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Використані скорочення 

 

ВМ – вуглеграфітові матеріали 

ВОПГ – високоорієнтований піролітичний графіт 

ПГА – піролітичний графіт анізотропний 

ПГІ – піролітичний графіт ізотропний 

АмВ – аморфний вуглець 

ВВ – вуглецеві волокна 

ПАН- волокна - поліакрілнітрилові волокна 

PDF - pitch derived fibers - волокна, отримані з кам’яновугільної смоли 

СВМ-модель - модель Слончевського-Вейсса-Макклюра 

ДД-модель- модель Джонстона-Дрессельхауза  

Tто – температура теплової обробки 

ІСГ - інтеркальовані сполуки графіту  

МО – металоксид 

ЕРС – електрорушійна сила 

ТРГ - терморозширений графіт 

ТКО - температурний коефіцієнт опору 
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Вуглець грає значну роль не тільки в живій, але й в неживій природі. 
Навряд чи можна назвати хімічний елемент, який мав би більше 
розповсюдження, ніж вуглець. Тільки в твердому стані вуглець існує в 
декількох структурних модифікаціях, які значно відрізняються за своїми 
фізико-хімічними властивостями.  

До недавнього часу були відомі три модифікації вуглецю: алмаз, в якому 
реалізується sp3 - гібридизація, графіт -  в якому за рахунок sp2 - гібридизації 
атоми вуглецю мають по три ковалентні зв'язки в одній площині, що приводить 
до утворення сіток з правильних гексагонів, та карбід -  модификація 
конденсованого вуглецю, що складається з sp – гібридизованих атомів вуглецю, 
упакованих в паралельні ланцюжки. Відкриті на протязі останніх десятиріч нові 
форми вуглецевих структур – фулерени та вуглецеві нанотрубки - можна 
розглядати як четверту модифікацію вуглецю. При цьому твердий вуглець в 
кожній структурній модифікації має цілий ряд унікальних властивостей: від 
термічної та хімічної стійкості до неординарних електронних властивостей.  

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.  

Вуглецеві матеріали є основою для створення інтеркальованих сполук 
графіту - тобто сполук, які утворюються при введенні мономолекулярних шарів 
різних речовин між шарами графіту. 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 наноструктурних 
матеріалів з керованим комплексом властивостей.  

Інтеркальовані сполуки графіту також є вихідним матеріалом для 
отримання ще одного перспективного конструкційного матеріалу - 
терморозширеного графіту. Терморозширений графіт використовується для 
створення 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 
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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 площинам графіту. 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 інтеркалянту і номеру 
стадії сполуки, тобто можливість змінювати і контролювати ступінь 
розупорядкованості зразків в широкому інтервалі робить інтеркальовані 
сполуки ідеальним модельним матеріалом для вивчення фізичних властивостей 
двовимірних структур. 

Запропонований навчальний посібник створений на основі курсу лекцій з 
фізики вуглецевих матеріалів, який викладається студентам фізичного 
факультету, що навчаються за спеціалізацією “Фізичне матеріалознавство”.  

Посібник складається з чотирьох розділів. У першому розділі узагальнені 
відомості про структурні особливості графіту, проаналізовані дефекти 
кристалічної структури монокристалічного графіту. В розділі проведений 
детальний аналіз методів отримання та параметрів кристалічної структури 
штучних вуглеграфітових матеріалів, в тому числі вуглецевих волокон. Окремі 
параграфи розділу присвячені розгляду моделей електронної структури 
монокристалічного графіту, а також опису моделей електронної структури 
вуглеграфітових матеріалів з різним ступенем структурної досконалості.  

В другому розділі викладені загальні відомості про структурні 
особливості інтеркальованих сполук графіту та методи їх дослідження. В 
розділі детально розглянуті питання механізмів та кінетики процесу 
інтеркалювання, описані методи отримання інтеркальованих сполук графіту. 
Особлива увага в розділі приділена термодинамічній моделі утворення та 
стабільності інтеркальованих сполук графіту. В розділі також детально 
розглянуті моделі електронної структури інтеркальованих сполук графіту. 

Третій розділ присвячений визначенню механізмів переносу заряду і 
пов’язаних з цим електротранспортних властивостей вулеграфітових матеріалів 
з різним ступенем структурної досконалості. В розділі детально проаналізовані 
електротранспортні властивості такі, як електропровідність, провідність в 
магнітному полі, термо-ерс для вуглеграфітових матеріалів з структурою, 
подібною до структури монокристалічного графіту, дрібнокристалічних та 
невпорядкованих вуглеграфітових матеріалів, визначенні чинники, що 
зумовлюють той або інший вигляд температурної залежності цих властивостей. 
Окремим питанням розглянуті закономірності зміни електротранспортних 
властивостей вуглеграфітових матеріалів в процесі формування впорядкованої 
графітової структури. 
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В четвертому розділі розглянуті питання, пов’язані з 
електротранспортними властивостями інтеркальованих сполук на основі 
структурно різних вуглеграфітових матеріалів в широкому температурному 
інтервалі. В розділі детально розглянуті механізми формування 
електротранспортних властивостей інтеркальованих сполук, показані 
відмінності в властивостях інтеркальованих сполук на основі структурно різних 
вуглеграфітових матеріалів та проаналізовані причини таких відмінностей. 
Окремі параграфи розділу присвячені розгляду таких питань, як прояв в 
електротранспортних властивостях ефектів слабкої локалізації та електрон-
електронної взаємодії носіїв заряду, ефекту фононного захоплення носіїв 
заряду, фазових перетворень в шарах інтеркалянту. 

Питання, які розглядаються в даному посібнику, не вичерпують всіх 
аспектів фізики вуглецевих матеріалів. За межами розгляду залишились, 
зокрема, питання фізики нановуглецевих матеріалів, композиційних матеріалів 
на основі вуглецю. Обмеженість обсягу видання не дозволила детально 
висвітлити ці теми. Значну увагу в посібнику приділено викладанню 
оригінальних результатів експериментальних досліджень кінетичних 
властивостей вуглеграфітових матеріалів та інтеркальованих сполук на їх 
основі. 

Дане видання, на думку авторів, буде корисним для аспірантів та 
студентів, що навчаються за відповідними спеціальностями, а також фахівців в 
області фізичного матеріалознавства, зокрема в області фізики вуглецевих 
матеріалів. 
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РОЗДІЛ 1. СТРУКТУРА ВУГЛЕГРАФІТОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

1.1. АЛОТРОПНІ ВИДОЗМІНИ ВУГЛЕЦЮ 

Вуглець є елементом ІV групи ІІ періоду періодичної системи елементів. 
Вуглець має атомну масу 12 і порядковий номер 6, тобто, ядро вуглецю 
складається з 6 протонів і 6 нейтронів, а на орбіталях знаходиться 6 електронів. 
Розподіл електронів за електронними рівнями є таким: на першому рівні 
знаходиться два s-електрони (1s2), на другому рівні знаходиться чотири 
електрони: два s-електрони та два р-електрони (2s22p2). В основному стані 
зовнішній електронний рівень атому вуглецю має структуру, наведену на рис. 
1а. 

 
     C                                             C* 

  
2s    2px 2py 2pz                            2s    2px 2py 2pz 
а) 2s22p2   б) 2s12p3 

Рис. 1.1. Електронна будова зовнішнього електронного рівня атому вуглецю: а) в 
основному стані; б) – у збудженому стані 

Таким чином, в основному стані атом вуглецю має два неспарених 
електрони, за рахунок яких можуть утворюватися два ковалентні зв’язки. 
Проте, для вуглецю більш характерними є сполуки, в яких він виступає 
чотирьохвалентним. У збудженому стані в атомі вуглецю відбувається 
роз’єднання 2s-електронів і перехід одного з них на 2р-орбіталь (рис. 1.1б). 
Такий атом має чотири неспарених електрона, які можуть утворювати чотири 
ковалентні зв’язки. Затрати енергії на роз’єднання спарених електронів 
компенсуються енергією, що виділяється при утворенні загальних електронних 
пар, що зв’язують атоми між собою. 

Ізольовані атоми вуглецю при утворенні конденсованої фази 
перетворюються за рахунок s  p переходів в стійкі електронні стани sp, sp2, 
sp3, тобто, для вуглецю може реалізовуватися sp, або sp2, або sp3- гібридизації. 
При гібридизації початкова форма та енергія електронних хмаринок атому 
змінюється і утворюються електронні хмаринки (орбіталі) однакової форми та 
енергії. Гібридна орбіталь асиметрична і сильно витягнута по один бік від ядра 
атому. Хімічний зв’язок, що утворюється за участі електронів гібридних 
орбіталей, є більш сильним, ніж зв’язок за участі негібридних s- та p- орбіталей, 
оскільки відбувається більш сильне перекриття електронних хмаринок. 

sp – гібридизація у вуглеці 

При sp–гібридизації спостерігається лінійна структура молекул. З одного 
s-електрона і одного р-електрону утворюються дві гібридні sp-хмаринки, які 
витягнуті в протилежних напрямках (рис.1.2), форма двох інших р-електронів 
не змінюється. 

   
 

   



 

 11

Такий тип гібридизації реалізується 
в речовині карбін. Карбін являє 
собою дрібнокристалічний порошок 
чорного кольору. Вперше він був 
синтезований штучно, а пізніше був 
знайдений і в природі [1].  

 

Рис. 1.2. sp – гібридизація 

Основу структури карбіну складають слабо взаємодіючі лінійні полімерні 
ланцюжки поліїнового ([CC]n) або кумуленового ([CC]n) типів, які 
мають на кінцях два атоми водню. При нагріванні до 3100К без доступу повітря 
карбін перетворюється в графіт. 

sp3 – гібридизація у вуглеці 

В sp3 -гібридизації беруть участь одна s- і три p-орбіталі, тобто всі 
орбіталі зовнішнього електронного рівня. Вони утворюють чотири рівноцінні 
орбіталі, які спрямовані у напрямку до вершин правильного тетраедру 
(рис.1.3а). Саме в стані sp3 –гібридизації знаходяться вуглецеві атоми в 
кристалах алмазу (рис. 1.3б).  

а) б) 

Рис. 1.3. sp3 –гібридизація (а) та кристалічна решітка алмазу (б)  

Кожний атом вуглецю в кристалі алмазу оточений чотирма іншими 
атомами, зв’язаними ковалентними неполярними зв’язками. Відстань між 
найближчими атомами вуглецю в алмазі складає 0.154 нм, валентні кути 
дорівнюють близько 1090. Це зумовлює виключну твердість, значну густину та 
інші характерні властивості алмазу.  

sp2 – гібридизація 

При sp2–гібридизації з однієї s-  та двох р-орбіталей утворюються три 
рівноцінні гібридні орбіталі, які розміщуються в одній площині і орієнтовані 
одна відносно іншої під кутом 1200 (рис. 1.4).  
Четвертий електрон залишається р-
електроном і має гантелевидну 
електронну хмаринку, розміщену 
перпендикулярно площині sp2 

гібридизації. Sp2 – гібридизація 
реалізується в графіті. 

 

Рис. 1.4. Sp2 –гібридизація 
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1.2. КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА МОНОКРИСТАЛІЧНОГО ГРАФІТУ 

Графіт існує у двох політипних формах: гексагональний графіт з 
просторовою групою симетрії Р63/mmc та чотирма атомами в елементарній 
комірці, ромбоедричний графіт з просторовою групою симетрії H3m  та 
шістьма атомами в елементарній комірці [2, 3]. 

Шар графіту складається з правильних гексагонів, у вершинах яких 
знаходяться атоми вуглецю. Шари графіту є плоскими. Відстань між 
найближчими сусідніми атомами в шарі графіту складає b = 0.1418 нм.  

Шари графіту утворюють об’ємний кристал, причому атоми вуглецю в 
одному шарі розміщуються точно під (над) центром правильного гексагону в 
сусідньому шарі. Таким чином утворюється порядок АВАВ…, тобто, кожний 
третій шар графіту повторює перший. Найменша відстань між шарами графіту 
для гексагонального графіту складає d002 =0.3354 нм (рис. 1.5).  

 

 

Рис. 1.5. Кристалічна структура ідеального монокристалічного графіту (пунктиром 
показана елементарна комірка) 

 

Елементарна комірка гексагонального графіту - це пряма призма, в основі 
якої лежить ромб. Вектор елементарної трансляції а0 складає 0.2456 нм [3]. 

В прямокутній системі 
координат елементарну комірку 
утворюють вектори а1(а0,0,0), 
а2(а0/2,а03/2,0) та а3(0,0,с0),  
а1= а2=0.246 нм, а3= с0=2 d002 = 0.67068 
нм (рис. 1.5 та 1.6). 
Об’єм елементарної комірки складає 

[а1,а2]а3= 2

30
2
0 ca

.  

Рис. 1.6. Структура шару графіту: a0 - вектор 
елементарної трансляцiї, b - вiдстань мiж 
найближчими атомами 
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Між атомами вуглецю в 
графітовому шарі існують міцні 
ковалентні зв’язки, між шарами 
графіту діють слабкі (в десятки разів 
слабші) Ван-дер-ваальсові зв’язки. В 
оберненому просторi симетризована 
зона Бріллюена для графіту має вигляд 
шестигранної призми зі стороною 
основи 2/a0 i висотою 2/c0 (рис. 1.7).   

Рис. 1.7. Зона Бріллюена графіту 

Об'єм симетризованої зони Бріллюена складає VБр=
0

2
0

3

3

16

ca 


 [4]. 

Інша поліморфна форма монокристалічного графіту – ромбоедричний 
графіт – складається з плоских шарів, за структурою аналогічних шарам 
гексагонального графіту. Проте, чергування шарів в ромбоедричному графіті є 
таким, що кожний третій шар зміщений відносно другого шару так, як другий 
шар зміщений відносного першого, тобто, вздовж вісі С спостерігається 
чергування АВСАВС... 

В природному графіті вміст ромбоедрічної фази може складати до 30%, 
причому, чим більш впорядкованою є структура графіту, тим меншою є частка 
ромбоедричного графіту [3]. 

Графітові матеріали, які мають структуру, близьку до ідеальної, це [5]: 

1) Природний графіт (монокристалічний графіт) 

В різних частинах земної кулі природний графіт є в кількостях, які 
забезпечують рентабельність його видобування. Графітові розробки є в усіх 
частинах Земної кулі. Найбільші родовища знаходяться: в Азії – цейлонський 
графіт, в Кореї , в Африці – мадагаскарський графіт, в Америці – канадський, 
мексиканський графіти, в Європі – в Австрії, баварський графіт. В Україні 
також є родовище графіту – це Завальєвське родовище в Кіровоградській 
області, поблизу міста Гайворон.  

Природний графіт, як правило, має досить велику частку домішок, 
зокрема, кремнію у вигляді кремнезему, заліза у вигляді оксидів, кисню, водню 
та інших. Великі за розмірами кристали графіту зустрічаються досить рідко. 
Зазвичай природний графіт видобувається у вигляді лусочок різного розміру, 
наприклад, Завальєвський графіт видобувається у вигляді лусочок, що мають 
розміри від 50мкм до 500мкм. Частинки очищеного від домішок природного 
графіту мають металічний блиск. 

Не дивлячись на широке розповсюдження графіту проблема його 
геологічного походження досі не вирішена. Є дві основні теорії утворення 
природного графіту. Перша теорія стверджує, що графіт утворився при тих же 
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процесах, що і алмаз, тобто, при кристалізації вуглецю з розплавленої магми, як 
і інші породи вулканічного походження. Проте, виміри розчинності вуглецю у 
вулканічній магмі не свідчать на користь цієї теорії. В другій теорії графіт 
розглядається як “останній залишок” в процесі карбонізації і коксування 
вуглеців рослинного походження. Водень, що можна виявити при нагрівання 
деяких природних графітів, свідчить на користь цієї теорії. Природний графіт 
має правильну трьохвимірну решітку з вмістом гексагонального графіту до 93% 
і ромбоедричного графіту від 7% до 30%.  

2) Виділення графіту, який кристалізується в процесі виплавки чавуну 
(киш-графіт) 

При виробництві чавуну надлишковий вуглець кристалізується у вигляді 
лусочок або сфероїдальних утворень з розплаву або твердого розчину чавуну в 
процесі охолодження. Такі кристали графіту називаються киш-графітом. Киш-
графіт у вигляді лусочок має кристалічну структуру, практично ідентичну 
природному монокристалічному графіту. Одна лусочка являє собою один або 
декілька кристалітів графіту. Структура зернистого і сфероїдального киш-
графіту є дещо “гіршою”.  

 

3) Штучний графіт, отриманий методом піролізу з наступною 
високотемпературною обробкою 

Існує широкий клас штучних вуглеграфітових матеріалів (ВМ), що мають 
кристалічну структуру, близьку до кристалічної структури природного 
монокристалічного графіту. Такі штучні графіти – високоорієнтовані 
піролітичні графіти (ВОПГ) - отримують методом піролізу з наступною 
високотемпературною обробкою.  

Параметри кристалічної структури перерахованих ВМ наведено в таблиці 
1.1. 
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Таблиця 1.1. 
Параметри кристалічної структури вуглеграфітових матеріалів з різним 
ступенем структурної досконалості 

 

 d002, нм La, нм Lс, нм  I  р 

1. ВМ з структурою, подібною до структури природного монокристалічного графіту 

Природний 
монокристалічний 
графіт 

0.3354 до 104  до 104  0.99 105 0 

Кіш-графіт 0.3354 до 7103  до 7103 0.99 105 0 

ВОПГ 0.3354 (1-5)103 (1-5)103 0.97 104 <0.01 

Коксовий графіт 0.338 100 50 0.70 1 0.05 

2. Дрібнокристалічні ВМ 

ПГА 0.340 30 20 0.45 104 0.35 

ПГІ 0.342 20 10 0.22 1 0.7 

3. Невпорядковані ВМ 

АмВ 0.344 3-10 3-10 0 1 1 
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1.3. ДЕФЕКТИ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ ІДЕАЛЬНОГО 
(МОНОКРИСТАЛІЧНОГО) ГРАФІТУ 

Дефекти кристалічної структури ідеального графіту розподіляють на дві 
групи [6]:  
1) дефекти, які відносять до порушень чергування шарів графіту, або 

дефекти пакування; 
2) дефекти, які пов’язані з порушенням зв’язку в гексагональних сітках 

[7]. 

1). Дефекти пакування шарів графіту. Турбостратний графіт  

Ідеальні пласкі шари графіту можуть бути зміщені таким чином, що 
спостерігається порушення чергування шарів АВАВ або АВСАВС, яке є 
характерним для гексагонального або ромбоедричного графіту. Такі ВМ, в яких 
зберігається паралельність шарів, проте порушений порядок в послідовності 
пакування шарів, називають ВМ з неправильним пакуванням або 
турбостратними ВМ. Наявність турбостратності приводить до незначного 
збільшення відстані між шарами графіту. При аналізі порушень порядку 
пакування шарів графіту вважається, що розміри ідеальної графітової сітки 
достатньо великі. Якщо розміри ідеальної графітової сітки є меншими, ніж 5 
нм, то відстань між шарами графіту завжди збільшується. 

2) Дефекти зв’язку в гексагональних сітках. 

При аналізі цієї групи дефектів правильну графітову сітку можна 
розглядати як велику макромолекулу кінцевих розмірів. Відмітимо, що 
довжина зв’язку для атомів вуглецю в усіх кристалічних решітках і сполуках, 
які вуглець може утворювати, знаходиться в межах від 0.1353 нм для етилену 
до 0.1540 нм для алмазу. 

Всі дефекти графітового шару можна розділити у відповідності з [6] на: 

а) крайові дефекти – виникають на краю макромолекули, якщо С-С 
зв’язок не може утворитися внаслідок того, що сусідні макромолекули не 
лежать в одній площині. При цьому крайовими дефектами можуть 
утворюватися зв’язки з  

 іншими хімічними елементами або групами –ОН, =О, -О-, атомами 
металів або галогенів; 

 слабкий Ван-дер-ваальсів зв’язок з атомами сусідніх макромолекул, які 
лежать в іншій площині; 

 діркові або кліщеподібні  дефекти, якщо порушення зв’язку приводить до 
утворення пустот або розривів у правильній сітці. Якщо в цю “дірку” попадає 
інший атом (сторонній), то це приводить до викривлення сітки. Такий зв’язок є 
слабшим, ніж хімічний зв’язок.  
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б) дефекти ізомерного зв’язку. Якщо до атомів вуглецю приєднуються 
інші атоми або групи атомів з sp3-гібридизацією, то подібні атоми будуть 
викривляти пласку гексагональну сітку. Такі вуглецеві матеріали з дефектами 
ізомерного зв’язку будуть мати так звану складчасту сітку, наприклад, сполуки 
графіту з фтором. 

в) хімічні дефекти. Це дефекти виникають при включенні у 
гексагональну сітку сторонніх атомів. Якщо розміри внесених атомів 
відрізняються від розмірів атомів вуглецю, то таке включення приводить до 
викривлення пласкої гексагональної сітки графіту. 

1.4. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ 

ВУГЛЕГРАФІТОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

Найпоширенішим, найдоступнішим і досить інформативним методом 
дослідження кристалічної структури ВМ є метод рентгенівської дифракції [8, 
9]. 

Узагальнимо всі наведені вище дефекти кристалічної структури графіту і 
визначимо, якими параметрами описують структуру ВМ, а також, яким чином 
ці параметри визначаються з даних рентгенівської дифракції. 

1. Відстань між сусідніми шарами графіту d002. Відстань між 
сусідніми шарами графіту d002 (d002 = с0/2, де с0 – відстань між ідентично 
розміщеними шарами графіту) визначається з даних 00l –дифрактограми за 
формулою Вульфа-Брегга: 

  lc  0sin2 , (1.1) 

де  - кут ковзання, під яким спостерігаються відповідне 00l- відбиття,  - 
довжина хвилі рентгенівського випромінювання. Для ідеального 
(бездефектного) монокристалічного графіту d002= 0.3354 нм. В повністю 
розупорядкованому турбостратному ВМ d002 = 0.344 нм. 

2. В ідеальному кристалі довжина графітової сітки є нескінченною, 
але в реальних кристалах ця величина має кінцевий розмір і визначає розмір 
кристаліту вздовж вісі а (позначається La). La  визначається з hkl-
дифрактограми за формулою: 

 
22,

)cos(
bB

k
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a



 ,         (1.2) 

де ka- форм-фактор лінії, ka=1.84, B - напівширина відповідної лінії для 
зразка ВМ, b – напівширина цієї же лінії для еталонного кристалу, виміряні в 
радіанах.  

3. В ідеальному кристалі графіту кількість впорядкованих вздовж вісі с 
шарів графіту є нескінченною, в реальному кристалі ця кількість є кінцевою і 
вона визначає розмір кристаліту вздовж вісі с (Lс). Визначається Lс за 
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формулами, аналогічними (1.2), з 00l – дифрактограм. 

 
22,

)cos(
bB

k
L c

c



 , (1.3) 

де kc- форм-фактор лінії, kc=0.90. 

4. Параметр турбостратності графіту (р) вказує, наскільки порушується 
правильне чергування шарів графіту АВАВ або АВСАВС у ВМ, що 
досліджується. Параметр турбостратності (р) визначає частку площин у даному 
ВМ, що знаходяться у турбостратному стані. Розраховується р за емпіричною 
формулою Бейкона, яка пов’язує відстань між шарами графіту в нанометрах і 
параметр р: 

 d002 =0.3440 – 0.0086(1 – p) – 0.0064p (1 - p). (1.4) 

У випадку повністю розупорядкованої структури p = 1, у випадку 
повністю впорядкованої структури p = 0. 

5. Параметр графітизації  показує, наскільки в даному ВМ присутнє 
трьохвимірне впорядкування. Визначається  за даними 00l- рентгенівської 
дифракції шляхом порівняння відстані між сусідніми шарами графіту в ВМ, що 
досліджується, та в повністю розупорядкованому ВМ та монокристалічному 
графіті: 

 minmax

max

)2/()2/(

)2/()2/(

00

00

cc
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 , (1.5) 

де (c0/2)max= 0.3446 нм і відповідає відстані між шарами вуглецю в 
повністю розупорядкованому ВМ; (c0/2)min= 0.3354 нм; (c0/2)- відстань між 
шарами графіту у ВМ, що досліджується. 

6. Параметр переважної орієнтації . Кристалічна структура 
монокристалічного графіту має ярко виражену анізотропію. Розташування 
кристалітів у ВМ з неідеальною структурою може бути таким, що ВМ є або 
анізотропним, або ізотропним, або мати якийсь проміжний стан. Для 
характеристики таких матеріалів вводять параметр переважної орієнтації : 

 



),(

),(
N

η , (1.6) 

де N(,)- число кристалітів в одиниці об'єму, вісь С яких попадає в 
тілесний кут  при відхиленні на  градусів від нормалі до зразку.  

Для характеристики анізотропності матеріалу вводиться також параметр 
анізотропії за інтенсивністю рентгенівської дифракції I, який можна визначати 
з даних рентгенівської дифракції за відношенням інтенсивностей 002 та 101- 
ліній на hkl -дифрактограмі: 
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Для повністю анізотропного матеріалу I буде прямувати до 
нескінченності, для повністю ізотропного матеріалу I  =1. 

Всі названі параметри, що описують кристалічну структуру ВМ, є в певних 
межах незалежними, але існує і певна кореляція між їх значеннями [10, 11, 12]. 

1.5. МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ШТУЧНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ 

Крім ідеальних з точки зору кристалічної будови форм графіту існує 
широкий клас штучних ВМ, параметри кристалічної структури яких залежать 
від методу та температури їх отримання.  

Крім монокристалічного графіту, кристалічна та зонна структура якого 
досить добре вивчена, є велика кількість штучних вуглеграфітових матеріалів 
(ВМ) з різним ступенем структурної досконалості [6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17]. 
Існує два основні методи отримання штучних ВМ, які значною мірою умовно 
відрізняються в залежності від того, яка вихідна сировина використовується для 
отримання кінцевого ВМ. Ці два методи – піроліз та коксування. Кожний з цих 
методів складається з двох основних етапів: безпосередньо отримання 
вихідного ВМ та подальший його високотемпературний відпал. 

1.5.1. Піроліз  

Піроліз – це процес високотемпературного розпаду газоподібних 
вуглеводнів при нагріванні їх без доступу повітря. Як газоподібні вуглеводні 
найчастіше використовуються метан, етан, ацетилен, бензол та інші. Відмітимо, 
що варіювання в методі піролізу вихідного вуглеводню, температурного 
режиму розпаду, атмосфери, в якій відбувається розпад (вакуум, азот, водень), а 
також використання різних типів підкладинок (пласкі стальні підкладинки, 
вуглецеві підкладинки, поруваті підкладинки – поруватий кремній та інші), а 
також різних типів каталізаторів (перехідні метали – залізо, нікель, кобальт, 
молібден та їх оксиди) дозволяє отримувати ВМ з практично будь-яким 
необхідним набором параметрів кристалічної структури, зокрема, з різними 
значеннями параметру анізотропії та турбостратності, вуглецеві волокна, також 
такі нанорозмірні форми ВМ, як вуглецеві нанотрубки та фулерени. 

Піроліз може відбуватися при температурах, які умовно ділять на високу 
(вище 2400К), середню (близько 2100К) та низьку (1900К) [6]. Продукти 
першого етапу піролізу складаються з паралельних сіток гексагонів, проте вони 
є турбостратними. Найменший ступінь турбостратності і, відповідно, 
найбільший ступінь впорядкованості характерний для ВМ, отриманих при 
високій температурі піролізу, при якій спостерігається як висока швидкість 
появи окремих атомів вуглецю, так і висока швидкість дифузії. При 
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подальшому високотемпературному відпалі з таких ВМ утворюються графіти з 
структурою, близькою до структури монокристалічного природного графіту. 
При середніх температурах піролізу утворюється невпорядкована, проте 
замкнена вуглецева структура, яка навіть при довготривалому 
високотемпературному відпалі не перетворюється на впорядковану графітову 
структуру. Це пов’язано, певно, з тим, що при середніх температурах піролізу 
окремі атоми вуглецю з’являються досить швидко, а їх переміщення і 
утворення бездефектної графітової структури відбувається повільно. При 
низькій температурі піролізу утворюється така кристалічна структура, яка при 
подальшому високотемпературному відпалі перетворюється на досить 
впорядковану графітову кристалічну структуру. Вищесказане ілюструється 
експериментальними даними в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2. 

