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АНОТАЦІЯ 
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Кваліфікаційна робота бакалавра, галузь знань: 10. Фізика, спеціальність:104. 

Фізика та астрономія, освітня програма: Фізика наноструктур в металах та 

кераміках. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

фізичний факультет, кафедра загальної фізики. – Київ, 2020.  

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор Боровий М.О. 

 

В роботі виконано експериментальне дослідження структури графіту, 

інтеркальованого бромом. Експериментально отримано температурну 

залежність кутового положення дифракційного максимуму, що відповідає 

відбиванню (008) від шарів інтеркалянту Br2 сполуки графіту 3-ї стадії 

інтеркаляції, за якою визначено температурну залежність періоду ідентичності 

інтеркалянта Br2 та значення коефіцієнту лінійного теплового розширення в 

напрямку с у діапазоні температур 110 К – 300 К. Встановлено, що в інтервалі 

температур 110 К – 300 К існує три температурні діапазони  з різними 

значеннями коефіцієнту лінійного теплового розширення, а саме, перший: 

108 К – 180 K (коефіцієнт теплового розширення 5(3,6 0,2) 10   К-1),  другий: 

180 К – 250 K ( 5(2,8 0,2) 10   К-1) та третій: 250 К – 300 K ( 5(2,4 0,2) 10   К-

1). Існування таких температурних діапазонів може свідчити про те, що при 

температурах 250T   К та 180T   К  відбувається структурна перебудова в 

шарах інтеркалянта, яка супроводжується змінами взаємодії атомів Br з 

найближчими шарами графіту. На основі моделі структури шарів інтеркалянту, 
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представленій у літературі, розраховано систему рефлексів (HK0), яка буде 

використана при подальших експериментальних дослідженнях температурних 

фазових перетворень у сполуках графіту, інтеркальованих бромом. 

SUMMARY 

Mandrolko V.M. The features of phase transformations in compounds of 

graphite intercalated with bromine 

Bachelor qualification work, branch of knowledge: 10. Physics, 

specialty: 104. Physics and astronomy, educational program: Physics of 

nanostructures in metals and ceramics. - Kyiv National Taras Shevchenko University, 

Faculty of Physics, Department of General Physics. - Kyiv, 2020. 

Research supervisor: Ph.D, Borovoy M. O. 

 

In this paper, an experimental study of the structure of graphite intercalated with 

bromine was performed. The temperature dependence of the angular position of the 

diffraction maximum corresponding to the reflection (008) from the layers of Br2 

intercalant in the graphite compound of the 3rd intercalation stage is obtained 

experimentally. Based on this dependence, the temperature dependence of the period 

of identity of the Br2 intercalant and the value of the coefficient of linear thermal 

expansion in the с - direction in the temperature range of 110 K – 300 K are 

calculated. It is established that in the temperature range of 110 K – 300 K there are 

three temperature ranges with different values of the coefficient of linear thermal 

expansion, namely, the first: 108 K-180 K (coefficient of thermal expansion
5(3,6 0,2) 10   К-1), the second: 180 K – 250 K ( 5(2,8 0,2) 10   К-1) and the third: 

250 K – 300 K ( 5(2,4 0,2) 10   К-1). The existence of such temperature ranges may 

indicate that at temperatures of 250T   K and 180T   K there is a structural 

rearrangement in the layers of intercalant, which is accompanied by changes in the 

interaction of Br atoms with the nearest graphite layers. Based on the model of the 
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structure of the intercalant layers presented in the literature, a system of reflexes 

(HK0) was calculated, which will be used in further experimental studies of 

temperature phase transformations in graphite compounds, intercalated with bromine. 
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ВСТУП 

На сьогодні вуглецеві матеріали привертають багато уваги дослідників. 

Цікаві властивості цих матеріалів дозволяють їх використовувати в різних 

галузях. Так, наприклад, терморозширений графіт знаходить своє застосування 

в якості теплостійкого та довговічного ущільнюючого матеріалу, екрану від 

електромагнітного та теплового випромінення і т.д. Різноманітні композиційні 

вуглець-вуглецеві матеріали використовуються в якості захисних покриттів від 

хімічної ерозії і випромінення та широко застосовуються в машинобудівництві 

та енергозберігаючій галузі [1]. Особливо перспективним вуглецевим 

матеріалом є інтеркальований графіт. Завдяки сильній залежності властивостей 

інтеркальованих сполук графіту від інтеркалянта, такі матеріали можуть бути 

використані в різних цілях, а саме в якості: електродного матеріалу для літій-

іонних акумуляторів (інтеркалянт - LixMn2O4), синтетичних напівпровідників 

(K-FeCl3-C, C-AsFe5 та інші), каталізаторів нафтохімічних процесів (C-SbFe5), 

змазок (з K, F, Cs, Rb у складі), мембран для розділення ізотопів та органічних 

реагентів (з K у складі), основи вогнезахисних покриттів (з Li, K у складі), 

сировини для отримання терморозширеного графіту і т.д. [2]. Для 

інтеркальованих сполук графіту все ще розширюються межі застосування, тому 

їх дослідження є важливим. 

 Для дослідження вуглецевих матеріалів використовується ряд методів, 

наприклад, скануюча електронна мікроскопія, спектроскопія комбінаційного 

розсіяння світла та інші. В даній роботі в якості метода дослідження було 

обрано рентгеноструктурний метод. Рентгенівська дифрактометрія є найбільш 

доступним, але при цьому дуже інформативним методом, який дозволяє з 

високою точністю встановити атомну структуру зразка. Аналізуючи піки 
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дифракції при різних значеннях температури зразка, можна отримати 

інформацію про зміни в його структурі.  

 В інтеркальованих сполуках графіту багато питань не вивчено, зокрема, 

можливість структурних фазових переходів. Дані про наявність таких переходів 

суперечливі. Тому в роботі застосовано рентгеноструктурний метод для 

виявлення можливих структурних фазових переходів в області температур (110 

– 300) К у графіті, інтеркальованому бромом. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Фізичні характеристики та структура інтеркальованого графіту 

 

1.1.1. Методи отримання та структурні параметри інтеркальованого графіту 

 

Відносно велика відстань та слабкий зв’язок між паралельними шарами 

графіту дозволяють при м’яких умовах провести інтеркаляцію великого спектру 

речовин в міжплощинний простір. При цьому шарувата структура зберігається. 

При введенні атомів або молекул інтеркалянту в міжплощинний простір 

відстань між шарами графіту збільшується у декілька разів у порівнянні з 

вихідною. Утворюється нова періодична вздовж вісі c структура [3]. Основні 

методи інтеркалювання поділяються на такі 3 групи [4]:  

- Термічно-експозиційні методи – пряме експонування кристалу в 

газоподібному чи рідкому середовищі інтеркалянта. 

- Хімічно-селективні – кристал, який інтеркалюється, поміщується в 

рідинне середовище, яке виділяє інтеркалянт, без додаткової 

коінтеркаляції декомпозиційованої основи.   

- Електрохімічні методи – інтеркалювання кристалу при анодній чи 

катодній поляризації з твердого електроліту або його розчину.  

Найбільш поширеними є термічно-експозиційні методи. Саме таким 

методом було отримано першу інтеркальовану сполуку графіту. І на сьогодні 

більшість відомих інтеркалатів синтезовані саме такими методами. Перевагами 

термічно-експозиційних методів є простота, зручність в контролі параметрів 

процесу, можливість одержувати широкий спектр інтеркальованих сполук. 

Існує два різновиди термічно-експозиційних методів: однотемпературний 
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(температури інтеркалянту та зразка однакові) та двотемпературний (існує 

градієнт температур, причому температура зразка вища для запобігання 

конденсації інтеркалянту на його поверхні).   

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1.1.  Схема термічно-експозиційного способу інтеркалювання [4] 

 

Часто такі методи використовують для інтеркалювання сильними 

окислювачами, органічними молекулами, молекулами водню чи іншими 

компонентами з низьким тиском парів при нормальних умовах. До мінусів 

таких методів можна віднести довгий час проведення інтеркаляції (48 годин і 

більше), що може призвести до змін стану поверхні зразка, а також, у випадку 

деяких інтеркалянтів, необхідність нагрівати зразок для протікання реакції 

інтеркаляції, звідки отримуємо обмеження температурою плавлення зразка.  

Хімічно-селективні методи часто використовуються, коли небажано 

підвищувати температуру зразка. Найвідомішим методом синтезу ІСГ є 

рідкофазний метод, коли графіт хімічно обробляється в розчині кислоти та в 

присутності окислювача. Спочатку відбувається окислення, в процесі якого 

електрони переносяться з графітових сіток, що призводить до зниження рівня 

Фермі графітових енергетичних зон та утворення макрокатіона 퐶 . Після того, 

як на графітових сітках досягається пороговий потенціал інтеркалювання, 



 
11 

 

відбувається процес впровадження аніонів, сольватованих молекулами кислоти. 

