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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасний розвиток науки та техніки вимагає
створення нових матеріалів для приладів різного функціонального
призначення, зокрема, хімічних джерел струму. Виконані останнім часом
дослідження показали, що суттєвого прогресу у вирішенні даної проблеми
можна досягнути при використанні твердих фторидпровідних електролітів.
Вони успішно можуть бути використані не лише в хімічних джерелах
струму, в тому числі і в літієвих, але й в сенсорах, йон-селективних
електродах, генераторах фтору тощо.
За оцінками фахівців питома енергія хімічних джерел струму, в яких
перенос заряду між електродами реалізують за допомогою йонів фтору, у
залежності від комбінації електродних та електролітних матеріалів може
бути більшою за питому енергію деяких літієвих джерел струму.
Серед відомих на сьогодні фторидпровідних фаз найкращі
електропровідні характеристики властиві фторидам металів із структурами
флюориту та тісоніту. Непогану електропровідність мають фториди, що
утворюють структурний тип гагариніту, але у порівнянні з першими їх
властивості практично не досліджені.
Особливу увагу привертають до себе фторидпровідні фази на основі
фторидів плюмбуму (ІІ) та стануму (ІІ). Наявність в йонах цих металів
неподіленої електронної пари обумовлює деформацію їх електронної
оболонки та високу поляризованість катіонів, що в свою чергу спричинює
високу фторид-іонну провідність уже при температурах близьких до
кімнатної.
Незважаючи на значну кількість накопиченого на сьогодні матеріалу
щодо йонної провідності фторидних сполук флюоритової та тісонітової
структури, взаємозв’язок між складом, будовою та структурою таких фаз,
зокрема складних фторидів плюмбуму, стануму та рідкісноземельних
елементів однозначно не встановлено, практично не досліджені
електропровідні властивості фторидпровідних фаз гагаринітової структури.
Вкрай обмежена інформація про залежність транспортних властивостей
твердих розчинів гетеровалентного заміщення катіонів плюмбуму та стануму
катіонами рідкісноземельних елементів від складу та природи замісника, про
електронну провідність таких фаз, про рухливість аніонів фтору в залежності
від місця розташування в кристалічній гратці, локального оточення та
характеру зв’язку М-F.
Із огляду на викладене вище, виявлення взаємозв’язку між складом,
структурою та транспортними властивостями фторидпровідних фаз з метою
створення на їх основі нових матеріалів з поліпшеними характеристиками
для електрофізичних приладів різного функціонального призначення,
насамперед хімічних джерел струму, є актуальною не лише науковою, але й
прикладною проблемою сьогодення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт
Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України:

2

“Синтез та транспортні властивості нових сполук з високою іонною
провідністю на основі складних фторидів та оксидів свинцю, олова та
цирконію” державний реєстраційний номер 0115U002222 (2015-2017 рр.);
“Синтез та властивості складних фторидів на основі РЗЕ різних ступенів
окиснення для функціональних матеріалів оптичних та електрохімічних
пристроїв” державний реєстраційний номер 0114U007081 (2014).
Мета та задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи було
вивчення електропровідності складних фторидів плюмбуму (ІІ), стануму (ІІ)
та рідкісноземельних елементів і виявлення природи носіїв заряду в
залежності від складу та структурних особливостей синтезованих сполук.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні
завдання:
 синтезувати полікристалічні зразки фторидпровідних фаз в системах:
MF–PbF2–LnF3, KYF4–PbF2, PbF2–YF3–SnF2, PbF2–LnF3–SnF2 (М = K, Rb; Ln =
La, Ce, Nd, Sm, Gd, Ho, Yb, Y), визначити області існування твердих розчинів
та їх структурні особливості;
 дослідити електропровідність синтезованих фаз, виявити її залежність
від складу, структурних особливостей та температури;
 оцінити електронну складову провідності синтезованих фаз;
 визначити природу носіїв заряду, оцінити рухливість аніонів фтору в
синтезованих фторидах в залежності від положення в аніонній підгратці та
локального оточення;
 виконати порівняльний аналіз електропровідності синтезованих
фторидів, виконати оцінку концентрації носіїв заряду в залежності від складу
та структурних особливостей.
Об’єкт дослідження: електропровідність та природа носіїв заряду
твердих фторидпровідних фаз.
Предмет дослідження: складні фториди, що утворюються в системах
MF–PbF2–LnF3, хKYF4–(1-х)PbF2, (1-х)PbF2–хYF3–SnF2 та (1-х)PbF2–хLnF3–
SnF2 (M = K, Rb; Ln = La, Ce, Nd, Sm, Gd, Ho, Yb, Y).
Методи дослідження: імпедансна спектроскопія та зміннострумовий
мостовий метод – для дослідження електропровідності полікристалічних
зразків синтезованих фаз; поляризаційний метод Хебба-Вагнера – для оцінки
електронної складової провідності та чисел переносу йонів фтору; ядерномагнітний резонанс (ЯМР 19F) – для дослідження рухливості аніонів фтору;
рентгенофазовий аналіз (РФА) – для встановлення структури синтезованих
фторидпровідних фаз, визначення областей існування твердих розчинів
гетеровалентного заміщення.
Наукова новизна одержаних результатів. У результаті виконання
даної роботи вперше одержані наступні результати:
 встановлено,
що
електропровідність
всіх
синтезованих
полікристалічних зразків складних фторидів як гагаринітової, так і
флюоритової структур забезпечують міжвузлові (високорухливі) аніони
фтору, які в аніонній підгратці відрізняються від інших локальним оточенням
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та характером зв’язку М–F. Внесок провідності поверхні кристалітів в
загальну електропровідність синтезованих сполук не виявлений;
 показано, що серед складних фторидів флюоритових структур:
Pb1-xLnxSnF4+x, Pb1-xYxSnF4+x (структура β-PbSnF4), де Ln = La, Ce, Nd, Sm, Gd
та KxPb1-xYxF2x+2 (структура β-PbF2), найвищу елекропровідність мають
складні фториди, ізоструктурні β-PbSnF4, а саме: Pb1-xLnxSnF4+x, причому
вона тим вища, чим вища поляризуюча сила гетеровалентного замісника;
 виявлено, що електропровідність полікристалічних зразків фторидів
гагаринітової структури МPbLnF6 (M = K, Rb; Ln = La, Nd, Sm) набагато
(майже на два порядки величини) менша за електропровідність фторидів
флюоритової структури, причому у фторидів з катіоном рубідію у зовнішній
координаційній сфері вона вища , ніж у аналогічних сполук з катіоном калію
та практично не залежить від природи РЗЕ;
 методом ЯМР 19F виконано оцінку кількості міжвузлових аніонів
фтору, що забезпечують аніонну провідність синтезованих сполук.
Концентрація високорухливих аніонів фтору найвища в зразках твердих
розчинів Pb1-xLnxSnF4+x (Ln = La, Ce, Nd, Sm, Gd) та Pb1-xYxSnF4+x;
ізоструктурних β-PbSnF4;
 поляризаційним методом Хебба-Вагнера встановлено, що числа
переносу йонів фтору усіх синтезованих фторидів як флюоритової, так і
гагаринітової структур не менші за 0,95±0,04;
 показано, що електропровідність твердих розчинів Pb1-xLnxSnF4+x та
граничний вміст х в них гетеровалентного замісника (РЗЕ церієвої групи –
La, Ce, Nd, Sm) тим вищі, чим вища поляризуюча сила (менший йонний
радіус) катіону РЗЕ;
 виявлено, що при температурах нижчих за 350 К елекропровідність
синтезованих твердих розчинів практично не залежить від концентрації
гетеровалентного замісника, а при температурах, вищих за фарадеївський
фазовий перехід, вона зростає зі збільшенням концентрації останнього.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблено методики
синтезу фторидпровідних фаз в системах: МPbLnF6, KxPb1-xYxF2x+2,
Pb1-xYxSnF4+x; Pb1-xLnxSnF4+x (M = K, Rb; Ln = Y, La, Се, Nd, Sm, Gd, Ho, Yb)
та встановлено концентраційні інтервали існування твердих розчинів
гетеровалентного заміщення. Отримана інформація про залежність
електропровідності синтезованих сполук від складу та температури може
бути використана для створення нових матеріалів для електрохімічних
пристроїв різного призначення.
Дані про електропровідність досліджених фторидів гагаринітової та
флюоритової структур мають самостійне значення як довідниковий матеріал
для оптимізації умов синтезу фторидпровідних матеріалів електрохімічних
пристроїв.
Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто виконано аналіз
стану досліджень твердих фторидпровідних електролітів, розроблена
методика синтезу та синтезовано зразки для досліджень, виконано
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експерименти з дослідження електропровідності, визначення чисел переносу
та оцінки внеску електронної провідності, проведена обробка
експериментальних результатів та зроблені попередні висновки. Спектри
ЯМР 19F реєстрували та обговорювали за участю к.х.н. В.В. Трачевського
(Центр сканувальної зондової мікроскопії та резонансної спектроскопії
Національної академії наук України "SPM&RS-Центр", Інститут
металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України).
Вибір теми та основних завдань дисертаційної роботи, а також аналіз та
інтерпретація отриманих результатів, обговорення заключних висновків
виконано спільно з науковим керівником членом-кореспондентом НАН
України, д. х. н. А.О. Омельчуком та к. х. н. Р.М. Пшеничним.
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідали
та обговорювали на 11 вітчизняних та міжнародних конференціях: V
Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні
Каразінські читання – 2013» (Харків, 2013); XIV Наукова конференція
«Львівські хімічні читання – 2013» (Львів, 2013); XVI Российская
конференция «Физическая химия и электрохимия расплавленных и твердых
электролитов» (Екатеринбург, 2013); ІІ Международная конференция
«Прикладная физико-неорганическая химия» (Севастополь, 2013); ІІІ
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів
«Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи» (Луцьк, 2014);
12th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical
Chemistry: Materials Science for Energy Related Applications (Belgrad, Serbia,
2014); ХІХ Українська конференція з неорганічної хімії за участю
закордонних вчених (Одеса, 2014); Конференція аспірантів та молодих
вчених ІЗНХ НАН України (Київ, 2014); VII Український з’їзд з електрохімії
«Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво» за участю
закордонних вчених (Харків, 2015); ХVIII Наукова молодіжна конференція
«Проблеми та досягнення сучасної хімії» (Київ, 2016); The 4th International
Conference on Competitive Materials and Technology Processes (Miskolc,
Hungary, 2016).
Публікації. Основні результати дисертації викладено в 7 статтях, із
яких 6 статей опубліковані у фахових журналах, та 11 тезах доповідей на
наукових конференціях.
Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, 6 розділів,
висновків та списку використаних літературних джерел, що нараховує 231
найменувань, містить 72 рисунки і 14 таблиць, додатки. Загальний обсяг
дисертації складає 169 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи,
сформульовано її мету, визначено основні завдання дослідження, викладено
наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.
У першому розділі представлено аналіз сучасного стану досліджень
твердих фторидпровідних електролітів. Приведено модельні уявлення про
механізм іонної провідності твердих електролітів (ТЕЛ), а також методи їх
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синтезу. Виконано огляд відомих результатів із електропровідності фторидів
різного структурного типу та складу (флюорит, тісоніт, гагариніт).
Показано
перспективу
практичного
використання
твердих
фторидпровідних електролітів в електрохімічних пристроях різного
функціонального призначення, таких як хімічні джерела струму, йонселективні електроди, сенсори, генератори фтору.
На підставі аналізу експериментальних та теоретичних досліджень
фторидпровідних електролітів сформульовано мету та основні завдання
дисертаційної роботи.
Другий розділ містить перелік використаних у роботі реактивів, опис
методів синтезу вихідних речовин та дослідження провідності, виявлення
природи носіїв заряду.
Рентгенофазовий аналіз (РФА) синтезованих зразків виконували на
дифрактометрі ДРОН-3М з СuК – випромінюванням в інтервалі кутів від 10
до 80 град. Для ідентифікації дифрактограм використовували базу даних
JCPDS. Обробку дифрактограм проводили з використанням комп'ютерних
програм Match та UnitCell.
Електропровідність синтезованих фторидів досліджували методом
спектроскопії електрохімічного імпедансу в комірці з платиновими
електродами за допомогою електрохімічного модуля Autolab (Ekochemie) та
частотного аналізатора FRA (Frequency Response Analyzer) в інтервалі частот
10-1 – 106 Гц (при амплітуді вихідного сигналу 10 мВ).
Електронну провідність та числа переносу визначали поляризаційним
методом Хебба-Вагнера з вольтамперних характеристик комірки
(–)Ni+NiF2+CaF2|ФТЕЛ|Pt(+).
Рухливість аніонів фтору досліджували методом ЯМР 19F спектроскопії
на спектрометрі Bruker AVANCE AV 400 (частота 376 МГц) в інтервалі
температур (293-600) ± 2 K.
У
третьому
розділі
представлено
результати
досліджень
електропровідності та рухливості йонів фтору в складних фторидах, що
утворюються в системах MF – PbF2 – LnF3 (M = K, Rb; Ln = Y, La, Nd, Sm,
Gd, Ho, Yb).
Встановлено, що в системі KF–PbF2–LnF3 складні фториди КPbLnF6
гагаринітової структури утворюють лише РЗЕ великих розмірів (La, Nd, Sm).
Зразки синтезованих сполук мають кристалічну гратку гексагональної
сингонії (пр. гр. Р6m2). Із фторидами РЗЕ меншого розміру (Y, Gd, Ho, Yb) в
даній системі утворюються фази кубічної сингонії, ізоструктурні PbF2 (пр. гр.
Fm3m). На рентгенівських дифрактограмах синтезованих зразків
реєструються роздвоєні рефлекси, при цьому величина роздвоєння (різниця
2θ) збільшується зі зростанням дифракційного кута, що може свідчити про
утворення суміші двох твердих розчинів з дещо відмінним вмістом катіонів.
У системі RbF–PbF2–LnF3 складні фториди RbPbLnF6 гагаринітової
структури утворюються з трифторидами Nd, Sm, Gd. Вони також мають
кристалічну гратку гексагональної сингонії, але на відміну від системи з
калієм, в іншому структурному типі (пр. гр. Р6/mmm). При взаємодії
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фторидів рубідію та плюмбуму (II) з трифторидами La, Y, Ho, Yb
утворюються суміші фторидів на основі RbF–LnF3 і RbF–PbF2.
На імпедансних діаграмах в координатах Найквіста всіх однофазних
фторидпровідних сполук гагаринітової структури реєструється тільки одне
деформоване півколо, яке в області низьких частот переходить в
прямолінійну залежність. Із підвищенням температури радіус півкіл
зменшується, а самі вони зміщуються в область більш високих частот.
Отримані значення ємності комплексної провідності зразків (10-11 Ф) мають
порядок величини значно менший, ніж ємнісна складова, що характеризує
провідність поверхні кристалітів (10-9 - 10-7) Ф. Це свідчить про відсутність
внеску провідності поверхні кристалітів синтезованих сполук у їх загальну
об'ємну провідність.
Електропровідність фторидів, що містять у зовнішній координаційній
сфері катіон рубідію, приблизно на порядок величини вища за
електропровідність аналогічних сполук з катіоном калію. Серед фторидів
гагаринітової структури з катіоном калію у зовнішній координаційній сфері
найвищу провідність має фторид, що містить у своєму складі катіон лантану
(найменша поляризуюча сила). Фторидпровідні фази, що містять у своєму
складі ітрій та гольмій, мають найменшу енергію активації йонної рухливості
та найвищу електропровідність. (Табл.1).
Таблиця 1 – Характеристики електропровідності полікристалічних зразків
фторидів, що утворюються в системах MF–PbF2–LnF3 (M = K, Rb; Ln = Y, La,
Nd, Sm, Gd, Ho, Yb)
Зразок
KPbLaF6
KPbNdF6
KPbSmF6
K3/2-xPb2xGd3/2-xF6
K3/2-xPb2xHo3/2-xF6