Кореляція між даними рентгенографічного аналізу та температурою 
піролізу і температурою подальшого відпалу ВМ [6] 

Температура 
піролізу 

Густина 
ВМ, 
10-3, 
кг/м3 

Дані 
рентгенівської 

дифракції. 

Відпал, 3 год. 2773К Відпал, 3 год. 3073К 

10-3, 
кг/м3 

Рентгенівська 
дифракція 

10-3, 
кг/м3 

Рентгенівська 
дифракція 

2400К 2.21 Декілька hkl-
ліній 

2.23 Декілька hkl-
ліній 

2.24 Чіткі hkl-лінії 

2100К 1.14 hkl-лінії 
відсутні 

1.37 hkl-лінії 
відсутні 

1.73 Розмиті hkl-
лінії 

1900К 1.35 hkl-лінії 
сильно 
розмиті 

2.06 Декілька hkl-
ліній 

2.14 hkl-лінії 

Якщо для піролізу використовується як вихідні матеріали ароматичні 
вуглеводні, молекули яких мають форму шестичленного циклу з чергуванням 
подвійного та простого зв’язку, то осадження вуглецю і утворення кристалічної 
структури спостерігається значно швидше, ніж при розпаді насичених 
вуглеводнів – метану, етану. Це дозволяє допустити, що гексагони можуть 
вбудовуватися в тверду фазу цілими групами замість окремих атомів. 

1.5.2. Коксування 

Метод коксування полягає у нагріванні органічного коксу до високої 
температури без доступу повітря. Зазвичай таким способом отримують в 
значній кількості ВМ для використання їх в технічних цілях.  

Загальна схема методу коксування виглядає наступним чином (рис. 1.8): 
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Рис. 1.8. Схема основних етапів методу коксування для отримання технічних ВМ  

1. Нагрівання вихідної сировини до 1300К для видалення летких 
вуглеводнів. 

2. Відпал коксу при 1600К. 
3. Змішування із зв’язуючим – смолою (до 30% смоли). 
4. Формування блоків ВМ або методом продавлювання, при цьому блоки 

мають анізотропію – вісь графіту а спрямована вздовж вісі 
продавлювання, або методом пресування, при цьому вісь а графіту 
спрямована перпендикулярно вісі пресування. 

5. Кінцевий відпал блоків при температурі до 3300К (в залежності від 
необхідної чистоти ВМ). 

Для технічних цілей також отримують деякі інші види ВМ: 
1. При горінні газоподібних вуглеводнів – газову сажу, при горінні 

рідких вуглеводнів (нафта і продукти її крекінгу) – пламеневу сажу. Ці 
ВМ використовуються як наповнювачі при виготовленні, наприклад, 
резини. 

2. При високотемпературному нагріванні органічних продуктів, що 
мають значний вміст вуглецю, - кокс, деревне та кістяне вугілля.  

1.5.3. Загальні закономірності зміни структури ВМ в процесі графітизації 
при високотемпературному відпалі 

При нагріванні вуглеводнів вище температури 700К починаються 
процеси дегідрогенізації і полімеризації – тобто, видалення водню і 
встановлення ланцюгових зв’язків. Дегідрогенізація відбувається приблизно до 
температури 1900К. При цій температурі практично весь водень є видаленим. 
На цьому етапі утворюється вуглецевий матеріал, в якому присутні сітки, що 
складаються з гексагонів. Ці сітки розміщені доволі хаотично, паралельне 
впорядкування сіток практично відсутнє. Вміст вуглецю в таких сполуках сягає 
90%. Наявність великої кількості крайових дефектів приводить до того, що 
кристалічна структура являє собою пачки двовимірних стрічкоподібних не 
завжди паралельних шарів, довільно орієнтованих між собою в просторі [11, 
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18]. Але при цьому в системі спостерігається двовимірне впорядкування. 
Розмір кристалітів в такому матеріалі сягає до 10 нм вздовж гексагонових шарів 
і до 1 нм перпендикулярно гексагоновим шарам. Відстань між сусідніми 
шарами складає 0.344 нм. Якщо при подальшій високотемпературній обробці 
цей матеріал графітизується, то на даному етапі обробки він має назву “м’який 
кокс”. Якщо ж при подальшому високотемпературному відпалі матеріал не 
графітизується, тобто не утворюється трьохвимірне впорядкування, то для 
назви такого матеріалу використовується термін “аморфний вуглець”. Таким 
чином, аморфний вуглець, це такий ВМ, який не графітизується ні при яких 
умовах. В аморфному вуглеці трьохвимірне впорядкування, тобто, правильне 
чергування шарів, не спостерігається ні при яких видах високотемпературної 
обробки, тобто, в аморфному вуглеці існують деякі структурні перепони для 
дифузії атомів вуглецю і встановлення правильного порядку чергування 
графітових шарів. Структурна модель аморфного вуглецю така: в аморфному 
вуглеці присутній дуже сильний поперечний зв’язок, який сполучає невеликі 
пакети паралельних шарів гексагональних сіток. В матеріалі, що 
графітизується, взаємна орієнтація подібних пакетів близька до ідеальної 
графітової. Процес рекристалізації при подальшому високотемпературному 
відпалі полягає в поступовому зміщенні цілого шару або групи шарів площин. 
В матеріалі, що графітизується, це відбувається легко шляхом дрібних 
переходів або стрибкоподібних переходів в положення, яке відповідає порядку 
АВАВ або АВСАВС. Цей процес супроводжується зміною вигляду 
рентгенівської дифрактограми: з’являються і поступово стають чіткими 
відбиття від hkl-площин, які повністю відповідають подібним лініям 
природного графіту. Якщо максимальна температура термообробки зростає, то 
зростає інтенсивність і зменшується ширина hkl-ліній. Цей процес триває до 
температури 3300К. Наявність дуже сильних поперечних зв’язків в аморфному 
вуглеці перешкоджає руху шарів або груп шарів, при відпалі навіть при 3300К 
не відбувається процес графітизації. Утворення матеріалу, що графітизується 
або не графітизується, дуже сильно залежить від того, які речовини 
використовувалися як вихідні для піролізу і якими були умови піролізу. 
Наприклад, якщо при піролізі ацетилену підложка була нагріта нижче 1200К, 
утворюється матеріал, що не графітизується, якщо ж вище 1200К, то 
утворюється матеріал, що легко графітизується при 2800-3300К. Таким чином, 
результат значною мірою залежить від умов, що діють на ранніх стадіях 
процесу утворення ВМ. 

Таким чином, графітизація первинного ВМ розвивається в інтервалі 
температур 1900-3300К [11, 12, 19]. При цьому відбуваються наступні процеси, 
які сприяють ліквідації різних дефектів: 

1. Зростання розмірів гексагональної сітки атомів вуглецю. Цей процес 
характеризується збільшенням розміру кристаліту вздовж вісі а La.  

2. Пакування вуглецевої сітки з правильних гексагонів в паралельні шари 
різної товщини. Цей процес характеризується збільшенням розміру 
кристаліту вздовж вісі с Lс. 
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3. Взаємна орієнтація вуглецевих гексагонів в паралельних шарах з 
утворенням графіту з більш або менш ідеальною структурою. 

Приклади штучних ВМ з різним ступенем структурної досконалості. 

1). Аморфні вуглеці  

Аморфні вуглеці отримують при температурі до 1900К. Це великий клас 
ВМ з параметрами структури, що можуть варіюватися в досить широких 
межах. Це проявляється і в електротранспортних властивостях аморфних 
вуглеців. Серед аморфних вуглеців є матеріали з питомим електроопором від 
105 до 10-5 Омм.  

2). Піролітичний ізотропний графіт (ПГІ) 

ПГІ є ізотропним матеріалом, відноситься до групи дрібнокристалічних 
ВМ. ПГІ отримують в інтервалі температур від 1900К до 2200К. На 
рентгенограмі інтенсивність і розмитість 00l та hkl-ліній є практично 
однаковою. 

3). Піролітичний анізотропний графіт (ПГА)  

ПГА, також як і ПГІ, відноситься до групи дрібнокристалічних ВМ. 
Отримують ПГА в інтервалі температур від 2200К до 2500К. На 
рентгенограмах інтенсивність 00l та hkl- ліній суттєво відрізняється, в ПГА 
спостерігається виражена анізотропія структури. 

4). Коксовий графіт 

Отриманий методом коксування з наступною високотемпературною 
обробкою коксовий графіт має параметри кристалічної структури, близькі до 
параметрів кристалічної структури ВОПГ, проте коксовий графіт є повністю 
ізотропним матеріалом. 

Параметри кристалічної структури наведених ВМ подано в таблиці 1.1.  

1.6. ВУГЛЕЦЕВІ ВОЛОКНА 

В окрему групу ВМ виділяються вуглецеві волокна (ВВ), тобто 
матеріали, у яких розмір вздовж однієї вісі набагато більший (не менше, ніж в 
100 разів), ніж розміри вздовж інших осей.  

Волокна, що отримують промисловим способом, мають вигляд ниток 
нескінченної довжини циліндричної форми діаметром до 10мкм. Такі волокна 
можуть виготовлятися у вигляді джгутів, волока, стрічок і тканин. 

Вихідною сировиною для отримання ВВ служать 1) хімічні і природні 
волокна та деякі полімери; 2) суміші органічних сполук, багатих на вміст 
вуглецю (кам’яновугільні смоли, нафтові оливи та інші). Речовини другої групи 
спочатку перетворюють в полімерні волокна, а потім переробляють у 
волокнисті ВМ. 

Процес отримання ВВ з органічних речовин складається, як і для 
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об’ємних ВМ, з двох основних стадій – карбонізація і графітизація. 
Карбонізація ВВ закінчується приблизно при температурі 1600К (1200-1800К). 
На цій стадії внаслідок хімічної деструкції відбувається розпад органічних 
речовин з виділенням сполук HCN, NH3, H2O та інших. Бензольні кільця, які у 
великій кількості присутні у органічних речовинах, є дуже стійкими і не 
розпадаються під дією термічної обробки. В процесі карбонізації вміст вуглецю 
зростає і може складати до 80-99% в залежності від кінцевої температури 
карбонізації. Отримані на такій стадії волокна називають карбонізованими 
волокнами. 

Графітизація волокон відбувається при температурі до 2900-3300К. На 
цій стадії відбувається об’єднання бензольних кілець в графітові шари і 
формування двовимірної, а потім і трьохвимірної кристалічної структури. 

Існує декілька типів ВВ, які відрізняються за способом отримання та 
структурою.  

Найбільш розповсюджені для промислового використання волокна, 
виготовлені з поліакрілнітрилових хімічних волокон, так звані ПАН-вуглецеві 
волокна. 

На рис. 1.9 наведена структура 
ПАН-волокна. Графітові площини 
орієнтовані вздовж вісі волокна. Проте 
відносно один одного вони розміщені 
в значній мірі хаотично. Текстура 
ПАН-волокна визначається текстурою 
хімічного волокна, з якого ПАН-
волокна отримують. Дані електронної 
мікроскопії свідчать, що можлива й 
більш складна структура ПАН-
волокон: зовнішня частина волокна 
графітизована, а внутрішня являє 
собою аморфний вуглець. Характерні 
розміри кристалітів в ПАН-волокнах 
при високій температурі обробки - 10-
30 нм . 

 

Рис. 1.9. Структура ПАН – волокна 

Більш впорядковану кристалічну структуру мають волокна, отримані з 
кам’яновугільної смоли (pitch derived fibers PDF). Графітові площини в них 
також орієнтовані вздовж вісі волокна, проте спрямовані в радіальному 
напрямку (рис. 1.10). Розмір кристалітів у волокнах цього типу більший, ніж у 
ПАН-волокнах (до 70 нм). 

В останні роки розроблено принципово нову технологію отримання ВВ 
шляхом осадження бензолу з газової суміші водню і бензолу на спеціальну 
підкладку, на яку нанесені частинки заліза і нікелю, що грають роль 
каталізатору, при високій температурі (до 1600К). Діаметр таких волокон 
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складає від 0.1 до 100мкм і визначається швидкістю протікання газової суміші 
над підкладкою і вмістом водню в ній, а також розмірами частинок 
каталізатору. Розмір кристаліту в таких ВВ складає до 300 нм, властивості 
наближаються до властивостей монокристалічного графіту. Графітові шари у 
волокнах такого типу коаксіальні з віссю волокна (рис.1.11). Довжина таких 
волокон мала (до декількох см).  

Фізико-хімічні властивості ВВ аналогічні властивостям об’ємних ВМ, але 
відрізняються від них високими механічними показниками. 

 

 

Рис. 1.10. Структура –PDF-волокна Рис. 1.11. Структура волокна, отриманого 
методом піролізу  

1.7. ЗОННА СТРУКТУРА ГРАФІТУ 

Графіт належить до напівметалів з концентрацією вільних носіїв заряду n 
=10-4 на атом вуглецю. Оскільки існує велика анізотропія у величині зв’язку в 
шарі і між шарами графіту, розгляд зонної структури графіту необхідно 
починати з розгляду зонної структури шару графіту.  

1.7.1. Зонна структура двовимірного графіту 

Електронна конфігурація кожного з атомів вуглецю, що утворюють 
графіт, має вигляд 1s22s12p3. Оскільки 1s- електрони локалізовані дуже сильно, 
то будемо обговорювати тільки зонну структуру, що утворюють 4 валентні 
електрони. При побудові атомами вуглецю плаского гексагонального шару три 
з чотирьох електронів утворюють ковалентні зв’язки з валентними електронами 
сусідніх атомів [20]. Ці три електрони описуються гібридними sp2- орбіталями. 
Хвильові функції цих гібридизованих електронів записують як[21]: 
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де 2s – хвильова функція 2s–електрону, 2Рх, 2Ру – хвильові функції 2рх 
та 2ру  електронів. Останній четвертий електрон – це 2рz -електрон. 

Ковалентний зв’язок, який є результатом перекриття електронних 
хмаринок взаємодіючих атомів, розміщується у деякому визначеному напрямку 
по відношенню до цих атомів. Якщо перекриття електронних хмаринок 
відбувається у напрямку прямої, що з’єднує ядра взаємодіючих атомів (тобто, 
по вісі зв’язку), то утворений ковалентний зв’язок називається -зв’язком (це 
зв’язок в площині шару графіту). При взаємодії р-електронних хмаринок, 
спрямованих перпендикулярно до вісі зв’язку, утворюються дві області 
перекриття, розташовані по обидва боки від цієї вісі. Такий ковалентний зв’язок  
називається  - зв’язком (рис. 1.12).  

а)   б) 

Рис. 1.12. Типи ковалентного зв’язку: а) - зв’язок в молекулі бензолу; б)  - зв’язок 

На рис. 1.13 наведена елементарна 
комірка графітового шару. Комірка 
містить два атоми і для кожного атому 
існує три -зони і одна -зона. Таким 
чином, маємо вісім зон, що утворюють 
другий атомний рівень в наближенні 
нескінченного двовимірного 
графітового шару. З восьми зон чотири 
зони будуть заповненими. В цих 
чотирьох зонах повинно бути 
розміщено 8N електронів. Будемо 
називати 4 заповнені зони валентними і 

 

Рис. 1.13. Елементарна комірка графітового 
шару 

- зв’язок 
- зв’язок 
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4 порожні зони зонами провідності.  

Стани з найменшою енергією відповідають трьом зайнятим -зонам. Далі 
йде одна зайнята -зона, одна вільна -зона і три вільні -зони. Якщо -зони не 
перекриваються, рівень Фермі знаходиться над рівнем максимальної енергії 
валентної -зони. Оскільки фізичні властивості, в основному, визначаються 
енергетичним околом навколо рівня Фермі, зазвичай, в розрахунках зонної 
структури вплив -зон не враховують. За різними розрахунками, 
підтвердженими експериментально, границі нижньої і верхньої (зайнятої і 
порожньої) -зон розділені енергетичним інтервалом від 1 до 6 еВ [21, 22]. 

На рисунку 1.14 наведено вигляд симетризованої та несиметризованої зон 
Бріллюена [22]. Проведені розрахунки -зон показали [21, 22], що дві -зони 
вироджені по енергії в шести кутах зони Бріллюена, і в околі кутів енергія є 
лінійною функцією хвильового вектору к.  

Введемо  як хвильовий вектор різниці між k і kи, тобто хвильовий 
вектор, що визначається від краю зони: = k - kи (рис.1.14). 

Зміну енергії в околі точки виродження можна виявити за допомогою р-
методу збурень. Збурення обирається у вигляді  

 m

k
p

m
H

2
'

22
  . (1.9) 

Розрахована за цим методом енергія складає: 

 )( 20 kOk
m

p
EE u 


 (1.10) 

де р0 –стала і Еи – енергія –зони в куті зони Бріллюена. 

Уоллес [23] методом сильного зв’язку отримав такий вираз для енергії: 

 )(
2

3 2
0 kOakEE u   , (1.11) 

де а =0.246нм, 0 – резонансний інтеграл для -орбіталей найближчих 

сусідніх атомів. Якщо покласти, що a
m

p 00 2

3 


 , то (1.10) узгоджується з 

(1.11). Слончевський та Вейсс показали, що від’ємний знак р0 позначає 
перекриття двох –зон. Але, виходячи з оцінок 0 та р0 [21], таке перекриття для 
двовимірного графіту виключено. 

Для симетризованої зони Бріллюена зонна схема має вигляд, зображений 
на рис. 1.15. 
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Рис. 1.14. Зона Бріллюена для 
двовимірного графіту: 1 – симетризована, 
2 – несиметризована зона [22] 

 

 

Рис. 1.15. Зонна схема для двовимірного 
графіту [21] 

Таким, чином, для двовимірного графіту –зони мають вигляд двох кутів, 
що торкаються один одного в кутах зони Бріллюена. 

1.7.2. Зонна структура ідеального трьохвимірного графіту 

Для опису електронної будови гексагонального графіту 
використовуються дві моделі [22, 24]: модель Слончевського-Вейсса-Макклюра 
(СВМ-модель), що описує частину -зони в околі краю зони Бріллюена з 
розміщеним в ньому рівнем Фермі, та модель Джонстона-Дрессельхауза (ДД-
модель) для повної -зони. 

Для розрахунків зонної структури трьохвимірного графіту в СВМ моделі 
використовується теорія збурень в наближенні сильного зв’язку. Як нульове 
наближення обираються хвильові функції шару графіту. Взаємодію між 
атомами і шарами графіту описують сім параметрів, що є інтегралами 
перекриття [5]. Визначимо ці параметри, оскільки вони використовуються для 
подальшого опису електронної структури (табл. 1.3). 
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Табл.1.3. 

Параметри перекриття, що описують електронну структуру графіту 

 Опис параметру [1], еВ [2], еВ [3], еВ 

0 Взаємодія електронів в площині шару. 2.92 2.41 3.16 
1 Перекриття хвильових функцій атомів в 

сусідніх шарах, що розміщені один над 
іншим (А-А’). 

0.27 0.27 0.39 

2 Взаємодія між найближчими атомами B-B’ в 
нееквівалентних шарах. 

-0.022 -0.022 -0.019 

3 Взаємодія між найближчими атомами А-В’. 0.14 0.14 0.28 
4 Взаємодія між шарами, що призводить до 

різниці властивостей валентної зони і зони 
провідності. 

0.10 0.074 0.044 

5 Взаємодія, що призводить до відносного 
зміщення в кутах зони. 

0.0063 0.0065 0.038 

 Зміщення за рахунок нееквівалентності 
атомів А і В. 

-0.0079 0.0074 -0.008 

1Параметри розраховані в рамках СВМ-моделі; 
2Параметри розраховані  в рамках ДД-моделі; 
3Параметри розраховані з експериментальних даних. 

 

Розглядатимемо ідеальний 

гексагональний графіт (АВАВ…). 

Елементарна комірка такого графіту 

містить 4 атоми (А- та A’- атоми, 

розміщені один над одним, В- та В’- 

атоми, які не мають розміщених над 

або під ними атомів в сусідніх 

шарах). 

Симетризована та 

несиметризована зони Бріллюена  

 

Рис. 1.16. Зона Бріллюена для трьохвимірного 
графіту: 1 – симетризована зона, 2 – 
несиметризована зона [21, 22] 

для трьохвимірного графіту зображені на рис. 1.16 [21, 22]. 

Для околів ліній HKH та H’K’H’ Уоллес, ігноруючи факт різного 
оточення атомів А і В, запропонував наступний вираз для енергетичних зон 
[23]: 
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де k – хвильовий вектор, с0 = 0.670нм, 1 – резонансний інтеграл між 
атомами А та А’ (див табл. 1.3). 

Якщо ввести безрозмірні координати і позначення: 
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то (1.12) перетвориться на такий вираз: 
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Залежність енергій за 
Уолессом вздовж краю HKH 
симетризованої зони Бріллюена 
зображена на рис. 1.17 [23].  

Для кожного значення  
існує родина гіперболічних 
розв’язків. Таким, чином, в моделі 
Уолесса дві зони на краю зони 
Бріллюена тільки торкаються одна 
іншої, а енергія Е3 не змінюється 
вздовж краю зони Бріллюена. 

 

Рис. 1.17. Залежність енергій за Уоллесом 
вздовж краю зони HKH симетризованої 
Бріллюена [23] 

Розглянемо модель Слончевського Вейсса [22]. В цій моделі враховується 
також різниця в оточенні атомів в різних графітових шарах (параметри  та 2). 
Зміна енергій Е1, Е2, Е3 вздовж краю зони Бріллюена описуються такими 
виразами: 
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а поверхні енергії в площині кz = const визначаються з рівнянь: 
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Для будь-якого значення  отримуємо 4 гіперболоїди обертання. Проте, 
оскільки є варіація Е3 вздовж краю HKH або H’K’H’ зони Бріллюена, одна з 
валентних зон повинна перекривати одну з зон провідності. При відсутності 
перекриття рівень Фермі співпадає з Е3. Але, оскільки є перекриття, рівень 
Фермі знижується, що приводить до існування двох “кишень“ з вільними 
електронами і однієї центральної “кишені” з дірками. 

Вигляд енергетичної залежності вздовж HKH-краю симетризованої зони 
Бріллюена в СВМ-моделі (рис. 1.18) такий: 

 

Рис. 1.18. Енергетична залежність вздовж HKH-краю симетризованої зони Бріллюена 
в СВМ-моделі [23]  

Таким чином, монокристалічний графіт є напівметалом з незначним 
перекриттям валентної зони та зони провідності, яке складає 22 = 0.040еВ [5]. 

1.8. МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОННОЇ СТРУКТУРИ ВУГЛЕГРАФІТОВИХ 
МАТЕРІАЛІВ. 

Зважаючи на велику кількість ВМ з різними електронними 
властивостями, неможливо для опису електронної будови ВМ використовувати 
одну модель. Тому існує декілька моделей електронної структури ВМ [25, 26]. 
Розглянемо деякі з них. 
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1). Модель електронної структури аморфного вуглецю. В цій моделі 
[27, 28, 29] аморфний вуглець розглядається як молекулярний кристал, рух 
зарядів в якому відбувається шляхом стрибків від молекули до молекули під 
дією зовнішнього поля [30]. Для таких матеріалів зонна структура має вигляд 
напівпровідникової з шириною забороненої зони ~ 0.5еВ. 

2). Модель електронної структури турбостратного графіту. Для 
турбостратних ВМ взаємодія між шарами графіту є дуже малою або взагалі 
відсутня. Для опису електронної структури таких ВМ використовується проста 
двозонна модель, запропонована в 1964 році Клейном [31, 32]. В рамках цієї 
моделі поверхні сталої енергії розглядаються у вигляді вертикальних поверхонь 
обертання, розміщених в кутах зони Бріллюена. Для графітизованих ВМ між 
валентною зоною і зоною провідності існує перекриття, яке, як і ефективна 
маса, є феноменологічними параметрами. Енергетичні залежності в цій моделі 
визначаються як: 
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де m* - ефективна маса, а  2122

yx
kkk 



 - відстань від найближчої 

вертикальної кутової вісі зони Бріллюена. Аналогічні ідеї покладено в основу 
циліндричної моделі, в якій вважається, що mh  me. Ці моделі успішно 
використовувалася для опису властивостей піролітичних графітів, м’якого 
коксу, аморфного вуглецю. 

3.) Модель еволюції електронної структури вуглецевих матеріалів 
Мрозовського. Для пояснення електронних властивостей вуглецевих матеріалів, 
що отримані при температурах Tто~(1600-3100)К, в роботах Мрозовського [33] 
запропонована ідея про наявність енергетичної щілини між валентною зоною i 
зоною провідності. Згідно цієї моделі аморфні вуглеці ведуть себе як 
напівпровідники із забороненою зоною, що повільно зменшується з ростом 
температури обробки i зникає при Тто=2300К. При більш високих температурах 
обробки існує деяке перекриття валентної зони i зони провідності. Схематично 
залежність зонної структури ВМ від температури отримання ВМ за 
Мрозовським наведена на рис. 1.19.  
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Рис. 1.19. Залежність зонної структури ВМ від температури отримання ВМ за 
Мрозовським [33] 

При температурі відпалу ~1300К внаслідок карбонізації і видалення 
водню у ВМ утворюється значна кількість дірок внаслідок того, що вільні 
зв’язки, також як і різні дефекти структури грають роль електронних пасток. По 
мірі закінчення процесу карбонізації і початку графітизації кількість дірок 
зменшується, але зменшується і ширина забороненої зони. Для турбостратного 
графіту (Тто ~ 2300К) спостерігається торкання валентної зони і зони 
провідності. При подальшому зростанні температури відпалу існує перекриття 
валентної зони і зони провідності.  

РОЗДІЛ 2. ІНТЕРКАЛЬОВАНІ СПОЛУКИ ГРАФІТУ  

2.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

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 [34, 35]:  

 Лінійні: нітріди типу (SN)x, поліацителен;  

 двовимірні: графіт, решітки призматичної структури – сульфід 
титану (TiS2), октаедральної структури – оксид ванадіюV8O8, оксид 
молібдену; 

 трьохвимірні: перовскіт BaTiO3, рутіл TiO2. 

Інтеркальовані сполуки графіту (ІСГ) утворюються в результаті введення 
моно-атомарних або мономолекулярних шарів різних хімічних речовин між 
шарами графіту [36, 37, 38, 39]. 

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, 
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цезієм, кобальтом, залізом та безліччю органічних сполук, які розміщуються 
між графітовими шарами. 

ІСГ підрозділяють на донорні та акцепторні сполуки в залежності від 
того, як відбувається перенос заряду при інтеркалюванні – на графітові шари з 
молекули чи атому інтеркалянту або навпаки, з графітових шарів на шар 
інтеркалянту. 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 – 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. Перелік 
речовин, з якими можливо отримання ІСГ, весь час зростає. 

2.2. КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ІНТЕРКАЛЬОВАНИХ СПОЛУК 
ГРАФІТУ  

ІСГ являють собою шаруваті структури, в яких шари графіту чергуються 
з шарами інтеркалянту. Однією з найбільш характерних властивостей 
інтеркальованих сполук на основі графіту є можливість утворення сполук з 
різною кількістю шарів графіту між двома найближчими шарами інтеркалянту 
або, іншими словами, сполук різної стадії. Стадією S сполуки називають число 
шарів графіту, які знаходяться між найближчими шарами інтеркалянту (рис. 
2.1).  

Якщо чергування 
певної кількості шарів 
графіту та шару 
інтеркалянту 
повторюється регулярно 
вздовж вісі С і при цьому 
спостерігається дальній 
порядок, така сполука називається чистою стадією. Якщо ж в ІСГ присутні 
області, в яких кількість шарів графіту між найближчими шарами інтеркалянту 
є різною, то така сполука називається сполукою змішаної стадії, або сумішшю 
стадій. Найбільша концентрація інтеркалянту 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 інтеркалянту. 