Деякі кислоти, наприклад, HClO та HNO , мають таку високу окислюючу 

здатність, що самі є окислювачем та інтеркалянтом одночасно  [1,2,4].  

В електрохімічних методах інтеркаляції кристал, що інтеркалюється, є 

анодом, а розчин інтеркалянту – електролітом [1]. Такими методами можна 

отримати практично необмежений клас інтеркалатів навіть при низьких 

температурах ( - 50 ÷ - 60 °C). Електрохімічні способи інтеркалювання є 

найбільш точними, проте вимагають дотримання таких умов: кристал, що 

інтеркалюється, повинен бути електрохімічно індиферентний в областях 

потенціалів поляризації, а потенціал електроду не повинен перевищувати 

потенціал електрохімічної декомпозиції електроліту [4]. 

Отримана інтеркальована сполука графіту характеризується такими 

структурними параметрами: стадія, період ідентичності та концентрація 

інтеркалянту. Номер стадії являє собою кількість шарів графіту, що 

розміщуються між двома сусідніми шарами інтеркалянту. Так, якщо шар 

інтеркалянту зустрічається через кожен шар графіту, йде мова про сполуку 

першої стадії, якщо через кожних два – другої і так далі. Іноді кількість шарів 

графіту між сусідніми шарами інтеркалянту є різною, тоді говорять про сполуку 

змішаної стадії. В роботі [3] вказувалось, що були отримані інтеркальовані 

калієм сполуки, де між графітовими площинами розташовувались подвійні 

площини, утворені атомами калію.   

Періодом ідентичності 퐼  називають відстань між двома найближчими 

шарами інтеркалянту. Він визначається так: 

 

002( 1)s sI d S d   ,      (1.1) 

 

  002s id d d  ,       (1.2) 
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де 푑  – відстань між сусідніми шарами графіту в ІСГ, 푑  – відстань між 

шарами графіту до інтеркалювання, 푆 – номер стадії, 푑  – товщина шару 

інтеркалянту.  

 Молярна концентрація інтеркалянту розраховується так: 

 

int

100 (%)1 1
/gr

C M
M m m


 


 ,      (1.3) 

 

 де /m m  – відносна зміна маси зразка після інтеркалювання, intM ,  grM

молярна та атомна маси інтеркалянту та графіту.  

 

1.1.2. Кристалічна та електронна структура інтеркальованого графіту 

 

Інтеркальовані сполуки графіту поділяють на пластинчасті та залишкові . 

Пластинчасті сполуки існують за наявності рівноваги із зовнішнім 

інтеркалянтом. Як тільки вони будуть виведені з цієї рівноваги (якщо їх не 

охолодити до температури рідкого азоту або нижче), вони десорбують свої 

інтеркалянти. Ця десорбція триває до тих пір, поки з'єднання не врівноважиться 

з нульовим парціальним тиском зовнішнього інтеркалянту, що призведе до 

утворення залишкової сполуки. Залишкове з'єднання зазвичай містить 

приблизно 1/3 інтеркаляту вихідної пластинчастої сполуки [5] . 

При розгляді кристалічної структури ІСГ виділяють 2 аспекти, а саме, 

міжшарову та внутрішньошарову структуру,  де міжшарова структура залежить 

від концентрації інтеркалянту, загалом добре вивчена і відносно незалежна від 

типу речовини, а внутрішньошарова визначається типом інтеркалянту [5, 6]. 

Пластинчасті та залишкові ІСГ мають однакову внутрішньошарову структуру і 

відрізняються лише міжшаровою [5]. 
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ІСГ утворюють впорядковану структуру із гексагональних вуглецевих 

сіток (двовимірний графіт) та моноатомних шарів речовини-інтеркалянту, які 

чергуються у відповідності до стадії ІСГ. При розгляданні сполук, 

інтеркальованих лужними металами (в роботі [3] говориться про K, Rb та Cs), 

видно, що на відмінну від чистого графіту, в якому утворюється упаковка шарів 

типу …ABAB… (для гексагональної модифікації), в ІСГ два сусідніх шари 

графіту, розділені шаром інтеркалянту, мають однакову упаковку типу A. 

Тобто, в сполуці першої стадії кожен шар графіту має сусідніми лише шари 

інтеркалянту, тому утворюється послідовність упаковок типу …AA… [3], див. 

рис. 1.2. Введені атоми K утворюють сумірну графіту гратку і в сполуці 1 стадії 

відстань між двома послідовними шарами калію вдвічі більша за відстань між 

центрами графітових гексагонів. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 1.2. Чергування шарів графіту та інтеркалянту (K) для сполук різної стадії 

[3] 

З рисунку 1.3 видно як змінюється чергування шарів у сполуці залежно від 

стадії, як впливає номер стадії на її стехіометрію, а також як відбувається 
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чергування графітових шарів різної упаковки для різних стадії. Насправді, це 

ідеалізована модель, адже перетворення вищих стадій в нижчі, наприклад, 

третьої в другу, вимагає повного випорожнення деяких шарів інтеркалянту і 

повного заповнення інших. Скоріше реальна ситуація є більш складною, 

відбувається певний розподіл стадій радше чим утворення єдиного 

розташування атомів інтеркалянту для кожної стехіометрії [3].  

Доменна модель описує, яким чином відбувається утворення нижчих стадій 

з більш високих. Згідно цієї моделі, між викривленнями графітові шари є 

плоскими, а інтеркалянт розподіляється вздовж викривлень (Рис. 3). Так 

утворюються сполуки з високоорієнтованим піролітичним графітом. Для менш 

впорядкованих графітів інтеркалювання також відбувається по границях зерен, 

дефектах і так далі [7].  

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Домена структура ІСГ:  S=2, S=3 [7] 

 

Електричний опір ІСГ з лужними металами значно зменшується відносно 

опору для чистого графіту. Так, для сполук з калієм електричний опір вздовж 

вісі a зменшується в 10, а вздовж вісі c в 100 разів. Крім того, на відмінну від 

графіту, який є діамагнетиком, ІСГ проявляють незалежні від температури 

парамагнітні властивості, а також проявляють характерне для металів 

збільшення опору з ростом температури [3].  
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Процес інтеркалювання графіту загалом оборотний. Залежно від 

інтеркалянту утворюються сполуки різної стабільності і часто з часом 

інтеркалянт виводиться зі сполуки, а номер стадії росте. Зазвичай, виводячи 

впроваджені молекули зі сполуки, отримуються стадії вищі, ніж S = 10 [2]. 

Дещо по іншому відносно лужних металів проявляють себе галогеніди 

різних елементів, впроваджені в графіт, особливо ті, які само по собі мають 

шарувату структуру або слабкий міжмолекулярний зв’язок. Галогеніди здатні 

утворювати сумірну з графітом структуру. Наприклад, в C . FeCl  впроваджені 

молекули FeCl  утворюють структуру дуже близьку до такої в самому FeCl  

поза сполукою. Загальною рисою багатьох інтеркальованих галогенідів є їх 

здатність діяти як акцептори електронних пар. Таким чином, в наслідок 

переходу електронів від графіту до введених молекул утворюються позитивно 

заряджені дірки поблизу вершини валентної зони, що збільшує провідність 

сполук графіт – галогенід металу [3].   

Самі галогени в плані інтеркалювання ведуть себе по-різному. F  утворює 

сполуки CF, C F та C F. У той час реакція з Cl  протікає повільно і дає структуру 

C Cl, а сполука з I  взагалі не утворюється. Br  утворює цілий ряд сполук, а 

саме: C Br, C Br, C Br, C Br, C Br, C Br, C Br [1, 8]. 

Окрім вказаних вище речовин, як інтеркалянти можуть виступати оксиди, 

сульфіди, оксигеновмісні кислоти, нітрати. Наприклад, кислота H SO  утворює 

структуру C H SO , яка дуже схожа до структури C K, за винятком того, що 

карбонові шари, що чергуються, утворюють упаковку все ж типу …ABAB… . 

В роботі [5] відзначалось, що складність внутрішньоплощинного 

упорядкування тісно пов’язана з розмірами та симетрією молекул чи атомів 

інтеркалянту. Речовини, які вводяться в міжплощинний простір у вигляді атомів 

чи молекул, такі, як лужні метали, утворюють відносно просту структуру. А от 

молекулярні речовини, такі, як галогени, утворюють складнішу структуру з 

великими елементарними комірками. На відмінну від атомарних речовин, 
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молекулярні мають складнішу структуру в тому числі завдяки можливості 

утворювати різну орієнтацію молекул відносно графітових шарів.    

 
1.2. Особливості фізичних властивостей графіту, інтеркальованого бромом 

 

1.2.1. Технологія  отримання графіту, інтеркальованого бромом 

  

Бром може бути інтеркальованим у графіт.  Інтеркаляція відбувається 

спонтанно, коли бром контактує з графітом при кімнатній температурі. 

