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АНОТАЦІЯ 

Дворецький В.М. Еволюція структури графіту під впливом 
високоенергетичної механічної обробки 
Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 6.070101 – фізика,  
спеціалізація „фізика наносистем”. – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра загальної фізики. – Київ, 
2020.  

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор, 
завідувач відділу №55 ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАН України Рудь О.Д. 

Встановлено, що під час механоактиваційної обробки в структурі графіту 
відбувається квазінеперервний перехід від кристалічного стану до аморфного. 
За допомогою комплексу експериментальних (рентгеноструктурний аналіз) та 
модельних методів (обернений Монте-Карло, поліедри Вороного) визначено 
кількісні характеристики ближнього та середнього порядку, які описують 
структуру вуглецевих наноматеріалів, отриманих при різних часових режимах 
МА обробки кристалічного графіту. На основі експериментальних структурних 
факторів за допомогою оберненого методу Монте-Карло згенеровано модельні 
конфігурації атомів, які відповідають реальній структурі отриманого матеріалу. 
Дослідження локального атомного оточення в структурі матеріалу з 
визначенням кількісних топологічних характеристик проведено методом 
Вороного. Поліедри Вороного, побудовані для модельних атомних 
конфігурацій механоактивованого графіту характеризуються широкою 
різноманітністю топологічних характеристик та містять 5-кутні грані, що є 
типовим для вуглецевих наноматеріалів в аморфному стані. 

Ключові слова: механоактиваційна обробка, обернений метод Монте-
Карло, поліедри Вороного. 

 

АННОТАЦИЯ 

Дворецкий В.М. Эволюция структуры графита под воздействием 
высокоэнергетического механической обработки 
Квалификационная работа магистра по специальности 6.070101 - физика, 
специализация „физика наносистем”. – Киевский национальный университет 
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Научный руководитель: доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий отделом №55 ИМФ им. Г.В. Курдюмова НАН 
Украины Рудь А.Д. 

Показано, что в процессе механоактивационной обработки происходит 
квазинепрерывное структурное превращение графита из кристаллического в 
аморфное состояние. С помощью комплекса экспериментальных 
(рентгеноструктурный анализ) и модельных методов (обратный Монте-Карло, 
полиэдры Вороного) определены количественные характеристики ближнего и 
среднего порядка, описывающие структуру углеродных наноматериалов, 
полученных при различных временных режимах МА обработки 
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кристаллического графита. На основе экспериментальных структурных 
факторов с помощью обратного метода Монте-Карло сгенерировано модельные 
конфигурации атомов, которые соответствуют реальной структуре полученного 
материала. Исследование локального атомного окружения в структуре 
материала с определением количественных топологических характеристик 
проведено методом Вороного. Полиэдры Вороного, построенные для 
модельных атомных конфигураций механоактивированного графита, 
характеризуются широким разнообразием топологических характеристик и 
содержат 5-угольные грани, которые являются типичным для углеродных 
наноматериалов в аморфном состоянии. 

Ключевые слова: механоактивационная обработка, обратный метод 
Монте-Карло, полиэдры Вороного. 

ABSTRACT 

Dvoretsky V.M. Evolution of graphite structure under the influence of high-
energy boll-milling treatment 
Qualifying Work of the magister on a specialty 6.070101 - physics, specialization 
“Physics of nanosystems”. – National Taras Shevchenko University of Kyiv, Faculty 
of Physics, Department of Physics of nano system. – Kiev, 2020. 

Research supervisors: Doctor, head of department №55 of IMP of NAS of 
Ukraine Rud O.D. 

Quasi-continuous structural transformation from the crystalline to amorphous 
state takes place in graphite during ball-milling. The quantitative characteristics of a 
short- and a medium-range orders in carbon nanomaterials structure are determined 
by a combined application of X-ray diffraction analysis, reverse Monte Carlo 
modeling and Voronoi diagram method. High resolution TEM images revealed 
formation of disordered carbon materials. On the basis of the experimental structure 
factor, model configurations of atoms, corresponding the real structure of the 
synthesized carbon nanomaterials by boll-milling method, were generated using the 
reverse Monte Carlo method. The space analysis of the arrangement of atoms with 
the definition of quantitative attributes of the local order was carried out by Voronoi 
method. The Voronoi polyhedra constructed for simulated atomic configurations of 
ball-milled graphite have an extraordinary variety in their topological and metric 
characteristics and contain a lot of 5-fold faces.  

Keywords: ball-milling treatment; reverse Monte Carlo modeling; Voronoi 
polyhedra. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

ОМК – обернений метод Монте-Карло; 

МД – молекулярна динаміка; 

ВНМ – вуглецеві наноматеріали; 

ГЦК – гранецентрована кубічна; 

ПВ – поліедри Вороного; 

ОЦК– об'ємноцентрована кубічна ґратка; 

ПФРА – парна функція розподілу атомі. 
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Вступ 

 

На сьогоднішній день є велика кількість робіт, присвячених вивченню 

структури і властивостей вуглецевих матеріалів. У переважній більшості увага 

зосереджена на встановленні властивих їм структурних характеристик з 

використанням ряду експериментальних методів, таких як електронна 

мікроскопія високої роздільної здатності, метод радіального розподілу атомів, 

рентгеноструктурні і спектроскопічні дослідження. За допомогою них були 

вивчені морфологічні особливості отриманих матеріалів, їх фазовий склад, 

визначені статистичні параметри ближнього порядку в межах першої і другої 

координаційних сфер, розраховані області когерентного розсіювання. У меншій 

мірі представлені роботи, в яких проводилося моделювання структури 

вуглецевих матеріалів за допомогою оберненого методу Монте-Карло (ОМК) 

або молекулярної динаміки (МД), які дозволяють на основі експериментальних 

даних визначити координати атомів, що надає можливість більш детально 

проаналізувати їх локальне оточення.  

Слід також зазначити, що в даний час спостерігається тенденція 

зростання інтересу до вуглецевих наноматеріалів (ВНМ), таким як фулерени, 

вуглецеві нанотрубки і волокна, наноалмази, аморфний вуглець, і різним 

композитних матеріалів на їх основі. При цьому питання практичного 

використання ВНМ в промисловості і повсякденному житті має принципове 

значення щодо їх подальшої перспективи. ВНМ вже знайшли широке 

застосування в якості коригувальних добавок до електролітів з метою 

підвищення експлуатаційних властивостей функціональних покриттів 

(зносостійких, жаростійких, антикорозійних) та антифрикційних присадок до 

індустріальних і автомобільних мастил для поліпшення трибологічних 

властивостей пар тертя, в медицині та біології для цільової доставки ліків та ін. 