Т, К

σ,
См/cм

357
773
361
773
342
773
329
773
308
773

3,4·10-7
6,1·10-3
1,2·10-7
1,4·10-3
1,4·10-7
3,7·10-3
4,4·10-7
4,9·10-2
1,0·10-6
5,6·10-2

∆Еа
±0,01,
еВ

Зразок

0,66

RbPbNdF6

0,65

RbPbSmF6

0,64

RbPbGdF6

0,70

K3/2-xPb2xYb3/2-xF6

0,55

K3/2-xPb2xY3/2-xF6

σ,
Т, К
См/cм
333
773
343
763
334
773
356
773
314
773

3,4·10-6
1,3·10-2
5,9·10-6
1,2·10-2
2,7·10-6
3,8·10-3
1,2·10-6
9,1·10-3
1,2·10-6
5,3·10-2

∆Еа
±0,01,
еВ
0,49
0,50
0,47
0,61
0,55

Залежність електропровідності синтезованих зразків від температури в
температурному інтервалі 293–773 К задовільно апроксимується рівнянням
Арреніуса-Френкеля в координатах lg σТ – 103/T, за допомогою якого були
визначені енергії активації провідності (Табл.1).
За результатами ЯМР 19F – спектроскопії встановлено, що у фторидній
підгратці даних сполук аніони фтору займають три структурнонееквівалентні позиції. Спектр ЯМР таких фторидів можна представити як
суперпозицію трьох складових: Р1 і Р2 гауссової форми та Р3 лоренцової
форми з різними хімічними зсувами ~ 9, -39 і -12 м.ч. відповідно (Рис. 1).
Із підвищенням температури відбувається перерозподіл площ
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склаадових си
игналів-ко
омпоненттів, що сввідчить пр
ро динам
мічну неод
днорідніссть
в си
истемі реезонуючи
их ядер ф
фтору: неерухомі (P
P1), локаально-рух
хомі (P2) та
міжвузлові (P3) йон
ни фторуу та змііну їх кількості
к
в кожн
ній позиц
ції.
Проовідність забезпечу
ують між
жвузлові йони
й
фтор
ру, про щ
що свідчатть значен
ння
1
енерргії активвації проввідності (Табл. 1)) та транссформаціія спектрів ЯМР 19
F
(Рисс. 1).
При
температурах
вищ
щих за 5000 К доміінуючою
ЯМР є
склаадовою спектрів
с
компонент (Р
( 3), що характеризуує висоокорухливві йони
фторру. Їхн
ня конц
центрація
проп
порційна площі компонентту Р3 і зрростає пр
ри збільок 1 – Траансформаація спекттру ЯМР F19
шен
нні темперратури заа рахунок Рисуно
ду
KP
PbLаF6
при
збільшен
нні
локаально руухливих аніонів фторид
ратури від
д 300 К (аа) до 510 К (б).
фторру. Так, наприкл
лад, при темпер
300 К конц
центраціяя міжвуззлових аніонів
а
фтору
ф
у фторид
ді KPbLааF6
оцін
нюється величино
ою ~ 133%, а пр
ри 510 К набуваає значен
нь 48-50%.
Кон
нцентраціяя нерухом
мих йонівв (позиціяя Р1) залишається м
майже незмінною.
Четвер
ртий ро
озділ місстить реезультати дослідж
жень транспортн
них
власстивостей
й твердих
х розчинівв в систем
мі KYF4–P
PbF2.
Однофазні твверді роозчини KxPb1-xYxF2x+2 ккубічної сингон
нії,
ізоструктурн
ні β-PbF2, утворюю
ються в інттервалі ко
онцентрац
ацій KYF4 від 47,0 до
69,00 мол. %. Залежність парааметрів елементар
е
рних ком
мірок, виззначених за
резуультатами
и РФА, від концен
нтрації геетеровалеентного з амісника задовілььно
апрооксимується парааболічною
ю залежн
ністю, що
щ не ссуперечитть прави
илу
Вегаарда і мооже бути обумовлеена вбудо
овуванням
м катіонівв калію та
т ітрію, які
я
за ррозмірами
и відрізняяються ввід катіон
нів плюм
мбуму, у структур
ру твердоого
розччину.
Годогррафи імпеедансу всііх досліджених зр
разків твеердих розчинів дан
ної
систтеми в комплекс
к
сній площ
щині Z'-Z
Z'' маютть виглядд, характтерний для
д
перееважної більшості
б
розупоряядкованих
х фаз (Рис. 2).
Аналіз залежно
остей еллектропро
овідності дослідж
жуваних зразків
з
в
від
часттоти в кооординатаах lg σ – lg f (Рисс. 3) покаазав, що ввони хараактерні для
д
перееважної більшостті тверди
их електр
ролітів і задовільнно апрок
ксимуютьься
мод
дельними уявленняями про стрибковвий механ
нізм перееносу зар
ряду, згід
дно
яком
му виконуується нааступна заалежністьь:
  f n 
 f   0 1     ,
  f 0  

де σ0 – власн
на об’ємна провідн
ність поліікристаліч
чного зраазку, f0 – частота,
ч
щ
що
хараактеризуєє перехід в частоттнозалежн
ну областть, n – пооказник сттупеню, що
щ
набууває значень від 0,,5 до 1,0. При f = f0 σf = 2σ0.
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них зразкків тверди
их розчин
нів
Рисуунок 2 – Імпеданссні діаграами поліккристалічн
K0.5P
Pb0.5Y0.5F3 (1), K0.5Pb0.5Y00.5F3 (2), K0.5Pb0.55Y0.5F3 (33) при 300 К та
K0.5P
Pb0.5Y0.5F3 при різн
них темпеературах в координ
натах Наййквіста.
Анааліз
отрим
маних
резуультатів в систем
мі приведдених
безррозмірнихх координ
нат: lg σf /σ0 –
lg f/f
/f0 дозволи
ив отримаати додатткову
інфоормацію про переенос заряяду в
дослліджувани
их зразках фтооридпроввідних фаз. Віідомо, яякщо
елекктропровіідність та мехаанізм
не
релааксаційни
их
пр
роцесів
залеежать ні від
в концеентрації н
носіїв
заряяду, ні від
в темпеератури, то в
привведеній системіі коорддинат
часттотні спеектри зр
разків різзного
склааду при різних температтурах Рисунок 3 – ЗЗалежністть дійсн
ної
описсуються однією й тією
ю ж сккладової електроппровідності твердоого
фун
нкціональн
ною залеж
жністю. Я
Якщо ро
озчину K0,55Pb0,45Y 0,55F3,1 при
п
різн
них
ця умова не
н викон
нується, тто й теемператур
рах: 1 – 3343 К; 2 – 423 К; 3 –
фун
ності 49
нкціональн
ні
залежн
93 К; 4 – 573 К; 5 – 623 К.
елекктропровіідності від
в частооти в
систтемі безроозмірних координаат різні.
Отримаані резул
льтати (Ри
ис. 4) свідчать наа користьь того, що
щ механіізм
елекктропровіідності
та
реелаксацій
йних
процесів
п
у
досліджен
них
фторридпровід
дних фазах нее залежить від темперратури та вміссту
гетеероваленттного зам
місника. Ч
Частотні спектри
с
синтезова
с
аних зразк
ків тверд
дих
розччинів різного скл
ладу при різних температу
т
урах задоовільно описують
о
ься
одніією й тією
ю ж функціональноою криво
ою.
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Рисуунок 4 – Частотні спектри
и електро
опровідно
ості поліккристалічних зразкків
KхPbb1-хYхF2х+22 при 673
3 К (а) та різному вмісті геттероваленнтного замісника х =
0,500 (1); 0,555 (2); 0,6
65 мол. чч. (3) і зр
разку K0,555Pb0,45Y0,,55F3,1 (б) при різн
них
темп
пературахх в привееденій сисстемі коо
ординат.
електроп
Залежність
провідноссті
зразк
ків із
вмістом
м гетерровалентного заамісника (KYF4), що
щ
не перевищу
п
ує 50,0 мол.%, від
в
темп
ператури задовіл
льно оп
писуєтьься ріввнянням АреніуссаФрен
нкеля (Р
Рис. 5). Залежноссті
зразк
ків з білььшим вміістом KY
YF4
маютть складнніший хар
рактер. При
П
темп
пературахх, вищих за 500 К, у
вузьк
кому інттервалі температтур
Рисуунок 5 – Залежність елекктропровіід(500–
–570 К) реєструєється різзке
ностті синтезоованих фааз від тем
мператури
и:
зросттання
електроп
провідноссті.
1 – K0,5Pb0,5Y0,5F3; 2 – K0,55Pb0,455Y0,55F3,1;
Хараактер отрииманих залежносттей
3 – K0,6Pb0,4Y0,6F3,2; 4 – K0,65Pb0,,35Y0,65F3,33.
зб
обум
мовлений
більшенняям
конц
центраціїї дефектів фтори
идної під
дгратки флюориттової стр
руктури за
2+
2
рахуунок комп
пенсації різниці
р
заарядів Pb і гетеро
овалентниих катіоніів K+ та Y3+.
Розуупорядкування аніонної піідгратки та
т збільш
шення коннцентраціії рухливвих
дефектів сприяють збіільшенню
ю рухливо
ості аніон
нів фтору..
Залежн
ності електропроовідності та енеергії акттивації провіднос
п
сті
синттезованихх фаз від концентррації KYF
F4 наведеено на риис. 6. Зі зб
більшенняям
вміссту KYF4 в синттезованихх зразках
х провідн
ність в ввисокотем
мпературн
ній
облаасті зросттає, а енеергія акти
ивації обеерненопро
опорційноо зменшу
ується (Ри
ис.
6). Т
Такий харрактер заалежностіі дає підсстави вваж
жати, щоо електропровідніссть
синттезованихх фаз забеезпечуютьь переваж
жно міжву
узлові анііони фтор
ру.
Вклад електрон
нної проовідності синтезов
ваних фтторидпроввідних фаз
ф
визн
начали методом Хебба--Вагнера з вол
льтампернних хар
рактеристтик
елекктрохіміч
чної комір
рки (–)N
Ni+NiF2+С
СaF2 | KxPb
b1-xYxF2x+22 | Pt(+). За однихх і
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тих же умовв електро
онна проввідність синтезова
с
аних фаз даної си
истеми наа 2
поряядки вели
ичини мен
нша за іон
нну. Числ
ла перено
осу йонів фтору бл
лизькі до 1,0
1
і праактично не
н залежаать від кон
нцентрац
ції KYF4 (Т
Табл. 2).

