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Актуальність роботи.  Однією із центральних проблем  створення 

сучасних пристроїв електроніки є пошук нових функціональних матеріалів, які 

володіють кращими характеристиками порівняно із відомими на сьогодні 

промисловими аналогами. Потреби ринку ставлять перед фізиками, хіміками, 

матеріалознавцями, технологами та іншими науковцями завдання, кінцевим 

результатом якого є розробка матеріалів, які володіють унікальними 

характеристиками, що зроблять продукцію виготовлену на їх основі кращою 

та/або дешевшою, а також синтез матеріалів, які володіють наперед заданими 

властивостями. 

Велика частка існуючих матеріалів є на основі інтерметалічних сполук, 

металічних твердих розчинів чи композитів. Мультикомпонентні тверді розчини 

можуть характеризуватися унікальними напівпровідниковими, магнітними, 

електрохімічними, та гідрогенсорбційними властивостями. Сьогодні 

підвищується попит на джерела акумулювання і збереження енергії, відтак 

практичний інтерес становлять матеріали для акумуляторів. Затребуваними на 

світовому ринку є матеріали для стаціонарних металогідридних блоків, 

акумуляторів для транспортних засобів, засобів електроніки. За даними Global 

Industry Analysts, частка ринку нікель-металогідридних акумуляторів для 

гібридних електромобілів у 2020 р. становить більше 2 трлн дол. США. 

Проводячи хімічний тюнінг інтерметалічних сполук можна контролювати, 

покращувати та оптимізувати фізико-хімічні властивості. 

Діелектричні кристали із загальною формулою А2ВХ4 (і зокрема їх 

сульфатна підгрупа AВSO4) утворюють велике сімейство і привертають постійну 



 

 

увагу дослідників більш ніж століття. Одним з важливих аспектів зацікавлення 

даними кристалами є наявність у них різноманіття структурних фазових 

переходів з температурою та тиском у сегнетоелектричну, сегнетоеластичну, 

несумірну фазу і як наслідок різноманіття фізичних властивостей. При цьому 

групі А2ВХ4 притаманні фазові переходи в твердих розчинах та різноманіття 

поліморфних і політипних модифікацій. Така здатність генерувати поліморфізм 

дозволяє отримати велику кількість різноманітних кристалічних структур, які 

демонструють цікаві нелінійні фізичні властивості, такі як сегнетоелектричні, 

сегнетоеластичні, генерація другої гармоніки, люмінесценція. Також кристали 

групи А2ВХ4 за високих температур часто виявляють іонну провідність, 

знаходячи застосування як твердотільні електроліти. 

Мета роботи: синтез нових сполук та мультикомпонентних твердих 

розчинів, вивчення взаємодії металічних компонентів та дослідження їхніх 

фізико-хімічних властивостей для оптимізації кількісних параметрів для 

прикладного застосування як нових матеріалів; отримання фероїків групи А2ВХ4 

(зокрема K2SO4, (NH4)2SO4, LiNH4SO4, LiNaSO4, (NH4)2BeF4, K1,75(NH4)0,25SO4, 

K2SO4:Cu2+), експериментальне і теоретичне дослідження їх електронних, 

фононних, оптичних спектрів та їхньої трансформації під час структурних 

перетворень та дії зовнішніх фізичних полів. 

Для досягнення мети було поставлено наукові завдання: 

оптимізувати умови синтезу багатокомпонентних твердих розчинів; 

кристалохімічний аналіз досліджених фаз методами рентгенівської дифракції 

порошку та монокристалу; контроль складу та областей гомогенності 

протяжності твердих розчинів; вимірювання фізико-хімічних властивостей, 

інтерпретація отриманих результатів; аналіз впливу легуючих компонентів на 

кількісні параметри фізико-хімічних властивостей; узагальнення та 

систематизація для прогнозування цілеспрямованого синтезу нових матеріалів із 

заданими характеристиками; розробити фундаментальні основи технології 

синтезу та синтезувати вибрані кристали групи A2BX4; дослідити параметри 



 

 