областях. 

Однак в даний час практично відсутні роботи, в яких були б показані 

характерні для невпорядкованих вуглецевих матеріалів просторові атомні 
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конфігурації (координаційні багатогранники) і встановлено їх взаємне 

розташування. 

Тому отримання модельних атомних конфігурацій для невпорядкованих 

вуглецевих наноматеріалів розрахунковими методами є цікавою та актуальною 

задачею. 
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Розділ 1. Огляд літератури 

 

1.1. Алотропні форми вуглецю 

 

Вуглець – шостий елемент періодичної системи хімічних елементів 

Д.І. Мендєлєєва. Атомна маса – 12,011, кількість електронних оболонок – 2, 

валентність – 4. В основному стані вуглець має електронну конфігурацію 

1s22s22p2, в тому числі два валентні (2p2) електрони. В більшості випадків в 

хімічних реакціях вуглець проявляє себе як чотирьохвалентний елемент, що 

пов’язано з переходом електрона з 2s-орбіталі на 2p-орбіталь за схемою, яка 

подана нижче [1]:  

 

 

 

Тривалий час вважали, що вуглець може перебувати в двох кристалічних 

формах – алмаз та графіт, які суттєво відрізняються одна від одної за різними 

властивостями [2]. Проте окрім давно відомих двох алотропних модифікацій в 

останні десятиріччя були відкриті нові форми. Особливість цих відкриттів 

полягає в тому, що існування нових вуглецевих структур спочатку було 

передбачено теоретично, а вже згодом вони були отримані експериментально 

[3]. Третя алотропна форма вуглецю - карбін, була відкрита в 1960-х роках. 

Порівняно новими і незвичайними формами існування вуглецю є фулерени та 

нанотрубки. Історія відкриття фулеренів починається з 1960-х років, коли 

дослідники звернули увагу на те, що вуглець може утворювати атомарні 

конфігурації типу випуклих поверхонь. Інтенсивні дослідження в цій області 

ведуться з другої половини 1980-х років. Фулерени вперше були синтезовані в 
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1985 році, нанотрубки – в 1991 [4]. Існування різноманітних форм вуглецю 

обумовлене можливістю перебування його атомів в різних станах гібридизації. 

Відповідно до джерел [5-6] алотропні форми вуглецю поділяють на дві 

групи: 

 до першої групи відносяться форми вуглецю, в яких атоми 

перебувають в однакових станах гібридизації (sp3 - алмаз, sp2 - графіт, 

sp – карбін).  

 до другої групи – так звані перехідні форми, які в свою чергу 

поділяються на змішані і проміжні. До змішаних форм відносяться 

вуглецеві структури з змішаним типом ближнього порядку, в яких 

атоми вуглецю з різними станами гібридизації організовані 

випадковим чином. В проміжних формах атоми вуглецю перебувають 

в стані spn-гібридизації, де n – дробове число. Проміжні форми в свою 

чергу розділяють на дві підгрупи. Перша, з 1<n<2, включає вуглецеві 

моноцикли. Друга об’єднує вуглецеві фази з 2< n <3 - різноманітні 

замкнуті каркасні структури, такі як фулерени та вуглецеві 

нанотрубки. 

В залежності від електронних конфігурацій spn-атомів загальна схема 

класифікації алотропних форм вуглецю може бути представлена 

конфігураційною діаграмою (рис. 1.1). Дана діаграма поєднує в собі основні 

аллотропні форми (які існують та яких існування передбачено теоретично), а 

також всі перехідні (як змішані, так і проміжні). В вершинах трикутника 

розташовується алмаз (разом з лонсдейлитом), графіт і карбін, а на сторонах і в 

середині – перехідні форми. Форми вуглецю, які розташовані в середині 

трикутника, характеризуються внеском всіх трьох типів гібридизації в 

різноманітних комбінаціях [7].  

Здатність вуглецю приймати одночасно з основними (sp3 - алмаз, sp2 - 

графіт, sp - карбін) також змішані типи гібридизації, призводить до можливості 

існування практично безкінечного числа його конденсованих форм. 
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Рис. 1.1. Конфігураційна діаграма алотропних форм вуглецю за схемою їх 

класифікації [7]. 

 

Вперше кристалічна структура графіту була встановлена Дж. Д. Берналом 

в 1924 році [8]. Кристали графіту складаються з графенових шарів, які 

упорядковані один над одним у визначеному порядку. В графенових шарах sp2-

атоми вуглецю розташовуються у вершинах правильних шестикутників 

(гексогенів). Кожен атом вуглецю в графітовому шарі з’єднаний з трьома 

сусідніми атомами сильними ковалентними зв’язками, утворюючи три σ-

зв’язки. Валентні делокалізовані π-електрони кожного атома вуглецю, 

перекриваючись, утворюють додатковий π-зв’язок. Елементарна комірка 

графенового шару містить в собі два атоми, вектори елементарних трансляцій 
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a  b


 нм, валентний кут між ними – 120º. Відстань між атомами в графенових 

шарах становить 0,1422 нм, а самі шари знаходяться один від одного на відстані 

0,335 нм і зв’язані слабкими Ван-дер-Ваальсовськими зв’язками [1, 5]. Енергія 

зв’язку вуглецевих атомів в шарі приймає значення від 420 до 460 кДж/моль. 

Енергія зв’язку між шарами становить ~ 42 кДж/моль [1]. 

 

1.2. Графіт 

 

1.2.1. Гексагональний графіт . Кристалічна структура гексагонального 

графіту показана на рис. 1.2. Шари в кристалі графіту зсунуті один відносно 

одного на величину міжатомної відстані таким чином, що половина атомів 

одного шару знаходиться над центром гексогенів іншого, а друга половина 

атомів в сусідніх шарах знаходяться один навпроти одного. При такому 

розміщенні атомів в шарах кожен третій шар повторяє положення першого. 

Порядок чергування шарів є наступним – ABABAB…  

 

 
Рис. 1.2 Кристалічна структура гексагонального графіту [9]. 
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Елементарна комірка гексагонального графіту відноситься до просторової 

групи P6/mmc (D4
6h) з 4 атомами і має період трансляції в напрямку 

кристалографічної осі с, рівний двом міжплощинним відстаням, параметри 

гратки: a=0,246 нм та c=0,671 нм [10-11]. 

