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АНОТАЦІЯ 

Кордан В. М. Синтез, структурні та електрохімічні характеристики 

інтерметалідів систем {La, Tb, Ti, Zr}–Mg–{Sn, Sb} та твердих розчинів на основі Tb2Ni17. 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата хімічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 02.00.01 

«Неорганічна хімія» (102 – Хімія). – Львівський національний університет імені Івана 

Франка. Львів, 2017. – Львівський національний університет імені Івана Франка 

Синтез нових сполук, дослідження структури та фізико-хімічних характеристик 

інтерметалідів є пріоритетним завданням для науковців, що працюють у напрямку 

неорганічної хімії та матеріалознавства. Основними завданнями дисертаційної роботи є 

синтез, дослідження структури та вивчення електрохімічних властивостей 

інтерметалічних сполук під час електрохімічного гідрування, електрохімічної 

інтеркаляції літію та магнію та впливу легуючих компонентів на ці процеси. Мотивація 

вибору інтерметалідів у досліджених системах (двокомпонентні, трикомпонентні, 

багатокомпонентні) – достатні розміри пустот і каналів для включення атомів гідрогену, 

літію та магнію у їхню структуру. В дисертаційній роботі вперше досліджено взаємодію 

компонентів у системах La–Mg–Sn, Ti–Mg–Sn, Ti–Mg–Sb при 400 ºС, побудовані 

ізотермічні перерізи їхніх діаграм стану, рентгенівськими методами порошку та 

монокристалу визначено та уточнено кристалічну структуру низки тернарних сполук, 

твердих розчинів, встановлено межі їхніх областей гомогенності, використовуючи 

методи рентгенівської дифракції та енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії. В 

більшості випадків в обмежених твердих розчинах на основі бінарних сполук 

утворюється статистична суміш (Mg, Sn) чи (Mg, Sb), що пояснюється близьким 

значенням атомних радіусів цих елементів.  

Встановлено, що при включенні атомів магнію в октаедричні пустоти 2b 

бінарних сполук β-La5Sn3, Y5Sn3, Gd5Sn3, Ti5Sn3, Zr5Sn3 зі структурою Mn5Si3 при 

граничному складі твердого розчину утворюються надструктури типу Hf5CuSn3. 

Кристалографічні характеристики тернарних фаз досліджених систем наведені в  

таблиці 1 (cполука La39Mg13Sn48 імовірно кристалізується в моноклінній сингонії, сполука 

La49Mg22Sn29  має невідому структуру).  



 

 

II 
Таблиця 1 Кристалографічні характеристики тернарних сполук  

Параметри елементарної комірки, Å Сполука Структурний 
тип 

Просторова 
група 

Символ
Пірсона a b c 

LaMgSn TiNiSi Pnma oP12 7,804(6) 4,693(2) 9,142(4) 
LaMgSn2 LaMgSn2 I42m tI32 8,3951(4)  – 12,5276(9) 
La6Mg23+хSn1-х Zr6Zn23Si Fm3 m cF120 14,7131(2) – – 
La39Mg13Sn48 … … m… 12,591(5) 6,102(2), 

β = 92,06(3)º 
8,157(2) 

La49Mg22Sn29 … … … … … … 
β-La5Sn3Mgx 
(0 ≤ x < 0,5) 

Mn5Si3 
Hf5CuSn3 

P63/mmc hP16 
hP17 

9,406(2)  
9,459(2) – 6,923(2) 

6,988(3) 
Zr5Sn3Mgx 
(0 ≤ x < 0,6) 

Mn5Si3 
Hf5CuSn3 

P63/mmc hP16 
hP17,2 

8,4576(4) 
8,5082(2) – 5,7797(3) 

5,8179(1) 
Ti5Sn3Mgx 
(0 ≤ x < 0,4) 

Mn5Si3 
Hf5CuSn3 

P63/mmc hP16 
hP16,8 

7,996(3) 
8,0708(7) – 5,420(3) 

5,4902(9) 
TiMg0,65Sb0,83 MgAgAs F43m cF12 6,1988(3) – – 

 
На основі бінарних сполук Y5Sn3 та Gd5Sn3 утворюються тверді розчини 

включення та надструктури Y5Sn3Mg0,8 та Gd5Sn3Mg0,8 при їхніх граничних складах. 

У таблиці 2 представлені результати електрохімічного літування деяких Sn- та Sb-

вмісних інтерметалідів з структурою Mn5Si3. Атоми перехідного чи рідкісноземельного 

металу у структурі сполук займають два положення 4d (1/3, 2/3, 0) та 6g (x, 0, 1/4), атоми p-

елементів займають положення 6g (x, 0, 1/4), тоді як для включення літію вакантними (з 

достатнім розміром) є пустоти 2b (0, 0, 0). Протяжність областей гомогенності для станідів 

є дещо більшою, що пояснюється меншим значенням різниці електронегативностей між Li 

та Sn, ніж Li Sb. Подане у таблиці 2 значення кількості Літію на формульну одиницю чи в 

атомних відсотках стосується оборотної кількості обчисленої у процесах делітування.  

Протяжність твердих розчинів включення Y5Sn3Lix, Gd5Sn3Lix синтезованих 

електрохімічним методом досягає 0,9 Li / ф.о., а термічним – 1,0 Li / ф.о. Електродний 

матеріал на основі Zr5Sn3 демонструє питому ємність 160-140 мА·год / г у літій-іонному 

прототипі хімічного джерела електричної енергії та 110-90 мА·год / г в магній-іонному. 

У таблиці 3 наведені результати електрохімічного літування для фаз на основі LaSn3 

(при струмах заряду 0,5 мА). Максимальне значення експериментальної питомої ємності (струм 

заряджання 2,0 мА) для електродів на основі La(Sn,Mg)3Lix становить ~92 мА·год / г; LaSn3Lix – 

~81 мА·год / г; (La,Tb)Sn3Lix – ~60 мА·год / г; La(Mg,Sn,Sb)3 – ~40 мА·год / г; La(Sn,Sb)3 –  

~18 мА·год / г. Атоми рідкісноземельного металу займають положення 1а (0 0 0), атоми р-



 

 

III 
елемента чи статистичної суміші на їх основі займають положення 3с (0 1/2 1/2), атоми Li 

займають октаедричні пустоти 1b (1/2 1/2 1/2). При включенні атомів літію в октаедричні 

пустоти при граничному складі утворюється надструктура типу перовскіту CaTiO3. 

 
Таблиця 2 Характеристика фаз зі структурою типу Mn5Si3 

До літування Після літування ΔV/V, 
% 

Li / 
ф.о. 

ат. % 
Li 

Zr5Sn3 
а = 8,453(2) Å, с = 5,790(2) Å,  

V = 358,2(2) Å3 

Zr5Sn3-yLix 
a = 8,475(1) Å, c = 5,810(1) Å,  

V = 361,3(1) Å3* 
0,87 0,65 8,13 

β-Zr5Sb3 
a = 8,532(2) Å, c = 5,814(2) Å, 

V = 366,5(1) Å3 

β-Zr5Sb3Lix 
a = 8,542(1) Å, c = 5,827(2) Å,  

V = 368,3(1) Å3 
0,49 0,10 1,25 

Ti5Sn3 
a = 7,996(3) Å, c = 5,420(3) Å, 

V = 300,1(2) Å3; 

Ti5Sn3-yLix 
a = 8,009(1) Å, c = 5,426(1) Å,  

V = 301,4(1) Å3* 
0,43 0,15 1,88 

Tb5Sn3 
a = 8,9075(5) Å, c = 6,5023(4) Å,  

V = 446,80(5) Å3 

Tb5Sn3-yLix 
a = 8,9229(4) Å, c = 6,5221(4) Å,  

V = 449,71(4) Å3* 
0,65 0,40 5,00 

Tb5Sb3 
a = 8,9313(7) Å, c = 6,2887(9) Å, 

V = 434,43(7) Å3 

Tb5Sb3-yLix 
a = 8,9125(4) Å, c = 6,2853(7) Å, 

V = 432,37(5) Å3* 
-0,47 0,20 2,50 

β-La5Sn3 
a = 9,4351(1) Å, c = 6,9611(1) Å, 

V = 536,66(1) Å3 

β-La5Sn3Lix 
a = 9,4443(3) Å, c = 6,9677(2) Å, 

V = 538,21(2) Å3 
0,29 0,40 5,00 

La5Sb3 
a = 9,3352(8) Å, c = 6,519(1) Å, 

V = 492,05(9) Å3 

La5Sb3-yLix 
a = 9,298(2) Å, c = 6,495(3) Å, 

V = 486,3(3) Å3* 
-1,17 0,10 1,25 

* – присутні фази LixSny чи LixSby як продукти реакцій заміщення р-елементів на Li 

 
У таблиці 4 наведені результати електрохімічного гідрування бінарних інтерметалідів та 

твердих розчинів на основі La2Mg17 та Tb2Ni17, що кристалізуються в структурному типі Th2Ni17. 

Структурний тип Th2Ni17 характеризується існуванням двох положень для великих атомів, 

наприклад, рідкісноземельного металу: 2b (0, 0, 1/4), 2с (1/3, 2/3, 1/4) та чотирьох положень для 

атомів, наприклад, d-металу чи статистичної суміші: 4f (1/3, 2/3, z), 6g (1/2, 0, 0), 12i (1/3, 0, 1/4) та 

12k (x, 2x, 0). Щодо пустот, розміри яких є придатними для включення Гідрогену, то ця структура 

має 2 типи пустот: октаедричні 6h (x, 2x, 1/4) та тетраедричні 12i (x, 0, 0). 

Найбільший вплив на корозійну стійкість та ефективність електрохімічних процесів 

здійснюють s- (Li,Mg) чи p-елементи (Sb,Bi) як легуючі домішки. Сплав Tb2Ni15,6Li0,6Mg0,8 



 

 

IV 
демонструє 95 % кулонівської ефективності протягом 50 циклів, Tb2Ni15,2Li0,6Mg0,6Sb0,6 

демонструє кулонівську ефективність на рівні ~83 % після 100 циклів заряд-розряду. 

 
Таблиця 3 Характеристика фаз зі структурою типу AuCu3  

До літування Після літування ΔV/V,  
% 

Li / 
ф.о. 

ат. % 
Li 

LaSn3 
а = 4,7693(2) Å, V = 108,48(1) Å3 

LaSn3Lix 
a = 4,7848(4)Å, V = 109,54(3) Å3 0,98 0,21 5,25 

La(Sn,Mg)3 
а = 4,7597(4) Å, V = 107,82(2) Å3 

La(Sn,Mg)3Lix 
a = 4,7660(9)Å, V = 108,26(7) Å3 0,41 0,20 5,00 

(La,Tb)Sn3 
а = 4,7468(2) Å, V = 106,96(1) Å3 

(La, Tb)Sn3Lix 
а = 4,7725(5)Å, V = 108,70(4) Å3 1,63 0,16 4,00 

La(Sn,Sb)3 
а = 4,7405(6) Å, V = 106,53(4) Å3 

La(Sn,Sb)3Lix 
а = 4,7425(9) Å, V = 106,66(7) Å3 0,12 0,05 1,25 

La(Mg,Sn,Sb)3 
а = 4,7424(5) Å, V = 106,66(4)Å3 

La(Mg,Sn,Sb)3Lix 
а = 4,7601(8) Å, V = 107,85(5) Å3 1,12 0,11 2,75 

 
Для інтерпретації будови хімічного зв’язку у 5 фазах: LaMgSn (структурний тип 

TiNiSi), LaMgSn2 (власний структурний тип), Zr5Sn3 (структурний тип Mn5Si3), Zr5Sn3M,  

M = Li, Mg (структурний тип Hf5CuSn3) використано результати розрахунку функції 

локалізації електронної густини. Встановлено, що для сполуки LaMgSn характерним є 

утворення полікатіонних [La]δ+ та поліаніонних [Mg,Sn]δ- шарів, спричинених зміщенняи 

електродної густини до атомів Mg та Sn. Густина заселеності енергетичних станів на рівні 

Фермі вказує на домінуючий металічний тип провідності. У сполуці LaMgSn2 виявлено частку 

ковалентного зв’язку, що проявляється в зменшених міжатомних віддалях між атомами Sn1–

Sn1 та підвищеній величині енергії (-iCOHP = 1,918 еВ). Заселеність густини станів на рівні 

Фермі вказує на металічний тип зв’язку та не виключає частку ковалентного. Розрахунок 

локалізації електронної густини на прикладі твердих розчинів Zr5Sn3Mx, M = Li, Mg 

демонструє взаємодію між атомами Zr та Li, Mg. Величина енергії взаємодії між атомами 

літію та цирконію становить -іСОНР = 0,414 еВ, для між магнієм та цирконієм  

-іСОНР = 1,62 еВ. Вище значення енергії взаємодії призводить до повільнішої дифузії магнію 

в матеріалі електрода, що впливає на його електрохімічні характеристики. 
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Таблиця 4 Характеристика фаз зі структурою типу Th2Ni17  

Фази / гідриди a, Å c, Å V, Å3 ΔV/V, 
% 

Hзар / 
ф.о. 

Hроз / 
ф.о. 

Qроз, 
мА·год η, % 

La2Mg17 
La2Mg17Hx 

10,339(1) 
10,365(1) 

10,259(1) 
10,303(2) 

949,7(2) 
958,8(2) 0,96 1,58 0,430 0,136 31,6 

La2Mg16Sn 10,3478(6) 10,2728(7) 952,6(1) 
La2Mg16SnНx 10,3629(8) 10,2888(9) 956,9(1) 0,45 1,04 0,486 0,101 20,8 

La2Mg16Sb 10,311(1) 10,214(1) 940,6(2) 
La2Mg16SbHx 10,330(4) 10,218(4) 944,3(8) 0,39 1,73 0,491 0,170 34,6 

La2Mg16Ni 10,329(2) 10,236(2) 945,8(3) 
La2Mg16NiHx 10,381(3) 10,279(4) 959,3(6) 1,43 1,92 0,450 0,173 38,4 

Tb2Ni17 8,3129(5)  8,0184(7) 479,87(5) 
Tb2Ni17Hx 8,367(1) 8,067(1) 489,1(1) 1,92 1,10 0,55 4,00 50,0 

Tb2Ni15.5Li1,5 8,3148(2) 8,0388(3) 481,32(2) 
Tb2Ni15.5Li1,5Hx 8,3540(3) 8,0624(5) 487,29(3) 1,24 1,66 1,43 8,60 86,0 

Tb2Ni16Li0,4Mg0,6 8,3115(2) 8,0286(3) 480,32(2) 
Tb2Ni16Li0,4Mg0,6Hx

 8,344(1) 8,051(2) 485,5(1) 1,08 1,60 1,46 9,15 91,5 

Tb2Ni15,6Li0,6Mg0,8 8,3129(4) 8,0384(4) 481,08(4) 
Tb2Ni15,6Li0,6Mg0,8Hx

 8,3488(5) 8,0593(6) 486,49(6) 1,12 1,58 1,50 9,50 95,0 

Tb2Ni15,5Mg1,5 8,335(1) 8,063(2) 485,2(1) 
Tb2Ni15,5Mg1,5Hx 8,380(1) 8,083(2) 491,7(1) 1,34 1,49 1,14 6,10 76,3 

Tb2Ni16Al 8,3677(4) 7,9965(6) 484,89(5) 
Tb2Ni16AlHx 8,425(2) 8,037(2) 494,0(2) 1,88 1,61 1,09 6,78 67,8 

Tb2Ni16Ge 8,3323(7) 8,0395(9) 483,39(7) 
Tb2Ni16GeHx 8,3836(8) 8,0694(9) 491,17(7) 1,61 1,66 1,05 6,31 63,1 

Tb2Ni16Sn 8,356(2) 8,126(4) 491,4(3) 
Tb2Ni16SnHх 8,380(2) 8,143(3) 495,2(2) 

0,77 1,20 0,63 4,20 52,5 

Tb2Ni15,8Sb1,2 8,3893(4) 8,0907(6) 493,14(4) 
Tb2Ni15,8Sb1,2Hх 8,4383(6) 8,142(1) 502,09(7) 

1,81 1,64 1,24 7,55 75,5 

Tb2Ni15,2Li0,6Mg0,6Sb0,6 8,3519(9) 8,0544(9) 486,56(9) 
Tb2Ni15,2Li0,6Mg0,6Sb0,6Нх 8,384(1) 8,087(1) 492,3(1) 

1,18 1,61 1,48 9,18 91,8 

Tb2Ni16,2Bi0,8 8,3434(9) 8,052(1) 485,4(1) 
Tb2Ni16,2Bi0,8Hх 8,388(1) 8,056(1) 491,0(1) 

1,15 1,83 1,46 7,98 79,8 

Tb2Ni12Co5 8,3476(7) 8,041(1) 485,25(9) 
Tb2Ni12Co5Hх 8,374(2) 8,077(3) 490,5(2) 

1,08 1,65 0,98 5,95 59,5 

Tb2Ni16,2Zn0,8 8,3186(5) 8,0498(9) 482,41(6) 
Tb2Ni16,2Zn0,8Hх 8,3498(5) 8,0559(8) 486,41(6) 

0,83 1,65 1,18 7,14 71,4 

Значення кулонівської ефективності є усередненим по даних 30-50 циклів заряд-розряду.
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SUMMARY 

KordanV. M. Synthesis, structural and electrochemical characteristics of the 

intermetallics of the {La, Tb, Ti, Zr}–Mg–{Sn, Sb} systems and solid solutions on the 

basis of Tb2Ni17. Qualifying scientific work on the rights of manuscript. Thesis for the 

degree of candidate of chemical sciences (PhD) in specialty 02.00.01 «Inorganic 

Chemistry» (102 – Chemistry). – Ivan Franko National University of Lviv. Lviv, 

2017. – Ivan Franko National University of Lviv. 

Synthesis of new compounds, investigation of the structure, physical and chemical 

characteristics of intermetallics is the main task for scientists who work in the field of inorganic 

chemistry and materials science. The main tasks of the dissertation are synthesis, investigation 

of the structure and electrochemical properties of intermetallic compounds during 

electrochemical hydrogenation, electrochemical intercalation of Li and Mg and study of the 

influence of doping components on these processes. Motivation for selection of the 

intermetallics in the studied systems (two-component, three-component, multi-component) is 

sufficient volumes of voids and channels for the intercalation of H-, Li-and Mg-atoms into 

their structure. The interaction of the components in the La–Mg–Sn, Ti–Mg–Sn, Ti–Mg–Sb 

systems was investigated at 400 ºC for the first time, the isothermal sections of their phase 

diagrams were constructed in full concentration range, the crystal structures of ternary 

compounds and solid solutions were determined and refined from X-ray powder and single 

crystal diffraction data, the homogeneity ranges of the compounds and solid solutions were 

determined using X-ray diffraction and energy-dispersive X-ray spectroscopy. In most cases 

the statistical mixture (Mg, Sn) or (Mg, Sb) is formed in limited solid solutions of substitution 

on the basis of binary compounds that can be described by similar values of the atomic radii of 

the components. 

It was established that binary intermetallisc β-La5Sn3, Y5Sn3, Gd5Sn3, Ti5Sn3, Zr5Sn3 

with Mn5Si3-type of structure form solid solutions of inclusion of Mg-atoms into octaherdral 

voids 2b with the formation of Hf5CuSn3-superstructure at the boundary compositions of the 

solid solutions. Crystallographic characteristics of the ternary phases are presented in Table 1 

(the compound with a composition of La39Mg13Sn48 crystallizes presumably in the monoclinic 

type of symmetry, and the compound La49Mg22Sn29 has an unknown structure). 
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Table 1 Crystallographic characteristics of ternary compounds 

Lattice parameters, Å Compound Structure type Space 
group 

Pearson s̀ 
symbol a b c 

LaMgSn TiNiSi Pnma oP12 7.804(6) 4.693(2) 9.142(4) 
LaMgSn2 LaMgSn2 I42m tI32 8.3951(4)  – 12.5276(9) 

La6Mg23+хSn1-х Zr6Zn23Si Fm3 m cF120 14.7131(2) – – 
La39Mg13Sn48 … … m… 12.591(5) 6.102(2), 

β = 92.06(3)º 
8.157(2) 

La49Mg22Sn29 … … … … … … 
β-La5Sn3Mgx 
(0≤x <0.5) 

Mn5Si3 
Hf5CuSn3 

P63/mmc hP16 
hP17 

9.406(2)  
9.459(2) – 6.923(2) 

6.988(3) 
Zr5Sn3Mgx 
(0 ≤ x < 0.6) 

Mn5Si3 
Hf5CuSn3 

P63/mmc hP16 
hP17.2 

8.4576(4) 
8.5082(2) – 5.7797(3) 

5.8179(1) 
Ti5Sn3Mgx 

(0 ≤ x < 0.4) 
Mn5Si3 

Hf5CuSn3 
P63/mmc hP16 

hP16.8 
7.996(3) 
8.0708(7) – 5.420(3) 

5.4902(9) 
TiMg0.65Sb0.83 MgAgAs F43m cF12 6.1988(3) – – 

 
Y5Sn3 and Gd5Sn3 binary compounds form solid solutions of inclusion and 

Y5Sn3Mg0.8 and Gd5Sn3Mg0.8 superstructures at their boundary compositions. 

The results of the electrochemical lithiation of some Sn- and Sb-containing 

intermetallics with the Mn5Si3-type of structure are presented in the Table 2. The atoms of 

transition or rare earth metal in the structure of the compounds occupy 2 positions 4d (1/3, 2/3, 

0) and 6g (x, 0, 1/4), the atoms of p-elements occupy the position 6g (x, 0, 1/4), whereas for 

inclusion of Li are vacant (with sufficient size) the voids 2b (0, 0, 0). The extension of the 

homogeneity ranges for the Sn-contained phases is somewhat larger what can be explained by 

smaller difference in electronegativity of Li and Sn than Li and Sb. The given value of Li / f.u. 

or atomic percents of Li in the Table 2 refers to the reversible amount calculated in the 

processes of electrochemical delithiation. 

The extension of the solid solutions of inclusion Y5Sn3Lix, Gd5Sn3Lix synthesized by the 

electrochemical method reaches 0.9 Li / f.u., by thermal method reaches 1.0 Li / f.u. The electrode 

material based on Zr5Sn3 shows a capacity of 160-140 mA·h / g in the Li-ion prototype of the 

battery and 110-90 mA·h / g in the Mg-ion prototype of battery.  

The results of the electrochemical lithiation of the phases on the basis of LaSn3 are listed in 

Table 3 (сharge at 0.5 mA). The maximal (charge at 2.0 mA) experimental value of the specific 

capacity for electrode based on La(Sn,Mg)3Lix is ~92 mA·h / g, for LaSn3Lix is ~81 mA·h / g, for 

(La,Tb) Sn3Lix is ~60 mA·h / g, for La(Mg,Sn,Sb)3 is ~40 mA·h / g, for La(Sn,Sb)3 is 18 mA·h / g. 
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The atoms of rare earth occupy the position 1a (0, 0, 0), the atoms of p-elements or statistical 

mixture occupy the position 3c (0, 1/2, 1/2), the atoms of Li occupy octahedral voids 1b (1/2 1/2 

1/2). If  lithium atoms are included in the octahedral voids the perovskite CaTiO3-type superstructure 

is formed at the boundary composition. 

