор 
ΔH, 

G 
Характеристика сигналу 

S1 5,00 680 ізольовані іони Co
2+

 в октаедричному кисневому 

оточенні – структурні дефектні центри 

S2 2,80 1250 феромагнітні кластери Co
3+

-Co
4+

 

S3 2,25 1500 парамагнітні іони Co
2+

 від домішки Co3O4що 

знаходяться в різному локальному оточенні і 

володіють різним ступенем обмінної взаємодії між 

собою; містяться у вигляді ланцюгових фрагментів-

Co
2+

-O
2-

-Co
2+

-O
2-

-Co
2+

-O
2-

- 

S4 2,14 40 поверхневі комплекси адсорбованого аніон-радикалу 

O2
•-
 (α-кисень) з іонами Со

3+
 – [Со

3+
∙∙∙О2

-
]
•
 

S5 2,02 1650 дефектні центри Со
2+
, які утворюються при десорбції 

решіткового кисню (β-кисню) з поверхні 

3+ - 3+ 2+ 2+

(surf) 2 (surf) (surf) O (surf) 2

1
Co O Co Co V Co + O (g)

2


 або в процесі 

дифузії кисню з об‘єму матеріалу на поверхню 

3+ - 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ - 3+

(bulk) 2 (bulk) (surf) O (surf) (bulk) O (bulk) (surf) 2 (surf)Co O Co  + Co V Co Co V Co  + Co O Co

 

 

Лінія в спектрі ЕПР с gеф. = 2,02 и ΔH ≈ 1600 – 1700 G обумовлена дефектними 

центрами Со
2+
, які утворюються, за припущенням авторів [577-579] на підставі 

даних термопрограмованної десорбції граткової кисню (поверхневий дефект) 

3+ - 3+ 2+ 2+

(surf) 2 (surf) (surf) O (surf) 2

1
Co O Co Co V Co + O (g)

2


     (4.5) 
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або в процесі дифузії іонів кисню з об‘єму матеріалу на поверхню оксидної матриці 

(об'ємний дефект): 

3+ - 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ - 3+
  (bulk) 2 (bulk) (surf) O (surf) (bulk) O (bulk) (surf) 2 (surf)Co O Co + Co V Co Co V Co + Co O Co

.  (4.6) 

Дослідження магнітних властивостей складних оксидів кобальту  

La1-3xLixM2xCoO3-δ (M=Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,1) проводилось в широкому температурному 

діапазоні (20-300K) методом феромагнітного резонансу (ФМР) [580] (рис. 4.10).  

 

 

 

a) b) 

 

c) 
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Рис. 4.10. Температурна залежність інтегральної інтенсивності сигналу ФМР для 

зразків La0,7Li0,1M0,2CoO3-δ, де M = Ca (a), Sr (b), Ba (c). 

Показано, що залежності інтегральної інтенсивності сигналу ФМР, яка 

пропорційна магнітній сприйнятливості зразків, має вигляд кривої з максимумом, на 

положення якого суттєво впливає природа лужноземельного металу. Така поведінка 

може бути пояснена утворенням стану типу ―кластерного спінового скла‖.  

Величини подвійних інтегралів сигналів ФМР, нормовані на масу зразків, 

свідчать про антиферомагнітний характер обмінної взаємодії між іонами кобальту. 

 

4.4 Короткі висновки. 

 

Вперше досліджено умови утворення, область існування та киснева 

нестехіометрія твердих розчинів La1-2xLixSrxCoO3-δ (x = 0 – 0,5). За даними 

рентгенодифракційного фазового аналізу одержані при 1123 К тверді розчини 

La1-2xLixSrxCoO3-δ мали області гомогенності в інтервалі заміщень від 0 ≤х≤0,5. Для 

синтезованих зразків було визначено параметри елементарної комірки. При цьому 

нами встановлено, що при х = 0,3 відбувається зміна структури з орторомбічної (SG 

Рmmm) на моноклінну (SG Р21), що підтверджує суттєвий вплив вакансійного 

розупорядкування в аніонній підрешітці. 

Вперше синтезовано і досліджено умови утворення катіон-дефіцитних твердих 

розчинів загального складу La0,850,05M0,1CoO3-δ( – вакансія; M = Ca, Sr, 

Ba)отриманого термічним розкладом гидроксооксалатного прекурсору. Показано, 

що вони мають ромбоедричну елементарну комірку (SG R-3m). 

Вперше синтезовано і досліджено тверді розчини La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = Ca, Sr, 

Ba; 0≤x≤0,1). Показано, що область їх гомогенності лежить в інтервалі заміщень 

0≤x≤0,05. Об‘єм елементарної комірки збільшується симбатно з розміром 

лужноземельного металу, який заміщує лантан. Співставлення результатів СЕМ-

досліджень і даних про розміри зерен, отриманих з дифракційного експерименту 

показано, що більшість частинок знаходяться в агрегованому стані. 
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Знайдено величини оптичних щілин забороненої зони для зразків  

La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = Ca, Sr, Ba; x=0,05) і чистого LaCoO3-δ які складають 2,14, 

2,07, 2,01 і 2,43 eV відповідно. ЕПР спектроскопічним дослідженням встановлено, 

що у всіх зразках, (крім стронцій - вмісного) парамагнітні іони Co
2+

 від домішки 

Co3O4, які знаходяться в різному локальному оточенні та мають різний ступінь 

обмінної взаємодії між собою; містяться у вигляді ланцюгових фрагментів-Co
2+

-O
2-

-

Co
2+

-O
2-

-Co
2+

-O
2— 

 і містять дефектні центри Со
2+
, які утворюються при десорбції 

решіткового кисню (β-кисню) з поверхні 

3+ - 3+ 2+ 2+

(surf) 2 (surf) (surf) O (surf) 2

1
Co O Co Co V Co + O (g)

2


 або в 

процесі дифузії кисню з об‘єму матеріалу на поверхню 

3+ - 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ - 3+

(bulk) 2 (bulk) (surf) O (surf) (bulk) O (bulk) (surf) 2 (surf)Co O Co  + Co V Co Co V Co  + Co O Co
. В стронцій вмісних зразках 

La0,85Lix0,05Sr0,01CoO3-δ існують переважно феромагнітні кластери Co
3+

-Co
4+

. 

Вперше методом феромагнітного резонансу для зразків складу 

La0,7Li0,1M0,2CoO3-δ, де M = Ca, Sr, Ba виявлено антиферомагнітний характер 

обмінної взаємодії між іонами кобальту. 
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РОЗДІЛ 5. СКЛАДНІ КУПРАТИ РЗЕ ТА ЛУЖНИХ І ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ 

МЕТАЛІВ. 

 

5.1 Дослідження фазоутворення в системі Ba-Cu-O. 

 

Одним із актуальних питань при дослідженні ВТНП сполук є вплив купрату 

барію на властивості, а також стабільність надпровідних систем. Купрат барію - 

BaCuO2, є однією із постійних супутніх фаз високотемпературних надпровідників, 

яка чітко ідентифікується на дифракційних рентгенівських спектрах. Але існує 

декілька думок що до ідентифікації вищенаведеної фази на дифрактограмах ВТНП: 

це можуть бути або відбиття від площин BaO-CuO, або фаза вкорінення. Також 

широко не досліджувались електричні властивості сполук у системі Ba-Cu-O в 

низькотемпературному інтервалі (273-78 К). 

Автори [581] вказують на можливість існування, крім уже відомої фази 

BaCuO2, сполук складу Ba2CuO3 і Ba3CuO4, але не дають ніякої інформації про 

хімічні і структурні особливості цих складних оксидів, крім високої реакційної 

здатності з вологою повітря і вуглекислим газом. 

Відкриття явища високотемпературної надпровідності в кінці ХХ століття, як 

відмітив Абатіста [582], спонукало наукову спільноту направити свої зусилля на 

вивчення системи Ba-Cu-O. Зокрема, досліджено процеси фазоутворення в системі 

Ba-Cu-O з різним атомним співвідношенням Ba:Cu, побудовано фазові діаграми 

стійкості сполук, для однофазних зразків розраховано параметри елементарної 

комірки та визначено термодинамічні характеристики [380, 384, 583-585]. Купрат 

барію BaCuO2 (Ba:Cu = 1:1) є однією із домішкових фаз, які вдається зафіксувати 

при синтезі Ba-вмісних оксидних надпровідників. Цей факт дозволяє стверджувати, 

що одним із проміжних етапів на шляху формування надпровідної фази є утворення 

BaCuO2. Недарма деякі автори використовують його як прекурсор при синтезі Ba-

вмісних оксидних надпровідників [586, 587]. Тому дослідження процесів 

фазоутворення в даній системі дає змогу встановити взаємозв‘язок між 
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надпровідними властивостями ВТНП та їх фазовим складом і фізико-хімічними 

властивостями. 

Проаналізувавши літературні джерела, можна виділити кілька аспектів, які 

стосуються дослідження системи Ba-Cu-O, а саме: 1) незважаючи на велику 

кількість існуючих на сьогодні методів синтезу найбільш поширеним способом 

одержання сполук у цій системі є керамічний з використанням карбонату барію та 

оксиду міді як вихідних речовин [384, 583]; 2) знайдено, що мінімальне 

співвідношення Ba:Cu, при якому вдалося одержати індивідуальну сполуку BaCu3O4 

дорівнює 1:3, а максимальне – 3:1 (Ba3CuO4) [582]; 3) дані, що стосуються фізико-

хімічних властивостей купратів барію, зокрема електричних та магнітних, майже 

відсутні в науковій літературі. Науковий інтерес полягає у вивченні процесів 

фазоутворення в системі Ba-Cu-O з різним співвідношенням Ba:Cu та дослідженні 

електричних властивостей зразків, одержаних за окисно-відновною взаємодією за 

твердофазною реакцією між нітратом барію та оксидом міді. 

Всі зразки в системі Ba-Cu-O синтезовано за твердофазною методикою (Розділ 

2). Аналіз вмісту кисню для купратів проводився за методикою, описаною раніше в 

(Розділі 2) [492]. Похибка визначення оксигенного індексу при використанні методу 

йодометричного титрування становить 0,02 на формульну одиницю. 

Вибір нітрату барію замість традиційного карбонату барію дозволяє понизити 

температуру синтезу приблизно на 573 К, а також забезпечує більш ефективну 

гомогенізацію вихідної шихти за рахунок проходження, фактично, окисно-відновної 

реакції між нітратом барію та оксид міді.  

Загальний процес окисно-відновної взаємодії між барій нітратом і купрум (ІІ) 

оксидом можна схематично зобразити наступним чином: 

nBa(NO3)2 + mCuO = BanCumOn+m+0,5δ + 2nNO2
↑
 + (0,5n-0,25δ)O2

↑
  (5.1) 

де δ – частка Cu
2+

 (абс. од.), яка перетворилася в Cu
3+

; х = 0,5δ – індекс 

нестехіометричності, обумовлений окисненням Cu
2+

 в Cu
3+

 і кількісно характеризує 

кисневу нестехіометрію; 1≤n≤3; 1≤m≤3; 0≤δ≤1; 0≤x≤0,5. 

Спочатку наважки нітрату барію та оксиду міді, взяті у мольних 

співвідношеннях 1:3, 1:2, 1:1, 2:1, 3:1, 2:3, 3:2, ретельно гомогенізували шляхом 
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механічного перетирання в агатовій ступці. Отриманий порошок засипали у 

фарфорові тиглі, поміщали в муфельну піч та піддавали термообробці на повітрі до 

температури 1123К із швидкістю нагріву 50 К/год. з витримкою 96 годин при 

кінцевій температурі для повноти проходження твердо фазної реакції. 

Повільне нагрівання вихідних компонентів необхідно для того, щоб уникнути 

неконтрольованого розпушування шихти за рахунок розкладу нітрату барію з 

виділенням NO2 та О2. Охолодження зразків відбувалось самочинно в печі. Після 

охолодження одержані зразки перетиралися, пресувалися у таблетки, і знову 

прожарювалися. Таку процедуру повторювали три рази через кожні 32 години 

прожарювання.  

Фазовий склад зразків після кожного із циклів прожарювання та визначення 

параметрів кристалічної гратки для однофазних складів визначався з допомогою 

порошкової рентгенографії. 

В ході дослідження взаємодії у системі Ba-Cu-O при 1123К на повітрі з усіх 

синтезованих зразків вдалося отримати лише дві чисті сполуки, а саме BaCuO2+δ  та 

Ba2Cu3O5+δ. Всі інші зразки виявилися сумішами фаз. Результати фазового аналізу 

приведено в таблиці 5.1.  

Враховуючи, що купрат барію присутній у всіх гетерофазних системах, можна 

зробити висновок: фаза, яка відповідає стехіометричному співвідношенню Ba:Cu = 

1:1 є більш термодинамічно стійкою в даних умовах проведення синтезу, причому 

найбільший ступінь окиснення міді спостерігається при мольному співвідношенні 

Ba:Cu = 1:2, а найменший, при мольному співвідношенні Ba:Cu = 3:1.  

Залежність середнього ступеня окиснення міді від вмісту міді у купратах 

наведено на рисунку 5.1 максимальний середній ступінь окиснення міді знаходиться 

в інтервалі мольних співвідношень Ba/Cu 0,5-1,5. 

Для вибору оптимальної температури та часу ізотермічної витримки при 

синтезі однофазних купратів барію BaCuO2+δ та Ba2Cu3O5+δ  було проведене 

комплексне дослідження синтезованих сполук використовуючи методи ІЧ-

спектроскопії та рентгенівської дифракції. 
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Як приклад на рис. 5.2 наведено зміну ІЧ спектрів для купрату барію BaCuO2+x 

від часу прожарювання у діапазоні 400-1000 см
-1
, у якому смуги поглинання 

відповідають валентним коливанням метал-оксиген. 

Таблиця 5.1 

Фазовий аналіз синтезованих купратів з різним мольним співвідношенням Ba:Cu. 

Номінальний 

склад 

ССО Cu
n+

 Фазовий склад R, МОм C, пФ 

B
a/
C
u

 

BaCu3O4.25 2.17 BaCuO2.25, CuO 0,017 - 1:3 

BaCu2O3.29 2.29 BaCuO2.29, CuO 3.1 2.06 1:2 

BaCuO2.23 2.47 BaCuO2.23 0,018 4.42 1:1 

Ba2CuO3.21 2.42 BaCuO2.21, BaO 2.3 2.41 2:1 

Ba3CuO4.15 2.30 BaCuO2.15, BaO 1.1 1.61 3:1 

Ba2Cu3O5.70 2.47 Ba2Cu3O5.70 0,23 4.84 2:3 

Ba3Cu2O5.30 2.45 BaCuO2.15, BaO 50 2.08 3:2 
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Рис. 5.1. Залежність середнього ступеня окиснення міді від мольного 

співвідношення міді відносно барію у купритах барію. 

 

На рисунку 5.2 можна побачити, що чіткі полоси поглинання ІЧ- спектрів 

BaCuO2+δ проявляються після 46 годин прожарювання при 1123 К. Знайдені 



229 

положення полос поглинання в спектрах і їх інтенсивність не змінюються при 

витримці в часовому інтервалі 46-80 годин. 

1000 900 800 700 600 500 400

см
-1

 80 год

 46 год

 36 год

 8 год

 

Рис. 5.2. Зміна ІЧ спектрів BaCuO2+δ від часу прожарювання в області 400-1000 см
-1

. 

 

На прикладі двох зразків BaCuO2+δ та Ba2Cu3O5+δ було проведено дослідження 

зміни динаміки дифракційних картин в залежності від часу їх прожарювання. На 

рисунках 5.3 та 5.4 наведені еволюційні зміни дифрактограм з часом прожарювання 

для обох зразків. 

Для визначення оптимального часу, за який утвориться однофазний продукт 

BaCuO2+δ при даних умовах було досліджено зміну дифрактограм в залежності від 

часу термообробки при температурі 1123 К. Умови утворення Ba2Cu3O5+δ були 

аналогічними. 

Як видно з рис. 5.3, після 8 годин прожарювання на рентгенограмі зразку 

спостерігається широке аморфне гало в інтервалі кутів 10≤2θ≤30º, оскільки процес 

формування кристалічної структури нової фази не завершився, а співвідношення 

сигнал/фон залишається малим.  
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Рис. 5.3. Дифрактограма BaCuO2+δ в залежності від часу термообробки. 

 

При аналізі рентгенівських даних зразку BaCuO2+δ представлених на рисунку 

5.3 можна зробити висновок, що однофазний продукт повністю формується за даних 

умов синтезу за 46 годин прожарювання. 

 

Рис. 5.4. Дифрактограма Ba2Cu3O5+δ в залежності від часу прожарювання при  

1123 К: 1 – 8 годин; 2 – 30 годин; 3 – 46 годин; 4 – 86 годин. 
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На рисунку 5.4 можна побачити, що при восьми годинному прожарюванні 

зразку майже не відбувається фазоутворення. Уже при 36 годин термообробки 

утворюється фаза з певним стехіометричним співвідношенням, про що свідчать 

досить інтенсивні піки на дифрактограмах. При прожарюванні зразку 86 годин, 

суттєвих змін у дифракційних картинах не спостерігалося, в порівнянні з 

рентгенівськими даними, отриманими при термічній обробці 46 год. Отже, 

встановлено, що для зразку Ba2Cu3O5,70, мінімальний час термічної обробки 

становить 86 годин. 

Дифрактограми однофазних продуктів були проіндексовані в кубічній (для 

BaCuO2+δ) та тетрагональній (Ba2Cu3O5+δ) сингоніях. За даними індексування 

розраховані параметри елементарної комірки (табл. 5.2). Похибки визначення 

знаходились в межах 1·10
-4
нм для параметрів a та c, а для об'єму кристалічної 

гратки – 1·10
-4

 нм
3
. 

Таблиця 5.2 

Параметри елементарної комірки для BaCuO2+δ та Ba2Cu3O5+δ 

Склад 

сполуки 

Просторова 

група 

Сингонія 
a, нм с, нм V, нм

3
 

BaCuO2+δ  Im3m Кубічна 1,8290(4) - 6,1186(2) 

Ba2Cu3O5+δ  P42/mсm Тетрагональна 1,2953(6) 0,9157(4) 1,5364(3) 

 

У синтезованих СОС купрум знаходиться у ступенях окиснення +2 та +3. 

Приймаючи до уваги, що синтезовані зразки є сполуками нестехіометричними 

(бертолідами) за оксигеном, тому для визначення точного значення кисневого 

індексу проводили йодометричне титрування (Розділ 2), за результатами якого було 

розраховано індекс нестехіометричності δ (табл. 5.3). 

Оскільки зразки досліджуваної системи демонструють високі значення опору, 

то для дослідження їх електричних властивостей при кімнатній температурі було 

використано метод імпедансної спектроскопії (комплексного імпедансу). Імпедансні 

годографи Z′= f(Z′′), де Z′, Z′′ − дійсна та уявна частина комплексного опору системи 

(Z
*
= Z′-jZ′′, j – уявна одиниця) отримували на імпедансному спектрометрі Autolab  
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Таблиця 5.3 

Значення індексу нестехіометричності, середній ступінь окиснення купруму та 

параметри еквівалентної схеми для сполук BaCuO2+δ  та Ba2Cu3O5+δ  

Співвідношення Ba:Cu 1:1 2:3 

Індекс нестехіометричності δ 0,23 0,70 

Середній ступінь окиснення купруму Cu
n+

 2,46 2,47 

Опір R, МОм 0,02 0,23 

Ємність C, пФ 4,42 4,84 

Час релаксації ηmax, мкc 1,72 34,21 

 

PGSTAT 12/FRA-2 в діапазоні частот 10
-2

-10
6
 Гц при кімнатній температурі. Як 

електроди використовували струмопровідний лак, який наносився на плоскі 

поверхні таблеток. Частотні залежності комплексного імпедансу Z
*
аналізувалися 

графоаналітичним методом з використанням програмного пакету Zview 3.3a 

(Scribner Associates Inc.: Southern Pines, NC.) [588]. Похибки апроксимації не 

перевищували 4 %. 

Як правило, імпедансний спектр полікристалічного матеріалу в комплексній 

площині має дві дуги, що свідчить про вклад в загальну провідність матеріалу 

об‘єму зерен та їх границь. Однак у випадку купратів барію вдалося зафіксувати 

лише одну дугу, що може бути обумовлено їх високою однорідністю. 

Вивчення відгуку системи на збуджуючий синусоїдальний сигнал малої 

амплітуди дозволяє детально досліджувати процеси переносу заряду в матеріалі, які 

пов‘язані з поляризаційними ефектами. При розрахунку результатів імпедансних 

вимірів керувалися роботами [589-591]. 

Описати дійсну Z′ та уявну Z′′ частини повного імпедансу для даної 

еквівалентної комірки можна наступними формулами [592]: 

2

R
Z' = 

1+(ωRC)          (5.2)  

та  
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2

ωRC
-Z'' = R

1+(ωRC)

 
 
  ,        (5.3)  

де R та C опір та ємність комплексного опору, ω – кутова частота (ω = 2Ҕf). 

Параметри R та C були обчислені за допомогою методу найменших квадратів, 

який використовувався, щоб мінімізувати різницю між експериментальними та 

розрахунковими даними. Величини параметрів наведені в таблиці 5.3. Побудовані 

графіки на рис. 5.5 показують хорошу відповідність розрахункових ліній з 

експериментальними даними, а це свідчить про те, що запропонована еквівалентна 

електрична схема досить добре описує систему матеріал-електрод.  

На рисунку 5.5а та рис.5.5б зображено зміну реальної частини імпедансу (Z′) в 

залежності від частоти для BaCuO2,23 та Ba2Cu3O5,70, відповідно. Значення Z′ 

зменшується зі збільшенням частоти, що вказує на збільшення провідності 

полікристалічних зразків з частотою. Наявність піку на частотній залежності уявної 

частини імпедансу (Z′′) свідчить про наявність релаксаційних процесів в обох 

купратних зразках. За величиною частоти ωmax, що відповідає максимальному 

значенню Z′′, можна визначити найбільш імовірний час релаксації ηmax згідно з 

співвідношенням ωmaxηmax=1 (див. табл. 5.3). 

  

а) б) 

Рис. 5.5. Частотні залежності реальної та уявної складової комплексного імпедансу 

для BaCuO2,23 (а) та Ba2Cu3O5,70 (б). 

 

Залежності уявної складової імпедансу Z′′ від дійсної Z′ (діаграми Найквіста) 

для BaCuO2,23 та Ba2Cu3O5,70 зображені на рис. 5.6а та рис. 5.6б, відповідно. Слід 
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відмітити, що на рис. 5.6а ліва частина дуги не перетинає вісь Z′, оскільки значення 

верхньої межі частотного діапазону є недостатнім.  

 

  

а) б) 

Рис. 5.6. Діаграми Найквіста для BaCuO2,23 (а) та Ba2Cu3O5,70 (б). 

 

Для інтерпретації діаграм Найквіста, дані експерименту були проаналізовані за 

допомогою програмного забезпечення Zview 3.3a. Використана для апроксимації 

еквівалентна схема (рис. 5.7) складається із паралельно з‘єднаних опору R та ємності 

C. Наявність однієї дуги годографах імпедансу дозволяє зробити висновок про те, 

що об‘ємний опір зразків вносить більший вклад в загальний опір, а провідністю на 

границях зерен можна знехтувати. Також даний факт свідчить про високу 

однорідність досліджуваних купратів барію. 

 

Рис. 5.7. Еквівалентна електрична схема для однофазних зразків системи Ba-Cu-O. 

 

Для зразка BaCuO2,23  було проведено ЕПР-спектроскопічні дослідження при 

кімнатній температурі (рис. 5.8). Сигнал на спектрах ЕПР обумовлений 

парамагнітними іонами Cu
2+

 (3d
9
), і має вигляд несиметричної лінії з ΔH(I) = 292,42 

Гс та ΔH(II) = 266,67 Гс. Розраховані значення g|| та g┴ складають 2,217 та 2,120 

відповідно, що узгоджується з літературними даними [593, 594]. 
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Рис. 5.8. ЕПР спектр BaCuO2,23. 

 

Для визначення концентрації парамагнітних центрів BaCuO2,23 було 

співставлено площі лінії поглинання ЕПР із сигналом від однієї з ліній надтонкої 

структури Cu
2+

 еталонного зразку CuSO4·5H2O. Концентрація парамагнітних центрів 

для BaCuO2,23 складає 1,226·10
21
. Було також знайдено середній ступінь окиснення 

міді 2,49, що узгоджується з даними йодометричного титрування. Дещо більше 

значення середнього ступеня окиснення купруму (2,49) в порівнянні з 

йодометричним аналізом (2,47) можна пояснити утворенням різних парамагнітних 

форм оксигену на поверхні зразку, який фіксується методом електронного 

парамагнітного резонансу. 

Як відомо, метод Рітвельда [595] використовує метод найменших квадратів для 

уточнення і наближення теоретичної лінії всього профілю дифрактограми до її 

вихідної моделі. Для уточнення параметрів елементарної комірки BaCuO2,23 

проводився повнопрофільний аналіз методом Рітвельда за допомогою програми 

FullProf [596-599]. Співпадіння теоретичного та експериментального профілів 

рентгенограм, якого вдалося досягти в рамках даного досліду, ілюструє рис. 5.9. На 

рисунку зображено теоретичну та експериментальну дифрактограми, у нижній 

частині рисунку наведена різницева крива. Результуючі значення факторів 
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недостовірності склали: Rb=7.66, Rp=7.31.Отримані значення параметрів 

елементарної комірки: а=1,82910(3) нм, V=6,1194(2) нм
3
). 

За отриманими даними було побудовано та проаналізовано елементарну 

комірку BaCuO2,23. В ній було помічено кілька структурних елементів утворених 

міддю та оксигеном (рис. 5.10). 

У кластері Cu6O12 атоми міді утворюють правильний шестикутник із довжиною 

Cu-Cu 0,3246 нм, Cu-O 0,1984 нм. 

У структурному елементі Cu12O24 атоми купруму утворюють правильний 

багатогранник – ікосаедр. Довжина ребра, тобто відстань Cu-Cu, така ж як і в 

Cu6O12. Довжина звязків Cu-O відповідно 0,1969 нм. 

Третім структурним елементом є частина ребра елементарної комірки. Цей 

елемент вступає своєрідним містком між кластерами Cu12O24, що можна побачити в 

нижній частині рисунку. 

 

 

Рис. 5.9. Дифракційний спектр для BaCuO2,23, оброблений за методом Рітвельда. 

Наведено експериментальні точки, розрахункові та різничні криві. Положення 

брегівських рефлексів показано вертикальними мітками. 
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Рис. 5.10. Структурні елементи елементарної комірки BaCuO2,23. 

 

5.1.1 Електричні властивості BaCuO2.25 синтезованого з використанням 

вторинного індукційного нагріву. 

 

Одним із перспективних технологічних підходів у синтезі неорганічних 

полікристалічних, керамічних та наноматеріалів, є використання високочастотного 

індукційного нагріву (ВЧІН), як способу перетворення електромагнітної енергії в 

теплову. На сьогоднішній день ВЧІН успішно використовується при плавці металів 

та сплавів, а також для одержання різноманітних класів неорганічних сполук: 

зокрема, феритів [600], цеолітів [601], карбідів [602], боратів [603], фосфатів [604], 

наноструктурних оксидних матеріалів [605-607], вуглецевих нанотрубок (CNT) 

[608], біокераміки [609] тощо. 

До переваг такого методу термообробки варто віднести: простоту, екологічну 

безпеку, низьку собівартість, мінімальну енергоємність, а також можливість 

проводити синтез впродовж декількох хвилин з рівномірним розподілом тепла 

безпосередньо по об‘єму зразка. Однак, вихідні компоненти не завжди мають високу 

електропровідність і, зазвичай, є індиферентними до змінного магнітного поля, тому 



238 

нагрівання реакційної суміші не відбувається. В таких випадках використовують 

вторинний індукційний нагрів, при якому джерелом нагріву слугує провідний 

матеріал тигля або підкладки. 

Купрат барію є найбільш термодинамічно стабільною сполукою в потрійній 

системі Ba-Cu-O, плавиться конгруентно при температурі близько 1293 К, має 

широку область існування, обумовлену значною катіонною та кисневою 

нестехіометрією [610], використовується як прекурсор для синтезу барій-вмісної 

високотемпературної надпровідної (ВТНП) кераміки [586], а також є флюсом при 

вирощуванні монокристалів надпровідних купратів [587]. Відомо, що на фізичні 

властивості надпровідних купратів суттєво впливають домішки різної природи, 

зокрема BaCuO2, який часто детектується на дифракційних картинах ВТНП 

матеріалів як супутня фаза. Згідно з дослідженнями різних авторів [611] присутність 

навіть кількох відсотків BaCuO2 у YBa2Cu3O7 може привести до збільшення питомої 

теплоємності кінцевого продукту, хоча теплопровідність при цьому залишиться 

незмінною. В роботі [612] встановлено, що додавання BaCuO2-x до  

(Sm0,5Eu0,5)Ba2Cu3O7-δ (SE123) дозволяє успішно виростити монокристал з мольним 

співвідношенням BaCuO2-х:SE123 = 0,16:1 з різким переходом в надпровідний стан 

при температурі TC = 94 K, в той час як для чистого SE123 TC = 90 K. Слід 

зазначити, що в залежності від умов синтезу купрату барію співвідношення Ba/Cu, 

Cu
2+

/Cu
3+
, індекс кисневої нестехіометрії буде змінюватися, що безумовно 

впливатиме на цільові властивості BaCuO2-δ та подібних йому сполук. Так, значення 

енергії активації провідності Ea для BaCuO2 (ступінь окиснення купруму +2) 

дорівнює Ea1 = 0,28еВ у низькотемпературній та Ea2 = 0,33еВ у високотемпературній 

областях, а для BaCuO2,5 (ступінь окиснення купруму +3) Ea1 = 0,22еВ та Ea2 = 

0,30еВ, відповідно [613]. Проте використання BaCuO2 або BaCuO2,5 як вихідних 

компонентів для синтезу, наприклад, YBa2Cu3O7кераміки не матиме значного 

впливу на його надпровідні властивості. 

Для синтезу купрату барію використовували Ba(NO3)2 (х.ч.) і CuO (х.ч.) взятих 

у еквімолярних співвідношеннях відповідно до хімічної реакції: 

Ba(NO3)2 + CuO → BaCuO2+δ + 2NO2 + (0,5-0,5δ)O2   (5.4) 
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де δ – індекс нестехіометричності, обумовлений частковим окисненням Cu
2+

 в 

Cu
3+

 і кількісно характеризує кисневу нестехіометрію. 

На рис. 5.11 наведено графік залежності температури від часу синтезу в 

індукційній печі. Загалом синтез тривав впродовж 40 хв. Умовно процес синтезу 

BaCuO2+δ можна поділити на три етапи. На першому етапі (індукційний нагрів) 

відбувається розігрівання реакційної суміші від кімнатної температури до 

температури синтезу зі швидкістю близько 50 К/хв. Відносно повільне нагрівання 

вихідних компонентів було необхідним для того, щоб уникнути неконтрольованого 

розпушування шихти за рахунок розкладу барій нітрату з виділенням NO2 та О2. 

При цьому спостерігається усадка, що візуально помітно за зменшенням об‘єму 

взятих порошків. Другий етап (ізотермічна витримка) тривав 20 хв., що є 

оптимальним часом твердофазної взаємодії оксидів барію та купруму з утворенням 

бажаного продукту. Після припинення пропускання змінного струму через індуктор 

настає третій етап – охолодження. Воно відбувається впродовж 3 хв. Враховуючи 

значну різницю температур оточуючого середовища та реакційної зони, швидкість 

процесу охолодження коливається від 600 К/хв. (573 ≤Т≤ 1173К) до 300 К/хв. (300 

≤Т≤ 573К). Таке різке зниження температури, на думку деяких авторів, сприяє  
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Рис. 5.11. Температурно-часова діаграма синтезу купрату барію. 
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кристалізації чистого без домішок купрату барію. Плавно регулюючи величину 

змінного струму вдається досягти більш повільного охолодження. Це створює 

передумови для можливого практичного використання вторинного індукційного 

нагріву при вирощуванні монокристалів не лише металічних сплавів, але й оксидних 

сполук, в тому числі ВТНП матеріалів. 