Рис. 2.1. Ідеальна структура ІСГ: S = 2, S = 3 
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Структура самого шару графіту при цьому не змінюється. 

б) взаємне зміщення шарів графіту, які прилягають до шару інтеркалянту, 
таким чином, що шари графіту, сусідні з шаром інтеркалянту, мають порядок 
АА а не АВАВ. 

Інтеркальовані сполуки характеризуються періодом ідентичності Is, 
тобто, відстанню між двома найближчими шарами інтеркалянту в напрямку вісі 
С. Період ідентичності визначається як: 
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де S - номер стадії ІСГ, d002 – відстань між шарами графіту у вихідному 
для інтеркалювання графіті, ds – відстань між двома шарами графіту, що містять 
шар інтеркалянту, dі –товщина шару інтеркалянту. Наприклад для 
интеркальованої сполуки з SbCl5 другої стадії на основі ВОПГ S = 2, Is = 
1.276нм, d002 =0.335нм, ds = 0.941нм, dі =0.606нм. 

В донорних ІСГ ds практично не залежить від номеру стадії. Для 
акцепторних сполук ds зменшується при переході від першої до другої стадії і 

практично не змінюється 
при більш високих стадіях.  

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 Дома і Херольд запропонували доменну модель кристалічної 
структури ІСГ [40] (модель Дома-Херольда, рис. 2.2). В рамках цієї моделі 
вважається, що ІСГ являє собою сукупність доменів, які складаються з 
паралельних шарів графіту з шарами інтеркалянту між ними. Границі доменів 
утворюються викривленими графітовими площинами. Переміщення 
інтеркалянту перпендикулярно шарам графіту відбувається тільки вздовж 
границь доменів. Таким чином відбувається утворення сполук низьких стадій в 
ВОПГ. Для менш впорядкованих графітів (ПГА) інтеркалювання також 
відбувається вздовж границь зерен, по дефектам і т.д. 

Період ідентичності ІСГ, а також концентрація інтеркалянту в ІСГ і 
стадія сполуки, визначаються за даними рентгенівської дифракції та 
безпосередньо із зміни маси і товщини об’ємних зразків при інтеркалюванні 
[41, 42]. З 00l-дифрактограми за формулою Вульфа-Брегга визначається період 

 
Рис. 2.2. Доменна структура ІСГ: S=2, S=3 
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ідентичності сполуки Is: 

  lI
s
sin2 , (2.2) 

де l – порядок відбиття для шарів інтеркалянту,  - довжина хвилі 
рентгенівського випромінювання. 

Молярна концентрація С інтеркалянту в сполуках визначається за зміною 
маси зразків після інтеркалювання:  
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де Мint і Мc - відповідно молярна і атомна маси інтеркалянту і графіту, 
m/m0 - відносна зміна маси зразку після інтеркалювання. З молярної 
концентрації інтеркалянту C визначається стадія сполуки S за формулою: 

 nC
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100

, (2.4) 

де n - стехіометричний коефіцієнт у формулі сполуки CnsX (X - 
інтеркалянт). Наприклад, для сполук монокристалічного графіту з SbCl5 n = 12, 
для сполук монокристалічного графіту з FeCl3 n = 6 для S=1, 2 і n = 9 для S  3.  

З даних із зміни товщини зразків графіту після інтеркалювання можна 
отримати інформацію про стадію сполуки S із співвідношення: 
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де d0- товщина зразка до інтеркалювання, d- зміна товщини зразка після 
інтеркалювання, di- товщина шару інтеркалянта. 

2.3. ВПОРЯДКУВАННЯ ІНТЕРКАЛЯНТУ В ІНТЕРКАЛЬОВАНИХ 
СПОЛУКАХ ГРАФІТУ 

Впорядкування шару інтеркалянту в ІСГ має тенденцію прямувати до 
впорядкування у шарі вихідного для інтеркалювання графіту. Тому 
інтеркалювання простіше виконувати для тих типів інтеркалянту, 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 
інтеркалянту. Позначається тип решітки інтеркалянту таким чином: в дужках 
ставиться число, яке позначає розмір параметру елементарної комірки решітки 
інтеркалянту по відношенню до параметру елементарної комірки решітки 
графіту, а далі записується кут, який вказує, на скільки повернута решітка 
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інтеркалянту 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 [43]: 

1. Одновимірні структури – шари інтеркалянту складаються з 
ланцюжків молекул інтеркалянту, відомий один інтеркалянт з цієї групи - 
PdCl2; 

2. Двовимірні структури – шар інтеркалянту 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 інтеркалянту є меншою, ніж взаємодія між молекулами 
інтеркалянту і атомами вуглецю. 

3. Трьохвимірні структури – спостерігається впорядкування 
інтеркалянту не тільки в шарі, але і між шарами інтеркалянту, тобто, 
утворюється трьохвимірне впорядкування інтеркалянту. Прикладами таких 
інтеркалянтів є FeCl3, CoCl2, NiCl2, CuCl2, ZnCl2, CdCl2. Для таких 
інтеркалянтів взаємодія в шарі інтеркалянту більша, ніж взаємодія між шарами 
інтеркалянту і графіту, тому вони утворюють, в основному, 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 інтеркалянту в ІСГ відбуваються фазові перетворення. 

Як приклад, розглянемо процес інтеркалювання хлориду сурми (V) в 
ВОПГ.  

При інтеркалюванні хлориду сурми в ІСГ спостерігається реакція 
диспропорціювання [44, 45, 46, 47]: 

 
  635 223 SbClSbCleSbCl . (2.6) 

Таким чином, між шарами графіту інтеркалянт хлорид сурми знаходиться 
у вигляді двох фаз: нейтральних молекул хлориду сурми (ІІІ) та аніонів SbCl6, 
що мають від’ємний одиничний заряд. Молярне співвідношення кількості фаз 
складає 1 до 2. Фаза SbCl3 утворює сумірну решітку    01.163939 R  з 
температурою переходу в “квазірідкий” стан Тп = 220К. Параметр елементарної 
комірки цієї решітки 536.139 a нм. Фаза SbCl6 утворює сумірну решітку 
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   01.1977 R  з параметром елементарної комірки 651.07 a нм. Температура 

переходу такої решітки з “квазікристалічного” в “квазірідкий” стан Тп = 350К. 

2.4. МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ІНТЕРКАЛЬОВАНИХ СПОЛУК ГРАФІТУ 

Методи отримання ІСГ в залежності від того, в якому стані перебуває в 
процесі введення в графіт речовина, що інтеркалюється, поділяють на наступні 
[36]: 

1. Газофазний метод. 

2. Рідкофазний метод. 

3. Твердофазний метод . 

4. Електрохімічне інтеркалювання. 

1). Газофазний метод  

При інтеркалюванні газофазним методом речовина, яка вводиться в 
графіт, знаходиться в газоподібному стані. Інтеркалювання газофазним 
методом проводиться речовинами, які є леткими сполуками, тобто можуть бути 
переведеними в газоподібний стан, незалежно від того, в якому стані вони 
знаходяться при нормальних умовах. Таким методом отримують, наприклад, 
інтеркальовані сполуки з галогенами (фтор - газ, бром – рідина, йод – твердий 

стан) та галогенідами (хлориди 
сурми, брому – рідини, хлориди 
алюмінію, заліза, кобальту – 
порошки) [36]. Стадія ІСГ, що 
отримується, визначається термоди-
намічними умовами інтеркалювання 
(тиск, температура) та типом 
вихідного для інтеркалювання 
графіту (ступенем структурної 
досконалості, розміром частинок і 
т.д.).  

Газофазні методи поділяють на 
однотемпературні і двотемпературні.  

При інтеркалюванні за дво-
температурною методикою інтер-
калянт і графіт в початковому стані 
безпосередньо не контактують (рис. 
2.3). Нагрівання графіту та речовини 
інтеркалянту відбувається до різних 
температур. Температура графіту Тгр є 

вищою, ніж температура інтеркалянту Тінт, що дозволяє створити насичену 

 
Рис. 2.3. Форма посудин для одержання ІСГ 
з речовиною, що знаходиться при 
нормальних умовах в: 1- 
порошкоподібному стані (хлорид заліза); 2- 
рідкому стані (хлорид сурми) 
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пару інтеркалянту біля поверхні графітового зразка. Для характеристики 
процесу інтеркалювання вводиться параметр активності інтеркалянту а(Сінт,Т), 
який визначається, як: 

  
)(

),(
,

TP

TCP
TCa інт

інт

ІСГ

інт
 , (2.7) 

де РІСГ - рівноважний тиск пари інтеркалянту над ІСГ, Рінт - рівноважний 
тиск пари інтеркалянту над чистим рідким або твердим інтеркалянтом при тій 
же температурі Т. 

В результаті дифузії пари інтеркалянту в графіт утворюється ІСГ, стадія 
якої залежить від різниці температур Тгр і Тінт та часу реакції інтеркалювання: 
чим меншою є різниця температур графіту і інтеркалянту, тим вищою є 
концентрація інтеркалянту в ІСГ і, відповідно, нижчий номер стадії.  

При отриманні ІСГ за однотемпературною методикою інтеркалянт і графіт 
знаходяться в одній комірці і, відповідно, нагріваються до однієї температури. 
Однотемпературна методика є більш простою для виконання, але для 
отримання ІСГ певних стадій за такою методикою необхідно точно 
контролювати масу інтеркалянту, який закладається в ампулу. Наприклад, для 
отримання ІСГ другої стадії необхідна маса інтеркалянту (m1+m2), де m1 - маса 
інтеркалянту, який вводиться в графіт, внаслідок чого утворюється ІСГ другої 
стадії, а m2 - маса надлишкового інтеркалянту, який забезпечує необхідний для 
отримання сполуки другої стадії рівноважний тиск пари інтеркалянту Pінт(T) в 
ампулі. В припущенні, що весь інтеркалянт маси m2 знаходиться в 
газоподібному стані, Pінт(T) в першому наближенні можна оцінити з рівняння 
Клапейрона - Мендєлєєва, яке застосовується до реальних газів при відносно 
низьких тисках:  

 PінтV = (m2/М)RT, (2.8) 

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

Для отримання ІСГ з хлоридами деяких металів (хлориди кобальту, 
нікелю, міді) необхідно створити в посудині надлишковий тиск хлору. Для 
отримання таких ІСГ використовується один з різновидів газофазного методу - 
отримання ІСГ в струмені хлору, для чого виготовляються спеціальні пристрої і 
хімічний посуд. 

Рідкофазний метод  

Рідкофазний метод отримання ІСГ є найдешевшим, і саме цей метод 
використовуються для отримання ІСГ в промислових умовах. При отриманні 
ІСГ рідкофазним методом речовина, що інтеркалюється в графіт, знаходиться в 
рідкому стані. Таким методом отримують ІСГ з речовинами, які при 
нормальних умовах або знаходяться в рідкому стані (концентровані кислоти, 
деякі солі), або легко розчиняються в розчинниках (найчастіше це органічні 
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розчинники). При промисловому використанні рідкофазного методу вихідний 
графіт, частіше у вигляді порошку, безпосередньо перемішується з рідким 
інтеркалянтом. Сама реакція інтеркалювання може відбуватися вже при 
кімнатній температурі, при незначному нагріванні або при опромінюванні 
суміші ультрафіолетовим випромінюванням.  

Розглянемо декілька прикладів отримання ІСГ рідкофазним методом.  

1. Отримання в промислових умовах ІСГ з сірчаною кислотою.  

Для отримання ІСГ з сірчаною кислотою в промислових умовах 
використовують дві методики, які відрізняються речовинами-окислювачами, 
що необхідні для процесу інтеркалювання. Як окислювач графіту може 
використовуватися персульфат амонію (NH4)2SO4 (персульфатна методика) або 
біхромат калію K2Cr2O7 (біхроматна методика). Схема отримання ІСГ є 
однаковою як для персульфатної, так і для біхроматної методики: графітовий 
порошок оброблюється концентрованою (98%) сірчаною кислотою з 
додаванням одного з окислювачів. Співвідношення маси графіту до маси 
сірчаної кислоти дорівнює 110, маса окислювача приблизно складає 25% маси 
графіту. Реакція інтеркалювання відбувається при постійному помішуванні при 
кімнатній температурі, причому за біхроматною методикою можливим є 
отримання тільки сполук першої стадії, а за персульфатною методикою - тільки 
сполук другої стадії.  

2. Отримання в промислових умовах ІСГ з азотною кислотою.  

Отримання ІСГ з азотною кислотою низьких стадій можливе тільки при 
використанні концентрованої (96-98%) азотної кислоти. Реакція 
інтеркалювання відбувається при незначному нагріванні суміші графіту та 
азотної кислоти до 323-343К. 

3. Отримання ІСГ з галогенидами, які розчинені в органічних 
розчинниках [48]. Як приклад, можна навести отримання ІСГ з розчиненим в 
хлоретані хлоридом сурми при кімнатній температурі при опромінюванні 
ультрафіолетом. Недоліком цього методу є те, що деяка кількість розчинника 
також може інтеркалюватися в графіт. 

4. Отримання ІСГ з органічними інтеркалянтами. 

Твердофазний метод  

До твердофазних методів отримання ІСГ можна віднести такі, при яких 
інтеркалянт утворюється внаслідок твердофазних реакцій в речовинах, які 
попередньо введені в міжшаровий простір графіту. Зокрема, до такого методу 
отримання ІСГ можна віднести отримання ІСГ з перехідними металами через 
відновлення інтеркалянту.  

Існує декілька варіацій такого методу, основними з яких є відновлення 
металу біфенілом літію в ІСГ графіт - галогенід металу та відновлення солей 
металів інтеркальованою сполукою С8К [49, 50].  
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В першому випадку проводиться обробка ІСГ біфенілом літію в струмені 
водню або гелію при температурі 550-600К протягом 1 години. Реакція 
відбувається за схемою: 

Gr-MClх  +  біфеніл Li    Gr-M (графімет) 

Отримані графімети містять «атомно-розподілений метал» між 
графітовими шарами і частинки металу на поверхні графіту. Додаткова 
термообробка графіметів приводить до дифузії атомів металу на поверхню 
графіту та агломерації частинок металу (розміри частинок – десятки 
нанометрів). В таких матеріалах концентрація металу, яким найчастіше 
виступає нікель або платина, не є високою і складає до 1 мас %, але цього 
достатньо, щоб використовувати нанесений метал як ефективний каталізатор 
різних хімічних реакцій.  

Другий метод отримання металу на графітовому носії – це відновлення 
металів за допомогою сполуки графіту з калієм C8K. На першому етапі в цьому 
методі отримують за стандартною газофазною методикою ІСГ C8K. Другий 
етап – це отримання ІСГ з металом за схемою: 

MClх + суспензія C8K в діглімі  Gr-M. 

Даним методом отримано, наприклад, ІСГ як на основі ВОПГ, так і на 
основі ПГА з перехідними металами [51]. Перевагою даного методу є 
можливість отримати ІСГ різних стадій, в яких в міжшаровому просторі 
графіту знаходяться тільки атоми металу. 

Електрохімічні методи  

Процес електрохімічної інтеркаляції розглядається як зворотня або 
незворотня інжекція рухливих іонів з електроліту в тверду структуру 
електроду. Перебіг цього процесу істотно залежить від таких властивостей 
кристалічної решітки електродного матеріалу, як наявність порожнин для 
переносу та розміщення інтеркалянту, рухливість іонів, що інтеркалюються, в 
решітці електроду та інших.  

Електрохімічним методом отримують сполуки графіту, в яких як 
інтеркалянт виступають аніони бісульфату HSO4, гіпохлорату HClO4, фторидів 
AsF6, PF6, SbF6 [2, 36].  

Процес електрохімічної інтеркаляції літію в графітовий електрод 
реалізується в літій-іонних акумуляторах. 

Типова конструкція літій-іоного акумулятора зображена на рис. 2.4, де як 
літієвий електрод використовуються твердотільний електрод, який є твердим 
розчином літію в складних металоксидах (МО) на основі кобальту, молібдену 
та ванадію. Саме такі акумулятори прийнято називати літій-іоними 
акумуляторами.  
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Рис. 2.4. Літій-іоний акумулятор. Напрямок руху іонів літію відповідає процесу 
розрядки акумулятора 
 

В літій - іоних акумуляторах графітовий електрод виконує функції анода. 
При зарядці такого акумулятору на аноді відбувається реакція відновлення 
іонів літію з розчиненням літію в графіті (інтеркаляція). Схема цієї реакції має 
вигляд: 

 66 CLiCexLi X 
. (2.9) 

При цьому на катоді літій виходить на поверхню електроду, окислюється 
та переходить в електроліт 

 



  xLiMOLieMOLi x )()( 1  (2.10). 

Запишемо повні реакції процесів зарядки та розрядки літій–іонного 
акумулятору. Для першої зарядки маємо: 

 61 )(6)( CLiMOLiCMOLi XX    (2.11) 

Реакція розрядки має вигляд: 

 6161 CLi)MO(LiCLi)MO(Li XXXXXX    , (2.12) 

а реакція повторної зарядки відрізняється від (2.12) тільки напрямком. 

Хімічний потенціал літію, розчиненого в металоксиді, практично в усій 
області можливих концентрацій є меншим, ніж хімічний потенціал літію, 
інтеркальованого в графіт.  
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Рис. 2.5. Залежність ЕРС літій - іонного 
акумулятора від концентрації літію (Х) в графіті 

Суттєвою є можливість вибору 
такого співвідношення мас 
електродів, що в області 
концентрацій літію Х від 0.1 до 
1, в якій зосереджена основна 
частина відновлюваної ємності 
графітового електроду, різниця 
хімічних потенціалів літію в 
графіті та в МО змінюється 
мало. Типова залежність ЕРС 
літій - іонного акумулятора, як 
функції концентрації літію в 
графіті, наведена на рис. 2.5.  

 

Іншою важливою характеристикою літієвого акумулятора є питома 
електрична ємність електрода. Питомою електричною ємністю називається 
максимальний заряд, який може бути відданий (накопичений) одиницею маси 
електрода в процесі розрядки або зарядки, відповідно. Максимальну питому 
електричну ємність має літій. Розрахуємо цю ємність, використовуючи 
наступні характеристики літію: молярна маса літію МLi = 7 г/моль, реакція 

розрядки має вигляд 
  eLiLi , причому продукти реакції - іони літію та 

електрони евакуюються від електрода. Для питомої ємності LiQ  отримуємо: 
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. (2.13) 

Величина питомої електричної ємності літію є максимальною в ряду 
металів. Якщо врахувати, що літій має також максимальну електровід’ємність, 
можна зробити висновок про максимальну накопичену літієм питому енергію. 

Перейдемо до розрахунків питомої ємності графіту, інтеркальованого 
літієм. Як відомо, таку систему можна розглядати як твердий розчин LiXC6, в 
якому концентрація літію X  визначає в рівноважних умовах номер стадії 
інтеркальованої сполуки. При нормальних умовах максимальна концентрація 
літію в LiXC6 дорівнює 1, що відповідає першій стадії сполуки. Очевидно, що 
питома електрична ємність електроду LiXC6 буде відповідати Х=1 і може бути 
розрахована за формулою: 
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де МС = 12 г/моль - молярна маса вуглецю.  

Для довільної концентрації Х літію в сполуці LiXC6 електрична ємність 

6CLiX
Q  описується виразом:  
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Рис. 2.6. Залежність питомої електричної 
ємності Q сполуки LiXC6 від концентрації 
літію  

Фізичний зміст величини 

6CLiX
Q є очевидним: 

6CLiX
Q  - це 

сумарний заряд іонів літію в 
одиниці об’єму інтеркальованої 
сполуки LiXC6. Графік залежності 

6CLiX
Q  від концентрації літію Х 

наведено на рис. 2.6. 
В умовах термодинамічної 
рівноваги концентрація Х літію в 
сполуці LiXC6 може приймати лише 
дискретні значення Х=F(S-1), де S - 
номер стадії. Проте, у випадку 
електрохімічних процесів 
концентрація літію може  

 

змінюватися неперервно. Більш того, в ряді робіт розглядається область 
концентрацій 1X , що відповідає не інтеркаляції, а осадженню літію на 
поверхні кристалітів графіту. 

Електрична ємність акумулятора, що складається з двох електродів та 
електроліту, буде визначатися мінімальною з електричних ємностей електродів.  

В якості катодного матеріалу, як правило, використовується твердий 
розчин літію в оксиді кобальту – LiCoO2. Оцінимо питому електричну ємність 
даного матеріалу:  
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що достатньо близько до питомої електричної ємності електроду LiC6 – 

1300 Кл/г. 

2.5. МЕХАНІЗМ І КІНЕТИКА ПРОЦЕСУ ІНТЕРКАЛЮВАННЯ 

Процес інтеркалювання, тобто введення речовини в графіт, розглядають 
як процес двовимірної дифузії, і при описі кінетики інтеркалювання 
використовують, головним чином, моделі циліндричної дифузії. Основною 
особливістю двовимірної реакції інтеркалювання є рух інтеркалянту за 
напрямками, паралельними площинам графіту, тобто реагент може рухатися 
тільки вздовж графітових площин. Рух перпендикулярно шарам графіту 
неможливий, оскільки відстань між атомами графіту (0.142 нм) є значно 
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меншою, ніж розміри молекул інтеркалянту, крім того сила взаємодії між 
атомами вуглецю в шарі є такою, що молекули інтеркалянту не можуть 
зруйнувати цей зв’язок. Це підтверджується тим, що під час інтеркалювання 
відбувається набухання спочатку кромок зразків графіту, а повім вже їх 
центральної частини. Інтеркалянт може переміщуватися перпендикулярно 
графітовим площинам тільки через дефекти (вакансії, дислокації). Для 
піролітичних графітів інтенсивне переміщення інтеркалянту вздовж вісі С 
спостерігається по границям кристалітів. Методами дифракції електронів та 
Оже-спектроскопії було виявлено, що, наприклад, пара цезію, спрямована 
перпендикулярно графітовим шарам, проникає в середину зразка графіту на 
деяку відстань.  

Механізм і кінетика процесу інтеркалювання в графіт визначаються 
розподілом інтеркалянту в графітовій решітці, який в свою чергу залежить від 
енергії, що виділяється або витрачається при інтеркалюванні [52, 53]. 
Інтеркалювання супроводжується збільшенням відстані між шарами графіту, 
між якими проходить інтеркалянт. Це вимагає витрат енергії. Робота по 
збільшенню міжплощинної відстані повинна дорівнювати енергії нових 
зв’язків, що утворюються між інтеркалянтом і шарами графіту. Для компенсації 
роботи по збільшенню відстані між шарами графіту необхідним є 
інтеркалювання деякої певної (значної) кількості речовини. Існує граничне 
значення густини шару інтеркалянту. Якщо кількість інтеркалянту є 
недостатньою для утворення між шарами графіту шару інтеркалянту певної 
густини, то цей простір між шарами графіту залишається вільним. Таким 
чином, існування ІСГ різних стадій пояснюється тим, що для компенсації 
затрат на розсування шарів графіт необхідно певна кількість інтеркальованої 
речовини для утворення нових зв’язків між шарами графіту і інтеркалянту. 
Якщо речовини, що вводиться, не вистачає на утворення шару з густиною не 
менше граничної, то в графіті утворюється рівно стільки шарів інтеркалянту, на 
скільки вистачає речовини інтеркалянту для утворення шарів з густиною не 
менше граничної. 

Процес інтеркалювання графіту можна розділити на декілька стадій, 
кожна з яких в залежності від умов реакцій може бути лімітуючою [54, 55, 56, 
57]. 

1. Виділення інтеркалянту, тобто, перехід інтеркалянту в таку фазу, 
з якої він може бути введений в графіт. Якщо ІСГ отримується газофазним 
методом, а речовина інтеркалянту перебуває у рідкому або твердому стані, то 
на першому етапі інтеркалянт повинен бути переведеним в газоподібний стан. 
Якщо інтеркалянт вводиться в графіт у вигляді розчину в деякому розчиннику, 
то спочатку інтеркалянт повинен бути розчиненим в ньому. Якщо такий етап не 
буде виконаний, інтеркалювання не почнеться. 

2. Перенос інтеркалянту до поверхні графіту. Це важлива стадія для 
методів отримання, в яких в початковому стані інтеркалянт і графіт просторово 
розділені. При низьких тисках в посудині з реагентами кінетика газофазного 
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переносу визначається, в основному, середньою швидкістю руху молекул 
інтеркалянту. При високих тисках основний фактор цієї стадії – це дифузія 
інтеркалянту з джерела до поверхні. 

3. Адсорбція інтеркалянту на поверхні графіту. Інтеркалянт 
збирається на поверхні графіту. Якщо адсорбція інтеркалянту на поверхні 
графіту відбувається не достатньо швидко, то це може уповільнювати процес 
інтеркалювання. 

4. Швидкість зародкоутворення і поверхнева дифузія. Оскільки 
структура і фізичний стан чистої речовини інтеркалянту і інтеркалянту, 
введеного в графіт є різними, то процес інтеркалювання починається з 
утворення на торцях графіту центрів зародкоутворення фази інтеркалягту. В 
таблиці наведені деякі приклади густини і діаметру молекули речовин-
інтеркалянтів в ІСГ та у вільному стані [58]: 

Таблиця 2.1. 

Густини і діаметр молекул речовин-інтеркалянтів в ІСГ та у вільному 
стані [58]. 

Інтеркалянт Густина,103 кг/м3 Діаметр молекули, *10-10м. 

ІСГ Вільний стан 
при н.у. 

ІСГ Вільний стан 
при н.у. 

HNO3 1.1 1.55 4.49 4.62 

H2SO4 1.7 1.84 4.63 4.69 

ICl 2.67 3.18 7.23 6.30 

FeCl3 2.13 2.80 5.02 6.02 

K(C8K) 1.51 0.86 2.05 2.66 

K(C24K) 1.01 0.86 2.05 2.66 

При інтеркалюванні відбувається перенос заряду від молекул інтеркалянту до атомів 

графіту. Найпростіша окислювально-відновлювальна реакція, що описує інтеркаляцію 

металу в графіт, записується як: 

 
)()(   fefe MCMC , (2.17) 

де f – коефіцієнт переносу заряду атомів металу М.  

В багатьох випадках, насамперед при утворенні ІСГ акцепторного типу, в 
процесі інтеркаляції відбувається не тільки перенос заряду, а і певні хімічні 
реакції в самому інтеркалянті. Як приклади таких реакцій можна привести вже 
згадану реакцію диспропорціювання (2.6), що відбувається при інтеркаляції 
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хлориду сурми (V). Інший приклад, це реакції, що  відбуваються при 
інтеркалюванні в графіт пари азотної кислоти. Азотна кислота в газоподібному 
стані адсорбується на поверхні зразку графіту і розпадається на катіони, аніони 
і воду відповідно до реакції: 

 .).(.)(.)(.)()(
23233

адсOHадсNOадсNOадсHNOгHNO  
 (2.18) 

Окислення вуглецю відбувається згідно наступним реакціям: 
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 (2.19) 

Руху інтеркалянту в середину графіту передує деякий індукційний період. 
При цьому на поверхні графіту відбуваються такі процеси: 1) зародкоутворення 
центрів введення; 2) перенос до центрів введення частинок інтеркалянту 
внаслідок поверхневої дифузії; 3) перенос заряду між графітом і молекулами 
інтеркалянту. Поверхнева дифузія прямо пропорційна ступеню заповнення 
поверхні графіту частинками інтеркалянту та обернено пропорційна квадрату 
середньої відстані між центрами введення.  

5. Перенос інтеркалянту всередину графіту. В першому наближенні 
цей процес можна вважати дифузійним. Інтеркалянт переміщується від торців 
зразка або границь частинки графіту до центру . 

6. Реакція перетворення стадій. Таку реакцію можна розглядати як 
процес, в проміжок якого з (S+1) стадії утворюється стадія S. Реакцію такого 
перетворення можна записати формулою: 

 ICSIISC
pSSp

)1(
)1(


 ,  (2.20) 

де S – остання стадія, І – інтеркалянт, р- стехіометричне співвідношення І 
до С. 

