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ВСТУП 

Карбон грає значну роль як в живій, так і в неживій 

природі. Навряд чи можна назвати хімічний елемент, який мав 

би більше розповсюдження, ніж карбон. Тільки в твердому 

стані карбон існує в декількох структурних модифікаціях, які 

значно відрізняються за своїми фізико-хімічними 

властивостями.  

Графіт утворюється при конденсації sp2-

гібридизованого карбону Унікальні властивості графіту та 

його сполук є предметом уваги широкого кола науковців та 

інженерів. Висока хімічна, електрохімічна, термічна стійкість 

графіту, мала густина та низька вартість, можливість надання 

виробам будь-якої компактної форми обумовлюють широке 

використання таких матеріалів.  

Графітові матеріали є основою для створення 

інтеркальованих сполук, тобто, сполук, які утворюються при 

введенні мономолекулярних та моноатомних шарів різних 

речовин між шарами графіту. Відомо, що графіт може 

приймати різні хімічні елементи та їх сполуки в міжшаровий 

простір. Дослідження та використання інтеркальованих сполук 

графіту є дуже перспективними як з наукової, так і з 

технологічної точок зору. Можливість отримувати сполуки 

різних стадій як донорного, так і акцепторного типів, відрізняє 

інтеркальовані сполуки на основі графіту від інших 

інтеркальованих сполук, зокрема, на основі різних 

халькогенідів. Інтеркальовані сполуки графіту мають цілий 

ряд унікальних властивостей, серед яких висока провідність 

вздовж графітових площин, аномальні магнітні властивості, 

висока каталітична активність і селективність.  

Інтеркальовані сполуки графіту також є вихідним 

матеріалом для отримання ще одного перспективного 

конструкційного матеріалу - терморозширеного графіту. 

Терморозширений графіт використовується для створення 
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прокладок для фланцевих ущільнень, антифрикційних 

виробів, вибухозахисних мембран, ущільнень для компресорів, 

звукоізоляційних матеріалів, в якості наповнювачів для 

фільтрів, різного роду оболонок. На основі вуглецевих 

матеріалів виготовляють високоефективні мастила, 

неметалічні нагрівачі будь-якої форми, діамагнітні підвіски та 

екрани, датчики магнітного поля та температури, елементи 

електронних схем. 

Дослідження властивостей вуглецевих матеріалів та 

інтеркальованих сполук на їх основі викликає також значний 

науковий інтерес. Кристалічна структура штучних вуглецевих 

матеріалів визначається методом та умовами отримання 

матеріалу. Структура вуглецевих матеріалів значним чином 

залежить від умов отримання матеріалу та температури 

подальшої теплової обробки. Використання різних 

технологічних методів отримання вуглецевих матеріалів і 

різної вихідної сировини дозволяє отримувати вуглецеві 

матеріали з практично будь-яким необхідним набором 

параметрів структури. Тому вуглецеві матеріали можна 

використовувати як модельні для вивчення фізичних 

властивостей матеріалів при послідовній зміні їх структури від 

аморфної невпорядкованої до високовпорядкованої 

кристалічної при формуванні нанокристалічних структур.  

Інтеркальовані сполуки графіту є природними 

двовимірними електронними системами, в яких носії струму 

переміщуються переважно у напрямку, паралельному 

графітовим шарам. Таким чином, система носіїв заряду в 

інтеркальованих сполуках низьких стадій являє собою 

вироджений двовимірний електронний газ, двовимірність 

якого пов’язана з особливостями будови електронної 

структури інтеркальованих сполук графіту. Можливість 

змінювати кристалічну структуру зразків шляхом 

використання різних типів вуглецевих матеріалів для 

інтеркалювання, зміною типу інтеркалянт і номеру стадії 
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сполуки, тобто можливість змінювати і контролювати ступінь 

розупорядкованості зразків в широкому інтервалі робить 

інтеркальовані сполуки ідеальним модельним матеріалом для 

вивчення фізичних властивостей двовимірних структур. 

1. ІНТЕРКАЛЬОВАНІ СПОЛУКИ ГРАФІТУ 

Інтеркальовані сполуки графіту (ІСГ) відомі і 

досліджуються на протязі досить довгого часу. Незважаючи на 

це, загальні уявлення про фізичні механізми, що визначають 

закономірності утворення і існування ІСГ, до теперішнього 

часу є відсутніми. Таким чином, при отриманні ІСГ 

використовуються режими їх виготовлення, що базуються на 

закономірностях, які мають переважно емпіричний характер. 

Слід відзначити, що подібний підхід до розгляду ІСГ є 

малоефективним з ряду причин, поміж яких виділимо 

наступні: 

- потрібно невиправдано багато часу для вибору необхідних 

технологічних параметрів, що забезпечують отримання 

бажаної інтеркальованої сполуки графіту; 

- не завжди є можливим отримати ІСГ з заданими 

характеристиками, зокрема, виникають труднощі з 

отриманням інтеркальовантх сполук графіту заданої стадії; 

- відсутні або явно недостатні відомості про деталі отримання 

інтеркальованих сполук графіту, які б дозволили 

оптимізувати цей процес. 

1.1. Загальні уявлення про інтеркальовані сполуки 

графіту 

Процес інтеркалювання відбувається в сильно 

анізотропних структурах, в яких сили зв’язку в одних 

напрямках значно перевищують сили зв’язку в інших 

напрямках. 

За типом кристалічної решітки структури, що здатні до 

інтеркалювання, можна розділити на три групи [1, 2]: 
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- лінійні, наприклад: нітріди типу (SN)x, поліацителен;  

- двовимірні, наприклад: графіт, решітки призматичної 

структури – сульфід титану (TiS2), октаедральної 

структури – оксид ванадіюV8O8, оксид молібдену; 

- трьохвимірні, наприклад: перовскіт BaTiO3, рутіл TiO2. 

Інтеркальовані сполуки графіту утворюються в 

результаті введення моноатомарних або мономолекулярних 

шарів різних хімічних речовин в простір між шарами графіту 

[3, 4, 5, 6]. 

Завдяки шаруватій структурі графіт здатний 

утворювати ІСГ із значною кількістю речовин, зокрема, з 

кислотами - сірчаною, азотною, галогенами – йодом, бромом, 

фтором, галогенидами – йодидами, хлоридами, бромідами, 

фторидами, оксидами, лужними та перехідними металами – 

калієм, рубідієм, цезієм, кобальтом, залізом та безліччю 

органічних сполук, які розміщуються між графітовими 

шарами. Перелік речовин, з якими можливо отримання ІСГ, 

весь час зростає. 

ІСГ підрозділяють на донорні та акцепторні сполуки в 

залежності від того, як відбувається перенос заряду при 

інтеркалюванні – на графітові шари з молекули чи атому 

інтеркалянта або навпаки, з графітових шарів на шар 

інтеркалянта. Якщо інтеркалянт є сильним донором 

електронів, тобто віддає електрони, а шари графіту виконують 

роль акцепторів електронів, то такі ІСГ називаються ІСГ 

донорного типу. Якщо інтеркалянт є сильним акцептором 

електронів, а шари графіту стають донорами електронів, тобто, 

віддають електрони, то такі сполуки є ІСГ акцепторного типу. 

Донорні сполуки утворюються з лужними та рідкоземельними 

металами. Акцепторні сполуки утворюються при введенні в 

міжшаровий простір графіту молекул кислот, солей, атомів 

галогенів, перехідних металів.  

Перерозподіл додаткового заряду між шарами графіту 

та шарами інтеркалянта приводить до утворення зарядженого 
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шару інтеркалянта, який, у випадку акцепторних сполук, 

містить локалізовані електрони. Такий шар інтеркалянта, що 

містить локалізовані електрони, діє як електростатичний екран 

між графітовими шарами по обидва боки від шару 

інтеркалянта. Такий високий потенціальний бар’єр 

перешкоджає руху носіїв заряду в напрямку перпендикулярно 

шару інтеркалянта. Двовимірні властивості ІСГ виникають 

саме завдяки існуванню зарядженого шару інтеркалянта. 

Таким чином, система носіїв заряду в ІСГ низьких стадій являє 

собою двовимірний електронний газ, двовимірність якого 

зумовлена особливостями зонної структури ІСГ. ІСГ є 

чудовим модельним матеріалом для вивчення фізичних 

властивостей двовимірних структур.  

Цілий ряд фізичних явищ, експериментальне 

дослідження яких є досить складним, успішно вивчався на 

прикладі ІСГ акцепторного типу. Наприклад, дослідження 

ефекту фононного захоплення носіїв заряду, який, на відміну 

від інших матеріалів, для ІСГ на основі високоорієнтованого 

піролітичного графіту (ВОПГ) має місце в широкому інтервалі 

температур до кімнатної температури [7, 8, 9, 10]. Іншим 

прикладом є експериментальні дослідження в ІСГ на основі 

дрібнокристалічного піролітичного графіту та графітових 

волокон квантових ефектів слабкої локалізації та взаємодії 

носіїв заряду для двовимірних систем.[11, 12, 13, 14]. Ці 

ефекти для ІСГ є суттєво вираженими і спостерігаються в 

досить значному температурному інтервалі. Ще одна задача, 

яка може бути розв’язана при дослідженні ІСГ, це визначення 

особливостей фазових переходів в двовимірних системах та їх 

вплив на електротранспортні властивості таких систем [15, 16, 

17, 18].  

Інтеркаляція невпорядкованих низькорозмірних систем 

є сьогодні одним з перспективних напрямків сучасних хімії та 

фізики твердого тіла, який інтенсивно розвивається в останній 

час і має вагомий потенціал як при створенні масивних, так і 
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наноструктурних матеріалів з керованим комплексом 

властивостей. 

В останній час дуже багато уваги приділяється 

дослідженню інтеркальованих сполук на основі нанографіту, 

графеноподібних структур та карбонових нанотрубок. 

Особливо цікавими є властивості таких інтеркальованих 

сполук на основі нанокарбонових структур з неполярними 

інтеркалянтами, в першу чергу, з галогенами. Такі сполуки 

мають цілий ряд особливостей, які відрізняють їх від ІСГ на 

основі об’ємних графітів [19, 20]. Наприклад, активність 

інтеркалянта в ІСГ з йодом на основі нанографіту та 

карбонових нанотрубок є суттєво більшою в порівнянні з ІСГ 

на основі об’ємного графіту [21, 22, 23]. Для ІСГ з бромом 

спостерігається ціла серія термостимульованих фазових 

перетворень, пов’язаних як з перебудовою двовимірної 

решітки шару інтеркалянта, так і з зміною коефіцієнту 

акомодації, тобто, кількості заряду, який передається від 

молекул інтеркалянта графітовим шарам [24]. 

Як вже вказувалося, ІСГ являють собою шаруваті 

структури, в яких шари графіту чергуються з шарами 

інтеркалянта. Однією з найбільш характерних властивостей 

інтеркальованих сполук на основі графіту є можливість 

утворення сполук з різною кількістю шарів графіту між двома 

найближчими шарами інтеркалянта або, іншими словами, 

сполук різної стадії. Стадією S сполуки називають число шарів 

графіту, які знаходяться між найближчими шарами 

інтеркалянта (Рис. 1.1).  

 
Рис. 1.1. Ідеальна структура ІСГ: S = 2, S = 3 
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Якщо чергування певної кількості шарів графіту та 

шару інтеркалянта повторюється регулярно вздовж вісі С і при 

цьому спостерігається дальній порядок, така сполука 

називається чистою стадією. Якщо в ІСГ присутні області, в 

яких кількість шарів графіту між найближчими шарами 

інтеркалянта є різною, то така сполука називається сполукою 

змішаної стадії або сумішшю стадій. Найбільша концентрація 

інтеркалянта є в сполуці першої стадії. 

Відмітимо, що здатність утворювати ІСГ різних стадій є 

тільки у графіту. На відміну від ІСГ двовимірні сполуки інших 

речовин утворюють сполуки тільки однієї певної стадії. 

Інтеркалювання речовин в графіт супроводжується 

двома основними ефектами: 

а) збільшення відстані між шарами графіту, що містить шар 

інтеркалянта. Структура самого шару графіту при цьому не 

змінюється. 

б) взаємне зміщення шарів графіту, які прилягають до шару 

інтеркалянта, таким чином, що шари графіту, сусідні з шаром 

інтеркалянта, мають порядок АА а не АВАВ. 

Інтеркальовані сполуки характеризуються періодом 

ідентичності Is. Період ідентичності Is - це відстань між двома 

найближчими шарами інтеркалянта в напрямку вісі С. Період 

ідентичності Is визначається як: 

 
( )

is

ss

ddd

dSdI

+=

−+=

002

0021
, (1.1) 

де S - номер стадії ІСГ, d002 - відстань між шарами графіту у 

вихідному для інтеркалювання графіті, ds - відстань між двома 

шарами графіту, що містять шар інтеркалянта, dі - товщина 

шару інтеркалянта.  

В донорних ІСГ ds практично не залежить від номеру 

стадії. Для акцепторних сполук ds зменшується при переході 

від сполуки першої до сполуки другої стадії і практично не 
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змінюється для сполук більш високих стадій.  

Наведена структура ІСГ є ідеальною. Проте, як відомо з 

експериментальних досліджень, для багатьох інтеркалянтів, 

зокрема, для лужних металів, процес інтеркалювання 

відбувається поступово шляхом послідовного утворення 

сполук все нижчих стадій. Для пояснення такого механізму 

утворення ІСГ низьких стадій Херольд запропонував доменну 

модель кристалічної структури ІСГ [25] (модель Херольда, 

Рис. 1.2).  

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

В рамках цієї моделі вважається, що ІСГ являє собою 

сукупність доменів, які складаються з паралельних шарів 

графіту з шарами інтеркалянта між ними. Межі доменів 

утворюються викривленими графітовими площинами. 

Переміщення інтеркалянта перпендикулярно шарам графіту 

відбувається тільки вздовж меж доменів. Таким способом 

відбувається утворення сполук низьких стадій в 

високоорієнтованому піролітичному графіті. Для 

дрібнокристалічних анізотропних графітів інтеркалювання 

також відбувається вздовж меж кристалітів та по дефектам. 

Період ідентичності Is в ІСГ, а також концентрація 

інтеркалянта в ІСГ і стадія S сполуки визначаються за даними 

рентгенівської дифракції та безпосередньо із зміни маси і 

товщини об’ємних зразків при інтеркалюванні [26, 27]. З 00l-

дифрактограми за формулою Вульфа-Брегга визначається 

період ідентичності сполуки Is: 

 
= lI

s
sin2

, (1.2) 
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де l - порядок відбиття для шарів інтеркалянта,  - довжина 

хвилі рентгенівського випромінювання. 

Молярна концентрація С інтеркалянта в сполуках 

визначається за зміною маси зразків після інтеркалювання:  

 
(%)

1
1

100

0
c

int +




=

m
mM

M
C

, (1.3) 

де Мint і Мс є, відповідно, молярною та атомною масами 

інтеркалянта і графіту, m/m0 - відносна зміна маси зразку 

після інтеркалювання. З молярної концентрації інтеркалянта C 

визначається стадія сполуки S за формулою: 

 
Cn

C
S

−
=

100
, (1.4) 

де n - стехіометричний коефіцієнт у формулі сполуки CnsX (X - 

інтеркалянт).  

З даних із зміни товщини зразків графіту після 

інтеркалювання можна отримати інформацію про стадію 

сполуки S із співвідношення: 

 
0020 Sd

d

d

d i
=


, (1.5) 

де d0 - товщина зразка до інтеркалювання, d - зміна товщини 

зразка після інтеркалювання, di - товщина шару інтеркалянта. 

Впорядкування шару інтеркалянта в ІСГ має тенденцію 

прямувати до впорядкування у шарі вихідного для 

інтеркалювання графіту. Тому інтеркалювання простіше 

виконувати для тих типів інтеркалянта, для яких 

впорядкування в шарі можна з незначними викривленнями 

зробити сумірним або точно відповідним до впорядкування в 

графітовому шарі. В протилежному випадку утворюється 

несумірне з графітовим шаром впорядкування шару 
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інтеркалянта. Позначається тип решітки інтеркалянта таким 

чином: в дужках ставиться число, яке позначає розмір 

параметру елементарної комірки решітки інтеркалянта по 

відношенню до параметру елементарної комірки решітки 

графіту, а далі записується кут, який вказує, на скільки 

повернута решітка інтеркалянта відносно графітової комірки.  

В сполуках графіту з лужними металами, наприклад, 

калієм, атоми металу утворюють моноатомний шар, який являє 

собою трикутну сітку для сполук першої стадії і шестикутну 

сітку для сполук більш високих стадій. ІСГ акцепторного типу 

мають більш складну структуру. Всі хлориди металів, що 

інтеркалюються в графіт, можна розділити на три групи в 

залежності від того, яку структуру вони утворюють в ІСГ [28]: 

Одновимірні структури, для яких шари інтеркалянта 

складаються з ланцюжків молекул інтеркалянта. До цієї групи 

можна віднести ІСГ з PdCl2, а також ІСГ з неполярними 

інтеркалянтами, наприклад, бромом. 

Двовимірні структури, в яких шар інтеркалянта 

будується з молекул або іонів, відносно слабко зв’язаних між 

собою, наприклад, AlCl3, SbCl5, SnCl4, MoCl5. При температурі 

синтезу ІСГ ці інтеркалянти являють собою “двовимірну 

рідину”, тобто знаходяться в “квазірідкому” стані. При 

охолодженні такі шари переходять в “квазікристалічний” стан, 

утворюючи сумірну решітку. Така решітка формується, коли 

взаємодія між молекулами чи іонами в шарі інтеркалянта є 

меншою, ніж взаємодія між молекулами інтеркалянта і 

атомами вуглецю. 

Трьохвимірні структури, для яких впорядкування 

спостерігається не тільки в шарі інтеркалянта, але і між 

шарами інтеркалянта, іншими словами, утворюється 

трьохвимірне впорядкування інтеркалянта. Прикладами таких 

інтеркалянтів є FeCl3, CoCl2, NiCl2, CuCl2, ZnCl2, CdCl2. Для 

таких інтеркалянтів взаємодія в шарі інтеркалянта більша, ніж 

взаємодія між шарами інтеркалянта і графіту, тому вони 
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утворюють, переважно, несумірну решітку, тобто, решітку, 

що ані яким чином не співвідноситься з графітовою решіткою. 

При зміні температури інтеркалянт в ІСГ може 

переходити з одного стану в інший, (з “квазірідкого” в 

“квазікристалічний” стан або навпаки), тобто, в шарах 

інтеркалянта в ІСГ відбуваються фазові перетворення. 

Як приклад, розглянемо процес інтеркалювання 

хлориду сурми (V) в ВОПГ.  

При інтеркалюванні хлориду сурми в ІСГ 

спостерігається реакція диспропорціювання [29, 30, 31, 32]: 

 −−
+=+

635
SbCl2SbCl2SbCl3 e . (1.6) 

Таким чином, між шарами графіту інтеркалянт хлорид 

сурми знаходиться у вигляді двох фаз: нейтральних молекул 

хлорида сурми (ІІІ) та аніонів SbCl-
6, що мають від’ємний 

одиничний заряд. Молярне співвідношення кількості фаз 

складає 1  2. Фаза SbCl3 утворює сумірну решітку 

( ) ( )01.163939 R  з температурою переходу в “квазірідкий” 

стан Тп = 220 К. Параметр елементарної комірки цієї решітки 

536.139 =a нм. Фаза SbCl-
6 утворює сумірну решітку 

( ) ( )01.1977 R  з параметром елементарної комірки 

651.07 =a нм. Температура переходу такої решітки з 

“квазікристалічного” в “квазірідкий” стан Тp = 350К. 

1.2. Фізична модель існування інтеркальованих 

сполук графіту 

В літературі представлений ряд моделей утворення та 

стабільності ІСГ [33, 34, 35, 36]. Ці моделі, здебільше, 

базуються на ретельному статистичному та квантово-

механічному розгляді ІСГ. Такий підхід, при всій його 

привабливості, має суттєві вади, серед яких відмітимо 

наступні: 
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- необхідним є використання великої кількості параметрів, 

які, переважно, не можуть бути безпосередньо визначені на 

базі експериментальної інформації; 

- потрібно знати конкретний склад інтеркалянта і 

закономірності його взаємодії із шарами графіту; 

- квантово-механічні розрахунки стану ІСГ потребують 

занадто великої обчислювальної роботи і не гарантують 

достатньої точності результатів. 

Є цілком очевидним, що для подальшого розвитку 

фізики і технології отримання ІСГ, цілеспрямованого пошуку 

нових типів ІСГ з заданими властивостями необхідною є 

розробка загального універсального теоретичного підходу, що 

дозволяє з єдиних позицій проводити опис ІСГ різних типів, 

визначати загальні закономірності формування ІСГ різних 

типів і температурні області їх стабільного існування. Таким 

максимально універсальним, методом, що не потребує 

врахування конкретного вигляду взаємодії інтеркалянта з 

шарами графіту, є термодинамічний метод опису рівноважних 

характеристик систем ІСГ [37, 38]. 

При розробці термодинамічної теорії для парціальних 

термодинамічних функцій інтеркалянтів в сполуках графіту 

необхідно сформулювати фізичну модель сполук графіту з 

інтеркалянтом, тобто, підкреслити особливості таких сполук. 

Як відомо, температура плавлення графіту 
C

M
T є дуже 

високою в порівнянні з температурою плавлення 
In

M
T будь-яких 

інтеркалянтів: K 1000K4000   ; ТТ
In

M

C

M
 .В зв‘язку із значною 

різницею температур плавлення графіту та інтеркалянта при 

будь-якій температурі має місце нерівність P1<<P2, де P1 - 

рівноважний тиск пари графіту над ІСГ, P2 - рівноважний тиск 

пари інтеркалянту над ІСГ. 

Теорія парціальних термодинамічних функцій 

інтеркалянтів в сполуках з графітом розроблена на основі 
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термодинамічної теорії розчинів. При цьому враховується, що 

концентрація С2 інтеркалянта в ІСГ однозначно визначається 

номером стадії S ІСГ. Це означає, що концентрація 

інтеркалянта в ІСГ змінюється дискретно і що існує гранична 

концентрація 
Max

C
2

 інтеркалянта в ІСГ.  

Побудуємо діаграму стану речовини інтеркалянта в 

інтеркальованій сполуці графіту в координатах (Р, Т) та 

порівняємо її з діаграмою стану в координатах (Р, Т) для 

чистого (твердого чи рідкого) інтеркалянта.  

Для побудови рівнянь стану для зазначених вище двох 

випадків скористаємося рівняннями Клапейрона – Клаузіуса: 

 
)( 12

0

12

VVT

H

T

P
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=




; (1.7) 
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, (1.8) 

де 
0

12
H  - зміна тепловмісту (або ентальпії) при фазовому 

переході "тверде тіло - газ" або "рідина - газ", V2 - молярний 

об‘єм газу, V1 - молярний об‘єм конденсованої фази;  - 
12

H

зміна тепловмісту (ентальпії) при фазовому переході 

інтеркалянта із ІСГ до газової фази; 
2

V  - парціальний 

молярний об‘єм газу, 
1

V  - парціальний молярний об‘єм 

інтеркалянта в ІСГ. 

Формула (1.7) для чистого інтеркалянта отримана із 

рівності 

 ),( = ),( 21 TPGTPG , 

де G1(P,T) - молярна вільна енергія Гіббса для конденсованого 

стану, G2(P,T) - молярна вільна енергія Гіббса для 
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газоподібного стану чистого інтеркалянта.  

Вираз (1.8.) є наслідком рівності 

 constCCTPCTP = 22221 , ),,( = ),,( , 

де 1(P, T, C2) - хімічний потенціал інтеркалянта в ІСГ; 

2(P, T, C2) - хімічний потенціал інтеркалянта в газоподібному 

стані над інтеркальованою сполукою графіту.  

В загальному вигляді, маємо: 

 

ij nnPTi

i
n

G

















=

,,

, (1.9) 

де ni, nj - кількість молів компонент i та j в розчині (тобто, в 

ІСГ). 