комірки, термічне розширення, температурні і спектральні зміни показників 

заломлення, двопроменезаломлення; встановити вплив іонних заміщень на 

властивості кристалів; дослідити експериментально та з перших принципів 

зонно-енергетичного спектру та оптичні функції, з’ясувати вплив зовнішніх 

чинників (температури, тиску) на структурні властивості; провести кількісну та 

якісну оцінки оптичних і дилатометричних характеристик; виробити 

прогностичні рекомендації щодо змін оптико-спектральних параметрів при 

варіюванні компонентним складом твердих розчинів заміщення; встановити 

можливості отримання практичних матеріалів та конкретні способи 

застосування у пристроях функціональної електроніки. 

Основні науково–технічні результати.  

За допомогою рентгенівських спектральних методів аналізу 

(рентгенофлуоресцентна та енергодисперсійна рентгенівська спектроскопії), 

рентгенофазового та рентгеноструктурного аналізу вивчено взаємодію 

компонентів у низці систем на основі рідкісноземельного металу (R), s-, р- та d-

елементів, встановлено протяжності твердих розчинів, межі існування сполук, а 

також вплив легуючих компонентів на структурні і фазові особливості, що 

призводять до кількісних змін у фізико-хімічних властивостях. 

Встановлено, що збільшення вмісту р-елементів (Sn, Sb) у структурах 

призводить до появи частки ковалентного зв’язку. Зокрема, досліджено низку 

систем та встановлено існування п’яти неперервних рядів твердих розчинів 

заміщення зі структурою типу ZrNiAl у системах YNiIn1-xAlx, GdNiIn1-xAlx, 

TbNiIn1-xAlx, YCuIn1-xAlx, GdCuIn1-xAlx, що зумовлено, у значній мірі 

ізоструктурністю тернарних індидів та алюмінідів. У системах YNiIn1-xGax, 

GdNiIn1-xGax, TbNiIn1-xGax утворюються по два обмежені тверді розчини зі 

структурними типами вихідних сполук ZrNiAl та HoNiGa. А у системі YCuIn1-

xGax також формуються два обмежені тверді розчини різної протяжності зі 

структурами типів ZrNiAl та KHg2. Заміщення індію на германій у сполуці 

TbNiIn веде до утворення обмежених твердих розчинів зі структурами ZrNiAl та 



 

 

TiNiSi. Тверді розчини незначної протяжності зі структурою типу MgAgAs 

формуються у двох системах RNiIn1-xSbx (R = Y, Tb). Синтезовано та 

розшифровано структуру нової тетрарної сполуки GdNi2Ga3In, що 

кристалізується у власному структурному типі (просторова група Pnma). З 

метою пошуку ізоструктурних сполук до типу GdNi2Ga3In, з іншими 

перехідними металами, синтезовано зразки із платиною складу RPt2Ga3In (R = Y, 

Gd – Lu) і встановлено існування 8 тетрарних сполук складу RPt2Ga3In (R = Y, Gd 

– Yb) зі структурою типу NdRh2Sn4 (просторова група Pnma). Встановлено, що 

найбільш придатними для електрохімічного літіювання чи магніювання є 

сполуки та тверді розчини, які під час інтеркаляції Li чи Mg у структури бінарних 

фаз утворюють впорядковані тверді розчини – надструктури (структури типів 

Mn5Si3 та AuCu3 трансформуються у структури типів Hf5CuSn3 та CaTiO3, 

відповідно).  

Серії твердих розчинів на основі Tb2Ni17 демонструють високі значення 

кількостей абсорбованого гідрогену та розрядної ємності. Максимальне 

значення кулонівської ефективності сягає 95 % для твердого розчину Tb2Ni17-x-

yLixMgy впродовж 50 циклів дослідження. 

Розрахунок електронної структури сполуки LaMgSn показав, що електронна 

густина сконцентрована навколо пари атомів Mg та Sn, що характеризує слабку 

ковалентну взаємодію між ними (полікатіонні {La}δ+, поліаніонні {MgSn}δ- 

шари). Густина енергетичних станів на рівні Фермі для обох фаз вказує на 

домінуючий металічний тип зв’язку із невеликою часткою ковалентної взаємодії. 