2.6. ТЕРМОДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ УТВОРЕННЯ ІСГ 

В літературі існує ряд моделей утворення та стабільності ІСГ [40, 59, 60, 
61, 62]. 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: 

 необхідним є використання великої кількості параметрів, які 
переважно не можуть бути безпосередньо визначені на базі 
експериментальної інформації; 
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 потрібно знати конкретний склад інтеркалянту 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 інтеркалянту з 
шарами графіту, є термодинамічний метод опису рівноважних характеристик 
систем ІСГ [63, 64]. 

Розглянемо властивості ІСГ з точки зору рівноважної термодинаміки. 
Основою запропонованого підходу є використання парціальних 
термодинамічних функцій графіту і інтеркалянту, при описі яких 
використовуються наступні модельні положення:  

1. ІСГ розглядається як бінарна система, що складається з двох 
компонент - графіту і інтеркалянту, причому термодинамічні характеристики 
речовини інтеркалянту в графіті відрізняються від термодинамічних 
характеристик речовини інтеркалянту в чистому, вільному стані ( див. Таблицю 
3.1).  

2. Враховується, що особливістю ІСГ є дискретний характер зміни 
концентрації інтеркалянту Сінт у графіті, тобто, Cінт = f(S-1), де S - номер стадії 
сполуки. Молярна концентрація інтеркалянту в ІСГ визначається як:  

 Cінт = інт/(гр+інт) (2.21) 

де гр – кількість речовини графіту; інт- кількість речовини інтеркалянту. 

3. З огляду на значну різницю в величині температури плавлення 
графіту і інтеркалянту при будь-якій температурі має місце нерівність 
PгрPінт,  де Pгр - рівноважний тиск пари графіту над ІСГ, Pінт - -
рівноважний тиск пари інтеркалянту над ІСГ.  

Введемо три стани для інтеркалянту:  

1 - стан - інтеркалянт між шарами графіту в ІСГ;  

2 - стан - чистий інтеркалянт у рідкій фазі;  

3 - стан - чистий інтеркалянт у газоподібній фазі.  

Позначимо через 1, 2, 3 хімічні потенціали: інтеркалянту в ІСГ, 
інтеркалянту в чистому рідкому стані та інтеркалянту в газоподібному стані, 
відповідно (тут і нижче верхній індекс характеризує стан). Аналогічно введемо 
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поняття парціальної молярної ентальпії H1(T, Сінт), Н2(Т, Сінт=1), Н3(Т, 
Сінт) (ентальпія – теплота, що може бути передана системі при сталому тиску, 
Н = U+РV) і парціальної молярної ентропії S1(T, Сінт), S2(Т, Сінт=1), S3(Т, 
Сінт), де Сінт - концентрація інтеркалянту в газовій фазі Сінт  Сінт. 
Введемо поняття стандартного стану речовини виходячи з умови, що при Т = 0 
атоми (молекули) інтеркалянту нескінченно віддалені друг від друга (газ) і 
ентальпія Н3(0)=0.  

Враховуючи сказане, запишемо вирази для хімічних потенціалів речовини 
інтеркалянту в різних станах: 
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В рамках запропонованого підходу можна поряд з аналізом діаграми 
стану в координатах (P,T) для чистого (твердого чи рідкого) інтеркалянту 
провести аналіз діаграми стану інтеркалянта в ІСГ, тобто знайти ймовірний 
вигляд діаграми стану інтеркалянта в ІСГ в координатах (P,T).  

Для побудови рівнянь стану скористаємося рівняннями Клапейрона – 
Клаузіуса, що описують фазові переходи І роду: 
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де Н3-2 - зміна ентальпії при фазовому переході "тверде тіло - газ" або 
"рідина - газ", V3 - молярний об‘єм газу, V2 - молярний об‘єм конденсованої 
фази; Н3-1 - зміна ентальпії при фазовому переході інтеркалянту із ІСГ до 
газової фази; V3  - парціальний молярний об‘єм газу, V1 - парціальний молярний 
об‘єм інтеркалянту в ІСГ. 

Для різних типів сполук, як правило, має місце Н3-1 > Н3-2, тому, у 
повній відповідності з теорією, діаграми стану для визначених вище двох 
випадків будуть мати типовий вигляд, схематично зображений на рис. 2.7.  
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Рис. 2.7. Схематичне зображення діаграм стану для чистого інтеркалянту (крива 
"1") та інтеркалянтів в ІСГ різних стадій (криві "2" та "3"). "K" позначає критичний 
стан інтеркалянту; Т* - максимальна температура стабільного існування 
інтеркалянту в ІСГ. 

 

З графіків, зображених на рис. 2.7, з урахуванням Н3-1 > Н3-2, 
зокрема, випливає, що існує температура Т*, при якій рівноважний тиск пари 
інтеркалянту для ІСГ стадії S дорівнює рівноважному тиску пари інтеркалянту 
над чистим інтеркалянтом. Таким чином, при температурі, що перевищує Т*, 
інтеркалянт з шару в ІСГ буде переходити в стан чистого конденсованого 
інтеркалянту. 

При зміні температури для ІСГ визначеної стадії, (або концентрації Сінт) 
можна досягти такого стану, такої температури, при якій  1 =  2 =  3. 
Назвемо цю температуру T* температурою стабільності ІСГ. Як випливає з 
рис. 2.7, при температурі вище Т* інтеркалянт не може знаходиться в 
стабільному стані «інтеркалянт у шарі графіту», і тому інтеркалянт з шару ІСГ 
буде переходити в стан чистого інтеркалянту. 

2.7. ТЕРМОДИНАМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ ІСГ 

Рівняння, що визначають температуру Т*, вище якої інтеркалянт у ІСГ 
знаходиться в метастабільному стані, можуть бути отримані в двох 
наближеннях: 

1. У загальному випадку, коли зміни ентальпії є функціями 
температури і концентрації інтеркалянту: Н3-1 = f(T, Cінт) та Н3-2 = f(T, 
Cінт).  

2. У наближенні, що Н3-1 = Н3–Н1 та Н3-2 = Н3–Н2 поблизу Т* 
є константами.  
В загальному випадку з (2.22) і (2.23) випливає, що: 
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З (2.27) після очевидних перетворень отримаємо:  

),(),(),0()1,()1,0( 2
121122 CТHCТHCHCТHCH інтінтінтінт


 (2.28) 

Оскільки Н2-1(T, Cінт) важко визначити експериментально, корисно Н2-

1(T, Cінт) записати у вигляді:  

 )(),(),( 231312 ТHCТHCТH інтінт
  . (2.29) 

Величини Н3-1(T, Cінт) та Н3-1(T) визначаються з температурної 
залежності тиску парів інтеркалянта, що насичують, у ІСГ - стадії S(Cінт) і над 
чистим інтеркалянтом.  

Отже, (2.27) можна переписати у вигляді:  

   )(),(),()1,(),( 23131221 THCTHCTSCTSTCТ
інтінтінтінт

 

 (2.30) 

При температурі термічної стабільності Т* різниця хімічних потенціалів 
інтеркалянту в стані “інтеркалянт між шарами графіту” та чистий рідкий або 
твердий інтеркалянт дорівнює нулю: при Т = Т* 1-2(T*, Cінт)=0, тобто 
рівняння (2.30) необхідно прирівняти до нуля. Температура стабільності Т* 
визначається, як: 
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 (2.31) 

При розрахунку температури стабільності для конкретних ІСГ зручно 
проаналізувати окремо випадок, коли поблизу деяких температур Н3-1 = Н3–Н1 
та Н3-2 = Н3–Н2 є константами. Доречність такого спрощення визначається тим 
фактом, що експериментальні дані для визначення цих термодинамічних 
функцій, як правило, є тільки для обмеженого температурного інтервалу.  

Зміна хімічного потенціалу через тиск насичуючих парів визначається 
як:  
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де р1(Т, Сінт) - тиск насичуючої пари інтеркалянту над поверхнею ІСГ при 
концентрації інтеркалянту Сінт , р2(Т, Сінт= 1) - тиск насичуючої пари 
інтеркалянту над чистим рідким (твердим) інтеркалянтом. При Н3-1 та Н3-2  , 
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сталих величинах р1(Т, Сінт) та р2(Т, Сінт= 1) в загальному випадку можна 
записати:  
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де S0
3-1(Cінт) та S0

3-2 є, відповідно, ентропії переходу інтеркалянту з 
газу в стан «інтеркалянт у шарі ІСГ» і в чистий інтеркалянт у стандартному 
стані, тобто при тиску 1 атм р2(Сінт=1) = р1(Сінт). Підставляючи (2.33) у 
(2.32) після перетворень отримаємо: 
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З (2.34) отримуємо, що 1-2(T*, Cінт) = 0 при  
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В ряді робіт, наприклад, у [65], величини Н3-1, Н3-2, S0
3-1, S0

3-2 
визначені експериментально для деяких ІСГ. Тому з використанням рівняння 
(3.35) можна визначити значення температури стабільності для цих ІСГ.  

Таким чином запропонований підхід із використанням парціальних 
термодинамічних функцій дозволяє встановити температуру стабільності та 
температурний інтервал існування метастабільного стану визначеної стадії ІСГ 
без розгляду особливостей структурного розташування і квантовомеханічного 
розташування атомів і молекул інтеркалянта в графіті. 

В таблиці 2.2 наведено розраховані температури стабільності ІСГ Т* для 
ряду ІСГ. 

Таблиця 2.2. 

Експериментальні значення H2-3, H1-3, S0
2-3, S0

1-3, а також 
розраховане значення температури стабільності Т* для ІСГ донорного та 
акцепторного типу 

 

ІСГ 
S H2-3, 

кДж/моль 
S0

2-3, 
кДж/(мольК) 

H1-3, 
кДж/моль 

S0
1-3, 

кДж/(мольК) T*, K 

C-Cs [66, 67] 1 57.5 60.8 143.6 100.8 2150 
2 135.2 80.6 3920 

C-Rb [66, 67] 1 57.6 60.1 120.9 97.9 1670 
2 115.5 77.7 3740 

C24SbCl5 [66, 68] 2 48.3 109.7 74.5 151.1 630 
C12FeCl3 [66, 69, 70] 2 84.5 143 184 322 555 

 

Як випливає з аналізу таблиці ентальпія випаровування інтеркалянту з 
ІСГ приблизно в 2-2.5 рази є більшою, ніж ентальпія випаровування з чистого 
інтеркалянту. Цей факт вказує на значне збільшення сил зв'язку між атомами 
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інтеркалянту і графіту в ІСГ в порівнянні з силами зв'язку між молекулами 
інтеркалянту в чистому інтеркалянті. Цікавим також є і той факт, що зміна 
ентропії, яка визначається як 
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 (2.36) 

при переході інтеркалянту із чистого конденсованого стану в ІСГ є від'ємною і 
має значну величину ~ (20-40) Дж/(мольК), що вказує на більшу 
впорядкованість атомів інтеркалянту в порівнянні з їх впорядкованістю в 
чистому конденсованому стані. 

2.8. МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОННОЇ СТРУКТУРИ ІНТЕРКАЛЬОВАНИХ 
СПОЛУК ГРАФІТУ 

При введенні в графіт інтеркалянт веде себе або як донор, віддаючи 
графіту делокалізовані електрони, або як акцептор, створюючи делокалізовані 
дірки. Таким чином, додаткова частка вільних носіїв струму f, що утворюється 
при введенні інтеркалянту в графіт, а також розподіл цього додаткового заряду, 
є головними факторами, що змінюють електронну структуру графіту, а отже, і 
всі властивості, які пов’язані з переносом заряду. 

Для опису електронних властивостей ІСГ існує декілька моделей. 
Розглянемо ці моделі. 

1). Модель жорстких зон 

Найпростішою моделлю для опису електронних властивостей ІСГ є 
модель жорстких зон, що була вперше запропонована в 1951 році [71, 7273, 74, 
7576, 77]. Ця модель, в основі якої лежить СВМ - модель для чистого 
трьохвимірного графіту, базується на трьох припущеннях: 

  носії заряду розміщуються в ІСГ в -зонах графіту, зони 
інтеркалянту або повністю заповнені, або повністю вільні; 

  -зони графіту поблизу рівня Фермі тільки незначним чином 
збуджені присутністю інтеркалянту; 

  шари графіту з обох сторін шару інтеркалянту практично не 
взаємодіють. 

Загальним обґрунтуванням для цих припущень є той факт, що властивості 
Фермі-поверхні для ІСГ даної стадії практично не залежать від речовини 
інтеркалянту. Таким чином, для ІСГ в рамках моделі жорстких зон 
припускається, що ефекти, пов’язані з шарами інтеркалянту, не є істотними, а 
електронну структуру ІСГ можливо розглядати як графітову з частковим 
зсувом рівня Фермі за рахунок збільшення числа вільних носіїв заряду: 
підвищенням при інтеркалюванні донорами або зниженням при інтеркалюванні 
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акцепторами, тобто поверхня Фермі безперервно змінюється із зміною 
концентрації інтеркалянту.  

На рис. 2.8 наведено схематичне зображення поверхні Фермі ІСГ при 
введенні домішок донорного та акцепторного типу в рамках моделі жорстких 
зон. 

 

 
 
 
Рис. 2.8. Схематичне зображення 
поверхні Фермі ІСГ при введенні 
домішок донорного та 
акцепторного типу: а) чистий 
трьохвимірний графіт; ІСГ 
донорного типу з б) малою 
концентрацією інтеркалянту; в) з 
великою концентрацією 
інтеркалянту; ІСГ акцепторного 
типу з г) з малою концентрацією 
інтеркалянту; д) з великою 
концентрацією інтеркалянту. 

 

Модель жорстких зон найбільш зручна для опису електронних 
властивостей ІСГ, але вона має ряд істотних недоліків. По-перше, модель 
жорстких зон не придатна для опису сполук низьких стадій, в яких має місце 
утворення нових Фермі-поверхонь, пов’язаних з енергетичними зонами 
інтеркалянту; по-друге, модель жорстких зон припускає однорідний розподіл 
заряду вздовж вісі С, при цьому не враховується екранування заряду, що є 
основою двовимірних властивостей ІСГ. 

2). Двовимірна модель Блиновського-Рігаукса 

Для опису електронних властивостей ІСГ акцепторного типу була 
створена двовимірна модель Блиновського - Рігаукса, в основу якої покладена 
властивість перерозподілу заряду між шарами графіту і інтеркалянту [78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84]. В рамках цієї моделі ІСГ стадії S розглядається як 
послідовність еквівалентних незалежних підсистем, що складаються з S 
взаємодіючих шарів графіту і обмежуються двома шарами інтеркалянту. 
Перерозподіл заряду між шарами графіту і шарами інтеркалянту призводить до 
того, що утворюється заряджений шар інтеркалянту, який містить локалізовані 
електрони, і який діє як електростатичний екран між шарами графіту з обох 
сторін шару інтеркалянту. Цей високий потенціальний бар’єр перешкоджає 
руху носіїв через шар інтеркалянту перпендикулярно шарам графіту. 
Двовимірні властивості ІСГ виникають саме з факту існування цього 
зарядженого шару інтеркалянту з локалізованими електронами. Для однієї 
підсистеми особливості -зони поблизу точки U - кута зони Бріллюена - можуть 
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бути розраховані методом сильного зв’язку з урахуванням тільки взаємодії між 
найближчими атомами графіту в шарі та між шарами.  

Для сполуки першої стадії дисперсійне співвідношення має лінійний 
вигляд: 

 bkE 02

3  , (2.37) 

де b- найближча відстань між атомами вуглецю, 0- резонансний інтеграл 
для сусідніх атомів вуглецю, k - хвильовий вектор, розміщений в куті зони 
Бріллюена. Верхній та нижній знаки в (2.37.) відповідають зоні провідності і 
валентній зоні (рис. 2.9а). 

 

а) б) 
в) 

Рис. 2.9. Зонна структура ІСГ різних стадій: а) S = 1; б) S = 2; в) S = 3 

 

Для сполуки другої стадії дисперсійний закон має більш складний вигляд: 
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де 1 - резонансний інтеграл для найближчих атомів (АА’) в сусідніх 
шарах графіту. Зонна структура для сполуки другої стадії складається з двох 
паралельних валентних зон та зон провідності, які розділені енергетичним 
інтервалом, що дорівнює 1 (рис. 2.9б). Положення рівня Фермі для сполук 
першої та другої стадій є прямо пов’язаним з концентрацією дірок, а отже з 
коефіцієнтом передачі заряду f, тобто числом переданих електронів на одну 
молекулу інтеркалянту. Для сполук, що визначаються формулою СpA (p = 1, 2, 
A - інтеркалянт акцепторного типу), енергія Фермі визначається як: 
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f- важлива характеристика ІСГ, яка залежить від типу інтеркалянту і 
повинна визначатися з експериментальних даних. 

Для сполук стадії S  3 шари графіту, які межують з шарами інтеркалянту 
(зовнішні або зв’язані шари графіту) та ті, які межують тільки з шарами графіту 
(внутрішні шари графіту), вже не є еквівалентними. На рівноважний розподіл 
надлишку заряду впливають електростатичні сили. В результаті розподіл 
заряду вздовж вісі С є дуже неоднорідним, найбільш висока густина заряду 
спостерігається на зовнішніх шарах графіту. В системі з S заряджених 
графітових шарів існують 2S двовимірні зони. 

Для сполуки третьої стадії дисперсійне співвідношення поблизу точки U 
має вигляд: 

 

 
2

1

2

1
2

0
2
1

24
1

2

0
2
1

2
3,

2

1

2

1
2

0
2
1

24
1

2

0
2
1

2
2,

01,

2

3
24

2

3

2

3
24

2

3

2

3





























































bkbkE

bkbkE

bkE

vc

vc

vc







, (2.40) 

верхній та нижнвй знаки відповідають зоні провідності та валентній зоні, 
2 - різниця між потенціальними енергіями електронів, локалізованих на 
зовнішніх та внутрішніх шарах. Енергію 2 можна зв’язати з загальним 
зарядом, що знаходиться в графітовій підсистемі та його часткою z, яка 
локалізована на внутрішньому шарі [81]: 

 n

f
z )7.26.57(1.02   (2.41). 

На рис. 2.9в наведена зонна структура сполуки третьої стадії: для Еc,v1 - 
зон, що мають лінійний закон дисперсії, носії є локалізованими на зовнішніх 
шарах, для інших зон, які мають більш складну структуру, носії локалізовані як 
на зовнішніх так і на внутрішніх шарах.  
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3). Проста модель “металічного сандвічу” 

Модель “металічного сандвічу” була побудована за результатами вимірів 
ефектів квантової осциляції в ІСГ з бромом. В рамках цієї моделі електронну 
структуру ІСГ розглядають як послідовність вздовж вісі С зон з низькою та 
високою густиною вільних носіїв струму [85, 86, 87, 88, 89]. Одна зона - це 
чистий трьохвимірний графіт. Інша зона - це двовимірний “металічний 
сандвіч”, який складається з шару інтеркалянту і двох сусідніх шарів графіту. 
Нові унікальні властивості ІСГ пов’язані саме з існуванням двовимірного 
“металічного сандвічу”. Електрони, що забираються з графіту в процесі 
інтеркалювання, залишаються локалізованими в шарі інтеркалянту. Вони 
створюють електростатичний потенціальний бар’єр, який повністю екранує 
один від іншого два сусідні шари графіту. Дірки, які утворилися при цьому, 
залишаються делокалізованими носіями в двох шарах графіту. В цій моделі 
вважається, що усі вільні дірки залишаються в шарах графіту, сусідніх з шаром 
інтеркалянту. Простий опис моделі двовимірного “металічного сандвічу” може 
бути проведений в рамках наближення майже вільних електронів. В цій моделі 
переріз поверхні Фермі являє собою діркове Фермі - коло, площа якого 
пов’язана з двовимірною концентрацією додаткових носіїв струму nin виразом 
[86]: 

 inF np
2

2 
 , (2.42) 

де pF – Фермі-імпульс. Двовимірна концентрація носіїв струму nin 
пов’язана з об’ємною концентрацією дірок nv у сандвічі співвідношенням:  
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, (2.43) 

де ds- відстань між шарами графіту, між якими є шар інтеркалянту. 
Об’ємна концентрація дірок визначається через долю додаткового заряду f, 
який передається шарам графіту: 
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де Nc - концентрація атомів вуглецю, n – стехіометричний індекс у 
формулі ІСГ СnA. 

Таким чином, існуючі моделі електронної структури ІСГ акцепторного 
типу задовільно описують ті, або інші електрофізичні властивості даних 
матеріалів. Розподіл заряду між шарами графіту в реальних сполуках не є таким 
простим, як в моделі двовимірного “металічного сандвічу” або в моделі 
жорстких зон, в якій передбачається однорідний розподіл заряду. Насправді 
розподіл заряду є дуже неоднорідним з екрануванням внутрішнього шару 
графіту зовнішніми шарами, так що 90% вільних носіїв знаходиться на двох 
ближчих до шару інтеркалянту шарах графіту, що підтверджується 
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експериментальними дослідженнями, проведеними в цілому ряді робіт [90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96]. 

РОЗДІЛ 3. ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНІ ВЛАСТИВОСТІ 
ВУГЛЕГРАФІТОВИХ МАТЕРІАЛІВ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ 
СТРУКТУРНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ  

Як показано в попередніх розділах, ВМ являють собою широкий клас 
матеріалів, які, в залежності від методів і умов отримання, суттєво 
відрізняються за своїми структурними характеристиками, і, відповідно, за 
параметрами електронної структури. Така різниця у структурі приводить до 
суттєвих відмінностей електротранспортних властивостей, таких як 
електропровідність, електропровідність у магнітному полі (магнітоопір), 
коефіцієнт Холла та термо-ерс. 

Для розгляду електротранспортних властивостей розділимо всі ВМ на три 
групи відповідно до параметрів їх кристалічної структури (див. Табл. 1.1). До 
першої групи згідно таблиці 1.1 віднесено ВМ з структурою, близькою до 
структури монокристалічного графіту: монокристалічний природний графіт, 
киш-графіт, ВОПГ, а також терморозширений графіт (ТРГ) та коксовий графіт. 
Для ВМ цієї групи виконується співвідношення: kFL>>1 – добуток 
фермівського хвильового вектору на довжину вільного пробігу набагато 
більший, ніж одиниця. До другої групи згідно таблиці 1.1 віднесено ВМ з 
турбостратною структурою: слабо впорядковані дрібнокристалічні ВМ – 
піролітичні анізотропний (ПГА) та ізотропний (ПГІ) графіти. Для ВМ цієї 
групи характерним є співвідношення kFL~1. Третю групу складають 
невпорядковані ВМ: аморфні вуглеці, неграфітизовані ВМ та вуглецеві 
волокна. Для матеріалів цієї групи виконується співвідношення kFL<<1. 

3.1. ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНІ ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕГРАФІТОВИХ 
МАТЕРІАЛІВ ІЗ СТРУКТУРОЮ, БЛИЗЬКОЮ ДО СТРУКТУРИ 
МОНОКРИСТАЛІЧНОГО ГРАФІТУ 

1). Електроопір 

Монокристалічний графіт відноситься до напівметалів, тобто речовин, які 
мають порівняно малу концентрацію вільних носіїв заряду, але при цьому носії 
заряду мають досить велику рухливість. Для напівметалів характерно незначне 
перекриття валентної зони і зони провідності, що приводить до рівності 
концентрацій електронів і дірок. Електрони та дірки в монокристалічному 
графіті мають приблизно однакову концентрацію і є власними носіями струму.  

Температурна залежність електроопору вздовж вісі а а для 
монокристалічного графіту має металічний характер [97] (рис. 3.1). Як видно з 
рисунку, додатній температурний коефіцієнт опору (ТКО) спостерігається в 
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усьому температурному інтервалі від 4.2К до 293К. При температурі ~ 77К 
спостерігається зміна величини (не знака) ТКО.  

Для провідників, що мають носії заряду двох типів, електропровідність   
визначається як: 

 )(
pn

pene  , (3.1) 

де n, p – концентрації електронів та дірок, а n та p – відповідно їх 
рухливості. 

 

Таким чином, 
температурна залежність 
(Т)=1/(Т) визначається 
температурною залежністю 
концентрації носіїв заряду та їх 
рухливостей. 

Зміна концентрацій носіїв 
заряду та їх рухливостей з 
температурою для 
монокристалічного графіту 
наведена в таблиці 3.1 [97]. 

0 50 100 150 200 250 300
0

1

2

3

4

5

 a*1
07 , О

м
*м

T, K

 

Рис. 3.1. а(Т) монокристалічного графіту [97] 

Таблиця 3.1.  

Концентрації і рухливості носіїв струму та питомий електроопір вздовж 
вісі а в монокристалічному графіті [97]. 

Температура, К а, Омм p = n, 1024 м-3 n, м2/(Вс) p ,м2/(Вс) n/p 

293 2.910-7 5.5 1.6 1.5 1.10 

77 2.710-7 1.3 9.0 10 0.90 

4.2 510-8 1.0 100 130 0.77 

 

Як випливає з таблиці, концентрація носіїв заряду зменшується в п’ять 
разів при охолодженні від кімнатної температури до 77К. При подальшому 
зниженні температури концентрація носіїв заряду змінюється слабо. Рухливість 
носіїв заряду при зниженні температури зростає, причому детально проведені 
дослідження температурної залежності рухливості носіїв струму показали, що 
ця залежність має вигляд   Т-n, де n ~ (1.2-1.6). 
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Як відомо,  ~  ( - середній час вільного пробігу носіїв заряду при різних 
механізмах розсіювання) і, відповідно,  ~ L (L - довжина вільного пробігу при 
різних механізмах розсіювання). В наближенні незалежності різних механізмів 
розсіювання носіїв заряду обернена величина ефективної довжини вільного 
пробігу носіїв заряду Lef визначається як: 

 
.

1
.

1111
dpurphbef

LLLLL  , (3.2) 

де Lph, Lb, Lpur, Ld - довжини вільного пробігу при розсіюванні носіїв 
заряду на фононах (Lph), межах кристалітів (Lb), домішках (Lpur,) і дефектах (Ld).  

Таким чином, температурна залежність електроопору зумовлена: 

1) зміною ефективної довжини вільного пробігу Lеf. носіїв заряду при 
зміні температури; 

2) зміною концентрації носіїв заряду із зміною температури. 

Зміна концентрації носіїв заряду з температурою для монокристалічного 
графіту розглянута вище. Розглянемо зміну з температурою параметру Lеf . 
Параметри Lb, Lpur, Ld  – є температуро незалежними, і для монокристалічного 
графіту Lb, Lpur, Ld  Lph  (Lb, Lpur, Ld, Lв. ~ 10-6м, Lph ~ 10-7м). Таким чином, 
згідно (3.2), температурна залежність ефективної довжини вільного пробігу Lеf 
визначатиметься тільки температурною залежністю Lph. При зростанні 
температури величина Lph зменшується, що приводить до зменшення 
рухливості носіїв заряду і, відповідно, при незмінній концентрації носіїв заряду 
до зростання питомого електроопору.  

Аналогічний вигляд температурної залежності електроопору мають і ВМ з 
структурою, подібною до структури монокристалічного графіту. Проте, навіть 
незначна зміна кристалічної структури (зменшення розмірів кристаліту і 
збільшення параметру d002) у ВОПГ призводять до зміни температурної 
залежності концентрації носіїв струму і рухливостей та, як наслідок, до зміни 
характеру температурної залежності електроопору а. На рис. 3.2 наведено 
температурні залежності електроопору а для зразків ВМ з структурою, 
близькою до структури монокристалічного графіту, – терморозширеного 
графіту (ТРГ) (L ~ 10-7м, d002 = 0.336 нм, перекриття валентної зони та зони 
провідності Е0 = 0.035еВ) [98] та коксового графіту ([99].  