Інтеркалювання спричиняє значне збільшення об’єму, а також появу 

характерного синього забарвлення. Отримані сполуки є нестабільними і при 

відсутності рівноваги з парами брому поступово розкладаються. Проте, процес 

деінтеркаляції не проходить сам по собі до кінця. Приблизно 5 – 10 % ( залежно 

від типу вихідного графіту) молекул брому залишаються сильно зв’язаними і 

можуть бути видалені завдяки високим температурам [9].  

Оскільки Br2 є леткою сполукою, для отримання ІСГ з бромом зручно 

використовувати газофазний метод. Тобто, при інтеркаляції бром знаходиться в 

газоподібному стані. Варіюючи термодинамічні умови інтеркалювання, такі як 

температура та тиск, а також тип графіту, що інтеркалюється, отримують ІСГ 

різних стадій [10].  

Існує дві методики інтеркалювання газофазним методом: 

однотемпературна та двотемпературна. Кожна з методик має свої переваги та 

недоліки. Розглянемо обидві. 

Двотемпературний метод: графіт та інтеркалянт на початку не контактують 

між собою. Ємність для інтеркалювання схематично зображено на Рис. 4. 

Рідкий бром відділений від вихідного графіту. Потім відбувається нагрівання 

інтеркалянту та зразка до різних температур: 푇гр та 푇бр– температури графіту та 

брому відповідно.  
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Рис. 1.4. Посудина для отримання ІСГ з бромом за допомогою 

газофазного двотемпературного методу. 1 – вихідний графіт, 2 – рідкий бром 

[10] 

Температура графіту 푇гр підтримується вищою за 푇бр, завдяки чому біля 

поверхні графіту утворюється насичена пара брому. Відбувається процес 

дифузії брому в графіт та утворюється ІСГ із стадією, що визначається різницею 

температур 푇гр  та 푇бр та часом проходження реакції. Чим більшою є різниця між 

푇гр  та 푇бр, тим нижчою є концентрація молекул брому в ІСГ і тим вищим є 

номер стадії сполуки [10].  

Однотемпературний метод: бром та графіт перебувають в одній комірці і 

мають однакову температуру. Загалом цей метод простіший у застосуванні, 

проте, використовуючи його, важче контролювати стадію фінальної ІСГ. На 

відмінну від двотемпературної методики, в однотемпературній необхідно точно 

контролювати масу брому, що додається в ампулу. Для утворення конкретної 

стадії потрібно розрахувати масу інтеркалянту так, щоб вона дорівнювала масі 

брому, впровадженому в графіт до утворення бажаної стадії плюс масf брому, 

що необхідний для утворення рівноважного тиску пари, який здатний 

забезпечити інтеркалювання до цієї стадії. В першому наближенні можна 

використати рівняння Менделеєва – Клапейрона для визначення необхідної 
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маси брому ( / )BrP V m M RT , де  m – маса брому, що не увійде в ІСГ, M – 

молярна маса брому, V – об’єм ампули, T – температура зразка, BrP – 

рівноважний тиск парів брому, необхідний для процесу інтеркалювання.  

 

1.2.2. Структура та фазові перетворення у графіті, інтеркальованому бромом 

 

Загальна структура інтеркальованих сполук графіту добре відома. Проте 

структура площини для різних інтеркалянтів досліджена значно гірше. 

Структурою площини вважається вигляд елементарної комірки всередині 

площини, а також розташування атомів всередині цієї комірки. Привабливою 

властивістю інтеркальованих сполук графіту є висока електропровідність у 

площині, особливо з інтеркалянтом акцепторного типу. Саме таким 

інтеркалянтом є Br.  

Підібравши потрібний метод та час інтеркаляції, можна отримати різні 

концентрації брому в сполуці. В роботі [8] наведене схематичне зображення 

розташування молекул брому між шарами графіту при різних концентраціях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Схематичне розташування молекул Br  (позначено червоним) 

між шарами графіту для таких концентрацій: (а)  C Br , (b) C Br , (c) C Br  

[8] 
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 Як відомо з робіт [11,12], шари брому між шарами графіту можуть 

знаходитись в різних фазах. Було виявлено такі фази для брому в 

інтеркальованому графіті: β, γ, α, 훼 , δ, ε, η. Фази β та ε утворюють співмірну 

графіту гратку, фази γ, α, 훼 , δ утворюють несумірну гратку, фаза η поки не 

вивчена [13]. Для фаз γ, α, 훼 , δ, що утворюють несумірну решітку, було 

виявлено, що модель доменних стінок узгоджується з експериментальними 

даними, проте їх внутрішня структура площини залишається невивченою [13]. 

В роботі [12] було наведено дані для інтеркальованих бромом сполук графіту 

різних стадій та типів. Тип A (стехіометрія 퐶 퐵푟) та Тип B (стехіометрія 퐶 퐵푟) 

відносяться до сполуки 2 стадії, приготовленої в рідкому бромі при кімнатній 

температурі. Тип C (стехіометрія 퐶 퐵푟) відноситься до сполуки невідомої 

стадії, отриманої за допомогою деінтеркаляції сполуки типу A. Переходи між 

фазами відбуваються при таких температурах: 

- Для типу А відбуваються переходи η – β при 240 K та β – α при 333 K. 

- Для типу B відбуваються переходи ε – δ при  277 K, δ – γ при 297 K,      γ – 

β при 319 K, β – α при 332 K. 

- Для типу C відбуваються переходи η – β при 226 K, β – α при 350 K,    α – 

L при 374 K, де L – фаза, за якої відбувається перехід брому від 

кристалічного до рідкого стану. 

Окрім сполук типів А, В та С також представлені температури фазових 

переходів брому для сполук 3 та 4 стадії: 

- Для стадії 3 відбувається перехід β – α при 337 K. 

- Для стадії 4 відбуваються переходи 훼  – β  при 277 K, β – α при 342 K, α – 

L при 373 K. 

На рис. 1.6. представлена двовимірна структура графіт-бром Типу A при 

кімнатній температурі.  
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Рис. 1.6.  Двовимірна структура графіт-бром Типу A при кімнатній температурі 

[12] 

Елементарна комірка зображена у вигляді паралелограма. Міжатомні відстані 

такі: Br1 - Br : 2.25 Å; Br1 - Br2: 2.38 Å; Br1 - Br : 2.55 Å; Br2 - Br : 2.86 Å 

[12].  На рис. 1.7. представлена двовимірна структура графіт-бром Типу С при 

кімнатній температурі. Елементарна комірка зображена у вигляді 

паралелограма. Міжатомні відстані такі: Br1 - Br : 2.29 Å; Br1 - Br2: 2.10 Å; 

Br1 - Br : 2.43 Å; Br2 - Br : 3.48 Å [12]. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Двовимірна структура графіт-бром Типу C при кімнатній 

температурі [12] 
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Далі детальніше про кожну з цих фаз. 

Фаза β: 

Фаза β є співмірною з графітовою граткою та спостерігається при кімнатній 

температурі. Це найбільш поширена фаза в сполуці графіт-бром. Їй відповідає 

моноклинна елементарна комірка з такими параметрами: a = 8,87 Å, b = 4,26 Å, 

γ = 103,9 °. Структура фази β була досліджена для з’єднань типу А [14] та типу 

С [15]. Хоча для обох цих типів дифракційна картина складається з однаково 

розміщених піків, для них спостерігається відмінність в інтенсивності цих піків. 

Таким чином фаза β для типу А та типу С має різні структури, хоча елементарна 

комірка у них однакова. Для типу А (Рис. 1.6.) позиції, в яких знаходяться атоми 

Br1 та Br2 мають однаковий коефіцієнт зайнятості, тоді, як для типу С 

коефіцієнт зайнятості Br1 вдвічі вищий за Br2. Крім того, структури цих двох 

типів мають різні міжатомні відстані і цікавим є те, що для типу С міжатомна 

відстань Br1 - Br2 становить всього 2,10 Å (Рис. 1.7), що навіть менше, ніж 

міжмолекулярна відстань в твердому бромі (2,28 Å). Відстань Br2 - Br2  значно 

більша для типу С (3,48 Å для типу С та 2,86 Å для типу А). Це тому, що: 1) 

дистанція між Br1 та Br2 для типу С менша за міжмолекулярну відстань в 

твердому бромі; 2) для типу С Br1 має фактор заселеності вдвічі менший чим 

Br2; 3) фаза з внутрішньоплощинною густиною інтеркалянту, що вдвічі менша 

густини в типі А, повинна бути присутня в типі С [15]. Таким чином, існує дві 

або більше фази при кімнатній температурі, які називаються фаза 훽  (тип А) та 

фаза 훽  (тип С), а термін фаза β відноситься або до фази 훽  або до훽 . Згідно з 

[12], як можна бачити з рис. 1.6 та рис. 1.7, атоми брому при кімнатній 

температурі (фаза β) утворюють полімерну зигзагоподібну структуру, в якій 4 

атоми утворюють мономерну одиницю ланцюга. Шари графіту, що прилягають 

до шарів брому, як і зазвичай, утворюють укладку типу АА. 

