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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Впродовж двох останніх 

десятиліть інтеркальовані сполуки графіту (ІСГ) викликають значний інте-

рес у наукової спільноти. Інтеркальовані сполуки (ІС)на основі різних форм 

вуглецю (графіт, невпорядковані вуглеграфітові матеріали, вуглецеві нано-

трубки, фулерени) це досить широкий клас матеріалів з унікальними фізич-

ними властивостями, що обумовлюють можливості їх широкого приклад-

ного застосування в різних галузях, такі матеріали можуть бути основою 

для створення батарей живлення, для створення як масивних, так і нанос-

труктурних матеріалів з керованим комплексом властивостей. 

ІСГ низьких стадій є природними двовимірними електронними сис-

темами, в яких носії струму переміщуються переважно у напрямку, парале-

льному площинам графіту. Тобто система носіїв струму в них представляє 

собою вироджений двовимірний електронний газ, двовимірність якого 

пов’язана з особливостями будови електронної структури ІСГ. Можливість 

змінювати кристалічну структуру зразків шляхом використання для інтер-

калювання різних типів вуглецевих матеріалів (ВМ), зміною типу та конце-

нтрації інтеркалянту робить ІСГ ідеальним модельним матеріалом для ви-

вчення фізичних властивостей двовимірних структур. 

Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Ди-

сертаційна робота пов’язана із планами науково–дослідних робiт, якi про-

водились у рамках держбюджетних тем та міжнародних проектів на кафедрі 

загальної фізики фізичного факультету Київського національного універси-

тету імені Тараса Шевченка. А саме: №11БФ051–01 «Фундаментальні дос-

лідження в галузі фiзики конденсованого стану i елементарних частинок, 

астрономії i матеріалознавства для створення основ новітніх технологій» 

(№ держ. реєстрацiї 0111U004954, 2011–2015 рр.); №16БФ051-03М «Полі-

мерні композити з періодичною вуглецевою структурою з підвищеними ад-

сорбційними властивостями» (№ держ. реєстрацiї 0116U006915, 2016–

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

бридними наповнювачами з керованими електрофізичними властивостями 

як елементів мікрохвильового обладнання» (№ держ. реєстрацiї 

0118U00246, 2018–2020рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є встановлення 

впливу фазових перетворень (ФП) у шарах інтеркалянту в інтеркальованих 

сполуках графіту акцепторного типу на основі дрібнокристалічного анізот-

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

та інтеркалянтом, молекули якого є неполярними (Br2), на кінетичні власти-

вості ІСГ, що є основою для розробки моделей електричних властивостей 

двовимірних нанорозмірних структур. 

Досягнення даної мети передбачало вирішення наступних завдань: 
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1. Одержати ІСГ на основі ДАГ з ICl та Br2 різної стадії і встановити пара-

метри структури досліджуваних ІСГ. 

2. Визначити закономірності зміни параметрів структури отриманих сполук 

при зміні температури методами рентгенівської дифракції та комбінацій-

ного розсіювання з метою встановлення впливу полярності інтеркалянтів 

акцепторного типу на тип ФП у ІСГ на основі ДАГ з Br2 та ICl. 

3. Дослідити кінетичні властивості отриманих ІСГ в широкій області темпе-

ратур, зокрема, електроопір та термо-ерс, а також залежності магнітоопору 

та коефіцієнту Холла від магнітного поля з метою встановлення механізмів 

їх зміни при термостимульованих ФП в ІСГ акцепторного типу. 

4. Дослідити вплив зовнішнього всебічного навантаження на електроопір 

отриманих ІСГ для виявлення закономірностей зміни транспортних власти-

востей ДАГ та ІСГ на його основі під дією тиску. 

Об‘єкт дослідження - структура, електро- та магніто- транспортні 

властивості ІСГ на основі ДАГ з інтеркалянтом акцепторного типу. 

Предметом дослідження є особливості фазових перетворень та їх 

вплив на закономірності формування транспортних властивостей в ІСГ на 

основі ДАГ з інтеркалянтом акцепторного типу. 

Методи дослідження. Рентгенівська дифракція, КР-спектроскопія, 

дослідження температурних залежностей електроопору чотирьох-зондовим 

методом, дослідження електроопору під дією всебічного стискання, дослі-

дження термо-ерс, дослідження коефіцієнту Холла. 