 

1.2.2. Ромбоедричний графіт. В ромбоедричній модифікації (рис. 1.3), яка 

відноситься до просторової групи P3m-D5
3d, параметри гратки мають наступні 

значення: а=0,246 нм, с=1,006 нм і α=39,49º. Порядок чергування шарів 

відрізняється від чергування в гексагональному графіті. Положення кожного 

четвертого шару атомів повторяє положення першого – ABСABСABС… [12-13]. 

 

 
Рис. 1.3. Кристалічна структура ромбоедричного графіту [9]. 

 

В природному графіті кількість ромбоедричного графіту досягає близько 

30% від загального об’єму. В штучних графітах ромбоедричний графіт не 

зустрічається. При термічній обробці при 2500-3300 К ромбоедричний графіт 

переходить в гексагональний [9]. Густина обох алотропних форм графіту 

становить 2,26 г/см3 [14]. 
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1.4. Аморфний вуглець 

 

Аморфний вуглець є найменш дослідженою алотропною формою. 

Кількість цієї фракції в загальному об’ємі важко встановити, оскільки вона 

змінюється в залежності від вихідного матеріалу, який використовується в 

процесі синтезу, умов отримання і кінцевої температури обробки. Атоми 

аморфного вуглецю, на відміну від інших алотропних форм, можуть перебувати 

в змішаних станах sp3-, sp2- та sp-гібридизації [11, 15] Це обумовлено 

різновидом валентних зв’язків, які утворюють скелет аморфного вуглецю, і, 

відповідно, саме це є головною проблемою визначення питомої частки атомів 

вуглецю в тій чи іншій валентній конфігурації. Число можливих конфігурацій 

С-С зв’язків дуже різноманітне. Вони можуть відрізнятися міжатомними 

відстанями, розподілом електронної густини та енергії. Енергії та довжини 

деяких типів вуглецевих зв’язків приведені в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Енергія і довжина вуглецевих зв’язків [11] 

Тип зв’язку Довжина зв’язку, Å 
Енергія зв’язку, 

кДж/моль 

Сsp3-Csp3 1,543 347 

Сsp2-Csp2 1,470 384 

C=C 1,335 600 

C≡C 1,205 785 

 

При високій густині аморфний вуглець являється ізолятором, 

характеризується значною твердістю, високою теплопровідністю та великою 

шириною забороненої зони, тобто його властивості подібні до властивостей 

алмазу, тоді як при низькій густині його властивості майже нічим не 

відрізняються від властивостей графіту. У зв’язку з цим аморфний вуглець 

розділяють на алмазоподібний (рис. 1.4 а) (атоми вуглецю, в основному, 
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перебувають в стані sp3 – гібридизації) та графітоподібний (рис. 1.4 б) (атоми 

вуглецю, в основному, перебувають в стані sp2 – гібридизації) [16]. 

 

 

Рис. 1.4 Структура аморфного вуглецю [17]: 

а – алмазоподібний аморфний вуглець; 

б – графітоподібний аморфний вуглець. 

 

Аморфний вуглець класифікують відповідно до тригональної фазової 

діаграми, яка вперше була запропонована Джакобом і Моллером [18] (рис. 1.5). 

Фазова діаграма поділяється на три головні області. Першу область займає 

аморфний вуглець а-С. Другу область (нижня права частина) – полімери, які 

характеризуються високим вмістом водню. Між цими двома областями 

знаходиться третя - аморфний гідрогенізований вуглець a-C:H. Вміст водню в 

матеріалах, які належать до третьої області, може становити від 20-25% до 60% 

[19]. 
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Рис. 1.5 Фазова діаграма аморфного вуглецю [19]. 

 

Однак в моделі аморфного вуглецю, яка запропонована Робертсом, 

властивості аморфного вуглецю визначаються не ближнім, а середнім 

порядком, або наноструктурою вуглецевих кластерів. Згідно кластерної моделі 

ароматичні, або інакше графітоподібні структури, які складаються з атомів в 

sp2-стані, так звані π-зв’язані атомні кластери, розподілені в середині sp3-

зв’язаної матриці. При цьому сильні σ-зв’язки контролюють ближній порядок 

сітки, довжину і кути зв’язків скелету, в той час як π-зв’язки сприяють 

кластеризаціїї атомів в sp2-стані і визначають середній порядок структури [20]. 
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Розділ 2. Матеріали та методи дослідження 

 

2.1. Вихідні матеріали  

 

В якості вихідного матеріалу для проведення досліджень був обраний 

спектроскопічний графіт (99,99%), який піддавався високоенергетичній 

механоактиваційній обробці на кульовому планетарному млині Fritsch 

Pulverisette P-6. З метою зменшення кількості домішок в досліджуваних зразках 

їх розмелювання проводилося в спеціальному контейнері, футерованому 

нітридом кремнію. В якості подрібнюючого елемента використані кульки 

діаметром 20 мм, які також виготовлені з нітриду кремнію. Процес 

механоактивації здійснювали в атмосфері аргону протягом 0,5, 1, 2, 3,5 та10 

годин. Швидкість обертання барабана (400 об/хв), вага зразка (~ 6,7 г), 

відношення маси кульок до маси порошку (30:1). Умови розмелювання були 

однакові у всіх експериментах 

 

2.2. Рентгеноструктурний аналіз 

 

Рентгеноструктурні дослідження проводили на стандартних 

лабораторних дифрактометрах HZG-4 та ДРОН-4 з використанням 

фільтрованого CuKα та монохроматизованого МоKα випромінювання в 

геометрії Брегга-Брентано і Дебая-Шерера, відповідно. Рентгенівські 

дифракційні спектри у CuKα - випромінюванні знімалися в інтервалі кутів 2θ 

від 5° до 90° зі встановленою експозицією в одній точці 5 с з кроком 

сканування 0,1° по 2θ. Режими зйомки склали: U = 39 кВ, I = 20 мА.  