Фаза γ: 
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Фаза γ існує при кімнатній температурі та є неспівмірною з графітовою 

граткою. Вона спостерігалась у сполуці графіт-бром другої стадії, утвореній 

рідкофазним методом (тип В) [14,16], а також у насиченій сполуці другої стадії 

(номінальна стехіометрія 퐶 퐵푟), утвореній з використанням технології 

двозонної печі [12]. З робіт [17,18] відомо, що у фазі γ ланцюги брому вздовж 

напрямку b розташовані періодично, а зв’язок  між атомами сусідніх ланцюжків 

в цьому ж напрямку обмежений. Таким чином, фаза γ утворює 

квазіодновимірну структуру. При нагріванні сполуки до 319 К відбувається 

перехід від фази γ у фазу β. Тобто, відбувається перехід (γ – β) з неспівмірної 

фази у співмірну фазу. При подальшому нагріванні до 332 К відбувається вже 

співмірно-неспівмірний перехід (β – α), такий перехід спостерігався також для 

типу А [17], сполук 3 стадії [17], сполук 4 стадії [13,17,19], та для типу С [17]. 

«Низькотемпературна» (йдеться все ще про кімнатні температури) фаза γ має 

значно вищий параметр невідповідності і є більш неспівмірною з графітовою 

граткою, чим високотемпературна фаза α [13,17,18]. Для пояснення сильних 

піків дифракції вздовж напрямку 푎∗ використовують модель доменних стінок 

або вводять неспівмірну елементарну комірку (a = 4,36 Å, b = 8,63 Å, y = 99,45°, 

푎∗- напрямок [110]). Сканування в напрямку 푐∗ показало зміну товщини для 

шару «графіт-бром-графіт» з 10,22 Å для фази β  до 10,44 Å для фази γ. Це 

говорить про те, що в неспівмірній фазі шар графіту не лежить в одній площині, 

виходить за її межі [12]. 

Фаза α: 

фаза α є високотемпературною неспівмірною фазою. Як і у випадку з 

фазою γ, неспівмірний напрямок для фази α це 푎∗- напрямок [19]. Проте фаза α 

не настільки неспівмірна, як фаза γ. Існування цієї фази було виявлено в 

сполуках типу А, В та С, а також в сполуках 3 та 4 стадій [13,17,19].  Для стадії 

4 відбувається співмірно–неспівмірний перехід при (342,20 ± 0,05) K. 

Неспівмірність досягає свого насичення при 355 K, при такій температурі 
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відстань між доменними стінками становить приблизно 130 Å, що приблизно 

складає 7,5 елементарних комірок, при тому, що до насичення ця відстань 

становила менше однієї елементарної комірки [19]. 

Інтенсивності піків надгратки демонструють переривчастий спад при 

нагріванні до температури співмірно – неспівмірного переходу. Спад 

інтенсивності пояснюється сходинковою функцією доменних стінок [19].  

При температурах, дуже близьких до температури співмірно –

 неспівмірного переходу неспівмірний пік співіснує із співмірним піком. 

Половина ширини співіснуючої області становить 0,2-0,4 К. Це пояснюється 

незначним розподілом хімічних потенціалів для доменних стінок. Перехід 

відбувається з твердого стану в твердий, він є повністю оборотним і для нього 

гістерезису не спостерігається [19]. 

 Якщо поглянути на температури β – α переходів для сполук  різних стадій, 

то стане помітна залежність : при зростанні номеру стадії збільшується 

температура переходу (стадія 2: 332 К і 333 К для типу B та типу A відповідно; 

стадія 3:  332 К; стадія 4: 342 К; тип С: 350 К). Ця залежність є досить дивною, 

адже важко уявити, як некорельовані вздовж c-напрямку шари графіту 

взаємодіють один з одним, впливаючи на температуру переходу. Навпаки, 

очікується, що температура переходу буде залежати від концентрації 

інтеркалянту в площині та розміру домену. 

При подальшому нагріванні сполуки відбувається процес плавлення та 

поступовий перехід α - 퐿 , тобто перехід від неспівмірної твердої в анізотропну 

рідку фазу. У фазі рідини зберігається порядок в b-напрямку, тобто рідина – це 

фактично двовимірний аналог тривимірного рідкого кристалу [19]. Анізотропія, 

імовірно, виникає через кореляцію між паралельними полібромідними 

ланцюгами [16, 17].   Перехід від анізотропної рідкої стадії  퐿  до ізотропної 

рідкої відбувається при 373,41 ± 0,10 K. В процесі плавлення перехід 

відбувається в 2 кроки.  Перший відбувається при 373 К, другий при 375,5 К. 
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Один пов’язаний з переходами   α –  퐿  та 퐿  –  퐿 , а другий з багатофазною 

площинною структурою в матеріалі [15].  

Фаза 훼 :  

фаза α  є низькотемпературною неспівмірною фазою, яка майже повністю 

ідентична фазі α, за винятком різниці в густині атомів брому в доменних 

стінках. Фаза α  спостерігалась при охолодженні фази β сполуки 4 стадії до 277 

К. Перехід від β до α  був дуже повільним, через 24 години від початку 

переходу трансформація все ще не була завершена [12].  

Фаза δ: 

Фазу δ спостерігали при охолодженні фази γ нижче 297 К. В цій фазі бром 

утворює неспівмірну структуру. За допомогою диференціальної скануючої 

калориметрії було виявлено ендотермічний пік при нагріванні до 297 К та 

екзотермічний пік при охолодженні до 286 К. Рентгенівська дифракція показала, 

що перехід δ – γ є міжшаровим впорядковано-впорядкованим переходом, що не 

впливає на несумірну структуру в площині [12]. 

Фаза ε: 

за допомогою рентгенівської дифракції було виявлено, що перехід ε – δ є 

фазовим переходом першого роду, що відбувається при 278 К під час 

нагрівання та при 237 К під час охолодження, вимірювання проводились для 

сполуки 2 стадії. З цього випливає, що перехід під час охолодження є значно 

повільнішим, ніж під час нагрівання. Більше того, зміна ентальпії для ε – δ 

переходу при нагріванні була чутлива до часу, витраченого на встановлення 

рівноваги зразка нижче температури переходу. Така чутливість до часу 

рівноваги та температури не спостерігалась для переходу плавлення при 374 К в 

цьому ж матеріалі. Це вказує на те, що кінетика переходу ε – δ значно 

повільніша чим для переходу плавлення [12]. 

 ε – δ перехід є міжшаровим невпорядковано-впорядкованим, а також 

внутрішньошаровим співмірно-неспівмірним переходом. Тобто фаза ε є 
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двовимірною співмірною фазою. Слід відзначити, що хоча і ε – δ і α  – β 

переходи відбуваються при 277 К, це абсолютно різні процеси. Перший 

спостерігається в сполуках 2 стадії і є сумірно-несумірним переходом зі зміною 

міжшарової структури. Другий спостерігається для сполук 4 стадії і є 

неспівмірно-співмірним переходом без зміни міжшарової структури. При цьому 

обидва переходи відбуваються дуже повільно [12]. 

Фаза η: 

фаза η є найменш дослідженою. Вона спостерігалась для сполуки типу С 

при охолодженні нижче 226 К. Оскільки для типу А не спостерігались фази γ, δ 

та ε, існує можливість того, що перехід фази β, що демонструє численні різкі 

дифракційні плями при охолодженні сполуки 2 стадії (тип А) між 240 та 230 К , 

це те ж саме, що перехід до стадії η при 226 К для типу С. Перехід відбувався 

повільно. Фазу вважають швидше співмірною [12]. 

 

1.2.3. Електричні та оптичні властивості графіту, інтеркальованого бромом 

 
Вже досить давно визнано, що інтеркальовані сполуки графіту мають 

цікаві, часто недосліджені властивостями. Розглянемо основні електричні та 

оптичні властивості графіту, інтеркальованого бромом. 

Оскільки шарувата структура графіту дає приблизно однакову кількість 

електронів та дірок, приблизно 10  вільних носіїв на один атом карбону, 

невеликий перехід заряду між інтеркалянтом та сусідніми площинами вуглецю 

може призвести до значного збільшення вільних носіїв в шарі вуглецю. У 

інтеркальованих сполуках вуглецю бром виступає як акцептор та збагачує шари 

вуглецю дірками. У роботі [20] описано, що випадково розташоване введення 

брому в сполуку в концентрації ≤ 6 % супроводжується зниженням опору в 

площині 휌  до «суперметалічних» значень, які значно нижчі, чим для Cu в 

температурному діапазоні 300 К > T > 1,7 К. Для зручного порівняння 휌  
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переведено в опір 푅 , що припадає на одну площину. Шар одноплощинного 

графену при температурі 300 К має опір близько 1000 Ом, а для 

інтеркальованих бромом зразків (з часом інтеркаляції 70 хв. газофазним 

методом) це значення опору зменшується до 0,5 Ом при температурі 5 К.  