 
Table 2 Characteristics of the phases with Mn5Si3-type of structure 

Before lithiation After lithiation ΔV/V, 
% 

Li / 
f.u. 

at. % 
Li 

Zr5Sn3 
а = 8.453(2) Å, с = 5.790(2) Å,  

V = 358.2 (2) Å3 

Zr5Sn3-yLix 
a = 8.475(1) Å, c = 5.810(1) Å,  

V = 361.3(1) Å3* 
0.87 0.65 8.13 

β-Zr5Sb3 
a = 8.532(2) Å, c = 5.814(2) Å, 

V = 366.5(1)Å3 

β-Zr5Sb3Lix 
a = 8.542(1) Å, c = 5.827(2)Å,  

V = 368.3(1) Å3 
0.49 0.10 1.25 

Ti5Sn3 
a = 7.996(3) Å, c = 5.420(3) Å, 

V = 300.1(2) Å3; 

Ti5Sn3-yLix 
a = 8.009(1) Å, c = 5.426(1) Å,  

V = 301.4(1) Å3* 
0.43 0.15 1.88 

Tb5Sn3 
a = 8.9075(5) Å, c = 6.5023(4) Å,  

V = 446.80(5) Å3 

Tb5Sn3-yLix 
a = 8.9229(4) Å, c = 6.5221(4) Å,  

V = 449.71(4) Å3* 
0.65 0.40 5.00 

Tb5Sb3 
a = 8.9313(7) Å, c = 6.2887(9) Å, 

V = 434.43(7) Å3 

Tb5Sb3-yLix 
a = 8.9125(4) Å, c = 6.2853(7) Å, 

V = 432.37(5) Å3* 
-0.47 0.20 2.50 

β-La5Sn3 
a = 9.4351(1) Å, c = 6.9611(1) Å, 

V = 536.66(1) Å3 

β-La5Sn3Lix 
a = 9.4443(3) Å, c = 6.9677(2) Å, 

V = 538.21(2) Å3 
0.29 0.40 5.00 

La5Sb3 
a = 9.3352(8) Å, c = 6.519(1) Å, 

V = 492.05(9) Å3 

La5Sb3-yLix 
a = 9.298(2) Å, c = 6.495(3) Å, 

V = 486.3(3) Å3* 
-1.17 0.10 1.25 

* – phases LixSny or LixSby are present as by-products in the reaction of substitution of p-

elements (Sn, Sb) by Li. 

 
Table 4 shows the results of the electrochemical hydrogenation of the binary intermetallics and 

solid solutions on the basis of La2Mg17 and Tb2Ni17 phases that crystallize in the Th2Ni17-type of 

structure. The Th2Ni17-type structure is characterized by the existence of two positions for large atoms, 

such as rare earth: 2b (0, 0, 1/4) and 2c (1/3, 2/3, 1/4), four positions for atoms of d-elements or statistic 

mixture 4f (1/3, 2/3, z), 6g (1/2, 0, 0), 12i (1/3, 0, 1/4) and 12k (x, 2x, 0). There are only 2 types of voids 

with the sufficient size available for the inclusion of Hydrogen: octahedral 6h (x, 2x, 1/4) and tetrahedral  

12i (x, 0, 0). 
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Тable 3 Characteristics of the phases with AuCu3-type of structure 

Before lithiation After lithiation ΔV/V,  
% 

Li / 
f.u. 

at. % 
Li 

LaSn3 
а = 4.7693(2) Å, V = 108.48(1) Å3 

LaSn3Lix 
a = 4.7848(4)Å, V = 109.54(3) Å3 0.98 0.21 5.25 

La(Sn,Mg)3 
а = 4.7597(4)  Å, V = 107.82(2) Å3 

La(Sn,Mg)3Lix 
a = 4.7660(9)Å, V = 108.26(7) Å3 0.41 0.20 5.00 

(La,Tb)Sn3 
а = 4.7468(2) Å, V = 106.96(1) Å3 

(La,Tb)Sn3Lix 
а = 4.7725(5)Å, V = 108.70(4) Å3 1.63 0.16 4.00 

La(Sn,Sb)3 
а = 4.7405(6) Å, V = 106.53(4) Å3 

La(Sn,Sb)3Lix 
а = 4.7425(9) Å, V = 106.66(7) Å3 0.12 0.05 1.25 

La(Mg,Sn,Sb)3 
а = 4.7424(5) Å, V = 106.66(4)Å3 

La(Mg,Sn,Sb)3Lix 
а = 4.7601(8) Å, V = 107.85(5) Å3 1.12 0.11 2.75 

 

The greatest influence on the corrosion resistance and Coulomb efficiency of the 

electrochemical processes have doping components s- (Li,Mg) or p- (Sb,Bi) metals. The 

Tb2Ni15.6Li0.6Mg0.8 alloy exhibits 95.0 % of Coulomb efficiency after 50 cycles and 

Tb2Ni15.2Li0.6Mg0.6Sb0.6 alloy exhibits ~83 % of Coulomb efficiency after 100 charge-discharge cycles. 

The results of the calculation of the electron localization function for 5 phases are used to 

interpret the chemical bonding in them, e.g. LaMgSn (structure type TiNiSi), LaMgSn2 (own 

structure type), Zr5Sn3 (structure type Mn5Si3) and Zr5Sn3M, where M = Li, Mg (structure type 

Hf5CuSn3). The formation of polycation layers based on [La]δ+ and polyanionic layers [Mg,Sn]δ- is 

observed for the LaMgSn compound as a result of displacement of electronic density to Mg- and 

Sn-atoms. The density of states at the Fermi level indicates metallic type of conductivity as 

dominant. Partially covalent bonding was detected in the LaMgSn2 compound and was confirmed 

by the reducing of interatomic distances between Sn1–Sn1 atoms, d = 2.948 Å (-iCOHP = 1.918 

eV). The density of the states at the Fermi level indicates that metallic type of bonding is dominant 

but covalent interactions are also possible in the structure. The calculation of the electron localization 

function of the solid solutions Zr5Sn3Mx, M = Li, Mg demonstrates the interaction between atoms of 

Zr and Li, Mg. The value of the energy of interaction between the lithium and zirconium atoms is  

-iCOHP = 0.414 eV, between magnesium and zirconium -iCOHP = 1.62 eV. The higher value of 

the energy of interaction leads to a slower diffusion of Mg in the electrode material that affects on its 

electrochemical characteristics. 
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Table 4 Characteristics of phases with the Th2Ni17-type of structure 

Phases / hydrides a, Å c, Å V, Å3 ΔV/V, 
% 

Hch / 
f.u. 

Hdis / 
f.u. 

Qdis, 
mA·h η, % 

La2Mg17 
La2Mg17Hx 

10.339(1) 
10.365(1) 

10.259(1) 
10.303(2) 

949.7(2) 
958.8(2) 0.96 1.58 0.430 0.136 31.6 

La2Mg16Sn 10.3478(6) 10.2728(7) 952.6(1) 
La2Mg16SnНx 10.3629(8) 10.2888(9) 956.9(1) 0.45 1.04 0.486 0.101 20.8 

La2Mg16Sb 10,311(1) 10.214(1) 940.6(2) 
La2Mg16SbHx 10.330(4) 10.218(4) 944.3(8) 0.39 1.73 0.491 0.170 34.6 

La2Mg16Ni 10,329(2) 10.236(2) 945.8(3) 
La2Mg16NiHx 10.381(3) 10.279(4) 959.3(6) 1.43 1.92 0.450 0.173 38.4 

Tb2Ni17 8.3129(5)  8.0184(7) 479.87(5) 
Tb2Ni17Hx 8.367(1) 8.067(1) 489.1(1) 1.92 1.10 0.55 4.00 50.0 

Tb2Ni15.5Li1.5 8.3148(2) 8.0388(3) 481.32(2) 
Tb2Ni15.5Li1.5Hx 8.3540(3) 8.0624(5) 487.29(3) 1.24 1.66 1.43 8.60 86.0 

Tb2Ni16Li0.4Mg0.6 8.3115(2) 8.0286(3) 480.32(2) 
Tb2Ni16Li0.4Mg0.6Hx

 8.344(1) 8.051(2) 485.5(1) 1.08 1.60 1.46 9.15 91.5 

Tb2Ni15.6Li0.6Mg0.8 8.3129(4) 8.0384(4) 481.08(4) 
Tb2Ni15.6Li0.6Mg0.8Hx

 8.3488(5) 8.0593(6) 486.49(6) 1.12 1.58 1.50 9.50 95.0 

Tb2Ni15.5Mg1.5 8.335(1) 8.063(2) 485.2(1) 
Tb2Ni15.5Mg1.5Hx 8.380(1) 8.083(2) 491.7(1) 1.34 1.49 1.14 6.10 76.3 

Tb2Ni16Al 8.3677(4) 7.9965(6) 484.89(5) 
Tb2Ni16AlHx 8.425(2) 8.037(2) 494.0(2) 1.88 1.61 1.09 6.78 67.8 

Tb2Ni16Ge 8.3323(7) 8.0395(9) 483.39(7) 
Tb2Ni16GeHx 8.3836(8) 8.0694(9) 491.17(7) 1.61 1.66 1.05 6,31 63.1 

Tb2Ni16Sn 8.356(2) 8.126(4) 491.4(3) 
Tb2Ni16SnHх 8.380(2) 8.143(3) 495.2(2) 

0.77 1.20 0.63 4.20 52.5 

Tb2Ni15.8Sb1.2 8.3893(4) 8.0907(6) 493.14(4) 
Tb2Ni15.8Sb1.2Hх 8.4383(6) 8.142(1) 502.09(7) 

1.81 1.64 1.24 7.55 75.5 

Tb2Ni15.2Li0.6Mg0.6Sb0.6 8.3519(9) 8.0544(9) 486.56(9) 
Tb2Ni15.2Li0.6Mg0.6Sb0.6Нх 8.384(1) 8.087(1) 492.3(1) 

1.18 1.61 1.48 9.18 91.8 

Tb2Ni16.2Bi0.8 8.3434(9) 8.052(1) 485.4(1) 
Tb2Ni16.2Bi0.8Hх 8.388(1) 8.056(1) 491.0(1) 

1.15 1.83 1.46 7.98 79.8 

Tb2Ni12Co5 8.3476(7) 8.041(1) 485.25(9) 
Tb2Ni12Co5Hх 8.374(2) 8.077(3) 490.5(2) 

1.08 1.65 0.98 5.95 59.5 

Tb2Ni16.2Zn0.8 8.3186(5) 8.0498(9) 482.41(6) 
Tb2Ni16.2Zn0.8Hх 8.3498(5) 8.0559(8) 486.41(6) 

0.83 1.65 1.18 7.14 71.4 

The value of the Coulomb efficiency for samples is averaged of the 30-50 charge-discharge cycles. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

а.о.м. – атомні одиниці маси; 
ат. % – атомні відсотки; 
ВТМ – високотемпературна модифікація; 
ДТА – диференціально термічний аналіз; 
ЕДРС – енергодисперсіна рентгенівська спектроскопія; 
КМ – координаційний многогранник; 
КЧ – координаційне число; 
Літ. – літературні дані; 
мас. % – масові відсотки; 
НТМ – низькотемпературна модифікація 
ПГ, пp. група – просторова група; 
РЗМ, RE – рідкісноземельний метал; 
РФА – рентгенофазовий аналіз; 
РСА – рентгеноструктурний аналіз; 
СЕМ – скануюча електронна мікроскопія; 
СП, симв. Пірсона – символ Пірсона; 
СТ, стр. тип. – структурний тип; 
ХДЕЕ – хімічні джерела електричної енергії; 
ЦВА – циклічна вольтамперограма; 
ф.о. – формульна одиниця; 
a, b, c, , ,  – параметри елементарної комірки; 
Biso, Ueq, Uiso – параметри ізотропного коливання атомів; 
Е – потенціал, напруга заряду (розряду); 
hp – високотискова модифікація; 
L – область рідкого стану; 
М – легуючий компонент, статистична суміш; 
m – метастабільна фаза; 
μ – магнітний момент; 
η – кулонівська ефективність електрохімічного процесу; 
χ – намагніченість; 
Р, X – p-елемент; 
Q – кількість електрики; 
τ – час процесу заряду (розряду); 
Uij – тензори функції анізотропного зміщення; 
x, y, z – кристалографічні осі; 
x/a, y/b, z/c – координати атомів у частках параметрів комірки; 
Z – число формульних одиниць; 
... – дані відсутні. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Дослідження металів, сплавів та 

інтерметалічних сполук має величезне теоретичне значення, а ще більше 

прикладне. Вивчаючи багатокомпонентні системи, вчені намагаються знайти 

нові матеріали з унікальними і корисними фізико-хімічними властивостями. 

Перед початком досліджень зазвичай аналізують інформацію про чисті 

компоненти та діаграми стану двокомпонентних систем, що обмежують 

досліджувані багатокомпонентні системи. Корисними на цьому етапі є 

відомості про взаємну розчинність компонентів, бінарні сполуки, які 

утворюються у системах, їхні області гомогенності та температурні межі 

існування. Характер взаємодії компонентів в подвійних системах, часто 

знаходить своє відображення у потрійних системах, а саме – утворення 

твердих розчинів, тернарних сполук, які містять структурні фрагменти 

чистих компонентів чи бінарних фаз. 

Для сучасного світу технологій пріоритетним є відкриття та розробка 

нових матеріалів з цінними фізико-хімічними характеристиками. Вчені 

намагаються знайти дешевші, енергозберігаючі та екологічно чисті 

матеріали, щоб замінити існуючі. Найважливіші властивості, якими можуть 

володіти інтерметаліди – це напів- чи надпровідність, магнітні, оптичні, 

сорбційні властивості тощо. Дослідження нових інтерметалідів та їхніх 

властивостей дає великий масив корисної інформації і дозволяє кардинально 

змінити уявлення про сучасний технологічний світ, адже майбутнє за 

мініатюрними, енергоощадними та високоефективними матеріалами. Сплави 

на основі магнію, леговані рідкісноземельними металами володіють 

унікальними властивостями, вони є міцні, легкі, а тому використовуються 

при конструюванні авіаційних та інших транспортних обшивок [1]. Бінарні та 

тернарні сполуки на основі рідкісноземельних і перехідних металів можуть 

володіти абсорбційними властивостями, тому потрібно дослідити не лише 

їхню будову, але й здатність до включення атомів гідрогену, літію чи магнію 
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у структуру сполук. На основі таких сплавів, в залежності від включеного 

атома, можуть бути створені електродні матеріали для металогідридних, 

літій-іонних та магній-іонних хімічних джерел електричної енергії, 

відповідно. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана в рамках наукового напряму кафедри неорганічної хімії Львівського 

національного університету імені Івана Франка у відповідності з науковими 

програмами Міністерства освіти і науки України з пріоритетного напряму 

«Хімія» за держбюджетниими темами: «Енергоємні електроди на основі 

інтерметалідів для літієвих і металогідридних батарей», номер держреєстрації 

01113U003056 (2013-2014 рр.) та «Синтез і кристалохімія нових 

інтерметалічних сполук з функціональними властивостями», номер 

держреєстрації 0115U003257 (2015-2017 рр.). 

Здобувачем виконувались такі експериментальні роботи: синтез зразків 

та їх фазовий аналіз, побудова ізотермічних перерізів діаграм стану, вивчення 

кристалічних структур та областей гомогенності сполук і твердих розчинів, 

дослідження електрохімічних та гідрогенсорбційних характеристик сплавів. 

Oбгрунтування вибору теми дослідження. Сучасні тенденції розвитку 

стосуються енергоощадливості та переходу на альтернативні джерела енергії, тому є 

необхідним пошук матеріалів, що володіли б високими значеннями енергоємності чи 

були б матеріалами для накопичення та зберігання водню. Необхідність збільшення 

ємності та ресурсу для металогідридних та літій-іонних акумуляторів потребує нових 

матеріалів, які повинні втілювати велику кількість атомів літію чи гідрогену, були 

стабільними в часі, легкими, дешевими та безпечними в експлуатації. До таких 

матеріалів можуть належати і сплави, що містять рідкісно-земельні метали, перехідні 

метали, магній, р-елементи (IVА-VА груп), оскільки фази на основі таких металів як 

лантан, тербій, титан, цирконій та магній володіють добрими електрохімічними та 

гідрогенсорбційними характеристиками. Додаючи станум чи стибій до цих фаз чи 

легуючи бінарну сполуку Tb2Ni17 s- та p-елементами можна модифікувати 

властивості та структуру синтезованих фаз.  
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Мета і завдання дослідження: знайти найефективніший метод 

синтезу сплавів, що містять магній; здійснити пошук нових інтерметалідів у 

системах {La, Tb, Ti, Zr}‒Mg‒{Sn, Sb} та дослідити розчинність інших 

компонентів у бінарному інтерметаліді Tb2Ni17; визначити фазавий склад 

сплавів та для деяких систем побудувати ізотермічні перерізи їхніх діаграм 

стану; дослідити кристалічну та електронну структури сполук; вивчити 

електрохімічні процеси оборотного включення гідрогену, літію та магнію у 

кристалічні ґратки інтерметалідів та оцінити можливість використання 

синтезованих фаз у накопичувачах водню та в електрохімічних джерелах 

електричної енергії. 

Об’єкт дослідження – взаємодія компонентів у потрійних системах 

магнію з рідкісноземельним (La, Tb) чи перехідними металами (Ті, Zr) і р-

елементами (Sn, Sb) та у фазах Tb2Ni17-xMx, М = s-, p-, d-елементи; 

кристалохімічні особливості структур фаз у цих системах. 

Предмет дослідження – діаграми стану досліджуваних систем; 

кристалічні структури багатокомпонентних інтерметалідів, електрохімічне 

літування, магніювання та гідрування; гідрогеносорбційні властивості фаз. 

Методи дослідження – електродуговий синтез, порошкова металургія, 

синтез через лігатуру, рентгенофазовий (РФА) та рентгеноструктурний (РСА) 

аналіз, скануюча електронна мікроскопія (СЕМ), енергодисперсійна 

рентгенівська спектроскопія (ЕДРС), диференційний термічний аналіз (ДТА), 
високотемпературна рентгенівська дифракція, електрохімічне та газове 

гідрування, електрохімічне інтеркалювання літію та магнію, циклічна 

вольтамперометрія, дослідження магнітних властивостей сплавів. 

Наукова новизна одержаних результатів У результаті виконаної 

роботи вперше досліджено взаємодію компонентів у потрійних системах  

La–Mg–Sn, Ti–Mg–Sn, Ti–Mg–Sb при 400 oС та побудовано відповідні 

ізотермічні перерізи діаграм стану; встановлено температуру утворення 

бінарної фази Ti2Sn3 та температуру поліморфного перетворення β-Ti6Sn5 ↔ 

α-Ti6Sn5; вперше уточнено кристалічну структуру низки сполук та твердих 
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розчинів методом порошку, кристалічну структуру 6 фаз визначено методом 

монокристалу; встановлено межі існування твердих розчинів на основі 

бінарних сполук; досліджено електрохімічні властивості сполук, що 

кристалізуються в структурних типах Mn5Si3, AuCu3, Th2Ni17, CaCu5 та інших. 

Використовуючи результати розрахунку функції електронної локалізації, 

вперше проінтерпретовано тип хімічного зв’язку в 5 сполуках. 

Практичне значення одержаних результатів. Систематичний аналіз 

діаграм стану багатокомпонентних ситем та кристалічної структури сполук у 

досліджених системах дозволяє передбачити склад і структуру сполук у 

споріднених системах та спрогнозувати властивості їхніх твердих розчинів 

чи індивідуальних сполук. Отримані результати з дослідження фізико-

хімічних властивостей фаз у процесах гідрування, літування та магніювання 

є корисними при моделюванні та розробці нових високоенергоємних 

електродних матеріалів для металогідридних, літій-іонних чи магній-іонних 

хімічних джерел електричної енергії. Інтерпретація хімічного зв’язку дає 

можливість реально моделювати фізико-хімічні характеристики сполук. 

Особистий внесок здобувача. Пошук та аналіз літературних джерел, 

синтез зразків та їхній термічний відпал, проведення рентгенофазового та 

рентгеноструктурного аналізів сплавів, їхніх електрохімічних досліджень, 

інтерпретація даних ЕДРС дисертант здійснив самостійно. Частину 

експериментальних результатів отримано при безпосередній участі автора 

разом з к.х.н. Зелінською О.Я., Тарасюком І.І., Ощаповським І.В., Дмитрівим Г.С. 

(ЛНУ ім. Івана Франка) та д.х.н. Стецьківим А.О. (ІФНМУ). Отримання 

електронних фотографій, енергодисперсійну рентгенівську спектроскопію 

зразків провів у Науково-дослідному і навчальному центрі 

низькотемпературних досліджень ЛНУ ім. Івана Франка інженер Серкіз Р.Я. 

Дослідження електрохімічних властивостей окремих сполук проводили в 

Інституті хімії, охорони навколишнього середовища та біотехнології 

Академії Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща) спільно з технічними 

працівниками Балінською А та Ковальчиком Г. 
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Постановка мети і визначення завдань досліджень, обговорення 

результатів, підготовка публікацій проведені разом із науковим керівником 

д.х.н., професором Павлюком В.В. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на 11 міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях, 2 звітних наукових конференціях 

працівників Університету (2016 р., 2017 р.) та 2 наукових семінарах кафедри 

(19.12.2016 р. та 12.06.2017 р.), а саме: XIX Українській конференції з 

неорганічної хімії за участю закордонних учених (м. Одеса, 7-11 вересня 

2014 року); XV Науковій конференції «Львівські хімічні читання – 2015» 

(Львів, 24-27 травня 2015 р.); XX International seminar on physics and chemistry 

of solids (Lviv, September 12-15, 2015); ІX Українській науковій конференції 

студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні 

проблеми сьогодення» (Вінниця, 29-30 березня 2016 р.); VIII Всеукраїнській 

науковій конференції студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 

2016» (Харків, 18-20 квітня 2016 р.); XIII International сonference on сrystal 

сhemistry of intermetallic compounds (Lviv, September 25-29, 2016);  

IV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та 

студентів «Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи» 

(Луцьк, 28-29 жовтня 2016 р.); X Ukrainian scientific conference for students 

and young scientists with international participation «Current Chemical Problems» 

(Vinnytsia, March 27-29, 2017); ІХ Всеукраїнській науковій конференції 

студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2017» (Харків, 18-20 

квітня 2017 р.); XVІ Науковій конференції «Львівські хімічні читання – 2017» 

(Львів, 28-31 травня 2017 р.), The European Conference «Physics of Magnetism» 

(PM’17) (Poznan, Poland, June 26-30, 2017). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 наукових 

статей у фахових вітчизняних та іноземних журналах (з них 2 у виданнях з 

імпакт-фактором), а також 16 тез доповідей на міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота 

складається із анотації українською та англійською мовами, вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел (255 

найменуваннь) та 4 додатків. Основний зміст роботи викладений на 170 

сторінках друкованого тексту, містить 50 таблиць і 111 рисунків. 

Загальний обсяг роботи складає 231 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 

У цьому розділі зібрано літературні дані про чисті компоненти, 

діаграми стану подвійних систем, що обмежують досліджувані потрійні, 

діаграми стану споріднених потрійних систем. Проведено детальний аналіз 

кристалічних структур відповідних бінарних та тернарних сполук, а також 

гідридів включення на їхній основі.  

 
1.1 Вихідні компоненти [2] 
Основними компонентами в досліджуваних потрійних системах є такі 

метали як лантан, тербій, титан, цирконій, магній, олово, стибій, нікель, літій, 

алюміній. Дані про їхню кристалічну будову, алотропні модифікації та деякі 

фізичні властивості приведено в таблицях 1.1 та 1.2. 

 

Таблиця 1.1 Кристалографічні характеристики чистих компонентів 
 

Параметри елементарної 

комірки, Å 
Компонент, 

модифікація 
СТ ПГ СП 

a b c 

Літ. 