За результатами розрахунку функції локалізації електронної густини для твердих 

розчинів Zr5Sn3Mx (М = Li, Mg) встановлено більшу енергію зв’язку між атомами 

Zr та Mg, ніж між Zr та Li , що експериментально підтверджено на прикладі 

слабшої мобільності атомів у структурі твердого розчину. 

Фізичні властивості сполук RNi2Ga3In (R = Y, Dy, Ho) показують, що Y-

вмісна сполука демонструє парамагнетитизм Паулі, а дві інші сполуки 

впорядковуються антиферомагнітно при 10,5 K та 4,4 K для Dy і Ho, відповідно. 



 

 

Розраховані за законом Кюрі-Вайса парамагнітні температури становлять 22,8 K 

і 10,8 K для DyNi2Ga3In та HoNi2Ga3In, відповідно, що вказує на домінуючий 

вплив феромагнітних обмінних взаємодій. Також ці сполуки характеризуються 

сильним впливом кристалічного електричного поля. Основний 

антиферомагнітний стан характерний для сполук GdPt2Ga3In, Gd2Pt3Ga4In і 

Tb2Pt3Ga4In. Експериментально отримані ефективні магнітні моменти для сполук 

GdPt2Ga3In і Gd2Pt3Ga4In становлять µeff = 8,28 та 8,10 µB/Gd, відповідно, що 

вказує на додаткову обмінну взаємодію 4f–5d електронів. 

Проведено комплекс експериментальних і теоретичних досліджень, 

спрямованих на з’ясування впливу структурних трансформацій в групі кристалів 

A2BX4 на їх оптико-електронні властивості. При цьому як структурні 

модифікації ми розглядаємо повне і часткове катіонне заміщення, внесення 

домішки, а також структурні фазові переходи. 

Синтезовано кристали LiNH4SO4 (в α та β модифікаціях), (NH4)2SO4, 

LiNaSO4, (NH4)2BeF4, K1,75(NH4)0,25SO4, K2SO4:Cu2+ хорошої оптичної якості, 

перевірено їх структуру та досліджено оптичні, електронні та іонні властивості, 

використовуючи комплексний підхід, що включає експериментальні 

дослідження з використанням Х-променевої спектроскопії та першопринципні 

розрахунки зонної структури в рамках теорії функціоналу електронної густини 

(DFT). Проаналізовано генезис енергетичних зон за допомогою діаграми густини 

станів та величин забороненої зони для різних обмінно-кореляційних 

функціоналів. Для перевірки достовірності результатів проведених розрахунків 

зонної структури, для вибраних кристалів використано Х-променеву 

фотоелектронну спектроскопію (XPS) та Х-променеву емісійну спектроскопію 

(ХЕS). Отримано теоретичні значення показників заломлення для основних 

кристалографічних напрямків, а також спектральні залежностi 

двопроменезаломлення у видимому спектральному діапазоні, передбачено 

існування оптичних ізотропних точок в кристалах. Всі розраховані властивості 



 

 

порівняно з наявними експериментальними результатами та проаналізовано 

узгодженість між обома наборами даних. 

Вперше проведено систематизацію даних для показників заломлення та 

двопроменезаломлення кристалів групи ABSO4 (A, B = Li, Na, K, NH4, Rb, Cs) та 

проаналізовано їх взаємозв'язки зі структурними та енергетичними параметрами. 

Показано, що параметри співвідношень Гладстон-Дейла, Лоренца та Лоренца-

Лоренца для кристалів ABSO4, як і для галогенідів лужних металів відрізняються 

від середньостатистичних, набуваючи значно більших значень. Окрім ряду 

емпіричних співвідношень, які виявляють низькі коефіцієнти кореляції і не 

можуть бути використані для прогнозування, знайдено майже функціональні 

зв’язки середнього показника заломлення із середнім параметром ґратки та 

іонного радіусу катіона лужних металів для більшості кристалів ABSO4. 

Запропоновано деякі фізичні та практичні засоби для прогнозування основних 

оптичних властивостей нових матеріалів. 