Як видно з рисунків, для таких ВМ спостерігається від’ємний ТКО. 
Величина електроопору перпендикулярно шарам графіту (с) в 
монокристалічному графіті змінюється в межах від 10-5 до 10-2 Ом м 
(відповідно, анізотропія складає с/а = 102 – 105), при цьому також 
спостерігається додатній ТКО.Така температурна залежність с в 
монокристалічному графіті пояснюється таким же чином, як і температурна 
залежність електроопору вздовж вісі а, тобто, переважним розсіюванням носіїв 
заряду на фононах, що є температурозалежним процесом. 
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Рис. 3.2. Залежність а(Т) для ВМ з структурою, 
близькою до структури монокристалічного 
графіту: 1 – ТРГ [98]; 2 – коксовий графіт [99] 

Для ВОПГ значення с, а також 
характер температурної 
залежності с, суттєво 
змінюються. В ВОПГ навіть 
незначне зменшення розмірів 
кристалітів та зростання 
кількості дефектів, приводять 
до переважного розсіювання 
носіїв заряду саме на цих 
дефектах в порівнянні з 
розсіюванням на фононах. При 
цьому із зростанням 
температури кількість носіїв 
заряду у ВОПГ зростає, що в 
сумарному ефекті приводить до 
зменшення електроопору 
вздовж вісі С.   

2). Магнітоопір 

Магнітоопором називають електричний опір матеріалу в магнітному полі. 
Найчастіше розглядають не абсолютне значення електроопору в магнітному 
полі, а відносну зміну електроопору в магнітному полі в порівнянні з 
електроопором речовини в нульовому магнітному полі:  

 (0)
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, (3.3) 

де R(0) - електроопір у відсутності магнітного поля, R(H) - електроопір у 
магнітному полі напруженістю Н.  

Для більшості провідників характерним є нульовий або додатній 
магнітоопір.  

Залежність магнітоопору ВМ з двома типами носіїв заряду від величини 
напруженості магнітного поля Н може бути записана як: 
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, (3.4) 

тобто, відносний магнітоопір залежить квадратично від величини 
напруженості магнітного поля. 

Монокристалічний графіт характеризується додатнім магнітоопором, 
який квадратично залежить від величини напруженості магнітного поля. При 

низьких температурах магнітоопір досягає дуже великих значень: 

  

становить десятки процентів.  
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Типовий вигляд залежностей магнітоопору від температури та магнітного 
поля для ВМ із структурою, близькою до структури монокристалічного 
графіту, наведено на рис. 3.3 та 3.4 [99, 100]. 
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Рис. 3.3. Залежність /(В) для ВМ з 
структурою, подібною до структури 
монокристалічного графіту: 1, 2 
коксовий графіт при температурах 4.2К 
(1), 293К (2) [99, 100] 

Рис. 3.4. Типовий вигляд /(Т) для 
зразків з структурою, подібної до 
структури монокристалічного графіту 
(коксовий графіт), В = 0.75Тл [99]  

Відповідно до (3.4) температурна залежність магнітоопору для ВМ з 
структурою, подібною до структури монокристалічного графіту, буде 
визначатися тільки температурною залежністю рухливостей носіїв заряду, 
оскільки відношення p/n з температурою не змінюється. 

3). Коефіцієнт Холла 

Для визначення типу та концентрації носіїв струму в матеріалах 
інформативним є дослідження в них ефекту Холла. Ефект Холла полягає у 
виникненні різниці потенціалів в зразку, який знаходиться в поперечному 
магнітному полі, при пропусканні через нього струму. 

Поперечна різниця потенціалів U в слабких магнітних полях пропорційна 
магнітній індукції В, густині струму j та відстані між зондами d, за допомогою 
яких визначається різниця потенціалів: 

 BjdRU
h

 , (3.5) 

де Rh – стала Холла, що залежить від типу речовини. 

Для матеріалів, що мають два типи носіїв заряду, стала Холла визначається 
виразом: 
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R   (3.6). 

На рисунках 3.5 та 3,6 наведено польову та температурну залежності 
коефіцієнту Холла для ВМ з структурою, подібною до структури 
монокристалічного графіту. 
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Рис. 3.5. Залежність Rh(B) для ВМ з 
структурою, подібною до структури 
монокристалічного графіту (ВОПГ) [6], 1 – 
T = 293K, 2 - T = 77K, 3 - T = 4.2K 
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Рис. 3.6. Залежність Rh(Т) для ВМ з 
структурою, подібною до структури 
моно-кристалічного графіту (коксовий 
графіт) [100]. 

4). Термо-ерс  

Серед інших електротранспортних властивостей саме дослідження термо-
ерс дає найбільшу інформацію про тип та кількість носіїв заряду, характер 
взаємодії та механізми розсіяння носіїв заряду та фононів. 

В матеріалі в присутності електричного поля Е та градієнту температури 
Т густину електричного струму j та густину теплового потоку W можна 
записати як [101]: 

 
TEW

TEj




 (3.7), 

де коефіцієнти , , ,  є тензорами другого рангу. У відсутності 
протікання електричного струму через матеріал та при нульовому зовнішньому 
магнітному полі H, електричне поле в матеріалі пов’язане з градієнтом 
температури співвідношенням: 

 TSE   (3.8), 

де S - абсолютна термо-ерс, яка також є тензором другого рангу і 
дорівнює: 
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Знак термо-ерс визначається типом носіїв заряду в матеріалі: термо-ерс є 
додатною величиною у випадку діркової провідності та від’ємною у випадку 
електронної провідності. 

Для багатозонних провідників S визначається взаємодією носіїв заряду 
різних зон: 
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iiS
S  (3.10),  

де i та Si відповідно електропровідність та термо-ерс i-ої групи носіїв 
струму. 

Для немагнітних матеріалів існує два механізми виникнення термо-ерс 
[101]: 

1. Дифузна термо-ерс - Sd - виникає внаслідок спонтанної дифузії носіїв 
заряду від гарячого кінця зразку до холодного кінця. Спонтанна дифузія 
пов’язана з перерозподілом енергії носіїв струму поблизу рівня Фермі 
внаслідок присутності температурного градієнту. При дифузії носії 
струму взаємодіють з розсіючими центрами, що знаходяться, за 
припущенням, в стані теплової рівноваги і характеризуються локальною 
температурою Т. Носії струму накопичуються на холодному кінці 
зразку і протидіють потоку носіїв, доки не встановлюється стійкий стан. 
При цьому струм вздовж усього зразку дорівнює нулю при умові 
розімкнутості електричного кола. 

2. Фононна термо-ерс - Sph - виникає внаслідок захоплення носіїв струму 
фононами: в результаті руху фононів, зумовленого температурним 
градієнтом, носії струму в матеріалі будуть зіштовхуватися з фононами, 
що рухаються в напрямку -Т, частіше, ніж з фононами, які рухаються 
в протилежному напрямку; тобто система носіїв буде частіше 
поглинати фононні імпульси в напрямку -Т і “захоплюватися” вздовж 
потоку фононів. Це призводить до додаткової течії носіїв заряду до 
холодного кінця, тобто призводить до виникнення додаткової ерс, що 
має назву ерс, пов’язаної з ефектом фононного захоплення носіїв 
струму. 

Загальну термо-ерс можна записати як суму дифузної термо-ерс Sd та 
термо-ерс, пов’язаної з проявом ефекту фононного захоплення носіїв струму 
Sph: 

 phd SSS   (3.11). 
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Термо-ерс в графіті виникає як різниця в русі “гарячих” і “холодних” 
електронів, тобто термо-ерс є дуже чутливою до асиметрії властивостей носіїв 
струму навколо рівня Фермі [102, 103]. Термо-ерс дірок є протилежною за 
знаком електронній термо-ерс, і вважається, що вклад в термо-ерс дірок і 
електронів є приблизно рівним [[104]]: 

 (Sel ~Sh)>>(Sel -Sh) (3.12), 

де Sel , Sh -електронна та діркова термо-ерс, відповідно. 

На рис. 3.7 наведено температурну залежність термо-ерс для ВМ з 
структурою, подібною до структури монокристалічного графіту [105]. 
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Рис. 3.7. Залежність S(Т) для: 1- 
монокристалічного графіту; 2- ВОПГ з 
Тто=3500К; 3- ВОПГ з Тто=3900К [32] 

Як випливає з рисунку, для 
монокристалічного графіту 
спостерігається складний вигляд 
температурної залежності термо-ерс: 
при температурі ~ 35К 
спостерігається глибокий мінімум з 
від’ємними значеннями термо-ерс, 
при зростанні температури для 
деяких зразків термо-ерс переходить 
в додатну область, а потім знов 
повертається до від’ємної.  

Для ВМ з двома типами носіїв 
заряду дифузну складову термо-ерс 
можна записати у вигляді [32, 106]: 
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де, a - відношення концентрацій дірок і електронів, b - відношення 
рухливостей електронів і дірок, F1, F0 - інтеграли Фермі. Знак термо-ерс 
повністю визначається співвідношенням між а і b та їх температурною 
залежністю. 

Фононна складова термо-ерс Sph є істотною при низьких температурах, 
коли є малим фонон-фононне розсіювання. Для графіту максимум фононної 
складової термо-ерс спостерігається при температурі Tm [107, 108]: 
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 (3.14), 

де vs- швидкість звуку в графіті, kF- хвильовий вектор електронів з 
енергією ЕF, kb – cтала Больцмана. При цій температурі є максимальним ефект 
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взаємодії фононів з електронами, оскільки q=2kF (q - хвильовий вектор 
фонону). Оцінка Тm для ВОПГ з використанням значень vs= 2.1104м/c і kF 

=108м-1 складає 43К, що непогано співпадає з експериментальним значенням 
Тmе= (30 - 35)К [107]. При більш високих температурах Т > Тm фононна 
складова Sph мала, оскільки збільшується роль фонон-фононного розсіювання, 
при менших температурах Т < Тm фононна складова Sph також є малою, тому 
що мала кількість фононів.  

Термо-ерс, що пов’язана з ефектом фононного захоплення носіїв заряду, 
описується виразом [109]: 

   xxnpsph TLnLpevS / , (3.15) 

де <Lp>, <Ln> – середні довжини вільного пробігу носіїв заряду при 
розсіюванні на фононах, які визначаються як: 
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kF
el,h пов’язаний з EF

el,h співвідношенням: 
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Nq0 - функція розподілу фононів в стані рівноваги, q2=qx
2+qy

2. 
)(qLph

ef
 - ефективна довжина вільного пробігу фононів, що визначається як: 
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де 
ph

heL , - довжина вільного пробігу фононів при розсіюванні на електронах 

та дірках, ph
bL  -довжина вільного пробігу фононів при розсіюванні на границях 

кристалітів, ph
dL  - довжина вільного пробігу фононів при розсіюванні на 

дефектах, 
ph
phL - довжина вільного пробігу фононів при фонон-фононному 

розсіюванні.  

 )()( qtvqL ph

is

ph

i
 , (3.19) 

)(qt ph

i
- середній час релаксації фононів у вказаних вище механізмах 

розсіювання фононів. З (3.15) випливає, що знак і величина Sph визначаються 
співвідношенням між величинами nhLh і nelLel, а температурна залежність - 
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залежністю величини )(qLph

ef та xx від температури. Sph у впорядкованих ВМ є 

від’ємною величиною, оскільки взаємодія фононів з електронами є більш 
ефективною, ніж з дірками, і nelLel > nhLh. 
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Рис. 3.8. Залежність S(Т) для ВОПГ: 1-
експериментальна залежність; 2- Sd; 3- Sph [110, 
111] 

На рис. 3.8 наведено 
температурні залежності 
дифузної та фононної складових 
термо-ерс [110, 111]. Дифузна 
складова термо-ерс має складну 
залежність від температури, яка, 
відповідно до (4.13), визначається 
температурними залежностями 
концентрацій та рухливостей 
носіїв струму. Таким чином, 
електротранспортні властивості 
ВМ з структурою, подібною до 
структури монокристалічного 
графіту, описуються в рамках 
моделі провідності матеріалів з 
двома типами носіїв заряду 

з врахуванням переважного розсіювання носіїв заряду на фононах. 

3.2. МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ КІНЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ДРІБНОКРИСТАЛІЧНИХ ВУГЛЕГРАФІТОВИХ МАТЕРІАЛІВ. 

Виділення матеріалів, отриманих в інтервалі температур від 2100К до 
2500К, в окрему групу дрібнокристалічних ВМ ґрунтується на тому факті, що 
властивості, пов’язані з переносом заряду, в даних матеріалах суттєво 
відрізняється від вказаних властивостей в інших ВМ.  

1). Електроопір  

На рис. 3.9 наведено температурні залежності питомого електроопору для 
групи дрібнокристалічних ВМ [99, 112, 113]. 

Як випливає з рисунку, для ВМ даної групи спостерігається від’ємний 
температурний коефіцієнт опору, величина його змінюється від 1.5 для ПГА до 
2.2 в ПГІ. Дослідження a(T) ВМ даної групи показали, що, в основному, 
визначає величину та хід температурної залежності електро-опору вздовж вісі а 
переважне розсіювання носіїв заряду на межах кристалітів.  

Як відомо, ВМ характеризуються дуже великою температурою Дебая 
(2300°С), що спричинює мале в порівнянні з металами розсіювання носіїв 
струму на фононах в широкій області температур [16].  
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Рис. 3.9. Залежності а(Т) для 
дрібнокристалічних ВМ: 1 – ПГІ; 2 – ПГА [99, 
113]  

Як вже вказувалося, довжина 
вільного пробігу носіїв заряду 
при розсіюванні на фононах для 
ВМ складає приблизно 10-7м при 
кімнатній температурі. Таким 
чином, для даної групи ВМ, для 
яких розміри кристалітів 
складають 10-8м, внесок 
розсіювання на межах кристалітів 
буде переважним.  
В рамках моделі 
електропровідності матеріалів, 
що мають два типи носіїв заряду, 
з врахуванням переважного 
розсіювання носіїв заряду на 
границях кристалітів вираз для 

 

питомого опору матеріалу може бути поданий у вигляді: 
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де m*n,p та vn,p відповідно ефективні маси та швидкості на поверхні Фермі 
електронів та дірок. В припущенні, що ефективна довжина вільного пробігу 
електронів та дірок є однаковою для дрібнокристалічних ВМ виконується 
співвідношення Lb << Lpur, Ld, Lph. Отже, для дрібнокристалічних ВМ величина 
питомого електроопору обернено пропорційна величині розміру кристалітів, 
що й спостерігається експериментально Падіння величини електроопору при 
підвищенні температури вище температури рідкого азоту зумовлено 
збільшенням концентрації носіїв струму з підвищенням температури, оскільки 
їх розсіювання на межах кристалітів є температурно незалежним процесом.  

Відмітимо, що в області гелієвих температур електроопір даних ВМ не 
описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана. 

2). Квантові ефекти слабкої локалізації та електрон-електронної взаємодії 
носіїв заряду  

Як вказувалося в п.3.1, при температурах нижче температури рідкого 
азоту, концентрація носіїв струму в ВМ практично не залежить від 
температури. З цього факту випливає, що в області гелієвих температур 
електроопір даних ВМ згідно рівняння Больцмана повинен або не залежати від 
температури, або слабко зростати з підвищенням температури внаслідок 
розсіювання носіїв заряду на фононах. Проте, як випливає з рис. 3.9, для всіх 
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зразків із зниженням температури до гелієвої спостерігається різке зростання 
електроопору. Такий аномальний характер залежності електроопору в області 
низьких температур пояснюється в рамках теорії квантових ефектів слабкої 
локалізації та електрон-електронної взаємодії носіїв заряду. Іншим проявом 
квантових ефектів в даних матеріалах є від’ємний магнітоопір.  

Вказані ефекти проявляються в системах з слабким впорядкуванням, для 
яких виконується умова kFL~1. 

Основні положення теорії слабкої локалізації та електрон-
електронної взаємодії носіїв заряду. 

Теорія слабкої локалізації та елетрон-електронної взаємодії носіїв заряду 
розроблена для невпорядкованих металів, напівметалів та вироджених 
напівпровідників [114, 115, 116].  

Як передбачається в теорії Мотта, перехід метал-неметал відбувається 
стрибком. В теорії слабкої локалізації припускається, що перехід з металічного 
стану в неметалічний, в якому хвильові функції електрона зменшуються за 
експоненціальним законом, не є стрибкоподібним, тобто існує проміжна 
область структур, в яких хвильова функція електронів спадає повільніше. 
Виникає слабка локалізація носіїв заряду внаслідок інтерференції прямої та 
пружно розсіяної в зворотному напрямку на неоднорідностях структури 
електронної хвилі. Слабка локалізація є одночастинковим процесом. В теорії 
електрон-електронної взаємодії враховується непружна взаємодія електронів 
один з одним і з фононами чи іншими ступенями вільності. При виконанні 
умови kFL~1 якісно змінюється характер електрон-електронної взаємодії, 
оскільки за час взаємодії електрони багаторазово розсіюються на домішках чи 
дефектах. Електрон-електронна взаємодія є багаточастинковим процесом.  

Якщо записати провідність через співвідношення Ейнштейна: 

 DENe
F

)(2 , (3.21), 

де N(EF) – концентрація носіїв заряду на рівні Фермі та D – коефіцієнт 
дифузії, то відповідні добавки до провідності  в рамках теорій слабкої 
локалізації та електрон-електронної взаємодії L і Int: записуються як [117, 
118]: 
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Обидві добавки до провідності є адитивними. Таким чином, в теорії 
слабкої локалізації має місце зменшення коефіцієнту дифузії D в порівнянні з 
класичним значенням, в той час, як теорія взаємодії передбачає зменшення 
густини станів N(EF).  
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Квантові ефекти слабкої локалізації та електрон-електронної взаємодії 
приводять до виникнення аномальних температурних і польових залежностей 
електроопору, зокрема, до виникнення низькотемпературних аномалій в 
електроопорі, більш помітних у випадку двовимірних, ніж трьохвимірних 
систем. 

Поправка до провідності, пов’язана з проявом слабкої локалізації 
невзаємодіючих електронів в тривимірному випадку при відсутності магнітного 
поля, визначається як [119,120, 121]: 
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L , (3.23) 

де  - час релаксації фази хвильової функції. Таким чином, температурна 

залежність поправки визначається температурною залежністю часу релаксації 

фази хвильової функції, яка для дрібнокристалічних ВМ згідно з [119] 1~ T  , 

тобто  ~   2
1

.
T

L
 . 

Врахування інтерференції електрон-електронної взаємодії з непружним 
розсіянням електронів приводить до поправки аналітично подібного вигляду: 
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де С – деяка стала; Dik - компоненти тензора коефіцієнту дифузії носіїв 
струму; 0 - провідність без врахування квантових поправок;  - ефективна 
константа взаємодії електронів, при відштовхуванні >0. 

Таким чином, і слабка локалізація, і електрон-електронна взаємодія дають 
доданки до класичної провідності, пропорційні ~T1/2. Повну електропровідність 
можна записати у вигляді: 

 )()()( TTT
qcl

 , (3.25) 

де int


locq  

Інша аномальна характеристика електрофізичних властивостей, яка була 
виявлена для ВМ даної групи, - від’ємний магнітоопір, тобто зменшення 
електроопору в присутності магнітного поля (рис. 3.10), також пов’язана з 
проявом квантових ефектів слабкої локалізації та електрон-електронної 
взаємодії носіїв заряду [122, 123, 124].  
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Рис. 3.10. Залежності /(Т) для ПГА (1) та 
ПГІ (2), В =1.9 Тл [124] 

Оскільки електропровідність прямо 
пропорційна концентрації носіїв 
струму та їх рухливостям, то 
виникнення від’ємного магнітоопору 
зумовлено або збільшенням 
концентрації носіїв струму в 
магнітному полі, або зростанням їх 
рухливостей, або двома процесами 
одночасно. Як вказувалося вище, 
обидва доданки до 
електропровідності, пов’язані з 
ефектами слабкої локалізації та 
електрон-електронної взаємодії, для 
трьохвимірного випаду ~T1/2.  

Розділити додатковий внесок в провідності від двох ефектів можливо лише 
в присутності магнітного поля. 

Теорія слабкої локалізації передбачає від’ємний магнітоопір, тобто 
зменшення електроопору в присутності магнітного поля. Зовнішнє магнітне 
поле, як і присутність в матеріалі магнітних домішок, приводять до зриву 
фазової когерентності електронних хвиль та, як наслідок, до ослаблення ефекту 
слабкої локалізації. Теорія взаємодії передбачає, що добавка до провідності не 
залежить від магнітного поля для слабких магнітних полів і є позитивною для 
сильних магнітних полів. Для сильних магнітних полів спостерігається перехід 
від від’ємного магнітоопору, який викликається L в малих магнітних полях, 
до додатного магнітоопору, пов’язаного із збільшенням Int. Зміна опору в 
магнітному полі за рахунок квантових ефектів пропорційно Н2 в слабких 
магнітних полях та Н1/2 в магнітних полях з індукцією В (3 – 5)Тл. Загальний 
магнітоопір можна записати як суму класичного магнітоопору і поправки за 
рахунок дії квантових ефектів [118, 119]: 
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де 
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 в слабких магнітних полях та 
2
1

~ H
q


 в 

сильних магнітних полях. 

3). Термо-ерс дрібнокристалічних ВМ 

На рис. 3.11 наведено температурні залежності термо-ерс 
дрібнокристалічних ВМ [125].  
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Рис. 3.11. Залежності S(T) для: 1 –ПГА, 2 –ПГІ 
[125] 

Як випливає з рисунку, хід 
температурної залежності термо-ерс 
для зразків ПГІ та ПГА є суттєво 
різним. Для ПГА спостерігається 
складний вигляд залежності термо-
ерс від температури. Термо-ерс є 
додатною по всій області температур 
від 4.2К до 300К. При температурі 
T~(60- 100)К термо-ерс проходить 
через широкий максимум. Термо-ерс 
ПГІ є також додатною в 
температурній області (4.2-300)К. 
Залежність термо-ерс від 
температури є приблизно лінійною.  

Таким чином, хоча і матеріал ПГА, і матеріал ПГІ є дрібнокристалічним, 
різниця у розмірах кристалітів (див. табл.1.1), а також наявність значно 
вираженої анізотропії в ПГА (~103) призводять до значних відмінностей у 
температурній залежності термо-ерс.  

Згідно п. 3.1. термо-ерс ВМ визначається внеском двох складових: 
дифузної термо-ерс Sd та термо-ерс, пов'язаної з ефектом фононного захоплення 
носіїв струму Sph. Розрахована за (3.14) температура максимуму ефекту 
фононного захоплення для ПГА з використанням значення швидкості звуку vs = 
8103 м/сек дає величину Т ~ 10К навіть без врахування зменшення kF в 
дрібнокристалічному графіті в порівнянні з монокристалом, а таке зменшення 
kF має місце, оскільки сумарна концентрація носіїв струму в 
дрібнокристалічному графіті є меншою, ніж в високоорієнтованому, або 
монокристалічному графіті. Додатний знак термо-ерс ПГА пояснюється 
більшою концентрацією дірок в порівнянні з електронами за рахунок захвату 
електронів на "пастках" - границях кристалітів, точкових дефектах.  

Для дрібнокристалічних ВМ, які мають два типи основних носіїв заряду 
(двозонна модель), для яких a > 1, а E0 є малим в порівнянні з kbТ, або взагалі є 
відсутнім, дифузна складова термо-ерс Sd  записується як [102]:  
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де a – відношення концентрацій дірок p до концентрації електронів n; b – 
відношення рухливості електронів n до рухливості дірок p, F1 та F0 - 
інтеграли Фермі, E0 – перекриття валентної зони і зони провідності,  - 
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зниження EF відносно середини перекриття валентної зони та зони провідності. 
Відношення концентрацій носіїв струму пов'язане із зниженням рівня Фермі за 
законом [102]: 

 
 
 )/(1

)/(1

Tkexpln

Tkexpln
a

b

b




 . (3.28) 

Для ПГА відношення а ~ 4 [126], зниження рівня Фермі  складає 
0.002еВ, сумарна концентрація носіїв струму: NПГА = nПГА + pПГА  1.21024 м-3 
(при Т = 77К).  

Розрахована Sd для ПГА наведена на рис. 3.12 [125]. 
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Рис. 3.12. Розраховані залежності Sd(Т) та 
Sph(Т) для ВМ ПГА [125] 

На цьому рисунку також наведена 
розрахована за рівняннями, 
запропонованими в роботі [127], 
температурна залежність фононної 
складової Sph(Т). Як видно з 
рисунку, значення Sph в ПГА є 
незначними навіть при низьких 
температурах. Таким чином, термо-
ерс дрібнокристалічного ВМ ПГА 
описується в рамках двозонної 
моделі із зміщенням рівня Фермі у 
валентну зону, причому термо-ерс 
визначається, в основному, 
дифузною складовою. 

 

Дрібнокристалічний ВМ ПГІ, розмір кристалітів в якому складає 20 нм, 
являє собою розупорядковану турбостратну структуру з відсутністю якої-
небудь направленої орієнтації кристалітів, з нульовим значенням параметру 
графітизації. Як видно з рис. 3.11, в цьому матеріалі спостерігається близька до 
лінійної температурна залежність термо-ерс, яка є характерною для 
однозонного виродженого провідника. Дійсно, малий розмір кристалітів, повна 
разорієнтація кристалітів, наявність великої кількості дислокацій, мікропор, 
точкових дефектів в графіті ПГІ призводять до того, що більшість електронів 
осаджується на "пастках" і не приймає участі у явищі переносу, концентрація 
дірок значно перевищує концентрацію електронів. Термо-ерс однозонного 
провідника описується залежністю [32]: 
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де  - зміщення рівня Фермі у валентну зону. 

Таким чином, термо-ерс повністю турбостратних ізотропних ВМ можна 
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описати в рамках однозонної моделі, причому термо-ерс визначається внеском 
тільки дифузної складової термо-ерс, що лінійно залежить від температури.  

3.3. ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕВПОРЯДКОВАНИХ ВМ. 

До невпорядкованих ВМ відноситься значна група ВМ, для яких 
виконується співвідношення kFL<<1. Такі матеріали, що отримують при 
низьких температурах, називають „аморфним вуглецем” [128, 129, 130]. Згідно 
даних структурних досліджень, ці матеріали складаються з пачок паралельних 
шарів, що довільно орієнтовані в просторі та деформовані різноманітними 
дефектами, при цьому графітовий шар має двовимірну симетрію. Зважаючи на 
результати останніх досліджень [131] ВМ цієї групи можна розглядати як 
гетерогенну систему, що складається з наноструктурних утворень та аморфного 
вуглецю, причому аморфний вуглець розташований по границям 
впорядкованих областей.  

1). Електроопір та магнітоопір  

Величина питомого електроопору для ВМ даної групи при кімнатній 
температурі може складати від 105 до 10-5 Омм.  
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Рис. 3.13. Типовий вигляд температурної 
залежності (Т) для невпорядкованих ВМ 

Типовий вигляд температурної 
залежності електроопору для 
невпорядкованих ВМ 
наведений на рис. 3.13. Як 
випливає з рисунку, хід 
температурної залежності 
опору має напівпровідниковий 
характер: різке падіння 
електроопору при низьких 
температурах і подальша 
слабка залежність 
електроопору від температури. 

 

Така температурна залежність електроопору є характерною для 
невпорядкованих систем з андерсонівською локалізацією.  

Для невпорядкованих ВМ електропровідність записується у вигляді [132] 
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де n – розмірність системи, ЕС- «край рухливості», тобто енергія, яка 
відокремлює  локалізовані стани від делокалізованих; )( FEN  - густина станів на 
рівні Фермі, α - радіус локалізованих станів хвильових функцій, описує 
швидкість спадання огинаючої хвильової функції , тобто  ~ exp(-r), k , 01, 
02  - сталі величини. 

Перший доданок формули (3.30) являє собою провідність за рахунок 
термічно активованих носіїв на «край рухливості» та переважає при високих 
температурах. При низьких температурах основний внесок в провідність 
відбувається за рахунок другого доданку формули (3.30).  

В таблиці 3.2 наведено значення сталих 02 та Т0 для невпорядкованих 
ВМ, оброблених при різних температурах Тто в припущенні, що їх провідність 
описується тільки другим доданком формули (3.30) в трьохвимірному випадку 
[131, 133, 134].  

Таблиця 3.2. 