На рентгенівському дифрактометрі ДРОН-4 в монохроматизованому 

МоKα випромінюванні рентгенівські спектри знімали в інтервалі кутів 2θ від 3° 

до 90° з встановленою експозицією в одній точці 9 сек. Враховуючи, що в 

МоКα – випромінюванні спектри аморфного вуглецевого матеріалу 

характеризуються наявністю широкого гало в районі лінії 002 графіту 

(2θ=11÷12°), зйомка спектру проводилася з різним кроком сканування по 2θ. На 
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інтервалах 2θ =3 – 9° та 2θ=13 – 90° крок сканування становив 0,5°, а на 

інтервалі, який припадає на головний максимум, 2θ=9 – 13° крок сканування – 

0,1°. Режими зйомки становили: U=45 кВ, I=20 мА.  

Зйомка вуглецевих наноматеріалів проводилася в геометрії омиваючого 

рентгенівського пучка в два етапи. На першому етапі проводилася зйомка 

капіляра з встановленими режимами і часом експозиції. На другому – капіляр 

набивався вуглецевим матеріалом, який потрібно дослідити, і повторно 

проводилася зйомка капіляра з матеріалом. В результаті було отримано дві 

дифракційні картини. Для проведення структурного аналізу аморфного 

матеріалу від спектру, отриманого від капіляру з зразком, віднімався спектр 

капіляра. Із отриманих кривих інтенсивності були розраховані криві 

структурного фактора за методикою, описаною в розділі 2.3. На основі 

отриманих структурних факторів проведено моделювання атомної структури 

матеріалу дослідження.  

 

2.3. Метод радіального розподілу атомів 

 

Традиційним методом дослідження аморфних матеріалів є метод 

радіального розподілу атомів. В основі даного методу лежить залежність між 

функцією радіального розподілу атомної густини ρ та інтенсивністю 

когерентного розсіювання рентгенівських променів i(k) [21]. В більшості 

випадків спочатку отримують інтенсивність розсіювання від кута I(θ), яку потім 

перетворюють в інтерференційну функцію амплітуди I(k) в залежності від 

хвильового вектора k=4πsin(θ/λ), де λ – довжина хвилі випромінювання, θ – кут 

розсіювання. Інтенсивність, виміряна експериментально, визначається за 

рівнянням: 

 

         






  



0
0

22 sin41 dr
kr

krrrkNfkI  ,                              (2.1) 

 

де N –число атомів в об’ємі, який досліджується; 
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f(k) – розсіююча здатність атомів (амплітуда атомного розсіювання); 

r – відстань від фіксованого атома; 

ρ(r) – атомна густина; 

ρo(r)– середня атомна густина. 

 Основною характеристикою структури аморфних матеріалів є функція 

радіального розподілу 4πr2ρ(r), яка пов’язана з функцією I(k) Фурьє-

перетворенням наступним чином: 

 

     dkkrk
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20

22 sin1)(244 













   (2.2) 

 

 Дана функція має характерні особливості: при малих r значення функції 

4πr2ρ(r) рівне нулю аж до величини r, яка приблизно рівна діаметру атома; при 

збільшенні r вона наближається до 4πr2ρ0.  Перший максимум на кривій 

розподілу визначає першу координаційну сферу атомів,  його площа  дає 

координаційне число, положення першого максимуму – найбільш ймовірна 

відстань між найближчими атомами в неупорядкованій системі [22, 23]. 

У більшості випадків для характеристики структури рідин та аморфних 

тіл використовують не всю інтенсивність розсіювання, а лише її 

інтерференційну частину – так званий структурний фактор Q(k): 

 

   
       




0

0
2

2
/sin41 dkkrkrr

kNf
kIkQ    (2.3) 

 

Найчастіше аналіз аморфної структури проводять за допомогою 

безрозмірної характеристики – парної функції радіального розподілу [22], яка 

визначається як відношення числа атомів в одиниці об'єму ( )r , що 

знаходяться на відстані r , до середньої густини 0  і записується за рівнянним 

2.4: 

0

( )( ) rg r 


       (2.4) 
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При великих значеннях r значення парної функції ( )g r  наближається до 

одиниці. 

Для багатокомпонентних аморфних систем усі розглянуті функції 

представляють собою суперпозицію відповідних парціальних функцій для 

кожного компонента: 

 

    
n

i

n

j
jiji rWr ,,  ,                                             (2.5) 

    
n

i

n

j
jiji kIWkI ,, ,                                           (2.6) 

 

де  


ji
ji

jii
ji fC

ffC
W

,

2,  – ваговий множник, який залежить від атомної долі і 

ефективної розсіюючої здатності j-го та і-го компонента; 

Ci, fi, Cj, fj – атомна доля і атомний фактор розсіювання i-го та j-го компонента, 

відповідно. 

Загальне координаційне число z визначається з виразу: 
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 ,                                                (2.7) 

 

де fi, fj – атомні фактори розсіювання i-го та j-го компонентів. 

 

2.4. Обернений метод Монте-Карло 

 

Інформація, отримана з результатів методу радіального розподілу атомів, 

суттєво обмежена і не відтворює всіх нюансів локального упорядкування 

частинок в неупорядкованих структурах. Тому при дослідженні таких структур 

задача зводиться до генерації конфігурації атомів в просторі з подальшим їх 
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аналізом. Одним з методів, який дозволяє отримати статистичний розподіл 

атомів в просторі є обернений метод Монте-Карло, теоретичні основи якого 

детально описано в [22-24]. В основу даного методу покладена процедура, 

запропонована М. К. Метрополісом. Проте на відміну від звичайного методу 

Монте-Карло, в ОМК замість потенціальної енергії використовуються 

структурні характеристики – структурний фактор. Опишемо в загальних рисах 

даний метод [25]: 

1. Реалізація алгоритму методу ОМК починається з визначення вихідної 

конфігурації з періодичними граничними умовами, атоми в комірці можуть 

бути розташовані будь-яким чином. 

2. Розраховується парна функція розподілу атомів (ПФРА) для існуючої 

конфігурації: 

 

0
24

)()(
 rr

rnrg
c

c


 ,     (2.8) 

 

де 0  – атомна густина, )(rnc  – число атомів в сферичному шарі товщиною від 

r  до rr   на відстані r  від атома, взятого за початок відліку, якщо 

усереднення проводиться по всіх атомах системи рис. 2.1. 

3. Розраховується структурний фактор моделі шляхом перетворення 

ПФРА відповідно до виразу: 
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,   (2.9) 

 

де Rmax – максимальна відстань, для якої розрахована ПФРА Rmax<L/2, L – 

розмір комірки. 

4. Розраховується коефіцієнт сходження між експериментальним і 

модельним структурним факторами: 
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     (2.10) 

 

Сумування проводиться по всіх точках, в яких відомий експериментальний 

структурний фактор; )(2
iq  характеризує похибку при визначенні )( i

E qA . 