Рисуунок 6 – Залежніссть електрропровідн
ності (а) і енергії аактивації (б) тверд
дих
розччинів KxPb
P 1-xYxF2x++2 від конц
центрації KYF4 при
и 700 К.
Таб
блиця 2 – Характер
ристики п
провідноссті тверди
их розчиннів KxPb1-xxYxF2x+2 прри
573 К
Is, µA
Зрразок
A
tF
σF-, См/cм σел, См/ccм
2..6·10–3
K0,5Pb
P 0,5Y0,5F3
18.77
2.3·10–55
0.9
99
-3
–55
3..1·10
K0,55Pbb0,45Y0,55F3,1
14.99
1.8·10
0.9
94
3
-3
–55
2..9·10
K0,6Pbb0,4Y0,6F3,22
10.88
8.8·10
0.9
97
-3
–55
1..3·10
K0,65Pbb0,35Y0,65F3,3
5.88
9.4·10
0.9
93
3
М
Методом
висооко
1
темперратурної ЯМР 19
F
спектрроскопії
встаноовлено, що в структуурі
синтеззованих
фтори
идпровіддних фааз аніони
фтору
займаають
т
три
струуктурно-н
неоднорід
дні
позиціії, які від
дрізняютьься
локалььним ото
оченням та
характтером зв’’язку M––F.
Такий характер
р розподіілу
аніонівв фтору притамаанний пеереважній
й більшоссті
фториддпровідни
их
ф
фаз
Рисуунок 7 – Трансфо
ормація сспектрів ЯМР 19F флюорритової структурри.
тверрдих
р
розчинів
K0,5Pb00,5Y0,5F3
(а)
і При ннизьких температтуK0,655Pb0,35Y0,665F3,3 (б) при
п зміні ттемператтури.
рах спеектри ЯМ
МР 19F
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дослліджених
твердих
розччинів
KxPb1-xYxF2x+2
пред
дставленіі
широ
окими
асим
метрични
ими лініяями з
∆Н (ширинаа на пол
ловині
висооти) ~ 21 і 26 кГц для x
= 00,5 і 0,665 відпо
овідно
(Рисс. 7). Спектр ЯМР
зраззку K0,5Pbb0,5Y0,5F3 при
п
300 К, напрриклад, можна
м
пред
дставити як комбік
Рисунок 8 – Спекттр ЯМР 199F твердо
ого розчи
ину
націію трьох складови
их: Р1 Р
3 К (а) та 600 К (б).
і Р2 гауссової форми
и і Р3 K0,5Pb0,5Y0,5F3 при 300
лореенцевої форми
ф
з хімічним
х
ззсувом ~ 0, -71 і -31
- м. ч. ввідповідн
но (рис. 8а).
Анаалогічний
й вигляд має
м спекттр зразку K0,65Pb0,35Y0,65F3,3 (δ ~ 2, -7
74 і -33 м.ч.
м
для Р1, Р2 і Р3 від
дповідно)). Із підввищенням
м темперратури відбуваєтьься
переерозподілл інтеграл
льних інттенсивносстей сигнаалів Iр1 + Ір2 → Ір
р3 (рис. 8б).
Отрримані реззультати свідчать, що в кри
исталічній
й гратці ссинтезовааних зразкків
вже при темп
пературах
х, близьки
их до кімн
натних (3
300 К), існнують нер
рухомі (F
F1),
локаальнорухомі (F2) та високоо рухливві (F3, між
жвузлові) аніони фтору.
ф
П
При
темп
пературахх вищих за 500 К в струкктурі досслідженихх зразків доміную
ють
перееважно міжвузлов
м
і аніони ф
фтору (Ри
ис. 8). Кон
нцентрацція аніонівв фтору, що
щ
знахходяться в кожній
й позиції, пропорц
ційна площ
щі відповвідного компонент
к
ту.
При
и темпераатурі 300 К концен
нтрація мііжвузлови
их аніонівв фтору в залежноссті
від вмісту геетеровалентного заамісника складає ~ 15%, а при 600 К сягає 646
67%
%.
У п’я
ятому розділі
р
п
приведено
о резулььтати доослідженьь електрропроввідності твердих
х розчин
нів гетер
ровалентн
ного зам
міщення в систеемі
(1-хх)PbF2–хY
YF3–SnF2.
Тверді розчини Pb1-xYxSnnF4+x тетр
рагональн
ної сингоннії (пр. гр
р. Р4/nmm
m),
ізоструктурн
ні β-PbSnF4, утвворюютьсся в концентра
к
аційному інтерваалі
м
частт. YF3. П
При заміщ
щенні частини іоннів Pb2+ іонами Y3+
0  x ≤ 0,17 мол.
розм
міри елем
ментарної комірки синтезованих фторидів збілльшуютьсся.
На імпедансних
х діаграмаах Найквііста всіх досліджен
д
них зразк
ків в облассті
висооких часстот реєсструється тільки одне пів
вколо, якке при переході в
низьькочастоттну область тран сформуєтться в прямолініййну залеж
жність, що
щ
свід
дчить про концен
нтраційніі зміни в приел
лектродноому шар
рі твердоого
елекктроліту під
п дією зовнішньього елекктричного
о поля. Таакий хараактер зміни
імпеедансних діаграм типоовий дл
ля невпо
орядкованних йонпровідн
них
елекктролітів з рел
лаксаційн им процесами, зумовлееними структурн
с
ноенерргетичною
ю нееквіівалентнісстю носііїв заряд
ду – аніоонів фто
ору. Форма
отри
иманих ім
мпедансн
них діаграам свідчи
ить про відсутніст
в
сть істотн
ного внесску
проввідності поверхн
ні кристаалітів си
интезован
них фазз в їхню
ю об'єм
мну
проввідність. Із імпедаансних діааграм в координат
к
тах Боде м
методом найменш
ших
квад
дратів буула викон
нана оцін
нка парам
метрів f0, σ0 і n (модельн
не рівнянння
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проввідності)), які були викорристані для
д
анал
лізу вплииву концентрації та
темп
ператури на механізм елекктропровіідності си
интезованних фаз. Залежніссть
об’єємної прровідності дослідж
жених зразків
з
від
в
темпеератури задовілььно
описсується рівнянням
р
м Арреніууса-Френккеля, прич
чому на ккожній з них,
н
у том
му
числлі й для β-PbSnF4, у темпеературному інтерв
валі 435––475 K реєструєтьься
фарадеївсський фаззовий перрехід”, пр
переегин (Рисс. 9), так званий “ф
ритаманн
ний
білььшості твердих
т
електроллітів з флюориттовою таа антифлюритовоою
струуктурою.
Вважаю
ють,
щ
що
йогго
пояява
обумов
влена еннергетичн
но активвованими
и струкктурними
и змінам
ми
твердо
ого електрроліту, заавдяки яки
им
збільш
шується ккількість додатковвих
каналів
в електроопровідно
ості аніон
нів
фтору між місццями їх локалізац
ції.
При
темпер
Тк
певній
ратурі
практи
ично вссі мобіл
льні іоони
набуваають енерргії, досттатньої для
д
подолаання енерргетично
ого бар'єрру,
що ро
озділяє м
місця їх локалізац
ції.
Разом з цим внаслідок
к тепловвих
коливаань катіоонів плю
юмбуму та
Рисуунок 9 – Залеежність питомої
станум
му з'явлляються додаткоові
елекктропровіідності полікриссталічних
канали
и електрропровідн
ності для
д
зраззків Pb1-xYxSnF4+x від темперратури.
іонів фтору (("gate mo
odel"). При
П
подаальшому збільшен
нні темпеератури концентра
к
ація носіїїв заряду
у практич
чно
не змінюєтьься, а зб
більшенн
ня загалььної елек
ктропровіідності обумовле
о
ено
переваж
жно струуктурним
ми змінам
ми
твердогго електрроліту.
На
Н
рис. 10 пр
редставлеено
залежн
ність
еенергії
активації
електро
опровідноості си
интезован
них
зразків
в до та піссля «фарадеївськоого
фазового перехходу» від
д концен
нтрації гетеровал
г
лентного замісникка.
До температурии Тк при вм
місті YF3 910 мол
л. % дом
мінуючим
м фактороом,
изначає загальну
у електрроРисуунок 100 – Зал
лежність енергії що ви
ність, є концен
нтраційни
ий.
акти
ивації електропро
овідності твердих провідн
ц темпеератури енергії акттирозччинів» Pbb1-xYxSnF4+x
від вм
місту YF3 Вище цієї
4
ті мають тенденц
п
цію
до (1) та після
п
(2) «фарадееївського вації провідност
зменшу
уватись
при
збільшен
нні
фазоового перреходу».
концен
нтрації зам
місника.
Електрропровідн
ність синттезованих
х зразків при невиисокому вмісті
в
йон
нів
ітрію
ю (х ≤ 0,07)
0
знач
чно нижчча, ніж у вихідно
ого β-PbS
SnF4. Зраазок склааду
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Pb0.991Y0.09SnF
F4.09 має практичн
но однаккові знач
чення еллектропро
овідності зі
стеххіометрич
чною фазо
ою β-PbS
SnF4 у виссокотемпературнійй області.. У зразкаах,
що містять більшее 10,0 м
мол.% YF
Y 3, істотний ввнесок у загалььну
елекктропровіідність вносять
в
сструктурн
ні зміни твердогго електр
роліту при
п
нагрріванні (Рис.
(
11)). Найви
ищу елекктропровідність м
має зраззок склааду
Pb0.887Y0.13SnF
F4.13. У ви
исокотемп
пературніій областті вона наа порядок величини
білььша, ніж у β-PbSnF
F 4.
Для оц
цінки впл
ливу конц
центрації гетероваалентного
о замісни
ика та
темп
ператури на елек
ктропровіідність
тверрдих
е
електролі
ітів
чаастотні
спекктри провідності проаналіізовано
в ссистемі наведених
н
х безрозм
мірних
кооррдинат (Рис. 12). Із навеедених
дани
их видно, що в ко
оординатаах lg σf
/σ0 – lg f/f
/f0 залеж
жність еллектро- Рисунок 11 – Іззотерми провіднос
п
сті
проввідності зразків різного складу синтезованих
зразків
тверд
дих
від частоти
и задовіл
льно ап
прокси- розчинів Pb1-xY xSnF4+x з різни
им
муєтться одніією й тією
ю ж функкціона- вмістом гетеровал
г
лентного замісникаа.
льноою залеж
жністю. Це
Ц дає піідстави
вваж
жати, що концентр
рація гетеероваленттного зам
місника ісстотно не впливає на
елекктропровіідність і її
ї механізм
м в даній системі.
Вище, на підстааві аналіззу залежн
ності елек
ктропровіддності си
интезован
них
тверрдих розч
чинів від температу
т
ури та ко
онцентрац
ції замісниика (Рис. 9, 11) бууло
відззначено, що
щ електтропровіддність зраазків, що містять більше 10,0 мол.%
YF3, істотноо залежи
ить від рухливості аніон
нів фторру, яка зростає зі
збілльшенням
м темпераатури. А
Аналіз часстотних спектрів електроп
провідноссті
зраззка Pb0.87Y0.13SnF4.13
у ббезрозмірн
них координатахх підтвер
рджує цей
ц
4
висн
новок (Рис.
(
12
2). При різних
х темпер
ратурах частотн
ні спекттри
елекктропровіідності не
н апрокссимуютьсся однією
ю й тією ж функц
ціональноою
залеежністю.