α-La Nd P63/mmc hP4 3,765 – 12,150 3 

β-La Cu Fm 3 m cF4 5,3057 – – 4 

γ-La W Im 3 m cI2 4,254 – – 5 

La (hp) Mg P63/mmc hP2 3,735 – 6,051 6 

α-Tb Mg P63/mmc hP2 3,599 – 5,696 7 

β-Tb W Im 3 m cI2 4,02 – – 8 

Tb (hp) Tb P63/mmc hP6 3,068 – 14,87 9 

Tb (stab) Cu Fm 3 m cF4 0,52 – – 10 

α-Ti Mg P63/mmc hP2 2,9616 – 4,7589 11 

Ti (hp) Ti P6/mmm hP3 4,625 – 2,813 12 

β-Ti W Im 3 m cI2 3,28 – – 13 

Zr (met) Cu Fm 3 m cF4 4,53 – – 14 

α-Zr Mg P63/mmc hP2 3,2469 – 5,1767 15 
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Продовження таблиці 1.1 

Zr (hp) Ti P6/mmm hP3 5,035 – 3,141 16 

β-Zr W Im 3 m cI2 3,551 – – 17 

Mg Mg P63/mmc hP2 3,2125 – 5,2132 18 

Mg (hp) W Im 3 m cI2 2,953 – – 19 

α-Sn C Fd 3 m cF8 5,43 – – 20 

β-Sn Sn I41/amd tI4 5,83 – 3,184 21 

γ-Sn Sn Cmmm oS2 3,181 5,8308 2,9154 22 

Sb As R 3 m hR6 4,3319 – 11,3742 23 

Sb (hp2) … … … 8,04 – 5,95 24 

Sb (hp3) Sb P21/m mP4 4,22 4,04 

β = 94 

5,56 25 

Li (cub) Cu Fm 3 m cF4 4,3271 – – 26 

α-Li Mg P63/mmc hP2 3,111 – 5,093 27 

Li (rhom) Sm R 3 m hR9 3,101 – 22,7649 28 

β-Li W Im 3 m cI2 3,4361 – – 26 

Al Cu Fm 3 m cF4 4,0497 – – 29 

Ni Cu Fm 3 m cF4 3,5182 – – 30 

Ni (hex) Mg P63/mmc hP2 2,62 – 4,31 31 

 
Таблиця 1.2 Деякі фізичні параметри чистих компонентів 

Компо-

нент 

Атомний 

радіус, Å 

Іонний 

радіус, 

Å 

Кова-

лентний 

радіус, Å 

Електроне-

гативність 

(за 

Полінгом) 

Тпл, 

С 

Ткип, 

С 

Густина, 

кг / м3 

La 1,88 1,22 1,69 1,10 921 3457 6145 

Tb 1,80 0,923 1,59 1,20 1357 3223 822,9 

Ti 1,47 0,94 1,32 1,54 1668 3287 4540 

Zr 1,60 0,79 1,45 1,33 1855 4371 650,6 

Mg 1,60 0,78 1,36 1,31 649 1090 1738 
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Продовження Таблиці 1.2 

Sn 1,62 0,93 

(Sn2+), 

0,74 

(Sn4+) 

1,40 1,96 232 2270 7310 

Sb 1,59 0,62 

(Sb5+), 

2,45 

(Sb3-) 

1,40 2,05 631 1635 6691 

Li 1,52 0,76 1,28±7 0,98 181 1330 534 

Al 1,43 0,51 1,18 1,61 660,5 2467 2698,9 

Ni 1,24 0,69 1,15 1,91 1453 2732 8902 

 
1.2 Характеристика подвійних систем, які обмежують досліджувані 

потрійні системи 
1.2.1 Cистема La–Sn 
Діаграма стану La–Sn (рисунок 1.1, а) [32] належить до діаграм стану 

двокомпонентних систем з утворенням проміжних сполук. Вперше система 

досліджувалася авторами [33, 34].  

Компоненти La та Sn необмежено розчинні у рідкому стані та 

практично нерозчинні у твердому. Компонент La кристалізується у 3 

алотропних модифікаціях: α-La, β-La, γ-La. Алотропне перетворення α-La ↔ 

β-La відбувається при 310 ºС, β-La ↔ γ-La – при 865 ºС, відповідно. 

Компонент Sn кристалізується у трьох алотропних модифікаціях (αSn, 

βSn, γSn), при цьому перетворення αSn ↔ βSn відбувається при 13,2 ºС, а γSn 

на діаграмі не відображено. У системі La–Sn утворюється 12 сполук 

постійного складу, стехіометрія деяких з них вперше була досліджена 

авторами [35]. 

Сполука La5Sn3 плавиться інконгруентно, утворюється за перитектичною 

реакцією L + La5Sn4 ↔ La5Sn3 при 1500 ºС. Ця сполука існує у двох поліморфних 

модифікаціях: α-La5Sn3 і β-La5Sn3, при цьому поліморфне перетворення α-La5Sn3 ↔ 
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β-La5Sn3 відбувається при ~ 400 ºС. Сполука La5Sn4 плавиться конгруентно, 

утворюється з розплаву при 1575 ºС за реакцією:L ↔ La5Sn4. Сполука La11Sn10 

плавиться інконгруентно, утворюється, імовірно, при 1445 ºС за перитектичною 

реакцією: L + La5Sn4 ↔ La11Sn10. Сполука LaSn плавиться інконгруентно, 

утворюється при 1295 ºС за перитектичною реакцією: L + La11Sn10 ↔ LaSn. Сполука 

La2Sn3 утворюється при 1179±7 ºС за перитектоїдною реакцією: LaSn + La3Sn5 ↔ 

La2Sn3. Сполука La3Sn5 плавиться конгруентно, утворюється при 1240 ºС за 

реакцією: L ↔ La3Sn5. Сполука LaSn3 плавиться конгруентно, утворюється при 

температурі 1147ºС за реакцією: L ↔ LaSn3. Сполуки La3Sn, La3Sn7, LaSn2, які на 

діаграмі стану не відображені, вперше досліджено авторами [36, 37]. 

Кристалографічні характеристики усіх сполук системи La–Sn наведені у таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 Кристалографічні характеристики сполук системи La–Sn 

Параметри 

елементарної комірки, Å Сполука СТ ПГ СП 

a b c 

Літ. 

La3Sn AuCu3 Pm 3 m cP4 5,125 – – 36 

LaSn CrB Cmcm oC8 4,782 11,941 4,422 38 
LaSn  TlІ Cmcm  oS8 4,782 11,94 4,422 39, 40 

LaSn2 NdSn2 Cmmm oC12 4,427 15,855 4,514 36 

LaSn3 AuCu3 Pm 3 m cP4 4,769 – – 41 

La3Sn5 Pu3Pd5 Cmcm oC32 10,350 8,290 10,630 42 

La3Sn7 Tb3Sn7 Cmmm oS28 4,564 26,155 4,671 37 

β-La5Sn3 Mn5Si3 P63/mcm hP16 9,450 – 6,975 42 

α-La5Sn3 W5Si3 I4/mcm tI32 12,748 – 6,344 42 

La5Sn4 Sm5Ge4 Pnma oP36 8,448 16,260 8,604 43 

La2Sn3 Nd2Sn3 P 1  aP20 6,518  
α=107,29°  

8,592 
β=96,63°  

11,296  
γ = 100,32°  

44 

La2Sn5 Ce2Sn5 Cmmm oS28 4,6233 35,7425 4,6817 37 

La11Sn10 

La3Sn4 

Ho11Ge10 

Er3Ge4  

I4/mmm 

Cmcm  

tI84 

oS28 

12,089 

4,514 

12,089 

11,904 

18,166 

15,838 

43 

42 
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Інші нон-варіантні перетворення: при вмісті 11,5 ат. % Sn та 

температурі 747±3 ºС відбувається евтектичне перетворення: L ↔ βLa + 

βLa5Sn3. При вмісті 56,5 ат. % Sn та температурі 1240 ºС відбувається 

евтектичне перетворення: L ↔ LaSn + La3Sn5. При вмісті 70,5 ат. % Sn та 

температурі 1113 ºС відбувається евтектичне перетворення: L ↔ La3Sn5 + 

LaSn3. При вмісті 99,99 ат. % Sn та температурі 231,9681 ºС відбувається 

перитектичне перетворення: L + LaSn3 ↔ β-Sn. 

 

1.2.2 Cистема La–Sb 
Діаграма стану La–Sb (рисунок 1.1, б) [45] належить до діаграм стану 

двокомпонентних систем з утворенням проміжних сполук, вперше досліджена 

авторами [46] Компоненти La та Sb необмежено взаємно розчинні у рідкому 

стані та обмежено – в твердому. Максимальна розчинність компонентів у 

твердому стані не перевищує 1 ат. %. 

 

Таблиця 1.4 Кристалографічні характеристики сполук системи La–Sb 

Параметри елементарної 

комірки, Å Сполука СТ ПГ СП 

a b c 

Літ. 

LaSb (hp) CuTi P4/mmm tP2 3,965 – 3,233 47 

LaSb NaCl Fm 3 m cF8 6,490 – – 48 

La2Sb La2Sb I4/mmm tI12 4,629 – 18,098 49 

LaSb2 LaSb2 Cmce oS24 6,319 6,173 18,57 50 

La4Sb3 Th3P4 I 4 3d cI28 9,6485 – – 51 

La5Sb3 Mn5Si3 P63/mcm hP16 9,428 – 6,618 50 

 

У системі утворюються 5 проміжних фаз сталого складу: La2Sb, La5Sb3, 

La3Sb2, LaSb та LaSb2. Кристалографічні характеристики проміжних фаз у 

системі La–Sb наведено у таблиці 1.4. Бінарна сполука La2Sb утворюється за 

перитектичною реакцією при ~1460 ºС: L + La5Sb3 ↔ La2Sb. Із діаграми стану 
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неможливо визначити спосіб утворення бінарних сполук La5Sb3 та La3Sb2. 

Остання, імовірно, утворюється з розплаву при ~1690 ºС за реакцією: L ↔ La3Sb2. 

Сполука LaSb утворюється за перитектичною реакцією при ~1540 ºС:  

L + La3Sb2 ↔ LaSb. Сполука LaSb2 утворюється при 1110 ºС за перитектичним 

нон-варіантним перетворенням: L + La3Sb2 ↔ LaSb2. Інші нон-варіантні 

перетворення, що відбуваються у системі: евтектичне при вмісті 5 ат. % Sb та 

температури 845 ºС (L ↔+ (βLa) + La2Sb) та вироджене евтектичне при 630 ºС та 

вмісті 99 ат. % Sb (L ↔+ (Sb) + LaSb2). 

 

1.2.3 Система Tb–Sn 
Діаграма стану системи Tb–Sn (рисунок 1.1, в) [52] демонструє відсутність 

розчинності компонентів у твердому стані та утворення 8 проміжних сполук 

сталого складу. У таблиці 1.5 наведені кристалографічні характеристики бінарних 

сполук. Компоненти характеризуються необмеженою розчинністю в рідкому стані 

та обмеженою у твердому (~1 ат. %). Сполука TbSn3 кристалізується в 2 

поліморфних модифікаціях та існує в обмеженому температурному інтервалі: 

480‒852 ºС. При температурі 762 ºС відбувається поліморфне перетворення  

α-TbSn3 ↔ β-TbSn3. ВТМ цієї сполуки утворюється за перитектичною реакцією при 

852 ºС: L + TbSn2 ↔ β-TbSn3. Розпад фази відбувається за метатектичною реакцією:  

α-TbSn3 ↔ TbSn2 + L. Сполука TbSn2 кристалізується з розплаву при 1136 ºС за 

реакцією: L ↔ TbSn2. Сполука Tb3Sn7 не відображена на діаграмі стану, є сталого 

складу, характеризується утворенням 2 поліморфних модифікацій.  

Проміжна фаза Tb4Sn5 утворюється за перитектичним перетворенням при 

1181 ºС: L + TbSn ↔ Tb4Sn5. Сполуки TbSn, Tb11Sn10 та Tb5Sn4 також утворюються 

за перитектичною реакцією при 1259 ºС, 1590 ºС та 1710 ºС за участі розплаву 

проміжних фаз Tb11Sn10, Tb5Sn4 та Tb5Sn3, відповідно. Сполука Tb5Sn3 

кристалізується з розплаву при 1850 ºС: L ↔ Tb5Sn3. Інші нон-варіантні 

перетворення у системі: вироджена перитектика при ~231,9 ºС та вмісті 1 ат. % Tb 

(L + (βSn) ↔ TbSn2); евтектика при вмісті РЗМ 35 ат. % та ~1090 ºС: L ↔ TbSn2 + 

Tb4Sn5; інша евтектика при 88 ат. % Tb та 1158 ºС: L ↔ (αTb) + Tb5Sn3. 
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Таблиця 1.5 Кристалографічні характеристики сполук системи Tb–Sn 

Параметри елементарної 

комірки, Å Сполука СТ ПГ СП 

a b c 

Літ. 

TbSn2 ZrSi2 Cmcm oS12 4,401 16,27 4,308 53 

TbSn3 GdSn2,75 Amm2 oS16 4,35 4,39 21,913 54 

TbSn3 AuCu3 Pm 3 m cP4 4,66 – – 55 

Tb11Sn10 Ho11Ge10 I4/mmm tI84 11,6 – 17,0 56 

α-Tb3Sn7 Tb3Sn7 Cmmm oS28 4,363 26,347 4,441 54 

β-Tb3Sn7 β-Tb3Sn7 Pmmm oP28 4,3352 4,4251 26,7006 57 

Tb5Sn3 Mn5Si3 P63/mcm hP16 8,937 – 6,531 53 

Tb5Sn4 Sm5Ge4 Pnma oP36 8,004 15,418 8,139 58 

 
1.2.4 Система Tb‒Sb  
Діаграма стану системи Tb‒Sb (рисунок 1.1, г) [59] характеризується 

утворенням проміжних фаз, для яких є характерним поліморфізм. 

Компоненти стибій та тербій необмежено розчинні у рідкому стані та 

обмежено розчинні у твердому, максимальна розчинність тербію у стибії не 

перевищує 1 ат. %, тоді як розчинність стибію у α-Tb та β-Tb досягає  

2-3 ат. %. При зниженні температури розчинність Sb у Tb зменшується. У 

системі утворюються 5 бінарних сполук, кристалографічні параметри для 

них представлено у таблиці 1.6. Сполука TbSb2 ‒ сталого складу, 

утворюється за перитектичною реакцією при 740 ºС: L + α-TbSb ↔ TbSb2. 

Сполука TbSb утворюється з розплаву при 2160 ºС, кристалізується у 2 

поліморфних модифікаціях, відповідне перетворення відбувається при  

1860 ºС. Сполука Tb4Sb3 утворюється за перитектичною реакцією при  

1770 ºС (L + α-TbSb ↔ β-Tb4Sb3), існує в двох поліморфних модифікаціях, 

рівновага НТМ та ВТМ сполук відбувається при 1600 ºС. Гексагональна фаза 

зі СТ Mn5Si3 (Tb5Sb3) утворюється за перитектикою при 1650 ºС:  

L + β-Tb4Sb3 ↔ Tb5Sb3. 
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При вмісті тербію ~1 ат. % відбувається вироджене перитектичне 

перетворення: L + (βSb) ↔ TbSb2, при кількості РЗМ 86 ат. % з розплаву при 

1130 ºС починають утворюватися кристали евтектичної суміші: (αTb) та 

Tb5Sb3. При вмісті тербію 98 ат. % відбувається метатектична реакція: 

 (βTb) ↔ L + (αTb). 

 

Таблиця 1.6 Кристалографічні характеристики сполук системи Tb–Sb 

Параметри елементарної 

комірки, Å Сполука СТ ПГ СП 

a b c 

Літ. 

β-TbSb NaCl Fm 3 m cF8 6,170 – – 48 

α-TbSb NiO R 3 m hR6 4,3546 – 10,6987 60 

TbSb2 (hp) HoSb2 C222 oS6 3,282 0,5903 7,99 61 

TbSb2 (hp-ht) LaSb2 Cmce oS24 6,123 0,5969 17,72 61 

Tb2Sb5 Dy2Sb5 P21/m mP28 13,108 4,1708 
β = 102,348 

14,652 62 

α-Tb4Sb3 Th3P4 I 4 3d cI28 9,17 – – 63 

Tb5Sb3 Mn5Si3 P63/mcm hP16 8,9324 – 6,2887 64 

 
1.2.5 Системи Ti–Sn 
Діаграма стану системи Ti–Sn належить до діаграм стану із 

утворенням проміжних фаз (рисунок 1.2, а) [65], досліджувалася авторами 

[66, 67, 68, 69]. Компоненти Ti та Sn є необмежено розчинні один в одному 

в рідкому стані та практично обмежено розчинні в твердому стані. 

Компонент Ti кристалізується в двох алотропних модифікаціях α-Ti, β-Ti. 

Перехід з однієї алотропної модифікації в іншу відбувається за 

температури 882 C. Максимальна розчинність Sn в β-Ti становить  

16 ат. % при температурі 1585С, в α-Ti – до 9 ат. % при температурі 

885C. В системі утворюється 5 бінарних сполук: Ti3Sn, Ti2Sn,Ti5Sn3,  

α-Ti6Sn5, β-Ti6Sn5. Сполука Ti2Sn3 на діаграмі не відображена, відомості 

про неї є в працях [70, 71]. 



 

а  б  

в  г  

Рис. 1.1 Діаграми стану системи La–Sn (a), La–Sb (б), Tb–Sn (в) та Tb–Sb (г) 
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Кристалографічні характеристики бінарних сполук наведені у таблиці 1.7. 

Сполука Ti3Sn є сполукою змінного складу, плавиться конгруентно при 1670C і 

утворюється з розплаву за реакцією: L  Ti3Sn. Сполука Ti2Sn є сполукою 

змінного складу, плавиться інконгруентно при 1550C та утворюється за 

перитектичною реакцією:L + Ti3Sn  Ti2Sn. Сполука Ti5Sn3 є сполукою 

постійного складу, плавиться інконгруентно при 1505 C та утворюється за 

перитектичною реакцією L + Ti2Sn  Ti5Sn3. Сполука Ti6Sn5 існує в двох 

модифікаціях з температурою фазового переходу 790C. У розділі 3.2.3 уточнено, 

що поліморфне перетворення відбувається при температурах < 400 C, а 

температура близька до 790C відповідає за перитектичну нон-варіантну 

рівновагу, при якій утворюється сполука Ti2Sn3. Сполука зі стехіометрією 6:5 

плавиться конгруентно при 1490C, утворюється з розплаву L  β-Ti6Sn5. У 

системі відбуваються інші нон-варіантні евтектичні перетворення: L  Ti5Sn3 + α-

Ti6Sn5 (при вмісті Sn 43 ат. % та температурі 1440 ˚С), L  (βTi) + Ti3Sn (при вмісті 

Sn 15 ат. % та температурі 1500 ̊ С). 

 

Таблиця 1.7 Кристалографічні характеристики сполук системи Ti–Sn  

Параметри комірки,Å 
Сполука ПГ СП СТ 

a b c 
Літ. 

Ti0,9Sn0,1 P63/mmc hP2 Mg 2,956 – 4,736 72 

Ti2Sn P63/mmc hP6 Co1,75Ge 4,658 – 5,700 73 

Ti2Sn3 Cmce oS40 Ti2Sn3 5,9541 19,948 7,021 70, 71 

Ti3Sn (hp) Pm 3 m cP4 Au3Cu 4,176 – – 74 

Ti3Sn P63/mmc hP8 Mg3Cd 5,9162 – 4,7627 75 

Ti5Sn3 P63/mcm hP16 Mn5Si3 8,017 – 5,421 76 

β-Ti6Sn5  P63/mmc hP22 Ti6Sn5 9,253 – 5,718 76 

α-Ti6Sn5  Immm oI44 Nb6Sn5 5,735 9,144 16,930 77, 70 
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1.2.6 Система Ti–Sb 
Діаграма стану двокомпонентної системи Ti–Sb вивчена недостаньо 

повно (рисунок 1.2, б) [78], характеризується утворенням 7 бінарних сполук, для 

однієї сполуки зі стехіометрією 3:1 характерний і термічний, і концентраційний 

поліморфізм (таблиця 1.8). 

 
Таблиця 1.8 Кристалографічні характеристики сполук системи Ti–Sb 

Параметри елементарної 

комірки, Å Сполука СТ ПГ СП 

a b c 

Літ. 

TiSb NiAs P63/mmc hP4 4,1033 – 6,2836 79 

TiSb2 CuAl2 I4/mcm tI12 6,6528 – 5,8071 80 

Ti10,84Sb7,73 Cr11Ge8 Pnma oP76 14,6228 5,5972 17,644 81 

Ti2Sb Ti2Sb I4/mmm tI16 3,9546 – 14,611 82 

Ti3Sb (cub) Cr3Si Pm 3 n cP8 5,2183 – – 80 

Ti3Sb (tet) Ti3Sb I4/mcm tI32 10,465 – 5,2639 83 

Ti3.2Sb0.8 Mg3Cd P63/mmc hP8 5,958 – 4,808 84 

Ti5Sb3 Yb5Sb3 Pnma oP32 10,2182 8,3432 7,1748 79 

Ti6Sb5 ... Pbam ... 14,55 16,34 5,31 83 

 
Компоненти титан та стибій необмежено розчинні у рідкому стані та 

обмежено у твердому. На основі ВТМ-Ті утворюється твердий розчин до  

12 ат. %, про утворення твердого розчину на основі НТМ-Ті відсутні дані на 

діаграмі. Сполуки Ti3Sb, TiSb плавляться конгруентно та кристалізуються з 

розплаву при ~1350 ˚С та ~1180 ˚С відповідно (рисунок 1.2, б). Сполука TiSb2 

утворюється за перитектичною реакцією при ~1020 ˚С: L + TiSb ↔ TiSb2. Інші 

нон-варіантні перетворення: евтектика при 1340 ˚С та вмісті стибію 20 ат. %  

(L ↔ (βTi) + Ti3Sb); евтектика при ~1050 ˚С та вмісті стибію 40 ат. %, вироджена 

евтектика при 630 ˚С та вмісті стибію до 1 ат. % (L ↔ (Sb) + TiSb2). 
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1.2.7 Cистема Zr–Sn 
Діаграма стану двокомпонентної системи Zr–Sn (рисунок 1.2, в) [85] 

характеризується утворенням 4 бінарних сполук (таблиця1.9). Компоненти 

станум та цирконій взаємно необмежено розчинні у рідкому стані та  

обмежено – у твердому. Станум практично не розчиняє цирконій, тоді як на 

основі НТМ-Zr та ВТМ-Zr утворюються тверді розчини відповідно до  

7,3 ат. % при 982 ⁰С та до 17 ат. % при 1592 ⁰С. Сполука Zr3Sn ‒ сталого 

складу, утворюється за перитектоїдною реакцією при 1327 ⁰С:  

(βZr) + Zr5Sn3 ↔ Zr3Sn. Проміжна фаза Zr5Sn3 утворюється з розплаву при 

1988 ⁰С: L ↔ Zr5Sn3. Сполука Zr5Sn4 не є відображена на діаграмі, 

утворюється шляхом включання атомів стануму в октаедричні пустоти 

сполуки Zr5Sn3, тому можна вважати, що є область гомогенності між цими 

фазами. Сполука ZrSn2 утворюється за перитектичною реакцією при 1142 

⁰С: L + Zr5Sn3 ↔ ZrSn2. Інші нон-варіантні перетворення: при 19,1 ат. % Sn 

та 1592 ⁰С відбувається евтектичне перетворення: L ↔ Zr5Sn3+ (βZr); при 

99,9 ат. % Sn та ~232 ⁰С відбувається вироджене перитектичне 

перетворення: L + ZrSn2 ↔ (βSn). 

 
Таблиця 1.9 Кристалографічні характеристики сполук системи Zr–Sn 

Параметри елементарної 

комірки, Å Сполука СТ ПГ СП 

a b c 

Літ. 