Оптичні вимірювання коефіцієнта відбиття підтверджують надметалічну 

площинну електропровідність і надалі виявляють збільшення спричиненого 

допінгом підвищення рухливості та щільності носіїв. Оптично виміряна 

рухливість для високоорієнтованого піролітичного графіту (ВОПГ) при 

кімнатній температурі, інтеркальованого бромом, становить 50 000 см
В∙с

 , що в 5 

разів більше, ніж для звичайного ВОПГ. При температурі 5 К рухливість 

досягала вже 10 см
В∙с

  Діамагнітна сприйнятливість зменшується до нуля, як 

можна було б очікувати для ізольованих графенових площин, і немає ніяких 

доказів діамагнітного скринінгу, які могли б бути пов'язані з флуктуаціями у  

надпровіднику.  

 В роботі [21] було відзначено сильне зменшення провідності в с-напрямку 

для інтеркальваних бромом сполук. Значення провідності при високих 

концентраціях брому зменшується приблизно в 5 разів в порівнянні з вихідною 

речовиною (ВОПГ). Для порівняння, якщо розглянути інтеркальовану сполуку з 

калієм, значення провідності в тому ж напрямку, навпаки, зростає в 25 разів. 

Таким чином, Br призводить до утворення більш електрично ізольованих 

графітових площин (чого і прагнули досягти в роботі [20]).  

Одним із досліджень, проведених в роботі [21], було вимірювання оптичної 

провідності в площині для Br-ВОПГ з різним часом інтеркаляції та порівняння її 

з оптичною провідність для ВОПГ. Оптична провідність зразків Br-ВОПГ 

демонструє кардинальні зміни порівняно з ВОПГ. На рис. 1.8 представлено  

спектр провідності при кімнатній температурі, виміряний для ВОПГ та 5 зразків 

Br-ВОПГ з різним часом інтеркаляції [21]. 
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Рис. 1.8.  Спектр провідності різних зразків ВОПГ при кімнатній 

температурі [21] 

 

Спектри демонструють появу нових особливостей поглинання в середній 

інфрачервоній області (позначено символом стрілки на рисунку 1.8) і загальне 

послаблення провідності в спектральній області від середини інфрачервоного до 

ближнього інфрачервоного зі збільшенням інтеркаляції Br. Було виявлено 5 

відмінностей: пік близько 85 меВ, зниження спектральної ваги біля 300 меВ, 

новий пік біля 400 меВ і долина біля 450 меВ. Характерні енергії цих 

особливостей у порівнянні з опублікованими оптичними даними щодо графена, 

графіту двошарового графена дозволяють ідентифікувати їх як характерні для 

двошарового графена. Хімічний потенціал, отриманий у [21] в результаті 

моделювання, говорить про те, що лише кілька відсотків інтеркальованих 

молекул Br є іонізованими. 

В роботі [22] досліджувалась швидкість генераії дірок молекулами брому. 

Визначення кількості згенерованих вільних носії на молекулу брому 

відбувалось за допомогою аналізу спектрів магнітного відбивання в далекій 

інфрачервоній області. Для утворених  сполук графіт-бром було отримане 
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значення 0,019 ± 0,003 дірки на одну молекулу брому. Аналіз ближньої 

інфрачервоної області магнітного відбиття дав результат < 0,05 дірок на одну 

молекулу брому як для залишкових, так і для звичайних сполук. Ці результати 

сходяться з результатами, отриманими за допомогою моделювання хімічного 

потенціалу в роботі [21]. Малий коефіцієнт генерації вільних носіїв 

пояснюється тим, що бром зберігає свою молекулярну ідентичність при 

інтеркаляції. Цей висновок також підкріплений спостереженням 

низькочастотних ліній у Раманівському спектрі для графіту-брому, які є 

специфічними для інтеркальованиїх зразків і близькі до частоти коливання 

вільної молекули Br. 

 

1.2.4. Можливості практичного використання графіту, інтеркальованого бромом 

 
Хоча дослідження властивостей інтеркальованих бромом сполук графіту 

проводяться головним чином не стільки в цілях їх подальшого практичного 

застосування, скільки в цілях глибшого фізичного розуміння процесів, що в них 

відбуваються та зумовлюють ці властивості, деякі способи їх практичного 

використання все ж відомі. 

Так, в роботі [8] представлений спосіб отримання суспензій графенових 

листів на основі інтеркальованих бромом сполук графіту, використовуючи 

обробку ультразвуком для кращого процесу відшаровування. Синтез графену 

викликає інтерес через його цікаві та привабливі в плані практичного 

застосування електричні властивості. Основний спосіб отримання графену – це 

мікромеханічне розщеплення графіту. Проте, цей метод важко контролювати та 

масштабувати для застосування в промисловості. Іншим поширеним способом є 

окислення графіту, проте отриманий оксид графену потім важко відновити до 

графену. Інші методи синтезу графену також мають суттєві недоліки. Описаний 

в роботі [8] метод дешевий та легко масштабований. При утворенні 
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інтеркальованої сполуки бромом в низькій концентрації енергія зв’язку між 

шарами зменшується в 10 разів в порівнянні з чистим графітом. Когезійна 

енергія для Br  в 4 рази менша в порівнянні з OH для оксиду графену. Це 

значить, що при утворенні чистого графену видалити молекули брому буде 

значно легше, і можна очікувати кращого відшарування графіту при обробці 

ультразвуком. В результаті було досягнуто суспензії зі значним вмістом 

багатошарових пластинок розміром до 30 мкм.  

В роботі [23] як електроди в термоелементі були використані 

високовпорядковані графітові волокна, інтеркальовані бромом. В результаті 

було отримано більш високу вихідну напругу та довговічність, чим при 

використанні графітових порошкових електродів, або графітових ПАН-волокон. 

Як запевняють автори роботи [23], на основі отриманих ними результатів можна 

побачити, що термоелементи, в яких використовується волокниста 

інтеркальована сполука графіту з бромом як електродний матеріал, можуть бути 

поширені на інші системи перетворення енергії. Це може бути корисним для 

практичного застосування низькотемпературного відпрацьованого тепла, 

такого, як від електростанцій, сонячного або геотермального тепла через малі 

перепади температур і низьку робочу температуру, необхідну для активації 

осередку. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

2.1. Методика отримання рентгенівських дифрактограм з використанням 

приладу ДРОН-4-07 

Для отримання рентгенівських дифрактограм використовувався прилад 

ДРОН-4-07. Схема дифрактометра складається з трьох основних блоків (рис. 

2.1): джерело випромінювання рентгенівських променів (блок I), гоніометр 

(блок II) і блок реєстрації рентгенівського випромінювання (блок III).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Схема дифрактометра ДРОН-4-07 

 

Блок I (джерело рентгенівського випромінювання стабілізoване - ДРВС) 

потрібен для створення стабільного в часі пучка рентгенівських променів з 

достатньою для надійної реєстрації цього пучка детектором густиною їх потоку. 

Утворення рентгенівських променів відбувається в основному елементі ДРВС – 

рентгенівській трубці. Всередині трубки знаходяться катод (вольфрамова 

спіраль) та масивний заземлений анод, який охолоджується водою. Повітря в 
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об’ємі трубки відкачане до тиску 10-6 мм. рт. ст. Для розігріву катоду на нього 

подається змінна напруга (2 – 4) В. В робочому режимі до катоду прикладається 

висока напруга з від’ємною полярністю, величина якої становить (20 – 40) кВ. 

Ежектовані катодом електрони прискорюються на шляху до аноду і швидко 

гальмуються в його речовині. В результаті отримується поліхроматичне 

рентгенівське випромінювання (іонізація атомів речовини аноду утворює 

характеристичне, а гальмування в полі ядер – гальмівне рентгенівське 

випромінювання). Далі промені покидають трубку через берилієві вікна 

товщиною (0,3 – 0,5) мм.  

Іншим елементом блоку I є генераторний пристрій (ГП), за допомогою 

якого здійснюється подача напруги розжарювання катоду  та високої напруги на 

трубку. Його головним елементом є високовольтний трансформатор. Висока 

змінна напруга, що отримується на виході з трансформатора, подається на 

випрямляч з фільтром. Щоб утримувати стабільне задане значення високої 

напруги застосовується стабілізатор високої напруги, а для утримування 

постійного значення струму та керування струмом розжарювання 

використовується стабілізатор анодного струму. Застосування стабілізаторів 

струму та напруги забезпечує утворення стабільного в часі пучка 

рентгенівського випромінювання, коливання інтенсивності якого становить не 

більше 1%. 