Рисуунок 12 – Частотн
ні спектри
и електро
опровідно
ості зразкків тверди
их розчин
нів
Pb1-xxYxSnF4+xx різного складу прри 298 К та зразку
у Pb0.87Y00.13SnF4.13 при різн
них
темп
пературахх в приведених кооординатах.
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Методоом Хебб
ба-Вагнер а із вол
льтамперн
них криввих електрохімічн
ної
комірки (––)Ni+NiF2+CaF2|Pbb1-xYxSnF4++x|Pt(+) виконанна оцінк
ка вклааду
елекктронної складової в загалььну електтропровідність отрриманих фторидів.
Із
ф
дани
их, предсставлених
х на рис. 13, видно
о, що чиссла перенносу аніон
нів фторуу в
тверрдих розч
чинах бли
изькі до 11,0 та праактично не
н залежаать від ко
онцентраації
гетеероваленттного зам
місника, а електтронна пр
ровідністть на двва поряд
дки
вели
ичини мен
нша за йо
онну.
Меттодом ЯМ
МР 19F сп
пектроскопії
встановле
в
ено, що в кристаліічній граттці
синтезова
с
аних
зразків
тверд
дих
Pb1-xYxS
розчинів
р
SnF4+x анііони фтоору
займають
з
ь три різзні позиції. Спекттри
19
ЯМР
Я
F
ттвердих
розчин
нів
представл
п
ляють сообою ши
ирокі смууги
(суперпоз
(
зицію склладових сигналів
с
Р1,
Р2, Р3), ширина
ш
якких зменш
шується при
п
збільшен
з
ні темпеератури (Рис. 14).
Величина
В
а хімічноого зсуву при цьом
му
Рисуунок 13 – Залеежність чисел практичн
п
но не зм
мінюєтьсяя. Зі збілльперееносу (1),
(
іон
нної (22) та шенням
ш
темпераатури відбуваєтьься
елекктронної (3) провіідності тввердих перерозпо
п
оділ анніонів фтору
ф
м
між
розччинів Pb1--xYxSnF4+xx при 453 К.
позиціями
п
и, які вони зааймають в
струуктурі син
нтезовани
их зразківв. Доміну
уючою заа інтегралльною інттенсивністтю
у сууперпозиції стає вузька ккомпонентта (Р3), що
щ харакктеризує міжвузлоові
аніоони. При температ
т
урах вищ
щих за 450
0 К ширина смуги (∆Н), що
о відповід
дає
цій компонеенті, змееншуєтьсся при збільшенн
з
ні вмістуу гетеро
овалентноого
заміісника Таак, при Т=
=523 К таа х = 0,03
3→0,05 →0,09→0,
→
,11→0,13 мол. ч. ∆Н
∆
набууває знач
чень відпо
овідно: 5,663→5,12→
→4,94→4
4,24 →3,22 кГц. Це свідчить на
кори
исть міжввузлового
о механізм
му дифузіії йонів фтору
ф
в крристалічній гратці..