Значення Тто, 02 та Т0 для невпорядкованих ВМ (за даними літературних 
джерел) 

Тто, К 02 , Ом-1м-1 Т0 , К 
973 1.6·104 1.3·107 [133] 
1000 4.0·101 8.0·105 [133] 
1073 3.0 6.5·103 [133] 
1073 9.3 3.6·103 [134] 
1200 2.8 96 [134] 
1200 1.0 80 [131] 
1200 1.2 0.75 [134] 
1200 1.1 0.054 [135] 
1300 1.0 0.1 [131] 
1600 0.9 0.25 [135] 

 

Як видно з табл. 3.2, при збільшенні температури теплової обробки 
спостерігається зменшення величин 02 та Т0. 

Магнітоопір для невпорядкованих ВМ є додатнім і складним чином 
залежить від температури і величини напруженості магнітного поля: 
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де а – стала величина. 
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2). Термо-ерс 

На рис. 3.14 наведений типовий вигляд температурної залежності термо-
ерс для матеріалів даної групи [136]. 
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Рис. 3.14. Залежність S(T) для невпорядкованих 
ВМ: 1 –АмВ, 2 –неграфітизоване волокно [136]  

Як випливає з рисунку, 
спостерігається складний вигляд 
температурної залежності термо-
ерс: при температурах (25-50)К 
неглибокий мінімум, при 
зростанні температури 
відбувається зростання термо-
ерс. Як показує аналіз залежності 
[136], низькотемпературний 
мінімум в термо-ерс не може 
бути пов’язаний з ефектом 
фононного захоплення носіїв 
струму, оскільки кількість носіїв 
струму в невпорядкованих 
вуглецях є суттєво меншою в 
порівнянні з  

монокристалічним графітом, а розсіювання фононів на границях кристалітів та 
дефектах в десятки разів більшим. Для невпорядкованих ВМ термо-ерс 
визначається виразом [132]: 
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де перший доданок – це термо-ерс, що виникає за рахунок стрибків 
термічно активованих носіїв на «край рухливості», а другий доданок – це 
термо-ерс, що пов’язана з стрибковою провідністю із змінною довжиною 
стрибку. Проте, не завжди можливо описати експериментально отримані 
результати наведеним теоретичним виразом. Детальний аналіз температурної 
залежності термо-ерс, а також результати дослідження структури 
невпорядкованих вуглеців методом електронної мікроскопії дозволили 
запропонувати модель структурно-фазового складу невпорядкованих вуглеців, 
в якій дані матеріали розглядаються як двофазні системи, що складаються із 
нанокристалічних графітових утворень та областей аморфної вуглецевої фази 
[135, 137]. Провідність am та термо-ерс Sam областей аморфної вуглецевої фази 
визначається згідно (3.30) та (3.32). Провідність met нанокристалічних 
графітових ділянок носить металічний характер та визначається в рамках 
двовимірної моделі Уоллеса [23, 138] як: 
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де довжина вільного пробігу L - дорівнює приблизно розмірам кристалітів, 
а термо-ерс Smet визначається за формулою (3.29). Жодна з областей не формує 
неперервного кластеру на протязі всього матеріалу, тому загальний опір та 
загальна термо-ерс матеріалу в рамках такої моделі визначається як сума опорів 
або сума термо-ерс ділянок з різним типом провідності: 
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де am та met – відповідно питомі опори ділянок з різним типом 
провідності, а Сam та Сmet – деякі вагові коефіцієнти, які визначаються 
концентрацією тієї або іншої фази. При низьких температурах отримання та 
теплової обробки в невпорядкованих ВМ вміст аморфної вуглецевої фази 
суттєво більший, ніж вміст нанокристалічної фази. При зростанні температури 
отримання та температури подальшої теплової обробки відносний вміст 
аморфної фази зменшується, а, відповідно, відносний вміст нанокристалічної 
фази зростає.  
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Рис. 3.15. Розраховані залежності S(T) з 
врахуванням різного відносного вмісту 
аморфної та нанокристалічної фаз: 1 – рівні 
відносні частки фаз; 2 – більший відносний 
вміст нанокристалічної фази; 3 –більший 
відносний вміст аморфної фази [136] 

На підтвердження даної моделі на 
рис. 3.15 наведено розраховані в 
рамках запропонованої моделі 
температурні залежності термо-ерс 
при різних співвідношення часток 
аморфної та нанокристалічної фаз 
[136]. Як видно з рисунку, при 
збільшенні частки 
нанокристалічної фази та 
зменшенні частки аморфної фази, 
що має місце при підвищенні 
температури отримання ВМ, 
значення термо-ерс при однакових 
температурах зростають, 
збільшується швидкість зростання 
термо-ерс, знижується в область 
більш низьких температур 
температура мінімуму (крива 2). 

При подальшому зростанні температури теплової обробки аморфні ділянки 
зникають, і такі матеріали являють собою однозонні діркові провідники. 

Таким чином, різні параметри кристалічної структури ВМ зумовлюють 
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широкий спектр їх кінетичних властивостей. Виникає питання про визначення 
параметру або параметрів, які є основними при формуванні механізмів 
кінетичних властивостей. В якості такого параметру пропонувалося 
використовувати, наприклад, температуру отримання ВМ та температуру 
теплової обробки ВМ, які опосередковано визначають структуру ВМ. В деяких 
роботах в якості параметру структури, що визначає механізми кінетичних 
властивостей, використовувалась відстань між сусідніми шарами графіту d002. 
Проте, як показують наведені результати останніх досліджень, таким 
параметром є розмір кристаліту у ВМ. Саме зростання розміру кристалітів у 
ВМ зумовлює еволюцію їх кінетичних властивостей. 

РОЗДІЛ 4. ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНІ ВЛАСТИВОСТІ 
ІНТЕРКАЛЬОВАНИХ СПОЛУК ГРАФІТУ НА ОСНОВІ 
СТРУКТУРНО РІЗНИХ ВУГЛЕГРАФІТОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

В даному розділі розглядаються електрофізичні властивості ІСГ на основі 
двох типів ВМ, що мають виражену анізотропію кристалічної структури: ІСГ на 
основі ВМ з структурою, подібною до структури монокристалічного графіту 
(монокристалічний графіт, кіш-графіт, ВОПГ) та ІСГ на основі 
дрібнокристалічного анізотропного графіту (ПГА). Параметри кристалічної 
структури вихідних для інтеркалювання ВМ наведено в табл. 1.1. 

Як було показано в розділі 2, введення різних речовин в графіт приводить 
до зміни електронної структури графіту. Відмінною особливістю всіх ІСГ є 
металевий характер провідності цих сполук. За знаком коефіцієнта Холла та 
термо-ерс визначено, що лужні метали, інтеркальовані в графіт, діють як 
електронні донори, віддаючи графіту валентні s-електрони. Навпаки, знак 
коефіцієнту Холла та термо-ерс в молекулярних ІСГ припускає, що солі, 
кислоти та галогени, введені в графіт, ведуть себе як акцептори, забираючи 
електрони у графіту і, таким чином, утворюючи делокалізовані дірки. 
Додаткова частка вільних носіїв струму f, що утворюється при введенні 
інтеркалянта в графіт, а також розподіл цього додаткового заряду, є головними 
факторами, що змінюють електронну структуру графіту, а отже і всі 
властивості, які пов’язані з переносом заряду. 

4.1. ЕЛЕКТРООПІР ВЗДОВЖ БАЗИСНОЇ ПЛОЩИНИ 

ІСГ характеризуються різким збільшенням (до 100 разів) провідності 
вздовж вісі а в порівнянні з вихідним графітом. На рис. 4.1 – 4.8 наведено 
температурні залежності питомого електроопору ІСГ а(Т) з різними 
інтеркалянтами, різних стадій, на основі структурно різних ВМ, а в таблиці 4.1 
подано основні параметри електроопору а [139].  
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Рис. 4.1. а(Т) ІСГ на основі ПГА з SbCl5, 
S = 2, 1, 2 – охолодження та нагрівання, 
відповідно, за даними [140]. 
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Рис. 4.2. а(Т) ІСГ на основі: ПГА з SbCl5 
(1- S = 1-2, 2- S = 2); з FeCl3 (3), на основі 
ВОПГ з SbCl5 (4), [140, 141].  
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Рис. 4.3. а(Т) ІСГ на основі ПГА з SbCl5, 
S = 2, 1, 2 – різні зразки) за даними [142].  
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Рис. 4.4. R/R293(Т) ІСГ на основі ПГА з 
SbCl5, (1-нагрівання після швидкого 
охолодження, 2-повільне нагрівання), за 
даними [143].  
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Рис. 4.5. Залежність R/R293(T) для циклу 
нагрівання (1) – охолодження (2) ІСГ з 
IСl на основі ВОПГ, S = 2, [144].  
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Рис. 4.6. а(Т) ІСГ на основі ПГА з AlCl3, 
S = 3, 1 - нагрів, 2 – охолодження, [142]. 
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Рис. 4.7. а(Т) для ІСГ на основі ВОПГ з 

MoCl5 різних стадій: 1 -S = 3, 2 -S = 4, 3- 

S = 5, 4 -S = 6, за даними [145]. 
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Рис. 4.8. а(Т) для ІСГ на основі ВОПГ з 

ICl різних стадій: 1 -S = 2, 2 -S = 1, за 

даними [146]. 

 

Таблиця 4.1. 

Параметри електроопору а [139]. 

Тип ВМ Інтеркалянт Стадія S 293, Омм 4.2/293 77/293 

ВОПГ - - 2.510-6 1.27 1.20 

ВОПГ SbCl5 (рис. 4.2) 2 1.2810-7 0.54 0.61 

ВОПГ IСl (рис. 4.5) 2 4.0710-7 - 0.62 

ПГА - - 6.910-6 1.63 1.6 

ПГА SbCl5 (рис. 4.2) 1-2 9.2110-7 0.95 0.96 

ПГА SbCl5 (рис. 4.3) 2 9.0210-7 0.95 0.98 

ПГА SbCl5 (рис. 4.1) 2 5.2010-7 0.95 0.95 

ПГА SbCl5 (рис. 4.4) 4-5 17.3210-7 - 0.95 

ПГА IСl (рис. 4.5) 2 9.5910-7 - 0.94 

ПГА AlCl3 (рис. 4.6) 3 13.010-7 0.94 0.94 

 

З аналізу наведених експериментальних даних можна зробити наступні висновки: 

1. Інтеркалювання приводить до суттєвого зменшення питомого опору вихідного 

для інтеркалювання графіту (як ВОПГ, так і ПГА), яке складає, в залежності від типу 

інтеркалянту і номера стадії, від 4 до 25 разів. 

2. При інтеркалюванні змінюється характер температурної залежності 

електроопору. Якщо вихідні матеріали характеризувалися від’ємним ТКО, то для 

інтеркальованих сполук як на основі ВОПГ, так і на основі ПГА спостерігається металічний 
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характер температурної залежності опору. Відношення 4.2/293 складає для вихідного ПГА ~ 

1.6, а для ІСГ другої стадії на основі ПГА незалежно від речовини інтеркалянту ~ 0.95, для 

вихідного ВОПГ 4.2/293 = 1.27, для ІСГ на основі ВОПГ з різними інтеркалянтами 4.2/293 

складає ~ 0.5.  

3. Величина питомого електроопору ІСГ залежить від номера стадії сполуки, 

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

(за винятком сполуки першої стадії), тим меншою є величина питомого опору. Це пов’язано 

з тим, що чим нижчою є стадія, тим більша концентрація введеної речовини, а, отже, і 

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

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

Класична електропровідність матеріалу, що містить один тип носіїв заряду, 

визначається як: 

 
pepe

en
,,

 , (4.1) 

де ne,p – концентрація основних носіїв заряду, e,p – їх рухливість.  

В таблиці 3.2 наведено значення рухливостей та концентрацій носіїв заряду в ІСГ 

акцепторного типу [147]. 

Таблиця 4.2. 

Значення усередненої рухливості  та концентрації n носіїв заряду для ІСГ 

акцепторного типу на основі ВОПГ при кімнатній температурі [147]. 

ІСГ , м2/Всек n, м-3 

ВОПГ 1.3 1.40102

5 

С8AsF5 1.98010-1 1.26102

7 

C6HNO3 1.75010-1 1.02102

7 

C13.2FeCl3 1.63010-1 8.91027 

Як випливає з наведених даних, в ІСГ рухливість носіїв заряду зменшується, що 

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

час як концентрація носіїв заряду при інтеркалюванні, як це показано в розділі 2, суттєво 

зростає.  
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Таким чином, зміна електропровідності ІСГ в порівнянні з вихідним графітом є 

результатом двох конкуруючих процесів: 

1. Збільшення концентрації носіїв заряду в ІСГ в результаті передачі додаткового 

заряду від молекул інтеркалянту графітовим шарам; 

2. Зменшення рухливості носіїв заряду при інтеркалюванні за рахунок збільшення 

ефективної маси m* цих носіїв і утворення дефектів в ІСГ в процесі 

інтеркалювання. 

Розглянемо детальніше, яким чином вказані процеси визначають температурну 

залежність електроопору ІСГ.  

Згідно двовимірній моделі Бліновського (розділ 2) весь додатковий заряд, який 

передається від інтеркалянту до графіту, в основному, концентрується на сусідніх з шарами 

інтеркалянту шарах графіту. Об’ємна концентрація носіїв струму nін в “металевому 

сандвічу”, який утворюється шаром інтеркалянту та сусідніми з ним шарами графіту, 

визначається, переважно, кількістю переданого заряду від шарів інтеркалянту:  

 
S

c
in d

d
f

Sp

N
n 002 ,  (4.2) 

де Nc - концентрація атомів вуглецю, яка є значно більшою, ніж власна концентрація 

електронів та дірок у чистому графіті. Сумарна концентрація носіїв заряду для сполук 

низьких стадій (S  3) практично не залежить від температури.  

Таким чином, температурна залежність електроопору ІСГ визначається, головним 

чином, температурною залежністю рухливостей носіїв струму. 

Розглянемо електроопір ІСГ акцепторного типу в рамках двовимірної моделі 

електронної структури. В рамках даної моделі двовимірний електроопір для сполуки другої 

стадії можна записати як суму двох доданків: 

 
T02S

ρρρ  , (4.3) 

де 2S0 – доданок, що не залежить від температури, а - Т є температурно-залежним 

доданком. Температурно-незалежний доданок або залишковий опір можна записати у 

вигляді [148]  
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де Lb – довжина вільного пробігу носіїв заряду при розсіюванні на границях 

кристалітів. 

Доданок, що залежить від температури, записується як: 
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де LТ – довжина вільного пробігу при температурно-залежних механізмах розсіювання 

носіїв заряду.  

Розглянемо основні механізми розсіювання носіїв заряду, які приводять до виникнення 

температурної залежності часу релаксації та, відповідно, які формують температурну 

залежність електроопору а в ІСГ.  

По-перше, це електрон-електронне розсіювання, яке приводить до квадратичної 

залежності електроопору від Т [149]. Однак, згідно оцінкам, приведеним в ряді робіт для ІСГ 

другої стадії з SbF5 [150], середня довжина вільного пробігу носіїв заряду при розсіюванні 

один на одному складає 710-5м при 100К, що значне більше, ніж довжини вільного пробігу 

при розсіюванні носіїв заряду на фононах та межах кристалітів. По-друге, це розсіювання 

носіїв заряду на фононах, яке включає розсіювання на різних модах графіту та інтеркалянту.  

Таким чином, в першому наближенні узагальнена залежність довжини вільного пробігу 

носіїв заряду від температури визначається температурною залежністю довжини вільного 

пробігу при розсіюванні на фононах, оскільки при інших температурно–залежних 

механізмах розсіювання довжини вільного пробігу є суттєво більшими: LТ = Lph(Т). Довжина 

вільного пробігу носіїв заряду при розсіюванні на фононах обернено пропорційна 

температурі і може бути записана у вигляді: 

 c
ph TLL  0 , (4.6) 

де L0  - стала величина. 

Таким чином, двовимірний електроопір ІСГ другої стадії в рамках двовимірної моделі 

електронної структури можна записати у вигляді:  

    
)(

2
0

)(
22

11

2

311

TphbFTphbF
S LLEe

hb

LLke

h


 . (4.7) 

Для аналізу температурних залежностей питомого електроопору ІСГ величину )(2 TS  

з урахуванням співвідношень (4.6 ) та (4.7) зручно подати у вигляді: 
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За експериментальними даними з вимірювання електроопору ІСГ другої стадії на 

основі структурно різних ВМ з різними інтеркалянтами в [139] були розраховані коефіцієнти 

А, В, С та енергія Фермі EF, значення яких подані в таблиці 4.3 
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Таблиця 4.3 

Значення коефіцієнтів А, В, С, енергії Фермі EF для ІСГ другої стадії на основі ПГА та 

ВОПГ [139]. 

ІСГ А, Омм/К В, Омм С EF, еВ 

ПГА- SbCl5 6.37·10-11 8.65·10-7 1.63 0.24 

ПГА- SbCl5 6.50·10-11 8.74·10-7 1.62 0.24 

ПГА- SbCl5 9.25·10-12 4.87·10-7 1.57 0.42 

ВОПГ- SbCl5 15.5·10-11 2.27·10-7 1.55 0.75 

ПГА-ICl 4.40·10-11 2.12·10-6 1.64 0.11 

ПГА-IСl 4.55·10-11 1.83·10-6 1.59 0.13 

ПГА-AlCl3 5.19·10-11 1.21·10-6 1.65 0.19 

 

Як видно з таблиці, експериментально визначене значення С ~ 1.6, тобто 6.1
0

 TLLi , 

як для ІСГ на основі ПГА, так і для ІСГ на основі ВОПГ. Температурно-незалежний доданок 

В є в 2.5-3.5 разів більший для ІСГ на основі ПГА в порівнянні з ІСГ на основі ВОПГ, в той 

час, як коефіцієнт А (множник при Т) є в 10-20 разів більший для ІСГ на основі ВОПГ в 

порівнянні з ІСГ на основі ПГА.  

Таким чином, основні механізми, які визначають температурну залежність 

електроопору в області температур 60-300К, як для ІСГ на основі ВОПГ, так і на основі ПГА, 

якісно не відрізняються. Ці сполуки характеризуються додатнім ТКО, який слабо залежить 

від типу інтеркалянту і суттєво зменшується при зменшенні розмірів кристалітів вихідного 

ВМ. Температурна залежність електроопору в ІСГ на основі структурно різних ВМ 

визначається переважними механізмами розсіювання носіїв заряду в цих матеріалах. Для ІСГ 

на основі структурно недосконалих форм графіту (ПГА) переважним є розсіювання носіїв 

заряду на межах кристалітів, для ІСГ на основі таких ВМ відносна зміна електроопору із 

зміною температури є незначною. Для ІСГ на основі ВОПГ суттєвим є розсіювання носіїв 

заряду на фононах. Це і зумовлює порівняно велику відносну зміну електроопору цих систем 

із зміною температури.  

4.2. Електроопір перпендикулярно базисній площині. 

ІСГ є прикладом природного двовимірного матеріалу, який має високу анізотропію 

властивостей, зокрема, електроопір перпендикулярно шарам графіту (ρс) перевищує 

електроопір вздовж шарів графіту (ρа) в 103–105 разів.  

На рис. 4.9 та 4.10 наведено температурні залежності електроопору с для ІСГ на 

основі структурно різних ВМ з SbCl5 [139]. 
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Рис. 4.9. Залежності ρс(Т) для ІСГ на 

основі ВОПГ з SbCl5: 1 – чистий ВОПГ; 

2 – S = 1; 3 - S = 2 [147]. 
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Рис. 4.10. Залежності ρс(Т) для ІСГ на 

основі ПГА з SbCl5: 1 – чистий ПГА; 2 – S 

= 2; 3 – S = 3, [139]. 

 

Як випливає з наведених рисунків, характер зміни величини ρс та ходу температурної 

залежності ρс(Т) суттєво залежить від структури вихідного для інтеркалювання графіту. При 

інтеркалюванні впорядкованого графіту (рис. 4.9) величина с зростає, причому для сполук 

низьких стадій акцепторного типу спостерігається металічний характер залежності с(Т), як і 

для опору вздовж шарів графіту. Для сполук високих стадій характер температурної 

залежності с(Т) змінюється, з ростом температури с зменшується.  

На відміну від ІСГ на основі ВОПГ, введення інтеркалянту в дрібнокристалічний 

графіт приводить до значного зменшення електроопору с, навіть для сполук другої стадії, 

при цьому спостерігається слабка залежність с від температури (рис. 4.10).  

Таким чином, при інтеркалюванні дрібнокристалічного графіту характер зміни с при 

відповідає змінам електроопору вздовж шарів графіту а. Відмітимо, що відносна зміна 

питомого електроопору с при інтеркалюванні більша, ніж відносна зміна питомого 

електроопору а (сПГА/сІСГ  15 –20, аПГА/аІСГ  10 для  сполук другої стадії).  

В літературі існує два основних підходи для пояснення зміни величини електроопору 

с при інтеркалюванні. Перший з них базується на зонному механізмі провідності [151, 152, 

153]. Для опису електропровідності с в ІСГ в доповнення до металевої провідності м 

додається електропровідність т за рахунок тунелювання носіїв заряду між кристалітами. 

Загальна електропровідність може бути подана у вигляді суми: 

 с = т + м . (4.9) 

Проте, в рамках такого підходу важко пояснити залежність с від номера стадії і 

наявність від’ємного магнітоопору вздовж вісі с.  
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В роботах Сугіхари [154, 155, 156, 157], на відміну від моделей на основі зонних 

механізмів, передбачається, що носії в -зонах основну частину часу знаходяться в 

дифузійному русі вздовж базисної площини, здійснюючи випадкові стрибки в сусідні 

графітові шари. Тоді, згідно [154], загальний електроопір вздовж вісі с може бути записаний 

у вигляді:  

       CCCICCCS
C

C dSd
I

 002'' 1
1

 , (4.10) 

де dS - відстань між шарами графіту, що містять шар інтеркалянту; с(СІС) - опір 

системи, яка складається з двох шарів графіту та шару інтеркалянту між ними; с(CC) — опір 

системи, яка складається з двох шарів графіту. Схематично механізм формування с 

зображено на рис. 4.11.  

 

 

 

 

Рис.4.11. Схематичне зображення 

формування с в ІСГ [154]. 

 
Величина с(СI С) пов’язана як з дифузним рухом носіїв у базисній площині в шарах С, 

так і з переходом носіїв струму з С шару в сусідній С шар через шар інтеркалянту. 

Гамільтоніан таких переходів може бути записаний у вигляді: 
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де N — відносне число центрів розсіювання при переході між шарами графіту, що 

містять шар інтеркалянту; V0 — розсіючий потенціал, який викликає перехід носіїв струму 

по провідним каналам вздовж вісі с з одного С шару в сусідній С шар через шар 

інтеркалянту.  

Провідність металічного сандвічу визначається як [154, 157]: 
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де Гі = Г(def)+ Г(e-ph) —параметр, який пов’язаний з часом релаксації при розсіюванні 

носіїв заряду на дефектах (Г(def)ħ = 1(def)) та фононах Г(e-ph)ħ = 1(e-ph); mi* — ефективна 

маса носіїв заряду в С шарах.  

Отже, провідність шарів графіту, що містять шар інтеркалянту: 

 с(CIC)  V0
2.  (4.13) 
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провідність ділянок чистого графіту визначається як: 

 c(CC)  (аV0
2 + bT),  (4.14) 

де а та b – сталі величини. 

В рамках запропонованої моделі достатньо добре описується залежність с(Т) для ІСГ 

як на основі ВОПГ, так і на основі ПГА. В ІСГ на основі досконалих форм графіту в рамках 

моделі передбачається додатній ТКО для сполук низьких стадій та від’ємний температурний 

коефіцієнт для сполук високих стадій, що і спостерігається експериментально. Для ІСГ на 

основі дрібнокристалічного графіту в рамках даної моделі навіть для сполук низьких стадій 

спостерігається від’ємний ТКО. Така різниця в температурних коефіцієнтах опору виникає 

внаслідок існування в ІСГ на основі структурно відмінних ВМ різних переважних механізмів 

розсіювання носіїв заряду, що, в свою чергу, зумовлено різними розмірами кристалітів у 

вихідних для інтеркалювання ВМ. Для ІСГ на основі ВОПГ переважним механізмом 

розсіювання є температурно-залежне розсіювання носіїв заряду на фононах, тобто, час 

релаксації носіїв заряду  суттєво залежить від температури. Внесок в сумарну провідність 

обох доданків (4.13) та (4.14), які пропорційні , майже однаковий. Величина  зменшується 

із зростанням температури, що приводить до зменшення провідності. Для ІСГ на основі 

дрібнокристалічних графітів температурна залежність  вкрай слабка, і внесок в 

температурну залежність провідності другого доданка (c(CC)) стає суттєвим, що й 

приводить до від’ємного температурного коефіцієнту с навіть для сполук низьких стадій.  

В рамках запропонованої двовимірної моделі пояснюється і зменшення с при 

інтеркалюванні структурно невпорядкованих графітових матеріалів. Параметр N (див. 4.12) 

являє собою по суті відносне число центрів, що розсіюють, при русі носіїв через шар 

інтеркалянту. Кількість таких центрів розсіювання в ІСГ на основі ВОПГ (за оцінками [157]) 

майже на два порядки менша, ніж в ІСГ на основі дрібнокристалічного графіту. Саме 

зменшення параметру N в ІСГ на основі ВОПГ приводить до швидкого росту абсолютного 

значення електроопору при інтеркалюванні акцепторами.  

Таким чином, для ІСГ акцепторного типу як на основі структурно недосконалих форм 

графіту, так і на основі досконалих графітів електроопір вздовж вісі с визначається 

комбінацією двох механізмів: дифузійним рухом вздовж базисної площини та стрибковою 

провідністю в сусідні графітові шари. Закономірності зміни електроопору с при 

інтеркалюванні в структурно різні ВМ пояснюються в рамках двовимірної моделі з 

врахуванням різних переважних механізмів розсіювання носіїв заряду, що зумовлені різними 

розмірами кристалітів у вихідному для інтеркалювання ІСГ.  
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4.3. Коефіцієнт Холла . 

Введення в графіт інтеркалянтів акцепторного типу приводить до значного, більш чим 

на два порядки, зменшення коефіцієнту Холла.  

Характерною особливістю коефіцієнту Холла ІСГ низьких стадій є незалежність його 

від температури та магнітного поля, що свідчить про металічний характер провідності в ІСГ. 

Для таких матеріалів (один тип основних носіїв заряду) коефіцієнт Холлу 

визначається як  

 
pe

ne
R

,

1
 , (4.15) 

де ne,p – концентрація основних носіїв заряду в матеріалі.  
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Рис. 4.12. Rh(T) для ПГА та його 

інтеркальованих сполук 2-ої стадії: 1 -ПГА; 

2 – ПГА-SbCl5, [113]; 3 - ПГА-FeCl3, В=2 Тл 

[141]. 

Таким чином, за знаком коефіцієнту 

Холла можна визначити тип носіїв заряду в 

ІСГ, а з вимірювань самої величини 

коефіцієнту Холла за формулою (4.15) можна 

легко визначити концентрацію носіїв заряду в 

ІСГ. 

На рис. 4.12 – 4.13 наведені типові залежності 

коефіцієнта Холла для сполук різних стадій з 

SbCl5 та FeCl3 [113, 141]. 
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Рис. 4.13. Rh(В) для зразків ПГА з SbCl5 різних стадій: а) S = 5: 1 – Т = 292К, 3 – Т = 77К; S 

= 6: 2 – Т = 293К, 4 – Т = 77К; б) 1- S = 2-3, Т = 293К; S = 4: 2 - Т = 293К, 3 – Т = 77К. 
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4.4. Магнітоопір. 

Як вказувалося в п. 3.1 для впорядкованого графіту спостерігається додатній 

магнітоопір, який є квадратичним за полем. Для дрібнокристалічного графіту при кімнатній 

температурі магнітоопір також є додатний. При зниженні температури абсолютна величина 

магнітоопору зменшується і магнітоопір стає від’ємним.  