ZrSn2 TiSi2 Fddd oF24 5,6434 9,577 9,9287 86 

α-Zr3Sn Cr3Si Pm 3 n cP8 5,63 – – 87, 88 

Zr5Sn3 Mn5Si3 P63/mcm hP16 8,456 – 5,779 86 

Zr5Sn4 Ti5Ga4 P63/mcm hP18 8,4802 – 5,795 89, 90 

 
1.2.8 Система Zr–Sb 
Система Zr–Sb є недостатньо вивченою, не побудовані лінії ліквідуса, 

солідуса та фазові рівноваги між багатьма сполуками (рисунок 1.2, г) [91]. У системі 

утворюються 9 сполук (таблиця 1.10), з них на діаграмі нанесено лише 5 сполук. 
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Компоненти необмежено розчинні у рідкому стані та обмежено – у твердому. 

Стибій практично не розчиняє цирконій, ВТМ-Zr розчиняє р-елемент до 8 ат. % при 

~1430 ⁰С, НТМ-Zr розчиняє до 1,5 ат. % при 863 ⁰С, в обох випадках при зниженні 

температури зменшується розчинність. Сполука Zr5Sb3 імовірно плавиться 

конгруентно, утворюється з розплаву при ~1900 ⁰С: L ↔ Zr5Sb3. Для сполуки Zr2Sb 

на діаграмі зображено поліморфний перехід при ~1100 ⁰С, β-Zr2Sb плавиться 

інконгруентно, утворюється, імовірно, за перитектичною реакцією при ~1680 ⁰С:  

L + Zr5Sb3 ↔ β-Zr2Sb. Сполука Zr3Sb також утворюється за перитектичною 

реакцією, імовірно за участі розплаву та проміжної фази β-Zr2Sb. Інші реакції, які 

відбуваються у системі: при вмісті Zr 82,5 ат. % та температури ~1430 ⁰С ‒ 

евтектичне: L ↔ (βZr) + Zr3Sb; при вмісті Zr 99 ат. % та температури 863 ⁰С 

відбувається перитектоїдне перетворення: (βZr) + Zr3Sb ↔ (αZr). 

 
Таблиця 1.10 Кристалографічні характеристики сполук системи Zr–Sb 

Параметри елементарної 

комірки, Å Сполука СТ ПГ СП 

a b c 

Літ. 

ZrSb (cub) FeSi P213 cP8 5,6358 – – 92 

ZrSb (orth) ZrSb Cmcm oS24 3,8394 10,406 14,02 93 

-ZrSb2 PbCl2 Pnma oP12 7,393 3,987 9,581 94 

γ-ZrSb2 TiAs2 Pnnm oP24 9,963 14,963 3,8779 92 

Zr11Sb18 Zr11Sb18 I 4 2d tI116 6,7694 – 60,073 95 

β-Zr2Sb ... ... oP48 7,756 9,058 14,652 92 

α-Zr2Sb La2Sb I4/mmm tI12 4,1172 – 5,771 92, 86 

Zr2Sb3 ... ... ... 9,567 – 5,294 92 

Zr3Sb Ni3P I 4  tI32 11,351 – 5,671 92 

α-Zr5Sb3 Mn5Si3 P63/mcm hP16 8,4175 – 5,7678 92 

β-Zr5Sb3 Y5Bi3 Pnma oP32 7,465 8,801 10,865 92 

Zr5Sb3,16 Ti5Ga4 P63/mcm hP18 8,4267 – 5,7856 96 

Zr7Sb4 (Hf0.86Ti0.14)7Sb4 P121/c1 mP44 8,4905 11,1557 
β = 111,443 

11,1217 97 



а  б  

в  г  

Рис. 1.2 Діаграми стану систем Ti‒Sn (а), Ti‒Sb (б), Zr‒Sn (в), Zr‒Sb (г)
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1.2.9 Cистема La–Mg 
Діаграма стану системи La–Mg (рисунок 1.3, а) [98] належить до 

діаграм стану з утворенням проміжних сполук. Вперше система була 

досліджена італійськими науковцями [99]. Також дослідженням цієї системи 

займалися автори праць [100, 101, 102]. Mg існує в одній алотропній 

модифікації. La кристалізується у трьох алотропних модифікаціях α-La, β-La, 

γ-La, перетворення між якими відбуваються за реакціями: α-La   C310 β-La, 

β-La   C865  (γLa). Компоненти Mg та La необмежено розчинні один в 

одному в рідкому стані. У твердому стані на основі ВТМ лантану та магнію 

утворюється обмежений твердий розчин (γLa). Максимальна розчинність 

магнію у γ-La складає 24 ат. % при 712 ºС. Зі зниженням температури 

розчинність зменшується до 18 ат. % La при 546 ± 1 ºС. На основі β-La та 

магнію утворюється обмежений твердий розчин (βLa), максимальна 

розчинність у ньому магнію складає 9 ат. % при температурі 546±1 ºС і зі 

зниженням температури зменшується до 1 ат. % La при 310 ºС. Розчинність 

магнію у НТМ лантану на діаграмі не відображена. Згідно праці [99], 

максимальна розчинність La у Mg становить 0,14 ат. % La. У системі La–Mg 

утворюється 7 бінарних сполук. Сполука LaMg12 змінного складу, має вузьку 

область гомогенності, максимальна ширина якої при температурі  

613 ºС становить ~2 ат. %; зі зниженням температури розчинність 

зменшується. Сполука плавиться інконгруентно, утворюється при ~650 ºС за 

перитектичною реакцією: L + La2Mg17 ↔ LaMg12. Сполука La2Mg17 

постійного складу, плавиться інконгруентно, утворюється при  

672 ºС за перитектичною реакцією: L + LaMg3 ↔ La2Mg17. Сполука змінного 

складу LaMg3, максимальна ширина області гомогенності якої при 672 ºС 

становить ~3 ат. % і зі зниженням температури зменшується, плавиться 

конгруентно, утворюється з розплаву при 798 ºС за реакцією: L ↔ LaMg3. 

Сполука постійного складу LaMg2 плавиться інконгруентно, утворюється при 

775 ºС за перитектичною реакцією: L + LaMg3 ↔ LaMg2. Сполука існує в 
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обмеженому температурному інтервалі і при 725 ºС розпадається за 

евтектоїдною реакцією: LaMg2 ↔ LaMg + LaMg3. Сполука постійного складу 

LaMg плавиться інконгруентно, утворюється при 745 ºС за перитектичною 

реакцією: L + LaMg2 ↔ LaMg. Кристалографічні характеристики сполук 

системи La–Mg наведені у таблиці 1.11. У системі відбуваються ще такі 

нонваріантні перетворення: при 613 ºС та вмісті La 0,1±2,3 ат. % відбувається 

евтектичне перетворення: L ↔ Mg + LaMg12; при 712±1 ºС та вмісті La 65 ат. 

% відбувається евтектичне перетворення: L ↔ (γLa) +LaMg; при 546±1 ºС та 

вмісті La 81 ат. % відбувається евтектоїдне перетворення: 

 (γLa) ↔ (βLa) + LaMg. Сполука La5Mg41 не представлена на діаграмі стану. 

 

Таблиця 1.11 Кристалографічні характеристики сполук системи La–Mg 

Параметри 
елементарної комірки, Å Сполука СТ ПГ СП 

a b c 
Літера-

тура 

LaMg CsCl Pm 3 m cP2 3,960 – – 103 

LaMg2 MgCu2 Fd 3 m cF24 8,809 – – 104 

LaMg3 BiF3 Fm 3 m cF16 7,494 – – 105 

La2Mg17 Th2Ni17 P63/mmc hP38 10,36 – 10,24 106 

LaMg12 … ... oI338 10,33 10,33 77,49 107 

LaMg12 LaMg~11 Immm oI346 10,3391 10,3554 77,484 108 

La5Mg41 Ce5Mg41 I4/m tI92 14,822 – 10,468 107 

 

 
1.2.10 Cистема Tb–Mg  
Діаграма стану двокомпонентної системи Tb – Mg (рисунок 1.3, б) [109] 

характеризується утворенням проміжних фаз та твердих розчинів на основі чистих 

компонентів. Максимальна розчинність Tb у Mg досягає 4,6 ат. % при 559±3 ºС. 

На основі β-Tb утворюється твердий розчин з розчинністю магнію до 19 ат. % при 

875±5 ºС, на основі α-Tb ‒ до 14 ат. % при 695±5 ºС. Усі бінарні сполуки (таблиця 
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1.12) утворюються за перитектичними реакціями. Відомо, що сполука 

еквімолярного складу TbMg кристалізується при 875±5 ºС. При вмісті тербію 9,6 

ат. % та температури 559±3 ºС: L ↔ (Mg) + Tb5Mg24; при вмісті тербію ~74 ат. % 

відбувається евтектоїдне перетворення: (βTb) ↔ (αTb) + TbMg. 

 

Таблиця 1.12 Кристалографічні характеристики сполук системи Mg–Tb 

Параметри елементарної 

комірки, Å Сполука СТ ПГ СП 

a b c 

Літ. 

TbMg CsCl Pm 3 m cP2 3,778 – – 110 

TbMg2 MgZn2 P63/mmc hP12 6,047 – 9,823 111 

TbMg2 (hp) CuZr2 I4/mmm tI6 3,8356 – 12,436 112 

TbMg3 BiF3 Fm 3 m cF16 7,296 – – 113 

Tb5Mg24 Ti5Re24 I 4 3m cI58 11,283 – – 114 

 
1.2.11 Cистема Ti–Mg 
Діграма стану Ti–Mg належить до діаграм стану з евтектоїдною 

взаємодією, її досліджували автори [115, 116, 117, 118, 119, 120].  

Компоненти Ti та Mg не співіснують у рідкому стані через різницю 

температури кипіння магнію та плавлення титану (рисунок 1.3, в) 

Розчинність Ті в Mg сягає до 0,3 ат. % розчиняє Ti за температури 651 ºС. На 

основі ВТМ-Ti утворюється обмежений твердий розчин магнію у титані до  

~10 ат. %. Ця фаза є в рівновазі з парами магнію. На основі НТМ-Ti утворюється 

обмежений твердий розчин магнію у титані до ~3 ат. %, зі зниженням температури 

розчинність зменшується до ~1 ат. % при 400 ºС. При вмісті Mg ~3 ат. % та 

температурі 865 ºС відбувається евтектоїдне перетворення: (βTi) ↔ (αTi) + (Mg). 

При вмісті Mg ~99,9 ат. % та температурі 651 ºС відбувається вироджена 

перитектична реакція: L + (αTi) ↔ (Mg). 

 



а  б  

в  
г  

Рис. 1.3 Діаграми стану систем La‒Mg (а), Mg‒Tb (б), Ti‒Mg (в), Zr‒Mg (г) 
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1.2.12 Система Zr–Mg  
Діаграма стану системи Zr–Mg (рисунок 1.3, г) [121] досліджена не у 

повному концентраційному інтервалі (0‒2 ат. % Zr). Ситуація є схожою до 

системи Ti–Mg, так як процес плавлення цирконію відбувається при тій 

температурі, коли магній перебуває у газоподібному стані. Бінарні сполуки 

у системі не утворюються. Магній розчиняє цирконій до 1 ат. % при 

653,6±0,5 ºС, при зниженні температури розчинність зменшується. При 

вмісті цирконію 0,161±0,011 ат. % та температурі 653,6±0,5 ºС 

відбувається перитектична реакція: L + (αZr) ↔ (Mg). 

 
1.2.13 Система Mg–Sn 
Діаграма стану Mg–Sn (рисунок 1.4, а) [122] належить до діаграм 

стану двокомпонентних систем з утворенням проміжних сполук, що 

плавляться конгруентно. Вперше система була досліджена авторами праць 

[123, 124], та стала основою для подальших досліджень [125, 126, 127, 128, 

129]. Компоненти Mg та Sn необмежено розчинні один в одному у рідкому 

стані. У твердому стані Mg обмежено розчиняє Sn, утворений обмежений 

розчин (Mg) максимально містить 3,35 ат. % Sn при 561,2±0,3 ºС; зі 

зниженням температури розчинність Sn спадає до нуля. Компонент Sn 

практично не розчиняє Mg. Згідно діаграми стану (рисунок 1.4, а) у системі 

Mg–Sn утворюється одна бінарна сполука постійного складу Mg2Sn, яка 

плавиться конгруентно, утворюється з розплаву при температурі 770,5 ºС за 

реакцією: L ↔ Mg2Sn. З літератури [130] відомо про існування ще двох 

бінарних сполук Mg3Sn17 та Mg0,15Sn0,85, однак вони є термодинамічно 

нестастабільними. Сполука Mg9Sn5  є високотисковою модифікацією сполуки 

Mg2Sn [131]. Окрім цього, у системі спостерігаються такі нон-варіантні 

перетворення: при 561,2±0,3 ºС та вмісті Sn 10,7 ат. % відбувається 

евтектичне перетворення за реакцією: L ↔ Mg2Sn + (Mg); при 203,5±0,3 ºС та 

вмісті Sn 90,4 ат. % відбувається евтектичне перетворення за реакцією:  
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L ↔ Mg2Sn + -Sn. Кристалографічні характеристики сполук системи Mg–Sn 

наведені у таблиці 1.13. 

Таблиця 1.13 Кристалографічні характеристики сполук системи Mg–Sn  

Параметри 
елементарної комірки, 

Å Сполука СТ ПГ СП 

a b c 

Літ. 

Mg2Sn CaF2 Fm 3m cF12 6,7645 – – 132 

Mg3Sn17 WC P 6 m2 hP2 3,186 – 3,011 130 

Mg3Sn1,67 (hp) Mg3Sn1,67 R 3  hR90 13,21 – 13,32 133 

Mg9Sn5 (hp) Mg9Sn5 R 3  hR84 13,222 – 13,15 119 

Mg0,15Sn0,85(m) Hg0,1Sn0,9 P6/mmm hP1 3,186 – 3,011 130 
 

1.2.14 Система Mg–Sb 
Діаграма стану двокомпонентної системи Mg–Sb (рисунок 1.4, б) [134] 

характеризується відсутністю розчинності компонентів у твердому стані. У 

системі утворюється одна бінарна сполукa Mg3Sb2, що кристалізується у двох 

поліморфних модифікаціях (таблиця 1.14). Сполука плавиться конгруентно та 

кристалізується з розплаву при 1245±5 ºС. При температурі 894 ºС відбувається 

метатектична рівновага: β-Mg3Sb2 ↔ L + α-Mg3Sb2. Обидві модифікації не є 

сполуками сталого складу. Ширина області гомогенності для ВТМ досягає 2 ат. %, 

для НТМ до 3-4 ат. %. При вмісті стибію 11,5 ат. % та температурі 629 ºС 

відбувається евтектична реакція: L ↔ (Mg) + α-Mg3Sb2; при вмісті стибію 86 ат. % 

та температурі 579 ºС відбувається евтектична рівновага: L ↔ (b) + α-Mg3Sb2. 

 
Таблиця 1.14 Кристалографічні характеристики сполук системи Mg–Sb 

Параметри елементарної 

комірки, Å Сполука СТ ПГ СП 

a b c 

Літ. 

α-Mg3Sb2 La2O3 P 3 m1 hP5 4,559 – 7,243 135 

β-Mg3Sb2 β-Mn2O3 Ia3 cI80 … – – 136 



а  б  

в  

 

Рис. 1.4 Діаграми стану систем Mg‒Sn (а), Mg‒Sb (б), Tb‒Ni (в)
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1.2.15 Система Tb–Ni 
Діаграма стану системи Tb–Ni належить до діаграм стану 

двокомпонентних систем із утворенням проміжних фаз, що плавляться 

конкруентно та інконгруентно. На рисунку 1.4, в приведене графічне 

відображення діаграми, що дослідженої авторами [137], а в таблиці 1.15 ми 

навели інформацію про бінарні сполуки, що кристалізуються у 

досліджуваній системі. Тербій та нікель необмежено розчинні один в 

одному у рідкому стані. У твердому стані нікель розчиняє до 7 ат.% тербію 

при температурі 1271 °С. Тербій у твердому стані розчиняє до 30 атомних 

відсотків Нікелю за температури 1322,6 °С. У системі утворюється 8 

бінарних сполук сталого складу: Tb3Ni, TbNi, TbNi2, TbNi3, Tb2Ni7, TbNi7, 

TbNi5, Tb2Ni17, також відомо про поліморфізм бінарних сполук TbNi та 

Tb2Ni7. Сполука Tb3Ni плавиться інконгруентно, утворюється за 

перитектичною реакцією при температурі 789 °С: (αTb) + L ↔ Tb3Ni. 

Сполука Tb3Ni2 плавиться інконгруентно, утворюється за перитектичною 

реакцією при температурі ~905 °С: L + TbNi ↔ Tb3Ni2. Сполука TbNi 

плавиться конгруентно, утворюється з розплаву при температурі ~977 °С: 

 L ↔ TbNi. Сполука TbNi2 плавиться інконгруентно, утворюється за 

перитектичною реакцією при температурі ~1144 °С: L + TbNi3 ↔ TbNi2. 

Сполука TbNi3 плавиться інконгруентно, утворюється за перитектичною 

реакцією при температурі ~1226 °С: L + Tb2Ni7 ↔ TbNi3. Сполука Tb2Ni7 

плавиться інконгруентно, утворюється за перитектичною реакцією при 

температурі ~1284 °С: L + TbNi5 ↔ Tb2Ni7. Сполука TbNi5 плавиться 

конгруентно, утворюється з розплаву при температурі ~1387 °С: L ↔ 

TbNi5. Сполука Tb2Ni17 плавиться інконгруентно, утворюється за 

перитектичною реакцією при температурі ~1284 °С: L + TbNi5 ↔ Tb2Ni17. 

Інше нон-варіантне перетворення (евтектичне) відбувається за 

температури 1271 °С та вмісту нікелю ~93 ат. %:L ↔ Tb2Ni17 + Ni. 
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Таблиця 1.15 Кристалографічні характеристики сполук системи Tb–Ni 

Параметри елементарної 
комірки, Å Сполука СТ ПГ СП 

a b c 
Літ. 

α-TbNi TbNi P121/m1 mP24 5,458 4,197 21,34 138 

γ-TbNi TlJ Cmcm oS8 3,70 10,10 4,19 139 

β-TbNi TbNi Pnma oP24 21,09 4,22 5,45 140 

TbNi2 MgCu2 Fm 3 m cF24 7,175 – – 141 

TbNi3 PuNi3 R 3 m hR36 4,979 – 24,48 142 

TbNi5 CaCu5 P6/mmm hP6 4,896 – 3,965 143 

α-Tb2Ni7 Ce2Ni7 P63/mmc hP36 4,94 – 24,06 144 

β-Tb2Ni7 Gd2Co7 R 3 m hR54 4,948 – 36,23 145 

Tb2Ni17 Th2Ni17 P63/mmc hP38 8,47 – 8,18 146 

Tb3Ni Fe3C Pnma oP16 6,89 9,58 6,32 147 

Tb3Ni2 Dy3Ni2 C12/m1 mS20 13,38 
3,71 

β=106º 
9,64 148 
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1.3 Характеристика споріднених потрійних систем  
1.3.1 Характеристика потрійних систем La–Mg–{Si, Ge, Sn} 
Автори [149] вперше дослідили систему La–Mg–Si (рисунок 1.5, а) в 

повному концентраційному інтервалі при 500 С. Чисті компоненти Mg та Si 

практично не утворюють твердих розчинів, тоді як La до 6 ат. % розчиняє Mg. У 

системі La–Mg утворюються чотири бінарні фази: LaMg, LaMg3, La2Mg17, 

LaMg12. У системі Mg–Si утворюється одна бінарна фаза – Mg2Si. У системі La–

Si утворюються чотири бінарні сполуки: La5Si3, La3Si2, La5Si4, LaSi. Лише бінарні 

сполуки La3Si2 та La5Si4 характеризуються утворенням твердих розчинів 

протяжністю 12 та 6 ат. % Mg, відповідно; бінарні сполуки LaSi2-x, LaSi2-y – 

змінного складу (62,5–64,4 aт. % Si та 64,4–67,0 aт. % Si відповідно); інші бінарні 

сполуки не утворюють твердих розчинів. У системі La–Mg–Si утворюються п`ять 

тернарних сполук: La2+xMg1-xSi2, La2MgSi2, LaMgSi2, La6Mg23Si та (La, Si)Mg2. 

Сполука La2+xMg1-xSi2 має область гомогенності (0  x  0,35), сполука (La, Si)Mg2 

(< 0,5 ат. % Si) є стабілізованою Силіцієм бінарною сполукою LaMg2.  

 

Таблиця 1.16 Кристалографічні характеристики тернарних сполук La–Mg–Si 

Параметри елементарної комірки, 
Å Сполука СТ ПГ СП 

a b c 
La2+xMg1-xSi2 
0  x  0,35 

Mo2FeB2 P4/mbm tP10 7,498 
(x = 0,075) 

7,587 
(x = 0,28) 

– 4,465 
(x = 0,075) 

4,4543 
(x = 0,28) 

LaMg2Si2 CeSi2Mg2 P4/mmm tP5 4,3048 – 5,8188 
LaMgSi2 ... ... ... ... ... ... 

La6Mg23Si Zr6SiZn23 Fm 3 m cP120 1,46569 – – 
(La, Si)Mg2 MgCu2 Fd 3 m cF24 8,800 – – 

 

Автори [150] вперше дослідили систему La–Mg–Ge в повному 

концентраційному інтервалі при 500 С (рисунок 1.5, б). Чисті компоненти Mg та 

Ge практично не утворюють твердих розчинів, тоді як La до 3 ат. % розчиняє Mg. 

У системі La–Mg утворюються п`ять бінарних фаз: LaMg, LaMg2, LaMg3, La2Mg17, 

LaMg11. У системі Mg–Ge утворюється одна бінарна фаза – Mg2Ge. У системі La–
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Ge утворюються шість бінарних сполук: La3Ge, La5Ge3, La4Ge3, La5Ge4, LaGe, 

LaGe2-x, Сполуки La3Ge та LaGe існують в двох поліморфних модифікаціях. Лише 

бінарна сполука LaGe2-x характеризуються незначною областю гомогенності 

 х < 0,4. Інші бінарні сполуки – сталого складу та не утворюють твердих розчинів. 

У системі La–Mg–Ge утворюються вісім тернарних сполук: La11Mg2Ge7,  

La2+xMg1-xGe2, La4Mg5Ge6, La4Mg7Ge6, LaMg3-xGe2, La6Mg23Ge, La4MgGe10-x, 

La2MgGe6. Сполука La2+xMg1-xGe2 має область гомогенності (0  x  0,25), сполуки 

LaMg3-xGe2 (x = 0,407), La4MgGe10-x (x = 0,37) є дефектного складу. 

Кристалографічні характеристики подані в таблиці 1.17. 

Італійський науковець De Negri та співавтори [151] дослідили при  

500 ⁰С систему La–Mg–Sn (рисунок 1.5, в). Слід відзначити складність 

взаємодії компонентів та подальшого дослідження, оскільки в системі 

присутня область, де металічні зразки є досить хімічно активними на повітрі 

та легко окиснюються. На основі бінарних сполук LaSn3, La3Sn7, La3Sn5, 

LaMg, LaMg2 утворюються тверді розчини з протяжністю області 

гомогенності до 13, 2, 4, 5, 4 ат. %. У системі утворюються 8 тернарних 

сполук, з яких є La3Mg4-xSn2+x та LaMg3-xSn2 змінного складу, інші постійного: 

La6Mg23Sn, La25Mg40Sn35, LaMgSn, La25Mg35Sn40, La35Mg20Sn45, LaMgSn2. 

Кристалографічні характеристики тернарних сполук системи La–Mg–Sn 

представлено у таблиці 1.17. 