 

 

Рис. 2.1 Просторова дискретизація для визначення функції радіального 

розподілу атомів [26]. 

 

5. Проводиться зміщення одного атома на заданий крок у випадковому 

напрямку. Розраховується нова ПФРА системи )(rg E
n , на основі якої 

розраховується СФ для нової конфігурації атомів )(qAE
n . В результаті чого 

знову визначається нев’язка: 
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6. Якщо 22
on   , то зміщення атома приймається, і нова конфігурація 

становиться базовою. Якщо 22
on    , то зміщення атома приймається з 

ймовірністю )2/)(exp( 22
on   . 

7. Проводиться циклічне повторення алгоритму з пункту 5. 

Процедура ОМК триває до тих пір, доки величина 2  не перестає 

зменшуватися і не починає коливатися навколо одного значення. У такому 

випадку вважається, що отримана модель має конфігурацію, яка властива 

реальній структурі матеріалу.  

Модельна конфігурація атомів, яка добре узгоджується з 

експериментальними даними, дає можливість отримати наступну інформацію: 

розподіл валентних кутів зв’язку та середнє координаційне число. 

 

2.5. Поліедри Вороного 

 

Метод Вороного-Делоне широко використовується для вирішення фізико-

хімічних задач при дослідженні некристалічних систем. В основі даного методу 

лежить аналіз поліедрів Вороного та симплексів Делоне. Одночасне розбиття 

простору конфігурацій атомів на поліедри Вороного та симплекси Делоне дає 

змогу вивчати просторові структурні кореляції та досліджувати особливості 

локальної будови невпорядкованих матеріалів. Окрім цього, даний метод дає 

змогу дослідити пустий міжатомний простір. 

Поліедр Вороного є аналогом для неупорядкованої структури відомої для 

кристалів комірки Вігнера-Зейца. Поліедр Вороного представляє собою 

випуклий багатогранник, який утворюється в результаті перетину площин, 

проведених перпендикулярно до ліній, які з'єднують центральний атом з його 

найближчими сусідами, через їх середину. Поліедр Вороного для центрального 

атома визначається як фігура, в якій містяться всі три точки простору, які 



24 

 

найближчі до нього. У випадку тривимірного простору ПВ представляє собою 

випуклий багатогранник, а в двовимірному – випуклий багатокутник [27].  

Двовимірний багатогранник Вороного приведений на рис 2.2. Площини 

Вороного, які породили грані у даного багатогранника, будемо називати 

утворюючими площинами Вороного, а відповідні центри системи – 

геометричними сусідами даного центру і. Геометричні сусіди поділяють на 

основні та неосновні. Для перших середина відрізка, яка з'єднує його з 

центрами, лежить на грані багатогранника Вороного. Для других – поза 

гранями, і відповідно, за самим багатогранником. На рис. 2.2 таким сусідом є 

сусід з номером 5. 

 

 

Рис. 2.2 Багатогранник Вороного для центра і двовимірного простору [27]. 

 

В якості прикладу на рис. 2.3 показані багатогранники Вороного для 

деяких тривимірних систем. 
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Рис. 2.3 Ілюстрація тривимірних багатогранників Вороного [27]. Кристалічні 

гратки: а – проста кубічна; б – ГЦК; в – ОЦК; г – алмаз. Неупорядковані 

системи: д – щільна некристалічна упаковка кульок; е – модель аморфної фази з 

тетраедричною координацією атомів.  

 

Число граней поліедра співпадає з числом сусідів, які його оточують. 

Поліедри Вороного, що заповнюють простір неупорядкованих структур, є 

фундаментальними геометричними фігурами, які дозволяють провести аналіз 

атомної структури в термінах топологічних і метричних характеристик. В 

роботі [27] представлені топологічні та метричні характеристики поліедрів 

Вороного, які набули широкого застосування при аналізі неупорядкованих 

структур, серед яких розглянемо найбільш вживані. 

Топологічні характеристики поліедрів: 

 Число граней і число ребер на грані. Середнє число граней f на ПВ 

вказує на середнє число геометричних сусідів для фіксованого атома. В 

кристалах ГЦК ПВ мають 12 граней, а в ОЦК -14. Після плавлення (в рідкому 

стані) більшість ПВ мають 13-15 граней, однак зустрічаються ПВ и з 11 та 20 
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гранями [28]. Середнє число ребер (кутів) на грані m  не являється незалежною 

характеристикою, існує формула Ейлера, яка пов'язує її з середнім числом 

граней : 126m
f

  .  

 Топологічний індекс. Використовується для детального описання 

топології поліедра Вороного. Вперше був запропонований Берналом і 

представляється як послідовність чисел 3 4 5 6...,n n n n  де кожне in  визначає 

кількість і-кутних граней на даному багатограннику Вороного. 

Метричні характеристики поліедрів: 

 Об'єм і площа поверхні. Це основні метричні характеристики 

поліедрів Вороного, розподіл яких характеризує міру однорідності системи. 

Для однорідних систем розподіл ПВ по об'єму та площі має симетричний 

гаусоподібний вигляд. На противагу цьому, якщо в системі присутні відносно 

крупні пори, розподіл характеризується несиметричністю, зятягнутістю в 

сторону більших значень. 

 Сферичність – міра, яка характеризує рівномірність оточення атома. 

Розраховується як співвідношення об'єму ПВ та площі його граней 

 
2

3
36

сф
Vk

S


       (2.11) 

 

За допомогою даної характеристики можна встановити міру викривлення 

поліедра Вороного. 

 

2.6. Електронно-мікроскопічні дослідження 

 

Дослідження проводилися за допомогою просвічуючого електронного 

мікроскопа високої роздільної здатності JEM 2500F. Для проведення 

дослідження зразки готувалися в кілька етапів. Спочатку вуглецеві 

наноматеріали у вигляді порошків диспергувалися в ацетоні для того, щоб 
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великі агломерати розбити на більш дрібніші. Після цього порошок наносився 

на спеціальну сітку для препарування зразку. 
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Розділ 3. Результати досліджень 

 

3.1. Дослідження структурного стану ВНМ, отриманих методом 

механоактиваційної обробки кристалічного графіту 

 

Рентгенограми, отримані для графіту в вихідному і механоактивованому 

станах, показані на рис. 3.1.  
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Рис. 3.1 Рентгенівські дифрактограми графіту в вихідному і 

механоактивованому станах. 
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На рентгенівському дифракційному спектрі, отриманому для 

кристалічного графіту присутній інтенсивний кристалічний максимум (002), 

який знаходиться в своєму характерному положенні 26,5 °. Чітко видно, що 

інтенсивність максимуму в процесі розмелювання істотно зменшується і 

одночасно за рахунок поступового розупорядкування кристалічної структури 

графіту збільшується його напівширина. Наявність широкого асиметричного 

гало на рентгенограмах після 3,5 годин механоактиваційної обробки вказує на 

повне руйнування кристалічної структури графіту. 