Для ІСГ, що розглядаються, як правило, має місце 

співвідношення 
0

1212
H > H ; тому, у повній відповідності з 

теорією, діаграми стану для визначених вище двох випадків 

будуть мати типовий вигляд, схематично зображений на 

рисунку 1.3. 

 
Рис. 1.3. Схематичне зображення діаграм стану для чистого 

інтеркалянту (1) та інтеркалянтів в ІСГ різних стадій (2 та 3) в 

координатах (P,T). K - критичний стан інтеркалянта; Т* - максимальна 

температура стабільного існування інтеркалянта в ІСГ 

В описаній моделі інтеркальованих сполук графіту 

позначимо через P20 - рівноважний тиск пари інтеркалянта над 

1 2 3

P

T

K

T*
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чистим інтеркалянтом (крива 1 на рис. 1.3), через P2- 

рівноважний тиск пари інтеркалянта над ІСГ різних стадій 

(криві 2 та 3 на рисунку 1.3) 

З графіків, зображених на рисунку 1.3, з урахуванням 
0

1212
HH  , зокрема, випливає, що існує температура T*, при 

якій P2(S) = P20 (де P2(S) - рівноважний тиск пари інтеркалянта 

для ІСГ стадії S).  

Таким чином, при температурі, що перевищує T*, 

інтеркалянт з шару в ІСГ буде переходити в стан чистого 

конденсованого інтеркалянта. 

Позначимо через 2 = 2 - 1 відносну парціальну 

зміну хімічного потенціалу, що відбувається при переході 

молекули інтеркалянта із стану конденсованого чистого 

інтеркалянта до стану інтеркалянта в ІСГ. Згідно із загальними 

рівняннями теорії розчинів [39] маємо для 2 співвідношення: 

 
20

2
2 ln

P

P
RT= , (1.10) 

в якому P2 - тиск пари компонента над розчином, P20 - тиск 

пари компонента над чистою речовиною.  

1.3. Термодинамічна теорія, що описує парціальні 

термодинамічні функції інтеркалянта в сполуці з 

графітом 

Згідно із запропонованою моделлю ІСГ будемо 

розглядати систему "графіт - інтеркалянт" як бінарну, в якій 

концентрацію інтеркалянта позначимо через С2.  

З умови міжфазної рівноваги Гіббса [39] отримуємо 

наступні вирази 

 ( ) ),(, 2222 CTCT GasSolid = , (1.11) 

де ( )22 ,CTSolid  - хімічний потенціал інтеркалянта в ІСГ, 
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),( 22 CTGas  - хімічний потенціал інтеркалянта в газовій фазі. 

Формула (1.11) може бути подана у відповідному 

диференціальному вигляді: 

 ( ) ),(, 2222 CTdCTd GasSolid = . (1.12) 

Проінтегруємо рівняння (1.12) від стану «чистий 

інтеркалянт» до стану «інтеркалянт в розчині» (тобто, згідно з 

запропонованою моделлю, в ІСГ). При цьому врахуємо, що 

для ),( 22 CTd Gas  в ізотермічному процесі справедливою є 

рівність: 

 22 ln PRTdd Gas = . (1.13) 

Таким чином, інтегруючи рівняння (1.12) з 

урахуванням(1.13), отримаємо: 
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2022 ln

P
P

RT  (1.14) 

Величина 2 є зміною хімічного потенціалу 

інтеркалянта при переході його з чистого (рідкого чи твердого) 

стану в розчин, тобто, згідно з моделлю, що використовується, 

в інтеркальовану сполуку "графіт - інтеркалянт". 

При інтегруванні в (1.14) враховано, що рівність (1.10) 

виконується як для чистого інтеркалянта (Р20), так і для 

інтеркалянта в розчині, тобто, в ІСГ (Р2). В рівнянні (1.14.) 

через Р2(Т) позначено рівноважний тиск пари інтеркалянта над 

розчином (ІСГ); через Р20(Т) - рівноважний тиск пари 

інтеркалянта над чистим рідким (або твердим) інтеркалянтом 

при тій же температурі Т. 

Визначимо функцію активності a2(C2, T) компонента (в 

даному випадку, інтеркалянта) в розчині за допомогою 
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рівності 

 ( )
)(

),(
,

20

22
22

TP

TCP
TCa = . (1.15) 

Об‘єднуючи рівняння (1.14) і (1.15), отримуємо основне 

термодинамічне рівняння, що характеризує зміну парціальної 

вільної енергії (хімічного потенціалу) 2(C2,T): 

 ( ) ),(ln, 2222 TCaRTTC = . (1.16) 

Проаналізуємо рівняння, що описують властивості 

інтеркалянта в інтеркальованих сполуках графіту. 

З інтегрування рівняння Клапейрона-Клаузіуса: 

 ( )
12

0

12

VVT

H

dT

dP

−


=  (1.17) 

при умові V2 >> V1 і constH =
0

12
, отримаємо: 
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де )(
0

0

200

0

12
TSTH =  - зміна ентропії в стандартному стані (при 

P0 = 1 атм. і відповідному Т0); 
0

12
H - ентальпія випаровування, 

PRTV =
2

. 

В довідниковій літературі формулу (1.18), як правило, 

записують у вигляді: 
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Рівняння (1.19) є справедливим в інтервалі температур, 

де constH =
0

12
. 

Для інтеркальованих сполук графіту залежність Р2(1/Т) 

є лінійною функцією в досить широкому інтервалі температур 

(такий характер залежності Р2(1/Т) має місце, наприклад, для 

систем "графіт - рубідій", "графіт - цезій"). Через це є всі 

підстави описувати залежність Р2(Т) функцією виду  

 )()(22 22

1
),(lg CSCS b

T
aCTP 








−= , (1.21) 

де індекс S(С2) є номером стадії інтеркальованої сполуки 

графіту;  
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Отже, в рівнянні (1.15) функція P20(T) описується 

формулою (1.19), а функція P2(T,C2) - формулою (1.21). 

Формула (1.16) набуває вигляду: 
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)].1()([])([
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  (1.23) 

Отже, (С2, Т) є лінійною функцією температури Т 

при умові, що )( 212 CH , )1(
2

0

12
= CH , )(

22
CS  і )1(

2

0

20
= CS  є 

константами. 

Для переходу "тверде тіло - газ" маємо, очевидно, 
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.  

Для ІСГ типовою є нерівність )1()(
2

0

12212
= CHCH . 

Тому при Т = 0 К для ІСГ маємо 

 0)]1()([),( 2

0

122122 =−−= CHCHTC  (1.24) 

Рівняння (1.24) визначає термодинамічну стійкість 

інтеркалянта в сполуках з графітом при Т=0 К. 

1.4. Рівняння, що описують термодинамічну 

стійкість інтеркальованих сполук графіту. 

Зміна хімічного потенціалу інтеркалянта при переході 

атомів (молекул) із стану чистої речовини інтеркалянта (20) в 

стан інтеркальованої сполуки (2) визначається, як. 

 ),(),,(),,( 2020222222 PTCPTCPT −= . (1.25) 

Концентрація С2 змінюється дискретно і визначається 

стадією ІСГ.  

Як показано вище, 2(Т, Р2, С2) є лінійною функцією 

температури (1.23). З (1.23) випливає, що при виконанні умови 

Р2 = Р20 має місце рівність а2(С2, Т) = 1 і, як наслідок, 2 = 0, 

тобто, хімічний потенціал інтеркалянта в середині ІСГ 

дорівнює хімічному потенціалу чистого інтеркалянта. В цьому 

випадку Т*(С2) визначає максимальну температуру термічної 

стійкості ІСГ стадії S(C2):  
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З аналізу формули (1.26) і експериментальних даних 

випливає, що: 

 ))((< ... )2(())1(( 2
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тобто, чим більшою є стадія ІСГ S, тим в більш широкій 

області існує інтеркальована сполука графіту стадії S. 

Враховуючи, що а2 = 2С2 (де 2 - коефіцієнт активності, 

С2 - концентрація інтеркалянта в ІСГ), з рівняння (1.15) 

отримуємо: 
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. (1.28) 

Розглянемо відносну парціальну термодинамічну 

функцію S2, що характеризує зміну ентропії при переході 

молекул інтеркалянта із стану чистого інтеркалянта до стану 

інтеркалянта в ІСГ. Згідно із загальними термодинамічними 

рівняннями теорії розчинів [39] з урахуванням рівняння (1.23), 

отримаємо: 

 ].[ 0

20

0

2
2

2 SS
T

S −−=



−=  (1.29) 

Аналіз рівняння, що отримане, дозволяє зробити 

наступні висновки: 

1. S2(С2) < 0, оскільки, як правило, має місце 

нерівність 0

202

0

2 )( SCS  . Це є відображенням того факту, що 

інтеркалянт в ІСГ знаходиться в більш впорядкованому стані, 

ніж в чистому (рідкому чи твердому) стані при однакових 

температурах. 

2. В межах наближень, що описані вище, S2(С2) не 

залежить від температури, а визначається тільки 

концентрацією інтеркалянта в ІСГ. Це пояснюється тією 

обставиною, що графіт є дуже тугоплавким (
Gr

M
T   4000 К); 

через це при зміні температури стан інтеркалянта змінюється 

слабо.  



 

26 

 

 

1.5. Експериментальні дослідження процесу 

інтеркалювання та деінтеркалювання сполук 

акцепторного типу з хлоридами 

Інтеркалювання графіту різними речовинами можливо 

проводити за декількома методиками. Найбільш поширеною 

методикою отримання ІСГ є двотемпературна методика, суть 

якої полягає в тому, що інтеркалянт і графіт знаходяться при 

різних температурах, причому температура графіту ТС не може 

бути меншою, ніж температура інтеркалянта ТInt. 

Інтеркалювання здійснюється газофазним методом. 

Використання двотемпературної методики інтеркалювання 

графіту дозволяє отримувати ІСГ різних стадій при зміні 

температури інтеркалянта ТInt. Чим нижчою є температура 

інтеркалянта, тим, відповідно, нижчим є тиск пари 

інтеркалянта в ампулі. Важливим параметром для 

характеристики ІСГ є активність а2(С2,Т) інтеркалянта, яка 

визначається співвідношенням (1.15). 

Іншим методом отримання ІСГ є однотемпературна 

методика. Цей метод більш простий для виконання, але для 

отримання ІСГ визначених стадій необхідно точно 

контролювати масу інтеркалянта, що закладається в ампулу. 

Наприклад, для отримання ІСГ другої стадії необхідна маса 

інтеркалянту (m1+m2), де m1 – маса інтеркалянта, яка вводиться 

в графіт, внаслідок чого утворюється ІСГ другої стадії, а m2 – 

маса надлишкового інтеркалянта, яка забезпечує необхідний 

для другої стадії ІСГ рівноважний тиск пари інтеркалянтаP2(T) 

в ампулі. Вважаючи, що весь інтеркалянт маси m2перебуває в 

газоподібному стані, P2(T) можна оцінити за рівнянням 

Клапейрона-Менделеєва, яке застосовується до реальних газів 

при відносно низьких тисках. 

В таблицях 1.1 - 1.3 наведено експериментальні дані з 

отримання ІСГ з хлоридами (SbCl5, FeCl3, ICl ) з 

використанням як однотемпературної, так і двотемпературної 
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методик (за даними роботи [5]). 

При отриманні ІСГ за двотемпературною методикою 

зразки вихідного графіту розміщуються на дні посудини, 

зображеної на рисунку 1.4, а рідка сіль, наприклад, SbCl5 

(температура плавлення Тпл = 2.80С), після відкачування 

посудини до тиску P ~ 10-3 мм. рт. ст. вводиться в середню 

кишеньоподібну частину посудини за допомогою безкранової 

лійки, потім посудина запаюється. Після цього посудина 

розміщується в двотемпературній пічці.  

 
Рис. 1.4. Форма посудин для 

отримання ІСГ з порошко-

подібним (1) та рідким (2) 

інтеркалянтом 

Для отримання сполук графіту з 

інтеркалянтом, який є безводним 

порошком, наприклад, FeCl3 

(Тпл = 3060С), інтеркалянт 

засипається в середню 

кишеньоподібну частину 

посудини, потім в посудині 

створюється тиск повітря     

P ~ 10-3мм. рт. ст., посудина 

запаюється, і для отримання ІСГ 

використовується той самий 

метод, що і для отримання сполук 

з SbCl5.  

Для отримання ІСГ за однотемпературною методикою 

використовується ампула, в якій в окремому стаканчику 

розміщуються зразки графіту, після чого інтеркалянт 

заливається безпосередньо в ампулу. Ампулу охолоджують, 

відкачують в ній повітря до тиску P ~ 10-3 мм. рт. ст., 

запаюють, інтеркалювання проводиться при ТInt = ТC. Стадія 

отриманих сполук визначається методом рентгенівської 

дифракції, а також за зміною маси зразків в процесі 

інтеркалювання. 
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Табл. 1.1. Умови отримання за двотемпературною методикою та 

параметри зразків ІСГ з SbCl5 різних стадій на основі ВОПГ (за даними 

роботи [5]) 

№ ТС,К ТInt.,К S Is,нм Р20, 

атм 

Р2, 

атм 

a2 2(С2,Т) 

кДж/моль 

1 493 483 1 0.945 3.53 2.76 0.78 -0.45 

2 493 473 2 1.280 3.53 2.14 0.61 -2.05 

3 493 453 3 1.620 3.53 1.24 0.35 -4.29 

4 493 433 4-5  3.53 0.69 0.20 -6.69 

5 493 413 8-9  3.53 0.36 0.1 -9.35 

Табл. 1.2. Умови отримання за однотемпературною методикою та 

параметри зразків ІСГ з SbCl5 різних стадійна основі ВОПГ (за даними 

роботи[5]) 

№  S P2, атм a2 2(С2,Т),кДж/моль 

Т = 473 К 

1 2 1.73 0.81 -0.84 

2 2 1.52 0.71 -1.35 

3 2 1.04 0.49 -2.84 

4 2-3 0.84 0.39 -3.68 

5 3 0.61 0.29 -4.86 

6 3 0.50 0.23 -5.71 

Т = 523К 

7 2 4.41 0.64 -1.96 

8 3 0.70 0.10 -10.0 

Табл. 1.3. Умови отримання та параметри зразків ІСГ з FeCl3 та ICl на 

основі ВОПГ  

№ ТС, K ТInt, K S C2 IS, нм a2 2(С2,Т),кДж/моль 

Гр-FeCl3 

1 633 613 2 0.08 1.305 0.59 -2.75 

2 633 603 2 0.07 1.310 0.45 -4.20 

3 633 603 2-3 0.06  0.45 -4.20 

4 633 593 3 0.05 1.645 0.34 -5.72 

Гр-ICl 

5 313 313 2 0.05 1.045   
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З використанням отриманих для сполук Гр-FeCl3 

результатів було розраховано активності a2 та зміну хімічного 

потенціалу інтеркалянта 2(С2,Т) при переході його з чистого 

рідкого стану в інтеркальовану сполуку Гр-FeCl3. Результати 

розрахунків також наведено в таблиці 1.3 

Дослідження процесів інтеркалювання графіту 

хлоридами сурми та заліза в залежності від часу та 

температури інтеркалювання показали, що вже після 24 годин 

інтеркалювання хлориду сурми в графіт спостерігається 

утворення кінцевої стадії ІСГ. При інтеркалюванні графіту 

хлоридом сурми при різних температурах не спостерігається 

яких-небудь істотних відмінностей в структурі та складі ІСГ, 

які отримувалися впродовж 24 годин і 48 годин, що 

підтверджується як результатами із зміни маси зразків 

внаслідок інтеркалювання, так і даними рентгенографічних 

досліджень. 

Як відомо [64], процес виходу інтеркалянта із ІСГ 

залежить від декількох факторів, основними з яких є дифузія 

речовини інтеркалянта до поверхні ІСГ та випаровування 

інтеркалянта з поверхні зразка. Для виявлення особливостей 

процесу деінтеркаляції в [40] були проведені дослідження 

втрати маси ІСГ при нагріванні з постійною швидкістю 

(2.5 К/хвил.) до різних температур. На рисунку 1.5 наведені 

експериментальні результати із зміни з часом відношення маси 

ІСГ (m0+m1) до маси вихідного для інтеркалювання зразка 

графіту m0 для інтеркальованих сполук Гр-SbCl5 другої стадії 

(крива 1) та третьої стадії (крива 2) при нагріванні з постійною 

швидкістю 2.5 К/хвил. до температури 773 К, а також 

залежність d((m0+m1)/m0)/dt від температури для сполуки 

другої стадії, яка більш наглядно відображає швидкість втрати 

маси ІСГ.  



 

30 

 

 

а) 

111 

 б) 
Рис. 1.5. Залежність відношення (m0+m1)/m0(a) та d((m0+m1)/m0)/dt(б) від 

температури при нагріванні до 773 К з постійною швидкістю 

2.5 К/хвил. для зразків С-SbCl5 другої стадії (а, крива 1) та третьої 

стадії (а, крива 2) [38, 40] 

Як видно з рисунків, втрата маси ІСГ третьої стадії 

відбувається монотонно в порівнянні з ІСГ другої стадії, для 

якої до 353 К втрати маси не спостерігається, при зростанні 

температури до 423 К відбувається поступове збільшення 

втрати маси, в інтервалі температур (423-453) К маса зразку 

змінюється незначним чином, в області температур (453-

563) К відбувається різке випаровування інтеркалянта, після 

чого відносна зміна маси (m0+m1)/m0 монотонно зменшується, 

причому, при температурі 630 К спостерігається зміна кута 

нахилу залежності (m0+m1)/m0(Т). 

Відмітимо, що після нагрівання зразків ІСГ обох стадій 

відносна маса хлориду сурми, що залишилася в зразках, є 

однаковою, тобто, концентрація інтеркалянта в зразках різних 

стадій є однаковою ((m0+m1)/m0 = 1.18). Це підтверджується 

також і рентгенографічними дослідженнями відпалених до 
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773 К зразків, для яких отримані ідентичні дифрактограми. На 

дифрактограмах спостерігаються як лінії графіту (002, 004), 

так і менш інтенсивні лінії інтеркалянта SbCl5, які 

ідентифікуються як 00l відбиття, що відповідають сьомій 

стадії ІСГ.  

Ступінчастий характер залежності втрати маси 

(m0+m1)/m0 в ІСГ від часу і температури підтверджується 

даними роботи [41], в якій проводилися дослідження втрати 

маси інтеркальованої сполуки С7FeCl3 в залежності від 

швидкості нагрівання сполуки до температури 823 К і при 

витримуванні ІСГ при цій температурі впродовж двох годин. 

Для сполуки С7FeCl3 спостерігається перший інтервал 

інтенсивної втрати інтеркалянта при температурах (623-753) К, 

який автори пов’язують з переходом до інтеркальованої 

сполуки другої стадії з FeCl2. Другий інтервал інтенсивної 

втрати інтеркалянта спостерігається при температурі 1023 К.  

На підтвердження ступінчастого характеру втрати маси 

при деінтеркаляції ІСГ проведені дослідження зміни маси 

зразків ІСГ з хлоридом сурми другої стадії при нагріванні до 

температури 463 К, при якій завершується перша різка втрата 

маси[42]. Результати цих досліджень подано на рисунку 1.6, на 

якому також наведений фрагмент рентгенівської 

дифрактограми для даного зразка.  

Як видно з рисунку, відношення (m0+m1)/m0 при 

температурі 463 К дорівнює 1.75, що приблизно відповідає 

масовому вмісту SbCl5 в ІСГ третьої стадії (для ідеальної 

сполуки третьої стадії (m0+m1)/m0= 1.69). На рентгенівський 

дифрактограмі цього зразку спостерігаються відбиття, які 

відповідають як другій, так і третій стадії ІСГ . 

Таким чином, процес деінтеркаляції сполук графіту 

акцепторного типу з хлоридами відбувається ступінчасто за 

схемою: 2 стадія → 2 - 3стадія → 3 стадія → 3 - 4стадія. 

Очевидно, процес інтеркалювання хлориду в графіт є 

аналогічним процесу деінтеркаляції, але в зворотньому 
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порядку: спочатку утворюються сполуки високих стадій, а 

потім відбувається перехід до нижчих стадій: 8 стадія → 8 - 7 

стадії → 7 стадія → 7 - 6 стадії →…→2 - 3 стадії → 2 стадії 

[43]. 

а) 

 

 

б) 
Рис. 1.6. Залежність відносної зміни маси (m0+m1)/m0 від температури 

(а) та фрагмент рентгенівської 00l-дифрактограми (б) для зразка Гр-

SbCl5 другої стадії при постійному нагріванні до 463 К з постійною 

швидкістю 2.5 К/хвил. [40] 

З аналізу наведених експериментальних даних можна 

зробити висновок, що існує інтервал температур (при 

деінтеркалюванні) і інтервал тисків (при інтеркалюванні), в 

яких можуть існувати ІСГ деякої визначеної стадії або суміш 

стадій (S, S + 1).Чим вищою є концентрація інтеркалянта 

(тобто меншим є номер стадії S), тим більш протяжним є 

інтервал рівноважних тисків, в якому можуть існувати сполуки 

цих стадій або суміші стадій. 

1.6. Розрахунок відносних парціальних 

термодинамічних функцій інтеркалянтів  

Перед тим, як перейти до конкретного опису відносних 

парціальних термодинамічних функцій різних інтеркалянтів в 
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ІСГ в рамках запропонованої теорії і порівняння їх з 

експериментальними даними для ряду ІСГ [40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47], наведемо основні параметри ІСГ, що будуть 

розглядатися: концентрація інтеркалянта С2 в сполуці, яка 

виражається через номер стадії S сполуки за формулою (1.4), і 

величини 0

12H та 0

20S для чистого інтеркалянта. 

В таблиці 1.4 наведені стехіометричні формули, номери 

стадій S і відповідні значення концентрацій С2 інтеркалянта 

для ІСГ різних типів [44, 45, 46, 47]. 

Табл. 1.4. Номери стадій S, стехіометричні формули і розраховані 

значення концентрацій С2 інтеркалянта для ІСГ різних типів 

S С-Rb,  

C-Cs,[44] 

С2 С-SbCl5 

[45] 

С2 C-ICl 

[46] 

С2 C-FeCl3 

[47] 

С2 

1 С8М* 0.110 C12SbCl5 0.077 C8ICl 0.110 C6FeCl3 0.140 

2 С10М* 0.090 C24SbCl5 0.040 C16ICl 0.059 C12FeCl3 0.076 

3 С24М 0.040 C36SbCl5 0.027 C24ICl 0.040 C18FeCl3 0.053 

4 С36М 0.027 C48SbCl5 0.020 C32ICl 0.030   

5 С48М 0.020 C60SbCl5 0.016 C40ICl 0.024   

6 С60М 0.016 C72SbCl5 0.014     

*Примітка: Для сполук С8М і С10М розташування інтеркалянта 

відповідає S = 1. Проте, за своїми термодинамічними характеристиками ці 

сполуки суттєво розрізняються.  

В таблиці 1.5. наведено літературні значення ентальпії 

випаровування H0
12 і відповідні зміни ентропії в 

стандартному стані S0
20 = H0

12/T0 (де Т0 - температура, що 

відповідає тиску р = 1 атм.) для чистого конденсованого 

інтеркалянта. 

Табл. 1.5. Значення H0
12 і S0

20  для інтеркалянтів Rb, Cs, SbCl5, ICl, 

FeCl3 

 Rb [48, 49] Cs 

[48,49,48] 

SbCl5 

[48] 

ICl [48] FeCl3 

[48] 

FeCl3 

[50] 

H0
12, кДж/К 57.6 57.5 48.3 39.7 84.5 114 

S0
20 , 

Дж/(мольК) 

60.1 60.8 108.5 107.4 142.4 230 
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Розглянемо можливість опису відносних парціальних 

термодинамічних функцій систем "графіт - лужний метал", які 

відносяться до ІСГ донорного типу.  