Також варто зазначити, використовуючи як матеріал човника графіт, нам не 

вдалося одержати повністю окиснений BaCuO2+δ (δ = 0,5), так як при високих 

температурах відбувається часткова взаємодія продукту з матеріалом тигля. Таким 

чином на підставі результатів йодометричного титрування та фазового аналізу 

встановлено, що контакт порошку купрату барію із стінками човника при Т = 1173 К 

змінює його кисневу нестехіометрію (δ = 0,25) (табл.5.4), а на фазовий склад не 

впливає. 

Експериментальну, розраховану та різницеву дифрактограми купрату барію із 

зазначенням положень брегівських кутів зображено на рис. 5.12. За даними 

рентгенофазового аналізу (РФА) встановлено, що у межах чутливості  

Таблиця 5.4 

Уточнені параметри елементарної комірки, індекс нестехіометричності та середній 

ступінь окиснення міді для BaCuO2+δ. 

Параметри елементарної 

комірки 

Індекс 

нестехіометричності 

δ 

ССО Cu
n+

 

a, нм V, нм
3
 

1,82996(7) 6,1281(7) 0,25(2) 2,5 

 

дифракційного експерименту зразок вихідного складу BaCuO2+δ не містив домішок 

інших фаз. Відбиття на порошковій дифрактограмі проіндексовано в кубічній 

сингонії (просторова група Im3m). Для уточнення кристалографічних параметрів 

синтезованого купрату проведено повнопрофільний аналіз по методу Рітвельда. Як 

модель використано структурні дані сполуки Ba0,98CuO2 [614]. Підтвердженням 

правильності вибраної моделі слугує критерій χ
2
 = 1,97 та фактори достовірності 

RBragg(%) = 4,42 і Rf(%) = 3,61. Уточненні значення періодів елементарної параметри 
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елементарної комірки сполуки BaCuO2,25 наведено у табл. 5.4 і добре узгоджуються з 

літературними даними [615]. 

Згідно з результатами хімічного аналізу склад купрату барію, синтезованого в 

індукційній печі, характеризується кисневою нестехіометрією з індексом 

нестехіометричності δ = 0,25. Формально в структурі BaCuO2,25, 50% міді 

знаходиться в ступені окиснення +2, а решта 50% - +3. Часткове окиснення іонів 

міді (Cu
2,5+

) обумовлює дефектність купрату барію, а це, в свою чергу, впливає на 

його електричні властивості [616]. 

Дослідження електричних властивостей проводилося методом імпедансної 

спектроскопії. На рис. 5.13 зображено графіки залежності уявної складової 

імпедансу Z'' від дійсної Z' (діаграми Найквіста) для BaCuO2,25 при температурах від 

453 до 593 К. Наявність однієї дуги на годографах імпедансу дозволяє зробити 

висновок про те, що об‘ємний опір зразку вносить більший вклад в загальний опір, а 

провідністю на границях зерен можна знехтувати. Також даний факт свідчить про 

високу однорідність досліджуваного купрату барію та існування лише одного  

 

Рис. 5.12. Експериментальна (кільця), розрахована (лінія) та різницева між 

експериментальною і розрахованою (знизу) дифрактограма BaCuO2,25. Вертикальні 

риски відображають положення брегівських відбиттів. 
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основного механізму електричної провідності при 453 К<T<593 К. В дослідженому 

температурному діапазоні діаметр (Z''-Z')-півкіл зменшується при зростанні 

температури. Як видно з рис. 5.13 центри півкіл знаходяться нижче осі абсцис, що 

вказує на відхилення від ідеальної дебаєвської поведінки. Для інтерпретації діаграм 

Найквіста, дані експерименту були проаналізовані за допомогою програмного 

забезпечення Zview 3.3a. Використана для апроксимації еквівалентна схема 

представлена на вставці до рис. 5.13 і складається із паралельно з‘єднаних опору R 

та елемента постійної фази CPE. 

Імпеданс ZCPE описується відношенням: 

1
 = 

( )
CPEZ

A j           (5.5) 

де ω – кутова частота (ω = 2Ҕf),  = 1j  ; А є параметром елементу СРЕ 

(виражений в фарадах), α визначає ємнісну природу елементу та не залежить від 

температури: якщо α =1 то елемент СРЕ є ідеальним конденсатором, а якщо α =0 – 

частотно-незалежним резистором. Описати дійсну Z′ та уявну Z′′ частини  
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Рис. 5.13. Діаграми Найквіста для BaCuO2,25 при різних температурах. Суцільні 

криві описують експериментальні дані у відповідності із запропонованою 

еквівалентною схемою (вставка). 
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комплексного імпедансу для даної еквівалентної комірки можна наступними 

формулами [589]: 

2 2

1 cos
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1 cos + sin
2 2

b b

b b

R R A

R A R A

  
   

  
      
       

      



 




 
 

     (5.6) 

2

2 2

sin
2

-Z  = 

1 cos + sin
2 2

b

b b

R A

R A R A

 
 
 

      
       

      



 




 
 

.     (5.7) 

Параметри Rb, A та α були отримані методом найменших квадратів, який 

використовувався, щоб мінімізувати різницю між експериментальними (символи) та 

розрахунковими (суцільна лінія) даними. Величини параметрів наведено в табл. 5.5. 

Побудовані графіки на рис. 5.13показують хорошу відповідність розрахункових 

ліній з експериментальними даними, а це свідчить про те, що запропонована 

еквівалентна електрична схема досить добре описує систему матеріал-електрод. 

Таблиця 5.5 

Значення параметрів еквівалентної електричної комірки для BaCuO2.25 при різних 

температурах. 

T, K Rb, Ohm A·10
-7

, F ηb, μs 

453 556 2,96 2,85 

473 443 3,30 2,36 

493 379 3,69 2,15 

513 298 4,04 1,79 

533 215 4,48 1,35 

553 166 4,95 1,12 

573 133 5,34 0,93 

593 85 5,22 0,58 
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Значення α становить 0,78, що підтверджує слабку взаємодію між локалізованими 

станами. Опір в об‘ємі зерна Rb проявляє тенденцію до зниження зі збільшенням 

температури. Це означає, що об‘ємна провідність симбатно змінюється з 

температурою, а типовий негативний температурний коефіцієнт опору вказує на 

напівпровідниковий характер провідності купрату барію. 

Для розуміння динаміки мобільності (механізму релаксаційних процесів) у 

BaCuO2,25 було побудовано частотні залежності реальної Z′(f)та уявної Z′′(f)частини 

повного електричного імпедансу при різних температурах (рис. 5.13). Як видно із 

вставки на рис. 5.14, значення Z′ зменшуються зі збільшенням частоти змінного 

струму і температури, що вказує на одиничний процес релаксації в системі, при якій 

відбувається збільшення провідності з ростом температури. При високих частотах 

(~5·10
5
 Гц) криві Z′(f) зливаються незалежно від температури, що може бути 

пов'язано із вивільненням просторового (об‘ємного) заряду [592].  

 

Рис. 5.14. Частотна залежність уявної Z′′ та дійсної Z′ (вставка) частин повного 

імпедансу для BaCuO2,25 при різних температурах. 
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Частотна залежність уявної частини імпедансу Z′′(f) при різних температурах 

характеризує процес релаксації в об‘ємі кристаліта. При зростанні температури 

максимуми кривих Z′′(f) зміщуються у високочастотну область, що вказує на 

залежність об‘ємних зарядів від температури та частоти. При цьому найбільш 

ймовірний час релаксації діелектричної поляризації в об‘ємі зерна кристаліту  

ηb = 1/(2Ҕfr)        (5.8) 

де fr – частота релаксації, яка визначається із максимуму кривих Z′′(f), зменшується 

при підвищенні температури, що вказує на зростання втрат у зразку. 

На рис. 5.15 зображено зміну електричної провідності ζ з частотою при різних 

температурах. Така залежність є типовою і, як повідомляється в [617, 618], може 

бути пов‘язана з утворенням просторового заряду на електродах. Оскільки при 

зменшенні частоти все більше число носіїв заряду акумулюється на межі поділу фаз 

між електродом та оксидним матеріалом, що й призводить до падіння провідності у 

низькочастотній області. При низьких частотах (10
2
 -10

4
 Гц) значення 

електропровідності є частото-незалежними. Екстраполяція цих лінійних ділянок на 

вісь ординат дає значення провідності при постійному струмі (ζdc). Така  

 

Рис. 5.15. Графік залежності провідності від частоти в температурному інтервалі  

453 К≤ Т ≤593 К. На вставці представлено температурну залежність 

електропровідності при постійному струмі ζdc у координатах Арреніуса. 
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низькочастотна поведінка кривої ζ(f) пояснюється в рамках моделі резонансної 

стрибкової провідності [619], згідно з якою при низьких частотах і/або високих 

температурах провідність виникає завдяки стрибкам носіїв заряду з одного 

локалізованого стану до іншого за рахунок довготривалого поступального руху. У 

високочастотній області (f>10
4
 Гц) електропровідність зростає симбатно з частотою 

відповідно до закону  

ζ(ω)= ζdc + Aω
n
        (5.9) 

де ζdc– питома електропровідність, виміряна при постійній силі струму; ω= 2Ҕf – 

кругова частота; Ата n– параметри, які залежать від температури та складу [619].  

Температурна залежність електричної провідності ζdc (вставка рис. 5.15.) має 

напівпровідниковий характер і добре описується рівнянням Арреніуса у вигляді: ζdc 

= Bexp(-Edc/kBT), де B – передекспоненційний множник, Edc – енергія активації носіїв 

заряду, kB – стала Больцмана і Т – абсолютна температура. Отже, для BaCuO2.25 

термічно активований механізм провідності пояснюється процесом термічно 

активованих стрибків між двома рівнями, розділених енергетичним бар'єром, який 

чисельно дорівнює енергії активації провідності. Величина Edc, розрахована як 

тангенс кута нахилу прямої на графіку ln(ζdc) = f(T
-1
), дорівнює 0,2 еВ. Варто 

зауважити, що знайдене значення енергії активації для BaCuO2+δ (δ = 0,25) є 

меншим, ніж для складу з δ = 0 (Ea = 0,3 еВ) та δ = 0,5 (Ea = 0,26 еВ) [613]. Можна 

стверджувати, що при частковому окисненні міді в структурі BaCuO2,25 створюється 

оптимальна концентрація носіїв p-типу (дірок). Це зумовлює звуження енергетичної 

щілини між валентною зоною та зоною провідності і забезпечує більш високу 

електропровідність в порівнянні з не окисненим BaCuO2 та повністю окисненим 

зразком BaCuO2,5 [620]. 
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5.2 Дослідження впливу катіонного заміщення в різних підгратках Y-123 на 

динаміку надпровідних властивостей. 

5.2.1 Дослідження системи Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (0 ≤ x ≤ 0,25). 

 

Для можливостей стабілізації надпровідної фази, та спроби поліпшення 

надпровідних властивостей було досліджено вплив заміщення Y на Bi в системi 

Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (0 ≤ x ≤ 0,25). 

Ґрунтуючись на тому, що при дослідженні ізоморфного заміщення в ітрієвій 

підгратці для надпровідників типу Y-123 іонами ІІІ b групи Періодичної системи 

елементів Д.І. Менделєєва для системи Y1-xRxBa2Cu3Oz (де R-рідкоземельний 

елемент) існування відповідних фаз R-123 призводить до утворення необмежених 

твердих розчинів. Тільки у випадку заміщень на Ce та Tb, для яких більш 

характерний ступінь окиснення +4, граничне заміщення х становить 0,03 та 0,33 

мольних часточок відповідно [621]. У роботах [622-627] показано, що повне 

заміщення ітрію в сполуці YBa2Cu3Oy (123) на РЗЕ, крім Ce, Pr, Tb, Pm, практично 

не впливає на температуру переходу в надпровідний стан (Тс≈90 К). Аналізуючи 

літературні джерела можна відзначити, що при збільшенні іонного радіусу іонів Ln
3+

 

(Ln= La, Nd, Sm, Eu, і Gd) в положенні Y температура переходу у надпровідний стан 

(Тс) трохи підвищується від лютецію до неодиму, а потім знижується до лантану. 

При дослідженні систем з ізоморфним заміщенням ітрію на іони тривалентних 

металів ІІІ а групи, іони бору не можуть входити при ізоморфному заміщенні до 

підграток ітрію і барію, тому що мають на багато менший іонний радіус. Відомі 

роботи [628-629] в яких вивчалось заміщення міді атомами бору - в системі  

YBa2-хSrхCu3-хBхO7 при цьому заміщенні відбувається погіршення надпровідних 

властивостей максимальна Тс дорівнювала 51 К [628] та 56 К [629] відповідно. 

При дослідженні системи Y1-хСахBa2-уSrуCu3-zBzO7 [630] для складу 

Y0,85Ca0,15Sr0,5Ba1.5Cu2.5B0,5O7 знайдено Тс 55.6К. 

Алюміній також має малий іонний радіус для в ходження до підграток ітрію та 

барію, але входить у підгратку міді, що підтверджено у роботах [631-635] при 

дослідженні системи YBa2Cu3-хAlхO7. Найбільша температура переходу у 
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надпровідний стан зафіксована для сполуки Y0,975Ca0,025Ba2Cu2.975Al0,025O6.89 і 

становить 94.5 К [636]. 

Галій також як і алюміній заміщує тільки купрум [637-640] і понижує Тс. 

Максимальна температура Тс=90,88 К для цієї системи  зафіксована для сполуки  

YBa2Cu2.97Ga0,03O7 [639]. 

На прикладі системи Y1-xАxBa2Cu3Oy (A=In, Tl) [641], було доведено існування 

твердих розчинів до х=0,6. Температура переходу в надпровідний стан у випадку 

індію при невеликих заміщеннях зростає, а потім поступово зменшується зі 

збільшенням х. У системі Y1-xTlxBa2Cu3Oy спостерігається поступове зростання Tc 

при збільшенні вмісту Tl.  

Дослідженню системи Y1-xBixBa2Cu3Oy присвячено декілька робіт [642-645] 

автори досліджень сходяться на думці, що заміщення Y
3+

 на Bi
3+

 не відбувається 

взагалі. У роботі [644] відзначається, що при мінімальній кількості Bi х= 0,02, 

спостерігається утворення іншої фази. Тим не менше було зафіксовано покращення 

електропровідних властивостей при малому вмісті Bi, що може бути наслідком 

зміни коефіцієнту нестехіометричності відносно недопованого зразка. У роботі [642] 

показано, що сполука з х=0,1 має кисневий індекс більший, ніж сполука з х=0,05, 

причому на поверхні зерен Y-123 утворюється фаза BaBiO3-x. 

Для зразків в системі Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (0<x<0,10) показано, що критична 

величина щільності струму, виміряна при 78 К у напрямку, перпендикулярному 

кристалографічній осі с, перевищують 300 А*см
-2 

[646]. 

Таким чином наявність неоднозначних свідчень про систему Y1-xBixBa2Cu3Oz, а 

також відсутність даних кисневої нестехіометрії для цих твердих розчинів потребує 

додаткового їх дослідження. По-перше, оптимальна температура для синтезу СОС з 

оксидом вісмуту становить 1090-1098 К, тому можна очікувати формування рідкої 

фази при відносно низькій температурі і покращення зв‘язку між надпровідними 

зернами. По-друге іонний радіус вісмуту (0,120 нм) є суттєво більший за іонний 

радіус ітрію (0,106 нм), що призводить до обмеження заміщення, але може 

викликати збільшення відстаней між площинами CuO2 та збільшення вмісту 

активного оксигену в цих сполуках. 
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Зразки в системі Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (x=0; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25) було одержано 

класичним керамічним методом шляхом твердофазної взаємодії стехіометричних 

співвідношень порошків CuO, Bi2O3, Y2O3 та BaCO3 (всі реагенти мали чистоту не 

нижче 99,9 %) (Розділ 2). 

Надпровідні властивості синтезованих сполук безпосередньо залежать від 

кристалічної структури, яка в свою чергу, визначається як складом, так і умовами 

протікання процесу, а саме температурою, характером фазових перетворень, що 

супроводжують процес синтезу, а також режимом охолодження після його 

завершення. Підчас синтезу надпровідника шляхом спікання оксидів завдяки їх 

відносно великій хімічній стійкості частина вихідних реагентів не вступає в реакцію 

та залишається в кінцевому продукті як домішки, що значно погіршує його 

надпровідні властивості. Тому для одержання однорідних зразків та підвищення 

повноти проходження твердофазної реакції рекомендується в процесі синтезу 

робити декілька проміжних перетирань зразку з наступною термічною обробкою. 

Твердофазний метод синтезу зразків у системі Y1-xBixBa2Cu3O7-δ здійснювали за 

схемою: 

4BaCO3+(1-x)Y2O3+xBi2O3+6CuO+(1/2−x) O2→ 2Y1-xBixBa2Cu3O7−x+4CO2
↑
 (5.10) 

Для реалізації оптимальних умов твердофазного синтезу були проаналізовані 

режими термообробки у роботах з дослідженням системи Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (див. 

таблицю 5.6). 

Спираючись на режими термообробки у попередніх роботах (Табл. 2.1, 2 

розділ), та кінцеві результати, що були отримані, а також відомості про 

термодинамічні данні по окисленню систем перехідних 3d- металів MeO-O2 (Me – 

Mn, Co, Ni, Cu) [647-649], ми визначили оптимальні значення температури синтезу, 

що складали 1073 К впродовж 100 годин та 673 К в потоці кисню впродовж 7 годин. 

У даному випадку класичний твердофазний метод синтезу обумовлює контроль 

над вмістом карбонатів у шихті в процесі її відпалу. Відсутність карбонатів імовірно 

свідчить про завершення твердофазної реакції. Коли на ІЧ-спектрах зразків були 

відсутні смуги поглинання, характерні для карбонатних груп, порошки пресували у 

таблетки. 
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Таблиця 5.6 

Порівняння умов твердофазного синтезу в системі Y1-xBixBa2Cu3O7-δ 

Температура синтезу, К, 

(атмосфера) 

Тривалість 

прожарювання, годин 

Посилання 

1133 

1203(О2) 

1213(О2) 

673(О2) 

10 

18 

6 

24 

[642] 

12230 

773(О2) 

16 

12 

[643] 

1173 72 [645] 

1143 48 [643] 

1073 

673(О2) 

100 

7 

Дана робота 

До процесу термообробки та на перших її стадіях (10-30 годин) шихта містила 

значну кількість карбонатів (ν=1430-1500 см
-1
) та води (ν=3400, 2400 см

-1
та δ=1640 

см
-1
). Однак після процесу термообробки вода і карбонати поступово видалилися, 

тому на кінцевих ІЧ-спектрах зразків (100 год.) в діапазоні 400-4000 см
-1 
відсутні 

домішкові смуги поглинання (див. рис 5.16). 

Всі одержані зразки були чорного кольору. При термічній обробці спостерігали 

зменшення об‘єму таблеток приблизно на 15%. На рисунку 5.17, де показано зміни, 

які відбуваються на дифрактограмах твердих розчинів Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (0≤х≤0,25) в 

залежності від кількості замісника. Було ідентифіковано основну фазу Y-123 та 

домішкові фази: Ba2YBiO6 з параметром кубічної гратки a=0,8553(4) нм, та CuO, що 

були виявлені при підвищенні ступеню заміщення. За допомогою рентгенофазового 

аналізу було встановлено, що синтезовані тверді розчини мають перовськітоподібну 

структуру з дещо деформованою орторомбічною симетрією.  

Розраховані параметри елементарної комірки та їх довірчі інтервали для фази 

Y-123 наведені на рисунку 5.18. Параметр с для фази Y-123 є практично не змінним, 

а зміна параметрів b відповідає різному вмісту оксигену в даних зразках. Для  
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Рис. 5.16. ІЧ-спектри зразків системи Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (0≤х≤0,25) на різних етапах 

термообробки при 1073 К : А) без термообробки; B) 10 годин ; С) 30 годин; D) 60 

годин; Е) 100 годин. 

 

Рис. 5.17. Дифрактограми зразків Y1-xBixBa2Cu3O7-δ. 
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визначення індексу нестехіометричності було проведено йодометричне титрування 

результати якого показані в табл. 5.7. Відсутність кореляції між результатами 

титрування та рентгенівських досліджень можна пояснити наявністю катіонів Bi
5+

 у 

 

Рис. 5.18. Параметри елементарної комірки зразків Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (0≤х≤0,25) з 

різним ступенем заміщення. 

Таблиця 5.7 

Результати йодометричного титрування зразків Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (0≤х≤0,25). 

 

х 
Наявність 

домішкових фаз 

Кисневий 

індекс 7-δ 

0 однофазний 6.71 

0,05 однофазний 6.74 

0,1 незначні домішки  6.65 

0,15 багатофазний 6.64 

0,20 багатофазний 6.65 

0,25 багатофазний 6.61 
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фазі Ba2YBiO6, що впливає на результати йодометричного титрування, і як наслідок 

в негомогенних зразках з вісмутом реальна кількість кисню на кожну формульну 

одиницю буде нижчою.  

 

5.2.2 Тверді розчини YBa2-xKxCu3O7-δ (0≤x≤0,3) з катіонним типом заміщення в 

підгратці барію. 

 

Заміщення окремих позицій іонів в структурному типі YBa2Cu3O7-δ (Y-123) 

може впливати на електронну структуру ВТНП, вміст кисню, динамічні властивості 

кристалічної решітки, і як наслідок, на характеристики переходу таких матеріалів у 

надпровідний стан. 

З наукової точки зору для виявлення можливого механізму надпровідності 

цікавим є дослідження гетеровалентного ізоморфного заміщення в Y-123 

надпровіднику катіонів барію катіонами калію. Приймаючи до уваги, значення 

іонних радіусів Ba
2+ 

i K
+ 
для к.ч.=12 які складають 0,161 і 0,164 нм відповідно[8]. 

Різниця іонних радіусів складає 2%. Це значення підпадає під емпіричний критерій 

Гольдшмідта який стверджує, що заміщення атомів із збереженням структури 

можливе лише тоді коли різниця в кристалографічних радіусах іонів складає не 

більше 15% [650]. При такому ізоморфному заміщенні повинен відбуватися 

досконалий тип ізоморфізму.  

Відповідно до літературних даних в залежності від сполук калію та методів 

синтезу при одержанні калій-заміщеної кераміки Тс можуть варіюватися в широких 

межах.  

Введення катіонів калію було досліджено при його введенні як у положення 

ітрію так і в положення барію в структурі Y-123 [651]. Показано, що при заміщенні 

ітрію калієм надпровідні властивості руйнуються сильніше, чим при заміщенні 

барію. 

Автори роботи [652] відзначають, що Tc збільшується до 124 K, при 

використанні КОН, або навіть до 135 К, якщо використовується K2CO3 [653]. 
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В інших роботах стверджується, що Tc зменшується при заміні калієм барію в 

Y-123 симбатно зі збільшенням концентрації катіонів калію [654-657]. 

Суперечливі данні по ефекту заміщення барію калієм на надпровідні 

властивості Y-123 потребують уточнення. Тому нами було проведено дослідження 

впливу ізоморфного заміщення на надпровідні властивості та кисневу 

нестехіометрію в системі YBa2-xKxCu3O7-δ (0≤x≤0,3), по заміні барію на калій 

використовуючи в якості вихідних речовин Y2O3, Ba(NO3)2, KNO3, і CuO. 

Для знаходження оптимальних умов термообробки зразків системи  

YBa2-xKxCu3Oy (0≤x≤0,3) було проведено термогравіметричне дослідження частини 

шихти для номінального мольного складу зразка по металам Y:1,95Ba:0,05K:3Cu, 

термограма якого відображена на рис. 5.19. Як видно з наведеної термограми, в 

 

Рис. 5.19. Термограма шихти 0,5Y2O3+1,95Ba(NO3)2+0,05KNO3+3CuO для 

одержання YBa1,95K0,05Cu3Oy. 
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інтервалі температур від кімнатної до 376 К відбувається виділення адсорбованої 

води з зразка (2,8% від початкової ваги). При подальшому нагріві відбувається 

основний процес взаємодії компонентів шихти починаючи 485 К, який переростає в 

сильну екзотермічну реакцію, що починається при 573 К і продовжується до 

температури 853 К. Максимум екзотермічного процесу відповідає температурі 748 К 

(на цей процес припадає втрата 16,4% від початкової маси зразка). Подальше  

підвищення температури починаючи з 963 К призводить до втрати 8% від 

початкової маси і початку кристалізації СОС при Т=1163 К. Загальна втрата маси 

зразка становить – 27,2%. Теоретично обрахована втрата маси складає 24-24,5% в 

залежності від вмісту нестехіометричного кисню. 

Таким чином, за даними термогравіметричного аналізу синтез надпровідної 

кераміки складу YBa1,95K0,05Cu3O7-δ відбувається за температури 1163 К і вище. 

За даними термогравіметричних досліджень була вибрана температура 

термообробки зразків, яка становила 1173 К.  

Шихту прожарювали поступовим підвищенням температури до 1173 К з 

витримкою декількох годин. Синтез тривав впродовж 48 годин, з проміжним 

перетиранням та пресуванням зразку в таблетки діаметром 1 см
2
.  

Заключне прожарювання проводили при 673 К 24 години в атмосфері кисню, 

що призводить до появи надпровідності в одержаних таблетках чорного кольору. 

Для всіх одержаних сполук спостерігається ефект Мейснера. 

Фазовий аналіз по набору дифракційних ліній одержаних зразків не показав 

наявність домішкових фаз в отриманих сполуках в інтервалі заміщення 0≤x≤0,15. На 

всіх дифрактограмах спостерігали дифракційні рефлекси характерні для ВТНП фази 

YBa2Cu3Oy, але при значеннях х>0,15 спостерігали додаткові піки характерні для 

BaCuO2-δ. 

Зразки системи відносяться до просторової групи Pmmm орторомбічної 

сингонії з параметрами елементарної комірки, наведеними вище на рис. 5.20. 

Як видно з наведеного рисунку злам на кривій залежності параметрів 

елементарної гратки спостерігається після заміщення 7,5 мольних відсотків барію на  
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Рис. 5.20. Зміна параметрів кристалічної гратки в системі YBa2-xKxCu3O7-δ (0≤x≤0,3) 

отриманих після відпалу в кисні при 673 К. 

 

калій. При х>0,15 спостерігаються майже незмінні значення параметрів 

елементарної комірки. Таким чином область гомогенності системи YBa2-xKxCu3O7-δ 

знаходиться в межах 0≤x≤0,15. 

 

5.2.3 Дослідження фізико-хімічних властивостей в системі 

YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ (х= 0 - 0,2). 

 

В надпровідній сполуці Y-123 (Тс=92 К) атоми міді знаходяться в двох 

кристалографічно нееквівалентних положеннях: одна з кристалографічних позицій 

відповідає атомам, які утворюють двомірні шари -CuO2- з К.Ч. міді 5 в 

екваторіальній площині, друга позиція знаходиться в аксіальній площині 

елементарної комірки, і має К.Ч. 2 (або 4) в залежності від ступеню насичення 

киснем (і відповідно індексу нестехіометричності δ). Також відомо [391], що фізико-

хімічні властивості кінцевих високотемпературних надпровідників можуть суттєво 

залежати від вихідних компонентів для синтезу.  
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Заміщення міді на плюмбум було досліджено в декількох роботах [658-660]. 

Було досліджено введення плюмбуму в три кристалографічно нееквівалентні 

підгратки Y-123 [658]: ітрію - Y1-xPbxBa2Cu3O7-y, барію - Y(Ba1-xPbx)2Cu3O7-y, і міді - 

YBa2(Cu1-xPbx)3O7-y де х становив 0,01, 0,03, 0,1 і 0,3 відповідно. Авторами показано, 

що найбільший руйнівний вплив на надпровідні властивості призводить заміщення 

барію на плюмбум, менш руйнівним спостерігається заміщення міді на плюмбум і 

майже не впливає на надпровідні властивості заміщення ітрію на плюмбум, при 

цьому домішковою фазою є BaPbO3. Було встановлено [659], що заміщення в 

системі YBa2(Cu1-xPbx)3O7-δ міді плюмбумом, однофазна область спостерігається в 

інтервалі заміщень х=0-0,05, хоча при подальшому заміщенні до х=0,4 система хоча 

і не однофазна, але є надпровідною до температури кипіння рідкого азоту. Авторами 

роботи [660] при дослідженні системи Y-Ba-Cu-Pb-O методом твердофазного 

синтезу з суміші оксидів і карбонату барію, одержано нову орторомбічну фазу 

YBa2Cu2PbOx (за допомогою цитратного золь-гель методу) з параметрами 

елементарної комірки a= 0,428 нм, b= 0,434 нм і c= 1,284 нм, і переходом у 

надпровідний стан при Tc= 80 K. Встановлено, що нова домінуюча орторомбічна 

фаза співіснує з традиційною ітрієвою фазою (Y-123) з параметрами елементарної 

комірки a = 0,384 нм, b = 0,386 нм, c = 1,168 нм. Рентгенівською фотоелектронною 

спектроскопією встановлено наявність плюмбуму в ступенях окиснення +2 і +4, а 

також показано, що наявність свинцю підвищує валентний стан Cu
2+

 і, можливо, 

відповідає за зниження Тс. 

Слід відзначити, що в вищенаведених роботах не будо досліджено вплив 

заміщення на кисневу нестехіометрію одержаних сполук і їх надпровідні 

властивості. 

Для знаходження впливу методу синтезу на властивості ізоморфно заміщених 

ВТНП купратів Y-123нами були синтезовані та досліджено систему твердих 

розчинів YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ (х=0-0,2) одержаних за твердофазною технологією 

(див Розділ 2) із суміші оксидів CuO, Y2O3, PbO і солей барію: карбонату, нітрату та 

пероксиду барію (кваліфікація усіх реагентів була не нижче 99.9%) де величина 

заміщення х становила 0, 0,025, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2. Зразки було термічно оброблено в 
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однакових умовах впродовж 60 годин при 1173 К з двома проміжними 

перетираннями в агатовій ступці, охолоджували разом з піччю і пресували у 

таблетки. Кінцевий відпал здійснювали у кисні впродовж 15годин при 723 К.В 

результаті було отримано та досліджено 3 системи з різними прекурсорами, якими 

були BaСO3, BaO2 і Ba(NO3)2. 

 

5.2.3.1 Дослідження твердих розчинів YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ одержаних з 

використанням BaCO3. 

 

Схематично взаємодія компонентів відбувається за хімічною реакцією: 

2(3-х)CuO + Y2O3 + 2хPbO +4BaCO3→2YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ + 4CO2 (5.11) 

Типова дифракційна картина для твердих розчинів YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ 

одержаних з використанням BaCO3 наведена на рис. 5.21. 
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Рис. 5.21. Дифракційна картина твердих розчинів YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ одержаних з 

використанням BaCO3. 
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Як видно з наведених дифрактограм (рис. 5.21) при використанні для синтезу 

твердих розчинів YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ як джерела іонів барію BaCO3, область 

гомогенності знаходиться в інтервалі заміщень 0≤х≤0,10. Подальше введення 

замісника призводить до розпаду твердих розчинів на гранично заміщений, і появі 

BaPbO3. При заміщенні спостерігається зменшення параметрів елементарної 

комірки. Враховуючи шаруватий мотив будови сполуки Y-123 (див розділ 1), 

заміщення в підгратці міді може відбуватися в двох різних кристалографічних 

положеннях з к.ч. міді IV і V відповідно, а також ймовірно можливий варіант 

входження плюмбуму в міжвузля кристалічної гратки за рахунок її дефектності.  