Для встановлення будови індивідуальних частинок були проведені 

дослідження з використанням електронної мікроскопії високої роздільної 

здатності. Типова мікрофотографія вуглецевого наноматеріалу, отриманого 

після 1 години механоактиваційної обробки, наведена на рис. 3.2.  

 

 
Рис. 3.2. Типова мікрофотографія високої роздільної здатності вуглецевого 

наноматеріалу, отриманого після 1 години МА обробки графіту. 

 

З результатів чітко видно, що після 1 години розмелювання отримано 

глобулярний вуглецевий матеріал, який характеризується «луковичною» (onion-
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like) структурою з розміром індивідуальних частинок ~ 15-20 нм. Окрема 

частинка складається з багатошарових частково замкнутих дефектних 

графенових оболонок неправильної форми відстань між якими не перевищує 

0,348-0,40 нм (міжплощинна відстань для графіту - 0,3354 нм). В центрі 

частинки знаходиться розупорядковане ядро.  

Збільшення часу механоактиваційної обробки приводить до утворення 

глобулярного невпорядкованого наноматеріалу у вигляді вуглецевих сфер з 

внутрішньою структурою, характерною для турбостратного вуглецю (рис. 3.3, а 

та 3.3, б).  

 

  
Рис. 3.3. Типові мікрофотографії високої роздільної здатності вуглецевих 

наноматеріалів, отриманих після механоактиваційної обробки графіту: (а) - 3,5 

годин; (б) - 10 годин. 

 

На електронній мікродифракції (рис. 3.4), отриманого вуглецевого 

наматеріалу після 10 годин механоактиваційної обробки графіту, присутні 

дифузні кільця і не спостерігається жодного рефлексу, що вказує на 



31 

 

притаманність йому аморфної структури. Зроблений висновок корелює з 

результатами рентгеноструктурного аналізу. 

 

 
Рис. 3.4. Типова електронна мікродифракція вуглецевого наноматеріалу, 

отриманого після 10 годин механоактиваційної обробки графіту. 

 

3.2. Реконструкція моделей конфігурацій атомів ВНМ оберненим методом 

Монте-Карло 

 

Структурні моделі конфігурацій атомів для вуглецевих наноматеріалів, 

отриманих в результаті механоактиваційної обробки графіту, були 

реконструйовані з експериментальних кривих структурного фактора за 

допомогою оберненого методу Монте-Карло [29]. Розглядали 4000 атомів 

вуглецю, поміщених в модельному кубі (10×10×10 елементарних комірок в 

кожному напрямку). Для усунення неминучих перекриттів атомів, мінімальне 

їх зближення в моделі становило r(C-C) = 1,2 Å. На кожному етапі для отриманих 

конфігурацій розраховувалася парна функція радіально розподілу атомів та 

структурний фактор, який порівнювався з експериментальним і визначався 
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коефіцієнт сходження. Процедура ОМК тривала до тих пір, поки коефіцієнт 

сходження не досягав сталої величини. 

Узгодженість між експериментальними і модельними структурними 

факторами вказує на відповідність отриманих атомних конфігурацій реальній 

структурі матеріалу (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Структурні фактори I(Q) (◦◦◦◦◦ - експериментальні, — -  модельні), 

отримані для ВМН. 
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Просторові зображення модельних структур, згеноровані для 

механоактивованого графіту показані на рис. 3.6. 

 

 

 

Рис. 3.6. Просторові зображення модельних структур механоактивованого 

графіту: (а) - 0 годин; (б) - 0,5 год; (в) - 1 година; (г) - 2 години; (д) - 3,5 години; 

(е) - 10 годин. 
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Добре видно, що під час процесу розмелювання відбувається 

квазінеперервне перетворення графенових шарів в практично повністю 

розупорядковану структуру. 

Для згенерованих моделей конфігурацій атомів аморфного вуглецю були 

розраховані локальні характеристики, а саме значення координаційного числа в 

першій координаційній сфері (N1) [30] та валентний кут зв’язку (θ) [31] за 

формулами (3.1) та (3.2), відповідно:  
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де rij, rik та rjk – довжини зв'язку між найближчими атомами i-j, i-k та j-k [31]. 

Враховуючи θijk, розподіл валентних кутів зв'язку розраховувався за наступною 

формулою: 
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де N – загальна кількість атомів, Ni – кількість сусідів для і-го атома. 

 

З таблиці 3.1 видно, що експериментально знайдені значення 

координаційного числа N1 та валентного кута зв’язку θ для графіту в 

кристалічному стані практично співпадають з табличними величинами. При 

цьому в процесі МА обробки графіту відбувається збільшення значення 

координаційного числа. Даний факт може вказувати на те, що отриманим 

матеріалам властива випадково щільноупакована структура [28]. 
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Таблиця 3.1 

Структурні параметри, розраховані для модельних конфігурацій атомів ВНМ, 

отриманих при різних часових режимах МА обробки 

Час МА N1 θ, ° 

0 год 
3,0 119,3 

3,0* 120* 

0,5 год 3,0 119,85 

1 год 2,86 
57,23 

118,23 

2 год 3,13 
58,28 

113,87 

3,5 год 3,25 
58,28 

113,87 

10 год 3,22 
58,38 

111,19 

__________________ 

Примітка: * – табличне значення. 