Рисуунок 14 – Спектри
и ЯМР 19F зразків твердого розчину Pb0.97Y0.03SnF4.03 при
п
темп
пературахх: 300(1),, 373 (2), 423 (3), 473
4 (4),– 523 К (55) та Pb0.89Y0.11SnF4.11
4
при 300 (а) і 523 К (б)).
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Оцін
нка кількоості аніон
нів фтору за
пл
лощею
складоових
компонент
к
тів
19
сп
пектру ЯМР
F
пр
ри
різн
них
теемператур
рах покаазала, що
о вже при
п
теемператур
рі 300 К ко
онцентрац
ція
ви
исокорухливих м
міжвузловвих аніон
нів
фтору
ф
в зр
разку Pb0.889Y0.11SnF
F4.11 склад
дає
32
2 %, а при
и 523 К – 77 % (Ри
ис. 15).
У шостому р
розділі пр
редставлеено
реезультати
и дослідж
жень елек
ктропровідності твеердих роозчинів заміщен
ння
F4+x (Ln=L
La, Ce, Nd
d, Sm, Gdd).
Рисуунок 15 – Розп
поділ ан
ніонів Pb1-xLnxSnF
F2–хLnF3–SnF
–
фторру в криссталічній гратці зрразку У системіі (1–х)PbF
2 вони
у інтерваалі
Pb0.889Y0.11SnF
F4.11 при різних
р
теемпе- уттворюютьься у ввузькому
ратуурах: неррухомі (Р
Р1), локаально ко
онцентрацій LnF3 0  x ≤ 0,2
0 і маю
ють
рухоомі (Р2) та
т рухливіі (Р3) аніоони .
кр
ристалічн
ну граттку тетр
рагональн
ної
си
ингоніїї
(пр.
гр.
Р4/nmm
m),
3+
ізоструктурн
ні β-PbSn
nF4. Чим
м більш
ший радііус каті онів Ln
n
(менш
ша
поляяризуючаа сила), ти
им меншаа їх кільккість може заміщуввати іони
и плюмбум
му
(Таб
бл. 3). Дещ
що випад
дає з цієї п
послідовн
ності гадо
оліній, алее він вход
дить уже до
ітрієєвої підгррупи РЗЕ
Е і має ін
ншу будо
ову зовніш
шньої еллектронно
ої оболон
нки
7
1
(4f 55d ).
На ім
мпедансни
их діагр амах Тааблиця 3 – Граниччний вмістт LnF3 в
разках твеердих роззчинів Pb1-x
1 LnxSnF4+x
4
синттезованихх зразківв в облласті зр
По
оляризуюч
ча
висооких
ч
частот
реєструєється
Ln3+
x max
r, Å
2
сила,
с
Z/r
тілььки одне деформоване півкколо,
La
0,1032
0
00,05
2,184
яке при перееході в ни
изькочасттотну
Ce
0,101 00,05
2,268
облаасть
в
т
трансфор
мується
Nd
0,0983
0
00,17
2,379
прям
молінійнуу залежніість. Зі зббільSm
0,0958
0
00,2
2,488
шен
нням темп
ператури радіус п івкіл
Gd
0,0938
0
00,12
2,582
змен
ншуєтьсяя, а самі вони зм
міщуютьься в область біл
льш високих
часттот. Відссутність другого високоч
частотногго півколла на комплексн
к
ній
імпеедансній площин
ні свідчи
ить про відсутн
ність прровідностіі поверххні
криссталітів синтезованих зраазків. Піідтверджеенням цьього є розрахова
р
ані
значчення ємн
ності ком
мплексноїї електро
опровідно
ості зразкків при частотах
ч
 м,
що відповід
дають мааксимальн
ним знач
ченням Z''
Z дефоррмованих півкіл. Їх
–11
чно менш
ші за ємніссть, що хаарактериззує
значчення склладають (1,0-4,0)100 і знач
-9
-7
проввідність поверхні
п
кристаліт
к
тів (10 - 10 ) Ф.
Типовіі імпедан
нсні діагр
грами на приклад
ді полікрристалічн
ного зраззку
Pb0.99Nd0.1SnF
F4.1 привед
дені на ри
ис. 16.

16
6

Залежн
ність питтомої елеектропро
овідн
ності,
щ
що
від
дповідає
власній
й
об’єємній
п
провіднос
сті
доссліджених
х
зраззків тверд
дих розчи
инів Pb1-xL
LnxSnF4+xx,
від температтури задо
овільно оп
писуєтьсяя
рівн
нянням Арреніусса-Френккеля. Наа
залеежності
кожно
ого
зр азка
у
темп
пературному інтеервалі 4550-480 К
реєсструєтьсяя перегин
н («фараадєївський
й
фазоовий
перехід»)),
при
итаманний
й
білььшості твердих електр олітів з
антифлю
флю
юоритовою
ю
і
юритовою
ю
струуктурою. Параметтри електтропровід
дностті тверди
их розчи
инів Pb1-xxLnxSnF4++x
навеедені в таабл. 4.

Рисун
нок 16 – ІІмпедансні діаграм
ми
зразку
у
Pb00.9Nd0.1SnF
F4.1
п
при
темпеературах: 1 – 300; 2 – 373; 3 –
473 К.

Табллиця 4 – Характер
ристики п
провідноссті полікр
ристалічнних зразків фторид
дів
Pb1-xxLnxSnF4++x (Ln = Laa, Ce, Nd,, Sm, Gd)
Зразок

∆
∆Еа, eВ

β-PbSnF4

0,2
0,36
0,6
0,39
0,45
0,30
0,54
0,31
0,35
0,19
0,79
0,35
0,39
0,55
0,35
0,41
0,36
0,48
0,88
0,24
0,36
0,5

Pb0,96
F4,04
0 Lа0,04SnF
Pb0,96
F4,04
0 Се0,04SnF
Pb0.95
F4.05
0 Nd0.05SnF
Pbb0.9Nd0.1SnF
F4.1
Pb0.85
F4.15
0 Nd0.15SnF
Pb0.95Sm0.05SnF
F4.05
Pbb0.9Sm0.1SnF
F4.1
Pb0.85Sm0.15SnF
F4.15
Pb0.95
F4.05
0 Gd0.05SnF
Pbb0.9Gd0.1SnF
F4.1

lg(A),
(См/см)·К
(
2,27
4,19
6,21
3,93
4,64
2,81
5,92
3,30
3,28
1,42
8,22
3,69
4,92
6,44
4,68
5,45
4,9
6,25
8,15
1,53
4,63
6,13

σ, См/ccм

Т, К

1,88·100-2
9,02·100-4
2,99·100-3
3,46·100-5
8,79·100-3
9,49·100-5
6,47·100-2
1,8·10--4
4,08·100-2
4,8·10--3
4,21·100-2
1,32·100-4
4,21·100-2
1,32·100-4
5,51·100-2
1,07·100-4
7,97·100-2
8,43·100-4
2,9·10--3
3,27·100-5
4,47·100-2
2,52·100-4

57
73
35
53
573
353
573
353
573
353
573
353
573
353
573
353
573
353
573
353
573
353
573
353

Заміщеення катііонів плю
юмбуму невеликою
н
ю кількісстю LnF3 (х ≤ 0,007)
змен
ншує елекктропроввідність тввердих ро
озчинів майже
м
на порядок величини
иу
поріівнянні з β-PbSnF
F4. Більш
ш високу електропровідніссть маютть зразки
и з
висооким (10,0 – 15,0
0 мол. %) вмістом
м LnF3. При
П однааковому вмісті
в
LnnF3
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елекктропровіідність тввердих роозчинів, заа винятко
ом тих, щоо містятьь трифторрид
3+
гадоолінію, зрростає зі зменшенн
з
ням радіусса Ln (Р
Рис. 18).