В таблиці 1.6 наведено літературні експериментальні 

дані 12H  і 0

2S  для систем С-Rb і C-Cs [44]. 

Табл. 1.6. Експериментальні значення 12H  і 
0

2S  для систем С-Rb і 

C-Cs [44] 

S 
12H , 

кДж/моль 

C-Cs 

0

2S , 

Дж/(мольК) 

C-Cs 

12H , 

кДж/моль 

С-Rb 

0

2S , 

Дж/(мольК) 

С-Rb 

1 143.6 100.8 120.9 97.9 

2 135.2 80.6 115.5 77.7 

3 146.2 78.5 128.5 73.9 

4 150.4 78.5 135.2 75.6 

5 152.9 78.9 139.0 76.0 

6 154.1 78.9 141.1 76.0 

Аналіз значень 
0

12H  (Табл. 1.5) і 12H  (Табл. 1.6) 

показує, що ентальпія випаровування інтеркалянта з ІСГ є 

приблизно в 2-2.5 рази більшою, ніж ентальпія випаровування 

із чистого інтеркалянта. Цей факт вказує на значне збільшення 

сил зв'язку між атомами інтеркалянта і графіту в ІСГ в 

порівнянні з силами зв'язку між молекулами інтеркалянта в 

чистому інтеркалянті. Відмітимо, що зміна ентропії (1.29) при 

переході інтеркалянта з чистого конденсованого стану в ІСГ 

від'ємна і має значну величину ~(20 - 40) Дж/(мольК)  

(Табл. 1.5 та 1.6), що вказує на більшу впорядкованість атомів 

інтеркалянта в ІСГ в порівнянні з їх впорядкованістю в 

чистому конденсованому стані. Як буде показано нижче, така 

тенденція зберігається і для інших інтеркалянтів, зокрема, 

акцепторного типу (SbCl5, FeCl3, ICl).  

Експериментально отримані залежності P2(C2,T) для 

стадій S(C2) в ІСГ згідно з (1.21) можуть бути описаними 

такими рівняннями: 
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Cn

Cn

bRCH

aRCS

=

=
. (1.31) 

Визначив згідно з (1.22) параметри )( 2Cna  та 
)( 2Cnb , 

розрахуємо )( 2

0

20 CS та )( 212 CH . 

Проаналізуємо рівняння (1.23): 

   )1()()(),( 2

0

12212

0

202

0

222 =−−−= CHCHTSCSTC . (1.32) 

З використанням даних, наведених в таблицях 1.5 та 

1.6, розрахуємо температурні залежності хімічного потенціалу 

2(Т) для різних стадій систем C-Rb (Рис. 1.7(а)) та C-Cs 

(Рис. 1.7(б)) [42]. 
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Рис. 1. 7. Розраховані залежності )(2 T  для різних стадій S систем C-

Rb (а) та C-Cs (б)[42] 

Як видно з рисунку, 2 лінійно залежить від 

температури, що, очевидно, є справедливим, якщо )( 2

0

2 CS , 
0

20S )( 212 CH та )1( 2

0

12 = CH  не залежать від температури. 

Реально в області високих температур ці припущення не є 
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справедливими. 

З метою часткового пом’якшення цього наближення 

залежність )(20 TP  (ця залежність визначає )( 2

0

20 CS  і 

)1( 2

0

12 = CH ) бралася з довідника [49], в якому 

експериментально виміряні залежності )(20 TP  для Cs і Rb 

наведені до 2000 К.  

На рисунку 1.8. наведені розраховані за формулою 

(1.22) залежності а2(С2,Т) для Rb і Cs в сполуках С-Rb і C-Cs. 

а) б) 

Рис. 1. 8. Залежність a2(C2) при різних температурах Т для систем C-

Rb(а) та C-Cs(б) 

В таблиці 1.7 наведені розраховані значення 0

1212 HH − , 
0

202

0

2 )( SCS −  та розраховане за (1.26) значення Т* для 

інтеркальованих сполук C-Cs і С-Rb різних стадій. 

Із наведених міркувань випливає, що рівняння (1.32) є 

нульовим наближенням теорії, проте, і в такому наближенні 

справедливими будуть висновки з теорії: 

1. ),( 22 TC , у першому наближенні, лінійно залежить 

від температури. 

2. Для різних стадій інтеркальованих сполук графіту з 

Rb і Cs залежності ),( 22 TC істотно відрізняються. 

3. Існує температура Т*, при якій 0),( 22 = TC , тобто, 
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хімічний потенціал атомів (молекул) інтеркалянта в 

конденсованому чистому інтеркалянті і в шарі інтеркалянта в 

графіті є однаковим, і це відповідає усім ознакам фазового 

переходу І роду. 

Табл. 1.7. Розраховані значення 
0

1212 HH − , 0

202

0

2 )( SCS −  та Т* для 

інтеркальованих сполук C-Cs і С-Rb різних стадій 

S 0

1212 HH − , 

кДж/моль 

0

202

0

2 )( SCS − , 

Дж/(мольК) 

K ,*T  

 C-Cs С-Rb C-Cs С-Rb C-Cs С-Rb 

1 86.1 63.3 40.0 37.8 2150 1670 

2 77.7 58.3 19.8 17.6 3920 3740 

3 88.7 70.9 17.7 13.8 5000** 5100** 

4 92.9 77.6 17.7 15.5 5230** 5000** 

5 95.4 81.7 18.1 15.9 5270** 5140** 

6 96.6 83.5 18.1 15.9 5300** 5240** 

Таким чином, можна зробити припущення, що при Т*, 

відбувається процес, аналогічний рівноважному 

алотропічному фазовому переходу, а саме, перехід 

інтеркалянта з стану «чиста конденсована речовина» в стан 

«інтеркалянт між шарами графіту» (в ІСГ). 

4. З таблиці 1.7, в якій наведено величини Т*для різних 

стадій сполуки, випливає, що сполука першої стадії з рубідієм 

і цезієм не може бути отриманою вище температури 

Т ~ 2000 К. Сполуки інших стадій можуть бути отриманими 

при температурі, вищій за 2000 К. Оскільки графіт плавиться 

при Т ~ 4000 К, то відмічені двома зірочками дані є суто для 

розрахунків, і з них випливає зроблений вище висновок. 

5. Як випливає з рівняння 1.32, 0)( 22  CS . Отже, при 

переході інтеркалянта з стану «чиста конденсована речовина» 

в стан «інтеркалянт між шарами графіту» в ІСГ ентропія 

зменшується, тобто, інтеркалянт в шарах ІСГ знаходиться в 

більш впорядкованому стані. 

З рівняння 1.32 випливає, що при Т = 0 
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 )1()()0,( 2

0

1221222 =−−= CHCHC , тобто, в цих умовах 

)( 22 C  характеризує максимальну термодинамічну стійкість 

інтеркалянта в сполуках графіту різних стадій.  

Як видно з таблиці 1.7, для всіх стадій ІСГ з Cs )( 22 C  

має більше за абсолютною величиною значення в порівняння з 

ІСГ С-Rb. 

Як було сказано вище, 02 S , тобто, при переході 

речовини інтеркалянта з стану чистої речовини в стан шару 

інтеркалянта в ІСГ ентропія зменшується, що означає, що 

інтеркалянт в ІСГ знаходиться в більш впорядкованому стані. 

Величина 
2S  також за модулем є меншою для сполук С-Rb в 

порівнянні з С-Cs. З цього можна зробити висновок, що 

хімічна взаємодія Cs з шарами графіту є сильнішою в 

порівнянні з Rb.  

Цікаво порівняти дані для ІСГ з аналогічними даними 

для бінарних рідких розчинів з сильною хімічною взаємодією 

компонент. В [39] проаналізовано відповідні функції для 

рідкого бінарного розчину Hg-Na при 573 К, в якому 

спостерігається сильна хімічна взаємодія компонент. Сплав 

утворюється із зменшенням об’єму. При С1=С2=0.5, 

18.0−=


V

V
, 

моль

кДж
H 20−= , 

Кмоль

Дж
S


−= 8.3 . Отже, при 

утворенні сплаву 02 S , що спостерігається і для ІСГ. 

Оцінюючи для цього сплаву відносні парціальні 

термодинамічні функції в наближенні розбавлених розчинів, 

тобто, вважаючи, що концентрація натрію мала, отримаємо 

моль

кДж
H 802 −= ; 

Кмоль

Дж
S


−= 2.15  і 

моль

кДж
STH 2.71−=−=  

Як видно з наведених розрахунків, відносні парціальні 

термодинамічні функції для натрію в розбавленому сплаві з 

ртуттю близькі до відповідних функцій інтеркалянта рубідія в 

його в сполуках з графітом (табл. 1.7). 
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Проаналізуємо експериментальні дані для 

інтеркальованих сполук С-SbCl5, C-FeCl3, C-ICl. На жаль, 

експериментальну залежність )(2 TP  отримано тільки для FeCl3 

в сполуці другої стадії [47]: 

 
( )

T
TP

3

2

1041.065.9
)86.085.16()(lg


−=  (1.33) 

Для розрахунку 2
 за формулою (1.32) необхідно 

також знати залежність )(20 TP  від Т для чистого 

конденсованого FeCl3. Згідно з довідником [48] an(C2) = 7.46, 

bn(C2) = 4.42103, а згідно до роботи [50] an(C2) = 15, 

bn(C2) = 6.0103. Отже, для )(20 TP  різниця в даних з двох 

джерел є дуже істотною. Розрахуємо 0

20

0

2

0

1212 ,,, SSHH   для 

обох випадків (Табл. 1.8). 

Табл. 1.8. Розраховані значення H12, H0
12, S0

2, S0
20 для сполуки 

С12FeCl3 другої стадії (за даними робіт [47-50]) 

 H12 кДж/моль
 
S0

2 Дж/моль∙К
 
H0

12 кДж/моль 
 
S0

20, Дж/моль∙К
 

С12FeCl3 184 [47] 322 [47] 84.5[48] 143 [48] 

   114 [50] 230 [50] 

Рівняння (1.32) з використанням для розрахунків даних 

робіт [47] та [50] запишуться, відповідно, у вигляді: 

 
моль

кДж
TCT )5.996.179(),( 22 −= ([28]), (1.34) 

 
моль

кДж
TCT )7092(),( 22 −=  ([30]). (1.35) 

Розрахована з рівняння (1.34) Т* = 555 К, а з рівняння 

(1.35) Т* = 760 К. Така розбіжність даних для Т* зумовлена 

великою різницею у значеннях )(20 TP , що наведені в 

довіднику [48] та в роботі [50]. Однак, для загального аналізу 

важливою є та обставина, що Т*
(FeCl3) << Т*

(Rb, Cs) для відповідних 
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інтеркальованих сполук. 

На рисунку 1.9 наведено розраховані залежності (1.34) 

(крива 1) та (1.35) (крива 2), а також експериментальні дані (за 

даними роботи [48].  
 

0 200 400 600 800 
-100 

-80 

-60 

-40 

-20 

0 

2 

1 

Т, К 

 
2 

, кДж/моль 

Рис. 1.9. Розраховані залежності 

2(Т, С2) для системи С12FeCl3 

(2 стадія) за даними робот [48] (1) 

та [50] (2), експеримент 

Як випливає з рисунку, 

розраховані залежності 

задовільно описують отримані 

експериментальні результати. 

Проаналізуємо системи С-

SbCl5, та C-ICl. Для даних 

систем експериментальні дані 

для )(2 TP  відсутні, однак, 

залежність ),( 22 TC  можна 

оцінити наступним чином. 

Для всіх проаналізованих 

систем 12H більше, ніж 
0

12H  

приблизно в (20.5) рази. 

Тому можна допустити, що і для систем С-SbCl5, C-ICl 

зберігається така ж умова. Отже, для системи С-SbCl5 будемо 

вважати, що 
моль

кДж
HH 3.480

1212 =− , а для системи С-ICl 

моль

кДж
HH 7.390

1212 =− . З використанням літературних даних 

[45,46] в інтервалі високих температур розраховані залежності

),( 22 TC  для систем С-SbCl5 та C-ICl різних стадій. 

Результати розрахунків наведено на рисунку 1.10. На рисунку 

також наведені експериментальні дані роботи [42]. 
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Рис. 1.10. Залежності 2(T) для систем С-SbCl5 (а) та C-ICl (б), 

розраховані за даними робіт [45] (а) та [46] (б), цифри відповідають 

номеру стадії,     та     - експериментальні дані роботи [42] 

Як видно з рисунків, розраховані в наведеному 

припущенні залежності ),( 22 TC  для різних стадій сполук С-

SbCl5та C-ICl добре описують експериментальні дані роботи 

[422]. 

З рисунків 1.7, 1.9 та 1.10 випливає, що 

Т*(ICl) < Т*(SbCl5) < Т*(FeCl3) < Т*(Rb) < Т*(Cs). З отриманих 

даних можна припустити, що в аналогічній послідовності 

зменшується хімічна взаємодія вище вказаних інтеркалянтів з 

графітом. 

Висновки  

На основі запропонованої фізичної моделі існування 

ІСГ розроблено теорію, яка базується на фундаментальних 

положеннях рівноважної термодинаміки: умовах міжфазної 

рівноваги, тобто рівності хімічних потенціалів компонент і 

рівняннях термодинаміки для бінарних розчинів. В рамках 
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розробленої теорії вперше отримано рівняння, що визначають 

температурну область термодинамічної стійкості кожної стадії 

в інтеркальованих сполуках графіту, а також встановлено, що 

відносна парціальна зміна ентропії при переході молекул із 

чистого конденсованого стану інтеркалянта в шари 

інтеркалянта в графіті є від’ємною, що вказує на більш 

упорядкований стан інтеркалянта в графіті, ніж в чистому 

інтеркалянті, і не залежить від температури. Ці висновки 

дозволяють визначати широкий спектр технологічних 

параметрів отримання інтеркальованих сполук графіту заданої 

стадії для різних типів інтеркалянтів, тобто цілеспрямовано 

проводити експериментальні дослідження (безумовно, з 

орієнтацією на розробку технології виготовлення ІСГ). 

Основні висновки та результати розробленої теорії ретельно 

проаналізовані шляхом порівняння їх з експериментальними 

результатами для широкого спектру ІСГ як донорного так і 

акцепторного типів. Для ряда ІСГ розраховано такі 

термодинамічні характеристики, як активність інтеркалянта і 

зміна його хімічного потенціалу при переході з чистого 

конденсованого стану інтеркалянта в стан в шарах ІСГ для 

різних стадій сполуки. Проведений аналіз показав добре 

узгодження запропонованої теорії з експериментом. 

2. Фізична модель процесу терморозширення 

інтеркальованих сполук графіту 

Відомо, що швидке нагрівання (термоудар) 

інтеркальованих сполук графіту призводить до утворення 

нового типу графітового матеріалу, так званого 

терморозширеного графіту (ТРГ). Унікальні термопластичні 

властивості ТРГ відкривають широкі можливості для його 

застосування в промисловості. Широко відомі методи 

отримання ТРГ з окисленого (інтеркальованого) сірчаною 

кислотою графіту [51, 52, 53, 54]. Проте, незважаючи на 

наявність в літературі достатньої кількості робіт, присвячених 
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дослідженню процесу отримання терморозширеного графіту 

[55,  56], до нинішнього часу відсутні загальні уявлення про 

фізичні механізми, що визначають основні закономірності 

процесу терморозширення. Цілком очевидно, що відсутність 

фундаментальних підходів до розуміння процесу 

терморозширення, систематичних експериментальних даних з 

дослідження властивостей терморозширеного графіту та їх 

залежності від зміни технологічних факторів, гальмує 

подальший розвиток технології отримання терморозширеного 

графіту і композиційних матеріалів на його основі. В даному 

розділі подана фізична модель процесу терморозширення, 

наведені основні закономірності процесу терморозширення, 

виявлені основні фактори, що впливають на фізико-механічні 

характеристики терморозширеного графіту. 

2.1. Термодинамічні умови створення 

нерівноважного стану інтеркалянта в 

інтеркальованій сполуці графіту 

Згідно до [39] хімічні потенціали інтеркалянту в ІСГ      

(2(Т, Р2, С2)) і в чистій речовині інтеркалянту (20(Т,Р20,С2=1)) 

визначаються рівняннями: 

 ( ) ( ) 0

22222 2
,ln,, += CTPRTCPT , (2.1) 

 ( ) 0

2022020 2
ln1,, +== PRTCPT , (2.2) 

де: Р2 - тиск насичуючої пари інтеркалянта над ІСГ; Р20 - тиск 

насичуючої пари інтеркалянта над чистим (С2 = 1) 

інтеркалянтом. При такому визначенні величин 2(Т, Р2, С2) і  

20(Т, Р20, С2= 1) їх стандартні стани 2
0(T) є однаковими. 

Тому 

( ) ( ) ( )
( )

( )1,

,
ln1,,,,,,

220

22
22020222222

=
==−=

CTP

CTP
RTCPTCPTCPT

,

  (2.3) 
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де ),(
1),(

),(
22

220

22 TCa
CTP

CTP
=

=  

є активністю другої компоненти в ІСГ. 

Як показано в ряді робіт [57, 58], Р2 і Р20 часто подають 

у вигляді: 

 
RT

CH

RT

CH
CTP

2.3

)(

2.3

)(
),(lg 212

0

212
22


−


= , (2.4) 

де )( 212 CH - енергія випаровування інтеркалянта з ІСГ в газ, 

)(
)(

012

0

212 TS
T

CH
=


 - ентропія переходу інтеркалянта з ІСГ в 

газ в стандартному стані, тобто при Р = 1 атм., Т = Т0, 

 
RT

H

RT

H
CTP

3.23.2
1),(lg

0

12

1

0

0

12
220


−


== , (2.5) 

де 
0

12H - енергія випаровування для чистого інтеркалянта; 

)( 1

0

0

121

0

0

12 TS
T

H
=

  - ентропія переходу чистого інтеркалянта в газ в 

стандартному стані, тобто, при Р = 1 атм., 1

0TT = .  

Підставляючи (2.4) та (2.5) в (2.3), отримаємо: 

 ])([)]()([),( 0

12212

1

0

0

1201222 HCHTTSTSCT −−−= , (2.6) 

Де ),( 22 CT  - різниця хімічних потенціалів інтеркалянта в 

ІСГ та інтеркалянта в чистому стані. 

З (2.6) випливає, що ),( 22 CT  є лінійною функцією 

температури, оскільки tsnocHCH  0

12212 ),( , тобто, не 

залежать від температури. В цьому наближенні, коли 

1),();(),( 2

*

2

*

202

*

2 == CTaTPCTP , та 0),( 2

*

2 = CT , маємо: 

 
)(),(

])([
1

0

0

122012

0

12212*

TSCTS

HCH
T

−

−
= . (2.7) 
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Температура *T - характеризує термічну стабільність 

ІСГ, тобто, при *TT   інтеркалянт в ІСГ буде знаходитися в 

метастабільному (перегрітому) стані, тому що, згідно з (2.6), в 

цьому випадку 1),(),( 22022 = CTCT . 

В рівняннях (2.6) та (2.7) 

 )()()()( *0

12

*

12

1

0

0

12012 TSTSTSTS −=− . (2.8) 

З умови 1),(),( 2

*

202

*

2 == CTPCTP з (2.4) та (2.5) 

випливає: 

 

( ) ( )

( ) ( )
*

0

12

*

212

1

0

0

12

0

212

*

0

12

1

0

2

0

12

*

12

0

212

C

,
C

T

H

T

H

T

H

T

CH

T

H

T

H

T

H

T

CH


−


=


−




−


=


−



. (2.9) 

Введемо позначення стану інтеркалянта для хімічних 

потенціалів та інших термодинамічних функцій: 

−1

2
 хімічний потенціал інтеркалянта (компонент 2) в 

ІСГ; 

−2

2
 хімічний потенціал інтеркалянта (компонент2) в 

стані «чиста речовина»; 
3

2  - хімічний потенціал інтеркалянта (компонент2) в 

газовій фазі. 

Аналогічні позначення будемо використовувати для 

інших термодинамічних функцій. Враховуючи, що зміна 

ентропії при переході інтеркалянта з ІСГ в газ дорівнює сумі 

ентропій переходу інтеркалянта з ІСГ в рідину та переходу 

інтеркалянта з рідини в газ, запишемо (2.9) у вигляді: 

 ( )
,0),()( 2

*1

2

*2

2*

0

21212 −=
−

CTSTS
T

HCH  (2.10) 

оскільки, зазвичай, 0

12212 )( HCH  . 

В (2.10) враховано нові позначення: )( *2

2 TS - ентропія 
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чистого інтеркалянта; ),( 2

*1

2 CTS - парціальна ентропія в 

розрахунку на 1 моль інтеркалянта в ІСГ [57]. Отже, рівняння 

(2.6) приймає більш виразний фізичний зміст, і його можна 

записати у вигляді: 

  ])([)()(1),(),(),( 0

12212

*1

2

*2

22

2

22

1

222 HCHTTSTSCTCTCT −−−==−=

  (2.11) 

В роботі [44] експериментально визначені )( 212 CH та 

)( 012 TS  для інтеркалянта в сполуці С8Rb, а в [48, 59] подано 

дані для 0

12H  та )( 1

0

0

12 TS  для чистого рубідія. Чисельні 

значення експериментальних величин для ІСГ С8Rb (S = 1) і 

чистого Rb наведені в таблиці 2.1. 

Табл. 2.1. Чисельні значення величин H12(C2), H0
12, S12(T0), S0

12(T1
0) 

для системи С8Rb (S = 1) і чистого Rb за даними робіт [44, 58] 

H12(C2), 

кДж/моль 

S12(T0) 

Дж/мольК 

H0
12(C=1) 

кДж/моль 

S0
12(T1

0) 

Дж/мольК 

Т*,К
 

Ткр.(Rb),

К 

120.9 97.9 57.6 60.1 1670 2100 

Підставляючи дані таблиці 2.1 в (2.7), отримаємо для 

ІСГ С8Rb T* = 1670 К. Відмітимо, що T* < Tкр. 

В таблиці 2.2 наведено чисельні значення ),( 212 CH

)1( 2

0

12 = CH , )( 012 TS та )( 1

0

0

12 TS для ІСГ C24SbCl5 (S = 2) та 

чистого SbCl5, які дозволяють розраховувати T* [44, 58]. 

Табл. 2.2. Чисельні значення експериментальних величин H12(C2), 

H0
12, S12(T0), S0

12(T1
0) для системи C24SbCl5 (S = 2) та чистого SbCl5 за 

даними робіт [44, 58] 

H12(C2), 

кДж/моль 

S12(T0) 

Дж/мольК 

H0
12(C=1), 

кДж/моль 

S0
12(T1

0) 

Дж/мольК 

Т*, К
 

Ткр.(SbCl5), К 

74.5 151.1 48.3 109.7 630 700 

В таблиці 2.3 наведено експериментальні дані з 

терморозширення ІСГ з C24SbCl5, а саме, молярний об’єм 
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розширеного графіту V в залежності від температури 

терморозширення Тр [60]. Експеримент виконувався таким 

чином. Порошок ІСГ C24SbCl5 з частинками розміром 

L ~ 400 мкм розміщувався у відкритій, попередньо прогрітій 

кварцевій склянці. Склянка швидко опускалася в електропіч 

при відповідній температурі Tр.. Порошок ІСГ масою 

m ~ 100мг швидко прогрівався до температури Тр (час 

витримки в печі складав 30 секунд). 

Табл. 2.3. Температура терморозширення Tp, молярний об’єм Vта 

відношення V/V0 для терморозширеного графіту, отриманого при 

різних температурах [60] 

Тр, К 473 573 673 773 873 973 1073 1173 1573 

V106 

м3/моль 

5.31 5.31 106 490 1538 2500 3529 3636 3715 

V/V0 1 1 20 32 290 471 664 685 700 

Молярний об'єм графіту V0 = 5.3110-6 м3/моль. Як видно 

з таблиці 2.3, при температурах 473 К та 573 К 

терморозширення не спостерігалось. В інтервалі температур 

від 573 К до 673 К знаходиться температура Т*. Із таблиці 

випливає, що максимальне терморозширення (V/V0 = 700) 

спостерігалось при Тр = 1573 К, тобто, Тр > T*. Таким чином, 

теоретичний розрахунок T* (Табл. 2.2) добре узгоджується з 

експериментом. В цьому випадку, як випливає з теорії, 

інтеркалянт (SbCl5) в ІСГ знаходиться в метастабільному стані. 