У таблиці 5.8 наведено зміну кристалографічних параметрів системи  

YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δв залежності від кількості замісника. 

Таблиця 5.8 

Кристалографічні параметри твердих розчинів YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ синтезованих з 

використанням BaCO3 в залежності від значення х. 

 a, нм b, нм c, нм ε δ 

0 0,3838(4) 0,3893(5) 1,1725(8) 0,0142 0,466 

0,025 0,3837(4) 0,3895(5) 1,1721(9) 0,0150 0,466 

0,05 0,3835(3) 0,3893(4) 1,1708(9) 0,0150 0,467 

0,1 0,3834(5) 0,3890(6) 1,1702(3) 0,0145 0,467 

0,15 0,3823(2) 0,3890(2) 1,1715(7) 0,0174 0,466 

0,2 0,3834(4) 0,3892(5) 1,1736(7) 0,0150 0,465 

 

Нижче подано графічну зміну параметрів кристалічної гратки, представлену на 

рис. 5.22. 

Як видно з наведеного рисунку 5.22 параметри елементарної комірки 

рівномірно зменшуються до х=0,15, причому найбільшу тенденцію до зменшення 

має параметр с. 

За значеннями іонних радіусів за Шенноном [8] катіони міді Cu
2+
можуть бути 

заміщені тільки катіони Pb
4+

 (катіони Pb
2+ 
мають іонні радіуси в інтервалі 0,098-

0,149 нм в залежності від координації). Різниця між іонними радіусами Cu
2+

IVSQ=  
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Рис. 5.22. Залежність параметрів елементарної комірки для YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ 

одержаної з використанням BaCO3 від величини заміщення х. 

 

0,057 нм і Pb
4+

IV= 0,065 нм становить 14%, що підпадає в межі критерію 

Гольдшмідта [650] для безмежного ізоморфного заміщення. В той же час різниці в 

іонних радіусах між Cu
2+

Vі Pb
4+

IV які дорівнюють 0,065 нм немає. Різниця між Pb
4+

Vі 

Cu
2+

V складає 12%. 

Розраховані коефіцієнти орторомбічності μ=2(b-a)/(b+a) показують 

максимальну напругу комірки при х=0,15, що співпадає з граничними межами 

ізоморфного заміщення. Якщо використати відношення середньоквадратичного 

значення параметрів a і b до параметра с можна побачити, що в інтервалі заміщень 

0≤х≤0,1 відбувається аксіальне стискання: δ=(Sqrt(a
2
+b

2
))/c

2
 елементарної комірки, а 

потім її розширення 0,15<х≤0,2. Таким чином підсумовуючи вищенаведене, межі 

області гомогенності твердого розчину YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ становлять 0≤х≤0,1. 
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5.2.3.2 Дослідження твердих розчинів YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ одержаних з 

використанням BaO2. 

 

Для другого способу одержання твердих розчинів YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ 

узагальнююча схема наведена нижче: 

2(3-x)CuO + Y2O3 +2xPbO + 4BaO2→2YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ +(3-δ)/2O2 (5.12) 

 При використанні BaO2 як прекурсору для синтезу твердих розчинів 

YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ типова дифракційна картина схожа з такою, як і в попередньому 

випадку і представлена на рис. 5.23. 

Як видно з наведеної діаграми (рис.5.23) однофазність зразків спостерігається 

до значення х≤0,10. Подальше заміщення призводить до появи BaPbO3, як і у 

випадку при застосуванні BaCO3 і гранично заміщеногоYBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ.  

20 40 60

0

3000

6000

In
te

n
s
it
y

2град.

 0,2

 0,15

 0,1

 0,05

 0,25

 0

 

Рис. 5.23. Динаміка дифракційної картини для системи YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ 

одержаної з використанням BaO2. 

 

Кристалографічні параметри для цієї системи наведено в таблиці 5.9. 
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Таблиця 5.9 

Кристалографічні параметри YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ синтезованого з використанням 

BaO2 в залежності від х 

х a, нм b, нм c, нм ε δ 

0 0,3827(4) 0,3892(2) 1,1702(4) 0,030 0,466 

0,025 0,3830(5) 0,3896(3) 1,1707(5) 0,031 0,467 

0,05 0,3834(5) 0,3896(4) 1,1708(4) 0,029 0,467 

0,1 0,3839(7)2 0,3897(9) 1,1709(5) 0,027 0,467 

0,15 0,3842(6) 0,3895(5) 1,1707(8) 0,025 0,467 

0,2 0,3833(8) 0,3896(4) 1,1712(6) 0,029 0,467 

 

Залежність параметрів елементарної комірки для YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ 

одержаної з використанням BaO2від величини заміщення х наведено на рис. 5.24. 

При заміщенні зменшується індекс орторомбічності і майже не відбувається 

зміни аксіального напруження кристалічної гратки.  

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

3.82

3.84

3.86

3.88

3.90

11.69

11.70

11.71

11.72

11.73

11.74

 П
ар

ам
ет

р
и

 е
л
ем

ен
та

р
н

о
ї 

к
о
м

ір
к
и
 a

, 
b

, 
c
 1

0
 н

м

Величина заміщення Pb

 

Рис. 5.24. Залежність параметрів елементарної комірки для YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ 

одержаної з використанням BaO2від величини заміщення х. 
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5.2.3.3 Дослідження твердих розчинів YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ одержаних з 

використанням Ba(NO3)2. 

 

Узагальнююча схема при використанні як прекурсору Ba(NO3)2 запишеться 

наступним чином: 

2(3-х)CuO+Y2O3+хPbO+4Ba(NO3)2→2YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ+8NO2+(3-δ)/2O2 (5.13) 

У випадку використання нітрату барію домішка з‘являється при х=0,2 

(Рис.5.25). При заміщенні відбувається зменшення параметру с і а кристалічної 

гратки і майже не змінюється параметр b, також відбувається збільшення індексу 

орторомбічності. 

Динаміка зміни параметрів елементарної комірки наведено на рис. 5.26. 

Введення свинцю в систему YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ призводить до збільшення 

індексу нестехіометрії. 

При дослідженні твердих розчинів YBa2Cu3-xPbxO7-δ одержаних з 

використанням Ba(NO3)2 резистивні властивості зразків проявляються більш чітко у  
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Рис. 5.25. Дифракційна картина твердих розчинів YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ одержаних з 

використанням Ba(NO3)2. 

 



264 

Таблиця 5.10 

Кристалографічні параметри YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ синтезованих з використанням 

Ba(NO3)2 в залежності від х. 

 

х a, нм b, нм c, нм ε δ 

0 0,3835(3) 0,3899(4) 1,1721(5) 0,0166 0,4666 

0,025 0,3834(3) 0,3897(3) 1,1716(5) 0,0163 0,4666 

0,05 0,3834(2) 0,3896(3) 1,1712(5) 0,016 0,4667 

0,1 0,3834(3) 0,3897(3) 1,1714(5) 0,0163 0,4667 

0,15 0,3828(2) 0,3898(2) 1,1701(3) 0,0181 0,4669 

0,2 0,3832(4) 0,3907(4) 1,1712(5) 0,0194 0,4673 
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Рис. 5.26. Залежність параметрів елементарної комірки для твердих розчинів 

YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ одержаних з використанням Ba(NO3)2 від величини заміщення. 
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порівнянні з іншими прекурсорами і мають менший початковий опір. Тобто 

окиснювальна здатність при синтезі зразків у системі YBa2Cu3-xPbxO7-δ зростає у 

ряду: Ba(NO3)2>BaO2>BaCO3, і у тому ж порядку зменшується початковий опір  

синтезованих зразків. 

За результатами порівняння властивостей твердих розчинів  

YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ, одержаних з використанням різних джерел катіонів барію, але 

при однакових умовах синтезу показано, що область гомогенності становить 

0≤х≤0,1 при використанні сполук барію для синтезу BaO2 і BaCO3 і 0≤х≤0,15 у 

випадку застосування Ba(NO3)2. 

 

5.2.4 Синтез, фазовий склад та структурні особливості складних оксидів в 

системі Y – Ba – Ni – Zn – O. 

 

5.2.4.1 Особливості фазоутворення в системі Y – Ba – Ni – Zn – O. 

 

Особливий інтерес до ВТНП-сполук із заміщенням міді на перехідні метали 

з‘явився після повідомлень авторів [661] про суттєвий вплив хвильової функції 3d-

електронів на надпровідні властивості оксидних сполук. Синтез таких матеріалів 

невід‘ємно пов‘язаний з теоретичним обґрунтуванням можливих механізмів 

виникнення надпровідного стану та впливу катіонного складу на електронну будову 

цих сполук. З літературних джерел відомо, що заміщення міді на нікель призводить 

до покращання густини між гранулярного струму від 75 A/см
2
 для чистого 

ErBa2Cu3O7-δ до 142 A/см
2
 для заміщеного нікелем ErBa2(Cu0,995Ni0,005)3O7-δ [662]. 

За літературними даними, серед сполук з повним катіонним заміщенням міді на 

інші катіони перехідного ряду d-елементів відома тільки сполука складу 

YBa2Fe3O7+x [663], яка не є надпровідником. 

Дослідження впливу ізоморфного заміщення іонів купруму на Zn i Ni на 

надпровідні властивості Y-123 було проведено багатьма дослідниками. Так, у роботі 

[664] досліджено заміщення Y
3+

 на Zn
2+

 і показано, що навіть при збільшенні ССО 

міді з 2,37 до 2,43 надпровідні властивості погіршуються. Одночасне введення іонів 
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Ca
2+

 замість Y
3+
, і Zn

2+
 замість міді призводить до зменшення температури переходу 

у надпровідний стан [665]. Найбільш чисельними дослідженнями є заміщення в 

структурному типі Y-123 міді на цинк [666-670], міді на цинк і нікель [666, 670], 

одночасного заміщення барію на лантан і міді на цинк [670, 671], міді на галій і цинк 

[666, 672], міді на залізо і цинк [672]. Також досліджено введення нікелю у різних 

варіантах в структуру Y-123: шляхом заміщення міді на нікель у роботах [669, 673], 

одночасним заміщенням ітрію на кальцій і міді на нікель [665], одночасним 

заміщенням міді на цинк і нікель [673] і міді на галій і нікель [673].  

З метою пошуку нових надпровідних оксидних матеріалів, які не мають у 

своєму складі катіонів міді нами було синтезовано та досліджено безкупратну 

систему загального складу YBa2Ni3-xZnxO7-δ, яка є повним ізоелектроним аналогом 

надпровідної фази YBa2Cu3O7-δ з повним заміщенням катіону міді Cu
2+

 (3d
9
, S = 1/2) 

на Zn
2+

 (3d
10
, S = 0) та Ni

2+
 (3d

8
, S = 1). Ідея дослідження полягала в перевірці 

можливості одержання структурних аналогів надпровідного купрату YBa2Cu3O7-δ з 

повним заміщенням міді на Ni та Zn, які є близькими до неї як за електронною 

будовою так і за іонними радіусами. Вибір катіонів замісників мотивувався 

близькими ефективними іонними радіусами [8]: Cu
2+

 (0,0730 нм), Ni
2+

 (0,0690 нм), 

Zn
2+

 (0,0740 нм) та Cu
3+

 (0,0540 нм), Ni
3+

 (0,0560 нм), а співвідношення Ni:Zn 

визначали відповідно до збереження сумарної кількості 3d електронів в порівнянні з 

системою YBa2Cu3O7-δ. 

При одержанні без купратної системи YBa2Ni3-xZnxO7-δ, ми ґрунтувались на 

тому, що: 

а) по – перше, при цьому не порушуються правила ізоморфного заміщення, а 

саме, близькість розмірів та рівність координаційних чисел [8]:  

к.ч. (Cu
2+
) = к.ч. ( Zn

2+
) = к.ч. ( Ni

2+
); 

r (Cu
2+
) ≈ r ( Zn

2+
) ≈ r ( Ni

2+
). 

б) по – друге, при заміщенні враховували правило адитивності для перших 

потенціалів іонізації відповідних атомів І (еВ)[674]. 

3ІCu = 2,853ІNi + 0,147ІZn , 

де ІCu = 7,72 еВ, ІNi = 7,63 еВ, ІZn = 9,39 еВ. 
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СОС складу YBa2Ni3-xZnxO7-δ було одержано за методом золь-гель технології, як 

описано в розділі 2. Для встановлення кореляції між фазовими особливостями 

складних оксидів у залежності від методу синтезу було синтезовано СОС з х = 0,147 

як цитратним, так і класичним твердофазним методом, в якому як вихідні реагенти 

використовувались Y2O3 (ч.д.а.), BaСO3 (х.ч.), NiO (х.ч.), ZnO (х.ч.).  

Рентгенографічні дослідження показали, що утворення твердого розчину з 

х=0,147 не відбувається. Як при керамічному, так і при золь-гель синтезі на 

дифракційних картинках присутні суміші фаз. Зокрема, для складного оксиду 

(х=0,147), отриманого цитратним методом, суміш складається із Y2BaNiO5 [675], 

BaNiO2,5-δ [676] та твердого розчину Ni1-xZnxO [677]. Для зразка (такого ж складу), 

одержаного за керамічною технологією, наявні ще сліди BaCO3 [678] і Y2O3 [679]. 

Таблиця 5.11 

Фазові особливості та результати хімічного аналізу YBa2Ni3-xZnxO7-δ синтезованих 

сполук. 

Величина 

заміщення, х 

Фазова 

індивідуальність 

Домішкові фази ССО 

Ni
n+

 

0,147(З-Г) гетерофазний Y2BaNiO5, BaNiO2,5-δ,Ni1-xZnxO 2,55(2) 

0,147(ТФ) гетерофазний BaNiO2,5-δ, Ni1-xZnxO,BaCO3, 

Y2O3 

2,56(2) 

1,5 гетерофазний NiO 2,28(2) 

1,75 гетерофазний NiO 2,09(2) 

2,0 однофазний — 2,36(2) 

2,25 однофазний — 2,16(2) 

2,5 однофазний — 2,16(2) 

2,75 гетерофазний ZnO 2,00(2) 

 

Методом РФА було визначено, що утворення однофазних продуктів 

відбувається в інтервалі заміщень 2,0≤х≤2,5 для сполук складу YBa2Ni3-xZnxO7-δ 

(табл. 5.11). При збільшенні вмісту цинку на дифрактограмах спостерігається поява 
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додаткових піків, які відповідають фазі ZnO. Для зразків з х≤1,75 зафіксовано 

рефлекси, що свідчать про присутність домішки NiO.  

За результатами РФА побудовано фазову діаграму системи YBa2Zn3-xNixO7-δ 

(0≤x≤2,5). Показано, що область гомогенності в даній системі знаходиться в межах 

0,5≤x≤1.5 ( рис. 5.26) .  

 

Рис. 5.26. Область стійкості та фазова діаграма для системи YBa2Zn3-xNixO7-δ 

(0≤x≤2.5). 

 

5.2.4.2 Кристалографічні, морфологічні та оптичні характеристики сполук 

YBa2Ni3-хZnxO7-δ (x=2,0; 2,25; 2,5). 

 

Однофазні зразки в досліджуваній системі виявилися ізоструктурні сполуці 

Ba5R8Zn4O21 просторової групи I4/m з числом формульних одиниць Z=2 [680] і були 

проіндексовані в тетрагональній сингонії (табл. 5.12). Параметри однофазних зразків 

наведено в табл. 5.12. Як видно, кристалографічні параметри a, c та V зменшуються 

симбатно до вмісту нікелю у сполуках.  

Нами [681] для сполуки з хімічним складом YBa2Ni1Zn2O6,68 було проведено 

повнопрофільний рентгенівський аналіз за методом Рітвельда (рис. 5.27) та 

уточнено параметри елементарної комірки. Результати розрахунків показали, що 
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складний оксид з х = 2,0 має просторову групу I4/m та наступні параметри: a = b = 

1,37388(7) нм; c = 0,57030(9) нм; V = 1,07649(6) нм
3
 (RBregg = 7,0; Rf = 4,9).  

Таблиця 5.12 

Параметри елементарної комірки однофазних зразків в системі Y-Ba-Ni-Zn-O. 

Сполука Просторова 

група (Z=2) 

Параметри елементарної комірки 

a =b, нм c, нм V, нм
3
 

YBa2NiZn2O6,68
*
 I4/m 1,37388(7) 0,57030(9) 1,07649(6) 

YBa2Ni0,75Zn2,25O6,56 —/— 1,3689(6) 0,5697(4) 1,0754(5) 

YBa2Ni0,5Zn2,5O6,54 —/— 1,3683(5) 0,5691(6) 1,0585(6) 

* Параметри елементарної комірки уточнено за методом Рітвельда. 

 

Рис. 5.27. Дифракційний спектр для YBa2Ni1Zn2O6,68, оброблений за методом 

Рітвельда. Наведено експериментальні точки, розрахункові та різничні криві. 

Положення брегівських рефлексів показано вертикальними мітками. 

 

Встановлено, що Ni
2+

 перебуває у викривленому квадратно-пірамідальному 

оксигенному оточенні (аналогічно CuO5-фрагментам в структурі Y-123), Ni
3+ 

- в 

октаедричному оточенні. Катіони барію знаходяться в оточенні оксигену з к.ч. 10, 
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утворюючи двошапковий куб BaO10, ітрій знаходиться всередині одно шапкової 

піраміди YO7. Нікель і цинк знаходяться в кристалографічно еквівалентних 

позиціях. При синтезі Y-123 досить часто фіксується утворення проміжного, але 

термодинамічно стабільного продукту (так званої «зеленої фази») Y-211 із  

  

а) б) 

 

 

в) 

Рис. 5.28. Мікрофотографії (СЕМ) зразків системи YBa2Ni3-хZnxO7-δ: х = 2,5 (а);  

х = 2,25 (б); х = 2,0 (в). 

 

структурою, подібною до BaR2ZnO5. Це дає підстави стверджувати, що 

ізоелектронне заміщення іонів купруму на нікель та цинк сприяє стабілізації 

проміжної фази з тетрагональною симетрією, що пояснюється різною електронною 

природою замісника і іону металу, що заміщується. Вірогідно, для одержання 
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сполуки з орторомбічною симетрією, яка є ізоструктурною до Y-123 стане 

можливим при дії зовнішніх факторів, зокрема підвищеного тиску. Морфологію та 

розміри кристалітів було досліджено з допомогою методу скануючої електронної 

мікроскопії (СEM). Зерна всіх СОС є однаковими за формою і нагадують брусочки з 

лінійним розміром близько 2 мкм (рис. 5.28). Це дозволяє часточкам компактно 

розміщуватися одна відносно іншої, утворюючи таким чином щільну, з мінімумом 

пор кераміку. 

Вивчення електронних спектрів дифузного відбиття дозволило встановити 

координаційне оточення нікелю і підтвердити результати дифракційного 

експерименту.  

Типовий електронний спектр дифузійного відбиття сполук складу 

YBa2Ni3-хZnxO7-δ представлено на рис. 5.29 на прикладі зразка складу 

YBa2Ni1Zn2O6,68. 

 

Рис. 5.29. Спектр дифузного відбиття для YBa2NiZn2O6,68 (верхня крива – загальний 

вид спектру, внизу рисунку приведено розклад експериментальної кривої на 

складові). 
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З рис. 5.29 видно, що на оптичному спектрі спостерігаються чотири інтенсивні 

смуги поглинання при 15747, 22309, 28375 і 12665 см
-1
. Також спостерігається мало 

інтенсивна смуга при 18132 см
-1
.Інтегральна інтенсивність цих смуг в області 

гомогенності зростає пропорційно вмісту нікелю. Інтерпретацію та віднесення смуг 

здійснювали з урахуванням п‘ятикратної координації іону Ni
2+

 з локальною 

симетрією C4v [682]. За таких умов основний стан Ni
2+ 3

F розщеплюється на п‘ять 

термів: 
3
B1, 

3
А2, 

3
B2, 

3
Е(F) та 

3
Е(P).  

Відповідно до даних йодометричного аналізу в зразках YBa2Ni3-xZnxO7-δ (де 

х=2,5; 2,25; 2) присутній тривалентний нікель. 

Тому при інтерпретації спектрів дифузного відбиття потрібно враховувати 

наявність іонів нікелю в двох різних ступенях окиснення і різному 

кристалографічному оточенні. 

В структурі гідротермальної берилу, легованого іонами нікелю виявлено три 

типи Ni-центрів: два в октаедричній координації - Ni
3+

 (к.ч.=6), Ni
2+

 (к.ч.=6) і один в 

тетраедричній Ni
2+

 (к.ч.=4) [683]. Проте детальний аналіз оптичних спектрів цих 

іонів не проводився, оскільки зони поглинання різних іонів Ni в октаедричних і 

тетраедричних ділянках локалізуються в областях 6000-8000 см
-1

 [
4
T2g (VINi

3+
), 

3
T2g(Ni

2+
(к.ч.=6)), 

3
T2 (Ni

2+
(к.ч.=4))] і 12000-14000 см

-1
 [

3
T1g (Ni

2+
(к.ч.=6)), 

3
A2 

(Ni
2+
(к.ч.=4))]. 

За даними роботи [684], в заміщеному нікелаті лантану LaAl0,99Ni0,01O3 Ni
3+ 

знаходиться в низько спіновому стані (LSNi
3+

:    
   

  ) що пов‘язано з електронними 

переходами 
2
E → 

2
T1-(22000 см

-1
), 

2
E → 

2
T2-(26000 см

-1
), 

2
E → 

2
T‘1 (28000 см

-1
) та 

вказує на наявність трьох різних Ni-центрів. 

Розщеплення кристалічного поля іона з електронною конфігурацією 3d
7
 

описано у роботі [685]. Авторами враховано те, що іон Co
2+

 в Al2O3 має основний 

стан 
4
T1, [686], а ізоелектронний іон Ni

3+
 належить до конфігурації сильного поля, і 

має основний стан 
2
E [687]. Відповідно до цього енергетичні рівні для Ni

3+
 при 

збільшенні енергії є наступні: 
2
E, 

4
T1, 

2
aT1, 

2
aT2, 

2
bT1, 

2
bT2, 

4
T2 і т.д. 
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Таблиця 5.13 

Віднесення піків в електронних спектрах системи YBa2Zn3-хNixO7-δ для однофазних 

зразків (0,5≤х≤1). 

х 0,5 0,75 1 

Центр піка 

Напівширина на піввисоті піка 

Відсоток площі піка в спектрі 

ν1, см
-1

 

h1 

P1, % 

ν2, см
-1

 

h2 

P2, % 

ν3, см
-1

 

h3 

P3,% 

Ni
2+

 в тетраедричній 

координації 

3
T2g→

3
A2g 

12782 

2734 

7.31 

12660 

2682 

6.76 

12665 

2811 

5.98 

Ni
2+

 в тетраедричній 

координації  

3
T2g→

3
T1g (F) 

15637 

3325 

12.91 

15708 

3539 

14.38 

15717 

3740 

14.12 

Ni
3+
в октаедричній 

координації 

4
A2(

4
F) → 

4
T1(

4
P) 

18175 

2328 

3.82 

18119 

2307 

5.66 

18132 

2180 

3.48 

Ni
3+

 в октаедричній 

координації  

4
A2(

4
F) → 

4
E(

4
P) 

22142 

7598 

56.42 

21304 

4776 

23.78 

22309 

7222 

55.09 

Ni
2+

 в тетраедричній 

координації  

3
T2g→

3
T1g (P) 

28409 

5231 

19.54 

28409 

12395 

49.42 

28375 

4564 

21.33 

При дослідженні нікель-вмістних галієвих гранатів (Bi,Gd)3(Ga,Ni)5O12 і 

(Bi,Gd,Ca)3(Ga,Ni)5O12 авторами [688] показано, що іони нікелю можуть входити в 

гранатову структуру в різні кристалографічні підгратки та в різному валентному 

стані. 

При розгляді дифузійних спектрів за допомогою діаграм Танабе-Сугано для 

іонів нікелю Ni
2+ 

(d
8
) і Ni

3+
(d

7
) знайдено, що іони нікелю займають як тетраедричні, 

так і октаедричні положення в кристалічній гратці (див. вище в табл. 5.13). 
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5.2.4.3 ЕПР спектроскопічні дослідження сполук YBa2Ni3-xZnxO7-δ 

(х=2,0, 2,25, 2,5) 

 

З метою виявлення валентного стану іонів нікелю в зразках системи  

YBa2Ni3-xZnxO7-δ з мольним вмістом цинку х=2,5, 2,25 і 2,00 було проведено ЕПР 

спектроскопічні дослідження при температурі 78 К, представлені на рисунку 5.30. 

Для інтерпретації спектрів ЕПР було використано, наявні в літературних 

джерелах данні по входженню іонів нікелю в різні оксидні структури.  

У роботі [689] теоретично розраховано g-фактори для домішки Ni
3+

 в титанаті 

магнію Mg2TiO4 без вкладів орбітального та спин-орбітальної взаємодії (gII=2.061 

   =2.242), а також з цими вкладами (gII=2.045,  =2.242), які узгоджуються з 

даними роботи [690], де gII=2.048(1)   =2.239(1). 

Для Ni
3+

 у високоспіновому стані (3d
7
, S=3/2) в KTaO3 знайдено параметри g-

факторів: g║=2.216, g┴=4.423 [691]. 

 

Рис. 5.30. ЕПР спектри сполук YBa2Ni3-xZnxO7-δ з х=2,5, 2,25 і 2,0. 

 

Знайдено параметри g-факторів Ni
3+
в KTaO3, які становлять для НС(1): 

gII=2.234(2), g┴=2.111(2), для НС(2): gII=2.169(2), g┴=2,086(2) і для ВС: gII=2.216(2), 

g┴=4.423(8). На думку авторів, якщо g║>g┴, то джерелом спотворень є ефект Яна-
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Тейлера, а не сусідня вакансія оксигену, яка з'являється як подовження октаедра 

[692]. 

Авторами [693] досліджено ЕПР спектри твердих розчинів LaSrAl1-xNixO4+δ 

(x = 0,4-0,6 і 1) в діапазоні температур 4,2-300 К. Отримані сигнали ЕПР, 

інтерпретуються в термінах ефекту Яна-Тейлера для низько спінової Ni
3+

 

конфігурації (3d
7
, S = 1/2). Аналіз спектра ЕПР показує, що іони Ni

3 +
 розташовані в 

аксіально деформованому октаедрі (g┴ = 2.232(2); gII = 2.033(2)), але існують також 

ділянки з кубічною симетрією локального кристалічного поля (сигнал з g┴ = 

2,211(2)і gII = 2,039(2) спостерігається при T <10K, в діапазоні температур 10-90 К 

вони усереднені до ізотропного сигналу з g = 2,155(1) ). Сигнал з g┴=2.232(2) і 

gII=2.033(2) виникає завдяки стабільним статичним Ni
3+

 центрам тетрагональної 

симетрії. Показано, що локальний та кооперативний ефект Яна-Тейлера та збурення 

кристалічної гратки визначають характер спотворень октаедрів МеО6 (Me= Ni
3+
) у 

LaSrAl1-xMexO4. За даними ЕПР показано, що в твердих розчинах спостерігаються 

два статичні, (1) і (2), і одна динамічна (3) різновиди LS Ni
3+
. Динамічні центри (3) 

стають статичними і відрізняються нижче 145 К. Параметри спінового гамільтоніана 

цих центрів були отримані авторами [694]в ході оптимізації модельних спектрів і 

складають:   
 = 2,235;   

 = 2,043;   
 = 2,212;   

 = 2,043;   
 =2,344;   

 =2,22;   
 =2,043. 

Значення g, що спостерігаються для центрів (1) та (2), дозволяють говорити про 

основний стан │dz
2
> Ni

3+
, тобто про подовжену конфігурацію октаедра NiO6. В 

подальшій роботі іншими авторами [695] підтверджено правильність інтерпретації 

ЕПР спектрів заміщених лантан стронцій алюмінатів попередніх авторів 

теоретичними розрахунками спін гамільтоніана і g-факторів іонів Ni
3+

 в твердих 

розчинах LaSrAl1-xMexO4. 

Для іонів Ni
2+

 в SrTiO3 при 80 К g-фактор складав g┴ = gII = 2.204(1) [696]. 

Нижче у таблиці 5.14 наведено данні g-факторів для іонів Ni
2+
і Ni

3+
 у різному 

оточенні і спіновому стані. 
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Таблиця 5.14 

Параметри ЕПР спектрів для іонів Ni
3+.

 

Оксид Тип центру g-фактор 

Л
іт
ер
ат
у
р
а 

1 2 3 4
 

Mg2TiO4* Ni
3+
октаедр gII=2.061,    =2.242 

(теорія) 

[690] 

Mg2TiO4** Ni
3+

 октаедр gII=2.045,   =2.242 

(теорія) 

[690] 

Mg2TiO4 Ni
3+

 октаедр gII=2.048(1) 

  =2.239(1) 

(експеримент), 

[690] 

KTaO3 Ni
3+
ВС 

октаедр 

gII=2.216, g┴=4.423  [691] 

KTaO3 Ni
3+
НС(1)окта

едр 

gII=2.234(2), 

g┴=2.111(2) 

[692] 

KTaO3 Ni
3+
НС(2) 

октаедр 

gII=2.169(2), 

g┴=2,086(2) 

[692] 

KTaO3 Ni
3+
ВС 

октаедр 

gII=2.216(2), 

g┴=4.423(8) 

[692] 

LaSrAl1-xNixO4 +δ Ni
3+
НСтетраго

нальна 

симетрія 

g┴ = 2.232(2), 

gII = 2.033(2) 

[693] 

LaSrAl1-xNixO4 +δ Ni
3+
НСкубічн

а симетрія 

g⊥ = 2,211(2), 

gII = 2,039(2) 

[693] 

LaSrAl1-xNixO4 Ni
3+
НС(1)подо

вжений 

октаедр NiO6 

  
 = 2,235,  

 = 2,043 [694] 
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Продовження таблиці 5.19 

1 2 3 4 

LaSrAl1-xNixO4 Ni
3+
НС(2)подо

вжений 

октаедрNiO6 

  
 = 2,212,  

 = 2,043 [694] 

LaSrAl1-xNixO4 Ni
3+
НС(3)подо

вжений 

октаедрNiO6 

  
 =2,344;   

 =2,22; 

  
 =2,043 

[694] 

Ni
2+

 в SrTiO3  g┴ = gII = 2.204(1) [696]. 

Наші експериментальні данні 

YBa2NiZn2O6,68
*
 Ni

3+
 НС  gII=2.242, g┴ =2.178  

YBa2Ni0,75Zn2,25O6,56 Ni
3+

 НС gII=2.234, g┴ =2.180  

YBa2Ni0,5Zn2,5O6,54 Ni
3+

 НС gII=2.231, g┴ =2.178  

*- без вкладів орбітальної та спин-орбітальної взаємодії;  

**- з вкладами орбітальної та спин-орбітальної взаємодії; НС- низькоспіновий 

стан; ВС – високоспіновий стан. 

 

Як видно з наведених даних таблиці 5.19 при заміщені нікелю цинком і 

відповідно зменшення концентрації нікелю в системі YBa2Ni3-xZnxO7-δ відбувається 

зменшення значення gII від 2.242 до 2,231, при майже не змінному g┴. Значення g-

факторів свідчать про знаходження іонів нікелю в тривалентному низько спіновому 

стані в деформованому октаедричному оточенні. 

 

5.2.4.4 Імпедансна спектроскопія зразків у системі Y – Ba – Ni – Zn – O. 