Наукова новизна роботи полягає в наступному: 

 Вперше показано, що для ІСГ на основі ДАГ в шарах інтеркалянту, утворе-

них з молекул, що є полярними (ICl), ФП відбувається за рахунок переходу 

аніонів хлориду йоду з двовимірного квазірідкого невпорядкованого стану у 

впорядкований двомірний квазікристалічний стан в температурній області ~ 

200 – 260 К. В ІСГ на основі ДАГ в шарах інтеркалянту, утворених з моле-

кул, що є неполярними (Br2), в температурному інтервалі від 153 К до 300 К 

виявлено три ФП різних типів, а саме: у високотемпературному інтервалі 

(T~300 К), при якому відбувається кристалізація брому з квазірідкого стану 

і формується неспіврозмірна з графітовими шарами решітка; за температури 

250К, під час якого впорядкування брому в шарі змінюється від неспівроз-

мірної до співрозмірної з графітовими шарами решітки; за температури 

Т=160К, під час якого відбувається ФП в шарах брому від співрозмірної до 

іншої співрозмірної з графітовими шарами решітки. 

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

з неполярними інтеркалянтами зсуваються в область низьких температур 

(приблизно на 80К) в порівнянні з температурами аналогічних фазових пе-

реходів у ІСГ на основі високо орієнтованого піролітичного графіту 

(ВОПГ). 
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 Вперше встановлено, що для ІСГ з неполярним інтеркалянтом при фазових 

переходах від однієї до іншої співрозмірної решітки спостерігається зміна 

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

нюється густина станів на рівні Фермі N(EF).  

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

в зразках ІСГ на основі ДАГ зміщується в бік більш високих температур, 

при цьому зміна опору при фазових переходах в зразках під тиском значно 

нижче, ніж у зразків за відсутності прикладеного тиску. 

Практичне значення отриманих результатів. 
Практичне значення одержаних результатів визначається комплекс-

ним характером проведених досліджень інтеркальованих сполук графіту, 

що можуть бути застосовані для створення інтеркальованих сполук із регу-

льованим набором фізичних параметрів. Отримані в роботі результати 

сприяють глибшому розумінню фізичних процесів, що відбуваються в ІСГ 

низьких стадій, що дозволяє встановити закономірності, які відіграють зна-

чну роль в розвитку теорії електронної структури та вивченні фізичних вла-

стивостей двомірних матеріалів, з метою одержання матеріалів з новими 

властивостями. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові дослідження, які наведені 

у дисертаційній роботі та виносяться на захист, виконані особисто або за 

безпосередньої участі дисертанта. Здобувач самостійно здійснював пошук 

та аналіз літературних джерел, проводив розрахунки структури, виконував 

експериментальну частину та проводив обробку результатів. Вибір пред-

мету та методів дослідження, постановку мети, задач дослідження та інтер-

претацію отриманих результатів здійснено здобувачем спільно з науковим 

керівником д. ф.-м. н. Мацуй Л. Ю. та к. ф.-м. н. Овсієнко І. В. Основні ре-

зультати досліджень опубліковані у співавторстві. У роботах [1-9] здобува-

чем особисто проведено експериментальну частину та розрахунки. Здобу-

вач брав участь у написанні, оформленні та підготовці до друку всіх статей 

та тез доповідей, виконаних у співавторстві. Основні результати доповіда-

лись автором особисто на наукових конференціях. Усі висновки та поло-

ження, що складають суть дисертації, сформульовані здобувачем особисто. 

Апробація результатів дисертації. Результати, представлені в дисе-

ртації, були оприлюднені у вигляді усних та стендових доповідей на науко-

вих міжнародних конференціях: The Jubilee 10thInternational Conference 

Electronic processes in organic and inorganic materials (Ternopil, Ukraine, 

2016), VII International Conference for Young Scientists “Low Temperature 

Physics” (Kharkiv, Ukraine, 2016), 4thInternational research and practice 

conference on nanotechnology and nanomaterials (Lviv, Ukraine, 2016), 

5thInternational research and practice conference on nanotechnology and 

nanomaterials (Chernivtsi, Ukraine, 2017), 6thInternational conference 

“Nanotechnologies and Nanomaterials” (NANO-2018) (Kyiv, Ukraine, 2018), 
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3rdUkrainian-French School-Seminar “Carbon Nanomaterials: Structure and 

Properties” (Kyiv, Ukraine, 2017), Electronic Process in Organic and Inorganic 

Materials (ICEPOM-11) (Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2018). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 18 

наукових робіт, серед яких 9 [1-9] статей у наукових фахових виданнях та 9 

тез доповідей на міжнародних фахових конференціях [10-18]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

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

об’єм дисертації становить 142 сторінки, 65 рисунків, 15 таблиць та список 

використаної літератури із 105 найменувань. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, сформульовано мету 

та задачі дослідження, об’єкт, предмет і методи дослідження, описано нау-

кову новизну та практичне значення одержаних результатів, зазначено осо-

бистий внесок здобувача та приведено дані щодо апробації результатів та 

структуру дисертаційної роботи. 