Розрахуємо хімічні потенціали 3

2

2

2

1

2 ,,  для системи C-

Rb при температурі Т*. Термодинамічні дані до температури 

Т = 2000 К для рубідія наведені в роботах [59, 61]. 

Оберемо за стандартний стан такий, при якому при 

Т = 0 атоми рубідію знаходяться на нескінченності, тоді: 
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 (2.12) 

При обраному стандартному стані 

( )
моль

кДж
HH 1200 12

1

2 −=−= . Для 
моль

кДж
HH

T

81.0lim(0) 0

12
0

2

2 −=−=
→

. 

Інші дані, крім величини T
*T

0

1

p dС , яка нами була оцінена як 

37.6 кДж/моль, наведені в [59, 61]. 

Знайдемо зміну ентальпії при переході із стану 1 в стан 

2 =−= −

0

121221 HHH 63.4 кДж/моль, =


=
*

12
12

T

H
S 38.8 Дж/мольК; 

=)( *2

2 TS 139 Дж/мольК [59], отже, =1

2S 100.2 Дж/моль К.  

Згідно до роботи [61], при переході із стану 1 в стан 2 

змінюється також молярний об'єм інтеркалянта рубідія на 

величину V = 28.610-6 м3/моль. 

Підставимо всі вказані дані в (2.12), отримаємо: 

= )( *1

2 T -258.3 кДж/моль; 

)( *2

2 T =-258.0 кДж/моль; 

)( *3

2 T = -266.0 кДж/моль. 

Висновок )()()( *3

2

*2

2

*1

2 TTT ==  випливає з умови, що 

P2(T
*) = P20(T

*),Р2(Т
*) = 117 атм. Для Rb Ркр = 160 атм, а 

Ткр = 2100 К.  

Слід відмітити: якщо Р2(Т) < Р20(Т) в усьому інтервалі 

температур від 0 до Ткр, то величина Т* для такої системи не 

може бути визначена, наприклад, система C8Cs. 
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2.2. Аналіз умов виникнення нерівноважного стану, 

впливу температури і тиску на процес 

терморозширення для деяких інтеркальованих 

сполук графіту 

Розраховані за формулою (2.6) залежності 2(Т) для 

систем CnSbCl5 та C8Rb наведено на рисунку 2.1. Для системи 

CnSbCl5 значення ),( 22 CT  розраховане для трьох стадій: 

S = 1, n = 12; S = 2, n = 24 та S = 3, n = 36. Розраховані значення 

Т* дорівнюють, відповідно, Т* = 500 К (S = 1), Т* = 630 К 

(S = 2), Т* = 700 К (S = 3). Для системи C8Rb зміна хімічного 

потенціала 2(Т) розрахована тільки для сполуки першої 

стадії; Т* = 1670 К. 

 

Рис. 2.1. Розраховані за (2.6) зміни  

2(Т) для ІСГ CnSbCl5 (І) та C8Rb 

(ІІ), цифри вказують номер стадії 

З Рис. 2.1 випливає, що при 

2(Т,С2) > 0, інтеркалянт в 

ІСГ знаходиться в 

нерівноважному (метаста-

більному) стані. При цьому 

інтеркалянт намагається 

перейти із стану в шарах 

ІСГ в стан чистого рідкого 

інтеркалянту. Для  ІСГ цей 

процес протікає дуже 

інтенсивно і носіть назву 

терморозширення ІСГ. 
 

Так як температура Т* відповідає умові Р2(Т,С2)=Р20(Т), 

то здається доречним проаналізувати залежності Р2(Т,С2) і 

Р20(Т) в координатах Р - Т. 

На рисунку 2.2 подано залежності Р20(Т) і Р2((Т,С2) для 

систем RbC8 (а), С8Cs (б) та сполуки другої стадії C24SbCl5 (в) 

(за результатами роботи [62]). 
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Рис. 2.2. Залежності Р20(Т) і Р2((Т,С2) 

для систем RbC8 (а), С8Cs (б) та 

C24SbCl5 (S = 2), (в); P2(T,C2) - крива 

рівноваги 2
1 = 2

2, P20 - крива 

рівноваги 2
2 = 2

3 (сублімація), 1 –

 стабільний стан інтеркалянта в 

ІСГ, 2 - інтеркалянт в рідкій фазі, 

3 – інтеркалянт в газоподібному 

стані, К- критичний стан [62] 

Як випливає з рисунку, для системи C8Rb 

Р2(Т, С2) = Р20(Т) при T* = 1670 К, при 

Т = Т*P2(T
*,C2) = P20(T

*) = 22 атм. 

Слід відзначити, що не для всіх ІСГ T* може бути 

визначено. Для системи С8Cs в усій області температур від 

T = 0 до ТкрР2(Т, С2) < Р20(Т). Відповідно, в усій області 

температур до Ткр 2(Т,С2) < 0, тобто, умова 2(Т, С2) = 0 не 

виконується в усьому температурному інтервалі. Отже, в усій 

області температур термодинамічно стійким буде стан 

інтеркалянта в ІСГ в порівнянні з інтеркалянтом в рідкому 

стані, тобто, )(),( 2

22

1

2 TCT  . Тому при низьких тисках і 

високих температурах інтеркалянт в ІСГ буде в 

нерівноважному стані по відношенню до газової фази. Проте, в 
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таких системах і при вказаних умовах процес переходу 

інтеркалянта із ІСГ в газову фазу пов’язаний з процесом 

випаровування (або сублімації) інтеркалянта із ІСГ в газову 

фазу. Оскільки випаровування відбувається з поверхні 

інтеркалянта в ІСГ, то в цьому випадку даний процес повинен 

відрізнятися від процесу переходу інтеркалянта із ІСГ в рідку 

фазу при ТТ*. Для системи C24SbCl5 (S = 2) умова 

Р2(Т,С2) = Р20(Т) виконується при Т = Т* = 630 К. Отже, в 

інтервалі температур від Т* = 630 К до Ткр = 700 К інтеркалянт 

в ІСГ буде знаходитись в нерівноважному стані по 

відношенню до інтеркалянта в рідкій фазі. Експериментально, 

при Т > Т* в системі C24SbCl5 спостерігається процес 

терморозширення. 

2.3. Модель процесу терморозширення 

інтеркальованих сполук графіту 

В розділі 1 подано розроблену в рамках рівноважної 

термодинаміки теорію температурної стабільності ІСГ. 

Основні висновки теорії зводяться до наступного: для ІСГ 

існує температура Т*, вище якої інтеркалянт в ІСГ є 

термодинамічно не стійким, тобто, при Т > Т* хімічний 

потенціал інтеркалянта в ІСГ більший його хімічного 

потенціалу в чистому (рідкому) інтеркалянті. Такий стан 

інтеркалянта в ІСГ існує в області температур від Т* до Ткр 

(критична температура чистого інтеркалянта). Отже, в цьому 

інтервалі температур інтеркалянт в ІСГ знаходиться в 

нерівноважному (метастабільному) стані і намагається перейти 

в стабільний стан, тобто в стан чистого рідкого інтеркалянта. 

Швидкість процесу переходу повинна визначатись кінетикою 

цього процесу. В літературі такий процес відомий під назвою 

терморозширення ІСГ. Інтенсивність протікання термо-

розширення залежить від швидкості нагріву (термоудару). 

В інтервалі температур від 0 до Т* і від Ткр і вище 

інтеркалянт в ІСГ також може знаходитися в нерівноважному 
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(метастабільному) стані, якщо зовнішній тиск пари 

інтеркалянта Р < Р2(Т,С2), де Р2(Т,С2) - рівноважний тиск пари 

інтеркалянта над ІСГ. В даному випадку перехід інтеркалянта 

із ІСГ в газ визначається процесом сублімації (випаровування). 

Визначимо дві особливості описаних процесів: 

1. Перехід інтеркалянта з шарів ІСГ в чистий рідкий 

інтеркалянт (область температур від Т* до Ткр) відповідає 

переходу із одного конденсованого стану (інтеркалянт в шарах 

ІСГ) до іншого конденсованого стану (чистий рідкий 

інтеркалянт). Такий перехід із одного конденсованого стану 

речовини в інший конденсований стан (деяким аналогом 

такого переходу є плавлення речовини) відбувається в усьому 

об’ємі речовини і в замкненому просторі (при V > 0) 

супроводжується виникненням значного тиску на стінки 

посудини, в середині якої спостерігається цей процес; 

2. На відміну від цього сублімація (випаровування) 

відбувається з поверхні речовини (в випадку, що 

розглядається, з поверхонь шарів інтеркалянту в ІСГ) і, через 

це, не супроводжується виникненням надлишкового тиску в 

середині шарів інтеркалянта в ІСГ. 

Проаналізуємо кінетику процесу терморозширення. 

Введемо поняття коефіцієнту терморозширення К0 = V/V0, де 

V0 - молярний об’єм чистого графіту (V0 = 5.3110-6м3/моль), 

V - молярний об’єм терморозширеного графіту. Для сполуки 

C24SbCl5 К0 = 700 при максимальній температурі термоудару 

Тр = 1500 К, а для сполуки C18ICl К0  200 при тій же 

температурі термоудару. 

Покажемо, що різниця між значеннями К0 для цих двох 

об’єктів зумовлена, в основному, більш інтенсивним процесом 

випаровування інтеркалянта в інтервалі температур Т < T* для 

системи C18ICl в порівнянні з системою C24SbCl5. 

Для оцінки ефекту випаровування інтеркалянта із ІСГ в 

інтервалі температур Т < T* будемо використовувати 

напівемпіричну формулу: 
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де 
sdtd

md
- швидкість випаровування маси за одиницю часу з 

одиниці поверхні, Ps - тиск насичуючої пари, Pk - тиск в хмарі 

пари на відстані довжини вільного пробігу від поверхні, М -

 молярна маса речовини пари, Т - температура зразка, R -

 універсальна газова стала,  - коефіцієнт порядку одиниці. 

Для грубої оцінки швидкості випаровування в 

залежності від тиску насичуючої пари Ps = P2(T, C2) спростимо 

(2.13). Вважатимемо Pk < Ps і   1, тоді 
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де H12 - теплота випаровування інтеркалянта із ІСГ. 

Оцінимо величину m1/m1. Це частка інтеркалянта, яка 

випаровується під час нагрівання. Ця величина може бути 

визначена експериментально.  
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де t0 - час нагрівання, S0 - площа, з якої відбувається 

випаровування.  

Прологарифмуємо (2.16) з урахуванням (2.15), 

отримаємо: 
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Якщо із експерименту відомі )(
1

1 T
m

m
 хоча б для двох 

температур, то із (2.17) отримаємо, вважаючи Т1 < T2: 
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Слід відзначити, що в (2.18) експериментально 

визначена 1212 HH eff   (де Н12 - теплота випаровування 

інтеркалянта із ІСГ). Нерівність обумовлена таким 

наближенням: із експерименту відомо, що швидкість 

випаровування 
sdtd

md
 зменшується при значному збільшенні 

часу вимірювання, можливо, це відбувається за рахунок 

лімітуючого процесу подачі інтеркалянта до поверхні зерен в 

ІСГ; нагрівання відбувається не при Т = const, а в області 

температур від Т0 = 273 К до Т1 або Т2; з таблиці 

експериментальних даних для 
1

1

m

m
(Табл. 2.4) випливає, що ця 

величина визначається із значною похибкою, так як за умов 

проведення експерименту з значною помилкою визначається t0 

і S0, а для Т в Табл. 2.4 береться її середнє значення в інтервалі 

температур від Т1 до Т2.  
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Табл. 2.4. Залежність частки m1/m1 інтеркалянта, що випарувалася, 

від часу нагріву t0, розмірів часточок графіту d* та номера стадії 

сполуки S для Т0 < T*[63]  

ІСГ Т<T*,K m1/m1 t0, сек d*, м Н12, 

кДж/моль 

Стадія, S 

C24SbCl5 473 0.21 90 400 6.47 2 

C24SbCl5 573 0.28 90 400 6.47 2 

C36SbCl5 473 0.15 90 400 17.7 3 

C36SbCl5 573 0.33 90 400 17.7 3 

C24SbCl5 473 0.22 90 400 6.22 2 

C24SbCl5 573 0.29 90 400 6.22 2 

C24SbCl5 473 0.10 90 200 14.5 3 

C24SbCl5 573 0.19 90 200 14.5 3 

C18ICl 323 0.38 240 400 21.8 2 

C18ICl 350 0.71 240 400 21.8 2 

C18ICl 373 0.97 90 400 21.8 2 

Незважаючи на всі вищевказані наближення, із 

експерименту випливає, що відношення 
1

1

m

m
 в інтервалі від Т 

до Т* є значно меншим для системи C24SbCl5 в порівнянні з 

системою C18ICl, що випливає із аналізу Табл. 2.4. 

З метою виявлення впливу випаровування на процес 

терморозширення в роботі [40] було експериментально 

оцінено зміну маси зразка в процесі терморозширення. Для 

цього вертикальна трубчаста електропіч нагрівалась до 

температури термоудару Тр. Величина Тр змінювалась від 

320 К до 1573 К. В попередньо прогріту до Тр пробірку швидко 

насипався порошок ІСГ масою m0 ~ 100 мг і потім 

витримувався в нагрітій печі протягом часу t0 (t0 змінювалось 

від 3 секунд до 240 секунд). Ефект терморозширення (тобто, 

К0 = 1) не спостерігався до Т  T*. При Т > T* спостерігався 

ефект терморозширення, причому, К0 зростав при підвищенні 

температури термоудару Тр. При цьому потрібно враховувати, 

що за час t0 температура порошку ІСГ змінювалася від 
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кімнатної температури Т0 до Тр. Очевидно, що швидкість 

наростання температури dT/dt зростала при збільшенні Тр. В 

таблицях 2.5 і 2.6 наведені експериментально отримані типові 

залежності К0(Тр) для ІСГ C24SbCl5 і C18ICl [40]. 

Табл. 2.5. Залежність К0(Тр) для ІСГ C24SbCl5 (розмір часточок графіту 

d = 400 мкм) [40] 

Тр, К 473 573 673 773 873 973 1073 1173 1573 

К0 1 1 20 90 290 470 670 685 700 

t0, с 90 90 90 60 60 20 10 5 3 

Табл. 2.6. Залежність К0(Тр) для ІСГ C18ICl (d = 400 мкм) [40] 

Тр,К 323 373 523 573 673 773 873 973 1073 1173 1373 1573 

К0 1 6 6 10 15 16 37 45 66 55 80 210 

t0,c 240 90 90 60 60 60 40 20 15 10 5 3 

Із аналізу таблиць 2.5 і 2.6 випливає, що максимальне 

значення коефіцієнту терморозширення К0 для системи 

C24SbCl5 є в 3.3 рази більшим в порівнянні з системою C18ICl, 

що добре узгоджується з даними, наведеними в Табл. 2.4. Як 

випливає з таблиці 2.4, для ІСГ C24SbCl5 в області температур 

Т < T* випаровується тільки (10-30)% маси інтеркалянта, в той 

час, як для ІСГ C18ICl частка маси, що випаровувалася, складає 

(4097)%. Таким чином, ефект терморозширення суттєво 

знижується, так як він зумовлений процесом перетворення 

нерівноважного шару інтеркалянта в ІСГ в чисту речовину 

інтеркалянта в рідкому стані. 

Із аналізу таблиць 2.5 і 2.6 випливає також, що час 

термоудару t0 зменшується в десятки разів при підвищенні 

температури Тр. За цей час ІСГ в пробірці нагрівається від Т0 

(кімнатна) до Тр. Отже, чим вища Тр, тим менший час зразок 

знаходиться в інтервалі температур від Т0 до Т*, коли 

відбувається випаровування інтеркалянта із ІСГ. 

В таблицях 2.7 і 2.8 наведено основні параметри 

процесу терморозширення для систем C24SbCl5 і C18ICl, Тр -

 температура термоудару, t0 - час нагріву від Т0 = 293 К до Тр, 
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dT/dt - швидкість нагріву, t1
0- час нагріву від Т0 до Т*, 

'

1

1








 

m

m - 

частка інтеркалянта, що випаровувалася із ІСГ в інтервалі 

температур від Т0 до Т* (за даними роботи [60]). Параметри 

розраховувалися в лінійному наближенні за формулами 
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де 

01

1










 

m

m - частка інтеркалянта, що випаровувався при ТрТ*. 

Табл. 2.7. Параметри процесу терморозширення для системи C24SbCl5 

(d = 400 мкм)[60] 

№ Тр, К t0, c dT/dt, 

K/cек 

t1
0, cек 

0

1

0

01

1

1

1

1

t

t

m

m

m

m








 
=







   K0 

1 573 90 3.3 90 0.27 1 

2 673 90 4.3 82 0.25 20 

3 773 60 8.3 43 0.13 90 

4 873 60 10.0 35 0.10 290 

5 973 20 35 10.0 0.03 470 

6 1073 10 80 4.5 0.013 670 

7 1173 5 180 2.0 0.006 695 

8 1573 3 435 0.8 0.003 700 

Теоретично визначено, що для системи 

C24SbCl5Т
* = 630 К, для системи C18ICl Т* = 373 К.  

Із таблиці 2.7 (терморозширення системи C24SbCl5) 

випливає, що К0 змінюється від 1 до 20 при зміні температури 

Тр від 573 К до 673 К, що вказує на те, що температура Т* 

знаходиться в даному інтервалі температур для 

системиC24SbCl5. 

Із аналізу Табл. 2.8 (терморозширення системи C18ICl) 

випливає, що при Тр = Т* = 373 К ефект випаровування 

інтеркалянта із ІСГ дорівнює 97%, при цій температурі К0 = 6, 
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тобто, терморозширення ІСГ C18ICl практично відсутнє. Таке 

становище поширюється до температури Тр = 523 К. Таким 

чином, мале значення коефіцієнту терморозширення, 

очевидно, пов’язане з тим, що в інтервалі температур від Т0 до 

Т* встигає випаруватись 36% маси інтеркалянта з ІСГ. Тільки 

при високих температурах (Тр = 1573 К) спостерігається 

суттєвий ефект терморозширення (К0 = 210).  

Табл. 2.8. Основні параметри процесу терморозширення для системи 

C18ICl (d = 400 мкм) [60] 

№ Тр, К t0, c dT/dt, K/c t0, c 

0

1

0

01

1

1

1

1

t

t

m

m

m

m








 
=







   K0 

1 323 240 0.12 400 0.66 1 

2 350 240 0.24 330 0.99 6 

3 373 90 0.30 90 0.97 6 

4 423 90 1.45 55 0.59 6 

5 473 90 2.0 40 0.45 6 

6 523 90 2.5 32 0.36 6 

7 573 60 4.7 17 0.19 10 

8 673 60 6.3 13 0.14 15 

9 773 60 8.0 10 0.11 16 

10 873 40 14.5 5.5 0.06 37 

11 973 20 34.0 2.4 0.025 45 

12 1073 15 52.0 1.5 0.016 66 

13 1173 10 88.0 0.9 0.02 55 

14 1373 5 210.0 0.4 0.004 80 

15 1573 3 430 0.2 0.002 210 

При описі моделі процесу терморозширення слід 

відзначити ще одну причину повільного збільшення К0 при 

зростанні температури термоудару Тр, що випливає із аналізу 

таблиць 2.7 та 2.8. Якщо Тр не суттєво перевищує Т*, тоді dT/dt 

є малою величиною, і через це в області температур, близьких 

до Т*, відбувається випаровування інтеркалянта з шарів ІСГ, що 

приводить до суттєвого зниження температури порошку ІСГ в 
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пробірці. Згідно до таблиці 2.4 теплота випаровування 

інтеркалянта хлорида йоду Н12 ~ (620) кДж/моль, що в 

даному інтервалі температур згідно до оцінок може знизити 

температуру порошку ІСГ в пробірці на десятки градусів. При 

збільшенні Тр, а отже і dT/dt, вплив цього ефекту зменшується і 

К0 збільшується. 

Як було зазначено вище, терморозширення зумовлено 

виникненням тиску в шарі інтеркалянта, коли він знаходиться 

в нерівноважному стані в області температур від Т* до Ткр. 

Наприклад, для системи C24SbCl5 можна оцінити величину 

тиску, що виникає, з врахуванням того факту, що молярний 

об’єм SbCl5 всередині шару інтеркалянта на 12% менший, ніж 

молярний об’єм чистого рідкого SbCl5. Оцінку можна зробити 

за формулою 
TdP

dV

V








−=

1
, де - ізотермічна стисливість. При 

переході інтеркалянта із нерівноважного (всередині шару в 

ІСГ) в рівноважний (рідкий інтеркалянт) стан для системи 

C24SbCl5 оцінка тиску, що виникає, згідно до сказаного 

дорівнює ( = 8010-6 ат-1) 

 





=
112

V

V
P  = 1500 атм, (2.20) 

де V12 – зміна молярного об’єму інтеркалянта при 

випаровуванні.  

Таким чином, можна сформулювати основні 

закономірності процесу терморозширення: 

1. Процес терморозширення може спостерігатись для 

систем ІСГ, для яких існує температура Т*, вище якої 

інтеркалянт в шарах ІСГ термодинамічно нестійкий відносно 

чистого рідкого інтеркалянту. Умовою існування Т* є рівність 

Р2(Т,С2) = Р20. 

2. Процес терморозширення відбувається в області 

температур від Т* до Ткр, де існує перехід із стану «інтеркалянт 

в шарах ІСГ» в стан чистого інтеркалянта. 
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3. Процес випаровування інтеркалянта із ІСГ не 

приводить до ефекту терморозширення. 

4. Процес випаровування інтеркалянта із ІСГ в області 

температур від Т0 до Т* послаблює ефект терморозширення 

при будь-якій швидкості нагріву dT/dt ІСГ. Це є причиною 

того, що максимальний ефект терморозширення досягається 

при високих температурах термоудару Тр, тобто, при великих 

швидкостях нагріву зразка. 

Проведені експериментальні дослідження процесу 

терморозширення для двох систем C24SbCl5та C18ICl повністю 

підтверджують запропоновану теорію. 

2.4. Експериментальні дослідження закономірностей 

процесу терморозширення 

Процес термічної обробки ІСГ супроводжується 

суттєвими змінами як макро-, так і мікроструктури графіту, 

зокрема, зміною його складу і кристалічної структури, 

збільшенням відкритої поруватості, питомої поверхні, 

насипної густини і т.д. [64]. Дія термоудару на ІСГ приводить 

до утворення високопоруватих частинок з розвинутою 

поверхнею, так званого терморозширеного графіту.  

В даному розділі наведені експериментальні дані 

систематичних досліджень процесів терморозширення ІСГ. 

Встановлений вплив структури вихідного для інтеркалювання 

графіту, типу інтеркалянта, стадії інтеркалювання і 

температури терморозширення на характеристики ТРГ, такі як 

фазовий склад, насипна густина, коефіцієнт терморозширення, 

питома поверхня і т.п. 
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2.4.1. Зв'язок між температурою розширення 

інтеркальованої сполуки, типом і 

концентрацією інтеркалянта та значенням 

коефіцієнта терморозширення 

Для встановлення впливу типу і концентрації 

інтеркалянта в інтеркальованій сполуці на коефіцієнт 

розширення ТРГ в роботі [64] проведений аналіз 

експериментальних даних з терморозширення ІСГ на основі 

монокристалічного природного графіту ГАК (завальєвське 

родовище) різних фракцій (розміри частинок графіту 

(50400)мкм) з хлоридом сурми та хлоридом йоду другої, 

третьої та четвертої стадій та з сірчаною кислотою першої та 

другої стадій. ІСГ з хлоридом сурми та хлоридом йоду були 

отримані за однотемпературною методикою при температурах 

493 К (з хлоридом сурми) та при 313 К (з хлоридом йоду). 