 

Підтвердити фазовий склад для сполуки з х = 0,147 вдалося також з допомогою 

імпедансної спектроскопії. На рис. 5.37 приведені імпедансні спектри нікелату, 

отриманого твердо фазним та золь-гель методом. Зв'язок із ємністю розраховувався 

із співвідношення ωRC = 1, де ω, R вимірювали з максимуму дуги на кривих 

годографів імпедансу [697].  
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На графіку (а) спостерігається лише одна дуга з ємністю С ~ 6·10
-11

 Ф, що 

підтверджує існування домішкової фази. А на графіку (б) можна виділити дві 

складові величини із ємностями С1 ~ 7·10
-11

 Ф (ліва дуга) та С2 ~ 1·10
-8

 Ф (права). 

Останнє значення характеризує опір міжзеренних границь. 

На рис. 5.31 приведені годографи опорів (діаграми Найквіста) зразків із різним 

значенням х. На їх основі обчислені частотні залежності діелектричної 

проникливості та питомої електропровідності. Як правило, імпедансний спектр 

полікристалічного матеріалу в комплексній площині має дві дуги, що свідчить про 

вклад в загальну провідність матеріалу об‘єму зерен та їх границь. Це можна 

спостерігати для зразку з х = 1,75 на рис. 5.32. Однак у випадку решти складів 

вдалося зафіксувати лише одну дугу, що може бути обумовлено їх високою 

однорідністю. В цілому в області гомогенності відбувається зменшення опору 

пропорційно вмісту нікелю у сполуках, що свідчить про наростання ефективного 

перекриття енергетичних зон. 

 

 

Рис. 5.31. Годографи імпедансу для зразку з х = 0,147, отриманого золь-гель (а) і 

керамічним методами (б). 

 

 Головною тенденцією зміни діелектричної проникливості ε для всіх складів є 

те, що її значення зменшуються із збільшенням частоти, як показано на рис. 5.33. 

.Цю залежність діелектричних властивостей можна якісно пояснити, якщо  
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Рис. 5.32. Імпедансні спектри для системи YBa2Ni3-хZnxO7-δ з різним значенням 

ступеня заміщення х. 

 

 

Рис. 5.33. Частотна залежність діелектричної проникливості системи  

YBa2Ni3-хZnxO7-δ для різних значень х. 

 

припустити, що поляризаційний процес в нікелатах-цинкатах обумовлюється 

електронним обміном Ni
2+
↔ Ni

3+
 + e

−
, внаслідок якого виникає локальне зміщення 

електрона в напрямку прикладеного електричного поля [698]. Ці зміщення 

визначають поляризацію складно оксидного матеріалу, яка призводить до 

пониження поля всередині зразка. Зменшення поляризації із збільшенням частоти 
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має місце тому, що при певній частоті електричного поля електронний обмін між 

Ni
2+ 

та Ni
3+

 не здійснюється завдяки прикладеному полю. Таким чином, 

діелектрична стала може поступово зменшуватись із збільшенням частоти. Аналіз 

рис. 5.33 показує, що характер зміни частотних властивостей діелектричної 

проникності в нікелатах-цинкатах в основному залежать від їх фазового складу та 

ступеня заміщення х. 

 

 

Рис. 5.34. Частотна залежність логарифму питомої електричної провідності для 

різних складів. 

 

Аналіз частотної залежності питомої електропровідності ζ зразків (рис. 5.34) 

показав, в області частот більше, ніж 10
4
 Гц вона зростає з частотою та добре 

описується рівнянням  

ζac(ω) = ζac +Aω
n
        (5.14) 

де ζac – питома електропровідність, виміряна при постійній силі струму; ω = 2πf 

– кругова частота; А та n – параметри, які залежать від температури та складу [699-

700]. 

Така поведінка провідності стає зрозумілою, якщо врахувати, що в змінному 

електричному полі при певній частоті вимірювального сигналу відбувається 
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«шунтування» високоомних міжзеренних границь полікристалу. В області достатньо 

високих частот ємнісний (реактивний) опір стає набагато меншим від активного. 

Внаслідок цього електропровідність всього полікристалу визначається 

властивостями зерен, а впливом міжзеренного потенціального бар‘єру на межі 

«зерно-границя» можна знехтувати. В літературі така високочастотна зміна 

електропровідності дістала назву «універсального динамічного відгуку» [701]. 

В низькочастотній області електропровідність зростає симбатно з частотою. 

Така залежність є типовою і, як повідомляється в [702], може бути пов‘язана з 

утворенням просторового заряду на гальмуючих електродах. Оскільки при 

зменшенні частоти все більше число носіїв заряду акумулюється на межі поділу фаз 

між електродом та оксидним матеріалом, то це і призводить до падіння провідності 

у низькочастотній області. 

Варто зауважити, що по мірі збільшення ступеня заміщення х в області 

гомогенності спостерігається зменшення діелектричної проникливості та питомої 

електричної провідності складних оксидів, що вказує на зростання їх провідних 

властивостей зі збільшенням вмісту нікелю. 
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5.3 Надпровідні властивості СОС на основі фази Y-358. 

5.3.1 Вплив методу синтезу на властивості надпровідної фази Y-358. 

 

Загальновідомо, що фізико-хімічні властивості купратних систем досить сильно 

залежать від умов їх одержання. Тому дослідникам вдається одержувати оксидні 

матеріали із наперед заданими цільовими властивостями шляхом підбору тих чи 

інших факторів, а саме тиску, температури та середовища прожарювання тощо. 

Серед ВТНП найбільш повно вивченою як експериментально, так і теоретично 

можна вважати систему Y-Ba-Cu-O. З технологічної точки зору ітрієві 

надпровідники залишаються найбільш перспективними завдяки тому, що мають 

високі робочі характеристики.  

На прикладі сполуки Y-358 нами було зроблено спробу встановити вплив 

різних методів синтезу на кристалографічні, електричні (надпровідні) властивості, 

нестехіометрію по оксигену одержаних полікупратів ітрію. 

Для одержання фази Y-358 було обрано класичний твердофазний метод, його 

модифікацію з екологічною складовою, а також методи хімічної гомогенізації – 

сумісне осадження гідроксооксалатів і гідроксокарбонатів, і золь-гель метод. З 

метою визначення оптимальних температурних умов одержання даної сполуки 

вибраними методами було проведено ДСК/ТГ аналіз прекурсорів в повітряній 

атмосфері.  

 

Рис. 5.35. ДСК/ТГ аналіз шихти для одержання Y-358твердофазним методом  

(Y-358_solid). 
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У твердофазному методі шихта являла собою механічно змішаний однорідний 

порошок коричневого кольору, який містив Y2O3, BaCO3 та CuO у мольному 

співвідношенні 1,5:5:8, відповідно.  

Так, на вище наведеній кривій ТГ (рис. 5.35) вдається зафіксувати 3 ділянки в 

температурному інтервалі 298-1173 К, які супроводжуються втратою маси. В 

інтервалі температур 353-373 К відбувається втрата адсорбованої вологи (води), яка 

складає менше 0,1 відсотка від ваги зразка. Вище цієї температури починається 

реакція взаємодії компонентів шихти по дифузійному механізму, на що вказує 

широкий розмитий екзотермічний ефект, який спостерігається аж до 1082 К. 

Остаточне видалення залишків води та відщеплення CO2 з гідроксокарбонату ітрію 

(який утворюється на поверхні Y2O3 в процесі змішування компонентів шихти) 

спостерігається при температурі ~ 599 К. Починаючи з 1083 К відбувається розклад 

карбонату барію, про що свідчить сильний ендо-ефект (Cp = -23,4Дж/г) та початок 

взаємодії компонентів шихти з утворенням Y-358. 

Термограму шихти сумісно осаджених гідроксооксалатів, яку представлено на 

рис. 5.36 можна умовно поділити на 4 температурні проміжки.  

 

Рис. 5.36. ДСК/ТГ сумісно осаджених гідроксооксалатів (Y-358_oxalic). 

 

Перший температурний інтервал (298-1173 К), на якому спостерігається 

декілька незначних ендо-ефектів (загальна втрата маси на цій ділянці становить 
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11,8%), відповідає видаленню адсорбованої та кристалізаційної води з розкладом 

гідроксогруп і перетворенню останніх на оксо-форми. Сильний екзо-ефект, який 

спостерігається на другій ділянці (533-573 К), супроводжується також різкою 

втратою маси на кривій ТГ (Δm = 20,9%). Це може свідчити про розклад оксалату 

міді до CuO. При дослідженні розкладу оксалату міді (II) CuC2O4∙2H2O [703] 

показано, що при 533 К починається його розклад з максимумом екзоефекту при 

температурі 577,1 К з характерною сильною втратою маси зразка. На третьому етапі 

(673 – 773 К) спостерігається аналогічний екзо-ефект із одночасною втратою маси, 

але втрата маси майже у два рази менша в порівнянні з другою ділянкою  

(Δm ≈ 11,0%), що може свідчити, вірогідно, про остаточне утворення нової сполуки 

(вірогідно Y-211), маса якої при подальшому підвищенні температури не зазнає 

ніяких змін, тобто є кінцевим продуктом термолізу шихти. Це припущення 

підтверджує ІV-та ділянка (температура >893 К), на якій відсутні будь-які 

температурні ефекти і не відбувається зміни маси. Загальна втрата маси вихідної 

шихти – 43,6%. 

Гіроксокарбонатна шихта(Рис. 5.37) в температурному інтервалі 298-493 К 

втрачає воду (Δm = 5%). При Т = 738 К спостерігається досить широкий екзо-ефект, 

при якому відбувається одночасна втрата маси зразку. Загальна втрата маси в 

досліджуваному інтервалі температур становить 22,3%.  

 

Рис. 5.37. ДСК/ТГ аналіз сумісноосадженої шихти гідроксокарбонатів (Y-358_carb). 
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Проводячи аналогію з термічним розкладом гідроксооксалатів, термоліз шихти 

гідроксокарбонатів можна схематично представити наступним чином: 

Y3Ba5Cu8(CO3)17,5-x(OH)2x(H2O)y
2

740 К

-(x+y) H O


Y3Ba5Cu8(CO3)17,5-xOx 

2

828 К

-(17,5-x) CO


Y3Ba5Cu8O17,5

897 К
Y3Ba5Cu8O17,5 + Y2BaCuO5 («зелена фаза») + 

YBa4Cu7Oz (перовськітна фаза)      (5.15) 

З метою видалення продуктів неповного розкладу органічної складової, шихту 

для одержання зразка за золь-гель методом попередньо прожарювали при 673 К, 

після чого проводили ДСК/ТГ аналіз. На кривій ТГ (див. рис. 5.38) вдається 

зафіксувати 3 ділянки в температурному інтервалі 298-1173 К, на яких 

спостерігаються ендо-ефекти, що супроводжуються втратою маси. Область втрати 

масив інтервалі температур 323 – 523 К, вірогідно пов‘язана з видаленням 

адсорбованої та кристалізаційної води (Δm ≈ 0,6%), яка виникла після находження 

 

Рис. 5.38. Термограма шихти для синтезуY-358 золь-гель методом(Y-358_sol-gel). 

 

шихти впродовж 3 діб на повітрі. Другій втрати маси, яка спостерігається 

знаходиться в інтервалі температур ≈ 873-1143 К (Δm ≈ 11%), що, очевидно, 

відповідає розкладу карбонату барію за рахунок хімічної взаємодії компонентів 
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шихти. Остання область втрати маси, зафіксована при температурі ≥ 1163 К, 

вірогідно відповідає частковому відщепленню кисню з Y-358. Окрім ендо-ефектів, 

які супроводжуються втратою маси, на кривій ДСК спостерігається екзо-ефект, який 

можна віднести до процесу кристалізації надпровідної фази. Таким чином, по 

одержаним експериментальним даним надпровідний купрат Y-358 починає 

утворюватись в інтервалі температур 1143-1163 К. 

Сполуку Y358_oxalic одержати не вдалося, на рентгенограмі зафіксовано лише 

рефлекси, що відповідають фазі Y-211 та CuO. Тобто за даних умов проведення 

синтезу перовськітоподібна фаза не утворюється, а утворюється більш 

термодинамічно стійка фаза Y-211. 

Таблиця 5.15 

Фазовий склад, параметри елементарної комірки, киснева нестехіометрія і 

температура переходу у надпровідний стан (Tc) для ВТНП складу Y-358, 

одержаного різними методами. 

З
р
аз
о
к
 

Фазови

й 

склад 

Параметри елементарної комірки  

(SG Pmm2) 

Tc, 

К 

Киснев

ий 

індекс 

y 

ССО 

Cu
n+

 

Cu
3+

, % 

a*10 

нм 

b*10 

нм 

с*10 нм V*10
3
, 

нм
3
 

Y358_ 

solid 

* 3,848(2) 3,923(2) 31,055(9) 468,7(5

) 

93 18,30(2

) 

2,20 20,0 

358_C

arb 

15-

20%Y-

211 

3,817(6) 3,905(6) 31,123(4) 464,0(2) - 18,20(2) 2,17 17,5 

Y358_

sol-gel 

* 3,850(1) 3,921(1) 31,033(6) 468,5(0

) 

95  18,30(2) 2,20 20,0 

Y358_

oxalic 

Y-211 

+CuO 

- - - - - - - - 

*- однофазний 
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Згідно з даними рентгенофазового аналізу, в зразку Y358_carb присутня 

«зелена фаза» в кількості приблизно 15%. Утворення фази Y-211 на поверхні 

таблетованих полікристалічних купратів і на стінках тигля, в якому проводився 

синтез, спостерігається навіть візуально. Враховуючи вищенаведене подальші 

дослідження цього складу було проводити не доцільним. Тому порівняння 

проводили лише для полікупрата ітрію, одержаного твердофазним методом та 

сумісним осадженням гідроксокарбонатів. Результати порівняльного аналізу 

наведені у таблиці 5.15. 

Як видно з таблиці 5.15 тільки для однофазних зразків Y358_solid і Y358_sol-

gel спостерігається перехід у надпровідний стан. При рівному вмісті в зразках 

тривалентної міді, надпровідні властивості для зразка Y358_sol-gel дещо кращі, що 

вірогідно обумовлено методом синтезу при якому гомогенізація відбувається на 

іонно-молекулярному рівні. 

 

5.3.2 Синтез та надпровідні властивості твердих розчинів 

Y3-xCsxBa5Cu8O18+δ (0≤x≤0,2). 

 

Для дослідження впливу ізоморфного заміщення на фізико-хімічні властивості 

надпровідників Y-358 було проведено гетерогенне заміщення в підгратці ітрію на 

більший по розмірам катіон цезію. В межах області гомогенності відбувається 

незначне зростання параметрів елементарної комірки, загального кисневого індексу, 

середнього ступеня окиснення купруму та процентного вмісту Cu
3+

 (табл. 5.16), що 

може бути обумовлено зарядовим розупорядкуванням в катіонній підгратці, яке 

створюється за рахунок введення в структуру вихідного купрату Y-358 незначних 

кількостей цезію. 

Згідно з результатами рентгенофазового аналізу (РФА) встановлено, що 

область існування твердих розчинів обмежується складом х = 0,1 включно. При 

більших значеннях ступеня заміщення на рентгенограмах складних купратів 

спостерігаються додаткові рефлекси, які відповідають домішковій фазі купрату 

цезію Cs2CuO2 [704]. Утворення домішкової фази вдалося визначити навіть  
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Таблиця 5.16 

Фазовий склад, параметри елементарної комірки та результати йодометричного 

титрування зразків системи Y3-xCsxBa5Cu8O18+δ(0≤x≤0,2). 

В
ел
и
ч
и
н
а 

за
м
іщ
ен
н
я
 х

 

Параметри елементарної комірки S.G. Кисневий 

індекс y 

ССО 

Cu
n+

 a, нм b, нм c, нм V, нм
3
 

0 0,3848(2) 0,3923(2) 3,1055(9) 0,4687(5) Pmm2 18,30(2) 2,20 

0,05 0,3853(7) 0,3925(5) 3,1004(4) 0,4694(9) Pmm2 18,23(2) 2,19 

0,10 0,3846(2) 0,3930(3) 3,1094(3) 0,4700(3) Pmm2 18,43(2) 2,26 

0,15
*
 - - - - - 18,20(2) 2,21 

0,20
*
 - - - - - 18,21(2) 2,23 

*
- гетерофазний 

 

візуально за появою яскраво синього кольору на стінках тиглів і локальним 

плавленням таблеток. 

Однофазні зразки кристалізуються в орторомбічній сингонії (SG Pmm2) з 

параметрами, наведеними в табл. 5.26. В межах області гомогенності відбувається 

незначне зростання параметрів елементарної комірки, яке можна пояснити 

розмірним (геометричним) ефектом: іонний радіус цезію більший (0,174 нм для К.Ч.  

= 8) за середній іонний радіус ітрію (0,102 нм для К.Ч. = 8) [8]. Розраховані значення 

a та b для Y-358 та твердих розчинів на його основі є дуже близькими до 

відповідних значень періодів гратки для Y-123, а значення параметру с – приблизно 

втричі більші, що добре узгоджується з літературними даними [705].  

Критерій орторомбічності (Δo) для твердих розчинів Y3-xCsxBa5Cu8O18+δ 

(0≤x≤0,1), який розраховували за рівнянням Δo=(b-a)/(b+a)·100% [396], становить 

0,97%, 0,93% та 1,08%, відповідно. Отже, незважаючи на незначне зростання об‘єму 

елементарної комірки величина Δo зростає по мірі збільшення кількості цезію.  

Заміщення трьохзарядного катіону на однозарядний зумовлює виникнення 

нестачі позитивних зарядів. Таким чином, в аніонній підгратці з‘являються 
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позитивно заряджені аніонні вакансії, а тому гетеровалентне заміщення Y/Cs 

приводить до зменшення величини y.  

Поза областю існування твердого розчину параметри, одержані із даних 

йодометричного титрування практично не змінюються в межах похибки визначення. 

Цей факт може бути пов‘язаний із тим, що при х>0,1 в зразках існує додаткова фаза, 

стехіометрична за киснем. Тому подальше заміщення не вносить ніяких змін у 

величину кисневого індексу, середнього ступеня окиснення купруму та процентний 

вміст Cu
3+

. 

За даними РФА знайдено, що значення х = 0,1 – є граничною межею існування 

твердих розчинів заміщення. Поза областю гомогенності поряд із основним 

продуктом утворюється купрат цезію, який вдалося ідентифікувати як домішкову 

фазу на рентгенограмах досліджуваних зразків. Встановлено, що при 0≤x≤0,1 об‘єми 

елементарних комірок орторомбічних купратів зростають. Зафіксовано незначне 

зростання загального кисневого індексу, середнього ступеня окиснення купруму та 

процентного вмісту Cu
3+

 при гетеровалентному заміщенні Y/Cs.  

 

5.3.3 Синтез та надпровідні властивості твердих розчинів Y3Ba5-xSrxCu8O18+δ 

(0≤x≤0,2). 

 

Також науковий і практичний інтерес полягає у вивчені гомогенного 

ізоморфного заміщення в Y-358 у підгратці барію при заміщенні катіону барію на 

менший за розмірами катіон, у якості якого нами вибраний стронцій.  

За результатами рентгенофазового аналізу (РФА) сполук в системі  

Y3Ba5-xSrxCu8O18+δ (0≤x≤0,2) встановлено, що всі зразки є однофазними. Вони 

кристалізуються в орторомбічній симетрії (SG Pmm2) з параметрами, наведеними в 

табл. 5.17. 

В межах області гомогенності відбувається незначне зростання об‘ємів 

елементарної комірки, загального кисневого індексу, середнього ступеня окиснення 

купруму та процентного вмісту Cu
3+

 в твердих розчинах Y3Ba5-xSrxCu8O18+δ (0≤x≤0,2) 

(табл. 5.17). Розраховані значення a та b для Y-358 та твердих розчинів на його 
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основі є дуже близькими до відповідних значень періодів ґратки для Y-123, а 

значення параметру с відрізняється приблизно втричі більші, що добре узгоджується 

з літературними даними [706]. 

 

Таблиця 5.17 

Фазовий склад, параметри елементарної комірки та результати йодометричного 

титрування зразків системи Y3Ba5-xSrxCu8O18+δ (0≤x≤0,2) 

 

В
ел
и
ч
и
н
а 

за
м
іщ
ен
н
я
 х

 Параметри елементарної комірки  

(SG Pmm2) 

Кисневий 

індекс y 

ССО 

Cu
n+

 

Cu
3+

, % 

a, нм b, нм c, нм V, нм
3
 

0 0,3848(2) 0,3923(2) 3,055(9) 0,4687(5) 18,30(2) 2,20 19,9 

0,05 0,3867(7) 0,3924(1) 3,0978(1) 0,4701(5) 18,25(2) 2,19 18,8 

0,10 0,3853(8) 0,3923(1) 3,1025(2) 0,4690(7) 18,36(2) 2,22 21,6 

0,15 0,3858(2) 0,3924(1) 3,1103(2) 0,4708(8) 18,42(2) 2,23 23,0 

0,20 0,3855(9) 0,3925(4) 31,121(5) 0,4710(5) 18,60(2) 2,27 27,5 

 

Враховуючи, що при частковому ізовалентному заміщенні Ba/Sr не 

відбувається перерозподілу зарядів ні в катіонній, ні в аніонній підгратках, можна 

припустити, що зростання кисневого індексу, а відповідно й вмісту Cu
3+

 в твердих 

розчинах Y3Ba5-xSrxCu8O18+δ(0≤x≤0,2) реалізується за рахунок вбудовування 

надлишкового оксигену повітря в структуру нестехіометричних за киснем купратів. 

 

5.4 Складнооксидні перовськіти на основі перехідних 3d- металів 

LaBa2M
1
2M

2
5-xCuxO15- (M

1
=Ca, Sr; M

2
=Co, Ni). 

 

З метою пошуку нових провідних СОС із структурою перовськіту нами були 

одержані та досліджені нові композиції загального складу LaBa2M
1
2M

2
5-xCuxO15-δ 

(M
1
=Ca, Sr; M

2
=Co, Ni) [707]. 
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Зразки одержували методом сумісного осадження компонентів розчином 

карбонату калію з нітратних розчинів за методикою, описаною в 2 розділі. За 

даними термогравіметричних і ІЧ-спектроскопічних досліджень перовськітні 

структури кристалізуються в температурному інтервалі від 1133 до 1173 К [708]. 

Шихту прожарювали впродовж 10 годинна повітрі при температурі 1223 К. 

Рентгенівські дослідження показали, що зразки La0,2Ba0,4Sr0,4Cu0,4Co0,6O2,34 

однофазні і кристалізуються в кубічній сингонії, параметри гратки а=0,3891(7) нм 

(таблиця 5.18). 

Таблиця 5.18 

Фазовий склад перовськітів LaBa2M
1
2M

2
5-xCuxO15- (M

1
=Ca, Sr; M

2
=Co, Ni) та 

параметри їх елементарних комірок. 

Склад а, нм c, нм 

La0,2Ba0,4Ca0,4NiO2,23 суміш твердих розчинів нікелатів 

La1-xBaxNiO3-δiLa1-xCaxNiO3-δ 

La0,2Ba0,4Sr0,4NiO2,31 суміш твердих розчинів нікелатів 

La1-xBaxNiO3-δiLa1-xSrxNiO3-δ 

La0,2Ba0,4Ca0,4Cu0,4Ni0,6O2,14 суміш твердих розчинів нікелатів 

La1-xBaxNiO3-δ, La1-xCaxNiO3-δiкупрату  

LaCu1-xNixO3-δ 

La0,2Ba0,4Sr0,4Cu0,4Ni0,6O2,17 суміш нікелатів і купратів 

La0,2Ba0,4Ca0,4Cu0,4Co0,6O2,42 0,547(1) 0,814(4) 

La0,2Ba0,4Sr0,4Cu0,4Co0,6O2,34 0,3891(7) - 

La0,2Ba0,4Ca0,4CuO2,01 0,767(9) - 

La0,2Ba0,4Sr0,4CuO2,15 0,386(2) 1,16(5) 

La0,2Ba0,4Ca0,4CoO2,74 суміш твердих розчинів кобальтатів 

La1-xBaxCoO3-δiLa1-xCaxCoO3-δ 

La0,2Ba0,4Sr0,4CoO2,81 суміш твердих розчинів кобальтатів 

La1-xBaxCoO3-δiLa1-xSrxCoO3-δ 
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Структура сполуки перовськітоподібна, в кисневій підгратці знаходиться 

близько 20% вакантних позицій. Авторами [709] було повідомлено, що при 

відновленні LaCoO3 воднем утворюється ряд нестехіометричних кубічних фаз 

LaCoO2,82,1 з параметрами гратки, які лежать в інтервалі a=0,3930,390 нм.  

Тому, можна припустити, що структура La0,2Ba0,4Sr0,4Cu0,4Co0,6O2,34 подібна до 

структури відновлених кобальтатів лантану, при цьому необхідна кількість кисневих 

вакансій досягається заміщенням катіонів лантану на іони ЛЗМ у додекаедричній 

підгратці та заміщенням іонів кобальту іонами міді в октаедричній підгратці. 

Композиція складу La0,2Ba0,4Ca0,4CuO2,01 має подібну кубічну структуру з подвійною 

перовськітною коміркою а=0,767(9) нм [710, 711]. 

Зразки La0,2Ba0,4Ca0,4Cu0,4Co0,6O2,42 і La0,2Ba0,4Sr0,4CuO2,15 мають тетрагональну 

структуру з параметрами гратки a=0,547(1) нм і c=0,814(4) нм і a=0,386(2) нм і 

с=1,16(5) нм, відповідно. 

За даними хімічного аналізу, середній заряд іонів міді і кобальту в 

La0,2Ba0,4Sr0,4Cu0,4Co0,6O2,34 дорівнює +2,48. Виходячи з їх різних окиснювально-

відновних потенціалів, передбачається, що купрум знаходиться в двовалентному 

стані (Cu
2+
), а кобальт в дво- (Co

2+
) і тривалентних (Co

3+
) станах, або навпаки, 

враховуючи резонансний обмін електронами: 

Cu
2+

 + Co
3+

 ↔Cu
3+

 + Co
2+

       (5.16) 

5.5 Короткі висновки. 

 

ВпершесинтезованоBaCuO2+δ (δ = 0,25)  шляхом твердофазної взаємодії між 

нітратом барію та оксид міді з використанням вторинного індукційного нагріву. 

Оптимальні умови для одержання однофазного кінцевого продукту такі: час 

витримки 20 хв., температура термообробки 1173 К та швидкість охолодження 50 – 

100К/хв.. Також встановлено можливість практичного використання вторинного 

індукційного нагріву при вирощуванні монокристалів оксидних сполук, в тому числі 

ВТНП. На підставі результатів порошкової рентгенівської дифракції визначено та 

уточнено кристалографічні параметри купрату барію. Дослідження частотної та 

температурної залежності комплексного імпедансу, показало, що синтезований 
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купрат барію характеризується високим ступенем однорідності та наявністю 

релаксаційних процесів в об‘ємі кристалітів. Знайдено, що перетворення 50% Cu
2+

 в 

Cu
3+

 сприяє зниженню енергетичного бар‘єру та підвищенню електропровідності 

зразку, в порівнянні із BaCuO2 (100% Cu
2+
) та BaCuO2,5 (100% Cu

3+
). Аналіз 

температурної залежності ln(ζdc) = f(T
-1
) підтвердив напівпровідникові властивості 

BaCuO2,25 з енергією активації Edc = 0,2 еВ та термічно активований тип провідності. 

В результаті проведеного дослідження було синтезовано ВТНП сполуки в 

системі Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (0 ≤ x≤ 0,25). Процес синтезу контролювали ІЧ-

спектроскопічним аналізом. Йодометричним титруванням визначено вміст 

нестехіометричного кисню. За допомогою РФА охарактеризовано фазовий склад, 

розраховано параметри елементарної комірки. Розрахунки за дифрактограмами 

синтезованих зразків показали, що тверді розчини мають перовськітоподібну 

структуру з дещо спотвореною орторомбічною симетрією.  

Знайдено оптимальну температуру синтезу сполук у системі 

 YBa2-xKxCu3O7-δ (0≤x≤0,3), яка становить більше 1163 К. Область твердих розчинів 

при заміщенні барію калієм лежить в дослідженому інтервалі 0≤x≤0,15.  

За результатами рентгенівських досліджень знайдено області існування твердих 

розчинів YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ, одержаних з використанням різних прекурсорів, при 

однакових умовах синтезу. Показано, що найбільшу область гомогенності мають 

тверді розчини, одержані з застосуванням Ba(NO3)2 яка знаходиться в межах 

0≤х≤0,15. При використанні для синтезу сполук барію BaO2 і BaCO3 область 

гомогенності становить 0≤х≤0,1. 

На прикладі нового надпровідника Y-358 показано влив різних методів синтезу 

на кристалографічні, електричні (надпровідні) властивості, кисневу не стехіометрію 

одержаних полікупратів ітрію та методу синтезу на фізико-хімічні властивості 

Y3Ba5Cu8O18-δ. Вперше показано, що для синтезу ВТНП Y-358 переважним є метод 

твердофазного синтезу та метод золь-гель технології. Останній метод має переваги 

перед твердофазним за рахунок більшої однорідності і вищої температури переходу 

у надпровідний стану порівнянні зі зразками одержаними за методом сумісного 

осадження карбонатів і оксалатів. 
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Твердофазною взаємодією між ітрій та купрум (ІІ) оксидами та карбонатами 

цезію та барію синтезовано нові складні купрати ітрію  

Y3-xCsxBa5Cu8O18+δ (0≤x≤0,2). Встановлено, що область існування твердих розчинів 

системи Y3-xCsxBa5Cu8O18+δзнаходиться в межах (0≤x≤0,1). При більших значеннях х 

як домішкова фаза утворюється купрат цезію. Однофазні зразки мають 

орторомбічну елементарну комірку (SG Pmm2). Знайдено, що при частковому 

гетеровалентному заміщенні Y/Cs відбувається збільшення загального кисневого 

індексу, середнього ступеня окиснення купруму та процентного вмісту Cu
3+

. 

Твердофазним методом синтезовано нові надпровідні складні купрати ітрію  

Y3Ba5-xSrxCu8O18+δ (0≤x≤0,2). Встановлено, що при ізовалентному заміщенні Ba/Sr 

заміщені купрати ітрію кристалізуються в орторомбічній сингонії (SG Pmm2). 

В межах області гомогенності зафіксовано незначне збільшення параметрів 

елементарної комірки, загального кисневого індексу, середнього ступеня окиснення 

купруму та процентного вмісту Cu
3+

.  

Методом СОК синтезовано, визначено оксигенну стехіометрію та досліджено 

фазовий склад перовськітів LaBa2M
1
2M

2
5-xCuxO15- (M

1
=Ca, Sr; M

2
=Co, Ni). Показано 

утворення тільки двох кубічних (La0,2Ba0,4Ca0,4CuO2,01, La0,2Ba0,4Sr0,4Cu0,4Co0,6O2,34) і 

двох тетрагональних (La0,2Ba0,4Sr0,4CuO2,15, La0,2Ba0,4Ca0,4Cu0,4Co0,6O2,42) фаз.  
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РОЗДІЛ 6. КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СКЛАДНИХ ОКСИДІВ 

ПЕРЕХІДНИХ 3d- МЕТАЛІВ ІЗ СТРУКТУРОЮ ПЕРОВСЬКІТУ 

 

СОС на основі перехідних 3d- металів із структурою перовськіту мають 

унікальні каталітичні властивості. В залежності від фізико-хімічних процесів СОС 

на основі перовськітів можуть виступати як каталізаторами ОСМ (тобто синтезу 

легких вуглеводнів з природничого газу), так і у реакціях ОМВ.  

 

6.1 Вплив марганець, кобальт і нікель-вмісних перовськітів на реакції ОСМ. 