У першому розділі обґрунтовано вибір вихідного для інтеркалю-

вання графіту та інтеркалянтів, молекули яких мають різну полярність. Ро-

зглянуто загальні властивості будови та фізичних властивостей інтеркальо-

ваних сполук графіту. Висвітлено теоретичні дослідження фазових перетво-

рень в шарах інтеркалянту та їх вплив на електронну структуру з викорис-

танням сучасних методів. На основі аналізу літературних даних сформульо-

вано задачі дисертаційного дослідження. 

У другому розділі дисертації викладено методи отримання ІСГ ни-

зьких стадій з інтеркалянтом акцепторного типу. Описані методи дослі-

дження структури та електричних властивостей ІСГ та наведено опис екс-

периментального обладнання, за допомогою якого виконувалось дослі-

дження. 

У третьому розділі досліджуються термостимульовані ФП в ІСГ з 

Br2 та ICl методами рентгенівської дифракції та комбінаційного розсію-

вання(КР). 

На основі дослідження рентгенівських спектрів отриманих ІСГ (Рис. 

1) були отримані параметри структури: період ідентичності Ic; відстань між 

шарами графіту, між якими знаходяться шари інтеркалянту ds, та товщина 

шару інтеркалянту di, значення яких наведено в Таблиці 1. 

 
Таблиця 1.Параметри структури зразків ІСГ 

 d002, нм ds, нм di, нм Ic, нм S 

ICl 0,340 0,702 0,362 1,380 3 

Br2 0,340 0,692 0,352 1,042 2 
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Рис. 1. а) 00l дифрактограми для вихідного для графіту ДАГ та ІСГ з ICl та Br2: (1) 

ДАГ; (2) ДАГ-ICl (∆𝑡 = 1 доба); (3) ДАГ-ICl (∆𝑡 = 10 діб); б) ДАГ-Br2, t=1 доба; 

(2)ДАГ-Br2(∆𝑡 = 10 діб), UPV-Br2; (3) ДАГ-Br2(∆𝑡 = 20 діб), (4) ДАГ. 

 

На рис. 2 наведено 00l дифрактограми, які отримані при температу-

рах Т = 200 ÷ 285 К для зразку ДАГ –ICl ,за даними яких проведено розра-

хунки та отримано температурну залежність коефіцієнта лінійного розши-

рення з використанням формули: 𝛼Т𝑠 =
𝐼𝑐∗𝛼𝑇−2𝑑002∗𝛼𝑇гр

𝑑𝑠
 (рис. 3). 
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Рис. 2. 00l дифрактограми для зразка 

ДАГ -ICl. 
Рис.3.Температурна залежність періоду 

ідентичності Ic для зразка ДАГ -ICl. 

Як видно з рис. 3, різка зміна відносного коефіцієнта лінійного роз-

ширення T (в 1,82 рази) спостерігається за температури T=260K, що може 

бути пояснено можливою наявністю ФП у шарах інтеркалянту, який супро-

воджується зміною коефіцієнта лінійного розширення шару інтеркалянту. 

За нашим припущенням, за температури 260К спостерігається ФП типу ква-

зірідина-квазікристал, під час якого стрибкоподібно змінюється велична 

відносного коефіцієнта лінійного розширення шару інтеркалянту (в 2,68 ра-

зів). 
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Для виявлення впливу фазових 

переходів на внутрішню струк-

туру шару інтеркалянту у зразках 

ІСГ-ICl було досліджено дифрак-

тограми типу (hk0) в інтервалі те-

мператур (160-300)К. ( рис. 4). 

Поява протяжного максимуму на 

дифрактограмі свідчить про те, 

що при температурі 𝑇 = 185𝐾 ÷
190𝐾 відбувається ФП в шарі ін-

теркалянту типу квазікристал-

квазірідина [1], при якому зміню-

ється характер впорядкування 

молекул ICl в межах шару. 
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Рис. 4. дифрактограми (hk0) для зразка 

ДАГ-ICl в діапазоні температур T = 160 ÷ 

200 K. 

Результати дослідження спектрів КР для вихідного графіту ДАГ та 

для ДАГ-Br2 наведено на Рис. 5, а на Рис. 6 представлені фрагменти КР спе-

ктрів для ІСГ з бромом при різних температурах. Як видно з рис. 6(а), при 

зменшенні температури спостерігається зростання інтенсивності і зсув по-

ложення піків. 

Проаналізуємо форму ліній брому при різних температурах (рис. 6(б) 

та 6 (в)). Аналіз показує, що при високих температурах (293К) експеримен-

тальні дані апроксимуються функцією Гаусса, а при зниженні температури 

до 153К – кривою Лоренца. 