Наукова новизна. У результаті виконаної роботи вперше досліджено 

взаємодію металічних компонентів у багатокомпонентних системах  

RTIn1-xMx (R = Y, Gd, Tb; T = Ni, Cu; M = Al, Ga), TbNiIn1-xGex, RNiIn1-xSbx (R = Y, 

Tb), RNiIn2-xGax (R = Y, Gd) та споріднених; вперше визначено кристалічну 

структуру низки сполук та твердих розчинів методом порошку, монокристалу; 

встановлено межі існування твердих розчинів на основі бінарних та тернарних 

сполук. Відкриття нового структурного типу La3,65Mg30Sn1,10 методом 

монокристалу показало, що фаза є спорідненою до структурних типів CaCu5, 

Th2Ni17, Dy1,7Ag8,12Al9,18 та Ce1,71Mg17,58, однак сполука кристалізується у 

власному впорядкованому варіанті сполуки Ce1,71Mg17,58. Легування стибієм та 

нікелем суттєво покращують гідрогенсорбційні характеристики. Встановлено, 

що тетрарні сполуки RNi2Ga3In (R = Y, Gd–Tm) кристалізуються у структурному 

типі GdNi2Ga3In, а сполуки RPt2Ga3In (R = Y, Gd–Yb) – у структурному типі 

NdRh2Sn4, сполуки R2Pt3Ga4In (R = Y, Gd–Yb) мають структуру типу Y2Rh3Sn5. 

Вперше встановлено механізми електрохімічної інтеркаляції атомів літію та 



 

 

натрію у структури твердих розчинів серій GdFe2-xMx, GdMn2-xMx. Внаслідок 

електрохімічних процесів утворюються аморфні фази, які можуть бути 

перспективними для модифікаціії поверхонь у гетерогенних каталізаторах. 

Вперше проведено експериментальні дослідження Х-променевих 

фотоелектронних та емісійних спектрів для підтвердження результатів квантово-

хімічних розрахунків зонно-енергетичної структури кристалів групи ABSO4. 

Передбачено існування ізотропних точок в кристалах LiNH4SO4 та 

K1,75(NH4)0,25SO4. Вперше з’ясовано вплив часткового ізоморфного заміщення 

катіона на зонно-енергетичну структуру кристала групи ABSO4. Показано 

можливість керування в системі ABSO4 базовою характеристикою – шириною 

забороненої зони – шляхом часткового катіонного заміщення. Вперше проведено 

комплексний кореляційний аналіз зв’язків структура – зонна структура – 

рефрактивні параметри кристалів групи ABSO4. На базі найсильніших кореляцій 

запропоновано методи пошуку нових кристалів з наперед заданими оптичними 

характеристиками. Вперше досліджено нелінійнооптичні властивості кристала 

β-LiNH4SO4, з’ясовано його місце серед інших нелінійнооптичних матеріалів. 

Вперше застосовано метод дослідження температурних змін 

двопроменезаломлення для характеризації фазового переходу в кристалі. 

Досліджено поведінку рефрактивних параметрів кристала під дією одновісного 

тиску і запропоновано його як сенсор для вимірювання тиску. Вперше 

синтезовано кристали K2SO4 з домішкою Cu2+ (1,7 та 3%) та твердий розчин 

заміщення K1,75(NH4)0,25SO4 та з’ясовано вплив домішкування та часткового 

катіонного заміщення на рефрактивні властивості та зонно-енергетичну 

структуру кристалів групи A2BX4, показано можливість зміщення точок фазових 

переходів шляхом впровадження домішки. 

Практична цінність. 

Систематичний аналіз взаємодії металів у багатокомпонентних системах та 

кристалічної структури інтерметалічних сполук, твердих розчинів дозволяє 

передбачити структуру сполук, фазовий склад сплавів у споріднених системах та 



 

 

спрогнозувати фізико-хімічні властивості індивідуальних сполук чи твердих 

розчинів на їхній основі. Кристалографічні дані є важливими для неорганічної 

хімії, кристалохімії та матеріалознавства. Результати роботи щодо кристалічної 

структури сполук входять до міжнародної наукової бази Pearson’s Crystal Data, 

деякі з них депоновані в Кембриджський центр кристалографічних даних 

(Англія). Електродний матеріал на основі Zr5Sn3 демонструє ємність 160–140 

мА·год/г у літій-іонному хімічному джерелі електричної енергії (ХДЕЕ) та в 

магній-іонному ХДЕЕ – 110–90 мА·год/г за рахунок слабшої дифузії Mg. 