 

1.3.2 Характеристика потрійних систем РЗМ–Mg–{Si, Ge, Sn, Pb, Sb} 
Для більш повного аналізу споріднених систем було обрано елементи 

IV-A групи періодичної системи (крім карбону) та з V-A групи було обрано 

стибій. Результати аналізу літературних даних щодо кристалографічних 

характеристик тернарних сполук представлені у таблиці 1.18. 
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Таблиця 1.17 Кристалографічні характеристики потрійних сполук систем La–Mg–{Ge, Sn} 
Параметри елементарної комірки, Å Сполука СТ ПГ СП a b c 

La11Mg2Ge7 La11Mg2Ge7 P42/ncm tP88 12,1338 – 15,7802 
La2+xMg1-xGe2 
0  x  0,25 

Mo2FeB2 P4/mbm tP10 7,7052 
(x = 0,25) 
7,5906 
(x = 0) 

– 4,474 
(x = 0,25) 
4,4856 
(x = 0) 

La4Mg5Ge6 Gd4Zn5Ge6 Cmc21 oS60 4,5030 20,085 16,207 
La4Mg7Ge6 La4Mg7Ge6 C2/m mS34 16,878 4,4702 

β = 122,251 
12,660 

LaMg3-xGe2 
x = 0,407 

LaMg3-xGe2 P3 1c  hP34 7,8408 – 14,5257 

La6Mg23Ge Zr6Zn23Si Fm 3 m cF120 14,6694 – – 
La4MgGe10-x 

x = 0,37 
La4MgGe10-x C2/m mS60 8,8403 8,6756 

β = 97,16 
17,709 

La2MgGe6 Ce2(Ga0,1Ge0,9)7 Cmce oS72 8,9889 8,5172 21,064 
La6Mg23Sn Zr6Zn23Si Fm 3 m cF120 14,7107 – – 

La3Mg4-xSn2+x 
0,12 ≤ x ≤ 0,40 

Zr3Cu4Si2 P6 2m hP9 7,7974 
(x = 0,12) 

7,782 
(x = 0,40) 

– 4,8384 
(x = 0,12)# 

4,814 
(x = 0,40) 

La25Mg40Sn35 … … … … … … 
LaMg3-xSn2 

0,33 ≤ x ≤ 0,78 
LaMg3-xGe2 P3 1c hP34 8,3222 

(x = 0,35) 
8,34 

(x = 0,52) 
8,325 

(x = 0,78) 

– 14,954 
(x = 0,35) 

14,91 
(x = 0,52) 

14,95 
(x = 0,78) 

LaMgSn TiNiSi Pnma oP12 7,790 
7,792 

4,679 
4,678 

9,126* 
9,133 

La25Mg35Sn40 … … … … … … 
La35Mg20Sn45 … … … … … … 

LaMgSn2 LaMgSn2 I4 2m tI32 8,3325 – 12,4385 
# ‒ [152], * ‒ [153] 

Таблиця 1.18 Кристалографічні характеристики сполук систем  

РЗМ–Mg–{Si, Ge, Sn, Pb, Sb, Ві} 

Параметри елементарної 
комірки, Å Сполука СТ ПГ СП 

a b c 
Літ. 

CeMgSi … … tP… 7,589 – 13,74 154 
CeMg2Si2 CeMg2Si2 P4/mmm tP5 2,69 – 5,809 155 
Ce2MgSi2 Mo2FeB2 P4/mbm tP10 7,43 – 4,391 156 
Dy2MgSi … … … … … … 156 
La2,249Mg0,751Ge2 Mo2FeB2 P4/mbm tP10 7,705 – 4,474 157 
La2,234Mg0,766Ge2 Mo2FeB2 P4/mbm tP10 7,692 – 4,474 157 



37 

Продовження таблиці 1.18 
La4Mg5Ge6 Gd4Zn5Ge6 Сmc21 oS60 4,5030 2,0085 11,620 152 
La4Mg7Ge6 La4Mg7Ge6 C2/m mS34 16,8783 4,4702 

β=122,25º 
12,660 152 

Ce2MgGe2 Mo2FeB2 P4/mbm tP10 7,506 – 4,424 157 
Pr2MgGe2 Mo2FeB2 P4/mbm tP10 7,457 – 4,392 157 
Nd2MgGe2 Mo2FeB2 P4/mbm tP10 7,422 – 4,364 157 
EuMg3Ge3 EuMg3Ge3 Cmcm oS28 4,485 30,600 4,485 157 
Gd2MgGe2 Mo2FeB2 P4/mbm tP10 7,285 – 4,282 157 
Tb2MgGe2 Mo2FeB2 P4/mbm tP10 7,25 – 4,246 157 
Y2MgGe2 Mo2FeB2 P4/mbm tP10 7,238 – 4,232 157 
LaMgSn TiNiSi Pnma oP12 7,811 4,689 9,148 158 
CeMgSn TiNiSi Pnma oP12 7,730 4,649 9,086 158 
CeMgSn2 LaMgSn2 I4 2m tI32 8,265 – 12,279 159 
PrMgSn TiNiSi Pnma oP12 7,687 4,620 9,066 158 
PrMgSn2 LaMgSn2 I4 2m tI32 8,2493 – 12,2240 159 
NdMgSn CeScSi I4/mmm tI12 4,472 – 16,145 158 
NdMgSn2 LaMgSn2 I4 2m tI32 8,239 – 12,174 159 
SmMgSn CeScSi I4/mmm tI12 4,435 – 16,041 158 
SmMgSn2 LaMgSn2 I4 2m tI32 8,148 – 11,997 159 
GdMgSn CeScSi I4/mmm tI12 4,410 – 15,932 158 
GdMgSn2 LaMgSn2 I4 2m tI32 8,131 – 11,91 159 
EuMgSn TiNiSi Pnma oP12 8,075 8,51 8,749 158 
Eu3Mg4Sn4 Li4Sr3Sb4 Immm oI22 4,853 7,721 16,038 158, 

160  
TbMgSn CeScSi I4/mmm tI12 4,388 – 15,877 158 
TbMgSn2 LaMgSn2 I4 2m tI32 8,106 – 11,85 158 
DyMgSn CeScSi I4/mmm tI12 4,371 – 15,833 158 
DyMgSn2 LaMgSn2 I4 2m tI32 8,074 – 11,799 159 
HoMgSn CeScSi I4/mmm tI12 4,360 – 15,789 158 
HoMgSn2 LaMgSn2 I4 2m tI32 8,107 – 11,833 159 
ErMgSn CeScSi I4/mmm tI12 4,346 – 15,750 158 
ErMgSn2 LaMgSn2 I4 2m tI32 8,062 – 11,770 159 
TmMgSn CeScSi I4/mmm tI12 4,333 – 15,718 158 
TmMgSn2 LaMgSn2 I4 2m tI32 8,0996 – 11,776 159 
YbMgSn ZrNiAl P 6 2m hP9 7,637 – 4,684 158, 160, 

161 
LuMgSn CeScSi I4/mmm tI12 4,319 – 15,658 158 
LuMgSn2 LaMgSn2 I4 2m tI32 8,057 – 11,678 159 
YMgSn CeScSi I4/mmm tI12 4,379 – 15,846 158 
YMgSn2 LaMgSn2 I4 2m tI32 81456 – 11,8960 159 
La3Mg4,6Sb6 La3Mg4,6Sb6 R 3 m hR42 4,615 – 66,91 162 
La4,89Mg1,66Sb6 La4,89Mg1,66Sb6 R 3 m hR39 4,616 – 67,67 162 
La4Mg4,47Sb7 La4Mg4,47Sb7 P 3 m hP16 4,620 – 26,069 162 
EuMg2Sb2 Ce2SO2  P 3 m hP5 4,695 – 7,724 162 
YbMg2Sb2 Ce2SO2 P 3 m hP5 4,650 – 7,540 162 
Yb14MgSb11 Ca14AlSb11 I41/amd tI208 16,625 – 22,24 163 
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Рис. 1.5 Ізотермічні перерізи діаграм стану La‒Mg‒Si (a), La‒Mg‒Ge (б), La‒Mg‒Sn (в), Cu‒Mg‒Sn (г) 
 



1.3.2 Характеристика потрійних систем Mg‒M`‒P 
Оскільки близько споріднених сполук, що містять елементи ІV-A групи 

є невелика кількість, для повної характеристики ми обрали р-елементи  

ІІІ-VA груп та усі перехідні метали ІІІ періоду. Результати огляду цих систем 

підсумовані в таблиці 1.19. 

Таблиця 1.19 Кристалографічні характеристики сполук систем Mg‒M`‒P 

Параметри комірки, Å Сполука ПГ СП СТ a b c Літ. 

Mg3V2Al18 Fd3 m cF184 Mg3Cr2Al18 14,61 – – 164 
Mg3Cr2Al18 Fd3 m cF184 Mg3Cr2Al18 14,53 – – 164 
MgMnSn P4/nmm tP6 PbClF 4,25 – 6,923 165 
MgMn6Sn6 P6/mmm hP13 MgFe6Ge6 5,517 – 9,032 166 

Mg2,50Mn0,50Sb2 P3 m1 hP5 Ce2SO2 4,522 – 7,191 167 
MgMn6Ge6 P6/mmm hP13 MgFe6Ge6 5,205 – 8,088 166 
MgMnGe P4/nmm tP6 PbClF 3,963 – 6,550 165 
Mg2MnAs2 P3 m1 hP5 Ce2SO2 4,209 – 6,694 168 
MgMnGe P4/nmm tP6 PbClF 3,963 – 6,550 165 
MgFe6Ge6 P6/mmm hP13 MgFe6Ge6 5,067 – 8,045 169 

Mg2Co3Sn10,01 P63/mmc hP124 Mg2Co3Sn10 9,490 – 3,3555 170 
MgCo6Ge6 P6/mmm hP13 MgFe6Ge6 5,069 – 7,744 169 
Mg2Co12As7 Pnma oP84 Mg2Co12As7 12,096 3,670 24,93 171 
Mg3Ni2Al Fd3 m cF96 Mn3Ni2Si 11,5474 – – 172 

MgNi1,25Ga0,75 P63/mmc hP12 MgZn2 5,012 – 7,903 171 
MgNi1,6Ga0,4 Fd3 m cF24 MgCu2 6,913 – – 173 
MgNi1,6Ge0,4 Fd3 m cF24 MgCu2 6,911 – – 173 
Mg6Ni16Ge7 Fm3 m cF116 Mg6Cu16Si7 11,532 – – 174 

Mg0,45Ni2,72Ge2,72 P6/mmm hP8 Y0,5Co3Ge3 5,067 – 3,860 169 
Mg6Ni16As7 Fm3 m cF116 Mg6Cu16Si7 11,479 – – 175 
Mg2Ni3Si R3 m hR18 Mg2Ni3Si 5,0044 – 11,0894 175 

Mg0,45Ni2,72Si2,72 P6/mmm hP8 Y0,5Co3Ge3 4,948 – 3,738 175 
MgNi2In Fm3 m cF16 Cu2MnAl 6,153 – – 173 
MgNiBi F4 3m cF12 MgAgAs 6,166 – – 176 
MgCuSn F4 3m cF12 MgAgAs 6.224 – – 171 
MgCu4Sn F4 3m cF24 MgCu4Sn 7,042 – – 177 

Mg2Cu3Si (НТМ) P63/mmc hP12 Mg2Cu3Si 5,004 – 7,873 178 
Mg1,7Cu3,47Si0,83 P4132 cP24 (Mg0,85Cu0,15)2x 

Cu3(Cu0.2Si0,8) 
6,9776 – – 179 

Mg6Cu16Si7 Fm3 m cF116 Mg6Cu16Si7 11,65 – – 174 
MgCuSb F4 3m cF12 MgAgAs 6,168 – – 180 
MgCuGa P63/mmc hP12 MgZn2 5,079 – 8,347 181 

MgCu1,2Ga0,8 P63/mmc hP24 MgNi2 5,06 – 16,51 181 
MgCu1,5Ga0,5 Fd3 m cF24 MgCu2 7,15 – – 181 
Mg2Cu6Ga5 Pm3  cP39 Mg2Cu6Al5 8,278 – – 182 
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Mg9Cu3Ga8 … … … 11,96 – – 181 
MgCuBi F4 3m cF12 MgAgAs 6,256 – – 183 

MgCu1,3Al0,7 Fd3 m cF24 MgCu2 7,117 – – 181 
MgCu1,1Al0,9 (m) P63/mmc hP24 MgNi2 5,102 – 16,76 181 

MgCu1,07Al0,93 (m1) P6 m2 hP36 Mg(Cu0,54Al0,46)2 5,14 – 25,3 184 
MgCu1,07Al0,93 (m2) P6 m2 hP36 Mg(Cu0,54Al0,46)2 5,10 – 25,0 184 
MgCu1,07Al0,93 (m3) P63/mmc hP96 Mg(Cu0,54Al0,46)2 5,14 – 6,74 184 

MgCuAl R3 m hR54 Mg(Cu0,5Al0,5)2 5,14 – 3,789 185 
MgCu0,8Al1,2  P63/mmc hP12 MgZn2 5,12 – 8,39 184 
MgCuAl2 Cmcm oS16 MgCuAl2 4,00 9,23 7,14 184 

Mg2Cu6Al5 Pm3  cP39 Mg2Cu6Al5 8,311 – – 184 
Mg32Cu8Al41 Im3  cI162 Mg32(Zn0,5Al0,35)49 14,35 – – 186 

Mg32Zn31.9Al17,1 Im3  cI162 Mg32(Zn0,65Al0,35)49 14,33 – – 187 
Mg4Zn11Al (m) P6 m2 hP19 Mg4Zn10(Zn0,5Al0,5)2 4,96 – 14,03 188 
Mg32Zn31,9Al17,1 Im3  cI162 Mg32(Zn0,65Al0,35)49 14,16 – – 184 

 

Серед досить вивчених систем, що містять перехідний метал, можна розглянути 

систему Mg‒Cu‒Sn (рисунок 1.5, г) [189, 190]. Усистемі кристалізуються дві сполуки: 

MgCuSn (СТ MgAgAs) та MgCu4Sn (СТ власний). Обидва структурні типи є досить 

поширеними серед інтерметалідів, що містять р-елемент. Напівгейслерівський тип (стр. 

тип MgAgAs) сполук володіє цікавими термоелектричними властивостями. Тверді 

розчини утворюються з невеликою протяжністю, так як взаємодія відбувається з не 

дуже спорідненими компонентами. 

 

1.4 Характеристика гідридів включення у системах R`‒Mg‒P 
Дослідження структури гідридів має великий прикладний аспект, адже велика 

кількість включеного гідрогену не означає використання такого матеріалу в 

технологічних процесах.  

 

Таблиця 1.20 Кристалографічні характеристики гідридів систем R`‒Mg‒P 

Параметри елементарної 
комірки, Å Сполука СТ ПГ СП 

a b c 
Літ. 

LaMg2D7 Mg2LaH7 P41212 tP40 6,390 –  9,5782 191 
LaMg2H7 Mg2LaH7 P41212 tP40 6,4054 – 9,5994 191 

Eu2Mg3H10 Ba2Ni3F10 C12/m1 mS60 17,523 5,740 
β=111,49 

7,381 192 
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Eu6Mg7H26 ... C12/m1 mS78 18,1266 5,663 

β=128,929 
11,54 192 

MgEu2H6 [NH4]2SiF6 P 3m1 hP9 0,55098 – 4,1099 192 
CeMg2H7 Mg2LaH7 P41212 tP40 6,3663 – 9,5226 191 
CeMg2H3 MgCu2 Fd 3m cF24 8,91 – – 193 

Er2,33Mg4,67H13,98 ...  hP21 6,273 – 10,142 194 
Yb19Mg8H54 ... Im 3 cI54 12,1066 – – 195 

Yb3,5Mg3,5H12,25 Ca4Mg3H14 P 6 2m hP21 6,272 – 6,839 194 
Eu5Bi3H2,0 ... Pnma oP* 13,158 10,14 8,752 196 
Sm5Bi3H2,0 ... Pnma oP* 13,1252 10,1418 8,7613 196 
Yb5Bi3H1,0 ... Pnma oP* 12,66 9,714 8,4067 196 
Eu5Sb3H2,0 ... Pnma oP* 12,994 10,016 8,6302 196 
Yb5Sb3H1,0 ... Pnma oP* 12,3756 9,5938 8,2729 196 
Eu5Si3H Ca5Sn3F I4/mcm tI36 7,9052 – 15,281 197 
Eu5Sn3H Ca5Sn3F I4/mcm tI36 8,1331 – 15,175 197 
Yb3PbH2 Ca3SnH2 Cmcm oS24 8,901 11,399 5,254 198 
Yb3SnH2 Ca3SnH2 Cmcm oS24 8,833 11,296 5,234 198 
Mg7TiHx ... Fm 3m cF32 9,532 – – 199 

 
У таблиці 1.20 представлено характеристику деяких гідридів включення 

(тверді розчини) та індивідуальних фаз. Дуже часто структура новоутвореного гідриду 

сильно відрізняється від інтерметалічної матриці, що абсорбує водень, наприклад 

сполука LaMg2 ‒ кубічна фаза Лавеса (СТ MgCu2), при гідруванні отримуємо 

індивідуальний, впорядкований гідрид з тетрагональною симетрією. Зміна структури 

може впливати на необоротні процеси десорбції, що може спричинити розклад 

структури. Гідроген закономірно займає положення великих октаедричних чи 

невеликих тетраедричних пустот. Складність визначення структури полягає у двох 

причинах: при гідруванні (електрохімічному чи газовому) ми отримуємо 

дифракційний профіль дещо розширений (присутні внутрішні напруги у зразку через 

включення гідрогену), а також на фоні атомів з великою кількістю електронів важко 

опрацювати рентгенівські рефлекси від гідрогену і, відповідно, вказати положення, що 

вони заповнюють. Тому прецизійний структурний аналіз має ґрунтуватися на процесі 

дейтерування з подальшим отриманням дифрактограми з нейтронним розсіюванням. 

 
1.5 Висновки з літературного огляду  
Метали, які є компонентами досліджуваних трикомпонентних систем, мають 

різну хімічну природу. Магній – типовий s-елемент, Станум, Стибій –  

p-елементи, Тербій – типовий f-елемент, Титан та Цирконій – перехідні (d-метали) 



42 елементи, в той час як Лантан за розміром атома та значенням електронегативності є 

РЗМ, тоді як електронна конфігурація вказує на властивості перехідного елемента (на 

зовнішньому енергетичному рівні заповнюється d-підрівень, а не f-підрівень). 

Можливо, така дуалістична природа цього елемента впливає на тип взаємодії та 

характер утворених сполук. Трикомпонентні системи, що містять лантан, 

характеризуються більшою кількістю індивідуальних тернарних сполук.  

Відмінною за температурою дослідження (400 ºС) є кристалічна структура 

чистих компонентів, їхній атомний радіус і відносна електронегативність, що суттєво 

впливає на взаємодію компонентів у системах. 

Діаграми стану двокомпонентних систем надають цікаву та корисну 

інформацію про розчинності компонентів, кристалізацію сполук та  температурні межі 

їхнього існування. Практично у всіх випадках подвійні системи характеризуються 

утворенням бінарних сполук та необмеженою розчинністю у рідкому стані, тоді як у 

твердому є незначна розчинність. ВТМ-модифікації компонента, як правило, краще 

розчиняють другий компонент, ніж НТМ. Найбільш «екзотичними» можна назвати 

системи, що містять магній, титан чи цирконій. Особливість яких є в тому, що 

перехідний метал перебуває в рівновазі із газоподібною фазою на основі магнію. У 

таких системах бінарні сполуки не утворюються. 

У результаті огляду літератури по споріднених потрійних системах РЗМ–Mg–
{Si, Ge, Sn, Pb} та РЗМ–Mg–Sb виявили, що для усіх систем дослідження проводилося 
лише з метою пошуку тернарних сполук, тому майже немає побудованих ізотермічних 
перерізів діаграм стану трикомпонентних систем. Аналізуючи компоненти, що 
входять до складу потрійних систем, робимо висновок про складну взаємодію між 
ними. Більшість германійвмісних сполук кристалізуються в структурному типі 
Mo2FeB2, тобто мають тетрагональну симетрію, лише EuMg3Ge3 кристалізується у 
власному структурному типі з ромбічною симетрією комірки. Щодо тернарних 
силіцидів, то найкраще вивчені сполуки для РЗМ підгрупи Се, для яких характерною є 
тетрагональна симетрія елементарної комірки. Серед тернарних станідів найбільше 
досліджено сполуки еквіатомного складу RMgSn, які можуть мати орторомбічну  
(CT TiNiSi), тетрагональну (CT CeScSi) або гексагональну (CT ZrNiAl) структури. 
Автори [158, 160] згадують про дослідження перших станідів Eu3Mg4Sn4 і YbMgSn, які 
мають ромбічну (CT Li4Sr3Sb4) та гексагональну (CT ZrNiAl) структури, відповідно. 



43 Також практично для всіх РЗМ (крім Sc та Yb) виявлені сполуки RMgSn2 (СТ 
LaMgSn2). Стибій-вмісні тернарні сполуки характеризуються гексагональним типом 
симетрії елементарних комірок. Кількість сполук у потрійних системах, що містять 
перехідний метал, залежить від природи d-компонента. Так як розмір атома є 
співмірний для елементів ІІІ-В періоду, то визначальним фактором, що впливає на 
утворення тернарних сполук є електронна конфігурація атомів. Щодо характерних 
структурних типів варто відзначити, в яких найбільша кількість сполук 

кристалізується в MgAgAs (ПГ F43m), PbClF (ПГ P4/nmm), MgFe6Ge6 (ПГ P6/mmm) 
та Ce2SO2 (ПГ P3 m1). Деякі з тернарних сполук у системі Mg–Cu–Al мають досить 
великі кристалічні гратки, що вміщають велику кількість атомів. У досліджуваних 
системах ми очікуємо утворення обмежених твердих розчинів на основі бінарних 
сполук, де в статистичній суміші перебуватимуть атоми магнію та титану, враховуючи 
їхній розмірний фактор. У досліджених системах є велика кількість сполук, що 
володіють пустотами для інтеркаляції гідрогену чи літію, наприклад, фази, що 
кристалізуються в СТ Mn5Si3. 

Дослідження фаз, на основі яких можуть бути створені електродні матеріали в 

хімічних джерелах енергії, має велике прикладне значення. Тенденція до збільшення 

ємності та ресурсу для металогідридних та літій-іонних акумуляторів потребує нових 

матеріалів, які повинні включати велику кількість атомів літію чи гідрогену, бути 

стабільними в часі, дешевими та екологічно безпечними. До таких матеріалів можуть 

належати і сплави досліджуваних систем, оскільки фази на основі таких компонентів 

як перехідний чи рідкісно-земельний метал з магнієм володіють добрими 

електрохімічними та гідрогенсорбційними характеристиками, а легуванням станумом 

чи стибієм можна модифікувати властивості та структуру синтезованих фаз. Щодо 

твердих розчинів на основі Tb2Ni17, очікуємо утворення твердих розчинів заміщення в 

положеннях нікелю. Плануємо дослідити вплив легуючих компонентів на кількість 

включеного гідрогену. Структурна складова цієї фази сприяє процесам гідрування, так 

як є положення достатнього розміру для включення гідрогену, а саме тетраедричні та 

октаедричні пустоти. Найбільший ефект легування очікуємо для легуючих 

компонентів, що мають хімічну спорідненість до гідрогену.  



44 РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1 Вихідні матеріали 
Для синтезу сплавів використовувались метали наступної чистоти: 

лантан – 0,999; тербій – 0,999; ітрій – 0,999; гадоліній – 0,999; титан – 0,999; 

цирконій – 0,999; ванадій – 0,998; магній – 0,998; алюміній – 0,999; германій – 

0,999; олово – 0,999; стибій – 0,999; бісмут – 0,998; нікель – 0,999; кобальт – 

0,999; цинк – 0,998; літій – 0,998 масових часток основного компонента. 

 

2.2 Синтез зразків та контроль складу 
Зразки масою 1 г готували шляхом сплавляння шихти, що складалась з 

наважок чистих компонентів (точність зважування ±0,001 г) в електродуговій 

печі з вольфрамовим електродом на мідному водоохолоджуваному поді в 

атмосфері очищеного аргону під тиском 1,1·105 Па. Як гетер використовували 

пористий титан. 