Введення інтеркалянтів в графіт приводить до значного зменшення магнітоопору. На 

рис. 4.14, 4.15 наведено типовий вигляд залежності поперечного магнітоопору від величини 

індукції магнітного поля для ІСГ на основі ПГА акцепторного типу з хлоридами сурми, 

заліза та калію [124].  
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Рис. 4.14. Залежність /(B) для ПГА 

(криві 1 та 2) та для ІСГ на основі ПГА 

з FeCl3 (3 і 4) при температурах 293 К 

(1 і 3) та 77К (2 і 4) [124]. 

Рис. 4.15. Залежність /(B) для ІСГ 

на основі ПГА з K (1 –T=293К, 2 – 

Т=4.2К) [124] та SbCl5 (3 -Т= 293 К, 4 – 

Т = 77К) [124]. 

 

Як видно з рисунку, значення магнітоопору дуже малі, а при 77К спостерігається 

перехід магнітоопору у від’ємну область значень. 

Для матеріалів з одним типом основних носіїв струму магнітоопір пов’язаний з 

напруженістю магнітного поля виразом: 

 2H




, (4.16) 

де  є усередненою рухливістю носіїв заряду. Як вказувалося, інтеркалювання 

приводить до значного зменшення величини рухливості. Дійсно, рухливість визначається як:  
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 . (4.17). 

При інтеркалюванні, з одного боку, зменшується величина Lef за рахунок зростання 

кількості дефектів, а з іншого боку, суттєво зростає параметр mvF за рахунок суттєвого 

зростання кількості носіїв заряду. Таким чином, зменшення додатного магнітоопору при 

інтеркалюванні пов’язано із значним зменшенням рухливості носіїв заряду. Від’ємний 

магнітоопір в ІСГ на основі ПГА при низьких температурах, як і від’ємний магнітоопір в 

чистому ПГА, пов’язується з проявом квантових ефектів слабкої локалізації та електрон-

електронної взаємодії носіїв заряду. 

4.5. Термо-ерс. 

Введення інтеркалянту у вихідний графіт призводить до значної зміни величини і 

вигляду температурної залежності термо-ерс.  

На рис. 4.16 – 4.19 наведено температурні залежності термо-ерс ІСГ акцепторного 

типу на основі структурно різних ВМ, з різними інтеркалянтами, різних стадій [148, 158, 159, 

160, 161, 162, 163, 164]. 
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Рис. 4.16. S(T) ІСГ акцепторного типу на 

основі ВОПГ з хлоридами: 1 - заліза, 2 – 

кобальту, 3 – міді, 4 – кадмію [148, 158, 

159, 160, 165] 
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Рис. 4.17. S(T) ІСГ на основі ПГА другої 

стадії з SbCl5 [162]. 
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Рис. 4.18. S(T) ІСГ на основі ПГА з SbCl5 

різних стадій: 1- S = 2; 2- S = 3; 3- S = 5-6; 

4- S = 8 [163]. 
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Рис. 4.19. S(T) ІСГ на основі ПГА з 

FeCl3 різних стадій: 1- S = 2; 2- S = 2-3; 

3- S = 3 [161].  

 

Як випливає з рисунків, ведення інтеркалянту в графіт призводить до зміни характеру 

температурної залежності термо-ерс в порівнянні з температурною залежністю термо-ерс 

вихідного для інтеркалювання графіту (рис. 3.9). Термо-ерс всіх зразків ІСГ акцепторного 

типу є додатною величиною. В ІСГ на основі ВОПГ спостерігається практично лінійне 

зростання термо-ерс до температури Т~80-120К і широке плато при Т~(150-300)К, яке слабо 

залежить від температури. Термо-ерс ІСГ на основі ПГА також є додатною в усьому 

температурному інтервалі. Проте, на відміну від ІСГ на основі ВОПГ, в ІСГ на основі ПГА 

термо-ерс зростає в усьому температурному інтервалі до 300К, причому це зростання не є 

лінійним. 

З наведених експериментальних результатів з дослідження термо-ерс в ІСГ 

акцепторного типу на основі структурно різних ВМ можна зробити ряд висновків: 

 - хід і величина температурної залежності термо-ерс не залежить від типу 

інтеркалянту для ІСГ акцепторного типу; 

 - хід і величина температурної залежності термо-ерс суттєво залежать від ступеня 

структурної досконалості вихідного для інтеркалювання графіту; 

 - хід і величина температурної залежності термо-ерс залежать від номеру стадії, 

термо-ерс ІСГ низьких стадій (S = 1, 2) має приблизно однакові значення незалежно 

від номеру стадії, при зростанні номеру стадії інтеркальованої сполуки S >3 значення 

термо-ерс при однакових температурах зростають. 

Як вже вказувалося в розділі 3, термо-ерс S зразка можна записати як суму дифузної 

термо-ерс Sd та термо-ерс, пов'язаної з проявом ефекту фононного захоплення носіїв заряду 

Sph. В "звичайних" твердих тілах, таких, як метали і напівпровідники, прояв явища 
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фононного захоплення носіїв заряду в термо-ерс можна спостерігати тільки при дуже 

низьких температурах. На відміну від цих матеріалів в ІСГ завдяки особливій електронній 

структурі прояв вказаного ефекту можна спостерігати в широкому інтервалі температур, 

причому сама величина термо-ерс, пов'язаної з проявом ефекту фононного захоплення носіїв 

заряду, є значно більшою, ніж у металах або напівпровідниках.  

Для провідників з одним типом носіїв заряду з металічним характером провідності, 

якими є ІСГ, температурна залежність дифузної складової термо-ерс Sd  визначається як 

[160]: 
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 , (4.18) 

Параметр р за наявності у матеріалі кількох механізмів розсіювання носіїв заряду з 

близькими значеннями часів релаксації визначається внесками всіх механізмів розсіювання, 

причому для фононного розсіювання р є функцією температури [166, 167].  

Фононна складова термо-ерс може бути записана у вигляді [168, 169]: 
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де Cph- теплоємність фононної системи, що бере участь у процесі фононного 

захоплення носіїв заряду, N - густина носіїв заряду, величина R(q) характеризує процеси 

релаксації фононів, які беруть участь у фононному захопленні носіїв заряду  
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 (4.20)  

Тут tе,p, tb, td, tph - часи релаксації фононів при розсіюванні на носіях заряду (електронах 

- tе, або дірках - tр), на межах кристалітів (tв), на точкових дефектах (td), на фононах (tph). Всі 

часи релаксації фононів є крім tв функціями хвильового вектора фонона і температури:  
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де a, f*, B - деякі коефіцієнти, L - розмір кристаліту.  

Температурна залежність величини Sph повністю визначається температурною 

залежністю <CphR>.  

Як випливає з наведених експериментальних результатів величина і хід температурної 
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залежності термо-ерс в ІСГ істотно залежать від структури вихідного для інтеркалювання 

графіту, номера стадії сполуки (кількості шарів графіту між двома шарами інтеркалянту) і 

незначним чином залежать від речовини інтеркалянту. Для інтеркальованих сполук 

акцепторного типу величина енергії Фермі зменшується зі збільшенням номера стадії 

сполуки. Для сполук однакових стадій енергії Фермі також можуть бути різними в 

залежності від структури вихідного графіту. Як було вказано вище при розгляді структури, 

електро- та магнітоопору інтеркальованих сполук на основі вуглеграфітових матеріалів з 

різною структурною досконалістю, в разі зменшення розмірів кристалітів у вихідному 

графіті, тобто при розупорядкуванні структури вихідного ВМ, зменшується величина енергії 

Фермі в одержаній сполуці. Це пов'язано з тим, що не весь інтеркалянт бере участь в 

електронному обміні через наявність у дрібнокристалічному графіті великої кількості 

дефектів і меж кристалітів, що відіграють роль «електронних пасток». Тобто, енергія Фермі в 

ІСГ на основі певного графіту і розміри кристалітів у цьому графіті є взаємопов’язаними 

величинами: для кожної інтеркальованої сполуки певної стадії на основі графіту з відомим 

розміром кристалітів існує максимальне значення енергії Фермі, можливе для цієї сполуки. 

Таким чином, в ІСГ однакових стадій, що мають різні розміри кристалітів, енергії Фермі 

також є різними. 

Іншим параметром, що визначає вигляд температурної залежності термо-ерс, є час 

релаксації носіїв заряду і фононів при різних механізмах розсіювання, який сам є дуже 

чутливим до величини енергії Фермі та розмірів кристалітів у вихідному графіті і, крім того, 

залежить від температури.  

Оцінимо, які процеси є головними при релаксації фононів, що беруть участь в ефекті 

фононного захоплення носіїв заряду. Для цього оцінимо часи релаксації фононів при різних 

механізмах розсіювання: 

Розсіювання фононів на межах кристалітів. В ІСГ на основі ВОПГ цей механізм 

розсіювання є головним при низьких температурах T<30К. Для сполук на основі ПГА, для 

якого vs 8103м/cек, а розміри кристалітів L30 нм, 1/tb~складає41011cек-1, що майже на 

порядок більше, ніж для сполук на основі ВОПГ (1/tbвопг=21010cек-1). 

Розсіювання фононів на носіях заряду. Взаємодія носіїв заряду з фононами 

призводить до появи ефекту фононного захоплення. Швидкість релаксації фононів при 

розсіюванні на носіях заряду визначається як [169]:  
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де D - постійна взаємодії електронів у шарі. Для ІСГ на основі ВОПГ D ~ 16еВ, густина 

ІСГ приблизно дорівнює густині графіту d  dгр=2103 кг/м3, Is - період ідентичності, для 

сполуки другої стадії з SbCl5 на основі ПГА Is =1.285 нм, 0=2.4еВ. Розраховані значення 1/tc,p 

для різних значень EF наведено у табл. 5.4.  

Розсіювання фононів на точкових дефектах. Цей процес має суттєвий вплив в ІСГ в 

порівнянні з чистим графітом, оскільки при інтеркалюванні кількість точкових дефектів 

істотно зростає. В двовимірному випадку 1/tq визначається як [169]: 

 3*1
qf

tq
 . (4.23) 

Для оцінки величини 1/tq скористаємося значенням f* для чистого графіту ВОПГ, яке 

складає 8.6310-20м3/сек [169]. Розраховані значення 1/tq для різних значень EF також 

наведено в таблиці 8.4. 

Фонон-фононне розсіювання. Цей процес визначає температурну область, до якої 

може мати місце ефект фононного захоплення носіїв заряду. Швидкість релаксації при 

розсіюванні фононів на фононах визначається як [169]: 

 31
BqT

tph
 , (4.24)  

де B = 2.6510-7м/(секК) [169]. Результати розрахунків 1/tрh при різних значеннях EF і Т 

наведено в таблиці 8.4. 

Таблиця 4.4. 

Розраховані значення швидкостей релаксації при різних механізмах розсіяння фононів 

в ІСГ на основі структурно різних форм графіту [170]. 

зразок EF, еВ 1/tb, сек-1 1/tc, сек-1 1/tq, сек-1 1/tph(50К), 

сек-1 

1/tph(150К), 

сек-1 

1/tph(300К), 

сек-1 

ІСГ-

ПГА 

0.4 4.51011 8.38109 1.39108 3.89107 1.05109 8.40109 

ІСГ-

ВОПГ 

0.75 2.01010 3.551010 1.218109 8.01107 2.16109 1.731010 

 

Для розрахунків усіх значень 1/tі значення хвильового вектору фонона q приймалося 

таким, при якому є максимальним ефект фононного захоплення носіїв заряду: q=2kF.  
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Як видно з таблиці, для всіх зразків ІСГ на основі ПГА швидкість релаксації фононів 

при розсіюванні на межах кристалітів є найбільшою на відміну від ІСГ на основі ВОПГ, для 

якого швидкість релаксації фононів при розсіюванні на точкових дефектах 1/tq, швидкість 

релаксації при розсіюванні на носіях струму 1/tc,p, а при Т>200K і швидкість релаксації при 

розсіюванні фононів на фононах приблизно дорівнює 1/tb. Тобто, на відміну від ІСГ на 

основі ВОПГ, для якого в температурному інтервалі, що розглядається, грають однакову 

роль всі механізми розсіюванні фононів, в ІСГ на основі ПГА в цьому температурному 

інтервалі основним механізмом розсіювання фононів є розсіювання на межах кристалітів. 

Для аналізу впливу вказаних параметрів, а саме енергії Фермі, розмірів кристалітів, 

часу релаксації носіїв заряду і фононів, на відносний внесок кожної складової термо-ерс в 

сумарну термо-ерс для ІСГ на основі графітів з різною структурою зручно розглянути 

декілька модельних груп, які відрізняються розмірами кристалітів, а значить і величиною 

енергії Фермі. До групи 1 віднесено сполуки типу ІСГ на основі невпорядкованого 

вуглеграфітового волокна, розміри кристалітів в яких менші за 10 нм (реально такі сполуки 

отримано тільки п’ятої і більш високих стадій.) Групу 2 складають сполуки типу ІСГ на 

основі невпорядкованих дрібнокристалічних графітів з розмірами кристалітів від 20 нм до 

40 нм. До групи 3 та 4 можна віднести ІСГ на основі ВОПГ та графітового волокна з 

параметрами структури, близькими до параметрів структури монокристалічного графіту, а 

також ІСГ на основі монокристалічного графіту. Модельні значення енергій Фермі і розміри 

кристалітів для сполук кожної групи наведено в таблиці 4.5 [171].  

Таблиця 4.5.  

Значення енергії Фермі EF і розмірів кристалітів L для сполук з кожної модельної 

групи [171].  

Номер групи 1 2 3 4 

Параметр     

EF, еВ  0.2 0.4 0.6 0.8 

L, нм 10 20-40 200-500 5000 

 

За формулами (4.18 та 4.19) для сполук з кожної модельної групи в роботах [171, 172] 

розраховано температурні залежності дифузної і фононної складових термо-ерс. Результати 

розрахунків наведено на рис. 4.20 та 4.21.  
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Рис. 4.20. Розрахована Sd(Т) для сполук з 

кожної модельної групи. Номер кривої 

відповідає номеру групи (див. таблицю) 

[171]. 
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Рис. 4.21. Розрахована Sph(Т) для сполук з 

кожної модельної групи. Номер кривої 

відповідає номеру групи (див. таблицю) 

[171]. 

Як видно з рисунків, при збільшенні енергії Фермі сполук і збільшенні розмірів 

кристалітів у вихідному графіті величина дифузної складової термо-ерс в ІСГ при однакових 

температурах зменшується. Вигляд залежності Sph(Т) для різних сполук подібний: фононна 

термо-ерс зростає приблизно до температури ~ 50 К, а при подальшому підвищенні 

температури слабко залежить від неї. Однак, величина Sph при однакових температурах 

істотно залежить від параметрів кристалічної структури та енергії Фермі в сполуці. Так для 

сполуки з групи 1 з EF=0.2 еВ і L=10 нм значення Sph при Т=150К менше ніж 1мкВ/К, для 

сполуки з групи 2 з EF=0.4 еВ та L=50 нм Sph   6мкВ/К, а для сполук з групи 3 та 4 Sph  (25-

28)мкВ/К, тобто при переході від сполук на основі ПГА до сполук на основі ВОПГ фононна 

складова термо-ерс значно зростає. Залежність фононної складової термо-ерс від розмірів 

кристалітів вихідного графіту має такі особливості: для сполук групи 1 та 2 зростання 

розмірів кристалітів в 5 разів приводить до пропорційного зростання значення фононної 

складової ~ в 5 разів; для сполук груп 3 та 4 зміна розмірів кристалітів у вихідному графіті в 

10 разів майже не впливає на величину фононної складової термо-ерс; при зростанні розмірів 

кристалітів від 50 нм в ПГА до 500 нм у ВОПГ значення фононної складової термо-ерс 

збільшується в 4-5 разів, а при зростанні розмірів кристалітів від 500 нм у впорядкованому 

графіті до 5000 нм в монокристалічному графіті значення термо-ерс збільшується лише на 

10-15%. 

На рис. 4.22 наведено розраховані сумарні температурні залежності термо-ерс 

інтеркальованих сполук з різними значеннями енергії Фермі і розмірів кристалітів у 

вихідному графіті [171].  
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Рис. 4.22. Розрахована S(T) для сполук з кожної модельної групи. Номер кривої 

відповідає номеру групи [171]. 

 

Як видно з рисунка, сумарні температурні залежності термо-ерс для сполук з різних 

груп значно відрізняються. Для сполук з груп 3 та 4, тобто для сполук на основі ВОПГ і 

монокристалічного графіту, сумарна термо-ерс до температури 50 К зростає, а потім мало 

змінюється з ростом температури, тобто для цих сполук хід залежності S(T) при Т>50К в 

основному визначається внеском фононної складової термо-ерс, що слабко залежить від 

температури і значно перевищує за величиною (в декілька разів) дифузну складову термо-

ерс. 

Таким чином, розрахована температурна залежність термо-ерс для сполук з груп 3 і 4 

має типовий вигляд для термо-ерс, що спостерігається експериментально в інтеркальованих 

сполуках акцепторного типу на основі ВОПГ і монокристалічного графіту (рис. 4.23, криві 1, 

2).  

Для сполук групи 1, як і слід було очікувати, Sph має дуже малі значення порядку 

~0.5мкВ/К, і сумарна термо-ерс визначається в основному внеском дифузної складової 

термо-ерс, температурна залежність якої близька до лінійної. Експериментально для 

матеріалів групи 1 (ізотропний дрібнокристалічний графіт) дійсно спостерігається лінійна 

температурна залежність термо-ерс, вплив фононного захоплення на термо-ерс для таких 

матеріалів експериментально спостерігати практично неможливо (рис. 4.23, криві 3, 4).  

Для сполуки групи 2, тобто для сполуки на основі ПГА значення дифузної і фононої 

складових термо-ерс приблизно рівні і сумарна термо-ерс такої сполуки в однаковій мірі 

визначається внеском як фононної, так і дифузної складових термо-ерс.  
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Рис. 4.23. Порівняння експериментальних та розрахованих залежностей S(Т): 1 - 

розрахована S(Т) для ІСГ з модельної групи 3; 2 - експериментальна S(Т) для ІСГ на основі 

ВОПГ з хлоридом заліза; 3 - розрахована S(Т) для сполуки з модельної групи 1; 4 - 

експериментальна  S(Т) для ПГІ [171]. 

Таким чином, термо-ерс інтеркальованих сполук на основі ВМ з різною структурою 

визначається внеском двох складових: дифузної термо-ерс і ерс, пов'язаної з ефектом 

фононного захоплення носіїв заряду, причому відносний внесок кожної складової в сумарну 

термо-ерс визначається кристалічною структурою вихідного для інтеркалювання графіту. 

При невпорядкованій кристалічній структурі вихідного для інтеркалювання ВМ відносний 

внесок фононної складової термо-ерс в сумарну термо-ерс зменшується, а відносний внесок 

дифузної складової термо-ерс збільшується. В ІСГ на основі близького за параметрами до 

монокристалічного графіту високоорієнтованого графіту термо-ерс визначається в 

основному внеском фононної складової термо-ерс, яка слабко змінюється з температурою 

при температурах, вищих за 50К, що приводить до слабкої температурної залежності й 

сумарної термо-ерс. В ІСГ на основі дрібнокристалічного графіту дифузна і фононна 

складові термо-ерс дають приблизно рівні внески у сумарну термо-ерс, а у розрахунках 

дифузної складової термо-ерс необхідно враховувати температурну залежність всіх 

механізмів розсіювання, тому для цих сполук температурна залежність термо-ерс має досить 

складний характер. Для сполук на основі розупорядкованого графіту, а також для 

вуглеграфітових матеріалів із параметрами кристалічної й електронної структури, близькими 

до параметрів ІСГ на основі розупорядкованного графіту, термо-ерс визначається внеском 
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тільки дифузної складової термо-ерс, внесок фононної складової термо-ерс у сумарну термо-

ерс дуже малий, і експериментально вплив ефекту фононного захоплення носіїв заряду на 

термо-ерс в цих матеріалах не спостерігається. 

4.6. Опис кінетичних властивостей інтеркальованих сполук графіту 

акцепторного типу в рамках простої двовимірної моделі електронної структури. 

Як було показано в розділі 3, в 

рамках простої двовимірної моделі або 

інакше моделі “металічного сандвічу” 

електронну структуру ІСГ розглядають як 

послідовність вздовж вісі с зон з низькою 

та високою густиною вільних носіїв 

заряду. На рис. 4.25 наведено схематичне 

зображення ІСГ третьої стадії в рамках 

простої двовимірної моделі: одна зона - С 

- це чистий трьохвимірний графіт. Інша 

зона - це двовимірний “металічний 

сандвіч”, який складається з шару 

інтеркалянту І і двох сусідніх збагачених  

 

 

Рис. 4.25. Схематичне зображення ІСГ 

третьої стадії в моделі двовимірної 

електропровідності (позначення див. за 

текстом).  

додатковими носіями заряду шарів графіту С’. Розглянемо в рамках простої 

двовимірної моделі кінетичні властивості ІСГ. 

1). Провідність в рамках простої двовимірної моделі електронної структури. 

Визначимо в рамках простої двовимірної моделі електропровідність моностадійної 

інтеркальованої сполуки стадії S. Провідність  комірки шириною Is, де Is – період 

ідентичності ІСГ, згідно рис. 4.25, дорівнює сумі провідностей шарів, що утворюють цю 

комірку, з’єднаних паралельно. Таким чином, провідність  може бути подана у вигляді: [86, 

140, 173].  
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де 0 - електропровідність графіту, in - двовимірна електропровідність графітового 

шару C', яка очевидно пов’язана з електропровідністю інтеркальованої сполуки другої стадії, 

тобто електропровідністю C'–I–C' "сандвіча", співвідношенням: 
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Оскільки, електропровідність C'–I–C' "сандвіча" набагато більша, ніж провідність 

графіту, то загальна провідність ІСГ низьких стадій, згідно формули (4.25), буде визначатися 

саме провідністю C'–I–C' "сандвіча". При зростанні номера стадії вплив другого доданку на 

загальну провідність в (4.25) буде більш суттєвий, і загальна провідність ІСГ високих стадій 

буде наближатися до провідності 0 у вихідному для інтеркалювання графіті. 

На рис. 4.26 наведено результати розрахунків електропровідності ІСГ на основі ПГА з 

хлоридами сурми та йоду для сполук 3–8 стадій, проведені за формулою (4.25) в рамках 

простої двовимірної моделі [147 ,163]. Для розрахунків використані експериментальні данні 

з дослідження температурних залежностей електроопору для сполук другої стадії.  

Як видно з рисунку, спостерігається достатньо добре узгодження експериментальних 

залежностей з розрахованими в рамках простої двовимірної моделі. Дійсно, із зростанням 

номера стадії як для розрахованих провідностей роз, так і для визначених експериментально 

провідностей експ, спостерігається зменшення провідності, причому, для сполук низьких 

стадій величини роз також, як і експ, зменшуються при збільшенні температури незначно. 

При збільшенні номера стадії, для S 8–10 в ІСГ на основі ПГА спостерігається зміна знаку 

температурного коефіцієнта електропровідності. Як випливає з рис. 4.26, зміна знаку 

температурного коефіцієнта електропровідності за рахунок збільшення вкладу в загальну 

провідність від областей, вільних від інтеркалянту, спостерігається і для розрахованої 

провідності. 
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Рис. 4.26. Розрахунок провідності ІСГ на основі ПГА для сполук різних стадій: S =2 

(1- експеримент), S =3 (2-експеримент, 3-розрахунок), S =4 (4-експеримент, 5-

розрахунок), S =5 (6-розрахунок, 7-експеримент), S =8 (8-розрахунок), S=9 (9-

розрахунок, 10-експеримент) [147]. 
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2). Коефіцієнт Холла в рамках простої двовимірної моделі електронної 

структури.  

В рамках простої двовимірної моделі електронної структури ІСГ згідно до рис. 4.25 при 

аналізі коефіцієнта Холла цілком правомірно розглядати незбурені шари графіту та металеві 

"сандвічі" як незалежні джерела е.р.с. Холла, які з’єднанні паралельно (еквівалентна 

електрична схема наведена на рис. 4.27) [163].  

 

 

Рис. 4.27. Еквівалентна схема паралельного 

з’єднання різних шарів ІСГ. 

В рамках такої моделі вираз для опису коефіцієнта Холла ІСГ можна записати як [163, 

139]: 
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g s d ; Rh0, Rhіn — коефіцієнт Холла чистого графіту та металевого 

високопровідного "сандвіча" відповідно. З використанням експериментальних даних з 

дослідження температурних залежностей електроопору та коефіцієнту Холла для 

інтеркальованих сполук другої стадії за формулою (4.27) в роботі [163] проведені розрахунки 

залежностей коефіцієнта Холла від номера стадії S для ІСГ на основі ПГА з SbCl5. 

Розрахунки проводилися для коефіцієнту Холла, виміряного в максимальному полі 2 Тл при 

температурі 293K.  
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Рис. 4.28. Залежність Rh(S): 1 -  розрахунок в 

рамках двовимірної моделі [163]; 2- 

експеримент, для ІСГ з SbCl5 на основі ПГА. 

Результати розрахунків наведено на 

рис. 4.28. Як видно з рисунка, отримана 

в рамках двовимірної моделі 

електронної структури залежність 

коефіцієнту Холла від номера стадії 

достатньо добре описує 

експериментально виявлені основні 

тенденції зміни коефіцієнта Холла при 

введенні інтеркалянта. 
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3). Розрахунок параметрів електронної структури інтеркальованих сполук 

графіту (коефіцієнту акомодації, концентрації додаткових носіїв струму) в рамках 

простої двовимірної моделі. 

Проста двовимірна модель електронної структури ІСГ дозволяє оцінити значення 

двовимірної концентрації додаткових носіїв заряду nin у високопровідному металічному 

“сандвічу”, частку додаткового заряду f, що передається від молекул інтеркалянту до шарів 

графіту і, відповідно, енергію Фермі EF в ІСГ з експериментальних даних по дослідженню 

електроопору та коефіцієнту Холла в ІСГ.  

Визначимо порядок розрахунків вказаних параметрів електронної структури для ІСГ. 

Спочатку необхідно визначити для металічного “сандвічу” за формулою (4.25) значення 

двовимірної провідності in, а за формулою (4.27) значення коефіцієнту Холла RHin. В рамках 

простої двовимірної моделі in пов’язана з двовимірною концентрацією носіїв заряду у 

металічному “сандвічу” nin формулою:  
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 (4.28), 

де Lef – ефективна довжина вільного пробігу носіїв заряду при всіх механізмах 

розсіювання, яка визначається як: 
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 (4.29) 

Із значення коефіцієнту Холла Rhin також за формулою (4.15) можна оцінити 

величину об’ємної концентрації додаткових носіїв заряду nv, а nv та nin зв’язані 

співвідношенням: 
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Двовимірна концентрація носіїв заряду у металічному “сандвічу” nin визначається 

часткою додаткового заряду f за формулою (4.2), а значення енергії Фермі EF пов’язане з f 

через наступне співвідношення: 
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.  (4.31). 

В роботі [139] проведені для ряду зразків інтеркальованих сполук другої стадії на 

основі ВОПГ та ПГА з хлоридами сурми та заліза за вказаною схемою розрахунки 

параметрів nin, f та EF з використанням експериментальних даних з температурної 
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залежності електроопору та коефіцієнту Холла. Результати розрахунків наведено в таблиці 

4.6. 

Таблиця 4.6. 

Розраховані значення параметрів nin, f та EF в рамках простої двовимірної моделі 

електронної структури для ряду зразків ІСГ [139]. 

 

№
 з

ра
зк

а 

Т, К 
 10-5, 

(Омм)-1 

іn 104, 

Ом-1 

Rh 108, 

м3/Кл 

Rhіn 10-8, 

м3/Кл 
f 

nin (з даних ), 

1016 м-2 

nin(з даних Rxіn),

1016 м-2 

ПГА-

SbCl5,  

S = 2 

300 11.15 3.08 4.0 2.9 0.13 21.9 10.1 

77 11.75 3.03 4.0 2.9 - - - 

ПГА-

SbCl5,  

S = 4 

300 6.64 4.63 8.8 5.3 0.05 7.3 - 

77 6.93 4.69 9.0 4.0 - - - 

 

Як видно з таблиці, іn та Rh слабко залежать від температури, як це і повинно бути у 

випадку металічної провідності з врахуванням слабкої залежності від температури довжини 

вільного пробігу носіїв струму Lеf при переважному розсіюванні на межах кристалітів в 

ПГА. Визначені значення коефіцієнта Холла високопровідного "сандвіча" С'-І-С' при двох 

температурах 77 К та 235 К з використанням виразу (4.27) показують, що Rhіn  також слабко 

залежить від температури.  