Рисуунок 18 – Залежніість питоомої електтропровід
дності (а)) та енерггії активаації
(б) ттвердих розчинів
р
Pb
P 0.95Ln0.005SnF4.05 при 473 К від радіууса катіона РЗЕ.
Свідченням вп
пливу пррироди катіону
к
Ln
L 3+ на електропровідніссть
тверрдих розч
чинів Pb1-xLnxSnF44+x може бути
б
й тее, що в ббезрозмірній систеемі
кооррдинат lgg σf /σ0 – lg f/f0 їхх частотні спектри
и провіднності не описують
о
ься
одніією функціонально
ою залеж
жністю.
19
9
Спектрри ЯМР F синтеззованих зр
разків твеердих роззчинів Pb
b1-xLnxSnF
F4+x
пред
дставляю
ють собою
ю набір ш
широких смуг, ширина
ш
якких змен
ншується зі
збілльшенням
м темпераатури, сяягаючи гр
раничних значеньь 3,10–3,2
25 кГц при
п
450––480 К (Рис.
(
19)), що віддповідає температтурному інтервалу
у, в якому
реєсструєтьсяя злом на температтурних заалежностяях провіддності в координат
к
тах
рівн
няння Арееніуса–Фр
ренкеля. Це свідчи
ить на ко
ористь тогго, що ан
ніони фтоору
в крристалічн
ній гратціі займаю
ють різні позиції, які
я відріззняються локальни
им
оточченням таа характер
ром зв’язку М–F.