Отримання графіту, інтеркальованого сірчаною кислотою,         

( −

424HSOC 2H2SO4) проводилося за персульфатною і 

біхроматною методиками [65]. Використання як окислювача 

біхромату калію K2Cr2O7 при інтеркалюванні графіту сірчаною 

кислотою дозволяє одержувати сполуки першої стадії, в той 

час, як використання персульфатної методики (окислювач 

персульфат амонію (NH4)2S2O8) дозволяло отримувати 

сполуки графіту з сірчаною кислотою другої стадії. Стадії 

отриманих інтеркальованих сполук графіту, а також фазовий 

склад терморозширених графітів, визначалися методом 

рентгенівської дифракції на рентгенівському дифрактометрі 

ДРОН-3М в Со-випромінюванні.  

В таблиці 2.9 наведені розраховані за формулою (1.1) 

періоди ідентичності Is для отриманих зразків ІСГ. 

Терморозширення зразків інтеркальованого і 

окисленого графітів проводилося в лабораторній печі СШОЛ-

1300С, яка дозволяє стабілізувати температуру з точністю до 

10 К. 



 

62 

 

 

Табл. 2.9. Розраховані періоди ідентичності для ІСГ, що 

досліджуються 

Тип ІСГ 00l Is, нм 

Гр-SbCl5 (S = 2) 002 1.278 

Гр- SbCl5 (S = 3) 002 1.612 

Гр-ICl (S = 2) 002 1.050 

Гр-H2SO4 (S = 1) 

(окіслювач K2Cr2O7) 

002 0.694 

Гр-H2SO4 (S = 2) 

окіслювач (NH4)2S2O8) 

003 1.026 

При терморозширенні невеликі порції порошку ІСГ 

швидко висипалися у кварцову склянку, попередньо підігріту 

до температури термоудару, після чого склянка з порошком 

ІСГ швидко опускалася в піч і терморозширення 

здійснювалось протягом певного часу (3-90) сек в залежності 

від температури термоудару. 

При термообробці ІСГ відбувається зменшення маси 

зразка за рахунок виходу інтеркалянта і збільшення об’єму за 

рахунок збільшення об’єму частинок. 

Основними експериментальними параметрами, які 

характеризують процес терморозширення, є відносна зміна 

маси m/m ІСГ в процесі терморозширення, насипна густина 

ТРГ отриманого ТРГ та коефіцієнт К, який характеризує 

ступінь  терморозширення ТРГ і визначається як відношення 

насипної густини в вихідного графіту до насипної густини 

ТРГ ТРГ, K = в/ТРГ . 

В таблицях 2.10 та 2.11 наведені експериментальні 

результати із відносної зміни маси ІСГ (m/m), значення 

насипної густини ТРГ та коефіцієнту терморозширення К 

отриманих зразків ТРГ в залежності від температури 

термоудару для ІСГ з хлоридом сурми другої та третьої стадій 

на основі природного дисперсного графіту з різним розміром 

частинок. В таблиці також наведені номер стадії (для ІСГ) або 



 

63 

 

 

міжплощинна відстань (для чистого графіту), визначені за 

даними рентгенівської дифракції [64] 

Табл. 2.10. Відносна зміни маси ІСГ (m/m), насипна густина ТРГ та 

коефіцієнт терморозширення К зразків ТРГ в залежності від 

температури термоудару (Т)та розмірів d частинок вихідного 

графіту(за даними [64]) 

ІСГ з SbCl5, S = 2 

N Т, К . m/m,% ТРГ, мг/см3 K S або d002 

1 2 3 4 5 6 

d = 400 мкм (в = 452 мг/см3) 

1 473 21% 429.0 1.05 2 

2 573 28% 460.0 0.98 2 

3 673 74% 113.0 3.97 2+гр. 

4 773 73% 24.5 18.5 0.336нм 

5 873 88% 7.8 59 0.336нм 

6 973 102% 4.8 95 0.336нм 

7 1073 104% 3.4 131 0.336нм 

8 1173  3.3 136 0.336нм 

9 1573  3.23 140 0.336нм 

d = 315 мкм (в = 425 мг/см3) 

10 573 21.3(31%) 189.0 2.2 --- 

11 603 20.8(29%) 222.0 2  

12 633 39.9(57%) 83.0 5  

13 673 38.8(62%) 57.6 7.4 --- 

14 773 51.5(77%) 32.0 13.2 --- 

15 873 60.1(91%) 8.63 49 --- 

16 973 76.1(110%) 5.02 85 --- 

17 1073 69(111%) 4.0 106 --- 

18 1173  4.4 97 --- 

19 1373  4.2 102 --- 

20 1573  4.0 106  
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d = 200 мкм (в= 437 мг/см3) 

1 2 3 4 5 6 

21 473 16(24%) 354.0 1.23 --- 

22 573 14.7(22%) 282.0 1.53 --- 

23 673 49.8(73%) 83.0 5.3 --- 

24 773 40.4(60%) 49.8 8.8 --- 

25 873 68.6(99%) 10.5 42 --- 

26 973 73(108%) 6.45 70 --- 

27 1073  5.46 79 --- 

28 1173  3.96 109 --- 

29 1573  4.10 105  

d = 160 мкм (в= 433 г/см3) 

30 573 27.1(40%) 274.0 1.6 --- 

31 603 27.5(40%) 283.0 1.5  

32 633 39(63%) 138.0 3.1  

33 673 44.3(66%) 100.0 4.3 --- 

34 773 49.6(76%) 40.0 10.8 --- 

35 873 55.2(86%) 17.2 25 --- 

36 973 73.8(103%) 10.9 40 --- 

37 1073 77(111%) 6.57 66 --- 

38 1173  6.62 65 --- 

39 1373  5.37 81  

40 1573  4.00 108 --- 

d = 50 мкм (в= 328 мг/см3) 

41 473 25.6(39%) 292 1.1 --- 

42 573 26.7(40%) 307 1.1 --- 

43 623 45(67%) 288 1.2  

44 673 53.2(69%) 285 1.2 --- 

45 773 52.7(77%) 160 2.1 --- 

46 873 53.4(78%) 57 5.8 --- 

47 973 61.8(91%) 34 9.8 --- 

48 1073 68.5(102%) 38 8.7 --- 

49 1173  20 16 --- 

50 1573  12 28 --- 
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Табл. 2.11. Відносна зміни маси ІСГ (m/m), насипна густина ТРГ та 

коефіцієнт терморозширення К зразків ТРГ в залежності від 

температури термоудару (Т) та розмірів d частинок вихідного графіту 

[64] 

ІСГ з SbCl5, S = 3 

N Т, К . m/m, % ТРГ, мг/см3 K S 

d = 50 мкм (в = 0.452 г/см3) 

1 473 6.8(15%) 355 1.3 3 

2 573 14.6(33%) 344 1.3 3 

3 673 26.5(57%) 150 3 3+Гр. 

4 773 37.4(76%) 53.2 8.5 3+ Гр. 

5 873 48.5(94%) 15 30 0.336нм 

6 973 43.4(89%) 12.56 36 0.336нм 

7 1073 40.8(102%) 9.31 50 0.336нм 

8 1173  5.52 82 0.336нм 

9 1573  4.04 112 0.336нм 

d = 200 мкм (в = 0.425 г/см3) 

10 473    --- 

11 573 21.5(40%) 342  --- 

12 673 26.5(52%) 260  --- 

13 773 50.4(87%) 80.2  --- 

14 883 44.8(94%) 21.6  --- 

15 993 66.6(111%) 15.1  --- 

16 1073  15.1  --- 

17 1173  10.26  --- 

Як випливає з таблиць, чим вищою є температура 

термоудару, тим більша кількість інтеркалянта виходить із ІСГ 

незалежно від фракції вихідного графіту і стадії 

інтеркальованої сполуки. При температурах термоудару вище 

873 К спостерігається повний вихід інтеркалянта із ІСГ, при 

цьому процес терморозширення відбувається настільки 

інтенсивно, що спостерігаються також втрати маси графіту. 

На рисунку 2.3 наведено експериментальні дані 

залежності коефіцієнта терморозширення К та питомої 
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поверхні Sp зразків ІСГ з хлоридом сурми другої та третьої 

стадій від температури термоудару для фракції d = 400мкм 

вихідного графіту, а на рисунку 2.4 наведені експериментальні 

дані залежності коефіцієнта терморозширення К зразків ІСГ з 

хлоридом сурми другої стадії в залежності від температури 

термоудару та величини фракції вихідного графіту.  
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Рис. 2.3. Температурні залежності 

коефіцієнта розширення K(Т) та 

питомої площі поверхні Sп(Т) 

частинок ТРГ на основі ІСГ з 

хлоридом сурми, S = 2 (1, 2) та 

S = 3 (1), d = 400 мкм)  

Рис. 2.4. Температурні залежності 

коефіцієнта розширення K(Т) 

частинок ТРГ на основі ІСГ з 

хлоридом сурми, S = 2, розміри 

часток графіту вказані на 

рисунку. 

Як видно з рисунку, терморозширення має яскраво 

виражений нелінійний пороговий характер. Для ІСГ другої 

стадії з хлоридом сурми нижче температури 600 К 

терморозширення не спостерігається незалежно від того, якої 

фракції використовується графіт як вихідний для 

інтеркалювання. При високих температурах (1000-1100) К 

залежність К(Т) для ІСГ другої стадії на основі графіту з 

розміром частинок (200400)мкм виходить на насичення, в той 

час, як для ІСГ на основі графіту з малим розміром частинок 

(50160)мкм спостерігається збільшення коефіцієнту 

терморозширення К до температури терморозширення 1573 К. 
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Також виявлено, що при збільшенні номеру стадії ІСГ 

(зменшення концентрації інтеркалянта) температура початку 

терморозширення змінюється. Це узгоджується з висновками 

термодинамічної теорії ІСГ, що ґрунтується на розгляді 

парціальних термодинамічних функцій інтеркалянта в ІСГ 

[66]. Як показано в [66], оцінка Т* для ІСГ з хлоридом сурми 

складає 630 К і 700 К для другої і третьої стадій, відповідно, 

що узгоджується зі значенням температур початку 

терморозширення ІСГ з SbCl5 другої і третьої стадій (Рис. 2.3). 

В таблиці 2.12 наведені експериментальні дані із 

відносної зміни маси m/m, значення насипної густини ТРГ та 

коефіцієнту терморозширення К зразків ТРГ в залежності від 

температури термоудару для ІСГ з хлоридом йоду другої стадії 

[65].  
Табл. 2.12. Відносна зміни маси m/m, насипна густина ТРГ та 

коефіцієнт терморозширення К зразків ТРГ в залежності від 

температури термоудару (Т) для ІСГ з хлоридом йоду [64] 

ІСГ з ICl, S = 2, d =  400 мкм 

N Т, К m/m, % ТРГ, мг/см3 K 

1 323 31(38%) 443 1.02 

3 373 53.6(97%) 351 1.287 

4 423 45(84%) 334 1.352 

5 473 44.8(87%) 352 1.282 

6 523 50.4(90%) 336 1.345 

7 573 51.7(97%) 233 1.941 

8 673 52.5(100%) 146 3.094 

9 773 52.2(91%) 140 3.226 

10 873 48.7(100%) 62 7.337 

11 873 48.4(90%) 66 6.793 

12 973 53(98%) 52 8.735 

13 1073 49.2(86%) 34 13.31 

14 1173 48.9(89%) 41 10.89 

15 1373 50.3(100%) 29 15.79 

16 1573 74.8 11 43.12 

Як видно з таблиці, спостерігається більш інтенсивний 
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вихід хлориду йоду з ІСГ в порівнянні з хлоридом сурми. Так, 

вже при температурі 373 К, практично весь хлорид йоду (97%) 

виходить з ІСГ, в той час, як при більш високих температурах 

( 473 К) виходить лише 20% хлориду сурми. Проте, 

терморозширення сполуки другої стадії з хлоридом йоду при 

даних температурах не спостерігається, тобто, інтеркалянт в 

результаті швидкого нагріву зразка ІСГ інтенсивно 

випаровується, що не приводить до яких-небудь суттєвих змін 

макро- і мікроструктури зразка. Помітне збільшення насипної 

густини зразків ІСГ з хлоридом йоду, що зазнали термоудару, 

починається з температури 573 К. Таким чином, як і в випадку 

ІСГ з хлоридом сурми, залежність коефіцієнту 

терморозширення К від температури термоудару носить 

нелінійний пороговий характер, хоч сама величина 

коефіцієнту терморозширення значно нижча, ніж для ІСГ з 

хлоридом сурми при тих же значеннях температури 

термоудару.  

На рисунку 2.5 наведена 

залежність К(T) для ІСГ з 

хлоридом йоду другої стадії [64]. 

Як видно з рисунка, при 

початкових температурах 

термоудару К ~ 1, тобто, 

терморозширення не спосте-

рігається, лише починаючи з 

температури Т = 550К коефіцієнт 

терморозширення починає 

зростати і досягає значення 50 

при температурі 1573 К, що  
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Рис. 2.5. Залежність K(Т) 

для ІСГ з хлоридом йоду, 

S = 2, d = 400мкм ([64]). 

значно менше, ніж для ІСГ другої стадії з хлоридом сурми. 

Причому, на відміну від ІСГ з хлоридом сурми, крива К(Т) не 

виходить на насичення при високих температурах (1600 К). 

Найбільшим коефіцієнтом терморозширення К 
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характеризується ТРГ, отриманий з ІСГ з сірчаною кислотою 

[64]. В таблицях 2.13 та 2.14 наведено експериментальні 

результати з дослідження температурної залежності 

коефіцієнту терморозширення ІСГ з сірчаною кислотою, 

отриманого як за біхроматною (сполука першої стадії), так і за 

персульфатною (сполука другої стадії) методиками для різних 

розмірів частинок вихідного для інтеркалювання графіту [64]. 

Табл. 2.13. Насипна густина ТРГ та коефіцієнт терморозширення К ІСГ 

з сірчаною кислотою в залежності від температури (d = 400мкм) [64] 

Т, К Гр-H2SO4 (S = 1) Гр-H2SO4 (S = 2) 

 ТРГ, мг/см3 K ТРГ, мг/см3 K 

423 160 2.83   

473 160 2.82 833 0.54 

523 26 17.1 416 1.08 

573 23 19.7 650 6.9 

673 7 63 15 30 

773 3.9 116 9.5 47 

873 3.9 150 8.3 55 

973 2.0 228 6.7 67 

1073 1.9 233 5 90 

1173 1.8 245 3.8 119 

1373 1.9 244 3.8 119 

1573 1.9 237 3.9 117 

Як видно з таблиці, коефіцієнт терморозширення ІСГ з 

сірчаною кислотою значно більший, ніж коефіцієнт 

терморозширення ІСГ з хлоридами йоду та сурми і складає 

245 при температурі термоудару > 1300 К.  

Для ІСГ з сірчаною кислотою також виявлена 

залежність коефіцієнту терморозширення K від номеру стадії 

ІСГ і розміру часточок вихідного графіту: чим вищий номер 

стадії і менший розмір часточок, тим меншим є коефіцієнт 

терморозширення К. Залежність K(T) також носить нелінійний 

пороговий характер (Рис. 2.6). 
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Табл. 2.14. Насипна густина ТРГ та коефіцієнт терморозширення К 

ІСГ з сірчаною кислотою в залежності від температури (d = 200 мкм) 

[64] 

Т, К Гр-H2SO4 (S = 1) Гр-H2SO4 (S = 2) 

 , мг/см3 K , мг/см3 K 

473 189 2.25 164 2.6 

573 38.8 11 51 8.4 

623 20 21 44 9.6 

673 11.4 37 17 25 

773 6.4 66.4 11 37 

873 4.5 95 12 37 

973 3.5 121 7.4 57 

1073 2.4 174 6.3 68 

1173 2.5 170 4.6 93 

1373 2.6 162 4.5 94 

1573 3.1 137 4.6 92 

На рисунку 2.7 для порівняння наведено 

експериментальні дані залежності коефіцієнту розширення К 

від температури терморозширення для ТРГ, отриманих на 

основі різних ІСГ (розмір частинок графіту d = 400 мкм). 
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Рис. 2.6. Залежність К(Т) для ІСГ з 

сірчаною кислотою різних стадій 

на основі графіту з різним 

розміром часточок [64] 
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Рис. 2.7. Залежність K(Т) для ІСГ 

однакових стадій з різним типом 

інтеркалянта, (d = 400мкм) [64] 
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Як випливає з аналізу наведених рисунків, температура 

початку терморозширення ІСГ залежить від типу інтеркалянта 

і номеру стадії ІСГ, але не залежить від дисперсності 

вихідного графіту. Наростання коефіцієнту терморозширення 

К від мінімального до максимального значення спостерігається 

в деякому інтервалі температур, ширина якого, як видно з 

рисунків 2.3 - 2.7, в значній мірі залежить від стадії ІСГ і 

дисперсності вихідного графіту, і не залежить від типу 

інтеркалянта. 

2.4.2. Фазовий склад терморозширеного графіту 

Цілком очевидно, що фазовий склад та структура 

терморозширеного графіту, отриманого при різних 

температурах, є різною. Закономірності зміни фазового складу 

та структури терморозширеного графіту вивчалися в [64] з 

експериментальних даних рентгеноструктурних досліджень 

IСГ різних стадій з різними інтеркалянтами, які зазнали 

термоудару при рiзних температурах. 

На рисунку 2.8. подано 

результати фазового аналiзу 

зразкiв ТРГ, отриманих при 

терморозширеннi ІСГ другої стадiї 

з хлоридом сурми при 

температурах 473-1573К [64]. 

Як видно з рисунка, при 

низьких температурах термо-

розширення (473-673) К в 

отриманих зразках ТРГ присутнiй 

iнтеркалянт. З підвищенням 

температури термоудару на 

дифрактограмах спостерігається 

зростання iнтенсивності ліній 

чистого графіту i зменшення 

iнтенсивностi ліній, що  
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Рис. 2.8. Фрагменти 

рентгенiвських дифрак-

тограм для ІСГ з хлоридом 

сурми, S = 2, розширеного 

при рiзних температурах 

(d = 400мкм) [64] 
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відповідають відбиттям від шарiв iнтеркалянта. Причому, 

вiдбиття від шарів інтеркалянта відповідають другій стадії, що 

свідчить про різкий вихід інтеркалянта з ІСГ без якої-небудь 

структурної перебудови ІСГ (тобто відсутні переходи від 

стадії до стадії (2→3, 3→4 і т.д.)) при термоударі. На 

дифрактограмі ТРГ, отриманого при 1573 К, спостерігаються 

002, 100, 101 та 004 - відбиття від графітових площин, відстань 

між шарами графіту d002, визначена для цього ТРГ, складає 

0.336 нм, що відповідає відстані між шарами графіту в 

вихідному природному графіті. Аналогічні результати було 

отримано авторами роботи [67] при дослідженні 

терморозширених ІСГ першої стадії з хлоридом заліза (ІІІ): на 

дифрактограмах від ТРГ поряд з лініями чистого графіту 

спостерігались також лінії низької інтенсивності, які 

відповідають ІСГ з хлоридом заліза першої стадії. При більш 

високих температурах терморозширення відбувається повне 

видалення інтеркалянта із ТРГ, і при температурах > 773 K на 

дифрактограмах спостерігаються лише лінії чистого графіту. 

Отримані результати узгоджуються з даними з втрат 

маси зразків ІСГ в результаті термоудару: при Т > 773K весь 

інтеркалянт виходить із графіту (Табл. 2.10). Проте, 

інтенсивність 002- і 004-смуг терморозширеного графіту є 

значно нижчою, ніж інтенсивність цих смуг для чистого 

вихідного графіту. Це може бути пояснене тим, що ТРГ (навіть 

незначно спресований) має набагато більш низьку густину в 

порівнянні з вихідним графітом. Величина параметру 

d002 = 0.336нм у ТРГ свідчить про те, що відбувається 

«схлопування» шарів графіту в ІСГ під впливом термоудару.  

Дослідження фазового складу були проведені також для 

ТРГ, отриманого в результаті термоудару ІСГ з хлоридом 

сурми третьої стадії [64]. На рисунку 2.9 подано результати 

цих досліджень. Як видно з рисунка, при температурах 

терморозширення (473-773) К в зразках ТРГ присутній 

інтеркалянт. 
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Із збільшенням темпе-

ратури термоудару на 

дифрактограмах спостерігається 

зростання інтенсивності рефлексів 

від шарів чистого графіту і 

зменшення інтенсивності 

рефлексів від шарів інтеркалянта, 

які відповідають ІСГ третьої 

стадії. Це свідчить про різкий 

вихід інтеркалянта з ІСГ без 

структурної перебудови ІСГ. В 

[64] було виявлено, що повний 

вихід інтеркалянта при 

терморозширені ІСГ третьої стадії 

спостерігається при Т873K, 

тобто при більш високій 

температурі, ніж у випадку ІСГ 

другої стадії: при цих 

температурах на рентгенівських 

дифрактограмах вже не 

спостерігається відбиття від ІСГ. 
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Рис. 2.9. Фрагменти 

рентгенiвських 

дифрактограм для ІСГ з 

хлоридом сурми, S = 3, 

розширеного при рiзних 

температурах (d = 400 мкм) 

[64] 

Таким чином, температура повного виходу 

інтеркалянту з ІСГ зміщується в область більш високих 

температур із збільшенням номера стадії. Це узгоджується з 

результатами з дослідження температури початку 

терморозширення ІСГ, що складає ~630 К і 700 K для другої і 

третьої стадій ІСГ із хлоридом сурми, відповідно.  

Рентгенографічні дослідження ІСГ другої стадії з 

хлоридом йоду, проведені в [40], показали, що ці сполуки дуже 

нестабільні навіть при кімнатній температурі. На рисунку 2.10 

подано фрагменти дифрактограм із рефлексами максимальної 

інтенсивності для сполуки з хлоридом йоду другої стадії, 

отримані відразу після завершення процесу інтеркалювання і 
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через 24 години після розкриття ампули.  
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Рис. 2.10. Фрагменти 

рентгенівських дифрактограм 

для ІСГ з хлоридом йоду, S = 2 

(1 – свіже виготовлений зразок, 

2 - через 24 години після 

виготовлення), 3 - розширений 

при температурі 1573 K  

Як видно з дифрактограм, 

відбувається перерозподіл 

інтенсивностей рефлексів від 

шарів ІСГ і від шарів чистого 

графіту, а також зсув смуг, що 

відповідають відбиттям від 

шарів хлориду йоду. Це свідчить 

про нестабільність даної сполуки 

і вихід інтеркалянта. Висока 

летучість хлориду йоду з ІСГ 

можливо є причиною низького 

коефіцієнта терморозширення К 

цього ІСГ при термоударі. 

Дифрактограма для ТРГ, 

отриманого при термо-

розширенні даної сполуки при 

Т = 1573 К (крива 3), аналогічна 

дифрактограмам, отриманим для 

зразків ІСГ з хлоридом сурми та 

сірчаною кислотою, які 

терморозширені при даних 

температурах.  

2.4.3. Вплив типу інтеркалянта та температури 

терморозширення на морфологію поверхні та 

мікроструктуру графіту 

Топологія та мікроструктура поверхні частинок ТРГ, 

отриманого при різних температурах з ІСГ з різними 

інтеркалянтами, є суттєво різною. 

В [68] проведений детальний аналіз експериментальних 

результатів дослідження топології поверхні ТРГ методом 

оптичної мікроскопії. Як вихідний для одержання ІСГ 

використовувався порошок природного дисперсного 
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монокристалічного графіту марки ГАК. Дослідження графіту 

проводилося за допомогою оптичного мікроскопу “Микмед-1”. 

При дослідженні розмірів часточок графіту збільшення 

мікроскопу складало 225, при дослідженні тонкої структури 

поверхні використовувалися об'єктиви, що дозволяли 

отримати збільшення 900 та 2250 у масляній імерсії. 