Контроль складу сплавів проводили шляхом порівняння маси шихти з 

масою сплаву. Якщо втрати при плавці не перевищували 2 мас. %, то склад 

сплаву приймали рівним складу шихти. Деякі зразки, що містили компоненти, з 

відносно низькими температурами кипіння синтезували в електродуговій печі, 

сплавляючи пресовану таблетку, що містить шихту металів. Компоненти, що 

потенційно можуть втрачатися в процесі синтезу (Li, Mg, Sb), перед 

пресуванням були поміщені у центр таблетки, зверху та знизу були оточені 

компонентами, що мають вищу температуру плавлення. Таким чином, кілька 

разовим сплавлянням, перевертаючи таблетку, змогли добитися гомогенності 

сплаву та його сферичної форми. Пізніше сплави піддавалися 

гомогенізаційному відпалу при 400 ºС та 600 ºС залежно від складу зразка. 

Для зразків сплавів, що містять понад 30 ат. % Mg, синтез проводили 

методом порошкової металургії. Для цього шихту, що складається із порошків 

металів, чи порошку магнію із розтертим сплавом лігатури на основі РЗМ із р-

елементом, спресовують під тиском 3000-9500 кг/см2 залежно від вмісту магнію 

та поміщають у кварцову ампулу, створюють вакуумне середовище та 



45 запаюють. Спікання порошків металів проводять впродовж 800 год при  

400 ºС у муфельній печі типу МП-60 з автоматичним регулюванням 

температури з точністю ±10 ºС. 

 
2.3 Термічна обробка сплавів 
Гомогенізуючий відпал проводили при 400 ºС та 600 ºС протягом 800 

год залежно від компонентного складу зразка. Температуру відпалу вибирали з 

огляду на температури плавлення вихідних компонентів, бінарних сполук та 

межі кривих ліквідусу на діаграмах стану подвійних систем. Сплави, поміщені і 

запаяні у кварцові ампули під вакуумом, відпалювалися в муфельних печах 

МП-60. Гартували сплави в холодній воді, нерозбиваючи ампул. Контроль 

гомогенності і рівноважності зразків здійснювали рентгенографічно та за 

допомогою ЕДРС. 

 

2.4 Рентгенофазовий аналіз зразків 
Основним методом дослідження був рентгенофазовий аналіз – метод 

вивчення внутрішньої будови твердих тіл з допомогою рентгенівського 

випромінювання. Цей метод дозволяє встановити наявність тих чи інших фаз у 

кристалічних зразках й встановити їхню кристалічну структуру [200]. 

В основі рентгенівського методу аналізу лежать дві особливості 

рентгенівських променів: 

 здатність проникати в речовину; 

 здатність дифрагувати від структурних одиниць кристалу (атомів, 

іонів, молекул), які періодично повторюються в просторі і з яких складається 

речовина. 

Дифракцію рентгенівських променів можна розглядати як відбиття цих 

променів від атомних площин кристалу і описати рівнянням Вульфа-Брегга: 

2dsinΘ = nλ, (2.1) 

де n – ціле число (1, 2, 3, …), яке називається порядком відбиття;  

λ – довжина хвилі рентгенівських променів; 

d – міжплощинна віддаль; Θ – кут відбиття. 



46 Якщо рівняння Вульфа-Брегга виконується, то відбиті промені 

поширюються в одній фазі й їх інтерференція призводить до виникнення максимуму 

на дифракційній картині, в іншому випадку промені гасяться. Оскільки кожна фаза 

полікристалічного зразка має кристалічну ґратку з характерним набором відстаней 

d між паралельними кристалографічними площинами, рентгенівські промені 

відбиваються від кристалографічних площин і дифрагують з характерним 

тільки для даної фази набором брегівських кутів Θ і відносних інтенсивностей 

дифракційних відбиттів. Останні реєстрували за допомогою дифрактометра 

ДРОН-2.0М (FеKα-випромінювання) та STOE STADI P (Cu Kα1-

випромінювання). Дифрактограма зразка була результатом накладання 

дифракційних картин окремих фаз.  

Одержанні дифрактограми порівнювали з теоретичними 

дифрактограмами чистих компонентів, бінарних та тернарних сполук, 

розрахованими за допомогою програми PowderCell [201]. Уточнення 

параметрів елементарних комірок проводилось методом найменших квадратів 

за допомогою програми LATCON [202]. 

 

2.5 Уточнення кристалічної структури сполук методом порошку 
Уточнення кристалічної структури проводили за порошковими 

дифрактограмами, одержаними у кроковому режимі зйомки на автоматичних 

порошкових дифрактометрах ДРОН-2.0М (FeKα випромінювання, інтервал кутів 2θ 

від 15° до 120°) STOE STADI P (СuKα1 випромінювання, інтервал кутів 2θ від 5° до 

100°), HZG-4a powder (СuKα1 випромінювання, інтервал кутів 2θ від 5° до 100°) та 

інші. Уточнення координат атомів, коефіцієнтів заповнення правильних систем 

точок, ізотропних температурних поправок проводили методом Рітвельда [203] за 

допомогою програми FullProf Suite [204]. 

Оцінка достовірності вибраної моделі проводилася за значеннями 

факторів розбіжності R: 

Rp = %100,
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 – профільний фактор розбіжності; (2.2) 
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(2.7) 

де yoi та yci – спостережувана та розрахована інтенсивність на і-му кроці 

відповідно; 

Io та Ic – спостережувані та розраховані інтенсивності рефлексів; 

N – кількість точок, використаних при уточненні; 

Р – кількість уточнюваних параметрів; 

С – кількість функцій обмеження; 

w – ваговий коефіцієнт. 

Структура вважається правильно визначеною при значеннях Rp < 0,1. 

 

2.6 Визначення та уточнення кристалічної структури сполук 
методом монокристалу 

Експериментальні масиви інтегральних інтенсивностей для 

монокристальних даних отримали на чотирикружному моно кристальному 

дифрактометрі Xcalibur Oxford Diffraction з ССD детектором  
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(МоКα1-випромінювання,  = 0,71073 Å, режим сканування – ). Зйомка 

кристалу проводилася в три стадії: 

– визначення орієнтації осей елементарної комірки по відношенню до 

координат осей дифрактометра; 

– визначення параметрів елементарної комірки; 

– визначення інтегральних інтенсивностей рентгенівських 

дифракційних рефлексів. 

Дифракційний клас та можливі просторові групи визначали в результаті 

аналізу систематичних погасань [205]. Аналітичну корекцію абсорбції 

проводили за допомогою програми CrysAlisRed [206] з урахуванням розмірів 

монокристалу та його форми. Кристалічну структуру сполук визначали 

прямими методами [207] за допомогою пакету прогрaм SHELX-97 [208]. Для 

уточнення структури використовували рефлекси з І > 2(I). 

Кінцеві координати та теплові параметри всіх атомів уточнювали в 

анізотропному (ізотропному) наближеннях методом найменших квадратів. Для 

деяких кристалів уточнено коефіцієнт екстинції. Критерієм достовірності 

структури служили відсутність додаткових максимумів на остаточних синтезах 

Фур`є та значення факторів розбіжності R: 

R1 = 
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 – фактор добротності (Goodness of Fit), (2.10) 

де Fo, Fc – спостережувані та розраховані структурні фактори; 

w – ваговий коефіцієнт; 

n – число відбить; 

p – кількість уточнюваних параметрів. 

Структура вважалась правильно визначеною при значеннях R1 < 0,07. 



49 Обчислення теплових коливань атомів при визначенні структурних 

факторів здійснювалося за формулами:  

τ = {-Ueq(sinθ / λ)2}, (2.11) 

де Ueq ‒ параметр ізотропного теплового коливання; 

– кут дифракції; λ – довжина хвилі 

τ = exp{-1/4(U11h2a*2+…+2U23klb*c*)}  (2.12) 

де Uij – компоненти тензора анізотропних теплових коливань;  

h, k, l – індекси відбить;  

a*, b*, c* – параметри оберненої гратки кристалу.  

Ці поправки входять у |F(hkl)| як множники при атомних факторах 

розсіювання. Критерій достовірності моделі структури оцінювали за 

відсутністю додаткових максимумів на різницевих синтезах Фур’є та за 

значеннями факторів розбіжності R. 

 
2.7 Cкануюча електронна мікроскопія та енергодисперсійна 

рентгенівська спектроскопія 
Для визначення кількісного і якісного складу зразків ми 

використовували скануючу електронну мікроскопію та рентгенівський 

мікроаналіз, які проводили за допомогою скануючого електронного мікроскопа 

з мікроаналізатором РЕММА-102-02 у Науково-технічному і навчальному 

центрі низькотемпературних досліджень Львівського національного 

університету імені Івана Франка та у інших лабораторіях. Сканування поверхні 

зразка здійснювалось з допомогою електронного пучка діаметром декілька 

нанометрів і з енергією електронів 0,2-40 кВ. Діапазон зміни збільшення 

становив 10-300000, роздільна здатність складала близько 5,0 нм (50 Å). При 

бомбардуванні об’єкту електронним пучком, окрім гальмівного неперервного 

рентгенівського спектру, отримували спектр характеристичного 

випромінювання, лінії якого виявляють присутні хімічні елементи. Порівняння 

інтенсивностей відповідних ліній для зразка і для еталона із відомим вмістом 

досліджуваного елементу дозволило провести кількісний аналіз, локальність 

якого 1 мкм2.  



50 Діапазон аналізованих елементів – від 5 B до 92 B. Є можливість 

отримати криві розподілу вказаних присутніх елементів по лінії сканування, а 

також зображення зразка у рентгенівських променях (розподіл елемента по 

поверхні). Для мікроструктурного дослідження сплавів використовувалися 

скануючий електронний мікроскоп (СЕМ) з рентгенівським мікроаналізатором 

РЕММА-102-02 та електронний мікроскоп TESCAN з мікроаналізаторами 

WDS/EDX. Існує два методи проведення рентгенівського мікроаналізу – 

енергодисперсійний (EDX) та хвильовий (WDS). Перший є експрес-методом із 

одночасним виявленням всіх присутніх елементів у пробі, другий 

характеризується на порядок вищою чутливістю, при якій є можливість 

виявлення домішки у 100 ppm.  

Об’ємна локальність методу складає 0,1-0,3 мкм3, абсолютна локальна 

чутливість – 10-12–10-15 г, точність визначення – 0,025-0,030 ат. %. Слід 

відмітити, що цей метод має свої обмеження, так проблематичним є визначення 

вмісту елементів з порядковим номером Z < 11 (EDX) та Z < 4 (WDS). 

Дослідження порошкоподібних зразків відбувається ідентично, лише необхідно 

попередньо нанести порошок досліджуваного зразка на електропровідну 

стрічку полімеру та обробити аерозолем, що місить високодисперсний графіт 

для покращення електропровідності зразка. 

 

2.8 Диференціальний термічний аналіз та високотемпературна дифракція 
Диференційний термічний аналіз – термоаналітичний метод, який полягає 

у вимірюванні різниці температур між зразком та еталоном, як функції 

температури або часу та дозволяє встановити теплові ефекти під час 

кристалізації, плавлення, поліморфних перетворень. Дослідження зразків 

проводилося на термоаналізаторі STA PT1600 (Львівський національний 

університет імені Івана Франка) та синхронному термоаналізаторі  

Netzsch STA 449 (Технологічний інститут Карлсруе, Німеччина). Зразок масою 

0,01-0,25 г поміщався в корундовий тигель, у якому створюють замкнене 

середовище. У тигель із зразком подавали потік аргону в статичних або 

динамічних умовах. Для виміру та контролю температури використовували  



51 Pt-Rh термопару. Зразок нагрівали від кімнатної температури до 800-900 °С зі 

швидкістю 0,1-100 °С / хв та охолоджували зі швидкістю дещо повільнішою, 

ніж при нагріванні. Точність вимірювання температури становила ±0,05 °С. 

Високотемпературна дифракція відбувалася на дифрактометрі, що місить 

додаткове обладнання для нагріву та термостатування. Зразок подрібнили, 

натерли в інертній атмосфері (протічний потік високочистого аргону) «глов-

боксу» та помістили в капіляр. Капіляр зі зразком при нагріванні знаходився під 

проточним потоком Аr у нагрівнику дифрактометра. Перед початком зйомки 

зразок термостатували протягом 6 год при температурі отримання 

дифрактограми. Швидкість нагріву 0,5 ⁰С / хв. Можливості такого методу 

досить широкі, можна отримувати дифрактограми багатофазних зразків, в яких 

присутня рідка фаза чи простежити інші нон-варіантні перетворення в твердому 

стані (утворення сполуки, розклад чи поліморфне перетворення). 

 
2.9 Електрохімічне дослідження сплавів 
Дослідження ефективності електрохімічних процесів: літування, 

гідрування, магніювання, проводилось в прототипах хімічних джерел 

електричної енергії ХДЕЕ «Swagelok cell». Складений прототип складається з 

двох електродних просторів, заповнених відповідними електродними 

матеріалами, змоченими електролітом та розділеними змоченим електролітом 

сепаратором. Ізолятором слугувала тефлонова вставка. Як анод 

використовували сплав масою близько 0,3-0,5 г, порошок якого змішували з 

електролітом до однорідної маси, якою виповнювався простір анодної частини 

ХДЕЕ. У процесах електрохімічного літування як катодний матеріал (при 

розряді) використовували розтертий та змочений електролітом порошок із літій 

кобальтату(ІІІ) LiCoO2. Як електроліт використовували 1М розчин Li[PF6] у 

суміші розчинників диметилкарбонату та етиленкарбонату. У зібраному вигляді 

катод і анод були відокремлені сепаратором Celgard 2320 чи пресованою 

целюлозою, змоченою в розчині електроліту. Тестування досліджуваних зразків 

проводили в гальваностатичному режимі. Процес заряду ХДЕЕ проводили при 

невеликих значеннях струмів: 0,1-0,5 мА протягом 8-12 год до повного чи 



52 часткового (залежно від мети експерименту) насичення матеріалу анода 

літієм (горизонтальне “плато” на зарядній кривій).  

Про оборотність електрохімічного процесу свідчить циклювання ХДЕЕ. 

Процес заряду і розряду в цьому випадку можна зобразити такою схемою 

(пряма реакція – розряд, зворотна – заряд): 

На катоді (позитивний електрод): 

(К): Li1-хCoO2 + хе- + xLi+   заряд /розряд  LiCoO2  (2.9) 

На аноді (негативний електрод): 

(A): LiхA   заряд /розряд A + xLi+ + хе-  (2.10) 

 
При електрохімічному гідруванні катодним матеріалом служить фаза 

нікель(ІІІ) оксогідроксид (NiOOH), який утворюється з нікель(ІІ) гідроксиду 
при процесах заряду; при розряджанні отримуємо речовину, що поміщали в 
прототип. Нікель(ІІ) гідроксид Ni(OH)2 отримували шляхом осадження лугом з 
розчину нікель(ІІ) сульфату. Аморфно-кристалічну фазу відфільтрували із 
багатократним промиванням дистильованою водою для видалення натрій 
сульфату. Подальше сушіння проводили при кімнатній температурі протягом 2-
3 тижнів. Перед електрохімічними дослідженнями речовину подрібнили та 
перетерли в агатовій ступці із графітом у співвідношенні 5:1 за масою. Графіт 
додавали для покращення електропровідності зразків. 

 
Електрохімічне магніювання (інтеркаляція магнію) за принципом дії 

дуже схоже на електрохімічне літування, також використовується потрійний 

апротонний розчинник, у якому розчинена сіль магнію (Mg(CH3COO)2). 

Катодним матеріалом слугує сполука MgCoO2 чи інші, в яких  проявляється 

висока мобільність іонів Mg2+. 

(К): Mg1-хCoO2 + 2хе- + xMg2+   заряд /розряд  MgCoO2  (2.13) 

(A): MgхA   заряд /розряд A + 2Mg2+ +2хе-  (2.14) 

 

(К): NiOOH + ex + xH2O   заряд /розряд  Ni(OH)2 + xOH-  (2.11) 

(А): АHx  + xOH-   заряд /розряд А + xH2O + ex  (2.12) 



53 Циклічні вольтамперограми (ЦВА) отримували, коли проводили 

експеримент в триелектродних комірках. Як електроди порівняння використовували 

Li при літуванні, вихідний сплав або Pt при гідруванні, Mg при магніюванні. 

Потенціо-кінетичні криві (криві корозії) отримували шляхом логарифмування 

першої ЦВА. Усі вимірювання електрохімічних характеристик прототипів ХДЕЕ в 

триелектродних системах, дослідження імпедансу (внутрішнього опору матеріалу 

електроду) проводили на обладнанні CH Instruments (Austin, TX, USA). Для 

отримання заряд-розрядних кривих (двоелектродні системи) використовували 

аналогово-цифровий модуль з автоматичною реєстрацією, використовуючи пакет 

програм LabView [209] та двоканальний гальваностат MTech G410-2 [210]. Ємність 

аноду визначали за формулою: 

С = Ip· τ, (2.15) 

де С − номінальна ємність (А·год); Ip – струм розряду; τ – час розряду (год). 

Питому енергоємність розраховували за формулою: 

Wp = (Uc·Ip·τ) / m, (2.16) 

де Wp – питома енергоємність (Вт·год/кг); Uc – середня розрядна напруга (В); m – маса (кг). 

В таблицях (Розділ 4) кількість літію в розмірностях у формульній одиниці 

сполук та атомні відсотки літію приведені лише для процесів делітування (мобільні 

атоми літію) обчислені, використовуючи математичний вираз об’єднаного закону 

Фарадея; загальний вміст літію є дещо більший. Кулонівську ефективність 

електрохімічних процесів η визначали як відношення кількостей заряду при 

деінтеркаляції до заряду при інтеркаляції або як відношення кількостей Нроз / Нзар. 

 
2.10 Дослідження магнітних властивостей 
Магнітні властивості сполуки α-Tb3Sn7 досліджували на магнетометрі 

SQUID (отримання кривих намагнічення). Для підвищення чутливості 

визначення магнітних полів котушка під’єднана через надпровідний 

перетворювач до SQUID, принцип роботи якого базується на ефекті 

Джозефсона. Магнетометр працює в температурному інтервалі 2÷350 К та в 

інтервалі магнітних полів до 5,5 Т, чутливість методу становить 10-11 А∙м2. 

 



54 2.11 Газове гідрування сплавів 
Вимірювання абсорбції та десорбції водню сплавами були проведені з 

використанням приладу ІМІ-COR (Нiden Isochema, Англія) з манометричним 

аналізатором, який дозволяє використовувати метод Сівертса для тисків до 200 

бар в діапазоні температур від 25 °С до 500 °С.  

 
2.12 Розрахунок функції електронної локалізації 
Розрахунковий метод TВ-LMTO-ASA інтепретує метод лінійної 

комбінації атомних орбіталей в апроксимації молекулярних орбіталей. Для 

розрахунків електронної структури вихідною інформацією є фізико-хімічні 

характеристики елементів, кристалічна структура сполук (координати атомів, 

параметри ізотропного чи анізотропного теплового зміщення, коефіцієнт 

заповнення кристалографічної позиції). 

Програмний пакет TB-LMTO-ASA [211, 212, 213] дає можливість якісно 

та кількісно оцінити функцію електронної локалізації (ELF), інтерпретуючи 

значення якої, можна використати для визначення електронної густини в 

площині чи в просторі та пояснення будови хімічного зв’язку. Ці дані необхідні 

для обчислення числа заселеності орбітального Гамільтоніана (СОНР) та 

інтегрованого орбітального значення оператора хвильової функції: СОНР  

(-іСОНР), кількісне значення якого може служити оцінкою міцності зв’язку між 

різними типами атомів (симетричний чи асиметричний розподіл електронної 

густини). Моделювання густини станів (DOS) для кожного елемента, що 

входить до складу сполуки та загалом дає можливість передбачити домінуючий 

тип хімічного зв’язку чи деякі фізико-хімічні властивості.  

В більшості випадків розрахункові методи підтверджують та доповнюють 

експериментальні результати: виявлення частки ковалентного зв’язку ‒ 

напівпровідниковий тип електропровідності сполуки у всіх чи лише у певних 

напрямках чи підтвердження деяких магнітних властивостей за розподілом 

електронів навколо d- чи f-елементами. В окремих випадках ‒ доповнення до 

фізичних методів дослідження, наприклад ‒ існування «псевдо-забороненої зони» 

на рівні Фермі для сполук, які характеризуються ефектом надпровідності. 



55 РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ.  
ФАЗОВІ РІВНОВАГИ ТА КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУК 
3.1 Система La–Mg–Sn 
3.1.1 Фазові рівноваги та ізотермічний переріз діаграми стану  
У системі La–Mg–Sn синтезовано 47 потрійних та 6 подвійних зразків, 

кількісний склад яких зображено на рисунку 3.1. Варто зауважити, що сплави з 

високим вмістом лантану є хімічно нестійкими. На повітрі вони бурхливо взаємодіють 

із виділенням теплоти та утворенням лантан(ІІІ) оксиду La2O3 та інших оксидів. У 

багатьох зразках методом РФА знайдено сліди олова. Часто такі сплави мали більше, 

ніж 3 фази. Причиною такого явища є нижча температура плавлення олова, порівняно 

із температурою відпалу 400 оС. Невелика частина олова, імовірно, покриває зразок на 

поверхні у вигляді тонкої плівки. Навіть невеликі кількості β-Sn (1-2 мас. %) 

створюють дифракційні піки великої інтенсивності. Результати рентгенофазового 

аналізу сплавів підсумовано у Додатку Б (Таблиця 1). 

 
Рис. 3.1 Кількісний склад сплавів у системі La–Mg–Sn 

 

У системі La–Mg–Sn підтверджено існування більшості бінарних сполук 

системи La–Sn, однієї сполуки Mg2Sn (система Mg–Sn) та всіх сполук системи La–Mg. 

На основі бінарної сполуки LaSn3 спостерігається утворення твердого розчину 

заміщення LaSn3-xMgx, область гомогенності якого становить 23-24 ат. % Mg. На 



56 основі бінарної сполуки La3Sn5 утворюється твердий розчин заміщення La3Sn5-хMgx  

з розчинністю Mg 5-6 ат. %. На основі бінарної сполуки La3Sn спостерігається 

утворення твердого розчину заміщення La3Sn1-xMgx, область гомогенності якого 

становить 7-10 ат. % Mg. На основі бінарної сполуки β-La5Sn3 утворюється 

впорядкований твердий розчин включення 4-5 ат. % Mg. Бінарні сполуки LaSn2 та 

La3Sn7 розчиняють не більше 2-3 ат. % Mg. Бінарні сполуки LaMg, LaMg3 та La2Mg17 

утворюють тверді розчини заміщення, де аналогічно в статистичній суміші є Mg та Sn 

4-6, 4-5 та 5 ат. %, відповідно. Бінарна сполука LaMg2 стабілізується невеликим 

вмістом Sn чи іншою домішкою та має невелику область гомогенності 4 ат. %. Фазові 

рівноваги між чистими компонентами, бінарними та тернарними сполуками 

представлені у вигляді ізотермічного перерізу при 400 ºC на рисунку 3.2.  