Аналіз температурної залежності інтегральної інтенсивності 

(рис.7(а)), напівширини (рис.7(б)) та положення (рис.7(в)) смуг, що відпові-

дають брому, дозволяє виділити декілька особливостей: по-перше, при 

T ≈160 K спостерігається невелика зміна величини інтегральної інтенсивно-

сті смуги. Після цього інтегральна інтенсивність смуги, що відповідає брому, 

слабко залежить від температури. Друга особливість спостерігається в тем- 
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пературному інтервалі (233-253)К, 

де інтегральна інтенсивність змен-

шується майже у 2,5 рази. В інтер-

валі 253-270 К зміна складає 1,78 

рази. Різке зменшення інтегральної 

інтенсивності лінії брому та графіту 

може бути пов‘язане з ФП від спів-

розмірної до неспіврозмірної реші-

тки, температура ФП типу квазікри-

стал-квазірідина зсунута на ~80К в 

порівнянні з ІСГ на основі ВОПГ [2]. 

 

Рис. 5. Спектри КР для вихід-

ного графіту ДАГ (1) та для ІСГ 

на його основі з Br2 (2). 
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Рис. 6. Фрагменти КР спектрів для ІСГ з 

бромом: (а) – при різних температурах; 

(б) при 153К; (в) – при 293К. 
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Рис. 7. Температурні залежності для ІСГ 

з бромом: (а) – відносної інтегральної 

інтенсивності; (б) – напівширини; (в) – 

положення смуг, що відповідають гра-

фіту (1) та брому (2). 

Температурна залежність інтегральної інтенсивності смуги брому ко-

релює з температурною залежністю напівширини. При цьому важливо ви-

ділити, що, як показано на рис. 7(б), смуга брому при температурі нижче 

233 К описується кривою Лоренца, а її напівширина зростає більш, ніж 

удвічі при зростанні температури від 153К до 233 К. З подальшим збільшен-

ням температури (в інтервалі температур, де форма смуги описується фун-

кцією Гаусса) величина напівширина смуги брому дещо зменшується, а по-

тім практично не залежить від температури. 
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Звуження смуги брому при підвищенні температури пов‘язане з зме-

ншенням кількості типів конфігурацій в яких знаходяться молекули брому, 

оскільки зменшується кореляційна довжина для неспіврозмірних областей. 

У четвертому розділі представлені дослідження електро-транспорт-

них властивостей ІСГ на основі ДАГ з Br2 та ICl з метою встановлення 

впливу ФП у шарі інтеркалянту на електроопір ІСГ. Результати дослідження 

ρ(Т) наведені на рис. 8 та рис. 9. Для ІСГ з Br2 (рис. 8) в залежності ρ(Т) 

можна виділити два інтервали температур (77-160 К і 190-300 К). В обох 

інтервалах ρ зростає з температурою, але температурні коефіцієнти опору в 

кожному інтервалі відрізняються. Діапазон 160-190 К є перехідним. Для ІСГ 

з ICl опір монотонно зростає з температурою до Т = 240 К. При подальшому 

підвищенні температури спостерігається різке зниження ρ, що триває про-

тягом усього діапазону подальших вимірювань (рис. 9).  
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Рис. 8. Залежність (Т) при охолодженні та нагріванні (а) та залежності UR(Т) при 

охолодженні (б): (1) – (-UR+UT+UP); (2) – (UR); (3) – (UT+UP); (4) – (UR+UT+UP) 

для зразків ІСГ ДАГ - Br2 
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Рис. 9. Залежність (Т) при охолодженні та нагріванні (а) та залежності UR(Т) при 

охолодженні (б): (1) – (UR+UT+UP); (2) – (UR); (3) – (-UR+UT+UP); (4) – (UT+UP) 

для зразків ІСГ ДАГ- ICl 
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З метою більш детального аналізу зміни ρ в ІСГ на основі ДАГ з Br2 

та ICl було проаналізовано залежності ρ(Т) досліджуваних зразків при пря-

мому та зворотному напрямку проходження струму. Відомо, що при вимі-

рюваннях чотирьох зондовим методом при двох напрямках току: 

U+=UR+UT+Up та U-=-UR+UT+Up, де величина UR виповідає падінню на-

пругі за рахунок опору графітових шарів, а (UT+UР) виникає за рахунок 

термо-ерс та деякої ерс, яка може бути пов’язана з поляризацією молекул 

інтеркалянту. Аналіз, який представлено на рис. 8(б), вказує, що для ІСГ 

ДАГ- Br2 при зміні температури виникає значна поляризаційна ерс та спо-

стерігається зміна опору шарів графіту, що свідчить про те, що під час фа-

зових перетворень відбувається зміна коефіцієнту акомодації f. Для ІСГ 

ДАГ- ICl аналіз зміни складових падіння напруги (рис. 9(б)) показує, що 

зміна опору за рахунок зміни опору шарів графіту незначна в той час як 

спостерігається виникнення значної  поляризаційної ерс, що і зумовлює 

зміну опору ІСГ. 