У вихідному стані графіт марки ГАК являє собою 

порошок сріблястого кольору, який складається з пласких 

часточок правильної форми. Як видно з рисунку 2.11, 

графітові часточки складаються з пакетів площин, що зміщені 

в горизонтальному напрямку друг відносно друга, завдяки 

чому часточки мають ступінчастий вигляд. 

 
Рис. 2.11. Структура поверхні 

частинки вихідного графіту ГАК 

Розміри часточок по висоті 

незначні, тому, незважаючи 

на невелику глибину різкості 

оптичного мікроскопа, у 

поле зору попадають відразу 

декілька шарів, і часточки 

практично проглядаються 

цілком. Товщина часточок 

складає ~ (30 - 40) мкм, 

висота сходинки дорівнює 

~ (3-5) мкм. Великі горизон-

тальні площини графіту 

розбиті на зерна правильної  

геометричної форми розміром порядку 100 мкм, які, у свою 

чергу, складаються з дрібних блоків розмірами від 10 мкм до 

30 мкм. Поверхня блоків у деяких місцях є пласкою, у деяких 

місцях -покрита лусочками розмірами ~ (5 - 6) мкм. На 

поверхні часточок присутні двійники і лінії ковзання. 

Дослідження мікротвердості часточок вихідного графіту 

виявило високий ступінь його крихкості: навіть при тиску на 

діамантову піраміду в (1 - 2) г, зразки руйнувалися з 

утворенням великої кількості уламків. 
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Графіт ГАК, інтеркальований хлоридом сурми, являє 

собою порошок темно-сірого кольору з металевим блиском. 

Розміри часточок вздовж графітових площин в 

інтеркальованому графіті практично не змінюються. Товщина 

лусочок інтеркальованого графіту збільшується. Розміри 

зерен, на які розбиті площини графіту, зменшуються до 

50 мкм, розміри блоків, із яких складаються зерна, - до 15 мкм. 

Зменшення розмірів блоків відбувається в результаті 

утворення тріщин, розламів, при повороті окремих площин на 

кут відносно горизонтальної площини поверхні. Лусочки на 

поверхні графіту в окремих місцях зберігаються. По межам 

часточок у місцях виходу різних площин, по межам зерен, 

блоків спостерігаються значні виділення інтеркалянта. 

Графіт ГАК, інтеркальований хлоридом йоду, - це 

порошок, що має металевий блиск, як і вихідний для 

інтеркалювання графіт. Розміри часточок в інтеркальованому 

графіті практично не збільшуються в порівнянні з вихідним 

графітом. Товщина часточок збільшується, але не так суттєво, 

як у ІСГ з хлоридом сурми. Межі зерен і блоків прямолінійні, 

зберігають правильну геометричну форму. Розміри зерен 

~ (25 - 100) мкм, розміри блоків ~ 10 мкм. По межам часточок, 

зерен та на поверхні графітових площин спостерігаються 

виділення інтеркалянта. 

На поверхні часточок графіту, інтеркальованого 

сірчаною кислотою, на відміну від вихідного для 

інтеркалювання графіту, відсутні лусочки (Рис. 2.12). 

 
Рис. 2.12. Структура поверхні 

частинки графіту, інтер-

кальованого сірчаною кислотою 

Зерна, на які поділяються 

площини графіту, є великими, 

їх розміри мало змінюються в 

порівнянні з вихідним 

графітом. На поверхні графіту 

є ділянки з двійникуванням, 

тріщинами, мікровибухами. 
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Лінії розламу площин розходяться від центрів вибухів 

прямими рівнобіжними лініями. Таким чином, при 

інтеркалюванні відбувається потовщення часточок вихідного 

графіту, при цьому розміри часточок графіту вздовж 

графітових площин не змінюються. Значні розходження 

спостерігаються в структурі поверхні часточок графіту, 

інтеркальованого різними інтеркалянтами. Так структура 

поверхні графіту при інтеркалюванні хлоридом йоду 

змінюється незначним чином, зерна зберігають прямолінійні 

границі, розміри зерен не змінюються на відміну від графіту, 

інтеркальованого хлоридом сурми, у якого розміри зерен при 

інтеркалюванні зменшуються; в графіті, інтеркальованому 

сірчаною кислотою, при зберіганні середніх розмірів зерна 

вихідного графіту спостерігається значне “погіршення” 

поверхневої структури: поверхня часточки графіту покрита 

мікротріщинами, мікровибухами, виходами ділянок більш 

глибоких площин на поверхню.  

Однієї з виявлених особливостей інтеркальованого 

графіту в порівнянні з вихідним графітом є зміцнення, що 

виникає, очевидно, у результаті формування напружено-

деформованого стану в процесі занурення інтеркалянту. 

Проведені дослідження мікротвердості часточок графіту 

шляхом вдавлення діамантової піраміди показали, що 

більшість часточок витримує навантаження в (5 – 10) г не 

руйнуючись. Слід зазначити велику неоднорідність у величині 

мікротвердості для часточок різних фракцій (від 4 кг/мм2 до 

40 кг/мм2), що може бути викликано декількома причинами: 

різними розмірами часточок, взаємним розташуванням шарів у 

часточках, ступенем напруженого стану, розміром зерен, 

наявністю мікротріщин, дефектів і т. д. Вдавлювання 

діамантової піраміди завжди супроводжується утворенням 

довгих тріщин (від 20 мкм до 100 мкм) і, навіть, уламків. Іноді 

тріщина поширюється по границях зерен або зупиняється 

ними. Відбитки, в більшості випадків, мають правильну 
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форму. Таким чином, під впливом навантаження часточки 

інтеркальованого графіту зазнають локального руйнування в 

місцях прикладення сили, залишаючись при цьому не 

зруйнованими в цілому. 

Видалення інтеркалянта з графітової матриці 

супроводжується процесом виникнення сильних механічних 

напруг, у результаті чого часточки перетворюються в значні 

об'ємні утворення шаруватого типу з відгалуженнями в різні 

сторони. Розміри часточок ТРГ в залежності від типу 

інтеркалянта, розмірів часточок вихідного для інтеркалювання 

графіту і температури терморозширення подано в таблиці 2.14. 

Табл. 2.14. Середній розмір часточок терморозширеного графіту l 

(мм) в залежності від температури Т терморозширення, типу 

інтеркалянта, стадії сполуки Sта розміру d частинок вихідного графіту 

 Інтеркалянт 

T, K SbCl5 ICl H2SO4 

(б) 

H2SO4 

(п) 

 S = 2 

d  

4∙10-4м 

S=3, 

d 

4∙10-4м 

S=2, 

d 

3.15∙10-4м 

S=2, | 

d 

1.6∙10-4м 

S=2, 

d 

4∙10-4м 

d = 4∙10-4м 

473 0.35    0.5 1.5 0.7 

573   0.4 0.3   2.0 

673  0.6 0.7     

773    0.4 0.8 2.0  

1073  2,2  0.5 2.0  2.4 

1173 5.5 4.0 4 0.8 2.6 4.2 3.0 

1573 5.0 4.5 3 1.1 3.5 4.8 4.5 

Як випливає з таблиці, розміри часточок ТРГ істотно 

залежать від усіх перерахованих параметрів. Так вже при 

температурі 473 К для графіту, інтеркальованого сірчаною 

кислотою, спостерігається значне збільшення товщини 

часточки - в 20-30 разів у порівнянні з вихідним графітом, в 

той час, як збільшення товщини часточок графіту, 

інтеркальованого хлоридом сурми і хлоридом йоду, не є 
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настільки значним. Проте, вже при температурі 

терморозширення 1173 К максимальне збільшення товщини 

часточок графіту спостерігається для графіту фракції 400 мкм, 

інтеркальованого хлоридом сурми - в 140 разів в по 

порівнянню з вихідним графітом, для графіту тієї ж фракції, 

інтеркальованого сірчаною кислотою за біхроматною 

методикою, це збільшення складало 100 разів, 

інтеркальованого сірчаною кислотою за персульфатною 

методикою -75 разів і для графіту, інтеркальованого хлоридом 

йоду, - 65 разів. При збільшенні температури термоудару до 

1573 К відбувається ще незначне збільшення товщини 

часточки графіту: для графіту, інтеркальованого хлоридом 

йоду, товщина часточки складала 3.5 мм, що приблизно в 90 

разів більше товщини часточки вихідного графіту, для 

часточок графіту, інтеркальованого сірчаною кислотою за 

обома методиками, розміри часточок дорівнювали ~ (4.5-

4.8) мм, що відповідає потовщенню початкової часточки 

приблизно в 110 - 120 разів. Розмір часточок графіту, 

інтеркальованого хлоридом сурми, практично не змінюється 

або навіть злегка зменшується, що пов'язано, очевидно, з 

деяким обгоранням часточок при такій температурі.  

В залежності від розмірів вихідного для інтеркалювання 

графіту спостерігається при однакових температурах 

зменшення товщини часточок терморозширеного графіту при 

зменшенні розмірів часточок вихідного для інтеркалювання 

графіту (вважається, що товщина часточок всіх фракцій є 

приблизно однаковою). Так, максимальний розмір 

терморозширеної часточки для графіту, інтеркальованого 

хлоридом сурми, при температурі 1573 К для фракції 400 мкм 

складає 5.5 мм, для фракції 160 мкм товщина терморозширеної 

часточки дорівнює 1.1 мм, що відповідає збільшенню товщини 

вихідної часточки в 35 разів, тобто збільшення товщини 

графітової часточки фракції 400 мкм в 4-5 разів більше, ніж 

для часточки фракції 160 мкм. 
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В процесі терморозширення відбувається значне 

подрібнення зернистої структури графіту. Як показали 

дослідження топології поверхні терморозширеного графіту, 

зерниста структура графіту визначається температурою 

терморозширення, а також залежить від типу інтеркалянта. 

В [68] були проведені методом оптичної спектроскопії 

дослідження топології поверхні часточок терморозширеного 

графіту, отриманого з чистого графіту ГАК фракції 400 мкм, 

інтеркальованого хлоридами сурми і йоду, а також сірчаною 

кислотою, та терморозширеного при температурах 473 К, 

773 К, 1173 К і 1573 К.  

Проведені дослідження показали, що поверхнева 

структура часточки ТРГ, отриманого при інтеркаляції 

вихідного графіту SbCl5 і розширеного при 473 К є дуже 

неоднорідною: поряд з ділянками з дрібнозернистою 

структурою з розмірами зерен до 5 мкм спостерігаються 

ділянки із великими зернами з розмірами до 15 мкм. Межі 

блоків є прямолінійними, спостерігається велика кількість 

ліній двійникування, мікротріщин. 

Розміри зерен для часточок графіту, інтеркальованого 

хлоридом йоду і розширеного при 473 К, практично не 

змінюються в порівнянні з інтеркальованим графітом і 

складають ~(25-60) мкм. Проте, спостерігається розшарування 

площин по висоті, тобто, підняття окремих зерен розмірами 

(10-20) мкм над поверхнею зразка. Кількість таких піднятих 

зерен є 1-2 у полі зору. Межі зерен прямолінійні. Розміри 

зерен зменшуються в напрямку краю часточок. По краях 

часточок і зерен присутні значні виділення інтеркалянта. 

Виділяються ділянки, покриті тонкою плівкою. 

Поверхня часточок графіту, інтеркальованого сірчаною 

кислотою і розширеного при 473 К, є дуже неоднорідною 

(Рис.2.13). Присутні великі зерна розмірами до 40 мкм. Значна 

частина поверхні має дрібнозернисту структуру з розмірами 

зерен до 5 мкм, зерна неправильної форми, спостерігається 
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велика кількість мікровибухів, дрібнозернисті ділянки 

поверхні є піднятими над площиною поверхні. На поверхні є 

окремі острівці, покриті тонкою плівкою.  

 
Рис. 2.13. Структура 

поверхні частинки графіту, 

інтеркальованого сірчаною 

кислотою і розширеного 

при 473 К 

При температурі термоудару 473 К 

спостерігається значна неодно-

рідність структури поверхні 

часточок графіту, інтеркальованого 

хлоридом сурми і сірчаною 

кислотою. Наявність на поверхні 

часточок як досить великих зерен, 

так і дрібнозернистих ділянок 

відрізняє поверхневу структуру цих 

графітів від поверхневої структури 

графіту, інтеркальованого 

хлоридом йоду і терморозширеного 

при 473 К, у якого розміри зерен 

практично не змінюються в 

порівнянні з інтеркальованим 

графітом. 

Поверхня часточок ТРГ, отриманого при інтеркаляції 

вихідного графіту хлоридом сурми і розширеного при 773 К, 

зберігає неоднорідність, проте максимальний розмір зерна для 

цього графіту зменшується до 7 мкм. Великі зерна покриті 

тонкою плівкою. Поверхня часточок розламана в різних 

напрямках. Розмір ділянки в одній площині досягає ~ 30 мкм. 

Ця ділянка складається з дрібних блоків розмірами від 2 мкм 

до 5 мкм. 

Поверхня частинок ТРГ, отриманого при інтеркаляції 

хлоридом йоду і розширеного при 773 К, подрібнюється, але 

зерна зберігають правильну геометричну форму, розміри зерен 

лежать в межах від 5 мкм до 60 мкм. Кількість великих і 

дрібних зерен є приблизно однаковою, причому, великі і дрібні 

зерна розподілені рівномірно. Поверхня часточок є плоскою, 

мозаїчною, хоча зустрічаються окремі підняті ділянки. Великі 
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ділянки поверхні покриті плівкою. Є лінії розламів, 

двійникування, мікротріщин. При спостереженні в мікроскопі 

поверхня часточок здається більш сірою, ніж поверхня 

часточок графіту, інтеркальованого хлоридом сурми і 

сірчаною кислотою, що пов'язано, очевидно, з тим, що 

поверхня часточок графіту, інтеркальованого хлоридом йоду, є 

більш рівною і гладкою. 

Для часточок ТРГ, отриманого інтеркалюванням 

вихідного графіту ГАК H2SO4 і розширеного при 773 К, 

спостерігається дрібнозерниста структура поверхні. Поверхня 

достатньо пласка. Зберігається поділ на великі зерна, проте 

виражений він дуже слабо. Велике зерно складається з дрібних 

рівномірно розподілених дрібних блоків розмірами від 2 мкм 

до 10 мкм. Спостерігаються окремі острівці розмірами (10-

15) мкм, покриті плівкою. 

При підвищенні температури термоудару до 1173 К 

поверхня часточок ТРГ, отриманого з інтеркальованого 

хлоридом сурми вихідного графіту, являє собою вже 

рівномірно розподілені зерна з розмірами від 2 мкм до 7 мкм, 

причому, кількість великих зерен є значно меншою 

(Рис. 2.14а). Поділ на великі зерна майже цілком зникає. 

Спостерігаються виходи глибоких площин на поверхню 

часточки. Поверхня часточок ТРГ, отриманого 

інтеркалюванням вихідного графіту хлоридом йоду і 

розширеного при 1173 К, має вигляд також рівномірно 

розподілених дрібних і великих зерен (Рис. 2.14б). Проте зерна 

є більшими, ніж в графіті, інтеркальованому хлоридом сурми, 

розміри зерен лежать у межах від 2 мкм до 15 мкм. 

Відмінністю від графіту, інтеркальованого хлоридом сурми, є і 

те, що великі зерна складають ~ 50% видимої поверхні, зерна 

зберігають прямолінійні границі, а також те, що, на поверхні 

часточки зберігаються ділянки з тонкою плівкою. 

Спостерігаються лінії двійникування, тріщини. 
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а) б) 
Рис. 2.14. Структура поверхні частинок графіту, інтеркальованих 

хлоридом сурми (а) та хлоридом йоду (б) і розширеного при Т = 1173 К 

При спостереженні в мікроскоп поверхня часточки ТРГ, 

отриманого інтеркалюванням вихідного графіту сірчаною 

кислотою і розширеного при 1173К, має найбільше насичений 

чорний колір у порівнянні з часточками графіту, 

інтеркальованого хлоридами. Поверхня складається з 

рівномірно розподілених зерен розмірами від 2 мкм до 8 мкм, 

при цьому основна частка великих зерен знаходиться ближче 

до середини часточки, ближче до країв часточки зерна 

подрібнюються. 

На рисунку 2.15 наведені фрагменти зображень 

поверхонь часточок ТРГ, отриманих при інтеркаляції 

вихідного графіту ГАК хлоридом сурми (а), хлоридом йоду (б) 

та сірчаною кислотою (в) та розширених при температурі 

1573 К. 

Як видно з рисунку 2.15а, поверхня часточок ТРГ, 

отриманого при інтеркаляції вихідного графіту хлоридом 

сурми і розширеного при 1573 К, являє собою дрібнозернисту 

однорідну структуру. Ідентифікуються великі зерна, лінії 

розламів площин. Поверхня дуже не рівна, зерна неправильної 

форми як би наліплені один на одне. Розміри зерен 

коливаються від 1.5 мкм до 3 мкм. 

Поверхня часточок ТРГ, отриманого з інтеркальованої 

сполуки з хлоридом йоду і розширеного при 1573 К 

(Рис. 2.15б), є неоднорідною. Спостерігаються великі 
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(розмірами до 15 мкм) і дрібні (із середнім розміром (5-

6) мкм) зерна. Причому, всі зерна зберігають лінійні межі і 

правильну геометричну форму. На відміну від часточок 

графіту, інтеркальованого хлоридом сурми і сірчаною 

кислотою, на поверхні часточок ТРГ, отриманих з ІСГ з 

хлоридом йоду, навіть при такій високій температурі 

зберігаються ділянки, покриті плівкою. 

а) б) 

в) 

 

 

 

Рис. 2.15. Структура поверхні 

частинок графіту ГАК, 

інтеркальованих хлоридом 

сурми (а), хлоридом йоду (б) та 

сірчаною кислотою (в) і 

розширеного при Т = 1573 К 

Поверхня часточок ТРГ, отриманого з інтеркальованого 

сірчаною кислотою графіту і розширеного при 1573К (Рис. 

2.15в), є сажеподібною чорною дрібнодисперсною структурою 

з максимальним розміром зерна ~ 3 мкм. Ледве помітними є 

вигини площин, злами. Середній розмір зерна складає ~ 1 мкм. 

Таким чином, проведені дослідження залежності 

структури поверхні часточок графіту, інтеркальованого 

різними речовинами і терморозширеного при різних 

температурах, показали, що речовина інтеркалянта значним 

чином впливає на процес терморозширення графіту. Так при 
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температурі 473 К структура поверхні часточок графіту, 

інтеркальованих хлоридом сурми і сірчаною кислотою, стає 

дуже неоднорідною, поряд із досить великими зернами, 

розміри яких, проте, у 3-5 разів є меншими, ніж розміри зерен 

в інтеркальованому графіті, з'являються і дрібні зерна, розміри 

яких у 10-20 разів менше розмірів зерен в інтеркальованому 

графіті. Це істотно відрізняється від структури поверхні ТРГ, 

отриманого з інтеркальованого хлоридом йоду графіту, у якого 

при такій температурі термоудару розміри зерен практично не 

змінюються в порівнянні з інтеркальованим графітом. При 

підвищенні температури термоудару до 773 К структура 

поверхні часточок графіту, інтеркальованого хлоридом сурми і 

сірчаною кислотою, стає вже близькою до однорідної з 

розмірами зерна від 2 мкм до 10 мкм, у той час як поверхня 

часточки графіту, інтеркальованого хлоридом йоду, 

залишається дуже неоднорідною, і розміри зерна коливаються 

від 2 мкм до 60 мкм, тобто, розміри великих зерен лише є 

незначно меншими, ніж в інтеркальованому графіті. Слід 

зазначити, що на поверхні часточок графіту, інтеркальованого 

хлоридом сурми і сірчаною кислотою, залишаються невеличкі 

острівці розмірами (10-20) мкм, покриті плівкою, а на поверхні 

часточок графіту, інтеркальованого хлоридом йоду, плівкою 

покриті великі ділянки (практично вся поверхня в полі зору).  

При підвищенні температури термоудару структура 

поверхні всіх зразків інтеркальованого графіту подрібнюється, 

проте, розміри зерен у графіті, інтеркальованому хлоридом 

сурми і сірчаною кислотою, є у 2-3 разу меншими, ніж у 

графіті, інтеркальованому хлоридом йоду. При максимальній 

температурі терморозширення 1573К, при якій проводилися 

дослідження, поверхня часточок графіту, інтеркальованого 

хлоридом сурми і сірчаною кислотою, являє собою 

дрібнодисперсну однорідну структуру з розмірами зерен від 

1 мкм до 3 мкм. Поверхня часточок ТРГ, інтеркальованого 

хлоридом йоду, зберігає деяку неоднорідність, розміри зерен 
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лежать у межах від 2 мкм до 15 мкм, причому зерна 

зберігають прямолінійні межі, і на поверхні зерен залишається 

тонка плівка, якої не спостерігається на поверхні часток ТРГ із 

хлоридом сурми і сірчаною кислотою вже при 1173 К. 

Металографічні дослідження терморозширеного 

графіту дозволяють визначити не тільки структурний стан 

часточок графіту, але і виявити основні риси процесу 

деформації і руйнування при термоударі. Якщо у випадку 

чистого і інтеркальованого графіту наявність орієнтованих 

шарів, плоских поверхонь і прямих ліній ковзання свідчить 

про те, що деформація відбувається за напрямками мінімальної 

міцності, тобто по площинах спайності, то після теплового 

удару спостерігається зовсім інший характер деформації. 

З'являється значно більша кількість просторових орієнтацій 

плоского руйнування, більш короткі лінії ковзання. 

Деформація і руйнування відбуваються по криволінійних 

поверхнях самих різноманітних орієнтацій і напрямків. Це є 

результатом деформування кристала графіту під впливом 

швидкого прикладання навантаження, що призводить до 

виникнення великих напруг хаотичної орієнтації, які 

перевищують міцність кристалу. 

Плоскі поверхні графіту під впливом нерівномірних сил 

подрібнюються на значну кількість різних за розміром і 

формою зерен (більш великих у центрі прикладання 

навантаження і дрібних не периферії). При цьому переважає 

плоске руйнування. Але зустрічаються більш складні процеси 

деформації: зерна розміщуються на криволінійних площинах, 

витягнутих вздовж напрямку деформації, при цьому лінії 

ковзання є короткими, зерна неправильної форми.  

Свідченням складних деформаційних процесів, що 

відбуваються під час терморозширення в частинках графіту, є і 

структура торців часточок: напівсферична форма зерен, 

витягнутість до центру площини, поворот площин зерен друг 

відносно друга.  
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Подрібнення зернистої структури графіту в процесі 

терморозширення призводить до появи високих пластичних 

властивостей, підтверджених дослідженням мікротвердості: 

при будь-яких навантаженнях (до 30 г) відбиток діамантової 

піраміди утворюється без тріщин. Через відсутність великих 

горизонтальних ділянок поверхні краю відбитку не мають 

чіткої форми, тому величину мікротвердості можна оцінити 

тільки орієнтовно: вона складає (2-4)кг/мм2. 

2.4.4. Питома поверхня та пікнометрична густина 

терморозширеного графіту 

Важливими характеристиками ТРГ є його питома 

поверхня та пікнометрична густина. 

Значення питомої поверхні Sп, для монокристалічного 

дисперсного графіту складає 1.6 м2/г. В залежності від типу 

інтеркалянта та температури терморозширення значення 

питомої поверхні ТРГ будуть різними. 

В таблицях 2.15 та 2.16 наведено дані з дослідження 

питомої поверхні Sп, пікнометричної густини п, а також 

коефіцієнту розширення К для ряду зразків терморозширеного 

графіту [64]. 