 

Розподіли валентних кутів зв'язку для модельних конфігурацій атомів в 

залежності від часу розмелювання графіту наведені на рис. 3.7. На розподілі, 

який розраховано для кристалічного графіту присутній інтенсивний максимум 

в районі 120°, характерний для ідеальних шестикутників, які утворюють 

графенові площини. Після 0,5 год механоактивації спостерігається помітне 

розширення даного максимуму, що вказує на незначну деформацію структури 

шестикутників. Збільшення часу МА обробки веде до появи широкого 

максимуму незначного за інтенсивністю в районі 57,23º, який поступово 

зростає і зміщується в бік значення більших кутів. Подальше збільшення часу 

МА обробки супроводжується зменшенням інтенсивності піку при ~ 120º і 

збільшенням його напівширини. Така поведінка розподілу валентних кутів 
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зв'язку вказує на поступове структурне розупорядкування графіту з 

формуванням після 10 години розупорядкованої щільноупакованої структури. 
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Рис. 3.7. Розподіл кутів зв'язку в модельних атомних конфігураціях 

механоактивованого графіту. 

 

Відповідно до літературних джерел [32, 33], структуру невпорядкованих 
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матеріалів коректніше описувати, визначаючи середній тип порядку, який 

розповсюджується не лише на першу координаційну сферу, як це прийнято при 

визначенні ближнього порядку, а й на наступні координаційні сфери – на 

відстань до 1-2 нм. Для кількісної характеристики середнього порядку було 

введено критерій Ш. Кінг [26], який дозволяє визначити характерні для 

матеріалу атомні конфігурації у вигляді замкнених кілець в ансамблі атомів. 

Кільця утворюються в результаті об єднання атомів у межах максимальної 

довжини хімічного зв'язку. Статистичний розрахунок n-кутних кілець, з яких 

утворюються фрагменти графенових площин ВНМ в кристалічному та 

аморфному станах, проводився за допомогою програми RINGS, яка входить в 

пакет програмного забезпечення RMC [34]. Розмір кільця в сітці визначається 

кількістю кутів n. 

Як показує аналіз, розподіли по числу кілець (рис. 3.8) добре корелюють з 

розподілом валентних кутів зв'язку (рис. 3.7), що дає змогу пояснити 

формуванням фрагментів викривлених графенових площин з різних n-кутних 

кілець, у вершинах яких знаходяться атоми вуглецю. У вихідному графіті та 

після 0,5 годин механоактиваційної обробки в структурі матеріалу домінують 

6-кутні кільця. Після 1 години розмелювання з'являються 3-, 4-, 5- і 10-кутні 

кільця з одночасним зменшенням 6-кутних. Після 3,5 годинної обробки в 

структурі розмеленого графіту переважає наявність 3-кутних кілець, їх 

присутність на розподілі пояснює появу інтенсивного піку в районі ~ 58 ° на 

розподілі валентних кутів зв'язку (рис. 3.7), водночас в невеликій кількості 

присутні 4-, 5- та 10-кутні кільця. Можна також зробити висновок, що вони 

мають спотворену форму, що добре узгоджується з шириною і асиметричністю 

другого максимуму на розподілі валентних кутів зв'язку в районі ~ 111-119 ° 

(рис. 3.7). Домінування 3-кутних кілець вказує на те, що отриманому матеріалу, 

(аморфному вуглецю) в процесі механоактиваційної обробки графіту, 

притаманна випадково щільноупакована структура. Даний висновок 

узгоджується з припущенням, зробленим з аналізу розподілу валентних кутів 

зв'язку, і збільшенням першого координаційного числа. 
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Рис. 3.8. Розподіл кілець за розмірами n (кількість кутів) в модельних атомних 

конфігураціях механоактивованого графіту. 

 

3.3. Статистико-геометричний аналіз локальної структури ВНМ, 

отриманих в результаті механоактиваційної обробки графіту 
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Для проведення аналізу локального розташування атомів, отримані 

модельні конфігурації розбивали на поліедри Вороного. Основними, найбільш 

вживаними при статистико-геометричному аналізі невпорядкованих систем 

характеристиками поліедрів Вороного є топологічні (середнє число граней і 

ребер на багатограннику, доля багатогранників з п'ятикутними гранями тощо) і 

метричні (розподіл ПВ за об'ємом, за величиною площі грані, за числом сусідів 

на даній відстані, за коефіцієнтом сферичності) характеристики [27]. Поліедри 

Вороного дають змогу виявити особливості локальної атомної будови 

невпорядкованих матеріалів. Окремий поліедр розглядається як структурна 

одиниця аморфного стану, яка за аналогією подібна до елементарної комірки, 

що є структурною одиницею кристалічного стану.  

За методикою, описаною в Розділі 2, для всіх досліджених матеріалів 

були побудовані поліедри Вороного, використовуючи пакет програм, 

розроблений Волошиним В.П. [27], і проведено їх статистико-геометричний 

аналіз.  

З літератури відомо, що структурі кристалічного графіту характерні два 

типи поліедрів Вороного (рис. 3.9). 

 

 
Рис. 3.9. Поліедри Вороного, побудовані для графіту [35]. 
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На рис. 3.10 приведені поліедри Вороного для кристалічного графіту, 

побудовані для модельної атомної конфігурації, згенерованої оберненим 

методом Монте-Карло на основі експериментального структурного фактора. В 

центрі багатогранника Вороного чітко видно, що модельна конфігурація 

розбивається на два типи поліедрів Вороного: до першого типу відносяться 

поліедри, які складаються з 11-ти граней, до другого типу – 15-ти гранні.  

 

 
 

Рис. 3.10. Поліедри Вороного, побудовані для модельних атомних конфігурацій 

кристалічного графіту 

 

Гістограми розподілу поліедрів Вороного за числом граней для 

кристалічного графіту та вуглецевого наноматеріалу, отриманого після 

механоактиваційної його обробки при різних часових режимах показано на рис. 

3.11. Відповідно до представлених розподілів встановлено, що конфігурація 

атомів кристалічного графіту розбивається на поліедри, серед яких 50% 

відноситься до 11-ти гранних, а інші 50% – до 15-ти гранних.  

Поліедри Вороного за число граней, побудовані для вуглецевого 

матеріалу, отриманого після 0,5 годин механоактиваційної обробки графіту 

характеризуються широким розподілом з переважанням 15-, 16-, 19 - і 20-

гранних поліедрів. Така поведінка розподілу вказує на деформацію поліедрів 
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Вороного, властивих графіту та руйнування його кристалічної структури під 

впливом високоенергетичного механоактиваційного розмелювання.  
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Рис.3.11. Розподіл ПВ для вихідного і механоактивованого графіту за кількістю 

граней. 

 

Збільшення часу МА обробки веде до зростання долі 16-, 17- і 18-гранних 

поліедрів Вороного. Гістограма після 10 години розмелювання приймає форму, 
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характерну для аморфних вуглецевих наноматеріалів в структурі яких 

домінують 14-, 15- і 16-гранні поліедри Вороного. 