 
Рис. 3.2 Ізотермічний переріз діаграми стану системи La–Mg–Sn при 400 ºС 

Таблиця 3.1 Кристалографічні характеристики тернарних сполук  
Параметри елементарної комірки, Å Сполука СТ ПГ СП a b c 

LaMgSn TiNiSi Pnma oP12 7,804(6) 4,693(2) 9,142(4) 
β-La5Sn3Mgx 
(0 ≤ x < 0,5) 

Mn5Si3 
Hf5CuSn3 

P63/mmc hP18 9,406(2)  
9,459(2) ‒ 6,923(2) 

6,988(3) 
LaMgSn2 LaMgSn2 I 4 2m tI32 8,3951(4)  ‒ 12,5276(9) 

La6Mg23+хSn1-х Zr6Zn23Si Fm 3 m cF120 14,7131(2) ‒ ‒ 
La39Mg13Sn48 … … m… 12,591(5) 6,102(2), 

β = 92,06(3)º 
8,157(2) 

La49Mg22Sn29 … … … … … … 
 



57 3.1.2 Тверді розчини у системі La‒Mg‒Sn 
Твердий розчин на основі LaSn3 
На основі бінарної сполуки LaSn3 (СТ AuCu3, ПГ Pm 3 m) утворюється 

обмежений твердий розчин заміщення магнію на станум, протяжністю  

23-24 ат. % Mg. Внаслідок заміщення атомів стануму на магній закономірно 

через розмірний фактор зменшуються параметри елементарної комірки. На 

рисунку 3.3 представлена мікрофотографія шліфа сплаву La10Mg20Sn70, що 

містить цю фазу як основну та результати ЕДРС: La23,78Mg16,27Sn59,95. Цей склад 

не є граничним, оскільки розчинність магнію є більша. 

 

 
Рис. 3.3 Фотографія мікроструктури та результати ЕДРС (La23,78Mg16,27Sn59,95) 

для сплаву складу La10Mg20Sn70  

 

Кристалічна структура твердого розчину наведена на рисунку 3.4. 

Координаційними поліедрами для атомів La та статистичної суміші є 

кубооктаедри з КЧ = 12 [La(Mg, Sn)12] та [(Mg, Sn)La4(Mg, Sn)8] відповідно. 

 
Рис. 3.4 Проекція структури LaSn3-xMgx та координаційні многогранники атомів 



58 На рисунку 3.5 наочно представлено зміну параметрів елементарної 

комірки залежно від вмісту магнію у твердому розчині LaSn3-xMgx. Зміна 

параметрів елементарної комірки дещо відрізняється від ідеалізованої прямої за 

правилом Вегарда, імовірна причина цього ‒ часткове зміщення атомів у структурі 

через зміщення електронної густини від атомів La до Mg та Sn. Проводячи 

екстраполяцію залежності, ми отримуємо, що область гомогенності твердого 

розчину закінчується при вмісті магнію 23-34 ат .%. 

 

 
Рис. 3.5 Зміна параметрів елементарної комірки при заміщенні атомів Стануму 

на Магній у твердому розчині LaSn3-xMgx 

 
Твердий розчин на основі La3Sn5 
На основі бінарної сполуки La3Sn5 (СТ Pu3Pd5, ПГ Cmcm) утворюється 

невеликої протяжності (5-6 ат. %) твердий розчин заміщення La3Sn5-хMgx,  

0 ≤ х < 0,48. Параметри елементарної комірки закономірно ізотропно 

зменшуються для тернарної фази, порівняно із бінарною:  

a = 10,332(6)‒10,284(4) Å, b = 8,323(6)‒8,255(4) Å, c = 10,627(7)‒10,582(5) Å, 

V = 913,9(8)‒898,4(5) Å3. Твердий розчин перебуває у рівновазі із тернарною 

сполукою LaMgSn та, імовірно, іншою сполукою невстановленої структури. 

 
Впорядкований твердий розчин на основі β-La5Sn3 

На основі ВТМ сполуки La5Sn3 (СТ Mn5Si3, ПГ P63/mcm) утворюється 

твердий розчин включення β-La5Sn3Mgx, 0 ≤ х < 0,5. Атоми магнію 



59 включаються в октаедричні пустоти, утворені 6 атомами La1 (див. Розділ 3.2, 

рисунок 3.18) з утворенням впорядкованого твердого розчину чи надструктури 

типу Hf5CuSn3. Такі тверді розчини є типовими для дослiджених систем. 

Кількість втіленого магнію загалом визначається розміром октаедричної 

пустоти, що в свою чергу залежить від розміру атома, що утворює ці пустоти 

чи об'ємні канали в структурі. Так, розмір пустоти є співмірним до значення 

0,414 · R. На рисунках 3.7, а, б представлено фотографії мікроструктури 

шліфів сплавів складу La65Mg5Sn30 та La55Mg20Sn25, яка містить сіру фазу, що 

відповідає складу La60,15Mg4,71Sn35,14 та La60,29Mg4,42Sn35,29 відповідно. 

Максимальна область гомогенності досягає 4-5 ат. %. Зміна параметрів 

елементарної комірки для бінарної та тернарної фази: а = 9,406(2)‒9,459(2) Å,  

с = 6,923(2)‒ 6,988(3)(7) Å, V = 530,5(2)‒541,6(3) Å3. 

а  

б  

Рис. 3.7 Фотографії мікроструктури шліфів та ЕДРС сплавів  

La65Mg5Sn30 ‒ La60,15Mg4,71Sn35,14 (а), та La55Mg20Sn25 ‒ La60,29Mg4,42Sn35,29 (б) 

 
Твердий розчин на основі La3Sn 

Бінарна сполука La3Sn, що кристалізується в анти-типі AuCu3, також 

утворює твердий розчин заміщення, де в статистичній суміші перебувають (Mg, 



60 Sn). Імовірно, утворюється за перитектичною реакцією, так як в литому 

зразку складу La75Sn25 за результатами РФА є лише β-La5Sn3 та β-La. Цікавим є 

те, що бінарна сполука у двокомпонентному сплаві, імовірно, стабілізується 

домішкою або кристалізується при тривалому гомогенізаційному відпалі. 

У трикомпонентному сплаві тернарна фаза La3Sn1-хMgx, яка є твердим 

розчином заміщення, навіть у литому зразку без гомогенізаційного відпалу 

легко кристалізується. Максимальна розчинність Mg у цій сполуці сягає  

7-9 ат. %, граничний склад визначено за допомогою ЕДРС. У зразку складу 

La65Mg20Sn15 є досліджений твердий розчин (світла фаза), що має склад 

La75,45Mg6,80Sn17,75. Інша фаза, що також є у великій кількості (сіра фаза) ‒ це 

твердий розчин включення атомів Mg в структуру β-La5Sn3, що має склад 

La61,65Mg3,05Sn35,30. У зразку складу La75Mg15Sn10 методом ЕДРС встановлено 

склад твердого розчину як La73,28Mg10,45Sn16,26 (рисунок 3.8, б). Зміна параметрів 

елементарної комірки внаслідок заміщення становить: a = 5,223(1)‒5,1001(7) Å, 

V = 142,67(1) ‒132,66(5) Å3. 

а  

б  

Рис. 3.8 Фотографії мікрошліфів та результати ЕДРС сплавів  

La65Mg20Sn15 ‒ сіра фаза La75,45Mg6,80Sn17,75, світла фаза La61,65Mg3,05Sn35,30 (а), 

La75Mg15Sn10 ‒ La73,28Mg10,45Sn16,26 (б) 



61 Твердий розчин на основі LaMg 

Бінарна сполука LaMg (СТ CsCl, ПГ Pm 3 m) розчиняє 4-6 ат. % Sn, 

утворюючи при цьому обмежений твердий розчин заміщення LaMg1-хSnx, 

0 ≤ x < 0,1. На рисунку 3.9, а зображений шліф зразка складу La45Mg40Sn15,  

сіра фаза ‒ твердий розчин на основі LaMg (La53,54Mg44,68Sn5,31), світла фаза ‒ 

твердий розчин на основі β-La5Sn3 (La60,55Mg3,04Sn36,41). 

а  б  

Рис. 3.9 Фотографії мікрошліфів сплавів La45Mg40Sn15 ‒ сіра фаза La53,54Mg44,68Sn5,31, 

світла фаза ‒ La60,55Mg3,04Sn36,41, темна фаза La49,85Mg4,11Sn46,04(а)  

та La25Mg65Sn10 ‒сіра фаза La34,73Mg60,84Sn4,43, світла фаза La49,14Mg21,46Sn29,40 (б) 

 

Твердий розчин на основі LaMg2 

Згідно діаграми стану системи La‒Mg (рисунок 1.3, а) бінарна сполука LaMg2 

при 725 ⁰С зазнає евтектоїдного нон-варіантного перетворення. Однак, у зразках після 

гомогенізаційного відпалу знаходили у великих кількостях цю сполуку. Ми 

припускаємо, що в двокомпонентному зразку кубічна фаза Лавеса стабілізується 

незначною кількістю домішки, тоді як у трикомпонентному ‒ за рахунок атомів Sn. 

Максимальна розчинність стануму може сягати 4 ат. %. Це підтверджено методом 

ЕДРС (рисунок 3.9, б). Сіра фаза має склад La34,73Mg60,84Sn4,43. Твердий розчин є у 

рівновазі з сполукою складу La49,14Mg21,46Sn29,40 (світла фаза), структура якої є 

невідомою. 

 

Твердий розчин заміщення на основі LaMg3 

На основі бінарної сполуки LaMg3 утворюється обмежений твердий розчин 

заміщення, область гомогенності якого ~ 4-5 ат. %. Розчинність стануму підтверджено 



62 рентгенівськими методами порошку та монокристалу. У таблиці 3.2 представлені 

результати уточнення методом монокристалу фази на основі бінарної сполуки LaMg3, 

що розчиняє невелику кількість стануму. Як бачимо із результатів уточнення, утворення 

статистичної суміші (Mg, Sn) є лише в одному положенні 8с. Зміна параметрів 

елементарної комірки для бінарної фази та твердого розчину: a = 7,4807(5)‒7,503(1) Å,  

V = 418,63(8)‒422,4(2) Å3. У таблицях 3.3, 3.4 детально представлені результати 

уточнення кристалічної структури, заповненість положення, ізотропні та анізотропні 

теплові зміщення атомів. 

 

Таблиця 3.2 Результати РСА методом монокристалу твердого розчину LaMg3-хSnх 

Склад твердого розчину LaMg2,66Sn0,34 
Структурний тип BiF3 
Просторова група Fm 3 m 
Символ Пірсона, число ф.о. cF16, Z = 4 
Молярна маса, г/моль 235,43 
Параметри елементаної комірки, Å (Å3) а = 7,4982(4), V = 421,57(4) 
Розрахована густина, г/см3 3,709 
Коефіцієнт абсорбції, мм-1 11,748 
Режим сканування ω 
Інтервал кутів, 2θ (º) 4,71–24,40 
F(000) 410 
Інтервали hkl -6 ≤ h ≤ 8, -7 ≤ k ≤ 7, -8 ≤ l ≤ 8 
Загальна кількість відбиттів 34 
Відбиття з І > 2σ(I) 34 
Дані/параметри 34/4 
Добротність (на F2) 1,511 
Кінцеві фактори (І > 2σ(I)) R1 = 0,0694, wR2 = 0,1571 
Найбільший пік / яма, e / A3 2,480 / -2,705 

 

Таблиця 3.3 Координати атомів та параметри ізотропного зміщення для атомів 

у твердому розчині LaMg3-xSnx 

Координати атомів Атом ПСТ x/a y/b z/c КЗП Ueq/Uiso, Å2 

La 4b 0 1/2 0 1,00 0,004(18) 
Mg1 4a 0 0 0 1,00 0,0021(6) 
Mg2 8c 1/2 1/2 1/2 0,83* 0,0039(5) 
Sn 8c 1/2 1/2 1/2 0,17* 0,0039(5) 

* – зафіксовані параметри на останньому етапі уточнення 

 



63 Таблиця 3.4 Параметри анізотропного зміщення для атомів у твердому розчині LaMg3-xSnx 

Атом U11 U22 U33 U12 U13 U23 
La 0,0004(18) 0,0004(18) 0,0004(18) 0 0 0 

Mg1 0,0001(6) 0,0001(6) 0,0001(6) 0 0 0 
 

Твердий розчин на основі La2Mg17 
На основі бінарної сполуки La2Mg17 (CT Th2Ni17, ПГ P63/mmc) утворюється 

твердий розчин заміщення невеликої протяжності 4-5 ат. % Sn (La2Mg17-xSnx,  

0 ≤ x < 0,8). Атоми магнію частково заміщаються на атоми стануму, внаслідок чого 

дещо збільшуються параметри елементарної комірки твердого розчину порівняно із 

бінарною сполукою. Утворення статистичної суміші (Mg, Sn) відбувається лише в 

положенні 4f. 

 

Таблиця 3.5 Результати РСА методом монокристалу твердого розчину La2Mg17-xSnx 

Склад твердого розчину La2Mg16,74Sn0,14 
Структурний тип Th2Ni17 
Просторова група P63/mmc 
Символ Пірсона, число ф.о. hP38, Z = 2 
Молярна маса, г/моль 404,89 
Параметри елементаної комірки, Å (Å3) а = 10,3911(3), c = 10,2702(3), 

V = 960,36(5) 
Розрахована густина, г/см3 2,800 
Коефіцієнт абсорбції, мм-1 6,188 
Режим сканування ω 
Інтервал кутів, 2θ (º) 2,26–26,33 
F(000) 736 
Інтервали hkl -12 ≤ h ≤12, -12 ≤ k ≤ 12, -12 ≤ l ≤ 12 
Загальна кількість відбиттів 408 
Відбиття з І > 2σ(I) 339 
Дані/параметри 339/23 
Добротність (на F2) 2,219 
Кінцеві фактори (І > 2σ(I)) R1 = 0,0918, wR2 = 0,2303 
Найбільший пік / яма, e / A3 1,454 / -1,317 

 

У зразку складу La12Mg85Sn3 був знайдений монокристал, що містив фазу з 

області гомогенності твердого розчину. Результати рентгенівського уточнення 

методом монокристалу наведені у таблиці 3.5. Координати атомів та параметри 

ізотропного зміщення для атомів у твердому розчині La2Mg17-xSnx представлені 



64 у таблиці 3.6. Цікавим є вплив координаційного оточення на теплове 

коливання, так як для атома La2, який оточений лише атомами магнію (12 

атомів) є досить велике значення ізотропного коливання, тоді як для атома La1, 

імовірно, 2 статистичні суміші (Mg, Sn) та 18 атомів магнію сильніше зв'язують 

атом РЗМ у його положенні. У таблиці 3.7 наведені результати для 

анізотропного теплового коливання атомів у твердому розчині. 

 

Таблиця 3.6 Координати атомів та параметри ізотропного зміщення для атомів 

у твердому розчині La2Mg17-xSnx 

Координати атомів Атом ПСТ x/a y/b z/c КЗП Ueq/Uiso, Å2 

La1 2d 1/3 2/3 3/4 1,00 0,0080(8) 
La2 2b 0 0 3/4 1,00 0,0209(8) 
Mg1 12j 0,3279(4) 0,9663(6) 1/4 1,00 0,0171(12) 
Mg2 12k 0,16366(17) 0,3273(3) 0,5205(4) 1,00 0,0154(11) 
Mg3 6g 1/2 0 1/2 1,00 0,0124(12) 
Mg4 4f 2/3 1/3 0,6020(7) 0,87* 0,0309(17) 
Sn 4f 2/3 1/3 0,6020(7) 0,07* 0,0309(17) 

* – зафіксовані параметри на останньому етапі уточнення  

 

Таблиця 3.7 Параметри анізотропного зміщення для атомів у твердому розчині La2Mg17-xSnx 

Атом U11 U22 U33 U12 U13 U23 
La1 0,0085(9) 0,0085(9) 0,0072(11) 0,0042(5) 0 0 
La2 0,0190(9) 0,0190(9) 0,0248(11) 0,0095(5) 0 0 
Mg1 0,013(2) 0,019(2) 0,011(2) 0,0014(15) 0 0 
Mg2 0,0097(17) 0,020(3) 0,020(2) 0,0099(13) 0,0008(6) 0,0016(12) 
Mg3 0,0081(17) 0,021(3) 0,013(2) 0,0103(15) 0,0004(10) 0,001(2) 

 

Для атомів статистичної суміші координаційним поліедром є 14-

вершинник [(Mg4, Sn)(Mg4,Sn)La1Mg16Mg23Mg33], для атомів La1 – 20-

вершинник Франка-Каспера [La1(Mg4, Sn)2Mg16Mg26Mg36], для другого атома 

РЗМ: La2 – 12-вершинник (тригональна призма з 6 додатковими атомами) 

[La2Mg16Mg26], для атомів Mg1 – 13-вершинник  

[Mg1(Mg4, Sn)2La1La2Mg13Mg24Mg32], для Mg2 – ікосаедр  

[Mg2La1La22(Mg4, Sn)Mg14Mg22Mg32], для атомів Mg3 – ікосаедр 



65 [Mg3La12(Mg4, Sn)2Mg14Mg24]. Кристалічні поліедри для кожного із сортів 

атомів зображені на рисунку 3.10. 

 
Рис. 3.10 Кристалічна структура твердого розчину La2Mg17-xSnx  

 
3.1.3 Кристалічна структура тернарних сполук  
Кристалічна структура LaMgSn 
Сполука LaMgSn – сталого складу, кристалізується в структурному типі 

TiNiSi, має ромбічну симетрію, просторова група Pnma, символ Пірсона oP12, 

параметри елементарної комірки a = 7,804(6) Å, b = 4,693(2) Å, c = 9,142(4) Å. 

Вперше синтезована, розшифрована та уточнена авторами [158]. На рисунку 

3.11 зображено просторове розміщення атомів у елементарній комірці, а також 

їхні координаційні многогранники. Координаційний многогранник для атомів 

La – деформована пентагональна призма з п’ятьма додатковими атомами 

навпроти бічних граней [LaMg6Sn5La4] (КЧ = 15). Атоми Mg мають 

координаційний многогранник у вигляді деформованого кубооктаедра 

[MgLa6Sn4Mg2] (КЧ = 12), а КМ для атомів Sn – тригональна призма з трьома 

додатковими атомами навпроти бічних граней [SnLa5Mg4] (КЧ = 9).  
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Рис. 3.11 Проекція структури LaMgSn в площині ХOZ та координаційні 

поліедри атомів 

 
Кристалічна структура сполуки La6Mg23+хSn1-х 
Тернарна сполука La6Mg23+хSn1-х належить до СТ Zr6Zn23Si, що є поширенем 

для інтерметалічних сполук, що містять у своєму складі р-елементи IV групи (Si, Ge); 
їхні параметри елементарних комірок ізотропно збільшуються залежно від розміру р-
елемента та від міжатомних віддалей: для La6Mg23Si a = 14,6569(9) Å [149], для 
La6Mg23Ge a = 14,6694(6) Å [150], для La6Mg23Sn a = 14,7107(1) Å [151]. Вперше у 
потрійній системі знайдена та уточнена кристалічна структура методом порошку вище 
згадуваними авторами [151]. Монокристал був знайдений в об’ємному зразку сплаву 
La10Mg70Sn20 та уточнити кристалічну структуру цієї фази методом монокристалу. З 
результатів уточнення (Таблиця 3.8) робимо висновок, що сполука має 
нестехіометричний склад: положення, яке має займати атоми Sn (4b), практично 
повністю зайняте атомами магнію. Ми вважаємо, що причиною цього є дещо менший 
розмір атома Mg, ніж Sn. Атом РЗМ займає одне 24-кратне положення, тоді як атоми 
магнію займають 5 положень, з них чотири є індивідуальними (24d, 32f, 32f, 4а). На 
рисунку 3.12 представлена проекція кристалічної структури сполуки La6Mg23Sn та 
кристалічні поліедри для кожного із сортів атомів. Атом РЗМ утворює 13-вершинник 
Франка-Каспера [LaMg14Mg24Mg34Mg4]. Для атома р-елемента (Sn) чи статистичної 
суміші (Mg5, Sn) координаційним оточненням є вісім атомів Mg2: [(Mg5, Sn)Mg28], що 
утворюють куб. Для атомів Mg1 – ікосаедр [Mg1La4Mg24Mg34] для атомів Mg2 – 13-
вершинник Франка-Каспера [Mg2La3(Mg5, Sn)Mg13Mg23Mg33], для атомів Mg3 – 



67 ікосаедр [Mg3La3Mg13Mg23Mg33], для атомів Mg4 – октаедр [Mg4La6]. У таблиці 3.9 
приведені координати атомів та параметри ізотропного теплового зміщення атомів. У 
таблиці 3.10 приведені параметри анізотропного зміщення для атомів.  

 
Таблиця 3.8 Результати РСА методом монокристалу сполуки La6Mg23+хSn1-х 

Склад сполуки La6Mg23,96Sn0,04 
Структурний тип Zr6Zn23Si 
Просторова група Fm 3 m 
Символ Пірсона, число ф.о. cF120, Z = 4 
Молярна маса, г/моль 5108,05 
Параметри елементаної комірки, Å (Å3) а = 14,7131(2), V = 3185,02(7) 
Розрахована густина, г/см3 2,663 
Коефіцієнт абсорбції, мм-1 7,853 
Режим сканування ω 
Інтервал кутів, 2θ (º) 2,40–26,40 
F(000) 2245 
Інтервали hkl -18 ≤ h ≤14, -18 ≤ k ≤ 18, -17 ≤ l ≤ 17 
Загальна кількість відбиттів 205 
Відбиття з І > 2σ(I) 180 
Дані/параметри 180/17 
Добротність (на F2) 1,440 
Кінцеві фактори (І > 2σ(I)) R1 = 0,0442, wR2 = 0,0553 
Найбільший пік / яма, e / A3 1,048 / -1,327 

 

Таблиця 3.9 Координати атомів та параметри ізотропного зміщення для атомів 

у сполуці La6Mg23+хSn1-х 

Координати атомів Атом ПСТ x/a y/b z/c КЗП Ueq/Uiso, Å2 

La 24е 0,20543(8) 0 0 1,00 0,0170(4) 
Mg1 24d 0 1/4 1/4 1,00 0,0174(14) 
Mg2 32f 0,3781(2) 0,3781(2) 0,3781(2) 1,00 0,0219(13) 
Mg3 32f 0,1703(2) 0,1703(2) 0,1703(2) 1,00 0,0190(13) 
Mg4 4а 0 0 0 1,00 0,010(3) 
Sn 4b 1/2 1/2 1/2 0,04* 0,040(5) 

Mg5 4b 1/2 1/2 1/2 0,96* 0,040(5) 
* – зафіксовані параметри на останньому етапі уточнення  

 

 

 

 



68 Таблиця 3.10 Параметри анізотропного зміщення атомів у сполуці La6Mg23+хSn1-х 

Атом U11 U22 U33 U12 U13 U23 
La 0,0204(7) 0,0153(5) 0,0153(5) 0 0 0 

Mg1 0,012(3) 0,020(2) 0,020(2) 0 0 -0,001(3) 
Mg2 0,0219(13) 0,0219(13) 0,0219(13) -0,0001(14) -0,0001(14) -0,0001(14) 
Mg3 0,0190(13) 0,0190(13) 0,0190(13) 0,0001(14) 0,0001(14) 0,0001(14) 
Mg4 0,010(3) 0,010(3) 0,010(3) 0 0 0 

 

 
 

Рис. 3.12 Проекція кристалічної структури сполуки La6Mg23+хSn1-х та 

кристалічні поліедри для всіх сортів атомів 

 

Тернарна сполука LaMgSn2 
Тернарна сполука постійного складу LaMgSn2 є представником нового 

структурного типу, вперше досліджена авторами [151], характеризується 

тетрагональним типом симетрії (ПГ I 4 2m, СП tI32) a = 8,3951(4) Å,  

12,5276(9) Å) (СоКα1‒випромінювання, λ = 1,78901 Å). РФА аналіз зразка 

La25Mg25Sn50 вказав на утворення тернарної фази LaMgSn2 та твердого розчину 

на основі LaSn3-xMgx. На рисунку 3.13 представлений теоретичний, 

експериментальний та різницевий профіль дифрактограми. Уточнення 

проводилося лише для параметрів елементарної комірки через низьку якість 

дифракційного масиву. Проекція кристалічної структури сполуки зображена на 



69 рисунку 3.14. В структурі є два положення для атома La: 4d (0 1/2 1/4), 4e (0 0 z). 