 

Реакції ОСМ з утворенням етилену та інших легких вуглеводнів відноситься до 

перспективних способів прямого перетворення природничого газу в цінні хімічні 

сполуки [712, 713]. Поряд із іншими складними оксидними системами, до числа 

ефективних каталізаторів реакції ОСМ належать складні оксиди із структурою 

перовськітів ABO3, де B іон перехідного металу [713]. Серед складних оксидних 

систем, які застосовуються в реакціях ОСМ до числа найбільш ефективних і 

низьких по собівартості відносяться каталізатори на основі перовськітної структури 

ABO3, де B- іон перехідного металу, А – іони лужних, лужноземельних та 

рідкісноземельних металів [713]. Зміна хімічного складу перовськітних систем 

дозволяє суттєво впливати на їх каталітичні властивості аж до зміни напряму 

процесу перетворення метану. Наприклад, LaCoO3 і LaMnO3 ефективні в реакції 

повного окиснення метану [714, 715], в той час, як на складних оксидах SrCoO3 і 

SrMnO3 можливе селективне проведення реакції ОСМ [458, 716], а на LaFeO3 – 

парціальне окиснення метану в синтез-газ [717]. Характеристики каталітичного 

процесу залежать також від способу його проведення; для реакції ОСМ на 

перовськітному каталізаторі найбільш вигідне проведення процесу в періодичному 

режимі, при якому реагенти подаються на каталізатор роздільно з певною частотою 

[458]. 

Каталітична активність в цих системах визначається іоном перехідного металу, 

тоді як природа цього металу і його оточення визначає напрям і селективність 
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окиснювального перетворення метану. Характеристики процесу залежать також від 

способу його проведення; для реакції ОСМ на перовськітному каталізаторі найбільш 

сприятливе проведення процесу в періодичному режимі, при якому реагенти 

подаються на каталізатор окремо з певною частотою [718]. З метою знаходження 

нових перспективних каталізаторів реакції ОСМ [716, 719] були проаналізовані 

каталітичні властивості ряду Mn-, Co- и Ni-вмісних складних оксидів із 

перовськітовою структурою в реакції ОСМ, яка здійснювалася в періодичному 

режимі. 

Як об‘єкти дослідження були вибрані три групи складних оксидів із загальною 

формулою ABO3, які відрізняються природою іону та типом ізоморфного заміщення 

в позиціях А і B (B=Mn, Co, Ni). Синтез цих сполук наведено в розділі 2. Для всіх 

зразків було досліджено температурні залежності ступеня перетворення (X) і 

селективності (S) по окремим продуктам реакції – етану, етилену, пропану, 

пропілену, C4-вуглеводням і CO2. В табл. 6.1 наведені величини X и S по 

вуглеводням що утворюються при одній і тій же температурі 973 К. Виключення 

складають каталізатори SrMnO3, для якого при 973 К вуглеводні C2-C4 не були 

знайдені, і SrNiO3, який при цій температурі розкладається з повною втратою 

каталітичної активності. 

Зразки перовськітів з повним заміщенням лантану на лужні і ЛЗМ каталізують 

повне окиснення метану (див. табл. 6.1). Згідно з літературними джерелами, такі 

властивості характерні для перовськіту LaCoO3 при проведені реакції в звичайному 

режимі, коли метан і кисень подаються в систему одночасно [714]. Заміна іону La
3+

 

на іони нижчої валентності (Sr
2+

 або Ba
2+
) призводить до появи дірок в кристалічній 

структурі, що робить каталізатори високо селективними по відношенню реакції 

ОСМ, внесок реакції повного окиснення становиться незначним (табл. 6.1). При 

цьому конверсія метану та питома активність зразків змінюється в межах одного 

порядку. Питома активність вказаних перовськітів може бути порівнянна також з 

оксидом кобальту Co3O4, який відноситься до найбільш активних каталізаторів 

реакцій окиснення серед простих оксидів металів [720-722]. 
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Таблиця 6.1 

Характеристики досліджених каталізаторів (X – ступінь перетворення метану, S(C2+) 

– селективність по С2-С4 вуглеводням, T – температура вимірювання X і S(C2+)) 

Каталізатор Sпит., 

м
2
/г 

m,  

г 

T,  

K 

X,  

% 

rпит., 10
7
 

моль/(м
2
с) 

S(C2-

С4),  

% 

SrMnO3-δ 1,88 6,1 1023 5,7 3,4 8,1 

{Sr0,75Li0,25}MnO3-δ 1,51 5,6 973 2,9 2,3 71,3 

{Sr0,75Na0,25}MnO3-δ 1,12 6,3 973 5,8 5,6 2,1 

{Sr0,75Na0,125K0,125}MnO3-δ 1,09 6 973 3,8 4,0 76,6 

{Sr0,75K0,25}MnO3-δ 1,71 6,7 973 4,0 2,4 95,8 

Sr[Mn0,75Li0,25]O3-δ 1,76 5,4 973 1,6 1,1 76,1 

SrCo0,9O3-δ 1,42 6,6 973 2,2 1,6 91,7 

{Sr0,75Li0,25}CoO3-δ 1,28 6,1 973 4,2 3,7 95,9 

{Sr0,75Na0,25}CoO3-δ 1,93 6,9 973 7,1 3,6 94,8 

{Sr0,75Na0,125K0,125}CoO3-δ 0,75 6,9 973 7,3 9,7 97,5 

{Sr0,75K0,25}CoO3-δ 0,78 6,1 973 5,2 7,5 97,7 

Sr[Co0,75Li0,25]O3-δ 1,48 5,3 973 4,5 ,9 100 

LaCoO3-δ 5,21 6,2 973 13,5 2,8 0 

Co3O4 3,42 6,6 973 15,1 4,6 0 

SrNiO3-δ 1,48 6,9 948 4,7 3,1 95,8 

{Sr0,75Na0,25}NiO3-δ 1,0 6,9 973 17,4 16,4 99,8 

Sr[Ni0,75Li0,25]O3-δ 1,41 6,1 973 22,5 17,8 99,7 

BaNiO3-δ 7.26 6,5 973 6,5 2.8 94,9 

LaNiO3-δ  5,2 973 5  0 

 

Приймаючи до уваги, що активність в реакціях окиснення киснем в значний 

мірі залежить від міцності зв‘язку кисень-каталізатор [721-723], можна припустити, 

що міцність зв‘язку кисню зразках що порівнюються в таблиці 6.1приблизно 
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однакова і різка зміна селективності перетворення метану визначається іншими 

факторами, такими, як структура активного центру і валентний стан іона 

перехідного метала в перовськітному каталізаторі.  

Часткове заміщення іонів стронцію іонами з нижчою валентністю (іонами 

лужних металів) призводить до збільшення питомої активності каталізаторів і 

селективності по C2-C4-вуглеводням, що видно з табл. 6.1 (це ж відноситься і до 

зразка манганіту Sr0,75Na0,25MnO3-δ, для якого при температурі 1023 К селективність 

по C2-C4-вуглеводням складала лише 28,1%). 

Суттєва зміна каталітичних властивостей досліджених зразків спостерігається 

також при частковій заміні іонів перехідних 3d- металів на іони літію. Така заміна 

супроводжується підвищенням селективності процесу по C2-C4-вуглеводням, 

найбільш суттєво це проявляється для нікель - і кобальт-вмісних каталізаторів. 

В цілому, як видно з наведених результатів, повне або часткове заміщення іонів 

металів на іони нижчої валентності в досліджених каталізаторах призводить до 

збільшення селективності перетворення метану в C2-C4-вуглеводні. За умови 

електронейтральності випливає, що при такому заміщенні повинна зростати 

валентність іону перехідного металу і /або концентрація дефектів в кисневій 

підгратці структури перовськіту. Ці зміни можуть впливати як на іонну провідність 

кисню, завдяки якій поповнюються витрати кисню на поверхні каталізатору в 

результаті його взаємодії з метаном, так і на структуру, а також і властивості 

активного центру. Такі фактори можуть зумовлювати зміни каталітичних 

властивостей в результаті використаного в даній роботі способу модифікації 

перовськітних каталізаторів. 

На рис. 6.1 показано вплив складу вихідних і модифікованих зразків SrMeO3-δ 

(Me= Mn, Co, Ni) на вихід C2-C4-вуглеводнів. Як видно з рисунку, найбільш високий 

вихід C2-C4-вуглеводнів досягається на нікель - вмісних перовськітах, найменший – 

на марганець - вмісних. Варто відмітити, що в табл. 6.1 і на рис. 6.1 наведені данні 

для каталізаторів, виготовлених перед дослідженнями. Температурні залежності 

швидкості перетворення метану на Mn, Co- вмісних зразках кардинально 
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Рис. 6.1. Вплив складу перовськітів на вихід С2-С4-вуглеводнів при 973 К (для 

SrMnO3 при 1023 К і SrNiO3 при 948 К). 

 

відрізнялись від температурних залежностей на нікель-вмістних. Для марганцевих і 

кобальтових каталізаторів спостерігалися звичайні температурні залежності, коли 

швидкість реакції збільшується з ростом температури, тоді як для нікелевих зразків 

температурні залежності в деяких випадках були аномальними: швидкості реакції 

зменшувались зі збільшенням температури. Зниження швидкості реакції при 

підвищенні температури не пов‘язано зі зменшенням питомої поверхні (Sпит) 

нікелевих каталізаторів у ході експериментів. Так, наприклад, величини Sпит свіжих 

зразків Sr0,75Na0,25NiO3-δ и SrNi0,75Li0,25O3-δ складали 1.05 м
2
/г і 1.41 м

2
/г, а після 

каталізу навіть декілька збільшились – до 1.23 м
2
/г і 1.84 м

2
/г відповідно. 

Більш того, для Sr0,75Na0,25NiO3-δ і SrNi0,75Li0,25O3-δ в окремих дослідах 

спостерігалося збільшення швидкості реакції при зменшенні температури процесу. 

В табл. 6.2 наведено результати експериментів, одержані при ступінчатій зміні 

температури. Як видно, збільшення швидкості реакції після зниження температури 

спостерігалося в дослідах 4 и 8 (табл. 6.2).  

Особливо цікаві результати дослідів 6,7 і 8, в яких температуру змінювали у 

такій послідовності: 973, 998 и 973 К. В цих дослідах конверсія метану до 

підвищення температури (дослід 6) і після її зниження (дослід 8) була практично 

однаковою і суттєво перевищувала конверсію метану при більш високій температурі  
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Таблиця 6.2  

Вплив температури на каталітичні властивості каталізатора SrNi0,75Li0,25O3-δ. 

Дослід 

ғ T, K X, % 

Селективність, % 

C2H4 C2H6 C3H6 C3H8 C4 C2-С4 

1 973 22,5 64,5 29,3 3,5 0,0 2,5 99,7 

2 998 6,2 51,2 42,8 1,9 2,8 0,8 99,5 

3 1023 3,3 49,6 41,0 6,6 0,9 0,6 98,8 

4 923 6,3 24,4 65,8 2,2 7,5 0 100 

5 923 6,8 29,0 60,0 3,5 7,5 0 100 

6 973 10,2 54,4 37,6 3,1 3,5 1,4 100 

7 998 6,8 60,0 33,4 4,1 1,3 1,2 100 

8 973 10,0 53,1 38,3 3,3 3,7 1,7 100 

9 973 9,1 51,6 40,3 3,4 3,3 1,4 100 

10 973 7,9 48,3 44,0 3,4 3,3 1,0 100 

11 973 5,4 46,1 47,9 3,3 2,0 0,7 100 

Примітка: Між дослідами 1-4 і 5-11 зразок каталізатору був вивантажений з 

реактору і через 3 місяці повторно завантажений в реактор. 

 

(дослід 7). При цьому в дослідах 6 і 8 селективність процесу по окремим продуктам 

реакції залишалася практично не змінною (табл. 6.2 при 100% сумарної 

селективності по вуглеводням, що утворюються). Як було відзначено в роботі [716], 

співвідношення етилен/етан, яке є важною характеристикою процесу ОСМ, 

збільшується з температурою. у даному випадку на перовськіті SrNi0,75Li0,25O3-δ 

спостерігається антибатна залежність, тобто з ростом температури співвідношення 

етилен/етан зменшується (досліди 1-3, табл. 6.2). 

Відмічена аномальна поведінка нікелевих каталізаторів, можливо, пов‘язана з 

деякою зворотною перебудовою структури їх решітки, як наслідок, структури 

активних центрів, від яких залежать каталітичні властивості зразків. 
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Рис. 6.2. Вплив температури прожарювання на селективність по етилену, етану і С3-

С4-вуглеводням для каталізатора Sr0,75Na0,25NiO3-δ: а- стандартна методика 

приготування каталізатора (температура прожарювання на заключній стадії синтезу 

1123 К), б-1223 К; в-1323 К. 

 

На можливість окремих структурних змін у перовськітах ANiO3 вказують 

також результати експериментів, представлені на рис. 6.2, а-в для трьох зразків 

Sr0,75Na0,25NiO3-δ, що відрізняються температурою їх термічної обробки на заключній 

стадії приготування (синтезу). Видно, що при ступеневому підвищенні температури 

спостерігається немонотонна зміна селективності реакції по вуглеводням. Найбільш 
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цікаво те, що в проміжній області температур (923-948 К) селективність процесу 

ОСМ по вуглеводням мінімальна (відповідно по СО2- максимальна), тобто один і 

той же по вихідному складу каталізатор в залежності від температури може бути 

високо селективним як у відношенні реакції ОСМ, так і в реакції повного окиснення 

метану (рис.6.2, а і б). Звертає на себе увагу також сильний вплив температури на 

селективність по етилену. Вірогідно, у випадку досліджених перовськітів має місце 

вплив достатньо тонкою структурною чутливістю реакції окиснювального 

сполучення метану.  

В роботі [722], де було показано, що часткове заміщення стронцію на іони 

лужних металів в перовськіті SrCoO3-δ призводить до суттєвого збільшення виходу 

вуглеводнів С2+ в реакції окиснювального сполучення метану (ОСМ). 

Для перевірки загальних положень вище вказаного підходу до модифікування 

перовськітного каталізатору лужними металами і дослідження впливу природи 

перехідного металу, який знаходиться в позиції В перовськітної структури, на 

властивості каталізатора, проведено дослідження каталітичних властивостей 

заміщених сполук на основі перовськіту SrMnO3-δ. 

Таблиця 6.3 

Склад і характеристики каталізаторів на основі SrMnO3-δ  

(каталітичні данні наведено для температури 1023 К). 

Каталізатор Sпит, 

м
2
/г 

m, г X, 

% 

rпит*10
7
, 

моль/(м
2
*с) 

S(C2+), 

% 

SrMnO3 1.88 6.14 5.7 3.7 8.1 

Sr0,75Li0,25MnO3 1.51 5.6 7,5 6.6 77.8 

Sr0,75Na0,25MnO3-x 1.12 6.29 10,0 10,5 28.1 

Sr0,75Na0,125K0,125MnO3-x 1.09 6,0 6,5 7.4 96.5 

Sr0,75K0,25MnO3-x 1.71 6.7 8,2 5.3 97.2 

SrMn0,75Li0,25O3-x 1.76 5.4 2,6 2.05 67.9 

SrCo0,9O3-x* 1.42 6.55 4,9 3.6 76.3 

Sr0,75Na0,125K0,125CoO3-x* 0,75 6.85 12,9 17.1 96.8 

*- Данні для Со- вмісних каталізаторів взято з роботи [722].  
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Склад і одержані в роботі характеристики синтезованих каталізаторів наведено 

вище в таблиці 6.3; для порівняння тут же наведено одержані раніш данні [722] для 

каталізаторів на основі SrCoO3-δ. 

З таблиці 6.3 видно, що при заміщенні іонів стронцію на іони лужних металів у 

перовськіті SrMnO3-δ питома каталітична активність каталізаторів (rпит) зростає. 

Якісно такій же ефект спостерігався раніше для перовськіту SrCoO3-δ [722]. Одна з 

відмінностей полягає в тому, що серед Mn - вмісних каталізаторів найбільш 

активним виявився каталізатор {Sr0,75Na0,25}MnO3-δ (приведені тут і далі позначення 

відповідають прийнятими в таблиці 6.3), тоді як серед Со-вмісних – каталізатор 

{Sr0,75Na0,125K0,125}CoO3-δ. Введення іонів літію в різні позиції (А і В) в SrMnO3-δ 

також впливає на питому активність каталізатора: зразок {Sr0,75Li0,25}MnO3-δ суттєво 

активніший за зразок каталізатора Sr[Mn0,75Li0,25]O3-δ. 

Як показано в роботі [722], часткове заміщення іонів стронцію іонами лужних 

металів в Со-вмісному перовськіті сприяє збільшенню швидкості відновлення 

зразків перовськіту воднем, тобто приводило до послаблення міцності зв‘язку кисню 

з каталізатором в його поверхневому шарі (qs). Можна уявити, що і в випадку Mn-

вмісних перовськітів заміщення іонів стронцію лужними металами має своїм 

наслідком зменшення qs, що обумовлює збільшення загальної швидкості взаємодії 

метану з каталізатором. 

Модифікування SrMnO3-δ іонами лужних металів також суттєво підвищує 

селективність зразків. За сумарною селективністю відносно утворення вищих 

вуглеводнів з метану S(C2+) каталізатори розташовуються в ряд: 

{Sr0,75Na0,125K0,125}MnO3-δ~{Sr0,75K0,25}MnO3-δ>({Sr0,75Li0,25}MnO3-δ;Sr[Mn0,75Li0,25]O3-

δ)>{Sr0,75Na0,25}MnO3-δ>SrMnO3-δ      (6.1) 

Значення селективностей по C2+ вуглеводням для найбільш активних зразків 

Mn – вмісних перовськітів (S({Sr0,75Na0,125K0,125}MnO3-δ)~S({Sr0,75K0,25}MnO3-δ) 

досягали величин 96-97%, тоді, як для не модифікованого зразка SrMnO3-δ з меншою 

каталітичною активністю величина S(C2+) була на порядок нижче (8%). Для 

індивідуальних оксидів металів зазвичай спостерігається протилежна тенденція: 

збільшення активності супроводжується зменшенням, а не збільшенням 
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селективності по цільовим продуктам неповного окиснення. Мабуть, у випадку 

дослідженої нами каталітичної системи суттєву роль відіграють енергетичні 

характеристики активних центрів каталізатору, їх структура, а також особливості 

механізму розглянутої реакції. 

Вірогідний механізм взаємодії метану з поверхнею перовськітного оксидного 

каталізатору є гетерогенно-гомогенним [724], що включає початкову стадію 

утворення вільного метильного радикалу: 

CH4 + Me
n+

O
2-

 →Me
(n-1)+

(OH)
-
 +    

       (6.2) 

де Me
n+

O
2-

 - фрагмент поверхні каталізатору (для марганець-вмісних перовськітів 

Me
n+ 
відповідає, вірогідно за все, Mn

4+
; для кобальт-вмісних – Со

3+
). 

Метильні радикали, які утворюються на стадії (6.2) рекомбінують в газовій фазі 

з утворенням первинного продукту реакції - етану, який перетворюється далі в 

етилен і вуглеводні С3-С4 [724-725]. 

Поряд з реакцією (6.3), що включає одно електронний перенос і яка веде до 

утворення з метану вищих вуглеводнів, може протікати реакція глибокого 

перетворення метану, що починається з утворення С-О- зв‘язку в поверхневому 

інтермедіаті з подальшим його окисненням в поверхневому шарі каталізатора. 

Взаємодія швидкостей стадії (6.3) і стадії, що веде до повного окиснення 

метану, може залежати від поверхневої щільності активного до окиснення 

поверхневого кисню, оскільки в начальній стадії повного окиснення повинно 

приймати участь більше одного поверхневого центру Me
n+
; простий варіант такої 

реакції може бути записано наступним чином:  

CH4 + 2Me
n+

O
2-

 →Me
(n-1)+

(OСH3)
-
 + Me

(n-1)+
(OH)

-
    (6.3) 

З врахуванням цього можна припустити, що зростання дефіциту кисню 

(кисневих вакансій) в перовськітній структурі сприяє збільшенню селективності. 

Одержані у даній роботі і в роботі [722] експериментальні данні в певній мірі 

підтверджують це припущення. Дійсно, заміщення двовалентного стронцію на 

одновалентні іони лужних металів повинно, з міркувань електронейтральності, 

збільшує дефіцит кисню в порівнянні з ідеальною структурою перовськіту АВО3. 

Одночасно, як видно з представлених у таблиці і на рис. 1 даних, збільшується 
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селективність модифікованих іонами лужних металів як марганцевих, так і кобальт 

вмісних перовськітів. Крім того, селективність перовськiту SrCo0,9O3-δ вище за 

селективність перовськiту SrMnO3-δ, який в силу стехіометричних міркувань 

(переважні валентні стани іонів перехідних 3d- металів в перовськітах Со(III) 

Mn(IV)) повинен містити в своїй структурі менш кисневих вакансій, чим SrCo0,9O3-δ. 

З рис. 6.3 видно, що співвідношення етилен/етан в продуктах реакції для всіх 

каталізаторів збільшується з температурою. Це характерно для гетерогенно-

гомогенного утворення цих вуглеводнів [723], хоча частково може бути зв‘язано і з 

перебігом реакції гетерогенного окиснювального дегідрування етану в етилен, 

швидкість якої при збільшенні температури зростає. 

На рис. 6.4 співставленні виходи C2+-вуглеводнів Y(C2+) в залежності від 

хімічного складу каталізаторів і температури. Оскільки вимірювання проводили при 

однакових швидкостях потоку і практично однакових наважках каталізаторів, 

величини Y(C2+) були пропорційні продуктивність каталізаторів по C2+-вуглеводням. 

Як видно з рис. 6.2, у ряді каталізаторів, для Mn - вмісних, величина Y(C2+) 

збільшується із зростанням температури, максимальний вихід C2+-вуглеводнів 

досягається на каталізаторі {Sr0,75K0,25}MnO3-δ. Заміна іонів марганцю на іони 

кобальту приводить до помітного збільшення Y(C2+); на кращому з досліджених 

нами кобальтових каталізаторів ({Sr0,75Na0,125K0,125}CoO3-δ) досягнуто вихід 19,9 % 

при 1073 К, тоді як на {Sr0,75K0,25}MnO3-δ- лише 12,7 % при тій же температурі. 

Таким чином, складні оксиди з перовськітною структурою на основі SrMnO3-δ 

селективно каталізують окиснювальну конденсацію у вищі вуглеводні в 

періодичному режимі проведення процесу. Часткове заміщення іонів стронцію 

іонами лужних металів помітно збільшує селективність каталізатору. Цей ефект 

якісно подібний до раніше відомого для каталізаторів на основі SrCoO3-δ [722]. 

Співставляючи каталітичні характеристики Со- и Мn- вмісних перовськітів, можна 

зробити висновок, що зразки на основі SrCoO3-δ мають перевагу при проведенні 

процесу ОСМ в періодичному режимі, оскільки вони характеризуються більш 

високими значеннями питомої активності і виходу по вищим вуглеводням. 
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Рис. 6.3. Вплив складу перовськітів на основі SrMnO3-δ на селективність по 

основним продуктам реакції ОСМ при 1023 К(а), 1048 К(б), 1073 К (в). 
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Рис. 6.4. Вплив температури і складу перовськітів на вихід С2+ - вуглеводнів. 

 

6.2 Вплив заміщених кобальтатів лантану на реакції окиснення моноксиду 

вуглецю (ОМВ). 

 

Інтерес до дослідження каталітичних властивостей змішаних оксидів із 

структурою перовськіту викликаний можливістю їх практичного застосування в 

процесах очищення вихлопних газів автотранспорту, як альтернатива дорогим 

каталізаторам на основі благородних металів [305]. Унаслідок особливості 

кристалічної структури перовськіту, що включає аніони кисню і два типи катіонів: А 

- рідкоземельних і/або лужноземельних елементів і В - перехідних 3d-металів, ці 

сполуки проявляють високу каталітичну активність в окисно-відновних процесах, 

таких як комплексне очищення газів, безполуменеве спалювання природничого газу 

[726].  



308 

Це обумовлено тим, що впорядкування катіонів А в структурі перовськіту 

забезпечує термічну стійкість кисневої підгратки за рахунок сильнішого хімічного 

зв'язку, тоді як в підгратці що складається з катіонів перехідних 3d- металів катіони 

В можуть знаходитися в декількох стійких станах ступеня окиснення, компенсуючи 

заряд в процесі перенесення електронів при впровадженні адсорбованого 

молекулярного кисню в аніонну підгратку перовськіту. Модифікування перовськітів 

катіонами інших елементів в нижчий ступені окиснення викликає утворення 

дефектів - кисневих вакансій, що є активними центрами в реакціях окиснення, а, 

крім того, істотно покращує електропровідні властивості перовськітів [727, 728]. 

Недоліком перовськітів є їх низька питома поверхня, що становить приблизно 1-3 

м
2
/г. Тому, не дивлячись на те, що питома каталітична активність перовськітів 

значно вища, ніж у простих оксидів, загальна конверсія реагентів, як правило, нижче 

[729].  

Останнім часом в результаті розвитку нанотехнологій були розроблені нові 

методи синтезу високодисперсних матеріалів, зокрема, перовськітів [730-734]. Було 

показано, що використання для приготування перовськітів золь-гель методу Печині, 

піролізу, аерозольного методу дозволяє підвищити питому поверхню перовськітів 

20 м
2
/г і таким чином поліпшити їх каталітичні властивості в процесах окиснення 

СО, метану, толуолу, тощо [728-732, 734].  

Нами було досліджено вплив модифікування лантан кобальтових перовськітів 

добавками лужноземельних елементів на їх каталітичні властивості в окисленні СО.  

На рис. 6.5 представлені дифрактограми синтезованих зразків кобальтату 

лантану і заміщених кобальтатів на його основі, які містять добавки Ca, Sr, Ba і 

літію. Аналіз результатів показує, що в процесі розкладання оксалатів і їх подальшої 

термообробки при температурі 1073 К формуються тверді розчини  

La1-3xLixM2xCoO3-δ (δ- величина нестехіометричного кисню; M = Ca, Sr, Ba; 

0≤x≤0,05). Одержані сполуки можна розглядати як катіон-дефіцитні перовськіти  

La1-3x□xM2xCoO3-δ (□ – вакансія; M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,05) з добавками літію в 

катіонних вакансіях. На рентгенограмах відсутні рефлекси, що свідчать про 
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утворення ФРП з n=1 (La2CoO4) і LiCoO2 з шаруватою структурою, що співпадає з 

результатами  
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Рис. 6.5. Дифрактограми порошку синтезованих твердих розчинів  

La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,05). 

 

роботи [735], в якій наголошується, що фаза LiCoO2 виявляється при великих 

значеннях ступеня заміщення x. 

Структурні і текстурні характеристики синтезованих перовськітів представлені 

в табл. 6.4. З представлених даних випливає, що величина питомої поверхні 

синтезованих перовськітів змінюється в межах 2.3-5.4 м
2
/г, причому найбільшу 

поверхню має зразок LaCoO3-δ, що не містить модифікуючих добавок. 

За даними рентгенівської дифракції всі синтезовані зразки мають ромбоедрично 

спотворену перовськітну комірку (SG R-3m)з параметрами (приведеними до 

гексагональної установки), представленими в таблиці 6.5. Встановлено, що при 

заміщенні лантану на літій і лужноземельні елементи спостерігається незначне 



310 

збільшення параметрів елементарного комірки, пов'язане із більшим іонним 

радіусом ЛЗМ по відношенню до лантану (rLa
3+

 = 0,136 нм, rСa
2+

 = 0,134 нм, rSr
2+

 = 

0,144 нм, rВа
2+

 = 0,161 нм для координаційного числа 12 (додекаедр) [8]. Слід 

зазначити, що унаслідок незначної відмінності іонних радіусів катіонів La
3+
і Сa

2+
, 

параметри елементарної комірки Са-вмісного кобальтату практично не змінюються 

порівняно з незаміщеним зразком LaCoO3-δ.  

Як випливає з даних таблиці, при збільшенні середнього іонного радіусу 

металу-добавки відбувається зменшення розміру кристалітів кобальтатів. Оскільки у 

ряді Ca - Sr - Ba зростає температура плавлення оксидних сполук [736], збільшення 

розміру зерен для Са-вмісного зразка в порівнянні з останніми лужноземельними 

кобальтатами обумовлене, ймовірно, його кращим спіканням за рахунок введення 

легкоплавких добавок літію і кальцію. 

На рис. 6.6 проілюстровано температурні залежності ступеня перетворення СО 

в СО2 для каталізаторів на основі перовськітів, що містять 10 % лужноземельного 

металу: кальцію, барію або стронцію, - а також для вихідного кобальтату лантану. 

Залежності, представлені на рис. 6.6а, отримані в режимі підвищення температури 

окиснення СО, а на рис. 6.6 б - в режимі пониження температури. Як випливає з 

представлених даних, для всіх вивчених зразків спостерігається незначний 

гістерезис при пониженні температури після досягнення 100 % конверсії СО. 

Найменшу активність проявляє каталізатор, що не містить добавки 

лужноземельного металу. Початок реакції окиснення СО для зразка L-0 

спостерігається при температурі вище 413 К, а припинення реакції в режимі 

пониження температури - приблизно при 443 К. Введення лужноземельного металу 

призводить до підвищення активності каталізатора, про що свідчить зменшення 

температури початку реакції окиснення СО і температури досягнення 100 %-ної 

ступені його перетворення в СО2. 

У табл. 6.4 приведені значення температури почала реакції окиснення СО і 

температури досягнення його100 %-ної конверсії для вивчених каталізаторів. Таким 

чином, з приведених даних випливає, що активність каталізаторів в окисленні СО 

зростає в ряду: 
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La0,85Li0,05Ba0,1CoO3-δ>La0,85Li0,05Sr0,1CoO3-δ>La0,85Li0,05Са0,1CoO3-δ>LaCoO3-δ   (6.4) 

 

а б 

 

Рис. 6.6. Температурна залежність окиснення СО киснем для каталізаторів на основі 

перовськітів: LaCoO3-δ (LaCoO3-x) та з вмістом 10 мольних % кальцію  

La0,85Li0,05Са0,1CoO3-δ (LLC-1), стронцію La0,85Li0,05Sr0,1CoO3-δ (LLS-1) та барію 

La0,85Li0,05Ba0,1CoO3-δ (LLB-1) в режимі підвищення (а) і пониження (б) температури 

реакції. 

 

Співставлення одержаних результатів з даними табл. 6.5 показує, що в 

аналогічній послідовності зростають параметр c і величина V (нм
3
) елементарної 

комірки перовськіту, викликані вірогідно, подовженням зв‘язку Со – О внаслідок 

ефекту Яна-Тейлера при введені ЛЗМ замість лантану, що в свою чергу призводить 

до деформації [СоО6]октаедрів і сильних деформацій кристалічної гратки. 

Найбільшу активність проявляє каталізатор, який містить барій – 100 %-е 

перетворення СО спостерігається при 473 К. Для каталізатора, що містить стронцій, 

повне перетворення моноксиду вуглецю досягається при 503 К. 

Підвищення температури повної конверсії СО більш, чім на 20 градусів 

спостерігається для каталізатора, що містить кальцій: 523 К. Найменшу активність  
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Таблиця 6.4 

Температури початку реакції окиснення СО (Tstart) і досягнення його 100 %-ної 

конверсії (T100%) для каталізаторів на основі перовськітів 

 

Каталізатор Tstart, К T100%, К 

LaCoO3-δ 433 543 

La0,85Li0,05Са0,1CoO3-δ 408 523 

La0,85Li0,05Sr0,1CoO3-δ 383 503 

La0,85Li0,05Ba0,1CoO3-δ 373 473 

 

Таблиця 6.5 

Параметри елементарних комірок і текстурні характеристики лантан-заміщених 

кобальтатів La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,05). 