На рис. 3.12 наведено розподіл поліедрів Вороного за числом ребер 

(числом кутів) на грані.  
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Рис.3.12. Розподіл ПВ для вихідного і механоактивованого графіту за кількістю 

ребер на грані. 
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Аналіз поліедрів Вороного за числом ребер (числом кутів) на грані показав, що 

на поліедрах, побудованих для графіту, переважають 3-, 4-, 6- та 8-кутні грані. 

На розподілах, отриманих для ВНМ в аморфному стані, присутні широкі 

асиметричні максимуми, що свідчить про велику різноманітність граней, які 

відрізняються між собою кількістю ребер (кутів). Відповідно до розподілу, 

поліедри Вороного, побудовані для розупорядкованих вуглецевих 

наноматеріалів, характеризуються підвищеною кількістю п'ятикутних граней, 

що не властиво кристалічним структурам і забезпечує аморфний стан матеріалу 

[23]. 

Для більш детального аналізу топології поліедрів Вороного, на які 

розбиваються конфігурації атомів, згенеровані для вуглецевих наноматеріалів в 

аморфному та кристалічному станах, проведено аналіз їх топологічних індексів. 

Як відомо топологічний індекс представляє собою набір послідовних чисел 

n3n4n5…, де кожне ni визначає число і-кутних граней на поліедрі [27]. Однак 

однією з проблем, які виникають при аналізі неупорядкованих систем (до яких 

відноситься і аморфний вуглець), є велика різноманітність поліедрів Вороного, 

які відрізняються топологією, що ускладнює їх аналіз і класифікацію. Для 

уникнення даного ускладнення було застосовано процедуру спрощення, яка 

полягає у відкиданні атомів, які утворюють малі грані (залишаються тільки 

найближчі геометричні сусіди для фіксованого атома). Дана процедура 

дозволяє зменшити топологічну різноманітність поліедрів Вороного і тим 

самим більш конкретно описати ближнє оточення для вибраного атома.  

На рис. 3.13 показані гістограми топологічних індексів, розраховані для 

кристалічного графіту. З розподілу чітко видно, що 50% поліедрів Вороного, 

побудованих для графіту, характеризується 11 гранями, серед яких 6 - трикутні, 

2 - шестикутні та 3- восьмикутні грані. До іншої половини відносяться 

поліедри, що складаються з 15 граней: 6 - трикутні, 6 - чотирикутні і 3 

восьмикутні.  
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Рис. 3.13 Гістограми топологічних індексів n3n4n5… – число і-кутних граней на  

поліедрах Вороного, розрахованих для графіту; f – число граней. 

 

Однак на відміну від кристалічного графіту, конфігурації атомів, 

згенеровані для невпорядкованих вуглецевих наноматеріалів, отриманих в 

результаті механоактиваційної обробки характеризуються широкою 

різноманітністю f – гранних поліедрів, серед яких переважають 11 – 16-ти 

гранні. В загальному випадку кількість 11 – 16-ти гранних поліедрів становить 

~ 44%, ~ 51% та ~ 58% від їх загальної кількості, відповідно, для вуглецевих 

наноматеріалів, отриманих після 2, 3,5 та 10 годин МА обробки. Як виявилося 

за результатами розрахунку, вибраним поліедрам Вороного притаманна 

різноманітна топологія, що ускладнює задачу класифікації поліедрів за 

топологічними індексами. Тому для того, щоб провести часткову класифікацію 

ПВ за топологією, з усієї різноманітності було вибрано поліедри з 

топологічними індексами, які зустрічаються не менше 7 разів серед загального 
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числа 11 – 16-ти гранних поліедрів. Вибрана частка 11 – 16-ти гранних 

поліедрів в загальному випадку для матеріалу, який отримано після 2, 3,5 та 10 

годин МА обробки становила, відповідно, ~ 1.64%, 9.53% та 20.41%. Інші 

поліедри зустрічаються в меншій кількості і в основному в одиничному стані, 

тобто, кожному поліедру притаманний індивідуальний топологічний індекс. На 

рис. 3.14 приведено гістограму топологічних індексів поліедрів Вороного, 

побудованих для механоактивованого графіту впродовж 10 годин. 

 

 

Рис. 3.14 Гістограми топологічних індексів n3n4n5… – число і-кутних граней на  

поліедрах Вороного, розрахованих для механоактивованого графіту впродовж 
10 годин; f – число граней. 

 

Аналіз гістограм показує, що поліедрам з однаковим числом граней 

притаманна різноманітна класифікація топологічних індексів. Дана 

різноманітність топологічних індексів для 11 – 16-ти гранних поліедрів вказує 
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на розупорядкування структури. З приведених гістограм чітко видно, що на 

11 – 16-ти гранних поліедрах переважають 5-ти кутні грані, які утворюють 

типові поліедри, властиві аморфним структурам. Поліедри з 5-ти кутними 

гранями практично не зустрічаються в кристалічних структурах, оскільки 

наявність даної грані забезпечує вісь симетрії п'ятого порядку, що несумісне з 

трансляційною симетрією кристалічної гратки. 

На рис. 3.15 показано типові поліедри, характерні для вуглецевих 

наноматеріалів в аморфному стані. 

 

Рис.3.15. Типові поліедри Вороного, побудовані для ВНМ, отриманих після 10 

годин МА обробки графіту. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Показано, що в процесі механоактиваційної обробки відбувається 

квазінеперервне структурне перетворення графіту з кристалічного в 

аморфний стан.  

2. Визначено параметри ближнього (координаційне число, розподіл 

валентних кутів зв'язку), а також середнього порядку (розподіл кілець) 

для вуглецевих наноматеріалів, отриманих в процесі механоактиваційної 

обробки кристалічного графіту. Підвищення значення першого 

координаційного числа вказує на формування більш щільноупакованої 

структури на відміну від вихідного графіту. 

3. Визначено кількісні характеристики локального атомного оточення в 

отриманих матеріалах. Статистичний аналіз поліедрів Вороного, 

проведений для згенерованих оберненим методом Монте-Карло атомних 

конфігурацій, показав, що вони мають широкий розподіл топологічних 

характеристик (середнє число граней і ребер, доля ПВ з 5-кутними 

гранями, топологічні індекси), що є типовим для розупорядкованих 

вуглецевих матеріалів.  
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