Як ДРВС в установці використовувався блок ИРИС-М. Стабілізована 

напруга (в експерименті до 30 кВ) подавалась на рентгенівську трубку типу 

БСВ – (27 – 29). В роботі використовувалась трубка з анодом із заліза, довжини 

хвиль характеристичного випромінювання для якого становлять: 

λ(Кα1)=1,936042 Å, λ(Кα2)=1,939980 Å . При робочих напругах в (24 – 30) кВ 

струм в трубці складав (20 – 25) мА. 

Гоніометр (блок ІІ) призначений для реєстрації розсіяного на зразку 

рентгенівського випромінювання у різних напрямках відносно початкового 
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напрямку розповсюдження пучка. Досліджуваний матеріал виготовляється у 

вигляді зразка, що має плоску поверхню, та фіксується в спеціальному 

кріпленні з можливістю обертання навколо вертикальної осі. Обертаючи зразок, 

можна міняти кут ковзання (θ) пучка первинних рентгенівських променів 

відносно поверхні зразка. Змінюючи кут ковзання, можна спостерігати 

максимуми інтерференції для кутів (θi), що відповідають рівнянню Бреггів:  

2 sini id n         (2.1) 

Де  – міжплощинна відстань,  – бреггівський кут,  – порядок дифракції,  – 

довжина хвилі рентгенівських променів. Схема фокусування рентгенівських 

променів при зйомці від плоских полікристалічних зразків наведена на рис. 2.2 

(фокусування за Бреггом-Брентано). У представленій роботі досліджувалися 

зразки графіту, інтеркальовані молекулами брому, які не є полікристалічними. 

Але загальна схема дифракції відповідає рис. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Схема фокусування за Бреггом-Брентано 
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 Детектор розташовується під кутом θ до поверхні зразка, а значить під 

кутом 2θ до напрямку початкового променя (рис. 2.2).  Отже, при обертанні 

зразка навколо вертикальної вісі, детектор повинен обертатись вдвічі швидше.  

Зрозуміло, що створений рентгенівський пучок не є паралельним, а має 

горизонтальну та вертикальну розбіжність. Тому для того, щоб сфокусувати 

розбіжний пучок на вхідній щілині детектора потрібно, щоб вхідна щілина 

детектора розташовувалась на такій самій відстані R (рис. 2.2) від осі обертання, 

що і проекція фокуса трубки. Цей метод фокусування називається 

фокусуванням за Бреггом-Брентано. Фокус рентгенівської трубки, зразок та 

вхідна щілина детектора мають лежати на одному колі (фокусуюче коло). Під 

час обертання зразка радіус фокусуючого кола буде рухатись по колу 

гоніометра з постійним радіусом. При цьому, для того, щоб лежати на колі 

зразок повинен бути вигнутим по радіусу 푟 =  . Проте, це означає, що при 

зміні кута θ потрібно змінювати радіус вигину зразка, а оскільки зразок 

плаский, повного фокусування не відбувається. Тому для зменшення 

горизонтальної розбіжності, перед потраплянням рентгенівських променів на 

зразок, вони проходять через систему вузьких вертикальних щілин шириною 

(0,1 – 1,0) мм. Щоб зменшити вертикальну розбіжність застосовують щілини 

Соллера – систему горизонтальних пластин, що мають вузький зазор. Для 

збільшення світлосили методу застосовується фокус розміщеної 

перпендикулярно площині рисунка трубки. Внаслідок неточковості фокуса 

рентгенівської трубки неможливо створити зразок, що буде ідеально 

потрапляти на фокусуюче коло. Крім того, проникнення рентгенівських 

променів у зразок викликає аберації  – асиметричне розмиття та зміщення 

дифракційної лінії.  

В установці ДРОН-4-07 використовується гоніометр ГУР-9 з описаною 

вище методикою фокусування за Бреггом-Брентано. Діапазон кутів (2θ) для 
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отримання дифрактограм лежить в межах  (-110,00°) – (+168,00°) як для режиму 

неперервного сканування, так і для режиму покрокового проходження кутових 

інтервалів. Мінімальний крок детектора – 0,001°. 

Блок реєстрації рентгенівських променів (блок ІІІ, рис. 1) складається з 

детектора (1), підсилювача (2), амплітудного дискримінатора (3), інтенсиметра 

(4) та самописця (5). В установці використовувався сцинтиляційний детектор. 

Поглинання рентгенівських променів в кристалі сцинтилятору продукує оптичні 

фотони, що реєструються фотоелектричним помножувачем (ФЕП), вихідним 

сигналом якого є імпульс напруги з амплітудою, пропорційною енергії 

поглинутого кванту. Цей сигнал потрапляє на підсилювач, а далі – на 

амплітудний дискримінатор. В дискримінаторі відокремлюються сигнали із 

заданими значеннями амплітуди. Діапазон амплітуд підбирається так, щоб 

відокремити імпульси напруги, утворені фотонами Кα1,2 - ліній 

(характеристичне випромінювання речовини аноду). Далі імпульси 

потрапляють на інтенсиметр, де відбувається інтегрування імпульсів так, що 

стрілка відхиляється пропорційно до середньої кількості імпульсів в одиницю 

часу, а отже, і до інтенсивності рентгенівського випромінювання. Сигнал з 

інтенсиметра у цифровому форматі записується у відповідний файл. 

Дифрактометр працює в автоматичному режимі, який забезпечує відповідний 

керуючий комплекс. До його складу входять ПЕОМ та виконавчі механізми. 

Для роботи управляючого комп’ютера використовувалась програма “DRON”, за 

допомогою якої задавались вибрані для сканування кутові діапазони.  

 
2.2.  Методика охолодження зразків у температурному інтервалі  

110 К – 300 К з використанням камери УНРТ-180 

 

Для охолодження та підтримки низької температури зразка 

використовувалась низькотемпературна камера УНРТ-180. Така установка являє 
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собою приставку, яка підходить до дифрактометрів різних типів і призначена 

для дослідження рентгенівської дифракції на кристалічних зразках за низьких 

температур.  Установка складається з посудини холодного спаю, блока 

регулятора температури, блока живлення нагрівачів та низькотемпературної 

приставки. Низькотемпературна приставка, в свою чергу, складається з таких 

частин: основа приставки, посудина для хладоагента та корпус приладу. На рис. 

2.3 наведена принципова схема камери УНРТ-180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Схема низькотемпературної камери УНРТ-180 

  

За допомогою посадочної плити приставка встановлюється на гоніометр та 

фіксується двома прижимними гвинтами. Гвинт юстування дозволяє рухати 
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плиту, яка несе корпус приладу та посудину для хладоагента. Таким чином 

можна вивести відбиваючу поверхню зразка на вісь гоніометра. В посудині для 

хладоагента розташовується випаровувач, трубка для азоту, запобіжний 

пристрій у вигляді фторопластової посудини, охолоджувач та контактний 

пристрій. До корпусу приладу входить знімна частина, яка утворюється 

частиною теплоізоляції і повітряними камерами, закритими лавсановою 

плівкою, які створюють систему газовивідних каналів. Перед вихідними 

отворами розміщено нагрівач. Для контролю рівня рідкого азоту в сосуді 

використовується поплавковий рівнемір. Контактний пристрій розташовується 

на дні посудини для хладоагенту і виконує роль сигналізації про відсутність в 

сосуді азоту.   

Потік парів рідкого азоту від посудини з хладоагентом через охолоджувач 

потрапляє в трубку,  далі нагрівається до потрібної температури та надходить в 

робочий об’єм приладу, охолоджуючи зразок (рис. 2.3). Регулювання 

температури потоку парів та зразка відбувається за допомогою нагрівача, який 

розміщений в потоці газу. За допомогою випаровувача, який являє собою 

нагрівач, розташований в посудині для хладоагента, можна контролювати 

швидкість випаровування азоту, а отже, і об’єм парів, які охолоджують зразок. 

Щоб уникнути небажаного обмерзання, перед виходом в атмосферу азот 

проходить через встановлений перед вихідними отворами газовідвідних каналів 

нагрівач.   

Вимірювання температури зразка відбувається за допомогою мідь-

константанової термопари. Термостатування неробочих кінців термопари 

здійснюється в посудині холодного спаю, наповненій льодом, що тане. Задання 

потрібної температури виконується вручну, регулюючи режими роботи 

нагрівача та випаровувача. Підтримка встановленої температури відбувається 

автоматично за допомогою системи ВРТ-2 (високоточний регулятор 

температури) та тиристорного підсилювача, які скомпоновані у вигляді двох 
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окремих блоків: блок живлення нагрівачів та блок регулятора температури. 

Похибка встановлення температури  (±1 К), напруга, що подається на установку 

– 220 В, максимальна потужність – 0,8 кВт. 