З метою встановлення механізмів, які приводять до зміни електрич-

них властивостей при структурних фазових переходах, було проведено до-

слідження коефіцієнта Холла (рис. 10) та термо-ерс (рис. 11) для ІСГ, що 

досліджуються 
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Рис. 10. Залежності коефіцієнта Холла RH(B) при T = 77K (1) і T = 293K (2) для ІСГ 

ДАГ –ICl (а) та ДАГ (б) –Br2 

Як показано на рис. 11, для ІСГ з хлоридом йоду термо-ерс зростає 

лінійно з температурою в усьому температурному діапазоні до ~ 260 К, по-

тім, аналогічно залежності питомого опору, спостерігається різке падіння 

термо-ерс, яке може бути пов‘язане з формуванням поляризаційної ерс, на-

прям якої протилежний до термо-ерс. 



12 

50 100 150 200 250 300

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 

T, K

те
р
м

о
-е

р
с,

 м
к
В

/К

1

2

 

Рис. 11. температурна залежність термо-

ерс для ІСГ на основі ВОПГ з хлоридом 

йоду(1) та бромом(2). 

У температурній залежності темо-

ерс для ІСГ з бромом (рис. 11) спо-

стерігаються два інтервали (80-

170) K і (200-300) K, в яких термо-

ерс лінійно зростає з температу-

рою. Діапазон температур (170-

200) K є діапазоном ФП, в якому 

змінюється кутовий коефіцієнт за-

лежності S(T). Врахуємо, що особ-

ливості температурної залежності 

термоерс для обох зразків ІСГ (ма-

ксимуми та локальні максимуми в 

S(T)) не можуть бути пов'язані з 

проявом ефекту фононного захоп-

лення носіїв заряду, оскільки мак- 

симум цього ефекту для ІСГ на основі ДАГ спостерігається при температурі 

~ (75-90) K. Тому ці особливості в температурній залежності термо-ерс мо-

жуть бути пов'язані або зі зміною концентрації носіїв заряду, що призводить 

до зміни величини енергії Фермі, або зі зміною часу релаксації при різних 

механізмах розсіювання носіїв заряду, або з обома з них процесів одноча-

сно. Різний характер температурної залежності термо-ерс в температурних 

інтервалах ФП для ІСГ з хлоридом йоду та бромом явно відображає особ-

ливості ФП в шарах інтеркалянту. Для ІСГ з хлоридом йоду при Т = 250 К 

відбувається в шарі інтеркалянту ФП з квазікристалічного в квазірідкий 

стан з утворенням «рідини мобільних іонів». Очевидно, це призводить до 

різкої зміни характеру температурної залежності термо-ерс. Для ІСГ з бро-

мом при Т = 150 К відбувається ФП з однієї співрозмірної в іншу співрозмі-

рну фазу. Коли фононний механізм розсіювання носіїв заряду є переважаю-

чим, зміна часу релаксації носіїв заряду при розсіювання на різних фонон-

них модах інтеркалянту істотно не впливає на значення параметра p. Єдина 

можлива причина зміни кутового коефіцієнта залежності S(T) - це зміна під 

час фазового перетворення значення EF. Оцінка значень енергії Фермі для 

ІСГ на основі ДАГ з бромом нижче і вище температури фазового перетво-

рення дає значення відповідно EF77 = 0,3 еВ, EF293 = 0,187еВ. Для ІСГ на ос-

нові ДАГ з хлоридом йоду EF становить 0,174 еВ. 

Аналіз отриманих експериментальних результатів рамках двомірної 

моделі дозволив розрахувати концентрацію носіїв струму nv, енергію Фермі 

EF та f [3]. 

Результати розрахунків, які наведено в таблиці 2, показали що при 

ФП в ІСГ на основі ДАГ- ICl не змінюється коефіцієнт акомодації f, зміна 

опору відбувається внаслідок зміни характеру розсіювання час, в той як для 
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ІСГ на основі ДАГ- ICl відбувається значна зміна коефіцієнту акомодації f, 

і, як наслідок зміна EF та nv,. 