В табл. 4.7. наведені значення величини енергії Фермі ЕF та коефіцієнту f для сполук 

на основі ВОПГ та ПГА з акцепторами FeCl3 та SbCl5. З порівняння значень ЕF  та f для ІСГ 

на основі ВОПГ та ПГА випливає, що значення коефіцієнту f, а, отже, і концентрація 

додаткових носіїв заряду в ІСГ на основі дрібнокристалічного графіту є у 4 рази меншими, 

ніж в ІСГ на основі ВОПГ. Така різниця зумовлена тим, що певна частина молекул хлоридів 

SbCl5 та FeCl3 при інтеркалюванні в дрібнокристалічний графіт локалізується на границях 

кристалітів і не дає внеску в збільшення концентрації додаткових носіїв струму в ІСГ. 
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Таблиця 4.7 

Значення коефіцієнта акомодації f та енергії Фермі ЕF для інтеркальованих сполук 

графіту з SbCl5 та FeCl3 

Матеріали F ЕF, еВ Джерело 

Монокристал графіту  0.024 [3] 

ВОПГ- SbCl5 S =3 0.25-0.4 0.75 [174] 

ВОПГ- SbCl5 

S =2 0.67 1.0 [175] 

S =3 0.51 0.9 [175] 

S =4 0.36  [175] 

ПГА- SbCl5 S =2 0.26 0.43 [170] 

ПГА- SbCl5 S =2 0.135 0.22 [170] 

ВОПГ- FeCl3 S =1 0.10 0.90 [176] 

ВОПГ- FeCl3 S =2 0.10 0.70 [176] 

ПГА- FeCl3 S =2 0.046 0.35 [170] 

Таким чином, використання досить спрощеної моделі електронної структури ІСГ, якою 

є проста двовимірна модель, дозволяє оцінити такі важливі параметри ІСГ, як двовимірна 

концентрація додаткових носіїв заряду, частка додаткового заряду, що передається 

молекулами інтеркалянту шарам графіту, значення енергії Фермі. 

4). Аналіз термо-ерс у рамках двовимірної моделі електронної структури 

інтеркальованих сполук графіту 

Розглянемо в рамках простої двовимірної моделі електронної структури ІСГ термо-ерс. 

В припущенні, що ІСГ являє собою послідовність двох зон з різною електронною 

структурою, будемо при аналізі термо-ерс розглядати відповідно до рисунку 4.23 незбуджені 

шари графіту та “металеві сандвічі” як незалежні джерела термо-ерс, що з’єднані паралельно. 

В рамках цього припущення еквівалентна схема такого з’єднання аналогічна тій, що 

розглядалася при аналізі коефіцієнту Холла (рис. 4.26), де r0, S0, rin, Sin відповідно 

електроопір та термо-ерс шарів графіту та високопровідного “сандвічу”. 

Згідно цієї схеми термо-ерс ІСГ описується наступним виразом [163]:  
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або, враховуючи, що питомий опір “металевого сандвічу” можна записати як: 

l

ad
r S

inin  , а питомий опір графітової зони як:
 

l

aSd
r




2002
00 , де а і l ширина і 



 

 105

довжина зразку, вираз для термо-ерс набуває вигляду: 
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  (4.33). 

В ІСГ другогої стадії всі шари графіту є “зв’язаними”. У цьому випадку 

експериментально визначені елктропровідність і термо-ерс є електропровідністю і термо-ерс 

двовимірного “металевого сандвічу”. В рамках простої двовимірної моделі в [163, 170] 

проведені розрахунки термо-ерс S(T) сполук на основі ВОПГ та на основі ПГА з SbCl5 різних 

стадій.  
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Рис. 4.29. S(T) ІСГ на основі ВОПГ з SbCl5 

різних стадій: S(T)екс- 1-(S=2), 5-(S=3); 

S(T)розр – 2-(S=3), 3-(S=4), 4-(S=6), [163, 170]. 

Результати розрахунків наведено 

на рис. 4.29 (ІСГ на основі ВОПГ) та на 

рис. 4.30-4.31 (ІСГ на основі ПГА).  

Розрахунки термо-ерс для ІСГ на 

основі ВОПГ показали, що S(T) 

незначним чином змінюється з номером 

стадії до шостої стадії, що узгоджується 

з літературними експериментальними 

данними із залежності S(T) для сполук 

низьких стадій на основі ВОПГ з SbCl5. 
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Рис. 4.30. S(T) ІСГ на основі ПГА з SbCl5 

різних стадій: S(T)екс – 1-(S = 2), 3-(S = 3); 

S(T)розр - 2-(S = 3), [163, 170]. 
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Рис. 4.31. S(T) ІСГ на основі ПГА з 

SbCl5 : S(T)екс–1-(S=2); 2-(S=8); S(T)розр – 

3-(S = 3); 4- (S = 6); 5- (S = 20), [163, 170]. 
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Для сполук на основі ПГА також спостерігається добре узгодження розрахованої 

залежності Sроз(T) для зразка ІСГ третьої стадії з експериментально отриманою залежністю 

Sекс(T) для сполуки третьої стадії (рис. 4.30). При збільшенні номеру стадії (S20) (рис. 4.31) 

розрахована термо-ерс приймає вигляд, близький до вигляду термо-ерс вихідного графіту 

ПГА (рис. 3.11). Експериментально вже для ІСГ восьмої стадії при Т>80К не спостерігається 

лінійної залежності термо-ерс від температури.  

Таким чином, кінетичні властивості ІСГ задовільно описуються в рамках простої 

двовимірної моделі електронної структури ІСГ. Деяке розходження розрахованих 

результатів з експериментально отриманими залежностями може бути пояснене тим, що 

двовимірна модель не враховує того факту, що для сполук стадій більше другої не весь 

додатковий заряд залишається на сусідніх з шаром інтеркалянту шарах графіту, деяка його 

частка розподіляється і на наступних шарах графіту.  

4.7. Прояв квантових ефектів слабкої локалізації та електрон-електронної 

взаємодії носіїв заряду в кінетичних властивостях ІСГ. 

В температурній залежності електроопору ІСГ акцепторного типу на основі 

структурно різних форм графіту спостерігаються низькотемпературні аномалії, про що 

свідчать експериментальні результати, наведені в ряді робіт. В роботах [150, 177, 178, 179, 

180] експериментально досліджувався електроопір в інтеркальованих сполуках на основі 

різних типів вуглецевих волокон та ВОПГ з фторидами золота, хрому та родію (рис. 4.32-

4.33), а також в ІСГ з різною концентрацією фтору (рис. 4.34).  
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Рис. 4.32. а(Т) (a) та R/R293(Т) (б) ІСГ на основі графітового волокна з фторидом родію 

першої стадії (а); б) 1 - – фторидом хрому, 2 – фторидом родію (сполуки суміші першої та 

другої стадій). 
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Рис. 4.33. R/Rmin(Т) ІСГ другої стадії на 

основі ВОПГ з фторидами: 1- золота, 2- 

хрому, 3- родію. 

Рис. 4.34. а(Т) ІСГ на основі графітового 

волокна з різною концентрацією фтору (% 

мас.): 1- 4.1; 2-4.5; 3- 5.2; 4- 5.8. 

 

Як випливає з рисунків, в температурній залежності електроопору для наведених ІСГ 

спостерігається мінімум. а в сполуках з фторидами хрому і родія суміші першої та другої 

стадій опір взагалі зростає в усьому температурному інтервалі, що досліджується, тобто 

аномальні кінетичні ефекти можуть спостерігатися в усьому температурному інтервалі. 

Аномальний хід температурної залежності електроопору також був виявлений і для ІСГ на 

основі ВОПГ (рис. 4.33), хоча  в чистому ВОПГ цей ефект не спостерігається.  

Аналогічні аномалії спостерігаються в температурній залежності транспортних 

властивостей ІСГ акцепторного типу на основі невпорядкованого графіту ПГА. Як випливає 

з рис. 4.1 - 4.6, 4.17, температурні залежності електроопору та термо-ерс ІСГ на основі ПГА 

при низьких температурах мають ряд особливостей. В області температур 25–30К 

спостерігається мінімум в залежності (Т), який вказує про наявність в даних ІСГ в цій 

області температур механізму електропровідності, відмінного від класичного (4.1). 

В температурній залежності термоерс в області низьких температур (10-20)К для ІСГ 

на основі невпорядкованого графіту також спостерігаються аномалії, природу яких не можна 

пояснити проявом ефекту фононного захоплення носіїв заряду [162]. 

Аномальна температурна залежність кінетичних властивостей недосконалих ВМ 

пов’язана з проявою ефектів слабкої локалізації та електрон-електронної взаємодії носіїв 

заряду. Особливості прояву квантових ефектів в трьохвимірних системах, якими є 

невпорядковані ВМ, детально розглянуто в розділі 4. 

Зупинимося на розгляді особливостей прояву квантових ефектів слабкої локалізації та 

електрон-електронної взаємодії носіїв заряду в двовимірних системах, якими є ІСГ.  
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Як було показано в розділі 3.2, електропровідність системи визначається як: 

 
     
     TTT

TTT

intlocq

qcl








, (4.33) 

де cl - класична провідність, q – поправка до провідності, пов’язана з квантовими 

ефектами, q складається з поправки за рахунок ефекту слабкої локалізації loc та поправки 

за рахунок ефекту взаємодії носіїв заряду int. Для двовимірної системи поправка до 

двовимірної провідності за рахунок ефекту слабкої локалізації 2loc має вигляд [181, 182, 

183, 184]: 
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а поправка до двовимірної провідності за рахунок ефекту взаємодії носіїв заряду 2int: 
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 , (4.35) 

де 0 - час релаксації носіїв струму при різних механізмах розсіювання,  -час 

релаксації фази хвильової функції,  = А*Т-Р, де коефіцієнт Р відповідає за тип розсіювання 

носіїв заряду;  - чисельний коефіцієнт, який залежить від співвідношення між  та 0;  - 

чисельний коефіцієнт, який відображає міру екранування носіїв струму. У випадку електрон-

електронного розсіювання носіїв заряду для розупорядкованих систем Р = d/2, де d - мірність 

системи [185, 186]. Після нескладних математичних перетворень отримаємо з врахуванням 

(5.33) – (5.35) для поправки до двовимірної провідності наступний вираз: 
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або в спрощеному вигляді: 
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, час релаксації 0 у 

випадку розсіювання носіїв заряду на межах кристаліту, яке є основним в ІСГ на основі ПГА 

при низьких температурах, визначається як 0= La/VF. 

Проведені в ряді робіт [139, 142] розрахунки для електропровідності ІСГ 

акцепторного типу на основі невпорядкованого графіту показали, що дійсно (Т) = експ(Т)-

р(Т) (р(Т) - провідність зразків, розрахована згідно формули (4.7), тобто, з врахуванням 
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основних класичних механізмів розсіювання носіїв заряду) добре описується залежністю 

логарифмічного типу (4.37), що свідчить про можливості реалізації квантових ефектів в 

даних ІСГ та про двовимірний характер провідності в них. Значення коефіцієнту , який 

пов’язаний з можливістю реалізації ефекту слабкої локалізації носіїв заряду, для всіх сполук 

приблизно в сто разів менше, ніж значення коефіцієнту , який відображає ступінь 

екранування носіїв заряду і пов’язаний з проявом ефекту взаємодії носіїв заряду ( ~ 510-3, 

~ 510-1). Аналіз отриманих величин  та  дозволив зробити висновок, що у випадку ІСГ на 

основі невпорядкованого графіту квантова поправка до провідності обумовлена, в 

основному, ефектом взаємодії носіїв заряду. 

Квантові ефекти слабкої локалізації та взаємодії носіїв заряду призводять до появи 

добавки і до термо-ерс. Загальний вираз для термо-ерс з врахуванням поправок, пов’язаних з 

проявом ефектів слабкої локалізації і взаємодії носіїв заряду, можна записати як [187, 188, 

189]: 
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dSS  (4.38), 

де Sd - дифузна термо-ерс без врахування добавок, пов’язаних з проявом ефектів, loc, 

loc, int, int.- добавки до провідності і термо-електричного коефіцієнту, що пов’язані з 

проявом ефектів слабкої локалізації та електрон-електронної взаємодії носіїв заряду. У 

випадку двовимірної системи формула набуває вигляду [187]: 
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,(4.39) 

де F - безрозмірна константа взаємодії. Перший доданок виразу (4.39) - дифузна 

складова термо-ерс Sd(T), другий доданок, що виникає з відношення -/0, має аномальну 

залежність від Tln(T), третій доданок утворюється з відношення loc/0. У випадку 

розсіювання носіїв заряду на межах кристалітів з цього доданку залишається тільки другий 

член, оскільки в цьому випадку ні 0, ні  не мають енергетичної залежності.  

Детальний аналіз низькотемпературної термо-ерс, проведений в ряді робіт [139, 162, 

170], виявив, що характер температурної залежності S(Т) в області низьких температур для 

ІСГ на основі невпорядкованих графітів визначається ефектами слабкої локалізації та 

взаємодії носіїв заряду. Експериментальний прояв цих ефектів в термо-ерс в ІСГ на основі 

ВОПГ в літературі не описаний. Причина полягає в тому, що ці ефекти, значним чином, 
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залежать від ступеня впорядкованості матеріалу.  

Оцінимо величину добавки до термо-ерс, пов’язану з проявом квантових ефектів 

слабкої локалізації та взаємодії, та температуру, при які ці ефекти будуть максимальними для 

ІСГ на основі структурно різних графітів. Для цього скористаємося формулою (4.39) та 

отриманим з цієї формули виразом для температури, при якій повинен спостерігатися 

максимум на кривій S(T) [170]: 
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 (4.43). 

В таблиці 4.8 наведено значення температури максимального прояву ефектів в термо-

ерс, та значення термо-ерс при цій температурі, розраховані за формулами (4.39) та (4.43) в 

залежності від часу релаксації носіїв заряду 0, при умові, що в матеріалі основним 

механізмом розсіювання є розсіювання на межах кристалітів, тобто, в залежності від розмірів 

кристалітів графіту і значення енергії Фермі EF (за даними роботи [170]). При розрахунках 

значення F обиралося таким, що відповідає оцінці F<<1, F=0.0002, відповідно С=1.5104 

[187]. 

Таблиця 4.8.  

Розраховані значення температури максимуму Tmax прояву квантових ефектів та 

значення термо-ерс Sm при температурі максимуму в залежності від розмірів 

кристалітів графіту L та енергії Фермі EF [170]. 

L, м 0, сек Tmax, К Sm, мкВ/сек 

EF=0.75еВ 

210-6 2.310-12 0.19 5.7410-3 

110-6 1.1510-12 0.39 2.310-2 

510-7 5.7510-13 0.78 9.210-2 

310-7 3.510-13 1.3 2.510-1 

110-7 1.1510-13 3.9 2.3 

810-8 9.210-14 4.8 3.6 

510-8 5.7510-14 7.8 9.2 

EF=0.50еВ 

110-6 1.1510-12 0.39 5.1710-2 

510-8 5.7510-14 7.75 20.6 
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EF=0.25еВ 

110-6 1.1510-12 0.39 2.110-1 

510-8 5.7510-14 7.75 82.0 

 

Як видно з таблиці, температура прояву ефектів і сама величина ефекту суттєво 

залежать від розмірів кристалітів вихідного графіту: так при EF=0.75еВ і розмірах 

кристалітів L~100 нм температура прояву максимуму ефектів знижується до Тmax~3.9К, а 

величина ефекту дорівнює S ~2.3 мкВ/К. Для ІСГ на основі ВОПГ з розмірами кристалітів 

L~10-6м, температура прояву ефектів зменшується до Тmax~0.4К, а величина ефекту - до S~ 

0.023 мкВ/К, тобто в таких матеріалах квантові ефекти спостерігати практично неможливо. 

Аналогічна залежність температури максимуму Тmax і величини ефекту S від розмірів 

кристаліту в ІСГ спостерігається і для значень EF=0.50еВ і EF=0.25еВ. При однакових 

значеннях розмірів кристалітів і константи F за формулою (4.43) температура максимуму 

прояву ефектів не залежить від EF, а величина ефекту значно збільшується при зменшенні 

значення EF. В реальних ІСГ, отриманих на основі структурно відмінних вихідних графітів, 

як вже вказувалося вище, зменшення розміру кристалітів вихідного для інтеркалювання 

графіту призводить до зменшення значення енергії Фермі, тобто, одночасне зменшення 

розмірів кристалітів і зменшення енергії Фермі призводить до значного збільшення величини 

ефектів слабкої локалізації та зростання температури прояву цих ефектів. Тому цей ефект 

спостерігається саме в ІСГ на основі дрібнокристалічнго графіту.  

Таким чином, для ІСГ акцепторного типу на основі невпорядкованого графіту (ПГА), 

також як і для структурно недосконалих ВМ, аномальні залежності кінетичних властивостей 

(електроопір, термо-ерс) в області низьких температур можуть бути поясненими в рамках 

теорії слабкої локалізації і взаємодії носіїв заряду. Для ІСГ добавки до провідності і термо-

ерс, пов’язані з квантовими ефектами, мають двовимірний характер, на відміну від 

трьохвимірного для чистих ВМ.  

4.8. Вплив фазових перетворень в шарах інтеркалянту на кінетичні властивості 

інтеркальованих сполук графіту. 

Дослідження кінетичних властивостей ІСГ як на основі ВОПГ, так і на основі ПГА 

виявили, що фазові перетворення інтеркалянту в шарі суттєво впливають на кінетичні 

властивості ІСГ. Так в області температур фазових перетворень в шарі інтеркалянту 

спостерігаються особливості в температурній залежності електроопору та термо-ерс в ІСГ з 

хлоридами сурми, алюмінію, йоду.  
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Розглянемо вплив фазових перетворень в шарах інтеркалянту на кінетичні властивості 

ІСГ на прикладі ІСГ з хлоридом сурми. Як вже вказувалося в розділі 2, в ІСГ з SbCl5 на 

основі ВОПГ інтеркалянт розміщується у вигляді мономолекулярних шарів, які складаються 

із утворень фаз SbCl3  та 
6SbCl . Молекули SbCl3 утворюють співрозмірну з графітом решітку 

)1.16()3939( 0R  (параметр решітки 536.139 a нм), яка стабільна до температур ~ 220 

K. При Т>220 K відбувається перехід фази SbCl3 в невпорядкований стан. 
6SbCl  утворює 

співрозмірну з графітом решітку )1.19()77( 0R  (параметр решітки 651.07 a нм), яка 

переходить в квазірідкий стан при Т~350 К. 

Як випливає з рис 4.1, 4.4-4.5 та 4.35 [140, 143, 144], для ряду ІСГ як на основі ВОПГ, 

так і на основі ПГА в області температур 200-300 К спостерігається ярко виражений 

гістерезис в залежності (Т), виміряній при охолодженні та нагріванні зразка, а також 

аномальна зміна електроопору при температурі вище 300 0С, причому величина, характер та 

температура прояву такого гістерезису залежить від типу вихідного для інтеркалювання 

графіту, умов синтезу ІСГ та швидкості охолодження зразка (при значних швидкостях 

охолодження гістерезис не спостерігається).   
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Рис. 4.35. а(Т) ІСГ на основі ПГА з AlCl3: а) S=1: 1- повільне охолодження, 2 - повільне 

нагрівання, б) S=2: 1 - повільне охолодження, 2 - повільне нагрівання після повільного 

охолодження, 3 - повільне нагрівання після швидкого охолодження [144, 191].  

В температурній залежності питомого електроопору ІСГ як на основі ВОПГ, так і на 

основі ПГА при Т=200-210 К спостерігається різка зміна нахилу кривих (Т), причому, 

залежності (Т), отримані при швидкості зміни температури не більше 0.3 К/хв. (повільна 

зміна температури), при зниженні та підвищенні температури не ідентичні, на них 

спостерігається гістерезис (наприклад, рис. 4.35). В ІСГ на основі ПГА температура початку 

появи гістерезису (Т1) є нижчою, ніж в ІСГ на основі ВОПГ. Відмітимо, що аналогічний 

гістерезис при охолодженні та нагріванні зразків спостерігався і при дослідженні термо-ерс 
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(рис. 4.36, [190, 191]). Область температур (Т1), в якій спостерігаються особливості в 

температурній залежності  та S, відповідає температурі плавлення підрешітки SbCl3.  
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Рис. 4.36. Залежність S(T) для ІСГ з SbCl5 на основі ПГА (1 – 4) та на основі ВОПГ 

(5), для сполук другої стадії: 1 – повільне охолодження, 2 – повільне нагрівання після 

повільного охолодження, 3 – повільне нагрівання після швидкого охолодження; 4 – сполука 

десятої стадії ; 5 – сполука другої стадії [191]. 

Розглянемо чинники, які можуть зумовити зміну електроопору зразка ІСГ при 

фазовому переході в шарі інтеркалянту: 

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

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

інтеркалянту графітовим шарам; 

2) зміна характеру розсіювання носіїв заряду, тобто зміна ефективного часу 

релаксації ef носіїв заряду, викликана зміною фононного спектру інтеркалянту 

внаслідок переходу інтеркалянту із «квазікристалічного» в «квазірідкий» стан; 

3) зміна електроопору шару інтеркалянта. 

Температурна залежність електроопору ІСГ низьких стадій в області температур 

нижче температури фазового перетворення в шарах інтеркалянту зумовлена температурною 

залежністю розсіювання носіїв заряду, оскільки концентрація носіїв заряду в ІСГ низьких 

стадій практично не залежить від температури. Електропровідність шару інтеркалянту, що 

складається з нейтральних молекул, на декілька порядків менша, ніж електропровідність 

шарів графіту, і, як показано в розділі 5, провідність ІСГ визначається, в основному, 

провідністю сусідніх з шарами інтеркалянту шарів графіту. Плавлення підрешітки SbCl3 
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приводить тільки до зміни рухливості молекул, але не до зміни коефіцієнта акомодації f, і, 

відповідно не змінює густину станів на рівні Фермі N(EF). Тому, ймовірніше за все, зміна 

електроопору ІСГ при фазовому переході підрешітки SbCl3 з квазікристалічного до 

квазірідкого стану пов’язана із зміною ефективного часу релаксації носіїв заряду при 

розсіюванні на фононах графіту та інтеркалянту. В рамках таких уявлень знаходить 

пояснення й поява гістерезису між циклами нагрівання та охолодження. Існування 

гістерезису вказує на те, що важливим є питання швидкості проведення циклів охолодження 

та нагрівання зразків. Рентгеноструктурні дослідження показали, що утворення 

“квазікристалічної” структури шару інтеркалянта можливе лише при повільному 

охолодженні [46]. При “швидкому” охолодженні (2-5 К/хв) не відбувається формування 

“квазікристалічної” структури, а інтеркалянт переходить із “квазірідкого” в “квазіаморфний” 

стан. Особливістю “плавлення” підрешітки інтеркалянта є відносно мала швидкість цього 

процесу. При охолодженні зразка зі швидкістю більше 0.3 К/хв молекули SbCl3 не встигають 

утворити “квазікристалічну” решітку, а утворюють дрібнодисперсну структуру. Витримка 

зразка при температурі, нижчій ніж температура плавлення інтеркалянту, приводить до 

рекристалізації в шарі інтеркалянту, що в свою чергу зумовлює зменшення електроопору. 

При температурах 250-320 К в температурних залежностях електроопору та термо-ерс ІСГ як 

на основі ВОПГ, так і на основі ПГА, спостерігається розмитий максимум [154]. При цих 

температурах в ІСГ відбувається плавлення підрешітки SbCl6, що приводить до утворення 

“рідини мобільних іонів”, що заповнює простір між двома шарами графіту. При накладанні 

постійного електричного поля або при виникненні градієнта температур в ІСГ може 

спостерігатися перенос іонів, який викликає їх нерівномірний розподіл. Об’ємний заряд, що 

накопичується в області контакту, приводить до зменшення ефективної провідності шару.  

Таким чином, зміна величини температурного коефіцієнту електроопору та гістерезис 

в температурних залежностях електроопору та термо-ерс в області температур 180-220 К як 

для ІСГ на основі ВОПГ, так і для ІСГ на основі ПГА зумовлені переходом фази SbCl3 з 

“квазірідкого” в “квазікристалічний” стан. Аномальна поведінка електроопору та термо-ерс в 

області 240-280 К для ІСГ на основі ПГА пояснюється виникненням іонно-релаксаційної 

міграційної поляризації за рахунок переходу інтеркалянту з “квазірідкого” в 

“квазікристалічний” стан.  

В таблиці 4.9 наведено температури початку фазових перетворень, визначені із 

температурної залежності електроопору, в ІСГ з хлоридом сурми на основі структурно 

різних ВМ [192].  
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Таблица 4.9 

Температури фазових переходів в ІСГ з SbCl5 на основі ВОПГ та ПГА [192]. 

Тип графіту ВОПГ ПГА 

Фаза 

Т1 (SbCl3) 225К [193] ~180К 

Т2 (SbCl6) 350К [194] ~300К 

 

Як випливає з таблиці, для ІСГ на основі дрібнокристалічного графіту 

спостерігається зсув температури фазових перетворень в область низьких температур.  

Як відомо, для нормальних речовин згідно рівняння Клапейрона-Клаузіуса при 

зростанні тиску температура плавлення зростає. Дослідження впливу тиску на характер 

фазових перетворень в ІСГ на основі ВОПГ показав, що при збільшенні тиску температура 

фазового переходу зміщується в область більш високих температур [195, 196, 197, 198]. Так, 

для ІСГ на основі ВОПГ з SbCl5 (для фазового переходу SbCl3) значення  dTt /dP складає 210-

7 K/Пa [198]. Гідростатичний тиск, прикладений вздовж вісі С, призводить до зменшення 

відстані між шарами (стисливість C/CP для ІСГ з SbCl5 складає ~210-11 1/Пa [199]) та до 

посилення взаємодії між шарами графіту, що містять шар інтеркалянту. Використання 

турбостратного графіту з відносно слабкою взаємодією між шарами як вихідного матеріалу 

для інтеркалювння призводить до формування ІСГ з більшою відстанню між шарами 

графіту. Це еквівалентно, у першому наближенні, зменшенню тиску вздовж вісі С. Оцінка 

зміни температури, проведена в припущенні, що збільшення відстані між шарами графіту в 

ПГА еквівалентне зменшенню зовнішнього тиску, дає значення ~10К, що непогано співпадає 

з експериментальними значеннями зміни температури фазових перетворень в ІСГ. 

Зауважимо, що аномалії фізичних властивостей досліджуваних ІСГ були зареєстровані 

і іншими методами, зокрема, при дослідженні акустичної емісії та затухання ультразвуку 

[143, 200, 201, 202, 203].   

Таким чином, особливості в температурній залежності кінетичних властивостей 

(електроопір, термо-ерс) в ІСГ акцепторного типу пов’язані із фазовими перетвореннями в 

шарах інтеркалянту. Причому, характер зміни кінетичних властивостей ІСГ визначається 

станом інтеркалянту в просторі між шарами графіту. Так, у випадку плавлення підрешітки 

інтеркалянту, утвореної нейтральними молекулами (типу SbCl3), зміна кінетичних 

характеристик в області фазового переходу визначається зміною характеру розсіювання 

носіїв заряду та фононів на модах інтеркалянту. У випадку плавлення підрешітки 

інтеркалянту, утвореної зарядженими іонами (що має місце для підрешітки інтеркалянта з 
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SbCl6
¯), характер зміни кінетичних властивостей ІСГ в області фазових переходів 

визначається рухом «рідини заряджених іонів» під дією зовнішнього електричного поля або 

градієнту температур, тобто, виникненням міграційної, поляризаційної ерс.  
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