При зйомці рентгенівського максимуму від шарів інтеркалянта                 (
02 68,50   при 300T   К) крок сканування складав 0(2 ) 0,05   , час 

накопичення сигналу у точці 3 7    с.  

 

2.3. Методика обробки рентгенівських дифрактограм 

 

Обробка одержаних дифрактограм здійснювалася за допомогою програми 

PeakFit 1.04. Значення кутів та відповідних їм інтенсивностей випромінювання 

записані в форматі .dat та завантажувались в програму командою «File > Read 

Data File». Далі за допомогою команди «View > Data Graph» вручну, у разі 

необхідності, командою «Section» корегувалась область, в якій відбуватиметься 

обробка дифрактограми    (рис. 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Виділення робочої області дифрактограми – жовті вертикальні 

лінії обмежують робочу область (T  = 190 K). Вертикальна вісь – інтенсивність 

(імп/c), горизонтальна – кут 02 .  
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Після виділення потрібної області відбувалася обробка дифрактограми: 

команда «Process > Curve–Fit». Першою для обробки обирається 

дифрактограма, отримана без охолодження, тобто при кімнатній температурі. 

Значення роздільної здатності обиралось максимальним. Значення фонової 

інтенсивності підіймалось вручну. Після цього відбувалась апроксимація 

максимуму амплітудною функцією Войгта, яка має вигляд: 
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                       (2.2)  

де 
0a  – амплітуда, 푎  – положення центру, 2a  (Width1), 3a  (Width2) –  

відображують гауссову та лоренцову складові ширини загального 

апроксимуючого контура. На рис. 2.5 представлено скрин екрану при 

апроксимації експериментального контура відповідною функцією Войгта. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Перший етап апроксимації експериментального контура функцією 

Войгта (T = 293 K) 
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У програмі реалізовано алгоритм оптимізації функціоналу, побудованого 

з нев’язок експериментального та апроксимуючого контурів,  який базується на 

методі градієнтного спуску. На рис. 2.6 наведено скрин екрану, який відповідає 

остаточній підгонці апроксимуючого контуру до експериментального. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Етап завершення апроксимації та визначення параметрів 

апроксимуючого контуру (T = 293 K) 

 

При  оптимізації функціоналу (підгонці контуру) на цьому етапі усі 

параметри  0a – амплітуда, 1a – положення центру, 2a  (Width1), 3a  (Width2), а 

також рівень фону (Bkgnd) варіювалися.  Після апроксимації функцією Войгта 

та визначення всіх параметрів апроксимації для дифрактограми за кімнатної 

температури створювалась маска кривої, тобто зберігались її параметри. Це 
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робилось тому, що немає ніяких фізичних причин для зміни форми кривої зі 

зміною температури, мусить мінятись лише положення піку.  

Далі оброблялися файли, що відповідають нижчим температурам. На рис. 

2.7 та рис. 2.8 показано, як виглядає контур максимуму, що відповідає кімнатній 

температурі, та експериментальні контури того ж максимуму при температурах 

200 К та 120 K відповідно. При підгонці контурі використовувалася «маска» від 

контура при температурі 293 К, при цьому варіювалися тільки параметри 0a  , 1a   

та рівень фону (Bkgnd).  Помітно, що при зменшенні температури відбувається 

зміщення піку відбивання від інтеркалянта у бік більших кутів дифракції. Таке 

зростання відображує зменшення параметру ідентичності при зменшенні 

температури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Зсув максимуму відбивання від шарів інтеркалянта в область 

більших кутів дифракції  при температурі  T = 200 K 
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Рис. 2.8. Зсув максимуму відбивання від шарів інтеркалянта в область 

більших кутів дифракції  при температурі  T = 120 K 

Отже, для температур 293T   К при обробці дифрактограм  фіксувалися  

значення параметрів 2a  (Width1), 3a  (Width2), тоді як параметри 0a , 1a  та рівень 

фону (Bkgnd) варіювалися. Після проведення апроксимації кожної з 

дифрактограм застосовувалась команда «Review > List Start», яка виводить на 

екран всі дані дифрактограми, в тому числі і шукане значення положення піку.  
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РОЗДІЛ 3. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

3.1.  Дослідження температурної залежності періоду ідентичності інтеркалянта 

в діапазоні температур 110 К - 300 К 

 

У представленій роботі досліджувалися ІСГ з бромом, якім відповідає третя 

стадія інтеркаляції S = 3. Стадія інтеркаляції попередньо визначалася для даного 

сімейства зразків за кутовим положенням основних максимумів відбивань від 

шарів інтеркалянта.  

Після обробки дифрактограм та отримання залежностей 2θm(T) за формулою 

Бреггів визначався період ідентичності ІСГ: 

 

sins
m

nI
2





     (3.1) 

 
де n – порядок відбивання від шарів інтеркалянта (008); для випромінення 

Fe(Kα1,2) довжина хвилі  1 2(K ) 2 (K ) / 3       =1,93735 Å.  

При кімнатній температурі для S = 3 експериментально визначений період  

ідентичності складає 13 76sI ,  Å, що з точністю до 0,01  Å збігається з 

розрахованим значенням 002s iI d Sd   при 002 3 40d ,  Å та  3 60id ,  Å. 

Таким чином, було одержано набір залежностей ( )sI T , які записувались в 

різні дні впродовж тривалої роботи. Однак, перш ніж розглянути отримані 

залежності ( )sI T  та обчислені за ними значення коефіцієнта лінійного 

теплового розширення зразків важливо максимально коректно врахувати 

похибку визначення параметра ідентичності. Така похибка має дві складових  – 

систематичну (зумовлену точністю визначення кутового положення 

рентгенівського максимуму), та випадкову.  
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Оцінимо абсолютну систематичну похибку sI . Диференціюванням 

рівняння Бреггів (3.1) отримаємо 2 sin 2 cos 0   s sI I , звідки 

 

ctgs sI I         (3.2) 

 

Оскільки 0
m 32  , 13 76sI ,  Å, а для гоніометра ГУР-9 приладу ДРОН-4-07 

абсолютна похибка визначення кута 0(2 ) 0,01   , маємо  0,002sI   Å.  

Щодо випадкової похибки, то вона визначається впливом різних факторів, 

таких як: неконтрольована зміна якості контакту термопари при охолодженні 

зразка, можлива неконтрольована зміна нахилу зразка за рахунок лінійного 

розширення елементів тримача зразків, людський фактор, що впливає на 

стабільність підтримання потрібної температури та на швидкість її зміни,  

градієнти температур у зразку. Крім того, відмінність температури та вологості 

повітря у різні дні може впливати на роботу реєструючої апаратури і 

стабілізаторів напруги та струму рентгенівської трубки. Усі ці фактори можуть 

спотворювати отримані спектри. Їх урахування виконувалося наступним чином: 

1. Спочатку було відкинуто ті експериментальні залежності ( )sI T , на яких 

спостерігались випадкові сильні скачки параметру sI .  

2. На відібраних залежностях ( )sI T  відбиралися монотонні ділянки, які 

припадали на різні інтервали температур. Тому весь інтервал температур 

розбивався на менші температурні діапазони і подальша робота проводилась 

в окремих температурних діапазонах, до кожного з яких відносилось по 

декілька монотонних залежностей ( )sI T . 

3. У кожному температурному діапазоні для кожної з наявних для нього 

залежностей ( )sI T  визначався коефіцієнт лінійного теплового розширення  
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1s

s

I
T I


  


      (3.3) 

   < 퐼 > - середнє значення sI  по діапазону. Отримувався ряд значень 

відповідно {α1(T)},{α2(T)},…,{αn(T)}.  

4.  Далі відбувалось усереднення значень α для кожного діапазону. Процедуру 

усереднення нижче показано на прикладі температурного діапазону T = (240 –

 290) K. Для даного температурного діапазону було відібрано три монотонні 

залежності ( )sI T , отримані у різних температурних сканах; відповідні дані на 

рис. 3.1 позначені червоним, чорним та зеленим кольорами відповідно. 

230 240 250 260 270 280 290 300
13,76

13,77

13,78
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, A  120-290

 140-300
 spline in terpolation 
 260-300

 

Рис. 3.1. Усереднення значень коефіцієнта лінійного теплового 

розширення α в діапазоні температур T = (240 – 290) K. 
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Як видно з рисунка, червона та чорна лінії лежать досить близько одна до 

одної, в той час, як зелена лінія суттєво відхилилась до більших значень sI  та 

ще й має інший кут нахилу. Тому, при усередненні значення, що лежать на 

зеленій лінії, не брались до уваги. Для інших двох залежностей були визначені 

значення коефіцієнта лінійного теплового розширення, які склали: α = (3,3 – 3,4) 

⋅ 10-5 K-1 та α = (3,7 – 3,8)⋅10-5 K-1 для червоної та чорної ліній відповідно. Тоді 

середнє значення було взято α1 = 3,6⋅10-5 K-1, що відповідає синій прямій. Дві 

сині точки, які потім увійшли до фінальної залежності ( )sI T  у всьому діапазоні 

температур, було отримано інтерполяцією кубічними сплайнами по шести 

чорних точках. Як видно з графіка, абсолютна похибка визначення коефіцієнта 

  визначається діапазоном кутів між червоною та чорною апроксимуючими 

лініями і не перевищує Δα = 0,2⋅10-5 K-1. Подібним чином було визначено 

залежності ( )sI T  та значення коефіцієнту ( )T  для всіх інших температурних 

діапазонів.  