 
 

Таблиця 2. Розраховані значення Ef, f і nv для ІСГ на основі ДАГ з Br2 та ICl  

Зразок ІСГ-ICl ІСГ-Br2 

 T=77 K T=293 K T=77 K T=293 K 

З експериментальної залежності (T) 

EF, eV 0,13 0,13 0,22 0,18 

f 6,0∙10-3 6,0∙10-3 0,016 0,011 

nv, m-3 1,60∙1025 1,60∙1025 4,82∙1025 3,23∙1025 

З експериментальної залежності RH 

EF, eV 0,170 0,175 0,263 0,173 

f 9,5∙10-3 0,010 0,023 0,010 

nv, m-3 2,80∙1025 3,05∙1025 6,89∙1025 2,98∙1025 

З експериментальної залежності S(T) 

EF, eV 0,174 0,174 0,30 0,187 

f 0,01 0,01 0,029 0,011 

nv, m-3 3,01∙1025 3,01∙1025 8,96∙1025 3,48∙1025 
 

 

Дослідження характеру температурної залежності електроопору в об-

ласті низьких температур для ряду ІСГ (рис. 12)показали, що в області ни-

зьких температур на залежності (T) спостерігається аномальний мінімум. 

Аналіз показав що спостережувані аномалії можуть бути описані в рамках 

двомірної моделі слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду [4], причому 

для ІСГ низьких стадій на основі ДАГ спостережені низькотемпературні 

особливості в провідності зумовлені головним чином ефектом взаємодії но-

сіїв заряду. 
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Рис. 12. Експериментальні залежності ρa(T) і розраховані ρcalc (відповідні суцільні 

лінії) залежності для ІСГ на основі ДАГ з, AlCl3 (1), SbCl5 (2) і ICl (3) 

Порівняльний аналіз розрахункових значень констант екранування γ 

і констант слабкої локалізації α для ІСГ з різними акцепторними інтеркаля-

нтами, наведений у табл. 3, дозволяє зробити висновок, що для ІСГ низьких 

стадій на основі ДАГ мають місце низькотемпературні особливості в про-

відності, зумовлені головним чином ефектом взаємодії носіїв заряду. 
Таблиця 3. Розрахункові константи γ, α і τ0 таEFдля ІСГ 

Зразок  α τ0, c EF, еВ ρamin, 

Омм 

ДАГ-SbCl5 0,24 0,034 2,010-14 0,24 6,6210-7 

ДАГ-AlCl3 0,16 0,024 1,810-14 0,19 1,2110-6 

ДАГ - ICl 0,03 4,910-3 1,510-14 0,11 2,2210-6 

У п’ятому розділі представлено результати дослідження питомого 

опору вздовж графітових площин для ІСГ ДАГ з Br2 та AlCl3 під дією все-

бічного тиску, з метою встановлення впливу величини взаємодії між ша-

рами на транспортні властивості таких ІСГ. 

На рис. 13 представлені типові залежності a(Т) для ІСГ з бромом при 

постійному тиску. Як видно з рис. 13, під  дією гідростатичного  тиску 

1,2 ГПа питомий опір a(Т) за кімнатної температури зростає в 1,66 рази в 

порівнянні з розвантаженим зразком. В рамках двовимірної моделі, елект-

ронного спектру графіту [4] з використанням залежності енергії взаємодії 

2, перекриття валентної зони і зони провідності Е, а також значення енер-

гії Фермі ЕF від тиску для монокристалів графіту [5] і в припущенні їх ліній-

ної залежності від тиску були оцінені зміни параметрів 2, Е, а також ЕF 

для ДАГ та ІСГ на його основі з полярними та неполярними інтеркалянтами 

(табл. 4). 
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Було показано, що прикладання 

тиску 1.2ГПа вздовж осі С для 

зразків ДАГ приводить до збіль-

шення перекриття валентної 

зони і зони провідності і, відпо-

відно, до зміщення рівня Фермі 

приблизно на 20% в порівнянні 

з ненавантаженим зразком. Ана-

ліз зміни питомого опору ІСГ в 

області ФП в залежності від ти-

ску і температури в рамках об-

раної моделі показав, що для 

ІСГ з полярним інтеркалянтом 

(хлорид алюмінію), структурні 

ФП,  які   призводять   до   зміни  

Рис.13. Залежності a(Т) для ІСГ ДАГ з Br2 

при постійному тиску: 1 - до навантаження 2 

- Р = 1,2 ГПа, охолодження, нагрівання, 4 - пі-

сля зняття навантаження, охолодження 

опору тільки за рахунок зміни ефективного часу релаксації носіїв заряду, 

при цьому спостерігається дуже хороше співвідношення між розрахунко-

вими та експериментальними значеннями a1,2/a0. Для ІСГ з бромом розра-

хований і визначений експериментально коефіцієнт питомого опору a1,2/a0 

відрізняється майже в 10 разів. Цей результат підтверджує той факт, що в 

ІСГ з бромом під тиском виникають структурні ФП в шарах інтеркалянту, 

які призводять не тільки до зміни коефіцієнта акомодації внаслідок зміни 

структури полібромних ланцюгів, але і викликають зміни характеру взаємо-

дії шарів графіту і шарів інтеркалянту і, як наслідок, істотно змінюють еле-

ктрон-фононну взаємодію. 
 