Сполука Параметри елементарної 

комірки 

SG ОКР, 

 

нм 

Sпит., 

 

м
2
/г a, нм c, нм V, нм

3
 

LaCoO3-δ 0,5438 1,3085 0,3351 R-3c 45 5,4 

La0,85Li0,05Са0,1CoO3-δ 0,5438 1,3084 0,3351 R-3m 40 2,8 

La0,85Li0,05Sr0,1CoO3-δ 0,5441 1,3100 0,3358 R-3m 38 2,3 

La0,85Li0,05Ba0,1CoO3-δ 0,5437 1,3130 0,3362 R-3m 31 3,7 

 

проявляє зразок, що не містить домішок ЛЗМ – температура досягнення 100 % 

конверсії СО для LaCoO3-δ складає 543 К. 

Для найбільш активного каталізатора, який містить барій, були проведені 

додаткові дослідження на відтворюваність результатів експерименту. Зокрема було 

встановлено, що при повторному проведенні досліду характер температурних 

залежностей конверсії СО змінюється неістотно: температура почала реакції 

підвищується приблизно на 293 К, а температура досягнення 100 % конверсії СО 

підвищується на 5 К.  
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Визначений ряд активності каталізаторів, які містять добавки ЛЗМ, можна 

пояснити залежністю рухливості кисню кристалічної решітки від іонного радіусу 

металу-добавки. Збільшення іонного радіусу у ряді Ba>Sr>Ca призводить до 

ослаблення зв'язку метал-кисень в кристалічній решітці, що сприяє зростанню 

каталітичної активності зразків. 

 

6.3 Короткі висновки. 

Показано, що часткове заміщення стронцію на іони лужних металів в 

перовськіті SrCoO3-x призводить до суттєвого збільшення виходу вуглеводнів С2+ в 

реакції окиснювального сполучення метану (ОСМ). 

Для заміщених манганітів стронцію Sr0,75K0,25MnO3-x і Sr0,75Na0,125K0,125MnO3-x 

при температурі 1023 К селективність по вуглеводням С2+ в реакції окиснювального 

сполучення метану (ОСМ) складає більше 97%. За сумарною селективністю 

відносно утворення вищих вуглеводнів з метану S(C2+) каталізатори розташовуються 

в ряд: 

{Sr0,75Na0,125K0,125}MnO3-δ~{Sr0,75K0,25}MnO3-δ>({Sr0,75Li0,25}MnO3-δ;Sr[Mn0,75Li0,25]O3-

δ)>{Sr0,75Na0,25}MnO3-δ>SrMnO3-δ. 

З врахуванням цього можна припустити, що зростання дефіциту кисню 

(кисневих вакансій) в перовськітовій структурі сприяє збільшенню селективності. 

Таким чином, складні оксиди з перовськітною структурою на основі SrMnO3 

селективно каталізують окиснювальну конденсацію у вищі вуглеводні в 

періодичному режимі проведення процесу. Часткове заміщення іонів стронцію 

іонами лужних металів помітно збільшує селективність каталізатору. Цей ефект 

якісно подібний до раніше відомого для каталізаторів на основі SrCoO3-x. 

Співставляючи каталітичні характеристики Со- и Мn- вмісних перовськітів, можна 

зробити висновок, що зразки на основі SrCoO3-x переважніше для проведення 

процесу ОСМ в періодичному режимі, оскільки вони характеризуються більш 

високими значеннями питомої активності і виходу по вищим вуглеводням 

В результаті проведеного дослідження показано, що тверді розчинів з 

загальною формулою La1-3xLixM2xCoO3-δ (δ – кількість нестехіометричного кисню; M 
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= Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,05) проявляють активність в реакціях окиснення моноксиду 

вуглецю. Питома поверхня одержаних каталізаторів, одержаних методом сумісного 

осадження оксалатів металів з водних розчинів знаходиться в межах 2 – 5 м
2
/г. 

Введення замісників у кобальтат лантану, таких як ЛЗМ і літій призводить до 

збільшення параметрів елементарної комірки, а також зменшенню розміру області 

когерентного розсіювання. Показано, що збільшення середнього іонного радіусу 

лужноземельного металу викликає зменшення розміру кристалітів і зростання 

каталітичної активності в реакції окиснення СО. 

Встановлено, що температура 100%-ої конверсії СО понижується при 

збільшенні середнього іонного радіуса в ряду Ba>Sr>Ca. 
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РОЗДІЛ 7 ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СОС НА ОСНОВІ 

ПЕРЕХІДНИХ 3d- МЕТАЛІВ 

 

7.1 Електрофізичні властивості зразків системи La-Ni-O. 

 

Одержані зразки La2-xNiO4- (0x0,5) в інтервалі температур 273-78 К мають 

напівпровідниковий тип провідності. Графічну залежність log від 1000/Т наведено 

на рис.7.1 [64]. Для зразків з високим вмістом лантану (x=2; 1,9; 1,8) величина 

провідності від температури описується експоненціальною функцією. При 

зменшенні вмісту лантану енергія активації провідності змінюється від 0,099 eV 

(x=0) до 0,056eV (x=0,2) [64, 737-738]. 

Для зразку з номінальним складом La1,7NiO3,76 температурна залежність 

провідності має більш складний характер. Для нікелату складу La1,6NiO3,63 виявлено 

лінійну залежність провідності від температури, як і для La1,5NiO3,51. Тому 

вищенаведені зразки можуть знайти потенційне застосування в мікроелектроніці та 

для виготовлення резистивних матеріалів. 

 

Рис. 7.1. Залежність електричної провідності від температури для СОК La2-xNiO4-  

(0x0,5): 1) x=0,5, 2) x=0,4, 3) x=0,3, 4) x=0,2, 5) x=0,1, 6) x=0. 
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Всі інші складнооксидні композиції зі співвідношенням металів La/Ni від 1,45 

до 0,8 проявляють металічний характер залежності провідності від температури. 

Відомо, що багато електропровідних оксидів d-елементів проявляють лінійну 

залежність між ln і lnx (де   - провідність, x - величина кисневої нестехіометрії) 

[738-740]. Подібне явище спостерігається при дослідженні купратних систем, які 

належать до структурного типу K2NiF4 [132, 741-742]. 

У нашому випадку функціональна залежність між ln і ln (- величина вмісту 

нестехіометричного оксигену) при 293К в системі LaxNiO1,5x+1+ має лінійний 

характер (рис. 7.2), що, імовірно вказує на домінуючу роль екваторіальних -Ni-O- 

площин в процесі переносу електронів з валентної зони у зону провідності. 

 

Рис. 7.2. Залежність провідності одержаних зразків від величини вмісту 

нестехіометричного кисню  в зразках LaxNiO1,5x+1+ при T=293 K. 

 

За даними йодометричного аналізу, в досліджених нами нікелатах лантану 

частина нікелю знаходиться в тривалентному стані, що призводить до зменшення 

довжини зв`язку Ni-O. Відомо, зокрема, що зона провідності у перовськітоподібних 

нікелатах утворюється внаслідок перекривання dx2-y2 і рO2- орбіталей іонів нікелю і 

оксигену [739, 743] з утворенням  зони провідності [744, 745]. Збільшення вмісту 

тривалентного нікелю призводить до збільшення ступеню перекривання 

вищевказаних орбіталей іонів нікелю і кисню, які знаходяться в екваторіальних 
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площинах, та, відповідно, до зменшення енергетичного бар‘єру між зоною 

провідності і валентною зоною. В результаті цього значно знижується температура 

переходу напівпровідник-метал і підвищується електрична провідність по площинам 

–Ni-O-. При вмісті тривалентного нікелю більше 50% електрична провідність 

нікелатів лантану проявляє металевий тип провідності. 

Залежність між lnζ і ln(2-х) при температурі 293К для системи La2-xNiO4- 

(0x0,4) також проявляє лінійний характер (рис. 7.3), що, вірогідно показує 

домінуючу роль -Ni-O- площин в процесі переносу електронів. 

 

Рис. 7.3. Залежність провідності ζ від величини відхилення від стехіометрії х для 

системи La2-xNiO4-δ (0≤x≤0,4) при Т=293 К. 

 

Для оксидних композицій зі співвідношенням металів La/Ni від 1,4 до 1 також 

виявлено металічний характер залежності провідності від температури (рис. 7.4). 

Таким чином, головним фактором, який впливає на провідність нікелатів є 

наявність тривалентного нікелю, d-орбіталі якого перекриваються з р-орбіталями 

іону кисню і створюють зону провідності по типу металу з певною концентрацією  
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Рис. 7.4. Залежність питомого опору від температури для СОС: 1) La1,1NiO3,04,  

2) La1,25NiO3,23, 3) La1,4NiO3,42. 

 

носіїв заряду. Пониження концентрації Ni
3+
призводить до звуження зони 

провідності, і, відповідно погіршення провідних властивостей і переходу зразків у 

напівпровідний стан. Схематично вищевикладене зображено у вигляді діаграми 

поданої авторами [746] при вивчені провідних властивостей в LaNiO3−δ в залежності 

від вмісту стехіометричного кисню представлено на рисунку 7.5. 

 

Рис. 7.5. Схематична діаграма залежності провідних властивостей LaNiO3−δ від 

вмісту Ni
3+ 

[746]. 
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7.2 Електрофізичні властивості зразків системи La3-xCaxNi2O7-. 

 

Вивчення резистивних характеристик в низькотемпературній області для 

твердих розчинів La3-xCaxNi2O7- в інтервалі однофазної області (0 x<0,8) на зразках 

з х=0; 0,2; 0,4; 0,6 показало, що провідність матеріалів змінюється зі збільшенням 

вмісту кальцію від металевої до напівпровідникової. При цьому середній ступінь 

окиснення нікелю різко зменшується від +2,63 до 2,34. Зразки з вмістом кальцію 

х≥0,8 є діелектриками. На рис 7.6 показана зміна питомого опору для зразків 

вищевказаної системи La3-xCaxNi2O7-. Таким чином металева провідність вивчених 

зразків ймовірно обумовлена присутністю або Ni
3+
, або наявністю перекісних груп 

    
   [708]. 

Як видно з наведених даних для зразків з вмістом кальцію x=0; x=0,2; x=0,4 в 

температурному інтервалі 250-200 К відбувається незначне підвищення, а потім 

зменшення питомого опору. Подібне явище спостерігалося в роботах [747, 748], і 

трактується як низькотемпературний фазовий перехід від орторомбічної до 

тетрагональної комірки. 

 

 

 

Рис. 7.6. Температурні залежності резистивних характеристик зразків системи  

La3-xCaxNi2O7-δ. 1) x=0; 2) x=0,2; 3) x=0,4 - (металевий тип провідності);  

4) x=0,6 (напівпровідниковий тип провідності). 
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7.3 Електрофізичні властивості зразків системи La3-xSrxNi2O7-δ. 

 

Як видно з рисунку 7.7 при заміщенні катіонів лантану на дещо більший катіон 

стронцію відбувається перехід від металевої провідності (x=0,2; 0,6) для 
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Рис. 7.7. Резистивні характеристики оксидних композицій загального складу  

La3-xSrxNi2O7-δ з різним ступенем заміщення: 1–x= 0,2; 2 – x = 0,6; 3 – x = 1,6;  

4 - x = 1,8. 

 

однофазних зразків і до металево – напівпровідної (x=1,6) та напівпровідної-

металевої (x=1,8) для гетерофазних зразків [745]. Цікавим з наукової точки зору є те, 

що в цій СОС збільшення кількості стронцію в гетерофазному зразку призводить до 

зменшення його загального опору. Враховуючи те, що після граничного заміщення в 

системі La3-xSrxNi2O7-δ відбувається розклад на гранично заміщений склад, і появу 

двох стронцій-вмісних ФРП фаз з n=1 (La2-xSrxNiO4-δ) і n=∞ (La1-xSrxNiO3-δ). З 

літературних джерел відомо [746-748], що тверді розчини La2-xSrxNiO4-δ в залежності 

від вмісту стронцію проявляють широкий спектр властивостей від 
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напівпровідникових до металічного типу. Для ФРП з n=∞ зразки у всьому інтервалі 

заміщень проявляють металеву провідність[38, 749]. 

Така тенденція зміни провідності можливо пов‘язана з заміною лантану, який 

має f-електронну оболонку на стронцій (з більшим іонним радіусом), який є p-

елементом, та зменшенням середнього ступеня окиснення нікелю зі збільшенням 

концентрації замісника. Таким чином електропровідність оксидних композицій в 

системі La-Sr-Ni-O з структурою ФРП суттєво залежить від концентрації електронів 

провідності в елементарній комірці. Зміна залежності провідності може бути 

пов‘язана також з дефектністю утворених ФРП, та заміщенню в них більш 

провідних шарів лантан-кисень на менш провідні шари стронцій-кисень. 

 

7.4 Електрофізичні властивості зразків системи La3-xBaxNi2O7-. 

 

Для аналізу впливу кисневої нестехіометрії на провідні властивості були 

досліджені оксидні композиції La3-xBaxNi2O7-δ з різним ступенем заміщення: 1 – x=0;  

 
 

 

Рис. 7.8. Температурні залежності резистивних характеристик зразків системи  

La3-xBaxNi2O7-δ з різним ступенем заміщення: 1) x=0; 2) x=0,2; 3) x=0,4; 4) x=0,6. 

 

як видно з рисунку 7.8 при збільшенні при концентрації катіонів барію, іонний 

радіус якого значно більший за іонний радіус лантану відбувається перехід від 

металевого типу провідності (х=0; 0,2) до напівпровідникового типу 
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провідності(х=0,4; 0,6). За провідними характеристиками найбільш цікавим у цій 

системі є зразок складу La2.6Ba0,4Ni2O7-δ опір якого при температурі рідкого азоту 

складає 78 Ом і 5,8 Ом при 273 К. Тобто опір зразка змінюється майже у 13,5 раз, що 

може знайти потенційне застосування при виробництві терморезисторів і для 

застосування в криогенній техніці. 

 

7.5 Електрофізичні властивості зразків системи La4-xCaxNi3O10-δ. 

 

Для представника ФРП з n=3 La4-xCaxNi3O10-δ залежність резистивних 

властивостей від температури були досліджені в однофазній області з величинами 

x=0; 0,25; 0,5; 0,75.  

 
 

а) б) 

 

Рис. 7.9. Резистивні характеристики зразків La4-xCaxNi3O10-δ: 1) x=0; 2)  x=0,25;  

3) x=0,5; 4) x=0,75. 

 

Як видно з наведеного рис. 7.9 збільшення кількості замісника призводить до 

переходу від металевого типу провідності (x=0) до металево – напівпровідної 

(x=0,25), а потім - до напівпровідникової (x=0,5 та x=0,75). Така тенденція зміни 

провідності, може бути пов‘язана з заміною лантану, який має f-електронну 

оболонку на кальцій (який має менший іонний радіус), і є p-елементом, та 

зменшенням середнього ступеня окиснення нікелю із збільшенням замісника.  
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Таким чином електропровідність оксидних композицій в системі La-Ca-Ni-O з 

структурою ФРП суттєво залежить від концентрації електронів провідності в 

елементарній комірці. Зміна залежності провідності може бути пов‘язана також з 

дефектністю утворених ФРП, та заміщенню в них більш провідних шарів лантан-

кисень на менш провідні шари кальцій-кисень. 

 

7.6 Електрофізичні властивості зразків системи La4-xSrxNi3O10-δ. 

 

Дослідження резистивної поведінки твердих розчинів La4-xSrxNi3O10-δз вмістом 

замісника x=0; 0,25; 0,5; 0,75 наведено на рисунку 7.10. 

 

  

 

Рис. 7.10. Резистивні характеристики зразків системи La4-xSrxNi2O7-δ з різним 

ступенем заміщення: 1) x=0; 2) x=0,25; 3) x=0,5; 4) x=0,75. 

 

При заміщенні катіонів La
3+

 на Sr
2+

 (різниця в іонних радіусах становить 6%) із 

збільшенням кількості замісника (рисунок 7.10) відбувається перехід від металевої 

провідності (x=0) до металево – напівпровідної (x=0,25) та напівпровідної (x=0,5). 

Така тенденція зміни провідності можливо пов‘язана з заміною лантану, який має f-

електронну оболонку на стронцій, який є p-елементом, та зменшенням середнього 

ступеня окиснення нікелю із збільшенням замісника. Таким чином 

електропровідність оксидних композицій в системі La-Sr-Ni-O з структурою ФРП 
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n=3 суттєво залежить від концентрації електронів провідності в елементарній 

комірці. Зміна залежності провідності може бути пов‘язана також з дефектністю 

утворених ФРП, та заміщенню в них більш провідних шарів лантан-кисень на менш 

провідні шари стронцій-кисень. 

 

7.7 Електрофізичні властивості зразків системи La4-xBaxNi3O10-δ. 

 

Для аналізу впливу кисневої нестехіометрії на провідні властивості системи 

La4-xBaxNi3O10-δ були досліджені оксидні композиції з x=0; 0,25; 0,5. 

 
 

а) б) 

Рис. 7.11. Резистивні характеристики ізоморфно заміщених твердих розчинів 

загального складу La4-xBaxNi3O10-δ з різним ступенем заміщення: а) 1) x=0; 2) x=0,25; 

б)) x=0,5. 

 

Для системи La4-xBaxNi3O10-δ(рис. 7.11) при збільшенні кількості барію 

відбувається перехід від металевої провідності (x=0; 0,25) до напівпровідної (x=0,5). 

Металевий тип провідності для перших двох досліджених зразків пов'язаний з 

наявністю в зразках тривалентного нікелю (який складає 68 та 53 % відповідно). На 

резистивній кривій для зразка з вмістом барію 6,25 атомних відсотків барію 

спостерігається фазовий перехід орторомбічної комірки в тетрагональну при 

інтервалі температур 240-210 К, подібний до того, який спостерігали автори в 

роботах [115, 750-752].  
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Зміна провідності в дослідженій системі вірогідно пов‘язана з заміною лантану, 

який має f-електронну оболонку на барій (з більшим іонним радіусом), який є p-

елементом, і відповідно збільшення міжатомної відстані (La, Ba)-O та зменшенням 

середнього ступеня окиснення нікелю за рахунок збільшення кількості дефектів із 

збільшенням кількості замісника.  

Таким чином електропровідність СОС в системі La-Ba-Ni-O з структурою ФРП 

n=3 суттєво залежить від концентрації електронів провідності в елементарній 

комірці. Зміна залежності провідності може бути пов‘язана також з дефектністю 

утворених ФРП, та заміщенню в них більш провідних шарів лантан-кисень на менш 

провідні шари барій-кисень. 

 

7.8 Електрофізичні властивості кобальтатів La1-2xLixSrxCoO3-δ (0≤x≤0,5). 

 

Для аналізу впливу кисневої нестехіометрії на провідні властивості було 

проведено електрофізичні вимірювання, які показали, що сполуки системи  

La1-2xLixSrxCoO3-δ в області гомогенності мають металічний тип провідності (рис. 

7.13-7.14). 

 

Рис. 7.12. Імпедансні характеристики зразків системи La1-2xLixSrxCoO3-δ  

(х=0, 0,35, 0,4). 

Сполуки системи La1-2xLixSrxCoO3-δ в області гомогенності при кімнатній 

температурі мають металічний тип провідності, що підтверджується даними 
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високочастотної імпедансної спектроскопії (рис. 7.12). Для цієї системи також 

характерно, що енергія активації металічної провідності є достатньо малою навіть 

при кімнатній температурі. 

Енергія активації металічної провідності є достатньо малою навіть при 

кімнатній температурі, що підтверджується даними високочастотної імпедансної 

спектроскопії для зразків кобальтатів La1-2xLixSrxCoO3-δ з х=0,35 і х=0,4 (рис. 7.12), за 

рахунок того, що легування літієм призводить ймовірно до оптимальної 

концентрації носіїв струму (позитивно заряджених оксигенових вакансій та іонів 

літію). 

Для аналізу впливу кисневої нестехіометрії на провідні властивості було 

проведено електрофізичні вимірювання, які показали, що сполуки системи  

La1-2xLixSrxCoO3-δ в області гомогенності мають металічний тип провідності (рис. 

7.13). 
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Рис. 7.13. Температурна залежність електричного опору в системі La1-2xLixSrxCoO3-δ. 

 

Вимірювання температурних залежностей питомого електричного опору ρ(Т) 

кобальтатів показало, що зразок з х = 0 має у досліджуваному інтервалі температур 

напівпровідниковий характер провідності dρ/dT<0 з енергією активації Ea = 124 меВ, 

що узгоджується з опублікованими даними [753].  
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Легування літієм і стронцієм одночасно призводить збільшення 

розупорядкування у структурі перовськiту, що відображається на погіршення 

провідних властивостей зразків. В області низьких температур відбувається перехід 

від металевого до напівпровідникового типу провідності. 

 

7.9 Електрофізичні властивості кобальтатів La1-3xLixM2xCoO3-δ 

(M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,1). 

 

Температурні залежності питомого електричного опору в інтервалі 300 – 78 К 

для системи La1-3xLixCа2xCoO3-δ представлено на рис. 7.14. Виявилось, що при х = 0,3 

відбувається перехід напівпровідник – метал (рис. 7.14а), тобто по мірі збільшення х 

енергія активації провідності зменшується і, як наслідок, покращуються провідні 

властивості заміщених кобальтатів. Складні оксиди з х≥0,3 є типовими металами 

(dρ/dT>0). 

 

 

а) б) 

Рис. 7.14. Температурні залежності питомого опору від температури для зразків 

системи La1-3xLixCа2xCoO3-δ: a) х = 0,05 – 0,1, б) х = 0,15 – 0,33 

Згідно моделі Гудінафа [754] 3d-дірки (Со
4+
), які утворюються при введенні 

невеликої кількості Са
2+

 та Li
+
, залишаються зв‘язаними із сусідніми близько 

розташованим іонами кобальту і діють як глибокі акцепторні рівні. При зростанні 

кількості замісника х акцепторні комплекси взаємодіють, утворюючи ζ*- зону 



328 

провідності. Завдяки цьому при х≥0,3 на кривих температурної залежності 

електричного опору зникає ділянка провідності напівпровідникового типу і 

провідність починає приймати металічний характер. З іншого боку, вклад у 

загальний опір системи можуть вносити домішкові фази, що є більш вірогідним, 

враховуючи результати рентгенофазового аналізу. Також слід відмітити, що при 

збільшенні концентрації добавок крутизна кривих ρ(Т) зменшується. 

На рис. 7.15 відображено залежність питомого електричного опору для чистого 

LaCoO2.79 в низькотемпературному інтервалі. Як видно з рисунку при пониженні 

температури спостерігається збільшення питомого електричного опору зразка, що є 

характерним для напівпровідникового типу провідності. 

 

 

Рис. 7.15. Температурна залежність питомого електричного опору для LaCoO2.79. 

 

Заміщені кобальтати мають кращі провідні властивості з незначним 

активаційним бар‘єром. Винятком із досліджуваної серії сполук є Ва-вмісний 

складний оксид з х = 0,1, для якого залежність ρ(Т) відповідає типовій провідності 

металів. Загалом введення двозарядного М
2+

 та однозарядного Li
+
 може призводити 

до утворення іонів Co
4+

 (І варіант: La1-3x
3+

Lix
+
М2x

2+
Co1-4x

3+
Co4x

4+
O3), або до утворення 

кисневих вакансій (ІІ варіант: La1-3x
3+

Lix
+
М2x

2+
Co

3+
O3-2x), або того і іншого 

одночасно. Додаткове спікання складу La0,85Li0,05Bа0,1CoO2,82 при температурі 1153К 



329 

на повітрі впродовж 10 годин (рис. 7.16) понижує питомий опір, що, ймовірно, 

вказує на переважання ІІ варіанту розупорядкування з утворенням кисневих 

вакансій в кобальтатах. 

Відомо, що напівпровідниковий характер провідності можна описати 

декількома фізичними моделями. За стандартним законом Арреніуса зв'язок між 

опором і температурою для напівпровідникових систем має вигляд: 

ρ(Т) = ρ∞exp(Ea/kBT),       (7.1) 

де ρ∞ – питомий електричний опір при Т→∞, kB – стала Больцмана (8,6·10
-5

 еВ/К). 

Величина Ea являє собою ширину забороненої зони для випадку зонної провідності 

власного напівпровідника, або енергії активації стрибкової провідності для випадку 

допованого напівпровідника [755]. 

 

 

Рис. 7.16. Ілюстрація впливу стандартного спікання при температурі 1023К на 

повітрі впродовж10 годин та додаткового (1153К на повітрі впродовж 10 годин) на 

електричну провідність зразка La0,85Li0,05Bа0,1CoO2,82. 

 

 ρ(Т) = ρ∞exp(Т0/Т)
1/n

,       (7.2) 

де Т0 – характеристична температура (енергія локалізації носіїв заряду в одиницях 

температури). Показники ступеню 1/n = 1/4 та 1/n = 1/3 відповідають трьохвимірній 

(3D) та двохвимірній (2D) стрибковій провідності Мота.  
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Формула (7.1) була використана нами для знаходження енергії активації 

провідності складних кобальтатів. Графічна залежність натурального логарифма 

питомої електричної провідності ζ = 1/ρ в залежності від зворотної температури 

10
3
/Т представлено на рис. 7.17 а. Видно, що залежності є лінійним, а тому добре 

описується активаційним законом провідності. Величини Ea для твердих розчинів 

La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,1) наведено у табл. 7.1. Аналізуючи 

одержані дані, можна констатувати, що зі збільшенням х та іонного радіусу 

лужноземельного металу відбувається зменшення енергії активації провідності, 

тобто спостерігається перехід напівпровідник – метал. 

Порушення лінійного характеру залежності lnζ =f((1/Т)
1/4
) при високих 

температурах свідчить про те, що механізм провідності в даній температурній 

області має складний характер і не зводиться лише до стрибків між локалізованими 

станами. 

Для ідентифікації типу провідності була здійснена обробка експериментальних 

результатів в координатах lnζ в залежності від (1/Т)
1/n

 з n=3, 4. Лінійність 

експериментальних залежностей у відповідних координатах може означати 

придатність даної моделі для описання провідності зразка. Проведений аналіз 

показав, що для всіх зразків системи La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,1) 

температурна залежність електричного опору описується законом Мота для 3D-

провідності (рис. 7.17 б). 

Виходячи із експериментальних даних був проведений розрахунок параметрів, 

які характеризують стрибкову провідність. Характеристична температура Мота Т0 

для стрибкової провідності із змінною довжиною стрибка визначалась як  

Т0 = d(lnζ)/d(T
-1/4

)        (7.3) 

Густину локалізованих станів поблизу рівня Фермі N(EF) розраховували за 

рівнянням Мота для випадку 3D-провідності [756]. 

Т0 = B0
4
(α

3
/kBN(EF)),       (7.4) 

де α = 1/a – величина, обернена довжині затухання хвильової функції 

локалізованого стану поблизу рівня Фермі (довжині локалізації), B0 – константа, 

значення якої знаходиться в інтервалі 1,7 – 2,5. Авторами [757] було 
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а) 

 

б) 

Рис. 7.17. Температурна залежність електропровідності в координатах Арреніуса (а) 

та в координатах, що відповідають VRH-провідності (б). 
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Таблиця 7.1 

Електрофізичні характеристики складних оксидів La1-3xLixM2xCoO3-δ 

(M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,1). 

Зразок Ea, 

меВ 

Т0, 10
5
 

К 

N(EF), 

10
19

 еВ
-1
·см

-1
 

Rh, нм 

(Т = 220К) 

Eh, меВ 

(Т = 220К) 

La0,85Li0,05Са0,1CoO2,93 34 152 11,1 3,04 76,7 

La0,7Li0,1Са0,2CoO2,79 11 60 28,1 2,41 60,8 

La0,85Li0,05Sr0,1CoO2,96 30 144 11,7 3,00 75,7 

La0,7Li0,1Sr0,2CoO2,82 9 48 35,1 2,28 57,5 

La0,85Li0,05Bа0,1CoO2,97 28 132 12,8 2,93 74,0 

 

Таблиця 7.2 

Киснева нестехіометрія і валентний стан кобальту в зразках системи  

La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,1). 

Зразок 3-δ Со
n+

 

La0,85Li0,05Са0,1CoO2,93 2,93 3,06 

La0,7Li0,1Са0,2CoO2,79 2,79 2,97 

La0,85Li0,05Sr0,1CoO2,96 2,96 3,13 

La0,7Li0,1Sr0,2CoO2,82 2,82 3,04 

La0,85Li0,05Bа0,1CoO2,97 2,97 3,13 

 

 встановлено, що в кобальтатах B0
4
 = 18,108; a = 0,5 нм. 

Середня довжина Rh та енергія стрибків Eh були розраховані за рівняннями: 

 Rh = (3/8)a(Т0/Т)
1/4

,       (7.5) 

 Eh = (1/4)kBТ
3/4
Т0

1/4
.       (7.6) 

Одержані значення Т0 та N(EF) є типовими для подібних систем і добре 

узгоджуються з літературними джерелами [757, 758]. Середня довжина стрибків 

носіїв заряду Rh досягає величини декількох міжатомних відстаней, що є 

закономірним для випадку провідності зі змінною довжиною стрибка. При зростанні 

х та розміру лужноземельного іону спостерігається також зростання густини 
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локалізованих станів поблизу рівня Фермі та пониження середньої енергії та 

довжини стрибків носіїв заряду. 

Аналіз експериментальних залежностей показав, що температурну залежність 

питомого опору зразків можна описати в рамках моделі стрибкової провідності зі 

змінною довжиною стрибка (VRH) [755]: 

ρ(Т) = ρ0exp(Т0/Т)
1/n

,        (7.7) 

де T0 — характеристична температура Мота (енергія локалізації носіїв заряду в 

одиницях температури); ρ0 – передекспоненційний множник, що не залежить від 

температури; 1/n = ¼ (випадок тривимірної (3D) стрибкової провідності Мота). 

Виходячи з наведених результатів, виконаний розрахунок параметрів стрибкової 

провідності зі змінною довжиною стрибка: характеристичну температуру Мота T0 і 

щільність локалізованих поблизу рівня Фермі NF станів. При моделюванні 

використовували співвідношення Мота для характеристичної температури при 3D-

провідності. 

Обрана модель коректно описує дані електрофізичних вимірів. Відхилення між 

теоретичною (рис. 7.18, суцільна лінія) і експериментальною кривою (символи) при 

зниженні температури викликано, на думку авторів [759], переходом більшої 

частини іонів Сo
3+

 в низькоспіновий стан. 

Зменшення характеристичної температури стрибкової провідності, збільшення 

щільності локалізованих станів і дефектності структури, що підтверджена даними 

ЕПР, сприяє підвищенню електропровідності кобальтату лантану, допованого 

одночасно іонами ЛЗМ і літієм. 

На рис. 7.18 приведена температурна залежність питомого електричного опору 

ρ(Т) твердих розчинів La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,05). З графіка видно, 

що в дослідженому інтервалі вимірювань T (77 – 300 К) хід кривої ρ(Т) якісно 

відповідає напівпровідниковому типу dρ/dT < 0. Слід також відзначити, що введення 

легуючих добавок в початкову матрицю кобальтату лантану призводить до 

зниження питомого опору зразків на порядок, а залежність ρ(Т) стає більш плавною. 

Видно, що закон Мота цілком задовільно описує дані електрофізичних 

вимірювань. Відхилення теоретичної кривої (рис. 7.18 суцільна лінія) від 
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експериментальної (символи) при пониженні температури, мабуть, викликано 

реалізацією переходу більшої частини іонів Со
3+

 у високоспіновий стан, як 

передбачається в роботах [759]. 

 

Рис. 7.18. Температурна залежність питомого електричного опору для сполук  

La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,1). 