Табл. 2.15. Питома поверхня Sп, коефіцієнт терморозширення K та 

пікнометрична густина п зразків ТРГ, отриманих з ІСГ з хлоридом 

сурми в залежності від номера стадії S,розмірів d частинок вихідного 

графіту та температури T терморозширення 

Т, К SbCl5 

 S = 2 

d = 400мкм 

S = 3 

d = 400мкм 

S = 2 

d = 200мкм 

S = 3 

d = 200мкм 

 Sп, 

м2/г 

К п, 

г/cм3 

Sп, 

м2/г 

К п, 

г/cм3 

Sп, 

м2/г 

К п, 

г/cм3 

Sп, 

м2/г 
п, 

г/cм3 

673 1.5 4          

773 4.6 18 `         

873 19 59 0.79 17 30     14 0.79 

1173 56 131 1.46 36 82 2.41 58 109 1.56 38 0.89 

1573 69 140 1.38         
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Табл. 2.16. Питома поверхня Sп, коефіцієнт терморозширення Kта 

пікнометрична густина п зразків ТРГ, отриманих з ІСГ з різними 

інтеркалянтами різних стадій Sв залежності від температури T 

терморозширення 

 IСl H2SO4 

 S = 2 

d = 400мкм 

S = 2 

d = 400мкм 

S = 2 

d = 400мкм 

Т, К Sп, 

м2/г 

К п, 

г/cм3 

Sп, 

м2/г 

К п, 

г/cм3 

Sп, 

м2/г 

К п, 

г/cм3 

373 1.5 1.3 1.54       

523 2.1 1.3 1.91    2.5 7  0.79 

673    3.8 30  6.8 63  0.79 

773          

873 10 7.3     39 150  0.79 

1173 1 10.9 0.79 52 119 1.2 60 244 1.72 

1573 32 43.2 0.79  117  67 237 1.28 

Як видно з таблиці, для всіх зразків з ростом 

температури терморозширення спостерігається нелінійне 

збільшення питомої площі поверхні Sп та коефіцієнта 

терморозширення К. Однак, залежність Sп від номера стадії 

ІСГ (або концентрації інтеркалянту в ІСГ), що піддається 

терморозширенню, є слабшою, чим аналогічна залежність 

коефіцієнта терморозширення. Так, значення К для ТРГ, 

отриманого на основі сполуки з хлоридом йоду, є майже в 3 

рази меншим, ніж відповідне значення К для сполуки з 

хлоридом сурми, в той час, як розходження в Sп складають 

всього 2 рази. Подібна ситуація спостерігається і при 

порівнянні сполук з сірчаною кислотою та хлоридом сурми, 

які при істотному розходженні в коефіцієнтах 

терморозширення (майже в 2 рази) мають практично однакові 

питомі поверхні. 

Пікнометрична густина дозволяє оцінити приховану 

шпаристості частинок ТРГ. Як видно з таблиць, пікнометрична 

густина ТРГ істотно залежить від температури 
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терморозширення. При низьких температурах (Т < (800-

900) К) в зразках ІСГ з сірчаною кислотою та хлоридом сурми 

значення пікнометричої густини п < 0.79 г/cм 3 , що, з огляду 

на високий коефіцієнт терморозширення (К = (4 - 20)), 

свідчить про наявність значної закритої шпаристості частинок 

терморозширеного графіту. Розмір питомої площі поверхні, 

який характеризує відкриту шпаристість для зразків цієї 

групи,є невеликим~ (2 - 10) м2/г. При підвищенні температури 

терморозширення до (1000 - 1300) К спостерігається 

збільшення коефіцієнта терморозширення і збільшення 

питомої площі поверхні та пікнометричної густини, тобто 

зменшення закритої шпаристості, що, можливо, відбувається 

за рахунок розриву пір або збільшення їхнього діаметру. Деяке 

зниження пікнометричної густини при максимальних 

температурах терморозширення (1600 К), що найбільш 

яскраво виражено для зразків з сірчаною кислотою, корелює зі 

зменшенням коефіцієнта терморозширення і даними з 

дослідження площі питомої поверхні і зв'язано з обгорянням 

часточок графіту при цих температурах. 

Висновки 

Таким чином, на основі термодинамічної теорії існування 

інтеркальованих сполук графіту створена фізична модель 

процесу терморозширення, яка дозволяє визначити, зокрема, 

температуру термодинамічної стійкості ІСГ, вище якої при 

термоударі процес виходу інтеркалянта з ІСГ супроводжується 

терморозширенням. Виявлено, що дана температура 

визначається тільки типом і концентрацією речовини 

інтеркалянта в ІСГ.  

Вивчені закономірності процесу терморозширення для 

інтеркальованих сполук різних типів і виявлений вплив типу 

та концентрації інтеркалянта, дисперсності вихідного графіту, 

температури та швидкості нагріву на морфологію і фізичні 

властивості терморозширеного графіту.  
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Експериментально встановлено, що залежність 

коефіцієнта терморозширення ІСГ від температури 

терморозширення має також, як і питома площа поверхні, 

яскраво виражений пороговий характер, а його величина 

визначається типом і концентрацією інтеркалянта та 

дисперсністю вихідного графіту. 

Показано, що фазовий склад ТРГ визначається 

температурою та швидкістю нагріву ІСГ. При малих 

швидкостях нагріву має місце послідовний перехід ІСГ від 

стадії Sдо стадії S + 1 і т.д., в той час, як при великих 

швидкостях нагріву спостерігається різкий вихід інтеркалянта 

без стадійного переходу. 

Виявлений зв'язок між морфологічними особливостями 

частинок ТРГ та типом інтеркалянта та температурою 

термоудару при отриманні ТРГ. 

 

3.Структура терморозширеного графіту. 

3.1. Внутрішня будова частинок терморозширеного 

графіту 

Частинки ТРГ мають досить різноманітну форму, але їх 

об‘єднують деякі загальні ознаки. Частинки ТРГ мають 

типовий вигляд вигнутих циліндрів з гофрованою бічною 

поверхнею і закругленими основами. На бічній поверхні 

частинок ТРГ спостерігається значна ребристість. 

Спостерігаються глибокі подовжні заглиблення, довжину яких 

можна порівняти з довжиною частинок ТРГ. 

Характерні деталі поверхні частинок ТРГ ілюструються 

рисунком 3.1, на якому наведено електронно-мікроскопічне 

зображення окремо взятої частинки ТРГ. 
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а) б) 

Рис. 3.1. Електронно-мікроскопічні зображення частинок ТРГ, а) 

збільшення ×100 та б) збільшення ×3000 

На рис .3.2 схематично зображена частинка ТРГ. 

Геометрично частинка характеризується лінійними розмірами 

А, В і d; геометричний зміст величин А і В є зрозумілим з 

рисунку 3.2, а d є усередненим діаметром частинки ТРГ. 

 

B 

A 

d 

 
Рис. 3.2. Схематичний вигляд частинки терморозширеного графіту 

За даними електронно-мікроскопічних досліджень 

порошку ТРГ середні значення параметрів А, В, d складають 

(при довірчій імовірності 0.9), відповідно: 

<А> = (0.52 ± 0.04) мм, <В> = (0.31 ± 0.04) мм, 

<d> = (0.18 ± 0.02) мм, aspect ratio для частинки ТРГ ~ 6.5. 

Як випливає з рисунку 3.1.б, для частинки ТРГ 

спостерігається характерна комірчаста структура, форма 

комірок досить різноманітна, розміри комірок змінюються в 
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широких межах. Стінки комірок досить тонкі, переважно 

нахилені відносно напрямку зондуючого електронного 

променя. Визначені за даними електронно-мікроскопічних 

досліджень середня довжини <l> стінки комірки (в площині 

знімку) та середній ефективний поперечний розмір <deff> 

перерізу складають, відповідно: <l> = (6.4 ± 1.8) мкм, 

<deff> = (7.2 ± 2.1) мкм. Характерна товщина h стінок комірок 

не перевищує (10 – 15) нм. 

3.2. Визначення структурних характеристик 

частинок ТРГ на основі вимірювань питомої 

поверхні та пікнометричної густини  

При розгляді задачі з визначення структурних 

характеристик частинок ТРГ на основі даних вимірювань 

питомої поверхні та пікнометричної густини спираються на 

наступні експериментальні факти: 

- при великих значеннях коефіцієнту терморозширення К 

насипна густина ТРГ є надзвичайно малою (н ~ 10-3 г/см3); 

- при великих значеннях коефіцієнту терморозширення 

питома поверхня ТРГ Spдосягає досить великих значень: 

Sp~ (101  102) м2/г; 

- при значному терморозширенні пікнометрична густина пє 

набагато більшою за ні наближається до значення густини 

чистого графіту. 

Мала величина густини ТРГ н вказує на значну 

внутрішню шпаристість частинок ТРГ. Тобто, лише незначна 

частка об‘єму частинки ТРГ заповнена графітом, а переважна 

частка об‘єму частинки ТРГ є сумарним об‘ємом пор. Той 

факт, що пікнометрична густина ТРГ п є набагато більшою, 

ніж насипна густина н, є незаперечним свідченням того, що 

пори переважно є відкритими, тобто, доступними для 

проникнення рідини або газу, що є важливим при визначені 

питомої поверхні Sp, з оточуючого середовища. Велике 
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значення питомої поверхні Sp частинки ТРГ є наслідком того, 

що лінійні розміри пор набагато менші, ніж лінійні розміри 

частинки ТРГ, а стінки пор є тонкими в порівнянні з лінійним 

розміром пор. 

Оцінимо кількісно структурні характеристики частинок 

ТРГ. 

Позначимо через Vp сумарний об‘єм пор (в розрахунку 

на 1 см3 ТРГ), а через p - площу поверхні пор (в розрахунку 

на 1 см3 ТРГ). Враховуючи, що частка закритих пор є 

незначною, будемо вважати, що Vp і p є сумарним об‘ємом і 

сумарною площею поверхні відкритих пор, відповідно. 

Згідно з визначенням 
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де vPi та Pi є, відповідно, об’ємом та площею поверхні і-

ої пори. Геометрично пори є неправильними 

багатогранниками, але для оцінки геометричних параметрів 

пор прийнятною є апроксимація реальної пори сферичною 

рівновеликою порою. В цьому випадку формули (3.1) 

приймають вигляд: 
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де rP – радіус пори сферичної форми.  

Сумарна поверхня пор p пов‘язана з питомою 
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поверхнею Sp співвідношенням 

 mSPP = , (3.3) 

де m - маса графіту, яка міститься в 1 см3 терморозширеного 

графіту. Величину m можна обчислити за формулою: 
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в якому 0
- густина монокристалічного графіту, hi – товщина 

стінки і-ої пори. 

З рівнянь (3.3) та (3.4) отримуємо 
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Для визначення  Pr  скористаємося рівняннями (3.2), з 

яких маємо 
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В розрахунку на 1 см3 терморозширеного графіту для Vp і 
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Таким чином, для одиниці об’єму ТРГ: 
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де К - коефіцієнт терморозширення. 

З рівнянь (3.6) та (3.7) безпосередньо отримуємо 
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Для кількості пор n в 1 см3 маємо 
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Розрахунки, проведені за формулами (3.5), (3.8) і (3.9), 

дають наступні результати:<h> = 16 нм, <r> = 4.5 мкм, 

<n> = 2.61015 см-3. Ці значення є досить близькими до значень 

аналогічних величин, які були оцінені вище за результатами 

електронно-мікроскопічних досліджень. 

Висновки 

Таким чином, виявлені основні особливості структури 

частинок ТРГ, до яких можна віднести значну ребристість 

бічної поверхні частинок та внутрішню комірчасту будову. 

Частинки ТРГ мають значну внутрішню шпаристість, на що 

вказує дуже малі значенні насипної густини порошка ТРГ, при 
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цьому густина речовини в стінках комірок ТРГ близька до 

густини монокристалічного графіту.  

Запропонована модель, яка  дозволяє адекватно оцінити 

параметри пор частинок ТРГ, зокрема, середню товщину 

стінок та середній радіус пор, а також концентрацію пор за 

результатами вимірювання таких макрохарактеристик, як 

коефіцієнт терморозширення та питома поверхня ТРГ. 

4. Технологічні особливості отримання ТРГ 

4.1. Установка для отримання терморозширеного 

графіту з регульованими і контрольованими 

параметрами 

Отримання терморозширеного графіту включає, як одну 

з технологічних операцій, термообробку інтеркальованого 

графіту. Одне з перших повідомлень про таку термообробку 

описано в [52]. Процедура термообробки полягає в тому, що 

порошок інтеркальованого сірчаною кислотою графіту 

засипають у мішок із графітової тканини, зашивають, а потім 

разом з мішком завантажують у розжарену до певної 

температури камерну піч. При цьому одержаний 

терморозширений графіт залишається в мішку, а газоподібні 

продукти розпаду інтеркалянта вилітають через тканину із 

зони печі. Звичайно, така процедура одержання 

терморозширеного графіту для промислового виготовлення 

непридатна, бо це є періодичний процес, пов’язаний з 

виготовленням мішків із графітової тканини, їх 

завантажанням, зашиванням, термообробкою, остуджуванням, 

вигрузкою терморозширеного графіту і т.д. 

Більш прогресивна процедура термообробки 

інтеркальованого сірчаною кислотою графіту була 

запропонована авторами [53]. Процедура полягає в тому, що 

інтеркальований графіт (так званий “окислений графіт”) 

скидають у шахту печі на псевдозріджений киплячий шар з 
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плавленої кераміки, який розігрівається продуктами згоряння 

етано-повітряної суміші.  

Піч з псевдозрідженим киплячим шаром являє собою 

шахту, футеровану шамотом, яка розділена на дві частини: 

нижня частина шахти має газовий пальник, який розташований 

під прямим кутом до осі шахти і знаходиться поряд з подом 

шахти, верхня частина шахти опирається на нижню, а між 

верхньою і нижньою частинами розташована перфорована 

керамічна перегородка, на яку насипано інертний керамічний 

теплоносій у вигляді куль діаметром до двох міліметрів. 

Пальник приєднано до трубопроводу з повітрям. Між 

пальником і трубопроводами встановлено ротаметри і вентилі 

для регулювання подачі газів. Під час роботи печі керамічний 

теплоносій “закипає” над перфорованою перегородкою. 

В процесі термообробки вологого окисленого графіту в 

печі з псевдозрідженим киплячим шаром окислений графіт 

спершу висихає, і з нього видаляється міжкристалітна вода, 

потім агломерати розтріскуються на окремі шматочки, і, на 

сам кінець, ці шматочки розділяються на ще дрібніші окремі 

часточки, які терморозширяються, підхоплюються продуктами 

згоряння метану та продуктами розпаду окисленого графіту і 

разом з ними летять до бункера-накопичувача. 

Застосування пічки з псевдозрідженим киплячим шаром 

дозволяє проводити процес термообробки окисленого графіту 

в безперервному режимі і одержувати продукт стабільної 

якості. Проте, оскільки терморозширений графіт летить до 

бункера-накопичувача разом з димовими газами і продуктами 

розпаду, то на його поверхні адсорбуються і конденсуються 

згадані продукти. Продуктами розпаду окисленого графіту є 

вода, сірчана кислота, сірководень.Тому певна перевага печі з 

псевдозрідженим киплячим шаром перед піччю з мішком стає 

примарною, оскільки використання терморозширеного графіту 

з кислотністю до рH 1-2 в композиційних матеріалах з 

керамічною або полімерною матрицею стає проблематичним. 
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Крім вказаних недоліків також частина окисленого графіту 

(до 15 %) виноситься з печі без терморозширення. 

В роботі [54] описана вдосконалена піч з 

псевдозрідженим киплячим шаром. У верхній частині шахти 

печі над киплячим шаром додатково встановлюються ще два 

пальники. Це дає змогу підвищити температуру на шляху від 

печі до бункера-накопичувача і відокремлювати 

терморозширений графіт від попутних газів при температурі 

до 6000С. Таким чином було одержано терморозширений 

графіт з рH = (5-5.5), але, внаслідок прямоточного вильоту 

графіту із гарячої зони, певна частка окисленого графіту 

виноситься без терморозширення. 

Як показує попередній досвід, альтернативою 

періодичному процесу термообробки окисленого графіту в 

камерній печі є безперервний процес - в печах з газовими 

пальниками. Але залишається не з’ясованою необхідність 

псевдозрідженого киплячого шару в печі для термообробки 

окисленого графіту.  

В [69] було розроблено і виготовлено шахтну піч з 

газовими пальниками циклонного типу. Конструктивним 

особливостями печі є те, що полум’я пальників даної печі 

направлено зверху вниз на подину печі під кутом 140; три 

пальники розташовано через 1200 по твірній шахти таким 

чином, що їх полум’я б’є в конічну подину, закручується 

всередині шахти і гвинтоподібно піднімається догори.  

Перевага запропонованої циклонної печі в порівнянні з 

відомими печами з псевдозрідженим киплячим шаром полягає 

в тому, що маса графіту, яка оброблюється, знаходиться у 

високотемпературній зоні значно довше (8 - 10) секунд в 

порівнянні з (1.2 - 2) секундами. Це є можливим завдяки 

гвинтоподібній траєкторії руху маси графіту в полум’ї (у 

відомих печах маса графіту рухається знизу вгору 

прямоточно). 
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Схема установки для отримання ТРГ з циклонною 

пічкою наведена на рисунку 4.1.  

Перед початком роботи на установці запалюють один з 

пальників зовнішньої печі, встановлюють його на місце, від 

нього запалюють всі інші пальники, виводять їх на заданий 

режим горіння, регулюючи витрати горючого газу і повітря за 

допомогою відповідних вентилів і ротаметрів, розігрівають піч 

до заданої температури, через певні проміжки часу, знявши з 

патрубка (2) клапан, на подину печі скидають наважку 

окисленого графіту. Готовий продукт вивантажують із 

бункера-накопичувача (6). 

а) б) 

Рис. 4.1. Установка для термообробки окисленого графіту. 

а) принципова схема: 1 - пальник; 2 - патрубок з клапаном; 3 -

 циклонна піч; 4 - П-подібний трубопровід; 5 - фільтр; 6 - бункер; 7 -

 термопари; б) схема сполучення пальника з магістралями метану і 

повітря. 1 - ротаметр; 2 - вентиль; 3 -пальник 

Температура в печі контролюється за допомогою трьох 

термопар, які розташовані: в подині, де відбувається 

терморозширення графіту; на середині висоти печі; на виході 

терморозширеного графіту з печі.  

4.2. Термодинамічний розрахунок складу газової 

фази при терморозширенні графіту в залежності 

від умов спалювання метану і температури печі 

При повному згоранні метану в кисні має місце 

наступна реакція: 
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СН4 + 2О2 = СО2 + 3Н2О. 

Якщо згорання неповне, то в продуктах згорання 

з’являється водень Н2 і чадний газ СО. 

Таким чином, в газовій суміші, що утворилася в 

результаті згорання метану, переважаючими молекулярними 

видами є СО, СО2, Н2, Н2О і СН4. Кількість кисню О2 є 

незначною (метан згорає при недостачі кисню), а наявність в 

суміші азоту N2 можна не враховувати через його хімічну 

інертність . 

Спочатку отримаємо рівняння, що описують стан 

термодинамічної рівноваги молекулярних видів в газовій 

суміші. Виберемо відповідні хімічні реакції: 

 СН4 + Н2О = СО + 3Н2 (4.1.) 

 СО2 + Н2 = СО + Н2О. 

Рівняння збереження кількості елементів мають вигляд: 

 OHOCOCм

HCHHH

HCOCOCC

nnnn

nnnn

nnnn

22

4022

42

2

422

++=

++=

++=

, (4.2) 

де: OHC nnn ,, - кількість молів відповідних хімічних елементів, 

а 
OHHHCOCOC nnnnn

2242
,,,,  - кількість молів відповідних 

молекулярних видів. Надзвичайно важливою є та обставина, 

що величини 
HC nn ,  і On  визначаються тільки вихідними 

кількостями метану і повітря, що поступають в камеру, і не 

залежать від температури і тиску в камері. 

На основі рівнянь (4.1) та (4.2 )можна записати наступні 

співвідношення для констант рівноваги: 
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К1(Т) і К2(Т) обчислюються за формулами: 
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Рi - парціальний тиск молекулярного виду і 0

i  - хімічний 

потенціал i-ої речовини в стандартному стані. 

Рівняння (4.3) можна привести до вигляду: 

 ,)(;)(
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TK

nnn
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TK




=




=  (4.5) 

де враховано, що Р = 1 атм. 

Об’єднуючи рівняння (4.5) і (4.2), отримаємо систему 

рівнянь, що описує стан термодинамічної рівноваги в газовій 

суміші. 

На цьому етапі зручно ввести параметр x , що 

характеризує ступінь недозгорання метану, за допомогою 

співвідношення:  

 ,

2

4

O

HC

N

N
x =  (4.6)  

де: 
4HCN  і 

2ON , відповідно, є вихідні кількості молів метану і 

кисню, що вводяться в камеру. Далі, без обмеження 

загальності, можна накласти на 
4HCN  і 

2ON  умову: 

 1
24
=+ OHC NN . (4.7) 
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Тобто, всі розрахунки проводяться для сумарної 

кількості СН4 і О2 на вході в систему (камеру), що дорівнює 

1 молю (тиск в камері Р = 1 ат). 

Із (4.6) і (4.7) випливає, що: 

 
x

моль
NO

+
=

1

1
2

. (4.8) 

Виражаючи в рівняннях (4.2) величини HC nn ,  і On  

через x , указану вище систему рівнянь можна привести до 

вигляду: 
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. (4.9) 

Система рівнянь (4.9) може бути розв’язана відносно 

величин OHHOCOCHC nnnnn
2224

,,,, , які, таким чином, 

визначаються температурою газу (через константи рівноваги 

К1(Т) і К2(Т) і параметром x . 

В таблиці 4.1 наведено значення констант рівноваги К1 

та К2 в залежності від температуриТ0. Розрахунок К1 та К2 

проводився з використанням табличних значень [57, 58] для 

хімічних потенціалів і-ої речовини в стандартному стані. 

Однією з основних характеристик роботи печі є 

коефіцієнт недопалу, який визначається як відношення об’єму 

поданого на вхід пальникового пристрою повітря Vпов до 
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теоретично необхідного об’єму повітря V0
пов для повного 

згорання метану: 

 
0

пов

пов

V

V
= .  (4.10) 

Таблиця 4.1. Розраховані значення констант рівноваги К1 та К2 

в залежності від температури Т0 

Т0, 0С К1 К2 

300 0.2510-2 0.01 

400 0.4510-4 0.085 

500 0.8010-2 0.20 

600 0.45 0.42 

700 0.11102 0.66 

800 0.15103 0.95 

900 0.15104 1.29 

1000 0.80104 1.70 

1050 0.17105 1.90 

1100 0.36105 2.14 

1150 0.80105 2.40 

1200 0.16106 2.75 

1250 0.37106 2.88 

1300 0.83106 3.02 

Використовуючи рівняння стану для ідеального газу, із 

якого випливає, що об’єм газу при даній температурі і тиску 

пропорційний числу молів, вираз (4.10) можна переписати у 

вигляді: 

 ,
00

2

2

O

O

‰”•

‰”•

N

N

N

N
==  (4.11) 

де 
2ON  і 

0

2ON  - число молів кисню, що містяться, відповідно, в 

повітрі, яке подається на вхід пальників, і в теоретично 

необхідній для повного згорання пального кількості повітря. 
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Знайдемо зв’язок коефіцієнта  з параметром 

2

4

O

HC

N

N
x = , який був введений раніше. У відповідності з 

реакцією горіння метану  

 СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О (4.12) 

при повному його згоранні 

 5.0
00

2

4 ==
O

HC

N

N
x , (4.13) 

звідки витікає 

 
o

O

O

N

N

x

x

2

2

0

= . (4.14) 

Порівнюючи (4.11) з (4.14) і враховуючи (4.13), 

отримаємо: 

 

4

2

2

5.0

HC

O

N

N

x
== . (4.15) 

Таким чином, згідно з (4.15), величина вхідного 

коефіцієнту недопалу пального дорівнює відношенню числа 

молів кисню, що вміщується в об’ємі повітря Vпов і подається 

на вхід пальників, до подвоєного числа молів метану, що 

вміщується в об’ємі пального Vпал, який подається на вхід 

пальників за той же час. При повному згоранні метану  → 1 у 

відповідності з реакцією (4.12). Для практичних розрахунків 

величини  з входу, тобто з вимірювання витрати повітря і 

пального за одиницю часу на вході пальників, можна 

скористатися наступним виразом: 



 

105 

 

 

 

с

нм
V

с

нм
V

HC

пов

3

3

4
67.42 

= , (4.16) 

де поява коефіцієнту 4.76 пов’язана з вмістом в 1 нм3 повітря 

21% кисню. 