Таблиця 4. Параметри Іs, EF, 1, pl
2 при відсутності навантаження і при гід-

ростатичному тиску р = 1,2 ГПа для ІСГ з хлоридом алюмінію та бромом 

 ІСГ – AlCl3 ІСГ – Br2 

p = 0 p = 1,2ГПа p = 0 p = 1,2ГПа 

1 0,390 еВ 0,356 еВ 0,390 еВ 0,356 еВ 

Is 1,286 нм 1,270 нм 1,038 нм 1,022 нм 

EF 0,514 еВ 0,394 еВ 0,377 еВ 0,259 еВ 

pl
2 1,09∙1021 7,26∙1020 8,16∙1021 8,37∙1019 

0

2.1

a

a



  ~1,98 ~10 

*
0

2.1

a

a



  ~2 ~(1,1-1,4) 
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ВИСНОВКИ 
1. Дослідження методом рентгенівської дифракції виявили особливо-

сті ФП в ІСГ на основі ДАГ з інтеркалянтом полярного та неполярного типу. 

2. Вперше показано, що для ІСГ на основі ДАГ, при ФП в шарах інте-

ркалянту, утворених з молекул, що є полярними (ICl, AlCl3), відбувається пе-

рехід аніонів хлориду йоду з двовимірного квазірідкого невпорядкованого 

стану у впорядкований двомірний квазікристалічний стан в температурній 

області ~ 200 – 260 K. 

3. В ІСГ на основі ДАГ в шарах інтеркалянту, утворених з молекул, 

що є неполярними (Br2), в температурному інтервалі від 153К до 300К від-

буваються три ФП різних типів, а саме: у високотемпературному інтервалі 

(T~300) ФП, при якому відбувається кристалізація брому з квазірідкого 

стану і формується неспіврозмірна з графітовими шарами решітка; ФП за 

температури 250К, під час якого впорядкування брому в шарі змінюється 

від неспіврозмірної до співрозмірної з графітовими шарами решітки; ФП за 

температури Т=160К, під час якого відбувається фазовий перехід в шарах 

брому від однієї співрозмірної до іншої співрозмірної з графітовими шарами 

решітки. 

4. Показано, що температури ФП для ІСГ як з полярними, так і з не-

полярними інтеркалянтами зсуваються в область низьких температур (при-

близно на 80К), в порівнянні з температурами аналогічних ФП у ІСГ на ос-

нові ВОПГ. 

5. Показано, що температурні інтервали, в яких відбуваються ФП, по-

вністю збігається з температурними інтервалами, в яких спостерігаються 

особливості температурної залежності транспортних властивостей, таких як 

питомий опір і термо-ерс. 

6. Встановлено, що аномалії транспортних властивостей при струк-

турних фазових переходах в ІСГ з полярним інтеркалянтом пов'язані тільки 

зі зміною ефективного часу релаксації носіїв заряду, в той час як для ІСГ з 

неполярним інтеркалянтом при фазових переходах від однієї до іншої спів-

розмірної решітки спостерігається зміна частки заряду, яку шари інтеркаля-

нту передають шарам графіту, і, отже, змінюється густина станів на рівні 

Фермі N(EF). 

7. Показано, що ІСГ на основі ДАГ, на відміну від вихідного для ін-

теркаляції ДАГ, є двовимірними матеріалами, і температурна залежність 

електроопору в них описується в рамках теорії слабкої локалізації і ефектів 

взаємодії носіїв заряду для двомірного випадку. 

8. Встановлено, що прикладання всебічного тиску до 1.2ГПа приво-

дить до зміни електронної структури ДАГ, а саме, до збільшення перекриття 

валентної зони і зони провідності і, відповідно, до зміщення рівня Фермі 

приблизно на 20% в порівнянні з ненавантаженим зразком. 
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9. Встановлено, що при прикладенні тиску до 1,2ГПа температура фа-

зового переходу в зразках ІСГ на основі дрібнокристалічного графіту змі-

щується в бік більш високих температур. Причому зміна опору при фазових 

переходах в зразках під тиском значно нижче, ніж у зразків за відсутності 

прикладеного тиску. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Прокопов О.І. Особливості електротранспортних властивостей 

інтеркальованих сполук графіту з хлоридом йоду та бромом (рукопис). 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-матема-

тичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. Київський на-

ціональний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2019. 