Зменшення характеристичної температури стрибкової провідності T0 і 

збільшення щільності локалізованих станів, а також дефектності структури, 

підтвердженої даними ЕПР, сприяє поліпшенню електропровідності кобальтату 

лантану, допованого одночасно іонами ЛЗМ і літієм. 

Температурні залежності питомого електричного опору ρ(Т) в 

низькотемпературному інтервалі (77 К≤ Т ≤300 К) для зразків системи  

La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,1) представлено на рис. 7.19. 

Як видно з представлених даних, зразки демонструють у досліджуваному 

інтервалі температур напівпровідниковий характер провідності dρ/dT<0. Винятком в 

даній системі є зразок LLB-2, питомий опір для якого є сталим з температурою і 

становить приблизно 0,0104 Ω/см, що є характерним для металічного типу 
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провідності. По мірі збільшення х та при переході від Са- до Ва-вмісних сполук опір 

зменшується, а хід кривих ρ(Т) стає більш пологим.  

Для ідентифікації типу провідності була здійснена обробка експериментальних 

результатів в координатах lnζ в залежності від (1/Т)
1/n

 з n = 3, 4. Лінійність 

експериментальних залежностей у відповідних координатах повинно означати 

придатність даної моделі для описання провідності зразка. Графічна залежність 

натурального логарифма питомої електричної провідності ζ=1/ρ в залежності від 

зворотної температури 10
3
/Т наведена на рис. 7.20. Видно, що залежності є лінійним, 

а тому добре узгоджується з активаційним законом провідності. Величини Ea для 

твердих розчинів La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,1) наведено у табл. 7.1. 

Аналізуючи одержані дані, можна констатувати, що зі збільшенням х та іонного 

радіусу лужноземельного металу відбувається зменшення енергії активації 

провідності, тобто спостерігається перехід напівпровідник – метал. 

Одержані значення Т0 та N(EF) є типовими для подібних систем і добре 

узгоджуються з літературними джерелами [757, 758]. Середня довжина стрибків 

носіїв заряду Rh досягає величини декількох міжатомних відстаней, що є 

закономірним для випадку провідності зі змінною довжиною стрибка. При зростанні 

х та розміру лужноземельного іону спостерігається зростання густини локалізованих 

станів поблизу рівня Фермі та пониження середньої енергії та довжини стрибків 

носіїв заряду. 

Оскільки, як відомо з літературних джерел, нестехіометрія по оксигену досить 

суттєво впливає на електрофізичні властивості складних оксидів кобальту, нами 

було визначено величину нестехіометрії за оксигеном для зразків досліджуваної 

системи. Результати аналізу подано у табл. 7.1. Як бачимо, з допомогою хімічного 

аналізу було підтверджено існування в сполуках іону Co
4+
, що добре корелює з 

даними ІЧ-спектроскопії. При збільшенні х, δ кисню зменшується приблизно на 

величину 0,09 для всіх складів.  

Таким чином, аналізуючи отримані дані можна виділити певні кореляційні 

залежності, а саме встановити зв'язок між середнім іонним радіусом двозарядного 

металу, середнім ступенем окиснення кобальту n та параметрами стрибкової 
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провідності зі змінною довжиною стрибка. При збільшенні радіусу 

лужноземельного металу та величини х хімічний тиск в системі понижується. Це 

зумовлює подовження зв‘язку Со – О та зменшення p-d-гібридизації електронних 

хмар кисню та кобальту. Вплив створюваного кисневим оточенням кристалічного 

поля на іони кобальту послаблюється, а енергетична щілина між t2g- та eg-рівнями 

звужується. Зона eg-електронів розширюється, локалізація послаблюється, що 

проявляється в зменшенні характеристичної температури Мота та зростанні густини 

локалізованих станів, чим полегшується тунелювання носіїв заряду між 

локалізованими станами. Це призводить до зростання середньої довжини і енергії 

стрибків.  

 

7.10 Резистивні властивості LaBa2M
1

2M
2
5-xCuxO15- (M

1
=Ca, Sr; M

2
=Co, Ni). 

 

Всі зразки LaBa2M
1
2M

2
5-xCuxO15-δ (M

1
=Ca, Sr; M

2
=Co, Ni) проявляють 

напівпровідниковий тип провідності, окрім La0,2Ba0,4Sr0,4Cu0,4Co0,6O2,34, який має 

характерну для металів залежність електричного опору від температури в області 

300-78К (див. рис. 7.19). При температурі 88 К питомий опір зразку зменшується i 

 

Рис. 7.19. Залежність питомого опору зразка La0,2Ba0,4Sr0,4Cu0,4Co0,6O2,34 від 

температури. 
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має порядок 10-6 Ом*м, а потім починає зростати. При збільшенні температури 

гістерезису електропровідності від температури практично не спостерігається. 

Електропровідність фази La0,2Ba0,4Sr0,4Cu0,4Co0,6O2,34 забезпечується 

резонансним переносом електронів по іонах кобальту. При низьких температурах 

зміна електронно-спінового стану іонів металів призводить до зміни характеру 

обмінних процесів в октаедричній підрешітці, а можливо, і до структурних 

трансформацій, що призводить до зміни характеру провідності в області температур 

нижче 88 К, з подавленням ВТНП ефектів [760]. 

 

7.11 Електрофізичні властивості ВТНП купратів. 

7.11.1 Заміщення в підгратці ітрію: система Y1-xBixBa2Cu3O7-δ. 

 

Результати електричних властивостей зразків з певним вмістом вісмуту 

показують (рис. 7.20), що зразок з х=0,05 має вищу температуру початку переходу в 

надпровідний стан Тс=88 К, а для зразку з x=0,1 спостерігається незначне зменшення 

 

Рис. 7.20. Залежність питомого опору зразків Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (x=0; 0,05; 0,1; 0,15; 

0,2; 0,25) від температури. 
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опору в нормальному стані відносно нелегованого зразку, це може бути обумовлено 

кращим контактом зерен надпровідної фази. При збільшені мольної частки вісмуту 

при x≥0,1 суттєво зростає опір, що може бути спричинено великою кількістю 

домішок на границях зерен. Температура початку переходу для зразків знаходиться 

в межах 80-84 К. 

В нормальному стані питомий опір зразків з х=0,20 та х=0,25 має слабку 

напівпровідникову залежність (dρ/dT<0). Натомість, зразки з х=0’0,15 

демонструють металічний характер провідності при Т<Тс (dρ/dT≥0). Висока 

електропровідність зразків з х=0 та х=0,05 може бути зумовлена внеском провідності 

на міжкристалічних зернах за рахунок їх високої дисперсності. 

Приймаючи до уваги те, що в кристалічній структурі орторомбічної фази 

RBa2Cu3O7-атоми Cu знаходяться в плоско квадратному оточенні, яке утворене 

атомами кисню ці пласкі фрагменти CuO4 об‘єднуються в ланцюжки (CuO2). По 

мірі зменшення вмісту кисню орторомбічне викривлення кристалічної гратки, 

пов‘язане з впорядкованим розміщенням кисневих вакансій в площині Cu, 

зменшується та погіршуються надпровідні властивості. В синтезованих нами 

зразках кисневий індекс 7-δ практично не відрізняється, спостерігається більший 

вміст кисню у зразку з х=0, що добре корелює з електричними властивостями (див. 

рис. 7.20). 

 

7.11.2 Заміщення в підгратці барію: система YBa2-xKxCu3O7-δ 

 

При досліджені резистивних властивостей системи YBa2-xKxCu3O7-δ 

представлених на рисунку 7.21 виявлено, що всі зразки в інтервалі заміщення 

0≤х≤0,3 проявляють надпровідні властивості, але при збільшенні мольної частки 

замісника відбувається зменшення початкової температури переходу у 

надпровідний стан. Також із збільшенням частки калію в зразках збільшується 

індекс кисневої нестехіометрії та уширюється інтервал переходу зразків у 

надпровідний стан. Нижче у табл.7.3 наведено підсумкові значення температури 

переходу в надпровідний стан, киснева нестехіометрія, середнє значення ступеня  
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Рис. 7.21. Залежність опору від температури для зразків системи  

YBa2-xKxCu3O7-δ (0≤x≤0,3). 

 

окиснення міді. Заміщення барію калієм призводить до незначного збільшення Тc 

(х=0,05), а потім зменшення (х≥0,1). Середній ступень окиснення міді досягає свого 

максимуму при х=0,1 в однофазній області і максимальній концентрації дірок (p). 

У науковій літературі відомо про емпіричні методи знаходження концентрації 

дірок у надпровідниках [761-763]. В нашій роботі для оцінки концентрації дірок ми 

використовували рівняння Пресланда: р=0,16+Sqrt[(1-Tc/Tc
max

)/82,6], де Tc – кінцева 

температура переходу у надпровідний стан, Tс
мax

 – початкова температура переходу 

у надпровідний стан, р- концентрація дірок на атом міді [764]. 

При такому заміщенні відбувається різка втрата кисню в твердих розчинах і 

відчутне погіршення надпровідних властивостей. Отже одержані результати 

свідчать про можливість катіонного заміщення двовалентного барію одновалентним 

калієм, що призводить до незначного покращення електрофізичних характеристик 

одержаних зразків.  
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Таблиця 7.3 

Стехіометрія за оксигеном, температура переходу у надпровідний стан і середній 

ступень окиснення міді в зразках системи YBa2-xKxCu3O7-δ (0≤x≤0,3). 

 

х Tc
onset

 Tc
zero

 ΔTc 7-δ 

ССО 

Cu
n+

 

[p/атом] 

0 93 92 1 6,84 2,23 0,171 

0,05 95,6 93,8 2,2 6,86 2,29 0,175 

0,1 95, 93,4 1,9 6,81 2,31 0,177 

0,15 94,5 91,2 3,3 6,61 2,22 0,181 

0,2 92 88,7 3,3 6,6 2,27 0,181 

0,3 87 83 4 6,59 2,16 0,184 

 

 

 

7.11.3 Заміщення в підгратці купруму: система YBa2Cu3-xPbxO7-δ. 

 

Дослідження резистивних властивостей зразків системи YBa2Cu3-xPbxO7-δ 

одержаної з використанням BaCO3показало (рис 7.22), що із збільшенням 

концентрації свинцю відбувається зниження початкової температури переходу у 

надпровідний стан, мінімум якої досягається при х=0,05 (Тс = 79К). Подальше 

заміщення призводить до деякого підвищення критичної температури (таблиця 7.4). 

При цьому спостерігається збільшення індексу нестехіометричності (δ). Причому, 

потрібно відзначити, що кінцева температура переходу у надпровідний стан для 

знаходиться нижче температури кипіння рідкого азоту. 

З вище наведеної таблиці видно, що збільшення вмісту плюмбуму в системі 

YBa2Cu3-xPbxO7-δ призводить до зниження температури переходу у надпровідний 

стан і збільшення індексу не стехіометрії. 
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Рис. 7.22. Резистивні залежності від температури зразків у системі YBa2Cu3-xPbxO7-δ 

одержаних з використанням BaCO3. 

Таблиця 7.4 

Температура початку переходу у надпровідний стан і киснева нестехіометрія для 

зразків YBa2Cu3-xPbxO7-δ(0≤х≤0,2). 

х   
   δ 

0 91 0,24 

0,025 89 0,35 

0,05 79 0,41 

0,1 88 0,37 

0,15 85 0,38 

0,2 87 0,36 

 

Цікаво відзначити, що надпровідні властивості в цій системі збільшуються до 

х=0,025, а потім зменшуються (див. рис. 7.23 і табл. 7.5). При чому максимальна 

температура переходу у надпровідний стан Тс=91 К досягається для значення 
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х=0,025, як і найменший індекс нестехіометрії δ=0,19. Із збільшенням кількості 

замісника надпровідні властивості дещо погіршуються (див. Рис. 7.23). 
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Рис. 7.23. Залежність опору зразків у системі YBa2Cu3-xPbxO7-δ одержаної з 

використанням BaO2 від температури. 

Таблиця 7.5 

Температура початку переходу у надпровідний стан і киснева нестехіометрія для 

зразків YBa2Cu3-xPbxO7-δ (0≤х≤0,2) одержаних з використанням BaO2. 

 

х   
     

   
 δ 

0 88 86 0,21 

0,025 91 88 0,19 

0,05 88 87 0,21 

0,1 88 87 0,22 

0,15 88 86 0,22 

0,2 85 82 0,25 

 На відміну від попередньої системи, при застосуванні в якості прекурсору 

BaO2 спостерігається початкова і кінцева температура переходу у надпровідний стан 

(табл. 7.5).  
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Температура переходу у надпровідний стан Тс є максимальною при х=0,05. 

Найкращі результати прояву надпровідних властивостей спостерігаються при 

 

Таблиця 7.6 

Температура початку переходу у надпровідний стан і киснева нестехіометрія для 

зразків YBa2Cu3-xPbxO7-δ(0≤х≤0,2)одержаних з використанням Ba(NO3)2. 

х   
     

   
 δ 

0 88 86 0,24 

0,025 88 86 0,31 

0,05 90 87 0,32 

0,1 88 86 0,35 

0,15 80 78 0,37 

0,2 80 78 0,39 

використанні в якості прекурсору BaO2: всі зразки мають низький початковий 

питомий опір, причому максимальна температура переходу в надпровідний стан для 

зразка з х=0,025 становить 91К з шириною переходу 3К. 

100 150 200 250

0,000

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

 

 

 0
 0.025
 0.05
 0.1
 0.15
 0.2

R

O

h
m

*c
m

T, K

 

Рис. 7.24. Резистивні властивості зразків у системі YBa2Cu3-xPbxO7-δ одержаної з 

використанням Ba(NO3)2. 
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При використані в якості прекурсору Ba(NO3)2 оптимальне легування 

плюмбумом становить 0,05, при такому рівні допування спостерігаються найнижчі 

питомі опори зразків та найвищі температури переходу в надпровідний стан (х=0,05, 

Тс=90 К) табл. 7.6. Резистивні криві для системи YBa2Cu3-xPbxO7-δ(0≤х≤0,2) наведені 

на рис. 7.24. 

 

7.11.4 Надпровідні властивості твердих розчинів Y3-xCsxBa5Cu8O18+δ (0≤x≤0,2). 

 

На рис. 7.25 наведено графік залежності питомого опору однофазних зразків 

даної системи від температури. Крім того на кожному з них позначено основні 

характеристики надпровідного переходу: початкову Tc(on)та кінцеву критичну 

температуру переходу в надпровідний стан Tc(off), а також температуру, при якій 

відбувається зменшення опору на 50%Tc(50%). 

 

 

Рис. 7.25. Температурна залежність питомого електричного опору для однофазних 

зразків системи Y3-xCsxBa5Cu8O18+δ (0≤x≤0,1). 
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В нормальному стані питомий опір зразків практично не змінюється з 

температурою, проте має слабку напівпровідникову залежність із значення при 

кімнатній температурі 5,8 мОм*см. Слід також відмітити, що при частковому 

гетеровалентному заміщенні Y/Cs відбувається зменшення опору зразків при 

кімнатній температурі приблизно в 5,5 разів. 

З одержаних результатів можна констатувати, що введення цезію в структуру 

сприяє збільшенню критичної температури, а сам надпровідний перехід стає більш 

вузьким в порівнянні з незаміщеним купратом ітрію Y-358. Так, ширина 

надпровідного переходу ΔTc = Tc(on)-Tc(off) для однофазних зразків системи  

Y3-xCsxBa5Cu8O18+δ (0≤x≤0,1) є майже однаковою для заміщених купратів: 9 К (х = 

0,05)  та 10 К (х = 0,10), в той час як при х = 0 ΔTc значно більшою (15 К). 

В результаті проведеного дослідження було одержано за твердофазною 

методикою серію складних купратів ітрію Y3-xCsxBa5Cu8O18+ δ(0≤x≤0,2) з різним 

вмістом цезію. Показано, що для Y3-xCsxBa5Cu8O18+δ (0≤x≤0,1) ширина надпровідного 

переходу ΔTc звужується, а початкова температура надпровідного переходу Tc(on) 

дещо підвищується у порівнянні із незаміщеним Y-358. 

 

7.11.5 Надпровідні властивості твердих розчинів Y3Ba5-xSrxCu8O18+δ (0≤x≤0,2). 

 

На рис. 7.26 наведено графік залежності питомого опору однофазних зразків 

даної системи від температури. Дані вимірювання свідчать, температура переходу в 

надпровідний стан є значно нижчою в порівняні з чистим Y-358, проте при 

збільшенні вмісту стронцію вона зростає.  

Крім того на кожному з них позначено основні характеристики надпровідного 

переходу: початкову Tc(on) та кінцеву критичну температуру переходу в 

надпровідний стан Tc(off), а також температуру, при якій відбувається зменшення 

опору на 50% – Tc(50%). 

Слід зазначити, що спроби одержати за тією ж твердофазною методикою 

надпровідний купрат із повним заміщенням атомів барію на стронцій виявилися 

невдалими: його опір при кімнатній температурі був приблизно в 1000 разів 
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більшим, а ефект Мейснера (левітація магніту над зразком, який охолоджений до 

температури рідкого азоту) взагалі не спостерігався. 

 

 

 

Рис. 7.26. Температурні залежності питомого електричного опору твердих розчинів 

Y3Ba5-xSrxCu8O18+δ (0≤x≤0,2): а) х=0, б) х=0,05, в) х=0,10, г) х=0,15 д) х=0,20. 

 

В нормальному стані питомий опір складних оксидів змінюється від 31,5 

мОм*см (х = 0) до 4,6 мОм*см (х = 0,05) пропорційно вмісту стронцію. Зменшення 

опору на один порядок і відповідно електропровідності заміщених купратів може 

бути пов‘язане з більш ефективним перекриттям енергетичних зон внаслідок 

заміщення барію на менший за розмірами стронцій. В області існування твердих 

розчинів питомий опір ρ збільшується від 4,6 мОм*см (х = 0,05) до 5,9 мОм*см (х = 

0,2). Крім того, зміна кисневого індексу (18+δ) з х має аналогічний характер (див. 
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табл. 1), що підтверджує безпосередній вплив величини надстехіометричного кисню 

на електричні властивості купратів. Таким чином, часткове заміщення барію на 

стронцій спочатку сприяє зростанню провідності зразків при кімнатній температурі 

на відміну від купрату з х = 0, але при подальшому збільшенні кількості стронцію 

вона дещо зменшується. 

Дані низькотемпературного вимірювання електроопору свідчать про те, що 

температура переходу в надпровідний стан Tc(on) Sr-заміщених купратів є значно 

нижчою в порівняні з чистим Y-358. Таким чином, варто констатувати, що 

надпровідні властивості зразків погіршуються при частковому заміщенні барію на 

стронцій. Аналогічна тенденція зміни Tc спостерігалася раніше іншими 

дослідниками для Sr-заміщених купратів на основі Y-123 [765-767]. Однак слід 

зауважити, що при збільшенні ступеня заміщення х від 0,05 до 0,20 критична 

температура Tc(on) зростає від 79 К до 82 К.  

При аналізі графічних залежностей питомого опору було знайдено, що 

величина ΔTc = Tc(on)-Tc(off) для твердих розчинів Y3Ba5-xSrxCu8O18+δ(0≤x≤0,2) 

збільшується симбатно до вмісту стронцію і є меншою, ніж у випадку не заміщеного 

Y-358. Тобто ізовалентне заміщення Ba/Sr покращує інший електрофізичний 

параметр досліджуваних зразків, а саме ширину надпровідного переходу ΔTc, 

приблизно на 10 К. 

 

7.11.6 Композити на основі ВТНП кераміки та їх стійкість. 

 

Високотемпературні надпровідні (ВТНП) купрати є цікавими та 

перспективними матеріалами для фундаментальних та прикладних досліджень при 

створенні електричних моторів, накопичувачів енергії, надпотужних магнітів, 

компонентів надвисокочастотного діапазону, та інші. [241]. На заваді широкого 

практичного застосування ВТНП купратів стоять процеси деградації надпровідної 

кераміки, що призводять до зниження, а іноді і до втрати їх надпровідних 

властивостей. 
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З часу відкриття явища високотемпературної надпровідності однією з 

найважливіших задач було одержання ВТНП сполук, властивості яких не 

змінювалися б у часі. Зміна властивостей відбувається внаслідок взаємодії 

складнооксидних надпровідників з навколишнім середовищем (вуглекислий газ, 

вода та водяна пара), що призводить до погіршення надпровідних характеристик. 

Одним із методів стабілізації надпровідних властивостей ВТНП сполук є 

одержання композитних матеріалів на основі надпровідної кераміки. Композитні 

добавки в надпровідній системі можуть сприяти формуванню надпровідних фаз, 

збільшенню розміру зерен та покращенню контактів між ними. Цей метод 

направлений на створення в надпровідній матриці дефектів структури, які можуть 

бути центрами пінінгу магнітного потоку [768].  

Тому, актуальним завданням є стабілізація їх електрофізичних характеристик 

ВТНП та поліпшення однорідності їхньої структури шляхом введення легуючих 

домішок як неорганічної, так і органічної складової [769]. Як показано в роботах 

[768, 770] введення іншої фази в надпровідну кераміку може призводити до 

незначного зниження температури переходу в надпровідний стан, але також може 

значно поліпшувати хімічну стійкість та механічні властивості кераміки. Зокрема 

легуючі домішки сприяють утворенню ефективних центрів пінінгу та їх 

збільшенню, що позитивно позначиться на струмонесучій здатності надпровідних 

оксидів. Так, з літературних джерел відомо вплив добавок арґентуму [771], магнію 

[772], алюмінію [773] та бору [774] на властивості надпровідної сполуки Bi-2212, та 

Nb2O5 і WO3 [775] як добавки до Y-123. 

Дослідженням деградації ВТНП-купратів Bi2Sr2CaCu2Ox [776-778] та 

YBa2Cu3O7-x [779, 780] у розчинах електролітів встановлено, що кислоти не тільки 

подавляють надпровідність, а й повністю руйнують кераміку. Дія лугів на ВТНП 

кераміку відбувається дещо повільніше. При дії розчинів електролітів швидкість 

руйнування ВТНП фази змінюється в наступному порядку: 

HCl>HNO3>CH3COOH>H2SO4>>NaOH.     (7.8) 
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Втрата надпровідних властивостей Bi-2212 та Y-123 у цих розчинах пов‘язана з 

розчиненням та переходом у рідку фазу окремих іонів, або усіх складових частин 

ВТНП матеріалів.  

При застосуванні виробів з ВТНП, головним атмосферним чинником, що 

впливає на стабільність надпровідної кераміки є волога. Тому, метою нашого 

дослідження було вивчення впливу неорганічних добавок оксидів Al2O3, ZrO2, Nb2O5 

та Ta2O5 (температура топлення яких значно вища за температуру топлення 

надпровідної кераміки), а також поліетиленглікольдиметакрилату в якості 

органічної добавки на стабільність Y-123 і Bi-2212 ВТНП кераміки при дії вологого 

середовища, та водяної пари.  

Синтез кераміки YBa2Cu3O7-δ було проведено твердофазним методом з суміші 

оксидів (ітрію і міді) та карбонату барію взятих в стехіометричних відносинах. 

Шихту термічно обробляли впродовж 24 годин при температурі 1193 К. Композитні 

добавки додавали до шихти прекурсору, після цього зразки спресовували у таблетки 

діаметром 15 мм та товщиною 1-2 мм. Формування надпровідної фази відбувалось 

при прожарюванні в струмені кисню при 1123-1143 К впродовж 24 годин. Потім 

зразки повільно охолоджували в струмі кисню зі швидкістю 1-2 град/хв. з 

ізотермічною витримкою при 673 К впродовж 6 годин.  

Синтез ВТНП кераміки Bi2Sr2CaCu2Ox має деякі особливості, які обумовлені 

леткістю оксиду бісмуту. Тому для синтезу композитів на основі Ві-2212 кераміки 

нами був використаний двохстадійний метод – метод прекурсору. На першій стадії 

синтезу золь-гель методом одержували прекурсор, який містив стронцій, кальцій та 

купрум. Формування ВТНП фази відбувалось на другій стадії синтезу при взаємодії 

прекурсору з оксидом вісмуту традиційним керамічним методом. Щоб запобігти 

випаровування оксиду вісмуту зразки пресували у вигляді таблеток. Композитні 

добавки додавали разом з оксидом вісмуту на другій стадії синтезу. Синтез 

здійснювали при температурі 1083-1103 К впродовж 50 годин.  

Зразки неорганічних композитів було синтезовано з додаванням 5, 10 і 15 

масових відсотків добавок Nb2O5, Al2O3, Ta2O5 і ZrO2. 
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Після проведення ряду експериментів було знайдено органічний полімер - 

поліетиленглікольдиметакрилат, якій не взаємодіє з надпровідною фазою, тому для 

синтезу полімер-керамічних композитів було використано мономер – 

етиленглікольдиметакрилат марки ―ч.‖ та ініціатор – 

бензоїлпероксид марки ―х.ч.‖. а також ВТНП-кераміку складу Bi2Sr2CaCu2O8,2 та 

YВa2Cu3O6,91 у вигляді порошку та таблетованих зразків. 

Полімер-керамічні композити 0-3 отримували просочуванням розчином 

ініціатора (бензоїлпероксид) у мономері (етиленглікольдиметакрилат) 

дрібнодисперсного порошку надпровідника. Суміш пресували у таблетки і 

проводили термополімеризацію при 353 К впродовж однієї години. Полімер-

керамічні композити 3-3 було одержано шляхом насичення надпровідної кераміки 

рідким мономером та його полімеризацією в порах компактного зразка за 

методикою [473].  

Процес розкладу шихти при синтезі ВТНП сполук, та дослідження процесу 

деградації композитної кераміки контролювали рентгенографічним та ІЧ-

спектроскопічним методами.  

Фазовий склад зразків і параметри елементарної комірки знаходили методом 

рентгенофазового аналізу (РФА) (див Розділ 2). Деградацію зразків під дією водяної 

пари та води вивчали на компактних зразках (у вигляді таблеток товщиною 1-2 мм, 

та діаметром 15 мм). Контроль за процесами деградації здійснювали методом РФА 

за допомогою якого встановлювали зміну відносної долі надпровідної фази. 

Розрахунок здійснювали за формулою: 

XY-123(Bi-2212)=IY-123(Bi-2212)/(IY-123(Bi-2212)+Iдеградації)    (7.9) 

де ХY-123(Bi-2212) – відносна доля надпровідної фази Y-123 (або Bi-2212) фази,  

ІY-123(Bi-2212) – відносна інтенсивність максимальної дифракційної смуги Y-123  

{d = 2,7345 (210)} (або Bi-2212 {d = 2,6994 (110)}) фази, I(деградації) – відносна 

інтенсивність найбільш максимальної дифракційної смуги продуктів деградації.  
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ІЧ-спектри поглинання продуктів термолізу в області 400-4000 см
-1

 записували 

на спектрофотометрі Spectrum BXFT-IR (Perkin Elmer) в таблетках з KBr. Резистивні 

властивості отриманих зразків вимірювали стандартним чотирьох контактним 

методом на приладі АСТС (див Розділ 2) в інтервалі температур 300–78 К.  

Для дослідження процесу деградації використовували двічі дистильовану воду 

згідно ДСТУ ISO 3696:2003. 

Методом рентгенофазового аналізу знайдено, що зразки з вмістом більше 5 % 

масових неорганічних домішок виявилися не однофазними, крім того в них були 

відсутні надпровідні фази Y-123 та Bi-2212. Тому для подальшого дослідження 

використовували зразки з вмістом 5 % масових добавок. 

За даними РФА композити на основі Y-123 з оксидом алюмінію містять Y-123 

фазу, Al2O3 і незначну кількість Y2BaCuO5 (Y-211). Для композитів на основі оксиду 

цирконію зразок містить фази Y-123, Y-211, BaZrO3 та CuO. В композитах з 

добавкою оксиду ніобію основними є фази Y-123 та ВаNb7O9, також фіксується 

незначна кількість 211 фази та оксиду міді. До складу зразка з добавкою оксиду 

танталу входять фази Y-123, Y-211, Ba(Y0,5Ta0,5)O3 та CuO. У всіх випадках 

композитів, домішки мало впливають на зміну параметрів кристалічної гратки 

вихідної фази Y-123. 

Додавання невеликої кількості оксиду цирконію призводить до суттєвого 

падіння температури переходу в надпровідний стан Y-123 фази, тоді як додавання 

Al2O3 та Ta2O5 її майже не змінюють температуру переходу, а введення Nb2O5 

призводить навіть до незначного підвищення температури переходу в надпровідний 

стан (рис. 7.27).  

Аналіз залежності Тс від вмісту нестехіометричного кисню добре описується 

рівнянням Гомпертца (Gompertz Relation) y=a*exp(-exp(b-cx)), де коефіцієнти 

становлять наступні величини: a =96.007516, b =292.10356, c =43.536814, з 

коефіцієнт кореляції 0,99. 

Таким чином вплив домішок на стабілізацію переходу у надпровідний стан для 

Y-123 композитів можна виразити рядом: ZrO2 ≤ Al2O3 ≈ Ta2O5 ≤ Nb2O5 
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Рис. 7.27. Залежність температури переходу в надпровідний стан від кисневого 

індексу неорганічних композитів на основі Y-123 (5 масових % добавок). 

 

  

а б 

 

Рис. 7.28. Температурна залежність електроопору для композитних матеріалів на 

основі YВa2Cu3O6,91. а) до обробки водяною парою, б) після 30 хвилинної обробки 

водяною парою при Т=373 К. 
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Помітний вплив на процес хімічної деградації ВТПН кераміки мають 

температура і відносна вологість навколишнього середовища. Підвищення 

температури підвищує швидкість хімічної взаємодії водяної пари з керамікою.  

На першому етапі вивчення процесів хімічної деградації було досліджено дію 

водяної пари при 373 К на компактні керамічні зразки Y-123 кераміки з різними 

композитними добавками.  

За результатами досліджень, вже після 30 хвилин дії гарячої водяної пари на 

зразки відбувається їх деградація з погіршенням резистивних властивостей а також 

перехід з орторомбічної до не надпровідної тетрагональної форми Y-123, 

обумовлений втратою кисню. Усі зразки, до складу яких входять композитні 

добавки, втрачають надпровідні властивості і мають підвищений електричний опір, 

причиною якого може бути погіршення контактів між зернами кераміки внаслідок 

хімічної взаємодії кераміки з водою. Залежність електроопору від температури для 

композитних зразків набуває напівпровідниковий характер (рис. 7.28 б). 

Збільшення часу взаємодії керамічних зразків із гарячою водяною парою 

призводить до об‘ємного руйнування кераміки. Серед продуктів взаємодії РФА 

зафіксовано: Y(OH)3 (білий), Ba2Cu(OH)6 (блакитний) та CuO (чорний). Дуже 

нестабільний Ba2Cu(OH)6 розкладається на Ва(ОН)2 та СuO, а присутність СО2 у 

повітрі призводить до утворення ВаСО3. 

Використовуючи РФА, за допомогою формули 5.21 розраховано відносну зміну 

кількості Y-123 фази з часом при дії гарячої (100С) водяної пари. Додавання 5 

масових % композитних добавок Nb2O5, Ta2O5 та ZrO2 призводить до зменшення 

швидкості руйнування надпровідної фази. Додавання ж Al2O3, навпаки, прискорює 

деградацію надпровідної кераміки. В літературі існує припущення [781], що висока 

здатність Y-123 до деградації пов‘язана не з високим окиснювальним потенціалом, а 

обумовлена наявністю вакансій Vо в кисневій підгратці: 

О
2-

 + Н2О(пара) + Vо 2ОН
-
      (7.10) 

Таким чином, взаємодію Y-123 кераміки з водою можна представити схемою 

(рис. 7.29):  
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Рис. 7.29. Схема деградації Y-123 композитної кераміки (неорганічні добавки не 

показані). 