Інтерпретація результатів дослідження фізико-хімічних властивостей фаз у 

процесах гідрування, літіювання та магніювання є корисними при моделюванні 

та розробці нових високоенергоємних електродних матеріалів для 

металогідридних, літій-іонних чи магній-іонних хімічних джерел електричної 

енергії. Аналіз хімічного зв’язку та узагальнення інформації щодо електронної 

структури фаз дає можливість реально моделювати та оптимізовувати фізико-

хімічні властивості матеріалів. 

Результати, отримані у даній роботі, виявляють можливість керування 

фундаментальними оптичними характеристиками кристалів групи A2BX4 

(параметрами оптичної анізотропії, показниками заломлення, 

двопроменезаломленням, пружнооптичними коефіцієнтами, коефіцієнтами 

акустооптичної взаємодії, шириною забороненої зони). Таке керування 

реалізоване з використанням повних і часткових ізоморфних заміщень, 

введенням домішки перехідних металів, а також під час структурних 

трансформацій. 

На основі результатів досліджень нами запропоновані нові сенсори 

температури й тиску; нові акустооптичні модулятори та новий метод 

дослідження оптичної якості кристалів. На основі ґрунтовного аналізу 20-ти 

кореляційних залежностей для 15-ти представників групи ABSO4 виявлено 

взаємозв’язки структурних,  рефрактивних та електронних параметрів кристалів 

та запропоновано фізичні та практичні засоби для прогнозування основних 



 

 

оптичних властивостей нових матеріалів. Отримані результати опубліковано у 

міжнародних журналах з високими імпакт-факторами (RSC Advances, Optical 

Materials, Physica B: Condensed Matter,  Current Applied Physics та ін.), що є одним 

із підтверджень їхньої практичної значимості для світової та вітчизняної науки. 

Можливість практичного використання результатів роботи підтверджено 

також трьома патентами України на корисні моделі. Так, дослідження 

рефрактивних властивостей кристала (NH4)2BeF4 дозволило виявити його високу 

чутливість до дії одновісних тисків. Як наслідок нами запропоновано корисну 

модель «Пристрій  для вимірювання одновісного механічного тиску», давачем у 

якому служить кристал (NH4)2BeF4. Дана модель стосується вимірювальної 

техніки, зокрема оптичних вимірювальних систем і може бути використана для 

вимірювання механічних величин, таких як сила, тиск тощо. 

На основі дослідженого нами кристала K1,75[NH4]0,25SO4 запропоновано 

корисну модель «Пристрій для оптичного вимірювання температури». Дана 

модель стосується галузі фізики кристалів і може бути використана для 

вимірювання температури в умовах агресивних середовищ та електромагнітних 

перешкод. Запропонований пристрій дає змогу вимірювати температуру у 

широкому температурному діапазоні від 290 К до 700 К. 

В процесі експериментальних досліджень кристалів групи A2BX4 було 

вирішено дуже важливу проблему – вибору найоднорідніших і оптично якісних 

ділянок монокристалів для їх оптичних досліджень. Так нами запропоновано 

корисну модель «Пристрій для дослідження оптичної якості монокристала». 

Дана модель може використовуватись для вимірювання оптичної неоднорідності 

промислових кристалів, а також для наукових досліджень, пов’язаних з 

вивченням оптичної якості анізотропних кристалів. На противагу існуючим 

аналогам, запропонований пристрій дозволяє проводити абсолютні вимірювання 

оптичної неоднорідності в одиницях аномального кута між оптичними осями або 

аномального двопроменезаломлення, підвищує інформативність, а також 

спрощує процедуру дослідження. 
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