4.3. Розрахунок теплових режимів роботи печі 

висхідного потоку 

На рисунку 4.2 схематично зображена піч висхідного 

потоку для отримання ТРГ.  

 
Рис. 4.2. Схематичне 

зображення печі висхідного 

потоку для отримання ТРГ: h 

– висота камери згорання, R0 

та Ri, відповідно, внутрішній 

та зовнішній радіуси 

У камеру згорання печі 

висхідного потоку, що має вигляд 

"склянки" (об'єму циліндричної 

форми), подається пальна суміш 

із метану CH4 і повітря. При 

згоранні пальної суміші 

виділяється певна теплова 

потужність WQ; яка зв'язана з 

молярною витратою 

метану 
dt

dN
r

CH

CH
4

4
=  

співвідношенням W H rQ CH CH= 
4 4

. 

У цих рівняннях 
4CHdN - кількість молей метану, що 

надходять до "склянки" за час dt , 
4CHH - молярна теплота 

повного згорання метану.  Необхідно визначити молярну 

витрату метану, що подається до камери згорання, яка 

забезпечить задану температуру TG  газу в камері. Описаний 

розрахунок молярної витрати метану є певною мірою 

оціночним: фактично розраховується верхня межа молярної 



 

106 

 

 

витрати метану, яка забезпечує задану температуру газу в 

камері згорання. 

Відповідна корекція молярної витрати метану, 

необхідної для одержання заданого значенняTG, може бути 

зроблена на базі знайдених експериментально уточнень в 

взаємозв'язку 
4CHr  і TG, тому що схемою установки для 

виготовлення ТРГ передбачений незалежний вимір TG. 

Розглянемо випадок, коли в камеру в одиницю часу 

надходять кількості метану і кисню, що забезпечують повне 

згорання метану. Це значить, що молярні витрати метану rCH4
і 

кисню rO2 повинні відповідати рівнянню реакції (4.12). 

Молярна витрата кисню 
2Or , що забезпечує повне 

згорання метану, у відповідність із рівнянням реакції (4.12), 

зв'язана із молярною витратою метану співвідношенням 

 
42

2 CHO rr = . (4.17) 

Крім метану і кисню, в камеру згорання надходить 

також азот, що міститься в повітрі, а також незначні кількості 

домішок водяної пари та двоокису вуглецю. Наявністю цих 

домішок будемо в даному розрахунку нехтувати. 

Співвідношення молярних концентрацій кисню й азоту в 

повітрі відоме (21% кисню і 79% азоту). Це дозволяє 

визначити молярні витрати кисню rO2 й азоту rN2 , а також 

продуктування CO2 ( dtdNp COCO /
22

= ) і H2O ( )/
22

dtdNp OHOH =  

через молярну витрату метану rCH4 , а саме: 
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=
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2  ;
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CHOHCHCO
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Теплова потужність WQ
, яка виділяється при згоранні 

метану в атмосфері повітря, розсіюється в навколишнє 

середовище за рахунок трьох процесів: 

• процес теплопровідності через бічні стінки і нижню основу 

"камери"; 

• евакуація тепла нагрітими продуктами згорання метану;  

• теплове випромінювання через верхню відкриту основу 

"камери". 

Рівняння теплового балансу має вигляд: 

 
321 WWWWQ ++= , (4.19) 

в якій W1 - теплова потужність, що розсіюється за рахунок 

процесу теплопровідності через стінки "камери", W2 - теплова 

потужність, що евакуюється продуктами згорання, W3 -

 теплова потужність, що розсіюється за рахунок 

випромінювання. 

Перейдемо до розрахунку величин W1, W2, W3, які 

входять до рівняння (4.19). 

Введемо наступні позначення: R0 - внутрішній діаметр 

камери, Rі - зовнішній діаметр камери, h - висота камери, k -

 коефіцієнт теплопровідності матеріалу (шамот), із якого 

виготовлена камера, Т - різниця між температурою продуктів 

згорання метану в камері та навколишнього середовища T0 . 

Конструкція камери згорання забезпечує інтенсивний 

вихровий рух продуктів згорання метану в межах камери 

згорання. Наслідком цього є: 

1. Однорідність температурного поля газового 

середовища в межах камери. 

2. Мала різниця температури внутрішньої поверхні 

камери і температури TG. 

Безпосередній вимір температури зовнішньої поверхні 

камери показує, що її значення відрізняється від температури 

навколишнього середовища на малу величину в порівнянні з 
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TG. Таким чином, при розрахунку теплового потоку через 

стінки камери будемо вважати температуру внутрішньої 

поверхні камери рівною TG, а температуру зовнішньої 

поверхні камери рівній температурі навколишнього 

середовища. У зазначених наближеннях : 

 ( )    1

01

2

0

1

011 /ln2
−−

−+= RRRTkRRThkW . (4.20) 

Обчислення значення W2 проводиться за формулою: 

 )()()(
2222222 GNNGOHOHGCOCO THrTHpTHpW ++= , (4.21) 

у якій )( ),( ),(
222 GNGOHGCO THTHTH 

 
- зміни тепловмісту 

двоокису вуглецю, води й азоту, відповідно, при їх нагріванні 

від T0до TG. З урахуванням співвідношень (4.9) рівнянню (4.21) 

можна надати вигляд: 

 
4222

)}(52.7)(2)({2 CHGNGOHGCO rTHTHTHW ++= . (4.22) 

Експериментальні температурні залежності 

)( ),( ),(
222 GNGOHGCO THTHTH   у вигляді таблиць наведено в 

[655].В роботі подані аналітичні вирази, що апроксимують ці 

залежності (у Дж/моль): 

3622 10536.110011.135.3612114)(
2

TTTTHCO −++−= −− . (4.23) 

3723 10177.71023.8284.278760)(
2

TTTTH OH −++−= −− . (4.24) 

3723 10103.51001.411.268121)(
2

TTTTH OH −++−= −− . (4.25) 

Теплова потужність W3, що розсіюється за рахунок 

теплового випромінювання, розраховується за формулою 

 )( 4

0

42

03 TTRW G −= , (4.26) 

в якій  - константа Стефана-Больцмана. 
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Рівняння теплового балансу (4.19) може бути 

розв‘язане відносно витрати метану rCH4 , а саме: 

 1

31 )}(5.7)(2)({)(
22244

−++−+= GNGOHGCOCHCH THTHTHHWWr , (4.27) 

після чого необхідна для повного згорання об'ємна витрата 

повітря при нормальному тискові V

AIRr  (у м3/с) знаходиться за 

допомогою співвідношення  

 ,52.9
4

V

CH

V

AIR rr =  (4.28) 

 
44

3104.22 CH

V

CH rr = −
. (4.29) 

У конкретних розрахунках теплових режимів печі 

висхідного потоку використовувалися наступні значення 

величин, що містяться в наведених вище рівняннях: R0 = 0.05м, 

Rі = 0.1м, h = 0.15м, 

моль

Дж
HCH

5104.8
4

=
, Км

Вт
k


= 93.0

, . 

Результати розрахунків ілюструються графіками, 

наведеними на рисунку 4.3.  

a) б) 

Рис. 4.3. Залежність об'ємної витрати метану 
V

CHr
4

(а) та повітря 
V

AIRr (б), 

які подаються в камеру згорання, від температури в камері згорання Т 
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Таким чином, шахтна піч циклонного типу дозволяє 

регулювати та контролювати параметри процесу отримання 

терморозширеного графіту. Перевагою шахтної пічки 

циклонного типу є гвинтоподібна траєкторія руху маси графіту 

в полум’ї, яка забезпечується певним розташуванням 

пальників та конструкцією подини печі та дозволяє 

регулювати час знаходження інтеркальованого графіту у 

високотемпературній зоні, що дає змогу провести повне його 

терморозширення. Шахтна піч циклонного типу дозволяє 

контролювати та регулювати окислювальні (H2O, CO2) та 

відновлювальні (Н2, СО) компоненти в продуктах згорання 

метану, що дає змогу впливати на кількість небажаних 

домішок (наприклад, сірки) в терморозширеному графіті. 

Методологія розрахунку теплового та газового режимів роботи 

шахтної печі дозволяє контролювати витрати на вході 

пальників метану та повітря, визначати і регулювати 

температуру та склад газової фази в печі. 

4.4. Режим терморозширення графіту, 

інтеркальованого сірчаною кислотою 

Для отримання терморозширеного графіту в порошок 

графіту, інтеркальованого H2SO4, швидко нагрівався від 

початкової температури Т0  300 К до кінцевої температури Т1, 

величина якої визначалась режимом нагріву порошку 

інтеркальованої сполуки графіту. Важливою характеристикою, 

що визначає перебіг процесу терморозширення, є швидкість 

нагріву частинок ІСГ 

 


−
= 01 TT

dt

dT
vT , (4.30) 

де  - час, необхідний для закінчення процесу 

терморозширення. 

Нагрівання вихідних частинок ІСГ з метою отримання 

терморозширеного графіту здійснюється двома методами. 
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• В печі шахтного типу шляхом розміщення заданої 

кількості вихідного порошку ІСГ в попередньо нагріту до 

температури Т1 ємність. Цей метод отримання ТРГ є суто 

експериментальним; його безсумнівною цінністю є можливість 

візуального спостереження за макроскопічним перебігом 

процесу терморозширення і, як наслідок, безпосередня оцінка 

характерного часу терморозширення  і швидкості нагріву vT 

вихідних частинок ІСГ. 

• В печі висхідного потоку продуктів згорання CH4, 

конструкція якої забезпечує високий ступінь конвекції 

продуктів згорання CH4 в об’ємі нагріву частинок ІСГ. Піч 

висхідного потоку дозволяє отримувати терморозширений 

графіт високої якості в досить значній кількості, що є 

необхідним при використанні ТРГ для виготовлення виробів 

промислового призначення. 

При отриманні терморозширеного графіту в печі 

висхідного потоку продуктів згорання CH4 виникає 

необхідність визначення теплового режиму терморозширення 

ІСГ. Безпосереднє визначення теплового режиму 

терморозширення частинок ІСГ в печі висхідного потоку є 

досить складним. По-перше, в області нагріву частинок ІСГ 

рух продуктів згорання CH4є циркулярно (циклонно) 

конвективним; кількісні характеристики цього руху 

(просторовий розподіл швидкостей, наявність локальних 

вихорів,  параметри руху газу поблизу поверхонь частинок ІСГ 

і т. і.) не є визначеними. По-друге, виникають певні проблеми 

з визначенням характерного часу нагріву частинок ІСГ. 

Дійсно, евакуація терморозширених частинок графіту з камери 

згорання потоком продуктів згорання CH4 відбувається при 

досягненні певного ступеня терморозширення або певної 

усередненої густиниTРГ. Пряме експериментальне визначення 

усередненого часу нагріву, який необхідний для досягнення 

заданого коефіцієнту терморозширення, є неможливим. Отже, 
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видається перспективним опосередковане визначення 

теплового режиму нагріву частинок ІСГ при терморозширенні 

в печі висхідного потоку шляхом порівняння характеристик 

отриманого ТРГ з результатами досліджень процесу 

терморозширення в печі шахтного типу. 

Відзначимо суттєві особливості процесів 

терморозширення ІСГ в печі шахтного типу і в печі висхідного 

потоку продуктів згорання CH4 циклонного типу. В печі 

шахтного типу значення параметрів процесу Т1 та vT є 

функціонально залежними. В печі висхідного потоку 

продуктів згорання CH4 циклонного типу параметри Т1 та vT є 

до певної межі незалежними. Дійсно, в печі висхідного потоку 

продуктів згорання CH4 циклонного типу значення параметру 

T1і газодинамічні параметри руху продуктів згорання CH4, 

зокрема, характер руху газового середовища в околі поверхонь 

частинок ІСГ не зв’язані функціональною залежністю.  

Суть опосередкованого методу визначення режиму 

терморозширення ІСГ полягає в наступному. На основі 

дослідів по терморозширенню інтеркальованих сполук графіту 

будуються залежності усередненої густини терморозширеного 

графіту TРГ від температури терморозширення ІСГ T1 та 

швидкості нагріву при терморозширенні ІСГ vT, отже, 

будуються емпіричні залежності TРГ(T1)та TРГ(vT). За 

знайденими залежностями визначаються параметри T1 та vT, 

що відповідають усередненій густині 0TРГ терморозширеного 

графіту, виготовленого в печі висхідного потоку продуктів 

згорання CH4 циклонного типу. Саме значення параметрів T1 

та vT вважають такими, що визначають тепловий режим 

терморозширення ІСГ в печі висхідного потоку продуктів 

згорання CH4 циклонного типу. 

Тепловий режим терморозширення в печі висхідного 

потоку продуктів згорання CH4 циклонного типу визначається 

умовами 



 

113 

 

 

 






=

=

.)(

;)(

0

0

1

TEGTTEG

TEGTEG

v

T
. (4.31) 

На рисунку 4.4 зображено графіки залежностей TРГ(T1) 

та TРГ(vT), відповідно.  

Визначені на основі опосередкованого методу теплові 

параметри терморозширення ІСГ графіт - H2SO4 першої та 

другої стадій в печі висхідного потоку наведені в таблиці 4.2. 

а) б) 

Рис. 4.4. Емпіричні залежності TРГ(T1)(а) та TРГ(vT)(б), побудовані на 

основі дослідження терморозширення ІСГ графіт - H2SO4в печі 

шахтного типу. 1, 2 - номер стадії SІСГ. T1
1та T1

2 - температури 

закінчення процесу терморозширення в печі висхідного потоку для 

густини TРГ, що відповідає першому з рівнянь (4.31), vT
1 та vT

2- 

швидкості нагріву частинок ІСГ в печі висхідного потоку для густини 

TРГ, що відповідає другому з рівнянь (4.31) 

Таблиця 4.2. Визначені на основі опосередкованого методу 

теплові параметри терморозширення T1 та vT ІСГ ІСГ з H2SO4, різних 

стадій в печі висхідного потоку 

Номер стадії S T1, К vT, К/с 

1 710 9.7 

2 826 15.3 

Значення теплових параметрів терморозширення T1 та 

vT, наведені в таблиці 4.2, відповідають експериментально 

визначеному значенню 0TРГ = 10 мг/см3. Температури T1
1 та 
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T1
2 досить суттєво відрізняються від температури газового 

середовища TG в камері згорання (TG = 1373 K в даному 

досліді). Ця різниця пояснюється тим, що частинки 

терморозширеного графіту евакуюються з камери згорання 

продуктами згорання СН4 при досягненні ними деякої густини 

0TРГ , що відбувається при T1 < TG. 

4.5. Хімічний склад вихідного та терморозширеного 

графіту 

В роботі [64] методом Оже - спектроскопії було 

проведено ретельне дослідження хімічного складу графіту, 

інтеркальованого H2SO4 і терморозширеного в печі висхідного 

потоку продуктів згорання СН4. Перед проведенням 

дослідження хімічного складу терморозширеного графіту 

отриманий в печі висхідного потоку продуктів згорання 

СН4ТРГ попередньо пресувався. Методом Оже-спектроскопії 

визначався як хімічний склад поверхневого шару зразку ТРГ, 

так і розподіл вмісту домішок по глибині зразка, для чого 

поверхневі шари ТРГ поступово видалялись шляхом іонного 

травлення. 

Результати аналізу хімічного складу ТРГ містяться в 

таблиці 4.3 [64]. 
Таблиця 4.3. Розподіл вмісту елементів в зразку ТРГ (в 

атомних процентах) за глибиною h від поверхні зразка 

Глибина h, нм С О Fe S Cl Ca 

0.0 93.8 3.5 1.1 0.5 0.8 0.3 

2 95.4 2.1 1.5 0.4 0.4 0.1 

5 96.1 1.4 2.0 0.4 0.1 0.1 

10 96.5 1.3 1.8 0.2 0.1 0.1 

20 96.8 1.2 1.8 0.2 0.0 0.0 

40 97.2 1.1 1.50 0.1 0.0 0.0 

90 98.3 0.8 0.9 0.0 0.0 0.0 

150 98.7 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0 

200 99.4 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 

300 99.5 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 
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Аналіз даних таблиці 4.3 дозволяє зробити певні 

висновки про хімічний склад зразків ТРГ, а також, про 

хімічний склад вихідного графіту. По-перше, розподіл 

концентрацій хімічних елементів по глибині травлення 

показує, що зразок ТРГ переважно складається з чистого 

карбону. Незначні домішки сірки, хлору та кальцію 

спостерігаються для глибин травлення h < 40 нм і з‘являються, 

вірогідно, внаслідок забруднення поверхні зразка при його 

виготовленні. 

При глибинах травлення h > 40 нм крім карбону в 

зразку спостерігаються лише домішки кисню та заліза. 

Причиною наявності незначної домішки кисню є його 

адсорбція на поверхні відкритих порожнин (пор), які існують в 

зразку. Що стосується незначної домішки заліза в зразку ТРГ, 

вірогідною причиною його наявності в зразку ТРГ є 

присутність незначної кількості заліза в вихідному графіті. 

Наведені в таблиці 4.3 дані ілюструються рисунком 4.5, 

на якому зображено розподіл за глибиною травлення h 

концентрації домішок (за даними роботи [64]). 

Аналіз даних, наведених в таблиці 4.3, та графіків, 

поданих на рисунку 4.5, дозволяє зробити принаймні два 

важливих висновки. 

1. Як вихідний графіт, так і терморозширений графіт з 

хімічної точки зору є практично чистим карбоном. 

В процесі терморозширення ІСГ на основі 

H2SO4кінцевий продукт не містить сірки, що свідчить про 

досить досконалу технологічну схему отримання ТРГ в печі 

висхідного потоку продуктів згорання CH4і, відповідно, вдалу 

конструкцію печі висхідного потоку. Значення другого 

висновку важко переоцінити. Дійсно, якість ТРГ, як 

проміжного продукту для виготовлення різноманітних виробів 

(ущільнень, антифрикційних вузлів для застосування в різних 

галузях промисловості) значною мірою визначається хімічною 

інертністю ТРГ. Наявність залишків H2SO4 в результуючому 
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продукті різко погіршує експлуатаційні якості ТРГ, а 

подальше видалення залишків H2SO4 потребує значних 

енергетичних і часових витрат. 

 

 
Рис. 4.5. Розподіл концентрацій домішок в зразку ТРГ по глибині 

травлення h [64] 

2.  

Таким чином, режим отримання порошку ТРГ в печі 

висхідного потоку характеризується двома основними 

параметрами: температурою Т1закінчення процесу 

терморозширення і швидкістю нагріву vT частинок ІСГ. Для 

цих величин непрямим методом визначено: 
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Висновки 

Вуглецеві матеріали завдяки унікальному поєднанню в 

них високої корозійної та термічної стійкості з низькою 

густиною знаходять все більш широке застосування в різних 

галузях промисловості. Пошук нових матеріалів, які 

відповідають сучасним вимогам, що висуваються до 

конструкційних матеріалів в авіа та автомобілебудуванні, при 

розробці космічної техніки, енергетики, призвів до створення 

композиційних вуглецевих матеріалів. Однак, традиційні 

технології, які базуються на використанні вуглецевих волокон, 

піролітичних форм графіту є, як правило, вкрай 

енергомісткими. Отже, розробка нових технологій отримання 

композиційних матеріалів на основі природного графіту є 

дуже перспективною. Тому розробка методів отримання нових 

карбонових матеріалів з комплексом регульованих фізико-

механічних властивостей, які, крім переваг графітових 

матеріалів, мають ще високорозвинену поверхню та прекрасну 

здатність до формування та виготовлення яких потребує 

значно менших витрат енергії, є нагальною потребою 

сучасного матеріалознавства. Вирішення цієї задачі вимагає, 

перш за все, теоретичного осмислення та детального 

експериментального дослідження закономірностей процесів 

отримання чистого терморозширеного графіту. На основі 

аналізу фізичних характеристик графіту та інтеркалянтів, з 

урахуванням наявних в літературі даних з дослідження 

процесів отримання ІСГ різних типів розроблено фізичну 

модель існування ІСГ, яка враховує, в першу чергу, той факт, 

що за рахунок великої різниці температур плавлення графіту і 

інтеркалянта зміна фізичних властивостей ІСГ з температурою 

обумовлена, в основному, зміною термодинамічних 

характеристик інтеркалянта, який знаходиться між шарами 

графіту в ІСГ. 
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На основі запропонованої фізичної моделі ІСГ 

розроблено теорію, яка базується на фундаментальних 

положеннях рівноважної термодинаміки: умовах міжфазної 

рівноваги, тобто рівності хімічних потенціалів компонент і 

рівняннях термодинаміки для бінарних розчинів. В рамках 

розробленої теорії вперше отримано рівняння, що визначають 

температурну область термодинамічної стійкості кожної стадії 

в інтеркальованих сполуках графіту, а також встановлено, що 

відносна парціальна зміна ентропії при переході молекул із 

чистого конденсованого стану інтеркалянту в шари 

інтеркалянту в графіті є від’ємною, що вказує на більш 

упорядкований стан інтеркалянту в графіті, ніж в чистому 

інтеркалянті, і не залежить від температури. Ці висновки 

дозволяють визначати широкий спектр технологічних 

параметрів отримання інтеркальованих сполук графіту заданої 

стадії для різних типів інтеркалянтів, тобто цілеспрямовано 

проводити експериментальні дослідження (безумовно, з 

орієнтацією на розробку технології виготовлення ІСГ). 

Основні висновки та результати розробленої теорії ретельно 

проаналізовані шляхом порівняння їх з експериментальними 

результатами для широкого спектру ІСГ як донорного, так і 

акцепторного типів. Для ряду ІСГ розраховано такі 

термодинамічні характеристики, як активність інтеркалянта і 

зміна його хімічного потенціалу при переході з чистого 

конденсованого стану інтеркалянта в стан в шарах ІСГ для 

різних стадій сполуки. 

На основі детальних систематичних експериментальних 

досліджень основних закономірностей процесу 

терморозширення інтеркальованого графіту визначений вплив 

типу і концентрації інтеркалянта, дисперсності вихідного 

графіту, умов терморозширення на характеристики 

терморозширеного графіту. На прикладі дослідження ряду 

інтеркальованих сполук графіту (інтеркалянти SbCl5, ICl, 

H2SO4), показано, що залежність коефіцієнту 
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терморозширення від температури для всіх ІСГ має яскраво 

виражений пороговий характер, величина коефіцієнту 

терморозширення, а також морфологічні особливості 

терморозширеного графіту суттєвим чином залежать від стадії 

сполуки, типу інтеркалянта і швидкості нагріву. Температура 

початку терморозширення визначається типом і 

концентрацією інтеркалянту і не залежить від дисперсності 

вихідного графіту і швидкості нагріву. На основі розробленої 

термодинамічної теорії процесу інтеркалювання, а також 

аналізу експериментальних даних з процесу терморозширення, 

запропоновано фізичну модель терморозширення, що дозволяє 

оцінювати температуру початку терморозширення, величину 

коефіцієнту терморозширення в залежності від типу 

інтеркалянта, швидкості нагріву і інших параметрів.  

На основі результатів теоретичного та 

експериментального дослідження процесів терморозширення 

графіту створено дослідно-промислову установку для 

отримання терморозширеного графіту, що має ряд 

конструктивних особливостей в порівнянні з тими аналогами, 

що є в світовій практиці. Удосконалена конструкція 

розташування газових пальників, строгий контроль за складом 

газової горючої суміші і температурою терморозширення 

дозволяють отримувати в такій печі терморозширений графіт 

високої якості з низькою концентрацією сірки (<0.1%ат.).  
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