Рисуунок 19 – Трансф
формаціяя спектрівв ЯМР 19F полікрристалічн
ного зраззку
тверрдого розч
чину Pb0.85Nd0.15SnnF4.15 при зростанн
ні темпераатури.
Частка міжвузл
лових ан
ніонів фттору дляя зразку твердогго розчи
ину
Pb0.99Nd0.1SnF
F4.1 при 19
90 К складдає 8%, при
п 300 К перевищ
щує 30% та
т зростаєє зі
збілльшенням
м температтури, досяягаючи 84-85% пр
ри 623 К.
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі вирішене актуальне наукове завдання,
необхідне для створення наукових засад синтезу матеріалів твердотільних
електрохімічних пристроїв різного призначення. Вперше синтезовано
фториди гагаринітової структури МPbLnF6 (M = K, Rb; Ln = Y, La, Nd, Sm,
Gd, Ho, Yb) і флюоритових структур KxPb1-xYxF2x+2 (структура β-PbF2) та
Pb1-xYxSnF4+x, Pb1-xLnxSnF4+x (структура β-PbSnF4), де Ln = La, Ce, Nd, Sm, Gd і
досліджено їх електропровідні властивості, виявлено взаємозв’язок між
електропровідністю, складом та структурними особливостями, визначена
природа та кількісна оцінка концентрації носіїв заряду.
1.
Встановлено,
що
фториди
плюмбуму,
стануму
та
рідкісноземельних елементів утворюють низку складних сполук зі
структурою гагариніту (гексагональна сингонія) та твердих розчинів
гетеровалентного заміщення із структурою флюориту, в яких аніони фтору
знаходяться в трьох структурно-нееквівалентних позиціях, що відрізняються
локальним оточенням та природою зв’язку з іонами металів. Відповідно
розрізняють нерухомі, локально-рухомі та високорухомі (міжвузлові) аніони
фтору. Електропровідність синтезованих сполук визначається міжвузловими
фторидними аніонами. Внеску провідності поверхні кристалітів
синтезованих сполук в загальну об’ємну провідність не виявлено.
2.
Показано, що концентрація міжвузлових аніонів фтору залежить
від складу та будови синтезованих сполук і зростає із збільшенням
температури. Найвища вона в зразках твердих розчинів, ізоструктурних
β-PbSnF4. За величиною електропровідності досліджені фториди можна
розташувати в наступній послідовності:
Pb1-xLnxSnF4+x > Pb1-xYxSnF4+x > KxPb1-xYxF2x+2 > КPbLnF6.
3.
Встановлено, що в твердих розчинах гетеровалентного заміщення
числа переносу аніонів фтору не менші за 0,95±0,04 і практично не залежать
від концентрації замісників. Електронна провідність синтезованих сполук на
декілька порядків величини менша за йонну.
4.
Виявлено, що на залежностях електропровідності від
температури кожного із синтезованих фторидпровідних зразків, окрім сполук
гагаринітової структури, в координатах рівняння Ареніуса-Френкеля в
температурному інтервалі 435-475 К реєструється перегин (так званий
«фарадеївський фазовий перехід»), притаманний більшості твердих
електролітів з флюоритовою та антифлюоритовою структурою і
обумовлений збільшенням рухливості аніонів фтору при збільшенні
температури. Отримані результати співпадають з даними високотемпературної ЯМР 19F спектроскопії. Ширина спектральних смуг досягає
граничних мінімальних значень (3,20-3,25 кГц) в цьому ж температурному
інтервалі.
5.
Встановлено, що при температурах, нижчих за 350 К,
електропровідність твердих розчинів в системах (1-х)KYF4 - хPbF2
(0,47х0,69), (1-х)PbF2 – хYF3 – SnF2 (0<х0,17) та (1-х)PbF2 – хLnF3 – SnF2
(0<х0,2) практично не залежить від концентрації гетеровалентного
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замісника (фториду РЗЕ), а при температурах, вищих за фарадеївський
фазовий перехід, вона зростає зі збільшенням його вмісту. Енергія активації
йонної провідності при цьому зменшується, що свідчить на користь переносу
заряду міжвузловими аніонами фтору.
6.
Показано, що у системі МF–PbF2–LnF3 (М = К, Rb; Ln = La, Nd,
Sm, Y, Gd, Ho, Yb) сполуки із структурою гагариніту утворюються лише з
катіонами РЗЕ великого радіуса (La3+, Nd3+, Sm3+). Із катіонами РЗЕ меншого
радіусу (Y3+, Gd3+, Ho3+, Yb3+) утворюються тверді розчини гетеровалентного
заміщення, електропровідність яких приблизно на порядок величини більша,
ніж стехіометричних фторидів. При цьому фторидпровідні фази, що містять
у своєму складі катіони Y3+ та Ho3+ мають найбільшу електропровідність та
найменшу енергії активації провідності. Серед фторидів, що містять в
зовнішній координаційній сфері катіон калію, найвищу електропровідність
має фторид КPbLаF6. Електропровідність фторидів, що містять у зовнішній
координаційній сфері катіон рубідію, вища за електропровідність
аналогічних сполук з катіоном калію.
7.
Виявлено, що залежність електропровідності твердих розчинів
Pb1-xYxSnF4+x; Pb1-xLnxSnF4+x (Ln = La, Ce, Nd, Sm, Gd), ізоструктурних
β-PbSnF4, від концентрації замісника має екстремальний характер з
максимумом, що знаходиться в інтервалі концентрацій 10-15 мол. % LnF3.
Електропровідність твердих розчинів Pb1-xLnxSnF4+x та граничний вміст х в
них гетеровалентного замісника (РЗЕ церієвої групи – La, Ce, Nd, Sm) тим
вищі, чим вища поляризуюча сила (менший йонний радіус) катіону РЗЕ.
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АНОТАЦІЯ
Погоренко Ю.В. Електропровідність складних фторидів плюмбуму,
стануму та рідкісноземельних елементів. – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за
спеціальністю 02.00.05 – електрохімія. – Інститут загальної та неорганічної
хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2017.
Дисертація
присвячена
дослідженню
електропровідності
полікристалічних зразків фторидпровідних фаз в системах: MF-PbF2-LnF3,
KYF4-PbF2, PbF2-YF3-SnF2, PbF2-LnF3-SnF2 (М = K, Rb; Ln = La, Ce, Nd, Sm,
Gd, Ho, Yb, Y) та встановленню характеру впливу структури та складу на їх
транспортні властивості.
Встановлено, що аніони фтору в синтезованих фторидпровідних фазах
займають три структурно-нееквівалентні позиції, які відрізняються
локальним оточенням та природою зв’язку з йонами металів.
Електропровідність синтезованих сполук визначається міжвузловими
фторидними аніонами, концентрація яких залежить від складу та будови
синтезованих сполук і зростає із збільшенням температури. Виконана оцінка
концентрації міжвузлових аніонів фтору. Найвища вона в зразках твердих
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розчинів, ізоструктурних β-PbSnF4. За величиною електропровідності
досліджені фториди можна розташувати в наступній послідовності:
Pb1-xLnxSnF4+x > Pb1-xYxSnF4+x > KxPb1-xYxF2x+2 > КPbLnF6.
На залежностях електропровідності від температури кожного із
синтезованих зразків, окрім сполук гагаринітової структури MPbLnF6, у
координатах рівняння Ареніуса-Френкеля в температурному інтервалі 435475 К реєструється перегин (так званий «фарадеївський фазовий перехід»).
При температурах, нижчих за 350 К, електропровідність твердих розчинів в
системах (1-х)KYF4 - хPbF2 (0,47х0,69), (1-х)PbF2 – хYF3 – SnF2 (0<х0,17)
та (1-х)PbF2 – хLnF3 – SnF2 (0<х0,2) практично не залежить від концентрації
фториду РЗЕ, а при температурах, вищих за фарадеївський фазовий перехід,
вона зростає зі збільшенням вмісту трифториду РЗЕ. Енергія активації йонної
провідності при цьому зменшується, що свідчить на користь переносу заряду
міжвузловими аніонами фтору.
Виконано оцінку внеску електронної складової провідності
синтезованих фаз. Встановлено, що числа переносу аніонів фтору близькі до
теоретичних і практично не залежать від концентрації замісників.
Електронна провідність синтезованих сполук на декілька порядків менша за
йонну.
Ключові слова: тверді фторидпровідні електроліти; фториди
плюмбуму, стануму та рідкісноземельних елементів; електропровідність;
числа переносу; йонна рухливість.
АННОТАЦИЯ
Погоренко Ю.В. Електропроводность сложных фторидов свинца,
олова и редкоземельных элементов. – На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук
по специальности 02.00.05 – электрохимия. – Институт общей и
неорганической химии им. В.И. Вернадского НАН Украины, Киев, 2017.
Диссертация посвящена исследованию электропроводности поликристаллических образцов фторидпроводящих фаз в системах: MF-PbF2LnF3, KYF4-PbF2, PbF2-YF3-SnF2, PbF2-LnF3-SnF2 (М = K, Rb; Ln = La, Ce, Nd,
Sm, Gd , Ho, Yb, Y) и установлению характера влияния структуры и состава
на их транспортные свойства.
Установлено, что анионы фтора в синтезированных фторидпроводящих
фазах занимают три структурно-неэквивалентные позиции, которые
отличаются локальным окружением и природой связи с ионами металлов.
Электропроводность
синтезированных
соединений
определяется
межузловыми фторидными анионами, концентрация которых зависит от
состава и строения синтезированных соединений и растет с увеличением
температуры. Выполнена оценка концентрации межузловых анионов фтора.
Самая высокая она в образцах твердых растворов, изоструктурних β-PbSnF4.
По величине электропроводности исследованые фториды можно
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расположить
в
следующей
последовательности:
Pb1-xLnxSnF4+x>
Pb1-xYxSnF4+x> KxPb1-xYxF2x+2> КPbLnF6.
На зависимостях электропроводности от температуры каждого из
синтезированных образцов, кроме соединений гагаринитовой структуры
MPbLnF6, в координатах уравнения Аррениуса-Френкеля в температурном
интервале 435-475 К регистрируется излом (так называемый «фарадеевский
фазовый переход»). При температурах ниже 350 К электропроводность
твердых растворов в системах (1-х)KYF4 – хPbF2 (0,47х0,69), (1-х)PbF2 –
хYF3 – SnF2 (0<х0,17) и (1-х)PbF2 – хLnF3 – SnF2 (0<х0,2) практически не
зависит от концентрации фторида РЗЭ, а при температурах, превышающих
фарадеевський фазовый переход, она возрастает с увеличением содержания
трифторида РЗЭ. Энергия активации ионной проводимости при этом
уменьшается, что свидетельствует в пользу переноса заряда межузловыми
анионами фтора.
Выполнена оценка вклада электронной составляющей проводимости
синтезированных фаз. Установлено, что числа переноса анионов фтора
близки к теоретическим и практически не зависят от концентрации
заместителей. Электронная проводимость синтезированных соединений на
несколько порядков величины меньше ионной.
Ключевые слова: твердые фторидпроводящие электролиты; фториды
свинца, олова и редкоземельных элементов; электропроводность; числа
переноса; ионная подвижность.
SUMMARY
Pogorenko Yu.V. Electrical conductivity of complex fluorides of lead, tin
and rare earth elements. – Manuscript.
Thesis for the degree of Candidate of Chemical Sciences in speciality
02.00.05 – electrochemistry. – V.I. Vernadskii Institute of General and Inorganic
Chemistry of the Ukrainian NAS, Kyiv, 2017.
The thesis deals with the study of the conductivity of polycrystalline samples
of fluoride-conducting phases in the systems: MF-PbF2-LnF3, KYF4-PbF2, PbF2YF3-SnF2, PbF2-LnF3-SnF2 (М = K, Rb; Ln = La, Ce, Nd, Sm, Gd, Ho, Yb, Y) and
with the ascertainment of the nature of the effect of structure and composition on
their transport properties.
It has been found the fluorine anions in the synthesized fluoride-conducting
phases occupy three structurally non-equivalent positions, which differ in local
environment and the nature of bonding to metal ions. The conductivity of the
synthesized compounds is determined by interstitial fluorine anions, whose
concentration depends of the composition and structure of the synthesized
compounds and increases with temperature. The concentration of interstitial
fluorine anions has been estimated. It is the highest in samples of solid solutions
isostructural with β-PbSnF4. The investigated fluorides can be arranged in the
following order according to conductivity: Pb1-xLnxSnF4+x > Pb1-xYxSnF4+x >
KxPb1-xYxF2x+2 > КPbLnF6.
The plots of electrical conductivity against temperature in the coordinates of
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Arrhenius-Frenkel equation in the temperature range 435-475 K for each of the
synthesized samples show a kink (the so-called “faradaic phase transition”).
At temperature below 350 K, the conductivity of solid solutions in the
systems (1-х)KYF4 - хPbF2 (0,47х0,69), (1-х)PbF2 – хYF3 – SnF2 (0<х0,17) та
(1-х)PbF2 – хLnF3 – SnF2 (0<х0,2) is practically independent of REE fluoride
concentration, and at temperatures above the faradaic phase transition, it increases
with REE trifluoride content. In this case, the activation energy of ionic conduction
decreases, which speaks for charge transfer by interstitial fluorine anions.
The contribution of the electronic component of conductivity of the
synthesized phases has been estimated. It has been found that the transport
numbers of fluorine anions are close to the theoretical ones and are practically
independent of the concentration of substituents. The electronic conductivity of the
synthesized compounds is by several orders of magnitude lower than the ionic one.
Key words: fluoride ion solid electrolytes; lead, tin and rare earth elements
fluorides; electrical conductivity; transport numbers; ion mobility.