 

Досліджено вплив композитних добавок на властивості Bi2Sr2CaCu2Ox 

кераміки. Так за даними РФА для композитного зразка на основі Bi-2212 з Al2O3, 

знайдено його багатофазність: поряд з основною Bi-2212 фазою присутня Bi-2201 

фаза та Ca3Al2O6. В незначній кількості виявлено смуги (SrAl2O4), та Ca0,5Sr0,5O. В 

композиті з добавкою ZrO2, ідентифіковано Bi-2212 та Bi-2201 фази. Інших фаз не 

виявлено в межах похибки експерименту. Знайдено, що додавання диоксиду 

цирконію призводить до погіршення надпровідних властивостей. Для композитів з 

добавками оксидів п‘ятивалентних металів - ніобію та танталу визначено, що зразки 

з 5 мас. % легуючої добавки практично повністю відповідають Bi-2212 фазі. В 

незначному ступені присутні дифракційні смуги Bi-2201 фази, а співвідношення фаз 

Bi-2201 до Bi-2212 збільшується при переході від оксиду ніобію до оксиду танталу.  

Таким чином, введення композитних добавок Al2O3, ZrO2, Nb2O5 та Ta2O5 у Ві-

вмістну кераміку призводить до зниження критичної температури переходу в 

надпровідний стан (рис. 7.30 а).  

За своєю стабілізуючою дією до деградації композитних матеріалів на основі 

Bi-2212 неорганічні легуючи добавки можна розмістити в ряд:  ZrO2<Ta2O5<Nb2O5< 

Al2O3. 
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Процеси хімічної деградації зразків на основі вісмутової кераміки досліджували 

аналогічно зразкам на основі Y-123. В результаті експерименту показано, що після 

30 хвилин перебування в атмосфері 100% вологості при 373 К всі зразки зберігали 

велику кількість надпровідної фази. За результатами РФА крім основної 

надпровідної фази Ві-2212 з‘являються продукти її деградації. Серед продуктів 

деградації зафіксовано невелику кількість не надпровідної фази Ві-2201, та слабкі 

рефлекси, що відповідають фазам Ca2CuO3 та Sr2CuO3, які знаходяться на поверхні 

зразка. Таким чином деградація зразків відбувається лише на поверхні, і за 30 

хвилин зразки не зазнають помітного об‘ємного руйнування. Проведений 

експеримент показує, що в порівнянні з керамічними зразками Y-123 кераміки 

зразки на основі вісмуту є більш стійкими до дії водяної пари. Це обумовлено 

відсутністю в структурі Ві-2212 фази іонів барію. 

Після 1 години дії гарячої водяної пари на нелегований зразок та на зразки з 

легуючими добавками, відбувається втрата надпровідності для всіх зразків. Навіть 

після полірування поверхні залежність електроопору від температури для всіх 

зразків має напівпровідниковий характер. Залежність електроопору від температури 

переходу у надпровідний стан для зразків Ві-2212 кераміки не обробленої (рис. 5.6.4 

а), та обробленою водяною парою наведено на рис. 7.30. 

Збільшення часу взаємодії зразків із водяною парою призводить до руйнування 

надпровідної фази та збільшення кількості продуктів деградації.  

Композитні добавки по-різному впливають на стійкість керамічних зразків. 

Добавки оксиду танталу не впливає на процеси хімічної деградації Ві-2212 

надпровідної кераміки. Зразок, з ZrO2, реагує з водяною парою дещо швидше 

нелегованого зразка. Добавки оксидів ніобію та алюмінію, навпаки, підвищують 

стійкість зразків до дії водяної пари. 

Аналіз фазового складу нелегованого зразку протягом процесу деградації 

показав, що з часом продукти деградації змінюються. Кількість Ві-2212 весь час 

зменшується. Протягом перших двох годин процесу взаємодії зразка з водяною 

парою кількість Bi2Sr2CuOx фази збільшуються, але потім відбувається її 

руйнування. Впродовж усього процесу деградації відбувається збільшення кількості  
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а) б) 

 

Рис. 7.30. Температурна залежність електроопору для композитних матеріалів на 

основі Ві-2212 кераміки: а) до обробки водяною парою, б) після 1 години обробки 

водяною парою при Т=373 К. 

 

фаз Ca2CuO3 та Sr2CuO3. Проміжним продуктом взаємодії кераміки з водою 

зафіксовано фазу CuBi2O4. 

Після 10 годин дії водяної пари відбувається повне руйнування кераміки. 

Зразки стають крихкими. Фазовий склад на поверхні та в середині зразків повністю 

ідентичний. Основними продуктами взаємодії кераміки з водою є Ca2CuO3, Sr2CuO3 

та Ві2О3. Крім того, в незначному ступені присутні дифракційні смуги Са2СО3 та 

Sr2CO3. Наявність карбонатів кальцію та стронцію серед продуктів деградації 

пояснюється присутністю СО2 у повітрі. Таким чином, процес хімічної деградації 

Ві-2212 під дією води чи водяної пари можна представити схемою рис. 7.31. Серед 

полімер-керамічних композитних матеріалів можна виділити дві великі групи 

композитів на основі надпровідної кераміки та полімерів. Це так звані 0-3 та 3-3 

композити. В 0-3 композитах окремі гранули надпровідної кераміки знаходяться в 

матриці полімеру. В 3-3 композитах обидві - надпровідна та полімер, утворюють 

трьохвимірні структури. 
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Рис. 7.31. Схема деградації Bi-2212 композитної кераміки (неорганічні добавки не 

показані). 

 

Органічні композити на основі YBa2Cu3O7-δ надпровідної кераміки, які 

одержано після просочення й полімеризації досліджували на стійкість до дії водяних 

парів при підвищеній температурі, контролюючи зміну магнітних й електричних 

властивостей та фазового складу зразків до та після дії водяної пари впродовж 5 діб 

при 297 К. Електричні та магнітні властивості одержаних нами 3-3 композитів 

практично нічим не відрізнялись від властивостей вихідної ВТНП кераміки (рис. 

7.32 а). Зразки композитів мали різкий надпровідний перехід при Тс = 94 К. Це 

свідчить про те, що зв‘язки між окремими гранулами надпровідника не були 

порушені дією органічної фази. 

При дії на 3-3 композитну Y-123 кераміку водяної пари при температурі 373 К 

продовж 30 хвилин резистивні характеристики зразка погіршуються, але з 

тенденцією переходу у надпровідний стан нижче кипіння рідкого азоту (рис. 7.32 б). 

Стійкість як 0-3 так і 3-3 композитів до деградації була значно вища ніж у 

вихідних ВТНП фаз. Так після перебування у парах води при 297 К протягом 5 діб 

вихідна ітрієва ВТНП кераміка мала удвічі слабший парамагнітний сигнал, тоді як у 

0-3 композита інтенсивність парамагнітного сигналу зменшилась лише на 5%, а 3-3 

композит залишився незмінним. Крім того, було встановлено, що стабільність 

композитів суттєво залежить від якості вихідної ВТНП кераміки.  

При дослідженні органічних композитів на основі Bi-2212 надпровідної 

кераміки знайдено, що залежність електричного опору від температури одержаних 

нами композитів практично нічим не відрізнялись від властивостей вихідної ВТНП 

кераміки. Як композитний, так і вихідний зразок мали різкий надпровідний  
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а) б) 

 

Рис. 7.32. Температурна залежність електроопору від температури для: а) 3-3 

композита на основі Y-123, б) для 3-3 композита на основі Y-123 кераміки до (1) та 

після (2) 30 хвилин дії водяної пари при температурі 373 К. 

 

перехід при 83 К.  

Була оцінена стійкість композитного зразка в порівнянні з чистою Bi-2212 

керамікою. Для цього досліджено процес хімічної деградації зразків під дією 

водяної пари. 

Чиста вісмутова кераміка досить стійка до дії водяної пари. Помітна зміна 

надпровідних властивостей починається лише після 30 діб перебування в атмосфері 

87% вологості при температурі 297 К. Звертає на себе увагу той факт, що полімер-

композитний зразок після 30 діб перебування у вологому середовищі зберігає 

вихідну температуру переходу в надпровідний стан, тоді як для чистої Bi-2212 

кераміки Тс зменшується. На рис. 7.33 наведено зміну електроопору від температури 

для зразків після 30 діб перебування у вологому середовищі. 

На початок процесу деградації надпровідної кераміки вказує зменшення 

критичної температури переходу в надпровідний стан. Розрахунок відносної зміни 

кількості надпровідної фази (по рівнянню 7.9) показав, що за 30 діб перебування у 
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вологому середовищі кількість Bi-2212 фази в композитному зразку практично не 

змінилася. Тоді як чиста вісмутова кераміка зазнала певної руйнівної дії: за 30 діб 

кількість Bi-2212 фази зменшилась більш ніж на 10%. Після 60 діб дослідження 

кількість надпровідної фази для чистої вісмутової кераміки не перевищувала 50%. 

При цьому надпровідний перехід не спостерігається зовсім. Для зразка, що був 

просочений полімером, за 60 діб перебування у вологому середовищі кількість 

надпровідної фази зменшилась лише на 20%.  

Таким чином, швидкість руйнування надпровідної фази значно зменшується 

при просочені керамічного зразка поліетиленглікольдиметакрилатом, оскільки 

полімер придає надпровідній кераміці стабілізуючу дію. Стабілізація полягає в тому, 

що, заповнюючи пори, полімер запобігає проникненню води в об‘єм кераміки. 

Важливо підкреслити, що, заповнюючи прошарки між зернами, органічна речовина 

не зменшує надпровідні властивості та не впливає на структуру кераміки. 

Просочення органічним полімером керамічних надпровідних зразків підвищує їх 

стабільність та помітно не впливає на температуру переходу в надпровідний стан.  

 

Рис. 7.33. Залежність електроопору від температури для зразків: 1 – до початку 

процесу деградації; 2) та 3) для полімер-керамічного зразка на основі Bi -2212 та 

чистого Bi -2212, відповідно, після 30 діб перебування у вологому середовищі 

(відносна вологість 87 %, температура 293 К). 

 

Цей факт дає певну перевагу органічним полімерним композитам у порівнянні з 

неорганічними. Використання поліетиленглікольдиметакрилату для створення 
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композита, як у випадку Y-123, так і у випадку Bi-2212 ВТНП кераміки, призводить 

до стабілізації надпровідних властивостей цих сполук. Тому можна сказати, що 

органічні ВТНП композити є доволі перспективними матеріалами для використання 

їх у технічних цілях. При цьому значно покращуються механічні властивості 

одержаних 0-3 і 3-3 композитів у порівнянні з вихідною керамікою. Нижче у таблиці 

7.7 наведено порівняльні характеристики для 0-3 і 3-3 композитів на основі ВТНП – 

полімер. 

Таблиця 7.7 

Порівняльні характеристики 0-3 і 3-3 композитів. 

Властивості 
КОМПОЗИТИ 

0 – 3 (ВТНП – полімер) 3 – 3 (ВТНП – полімер) 

Механічні 

властивості та 

стійкість 

Покращення механічних 

властивостей: матеріал 

стає твердим або 

пластичним. Матеріалу 

можна досить легко 

надати складну форму 

виробів.  

Покращення механічних 

властивостей: матеріал 

стає твердим або 

пластичним. Матеріалу 

можна досить легко 

надати складну форму 

виробів.  

Електричні та 

магнітні 

властивості 

Незначна зміна магнітних  

властивостей. Резистивна 

надпровідність відсутня. 

Високий опір при 78 К та 

при кімнатній 

температурі як наслідок 

поганого контакту між 

гранулами кераміки. 

Резистивні та магнітні 

властивості повністю 

зберігаються. 

Стійкість до 

деградації 

Висока стійкість до дії 

хімічно активних 

чинників оточуючого 

середовища. 

Висока стійкості до дії 

хімічно активних 

чинників оточуючого 

середовища. 
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Відмінності у властивостях зразків із композитними органічними та 

неорганічними добавками можна пояснити різним механізмом їх дії. Приймаючи до 

уваги, що введення органічного полімеру відбувається вже в готову ВТНП кераміку. 

то при цьому не порушується структура надпровідної фази. Вище  в таблиці 7.8 

зібрана коротка порівняльна характеристика властивостей композитних органічних 

та неорганічних ВТНП матеріалів.  

Неорганічні домішки вводять на стадії формування надпровідної фази. Тому 

майже неможливо уникнути хімічної взаємодії між елементами ВТНП фази та 

домішкою. Саме це і призводить до зменшення частки надпровідної фази та 

зменшення критичної температури переходу в надпровідний стан. Дія неорганічних  

Таблиця 7.8 

Порівняльна характеристика неорганічних та органічних ВТНП композитів. 

Властивості Неорганічні композити Органічні композити 

Параметри кристалічної 

гратки. 

змінюються не змінюються 

Температура переходу в 

надпровідний стан (Тс). 

змінюється (у більшості 

випадків зменшується) 

не змінюється 

Стійкість до дії води та 

водяної пари. 

Індивідуально для 

кожного класу ВТНП 

сполук та композитної 

добавки 

підвищується 

 

домішок полягає в збільшенні розмірів зерен надпровідної фази та в створенні 

ефективних центрів пінінгу.  

Органічний полімер заповнює простір між гранулами ВТНП фази (пори), тим 

самим запобігає проникненню води вглиб кераміки. Треба підкреслити, що полімер 

не повинен взаємодіяти з ВТНП фазою із зменшенням кисню в останній. Питання, 

буде чи не буде добавка задавати стабілізуючу дію, залежить від особливостей 

взаємодії між ВТНП фазою та легуючою домішкою. 
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7.12 Короткі висновки. 

 

1. Головним фактором, який впливає на провідність нікелатів у системі  

La2-xNiO4- (0x0,5) є наявність тривалентного нікелю, d-орбіталі якого 

перекриваються з р-орбіталями іону кисню і створюють зону провідності по типу 

металу. Пониження концентрації Ni
3+
призводить до звуження зони провідності, і, 

відповідно погіршення провідних властивостей і переходу зразків у напівпровідний 

стан.  

2. Для твердих розчинів із структурою ФРП (n=2) La3-xМxNi2O7-δ і  

La4-xCaxNi3O10-δ (n=3) (М=Ca, Sr, Ba) тенденцію зміни провідності можливо 

пов‘язана з заміною лантану, який має f-електронну оболонку на p-елементи, та 

зменшенням середнього ступеня окиснення нікелю зі збільшенням концентрації 

замісника. Електропровідність СОС в вищезгаданих системах суттєво залежить від 

концентрації електронів провідності в елементарній комірці. Зміна типу провідності 

може бути пов‘язана з дефектністю утворених ФРП, та заміщенню в них більш 

провідних шарів лантан-кисень на менш провідні шари стронцій-кисень, а також 

створенню граничної концентрації дірок при гетеровалентному ізоморфному 

заміщенні. 

3. Для системи La1-2xLixSrxCoO3-δ (0≤x≤0,5) заміщення лантану літієм і 

стронцієм одночасно призводить збільшення розупорядкування у структурі 

перовськiту, що відображається на погіршення провідних властивостей зразків. В 

області низьких температур відбувається перехід від металевого до 

напівпровідникового типу провідності. 

Для системи La1-3xLixM2xCoO3-δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,1) температурна 

залежність електричного опору описується законом Мота для 3D-провідності. При 

збільшенні радіусу лужноземельного металу хімічний тиск в системі понижується. 

Це зумовлює подовження зв‘язку Со – О та зменшення p-d-гібридизації електронних 

хмар кисню та кобальту. Вплив створюваного кисневим оточенням кристалічного 

поля на іони кобальту послаблюється, а енергетична щілина між t2g- та eg-рівнями 

звужується. Зона eg-електронів розширюється, локалізація послаблюється, що 
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проявляється в зменшенні характеристичної температури Мота та зростанні густини 

локалізованих станів. Тому тунелювання носіїв заряду між локалізованими станами 

полегшується. Це приводить до зростання середньої довжини та енергії стрибків. 

Усі зразки в системі LaBa2M
1
2M

2
5-xCuxO15-δ (M

1
=Ca, Sr; M

2
=Co, Ni) проявляють 

напівпровідниковий характер залежності провідності в низькотемпературному 

інтервалі (300-78 К), за винятком кубічного перовськіту La0,2Ba0,4Sr0,4Cu0,4Co0,6O2,34, 

який має характерну для металів залежність електричного опору від температури. За 

даними хімічного аналізу, середній заряд іонів міді і кобальту в цій сполуці 

дорівнює +2,48.  

4. При дослідженні твердих розчинів Y1-xBixBa2Cu3O7-δ (0 ≤ x ≤ 0,25),  

YBa2-xKxCu3Oy (0≤x≤0,3), YBa2Cu1-xPbxCu2O7-δ (х= 0-0,2) показано, що межі 

заміщення при яких проявляються найліпші надпровідні властивості найширші при 

заміщенні в підгратці міді і найменші у випадку заміщення у підгратках ітрію та 

барію. 

Початковий опір зразків YBa2Cu3-xPbxO7-δ (0≤х≤0,2) синтезованих із різних 

сполук барію зменшується у порядку: BaCO3 > BaO2 > Ba(NO3)2, тоді як їх 

окиснювальна здатність збільшується в оберненому порядку:  

BaCO3 < BaO2 < Ba(NO3)2. 

При вивченні ізоморфного заміщення в новій ВТНП сполуці Y-358 в катіонних 

підгратках ітрію і барію, знайдено межі гомогенності твердих розчинів, кисневу 

нестехіометрію та встановлено температури переходу в надпровідний стан. 

Введення цезію в структуру Y-358 сприяє збільшенню критичної температури, 

а сам надпровідний перехід стає більш вузьким в порівнянні з незаміщеним 

купратом ітрію Y-358. Так, ширина надпровідного переходу ΔTc = Tc(on)-Tc(off) для 

однофазних зразків системи Y3-xCsxBa5Cu8O18+δ (0≤x≤0,1) є майже однаковою для 

заміщених купратів: 9 К (х = 0,05) та 10 К (х =0,10), в той час як при х = 0 ΔTc значно 

більшою (15 К). 

В системі Y3Ba5-xSrxCu8O18+δ (0≤x≤0,2) в якій менший за іонним радіусом 

стронцій заміщує більший іон барію показано існування твердих розчинів в повному 

інтервалі заміщення. Збільшення кількості замісника призводить до зниження 
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температури переходу зразків у надпровідний стан до 79-82 К в залежності від 

кількості введеного стронцію. 

5. При дослідженні стабілізуючої дії композитної кераміки на основі Y-123 з 

додаванням 5 масових % добавок оксидів ZrO2, Al2O3, Ta2O5 і Nb2O5 визначено, що 

тільки оксид ніобію (V) покращує надпровідні властивості. Всі інші оксиди 

призводять до погіршення надпровідних властивостей, причому найбільш 

руйнівним виявився ZrO2. Вплив домішок на стабілізацію переходу у надпровідний 

стан для Y-123 композитів виглядає наступним чином: ZrO2 ≤ Al2O3 ≈ Ta2O5 ≤ 

Nb2O5. При використанні вищенаведених добавок в тих же концентраціях для 

стабілізації ВТНП кераміки на основіBi-2212 спостерігається дещо інша картина: 

найбільш стабільні надпровідні властивості притаманні композитній кераміці на 

основі Al2O3, в меншій мірі з добавками Nb2O5 і Ta2O5, і найгірші характеристики 

проявляє композитна кераміка на основі ZrO2. 

Для полімер-керамічних композитних матеріалів двох типів: де окремі гранули 

надпровідної кераміки знаходяться в матриці полімеру (0-3 композити) і композити, 

де надпровідна та полімерна фази утворюють трьох-вимірні структури (3-3 

композити) поліетиленглікольдиметакрилату з Y-123 та Bi-2212 досліджено вплив 

дії вологого середовища та водяної пари на деградацію надпровідних властивостей 

цих композитів. Показано, що для обох типів полімер-композитних матеріалів 

спостерігається покращення механічних властивостей: матеріалу можна досить 

легко надати складну форму виробів, а також високу стійкість до дії вологого 

середовища і гарячої водяної пари. Визначено, що для 3-3 композитів, на відміну від 

0-3 композитів, резистивні та магнітні властивості повністю зберігаються.  
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ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі вирішено важливу наукову проблему неорганічної хімії 

пов‘язану з пошуком і дослідженням нових СОС із перовськітовою структурою та 

споріднених до неї. Такі складні оксиди є перспективними як високопровідні і 

каталітичні матеріали. 

1. Вперше досліджено СОС Ln2-xNiO4-δ (Ln = La, Pr, Nd) в широкому інтервалі 

заміщень (0≤x≤1,0). Знайдено оптимальні умови синтезу фаз в цій системі. Вперше 

досліджено вплив фазоутворення та кисневої нестехіометрії на провідні властивості 

фаз Руддлесдена-Поппера (ФРП) в області низьких температур (300-78 К). 

Показано, що діапазон утворення сполук звужується відповідно до правила 

―лантаноїдного стиснення‖. У тому ж порядку зменшується провідність отриманих 

сполук і збільшується індекс кисневої нестехіометрії. ζ - зв‘язок La-O 

характеризується меншим параметром ковалентності λζ чим ζ - зв‘язки Pr-O і Nd-O, 

що зв‘язано із зростанням електронегативності в ряді La
3+

-Pr
3+

-Nd
3+
. В наслідок чого 

ζ - зв‘язок Nd-O послаблює Ҕ-зв'язок Ni-O в більшому ступені, ніж ζ - зв‘язок Pr-O, а 

тим паче ζ - зв‘язок La-O. Тому стійкість полінікелатів цих металів у системі  

R2-xNiO4-δ зменшується у ряді La
3+

>Pr
3+

>Nd
3+

. Утворення ФРП лімітується 

парціальним тиском оксигену. 

2. Вперше досліджено вплив гетеровалентного ізоморфного заміщення в ФРП 

La3-xМxNi2O7-δ і La4-xМxNi3O10-δ (М = Ca, Sr, Ba) в широкому інтервалі заміщень 

(0≤x≤2,0). Показано, що межі гетеро валентного ізоморфного заміщення лімітуються 

розмірами замісників. Максимальну протяжність твердих розчинів мають кальцій-

вмістні тверді розчини, а мінімальну – барій-вмістні. Допування лужноземельними 

металами в усіх системах до певних меж призводить до втрати металічного типу 

провідності та переходу СОС в напівпровідниковий стан з пониження шаруватості 

ФРП. Вперше досліджено провідні властивості цих фаз в області низьких 

температур (300-78 К). При заміщенні Ln
3+

 катіонами Ca, Sr, Ba, відбувається 

послаблення ζ - зв‘язку (Ln-O) в наслідок зменшення електронегативностей катіону 

в Ln-позиції. Це послаблення, а також збільшення середнього окисного стану нікелю 

викликає в свою чергу посилення π-зв‘язку Ni-O, з яким ζ - зв‘язок (A-O) конкурує, 
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що призводить до збільшення параметру ковалентності (λπ) і відповідно до 

зменшення ступеня локалізації (   
 )-електронів нікелю. По мірі того, як параметр 

ковалентності (λπ) наближується до критичного значення (λкр) відбувається 

розширення вузьких π-зон і одночасно зменшення ширини забороненої зони. При 

подальшому зростанні(λπ)заборонена зона зникає і обидві зони ( 
  )- зона, яка 

відповідає катіонам Ni
2+

 і (   ) - зона, яка відповідає катіонам Ni
3+
) об‘єднуються, 

утворюючи одну зону, для якої можна знехтувати кулонівською кореляційною 

взаємодією. Тому заміщення катіонів РЗЕ на катіони ЛЗМ супроводжується 

поступовим зменшенням до нуля енергії активації провідності. Розширення 

домішкових зон пов‘язано із збільшенням концентрації катіонів Ni
3+

 і відповідно із 

збільшенням інтегралу перекриття. 

3. Вперше з використанням вторинного індукційного нагріву синтезовано 

BaCuO2.25, уточнено його структуру і досліджено діелектричні властивості в 

температурному інтервалі 453-593 К, та показано, що ця сполука є 

напівпровідником з енергією активації 0,2 eV з термоактивованим типом 

провідності. 

4. Виявлено аномальну поведінку резистивних властивостей в області низьких 

температур змішаного перовськіту складу La0,2Ba0,4Sr0,4Cu0,4Co0,6O2.34 опір якого 

повністю зникає при 88 К, а потім зростає до 78 К, що може бути результатом зміни 

електронноспінового стану і характеру обмінних процесів. 

5. З метою виявлення впливу заміщень в різних кристалографічних підгратках 

на надпровідні властивості Y-123 ВТНП кераміки проведено дослідження твердих 

розчинів Y1-xBixBa2Cu3O7-δ, YBa2-xKxCu3O7-δ і YBa2Cu3-xPbxO7-δ. Знайдено області їх 

гомогенності та досліджено надпровідні властивості. Показано, що найменш 

руйнівний вплив на надпровідність в цих системах викликає заміщення в барієвій 

підгратці структури Y-123 на катіони калію. Проведено дослідження системи 

YBa2Cu3-xPbxO7-δ в інтервалі заміщень 0≤x≤0,2 із використанням різних сполук 

барію, а саме BaCO3, BaO2 і Ba(NO3)2. Показано, що при однакових умовах синтезу 

найкращі надпровідні властивості проявляються при використанні для синтезу 
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перекису барію BaO2, в той же час найбільшу область гомогенності мають тверді 

розчини одержані з використанням нітрату барію.  

6. Проведено спробу одержання безкупратних надпровідників, аналогів Y-123 -

YBa2Zn3-хNixO7-δ (0≤x≤3). Дослідження цієї системи показало обмежену область 

утворення твердих розчинів в інтервалі заміщень 0,5≤x≤1,5 тетрагональної симетрії, 

провідність якої корелює із вмістом нікелю. Спектроскопічними методами (ЕПР, 

СДВ) визначено, що наявні в зразках іони Ni
3+

 знаходяться в низько спіновому стані 

в октаедричному оточенні. 

7. Проведено визначення впливу методу синтезу на кисневу нестехіометрію і 

фізико-хімічні властивості нового представника ВТНП купратів Y-358 

(Y3Ba5Cu8O18+δ). Показано, що надпровідні властивості цієї сполуки одержаної за 

методом золь-гель технології дещо кращі за зразок, синтезований твердофазним 

методом. 

Досліджено системи з заміщенням у підгратці ітрію і барію. Встановлено, що 

область гомогенності системи Y3-xCsxBa5Cu8O18+δ становить 0≤х≤0,1, з температурою 

переходу у надпровідний стан Tc = 92-93 K. Цікавим є те, що при заміщенні не 

відбувається суттєвої зміни надпровідних характеристик. При дослідженні системи 

Y3Ba5-xSrxCu8O18+δ показано, що область гомогенності твердих розчинів знаходиться 

в межах 0≤x≤0,2, і всі одержані сполуки є надпровідними з дуже вузькою шириною 

переходу у надпровідний стан при Tc = 79-82 К в залежності від концентрації 

замісника. 

8. Проведено пошук нових каталітично активних СОС на основі перовськіту 

досліджено ізоморфно заміщені системи на основі кобальтату лантану з лужними і 

лужноземельними елементами: М‘M‖CoO3-δ (M‘=Sr, La; M‖=Li, Na, K),  

La1-3хLiхМ2хCoO3-δ (М = Са, Sr, Ва; 0≤x≤0,33), La1-2хLiхМхCoO3-δ (М = Са, Sr, Ва; 

0≤x≤0,5); нікелатів лужних і ЛЗМ M‘M‖NiO3-δ (M‘=Sr, Ba, La; M‖=Li, Na, K) і 

манганітів лужних і ЛЗМ SrM‘MnO3-x (M‘=Li, Na, K). Показано, що в реакціях 

окиснювального сполучення метану (ОСМ) селективність манганітів, нікелатів і 

кобальтатів стронцію допованих лужними металами по перетворенню метану в вищі 

вуглеводні складає більше 95%. В реакціях окиснення моноксиду вуглецю (ОМВ) 
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високу каталітичну активність проявляють тверді розчини на основі кобальтату 

лантану доповані літієм і лужноземельними металами. Встановлено, що 

температура 100% конверсії СО понижується при збільшенні середнього іонного 

радіусу лужноземельного металу. 

9. Синтезовано композитні матеріали на основі ВТНП кераміки YВa2Cu3O6,91 

(Y-123) та Bi2Sr2CaCu2O8,2 (Bi-2212) з неорганічними - Al2O3, ZrO2, Nb2O5 та Ta2O5 та 

полімерними (поліетиленглікольдиметакрилат) добавками. Показано, що за своєю 

стабілізуючою дією до деградації композитних матеріалів, неорганічні легуючи 

добавки можна розмістити в ряд: ZrO2 ≤ Al2O3 ≈ Ta2O5 ≤ Nb2O5 (для Y-123); і 

ZrO2<Ta2O5<Nb2O5< Al2O3 (для Bi-2212). Для полімер-керамічних композитних 

матеріалів двох типів: де окремі гранули надпровідної кераміки знаходяться в 

матриці полімеру (0-3 композити) і композити, де надпровідна та полімерна фази 

утворюють трьох-вимірні структури (3-3 композити) полі етиленгліколь-

диметакрилату з Y-123 та Bi-2212 досліджено деградацію під дією вологого 

середовища та водяної пари. Знайдено, що для обох типів полімер-композитних 

матеріалів спостерігається покращення механічних властивостей: матеріалу можна 

досить легко надати складну форму виробів, а також вони мають високу стійкість до 

дії вологого середовища і гарячої водяної пари. Визначено, що для 3-3 композитів, 

на відміну від 0-3 композитів, резистивні та магнітні властивості повністю 

зберігаються. 

10. На основі вивчення резистивних властивостей нікелатів, кобальтатів і 

купратів в широкому низькотемпературному інтервалі (300-78 К) показано, що 

провідні властивості викликані сильними електронними кореляціями суттєво 

залежать від ступеня окиснення перехідних 3d- металів і відповідно кількості 

надстехіометричного оксигену. 
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ДОДАТОК А 

Таблиця  

Вміст катіонів металів у вихідних речовинах 

Вихідна речовина Катіон 

Теоретична 

масова доля 

металу, % 

Вміст металу, 

знайдений 

хімічним аналізом, 

(±0,03)% 

1 2 3 4 

Bi2O3 Bi
3+ 

89,70 88,45 

CuO Cu
2+ 

79,88 79,70 

CaCO3 Ca
2+ 

40,04 39,51 

SrCO3 Sr
2+ 

59,35 58,75 

BaCO3 Ba
2+

 69,59 68,61 

Nd2O3 Nd
3+ 

85,74 85,30 

Eu2O3 Eu
3+ 

86,36 84,70 

Cs2CO3 Cs
+
 81,58 80,76 

La2O3 La
3
 85,28 85,08 

Co3O4 Co
2+

,Co
3+

 73,42 72,84 

Ni2O3 Ni
3+

 70,98 69,35 

NiO Ni
2+

 78,58 81,13 

Y2O3 Y
3+

 78,74 78,74 

La2O3 La
3+

 85,27 76,15 

CuO Cu
2+

 79,89 79,73 

Y2O3 Y
3+

 78,74 78,74 

Pr(NO3)3 Pr
3+

 43,10 42,75 

Nd(NO3)3 Nd
3+

 43,68 42,58 
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Продовження таблиці  

1 2 3 4 

Y(NO3)3 Y
3+

 32,34 26,12 

Cu(NO3)2 Cu
2+

 33,88 24,46 

Ni(NO3)2 Ni
2+

 32,13 31,67 

Co(NO3)2 Co
2+

 32,21 31,83 

La(NO3)3 La
3+

 42,75 42,28 

Mn3O4 Mn
2+

, Mn
3+

 72,03 71,73 

Mn(NO3)2 Mn
2+

 30,70 28,97 

Ni(CH3COO)2*4H2O Ni
2+

 23,59 22,95 
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