Дисертаційна робота стосується дослідження електротранспортних 

властивостей інтеркальованих сполук графіту (ІСГ) на основі дрібнокрис-

талічного анізотропного графіту (ДАГ) з полярними та неполярним інтер-

калянту та вплив фазових перетворень в шарах інтеркалянту на транспортні 

властивості таких ІСГ. Поведінка електричних властивостей таких акцепто-

рних ІСГ розглядається в рамках двовимірної моделі електронної струк-

тури. Встановлено параметри структури таких ІСГ, а також значення коефі-

цієнта акомодації, оцінено енергію Фермі. Також у рамках теорії слабкої ло-

калізації та взаємодії носіїв заряду проаналізовано поведінку електричних 
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властивостей в області низьких температур. Досліджено вплив взаємодії 

між шарами на величину питомого опору таких ІСГ.Встановлені аномалії 

транспортних властивостей ІСГ показали, що для ІСГ з полярним інтерка-

лянтом (хлорид алюмінію) структурні фазові переходи не призводять до 

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

отже, не змінюють густини станів на рівні Фермі N(EF). Для цих ІСГ зміни 

опору пов'язані тільки зі зміною ефективного часу релаксації носіїв заряду. 

Ключові слова: інтеркальовані сполуки, графіт, коефіцієнт акомода-

ції, теорія слабкої локалізації, електротранспортні властивості, фазові пере-

творення. 
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Диссертационная работа касается исследования электротранспорт-

ных свойств интеркалированых соединений графита (ИСГ) на основе мел-

кокристаллического анизотропного графита (МАГ) с полярными и неполя-

рным интеркалянтом и влияние фазовых превращений в слоях интеркалянта 

на транспортные свойства таких ИСГ. Поведение электрических свойств та-

ких акцепторных ИСГ рассматривается в рамках двумерной модели элект-

ронной структуры. Установлены параметры структуры таких ИСГ, а также 

значение коэффициента аккомодации, оценена энергия Ферми. Также в ра-

мках теории слабой локализации и взаимодействия носителей заряда про-

анализировано поведение электрических свойств в области низких темпе-

ратур. Исследовано влияние взаимодействия между слоями на величину 

удельного сопротивления таких ИСГ. Установлены аномалии транспорт-

ных свойств ИСГ показали, что для ИСГ с полярным интеркалянтом (хло-

рид алюминия) структурные фазовые переходы не приводят к изменению 

доли заряда, которую слои интеркалянту передают слоям графита, и, следо-

вательно, не изменяют плотности состояний на уровне Ферми N(EF). Для 

этих ИСГ изменения сопротивления связаны только с изменением эффекти-

вного времени релаксации носителей заряда. Также впервые показано, что 

для ИСГ на основе МАГ фазовый переход в слое интеркалянта, который со-

стоит из полярных молекул, происходит фазовоый переход анионов интер-

калянта из двухмерного квазижидкого состояния в упорядоченное двумер-

ное квазижидкое состояние в температурной области от 160 до 300К. Пока-

зано, что температуры фазовых переходов в ИСГ как с полярными так и с 
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неполярными интеркалянтами сдвигаются в область низких температур, 

примерно на 80К, в сравнении с температурами аналогичных фазовых пе-

реходов в ИСГ на основе ВОПГ. 

Ключевые слова: интеркалированные соединения, графит, коэффи-

циент аккомодации, теория слабой локализации, электрические свойства, 

фазовые превращения. 
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The thesis deals with the study of the electron transport properties of 

graphite intercalated compounds (GIC) based on fine crystalline anisotropic 

graphite (FAG) with polar and nonpolar intercalation molecules and the influence 

of phase transformations in intercalation layers on the transport properties of such 

GIC. The behavior of the electrical properties of such acceptor GICs is considered 

within the framework of a two-dimensional model of the electronic structure. The 

parameters of the structure of such GICs, the value of the accommodation 

coefficient, Fermi energy are estimated. Also, in the framework of the theory of 

weak localization and interaction of charge carriers, the behavior of electrical 

properties in the region of low temperatures is analyzed. The influence of 

interaction between layers on the resistivity value of such GIC is investigated. 

The established anomalies of the transport properties of the GIC have shown that 

for structural polar intercalation (aluminum chloride), the structural phase 

transitions do not lead to a change in the charge particle, which layers of 

intercalating are transferred to layers of graphite, and, consequently, do not 

change the state densities at the Fermi level N(EF). For these GIC, the resistance 

changes are related only to the change in the effective time of the charge carrier 

relaxation. 

Key words: intercalated compounds, graphite, accommodation coefficient, 

theory of weak localization, electric transport properties, phase transformations. 

 