У результаті було отримано таку експериментальну залежність (рис. 3.2):  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Експериментальна температурна залежність періоду ідентичності 

інтеркальованого бромом графіту третьої стадії 
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Як видно з рис. 3.2, на графіку можна виділити три лінійні ділянки, які 

мають різні кути нахилу залежності ( )sI T до осі температур, отже, і різні 

коефіцієнти лінійного теплового розширення. На ділянці I (T = 250 – 290 K) 

коефіцієнт складає αI = (3,6 ± 0,2)⋅10-5 K-1. При температурі Ti1 ≈ 250 K 

спостерігається зміна кута нахилу залежності ( )sI T , так що на ділянці II (T = 

180 ÷ 250 K)  коефіцієнт αII = (2,8 ± 0,2)⋅10-5 K-1. Нарешті, при температурі Ti2 ≈ 

180 K кут нахилу ( )sI T знову зменшується, при цьому на ділянці ІІІ (T = 108 –

 180 K) коефіцієнт αIII = (2,4 ± 0,2)⋅10-5 K-1. 

Існування температурних діапазонів І, ІІ та ІІІ, яким відповідають різні 

значення коефіцієнта лінійного теплового розширення, може свідчити про те, 

що при температурах Ti1 ≈ 250 К та Ti2 ≈ 180 K  відбувається структурна 

перебудова в шарах інтеркалянта, яка супроводжується змінами взаємодії 

атомів Br з найближчими шарами графіту. В роботі [12] описується фазовий 

перехід β – η, який відбувався при охолодженні інтеркальованої бромом 

сполуки графіту другої стадії до температури близько 240 К. Можливо, 

подібний процес відбувався і в досліджуваних нами зразках третьої стадії при 

температурі в 250 К. Фазових переходів, що відбуваються при 180 К, в роботі 

[12] не описано. 

 

3.2. Моделювання дифрактограми HK0 графіту, інтеркальованого бромом 

 

Більш детальну інформацію про можливість існування перебудови у шарі 

інтеркалянта можна отримати при дослідженні відносної інтенсивності та 

кутового положення рентгенівських рефлексів типу HK0, що відповідають 

дифракції на атомах Br, оскільки такі дані розширюють можливості аналізу 

структурної амплітуди системи, утвореної шарами інтеркалянта. 

Експериментальна схема отримання таких рефлексів наведена на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Отримання рефлексів (HK0) для зразків графіту, інтеркальованого 

бромом 

  

Отже, на наступному етапі роботи планувалося експериментально дослідити 

параметри рентгенівських рефлексів типу HK0, які відповідають дифракції на 

шарах інтеркалянту, у діапазоні температур 110 К - 300 К, особливо, в околі 

температур Ti1 та Ti2. рефлексів. Однак, через об’єктивні причини (карантин) 

вирішити цю задачу на сьогодні не було можливості. Проте, вона залишається 

актуальною на подальше. Тому було виконано моделювання очікуваних 

дифрактограм  HK0 як для чистого графіту, так і для структури інтеркалянту, 

що описана у літературі [8]. 

Структура інтеркалянту. Для обчислення було використано модель 

структури інтеркалянта, запропоновану у роботі [10]. Згідно [10], плоский шар 

Br2 описується ортогональною елементарною коміркою (√3х7)а з параметрами 

(а=17,22 Å, b=4,26 Å). Обчислення міжплощинних відстаней відбувалось 

виходячи з квадратичної форми орторомбічної сингонії: 

 

   
2 2 2

2 2 2 2
1 H K L

d a b c
          (3.4) 
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Кутові положення піків (2) визначались згідно формули Бреггів (3.1). Довжина 

хвилі λ приймалась тією ж, що й при отримані 00L дифрактограм (λ = 1,937354 

Å). Отримані результати представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Міжплощинні відстані (d) та брегівські кути (2 ) для максимумів ΗΚ0 
структури інтеркалянту [10] (2θ < 80°) 

  

 

 

(HK0) (100) (010) (110) (200) (020) (210) (120) (220) (300) (310) 

d, Å 17,22 4,26 4,135 8,61 2,13 3,818 2,114 2,067 5,74 3,42 

2° 6,45 26,28 27,09 12,92 54,10 29,39 54,54 55,87 19,43 32,90 

(320) (400) (410) (420) (500) (510) (520) (600) (610) (620) (700) 

1,997 4,305 3,028 1,909 3,444 2,678 1,811 2,870 2,380 1,710 2,460 

58,03 26,01 37,31 60,98 32,67 42,40 64,65 39,45 40,03 68,99 46,38 

(710) (720) (800) (810) (820) (900) (910) (10.00) (10.10) (11.00) 

2,130 1,610 2,153 1,921 1,514 1,913 1,745 1,722 1,596 1,565 

54,09 73,96 53,49 60,55 79,55 60,83 67,42 68,46 74,71 76,45 
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Рис. 3.4. Штрих-діаграма HK0 рефлексів інтеркалянту (квадратична форма (3.4)) 

 

Структура графіту. Обчислення параметрів (d, 2 ) графіту виконувалося 

двома шляхами. Перший – з використанням квадратичної форми для 

гексагональної сингонії  

   
2 2 2

2 2 2
1 4

3
H HK K L

d a c
 

         (3.5) 

 

де a = 2,467 Å. Результати обчислень наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 
Міжплощинні відстані (d) та брегівські кути (2  ) для максимумів ΗΚ0 
структури графіту [5] (2θ < 80°, квадратична форма (3.5))  
 

(HK0) (100) (010) (100) (010) (110) (110) 

d, Å 2,146 

2° 53,924 
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Крім того, положення піків ΗΚ0 було розраховано за допомогою 

програмного пакету VESTA 3 (Visualization for Electronic and Structural 

Analysis). Результати обчислень зійшлись з обрахованими за допомого 

квадратичної форми. 

Таким чином було виявлено всього одне положення в діапазоні 2θ < 80 ° для 

ΗΚ0 рефлексів ліній графіту: 53,924 ° - обраховане вручну і 53,917 ° - 

обраховане за допомогою програми значення для сімейств площин (100), (010), 

(100), (010), (110) та (110).  

Отримані значення кутів, що відповідають максимумам HK0, будуть 

використані у подальшому експериментальному дослідженні структури сполук 

графіту, інтеркальованих бромом. Знаючи ці положення, ми зможемо 

спостерігати за їх зміною в процесі охолодження зразка, отже, зможемо 

визначити зміну міжплощинної відстані для різних HK0 сімейств площин 

інтеркалянта. Таким чином можна зафіксувати можливі зміни в структурі 

брому, такі як прогнозовані фазові переходи при температурах 180 К та 250 К. 
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ВИСНОВКИ 

 

1.  Відпрацьовано методику дослідження кристалічної структури сполук 

графіта, інтеркальованих бромом, у діапазоні температур  110 К – 300 К з 

використанням рентгенівського дифрактометра ДРОН-4-07 та 

низькотемпературної  камери УНРТ-180.  

2. Експериментально отримано температурну залежність кутового 

положення дифракційного максимуму, що відповідає відбиванню (008) від 

шарів інтеркалянту Br2 сполуки графіту 3-ї стадії інтеркаляції, за якою 

визначено температурну залежність періоду ідентичності інтеркалянта Br2 та 

значення коефіцієнту лінійного теплового розширення в напрямку с у діапазоні 

температур 110 К – 300 К. 

3. Встановлено, що в інтервалі температур 110 К – 300 К існує три 

температурні діапазони  з різними значеннями коефіцієнту лінійного теплового 

розширення, а саме, перший: 108 К – 180 K (коефіцієнт теплового розширення 
5(3,6 0,2) 10   К-1),  другий: 180 К – 250 K ( 5(2,8 0,2) 10   К-1) та третій: 

250 К – 300 K 5(2,4 0,2) 10   К-1). Існування таких температурних діапазонів 

може свідчити про те, що при температурах 250T   К та 180T   К  

відбувається структурна перебудова в шарах інтеркалянта, яка супроводжується 

змінами взаємодії атомів Br з найближчими шарами графіту. 

4. На основі моделі структури шарів інтеркалянту, представленій у 

літературі, розраховано систему рефлексів   (HK0), яка буде використана при 

подальших експериментальних дослідженнях температурних фазових 

перетворень у сполуках графіту, інтеркальованих бромом. 
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