Атом Mg займає положення 8i (x x z). Атоми Sn розміщуються у двох восьми-

кратних положеннях: 8і (x x z) та 8f (x 0 0). Атоми сорту La1 утворюють 

координаційне оточення [La1Mg4Sn14Sn24] (КЧ = 11), тоді як для La2 КМ ‒ 

дев'ятивершинник [La2La2Mg4Sn24], для атомів Sn1 ‒ одинадцятивершинник 

[Sn1La12Mg4Sn13Sn22], для Sn2 ‒ десятивершинник [Sn2La12La22Mg4Sn12] для атомів 

Mg ‒ деформований октаедр із 2 додатковими атомами [MgLa22Sn12Sn24] (КЧ = 8). 

 
Рис. 3.13 Теоретичний, експериментальний та різницевий профіль 

дифрактограми La25Mg25Sn50 

 
Рис. 3.14 Кристалічна структура і координаційні поліедри сполуки LaMgSn2 

 
Тернарна сполука складу ~La39Mg13Sn48 

РФА зразка складу La40Mg30Sn30 вказав на імовірне існування однієї 

невідомої фази, сполуки LaMgSn та слідів твердого розчину на основі LaSn3. 

Використовуючи програму TREOR в пакеті FullProff [204], ми спробували провести 



70 індексацію піків для пошуку симетрії елементарної комірки (M-Test = 10). 

Найбільш вдалий вибір симетрії елементарної комірки ‒ це моноклінна комірка з 

параметрами: а = 12,591(5) Å, b = 6,102(2) Å, c = 8,157(2) Å, β = 92,06(3)º,  

V = 626,47(2) Å3. В таблиці 3.11 приведено результати індексування найбільшої 

інтенсивності піків (СоКα1, λ = 1,789007 Å). Подальші спроби знайти споріднені 

сполуки з подібними параметрами чи розшифрування структури не принесло 

результатів. Для розшифрування та уточнення структури необхідно отримати 

якісний монокристал. 

 
Таблиця 3.11 Результати індексування дифракційних піків для зразка La39Mg13Sn48 

h k l 2θcпостережене, º 2θобчислене, º Δ2θ, º 
1 0 1 15,283 15,271 0,012 
-1 0 2 26,390 26,285 0,005 
0 1 2 30,620 30,602 0,018 
0 2 0 34,098 34,093 0,005 
3 0 2 36,310 36,294 0,016 
1 2 1 37,506 37,550 -0,046 
-4 1 1 39,141 39,129 0,012 
-1 1 3 42,834 42,812 0,022 
4 1 2 46,360 46,368 -0,008 
-5 0 3 56,820 56,808 0,012 
-5 2 2 60,630 60,636 -0,006 
-2 3 2 61,260 61,246 -0,006 
-3 1 5 73,680 73,683 -0,003 

 
ЕДРС цього зразка вказала на існування невідомої фази зі складом 

La39,31Mg13,03Sn47,65. Припускаємо, що сполука «моноклінної» симетрії має саме такий склад.  

Склад іншої невідомої сполуки за ЕДРС, дифракційні піки якої присутні 

в декількох зразках: La49,14Mg21,46Sn29,40 (~La49Mg22Sn29). 

 
Рис. 3.15 СЕМ-зображення та результати ЕДРС для сплаву складу La40Mg30Sn30 



71 3.1.4 Диференційний термічний аналіз сполуки La5Sn3 

Бінарна сполука La5Sn3 існує у двох поліморфних модифікаціях, при цьому 

перетворення між ними відбувається за реакцією: α-La5Sn3 ↔ β-La5Sn3 при 400 оС. 

НТМ-фаза α-La5Sn3 кристалізується в тетрагональній структурі типу W5Si3 ( 

ПГ I4/mcm, СП tI32, а = 12,748 Å, с = 6,344 Å), ВТМ-фаза β-La5Sn3 кристалізується в 

гексагональній структурі типу Mn5Si3 (ПГ P63/mcm, СП hP16, а = 9,447(1)Å,  

с = 6,930(1) Å). З метою дослідження температури поліморфного перетворення α-

La5Sn3 ↔ β-La5Sn3 ми провели диференційний термічний аналіз сплаву складу 

La62,5Sn37,5. Криві нагрівання та охолодження досліджуваного зразка зображені на 

рисунку 3.16. Як бачимо з рисунка, помітних піків від поліморфного перетворення 

немає, проте це не означає відсутності цих процесів, оскільки в деяких зразках при 

температурі відпалу під час рентгенофазового аналізу виявлено співіснування 

низькотемпературної та високотемпературної фази. У процесі нагрівання вище  

400 °С кількість НТМ-фази поступово зменшується, а кількість ВТМ – зростає і, як 

наслідок, на кривих нагрівання-охолодження помітного піку не спостерігається. 

Подібне співіснування НТМ- та ВТМ-фаз описане авторами для інтерметаліду  

LiAg [214]. 

 
Рис. 3.16 Криві нагрівання та охолодження для зразка складу La62,5Sn37,5 



72 3.2 Система Ti–Mg–Sn 
3.2.1. Фазові рівноваги та iзотермічний переріз діаграми стану  
Для побудови ізотермічного перерізу потрійної системи Ti–Mg–Sn при 

температурі 400 ºС синтезувано 32 потрійних та 6 подвійних сплавів. 

Рентгенофазовий аналіз сплавів показав, що в системі індивідуальних 

тернарних сполук зі структурними типами MgAgAs, PbClF, MgCu4Sn, 

MgFe6Ge6, які є характерними для споріднених потрійних систем, не виявили, 

окрім впорядкованого твердого розчину Ti5Sn3Mgx на основі бінарної сполуки 

Ti5Sn3 (просторова група P63/mcm, структурний тип Mn5Si3) з протяжністю 

області гомогенності 4-5 ат.% Mg. Атоми Mg включаються в октаедричні 

пустоти 2b з утворенням надструктури типу Hf5CuSn3. Також виявили 

невеликої протяжності тверді розчини на основі бінарних сполук: Mg2Sn1-xTix 

(4-5 ат. % Ti), Ti2Sn3Mgx (5-6 ат.% Mg), β-Ti6Sn5-xMgx (5-6 ат.% Mg), Ti3SnMgx 

(3-4 ат.% Mg). Сполука Ti2Sn розчиняє не більше 2 ат.% Mg. 

У подвійному сплаві Mg67Sn33, а також у багатьох потрійних, виявили 

високотискову модифікацію бінарної сполуки Mg2Sn (СТ Mg3Sn1,67, ПГ R 3 m). 

Цікавим є те, що у бінарному сплаві ця сполука стабілізується, імовірно, 

домішкою, тоді як у потрійному сплаві – невеликими кількостями Ti. Невеликі 

кількості Ti ~3-5 ат. % включаються у пустоти сполуки та її стабілізують, саме 

цим можна пояснити той факт, що параметри елементарної комірки 

змінюються хаотично, залежно від вмісту Титану. У результаті систематичного 

дослідження сплавів системи ми виявили помітну розчинність Sn та Mg у α-Ti 

(12 та 2 ат.%, відповідно), Ti та Sn у Mg (1-2 та 7-10 ат.%, відповідно), Ti та Mg 

у β-Sn (3-4 та 8 ат.%, відповідно). РФА зразків системи представлений у Додатку Б 

(Таблиця 2). 

На рисунку 3.17 ми привели кількісний склад сплавів, а на  

рисунку 3.18 – ізотермічний переріз досліджуваної діаграми стану системи Ti–

Mg–Sn при температурі 400 ºС. 
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Рис. 3.17 Кількісний склад сплавів системи Ti–Mg–Sn 

 

 
Рис. 3.18 Ізотермічний переріз діаграми стану системи Ti–Mg–Sn при 400 ˚С  

 



74 3.2.2 Тверді розчини у системі Ti–Mg–Sn  
Впорядкований твердий розчин включення на основі Ti5Sn3 

На основі бінарної сполуки Ti5Sn3 (СТ Mn5Si3, ПГ P63/mcm) утворюється 

впорядкований твердий розчин включення Ti5Sn3Mgx, 0 ≤ x < 0,4. На рисунку 

3.19 наведена дифрактограма для зразка складу Ti55Mg7Sn42, в якому основною 

фазою є твердий розчин Ti5Sn3Mgx. Параметри комірок для твердого розчину 

Ti5SnMgx при 0 ≤ x < 0,4 змінюються в межах: a = 7,996(3)–8,0708(7) Å,  

c = 5,420(3)–5,4902(9) Å, V = 300,1(2)–309,71(6) Å3. Механізм утворення 

твердого розчину: атоми Mg включаються в октаедричні пустоти (2b) (0, 0, 1/2). 

Октаедричні пустоти утворені шістьма атомами Ti. Проекція кристалічної 

структури представлена на рисунку 3.20, координаційний многогранник для 

атомів Mg октадер [MgTi6]. Впорядковане включення Mg в пустоту спричиняє 

утворення надструктури типу Hf5CuSn3.  

 
Рис. 3.19 Дифрактограма для зразка Ti55Mg7Sn42  

 

На рисунку 3.21, а представлена фотографія мікрошліфа складу 

Ti55Mg7Sn42, у якому темною фазою є Ti59,70Mg4,50Sn35,80 (Ti5Mg0,4Sn3), а сіра фаза 

має склад Ti54,73Sn44,07Mg1,20, що відображає склад твердого розчину  

β-Ti6Sn5-xMgx.  
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Рис. 3.20 Кристалічна структура твердого розчину Ti5Sn3Mgx, 0 ≤ x < 0,4 

 

Стабілізована високотискова модифікація сполуки Mg2Sn 
У двокомпонентному та деяких трикомпонентних сплавах системи  

Ti–Mg–Sn виявлено високотискову фазу Mg3Sn1,67 (СТ Mg3Sn1,67, ПГ R 3 ).  

а  б  

в  г  

Рис. 3.21 Фотографія мікрошліфів та морфології поверхні сплавів Ti55Mg7Sn42 ‒ темна 

фаза Ti59,70Mg4,50Sn35,80, сіра фаза Ti54,73Mg1,20Sn44,07 (а), Ti40Mg10Sn50 ‒ світла фаза 

Ti54,69Sn40,70Mg4,70, чорні точки Ti1,93Sn98,07, сіра фаза Ti38,97Mg3,42Sn57,61 (б), 

Ti20Mg60Sn20 ‒ сіра фаза Ti55,00Sn40,25Mg4,75, темна фаза Ti3,16Mg67,38Sn29,46 (в)  

та Ti10Mg60Sn30 – основна фаза Ti4,10Mg66,10Sn29,80 (г) 



76 Також варто зазначити, що зі збільшенням вмісту Ti збільшуються 

параметри елементарної комірки для високотискової фази (Додаток Б,  

Таблиця 2). На рисунку 3.22 представлена дифрактограма для сплаву Mg67Sn33. 

Основною фазою у цьому сплаві є бінарна сполука Mg2Sn (СТ CaF2, ПГ Fm 3 m), 

другою фазою є високотискова модифікація цієї сполуки. Припускаємо, що 

високотискова модифікація стабілізується невеликою кількістю домішки  

( ̴ 0,5%) або невеликою кількістю Ti, що включається в пустоти структури.  

Графічне підтвердження стабілізації високотискової модифікації 

Mg3Sn1,67 у потрійному сплаві приведено на рисунку 3.23, у якому в рівновазі 

перебувають фази Ti2Sn3, β-Ti6Sn5 та Mg2Sn. Дещо схожа ситуація проявляється 

і для зразка складу Ti10Mg50Sn40 (рисунок 3.24). Також присутні на 

дифрактограмі рефлекси від 5 фаз, однак фази Mg3Sn1,67 та Sn не є в рівновазі. 

Олово часто покриває поверхню сплаву під час відпалу. Навіть невеликі його 

кількості < 5 ат. % створюють піки досить великої інтенсивності, завдяки 

високому значеню функції атомного розсіювання. На рисунку 3.25 

представлено елементарну комірку стабілізованої фази. 

Зміна параметрів елементарної комірки для бінарної фази з невеликим 

вмістом Ті (Mg3Sn1,67Tix): a = 13,2150(9)–13,252(1) Å, c = 13,3391(8)–13,3901(9) Å,  

V = 2017,4(3)–2036,7(3) Å3.  

 

 
Рис. 3.22 Дифрактограма для сплаву складу Mg67Sn33 
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Рис. 3.23 Дифрактограма для сплаву складу Ti10Mg50Sn40 

 
Рис. 3.24 Дифрактограма для сплаву складу Ti10Mg50Sn40 

 
Рис. 3.25 Кристалічна структура високотискової модифікації Mg2Sn – Mg3Sn1,67 

 
Твердий розчин на основі Mg2Sn 
На основі бінарного інтерметаліду Mg2Sn утворюється невеликої 

протяжності твердий розчин заміщення атомів Sn на Ti – Mg2Sn1-xTix, 



78 0 ≤ x < 0,15. Максимальна розчинність Титану сягає 4-5 ат. %. Кількісний 

склад фази та протяжність твердого розчину визначали за результатами ЕДРС. 

На рисунку. 3.21 представлені фотографії мікроструктури (в) та морфології 

поверхні порошкоподібних сплавів (г). Зміна параметрів елементарної комірки: 

a = 6,7585(1)–6,7272(7) Å, V = 308,71(1)–304,45(9) Å3. Як бачимо, параметри 

елементарної комірки закономірно зменшуються, так як розмір атома Ti є 

менший за атом Sn. 

 

Твердий розчин на основі β-Ti6Sn5 
На основі бінарного інтерметаліду β-Ti6Sn5 утворюється невеликої 

протяжності твердий розчин заміщення атомів Sn на Mg у структурі –  

β-Ti6Sn5-xMgx, 0 ≤ x < 0,7. Максимальна розчинність Mg досягає 5-6 ат. %. 

Внаслідок часткового заміщення атомів Sn на Mg спостерігаємо закономірне 

зменшення параметрів елементарної комірки: a = 9,2259(3)–9,201(1) Å, c = 

5,7047(3)–5,684(2) Å, V = 420,52(3)–416,8(1) Å3. Склад фази визначений 

методом ЕДРС для сплаву Ti40Mg10Sn50 (рисунок 3.21, б): світла фаза – 

Ti54,69Sn40,70Mg4,70, чорні точки – Ti1,93Sn98,07, що відповідають розчинності 

компонента Ti в Sn, сіра фаза – Ti38,97Mg3,42Sn57,61. 

 
Твердий розчин на основі Ti2Sn3 
На основі бінарного інтерметаліду Ti2Sn3 утворюється невеликої 

протяжності твердий розчин включення атомів Mg у структуру – Ті2Sn3Mgx, 

0 < x < 0,3. Максимальна розчинність Mg досягає 5-6 ат. %. Кількісний склад 

фази та протяжність твердого розчину визначали за результатами ЕДРС та за 

зміною параметрів елементарної комірки. Фазовий склад сплавів, що містять 

цей твердий розчин (рисунок 3.26, а) Ti45Mg10Sn45: сіра – Ti37,19Sn54,06Mg6.75, 

світла – Ti3,6Sn96,39; сплав складу Ti20Mg30Sn50 (рисунок 3.26, б) містить сіру фазу 

складу Ti0,35Mg67,19Sn32,46, що відповідає твердому розчину заміщення на основі 

Mg2Sn, світлу фазу – Mg8,54Sn92,36, яка демонструє розчинність магнію в станумі 

та темно сіру фазу Ti37,15Sn58,78Mg4,07, що є твердим розчином включення атомів 

магнію у структуру Ti2Sn3. Зміна параметрів елементарної комірки:  



79 a = 5,9422(4)–5,978(4) Å, b = 19,907(1)–20,01(1) Å, c = 7,0130(9)–7,050(7) Å,  

V = 829,6(1)–843,5(9) Å3. 

 

Твердий розчин на основі Ti3Sn 

На основі бінарного інтерметаліду Ti3Sn утворюється невеликої протяжності 

твердий розчин включення атомів Mg у структуру – Ti3SnMgx, 0 ≤ x < ~0,2. 

Максимальна розчинність Mg досягає 3-4 ат. %. Зміна параметрів елементарної комірки 

для бінарної та потрійної фази: a = 5,901(1)–5,959(3) Å, c = 4,745(1)–4,751(3) Å,  

V = 1,431(1)–146,1(1) Å3. Зразок складу Ti80Mg5Sn15  (рисунок 3.26, в) демонструє 

розчинність компонента Mg у бінарній сполуці та розчинність Мg та Sn у α-Ti: світла 

фаза – Ti74,67Sn22,80Mg2,73, сіра фаза – Ti88,33Sn10,93Mg0,73, темна фаза – Ti97,12Sn2,20Mg0,68. 

 

а  б  

в  г  

Рис.3.26 Фотографії мікрошліфів сплавів Ti45Mg10Sn45 – сіра фаза Ti37,19Sn54,06Mg6.75,  

світла фаза Sn96,39Ti3,6 (а), Ti20Mg30Sn50 ‒ сіра фаза Ti0,35Mg67,19Sn32,46, світла фаза – 

Sn92,36Mg8,54, темна фаза Ti37,15Sn58,78Mg4,07 (б), Ti80Mg5Sn15 ‒ світла фаза 

Ti74,67Sn22,80Mg2,73, сіра фаза Ti88,33Sn10,93Mg0,73, темна фаза Ti97,12Sn2,20Mg0,68 (в)  

та Ti64Mg6Sn30 ‒Ti66,91Sn31,52Mg1,57 (г) 



80 Розчинність магнію у сполуці Ti2Sn 

Бінарний інтерметалід Ti2Sn (СТ Co1,75Ge, ПГ P63/mmc) практично не 

розчиняє магній, область гомогенності становить не більше 2 ат. %. Внаслідок 

незначної розчинності, закономірно зменшуються параметри елементарної 

комірки, так як утворюється статистична суміш типова для досліджених систем 

(Mg, Sn). Зміна параметрів елементарної комірки для бінарної (Ti2Sn) і 

тернарної (Ti2Sn1-xMgx) фаз: а = 4,6596(3)‒4,655(1) Å, с = 5,6918(6)‒5,687(1)Å,  

V = 107,02(2)‒106,7(3)Å3. На рисунку 3.26, г приведена фотографія 

мікроструктури шліфа сплаву Ti64Mg6Sn30. ЕДРС демонструє невелику 

розчинність Mg у сполуці Ti2Sn: Ti66,91Sn31,52Mg1,57. 

 
3.2.3 Диференційний термічний аналіз та високотемпературна 

рентгенівська дифракція 
Для дослідження та уточнення температури поліморфного перетворення 

α-Ti6Sn5 ↔ β-Ti6Sn5 та температури перитектичної реакції утворення бінарної 

сполуки Ti2Sn3: L + β-Ti6Sn5 ↔ Ti2Sn3 ми провели комплексне дослідження 

зразків сплавів Ti50Sn50 та Ti40Sn60 методами диференційного термічного аналізу 

та високотемпературної рентгенівської дифракції (отримали дифрактограми 

при різних температурах). На рисунку 3.27 зображені криві нагрівання та 

охолодження для сплаву Ti50Sn50, попередньо відпаленому при 400 ºС протягом 

2 місяців та загартованому у холодній воді (як і усі інші сплави системи 

Ti‒Mg‒Sn). При повільному нагріванні (0,5 ºС / хв) ми простежили 

проходження 4 фазових переходів в інтервалі температур 25‒900 ºС. 

Перше фазове перетворення відбувається при ~231,9 ºС та відображає 

температуру плавлення олова (яке є у невеликій кількості в зразку). Наступні 

два перетворення ~328,7 ºС та ~362,2 ºС відповідають за поліморфні процеси 

переходу НТМ-Ti6Sn5 у ВТМ-Ti6Sn5. Ми припускаємо, що через деякі лімітуючі 

процеси дифузії ми отримуємо інтервал температур, в яких відбувається 

перегрупування атомів в структурах. Це підтверджує попередньо описані 

результати (фазові рівноваги в системі Ti‒Mg‒Sn при 400 ºС), де ми не виявили 

ромбічну модифікацію цієї сполуки ні у відпалених, ні у литих зразках. 



81 Останній фазовий перехід при 767,7 ºС відповідає за перитектичну реакцію 

плавлення бінарної сполуки Ti2Sn3: Ti2Sn3 ↔ L + β-Ti6Sn5. Подальше нагрівання 

до 900 ºС не супроводжується додатковими процесами з виділенням чи 

поглинанням теплоти.  

 
Рис. 3.27 ДТА для зразка Ti50Sn50 

 

Для підтвердження результатів ДТА ми провели РФА аналіз цього 

самого складу зразка при різних температурах, але невідпаленого попередньо. 

Зразок був поміщений у капіляр та вакуумований. Нагрів зразка проводили з 

невеликою швидкістю, при кожній температурі зразок термостатували 

протягом однієї години, температурний крок зйомки дифрактограми ‒ 50 ºС. На 

рисунку 3.28 приведені вибрані дифрактограми для кращої наочності 

відображення процесів перетворення сполук (MoKα1, λ = 0,709317 Å). У таблиці 

3.12 представлено РФА досліджуваного зразка при різних температурах та 

динаміку перетворення фаз (І-ої фази є найбільша кількість).  

Зразок містив невелику кількість олова (~2 ат. %), що не було в 

рівновазі з основними фазами при низьких температурах, так як сполуки зі 

стехіометрією 6:5 згідно діаграми стану є в рівновазі із бінарною сполукою 

Ti2Sn3. Наявність великої кількості фази β-Ti6Sn5 у литому зразку легко 

пояснюється її кристалізацією з розплаву. Низькотемпературна модифікація 

основної сполуки та бінарна фаза Ti2Sn3 утворюється за умови 

гомогенізаційного відпалу при низьких температурах чи досить повільного 



82 охолодження, тому в умовах електродугового синтезу цих сполук утворилось 

досить мало. При 200 ºС відбувається кристалізація бінарної сполуки Ti2Sn3 за 

твердофазними перетвореннями, внаслідок чого її кількість стає більшою.  

 
Рис. 3.28 Вибрані дифрактограми для зразка Ti50Sn50 при різних температурах 

 

Вміст α-Ti6Sn5 теж стає більшим, імовірно, утворення α-Ti6Sn5 має 

дифузійну лімітуючу стадію та відбувається досить повільно. При нагріванні до 

400 ºС бачимо, що зростає вміст ВТМ-модифікації та суттєво зменшується 

вміст олова. Отже, при такій температурі енергетично стабільнішою є β-Ti6Sn5 

фаза, це підтверджує результати ДТА аналізу. Залишок сполуки α-Ti6Sn5 у 

зразку можна пояснити повільними дифузійними процесами у твердому стані. 

При 750 ºС найбільшу кількість фази ми реєструємо для олова, що на той 

момент існує в аморфізованому стані (широкі профілі піків) та покриває 

поверхню зерен твердих фаз β-Ti6Sn5 та Ti2Sn3. При 900 ºС повністю зникає 

сполука, що кристалізується за перитектичною реакцією, залишається лише 

розплав та суміш β-Ti6Sn5 та олова. Чітко можна побачити аморфний та 

розплавлений стан зразка ‒ широкі профілі піків та невелика їхня інтенсивність, 

велика кількість аморфного гало. 



83 Таблиця 3.12 РФА аналіз зразка Ti50Sn50 при різних температурах вимірювання 

Виявлені фази Температура, 
ºС І ІІ ІІІ IV 

25 

β-Ti6Sn5 
a = 9,238(3) Å, 
c = 5,709(3) Å, 
V = 422,0(2) Å3 

Ti2Sn3 
a = 5,958(2) Å, 
b = 20,08(2) Å, 
c = 7,017(4) Å, 
V = 839,7(6) Å3 

α-Ti6Sn5 
a = 5,741(3) Å, 
b = 9,129(5)Å, 
c = 16,94(1) Å, 
V = 888,1(7) Å3 

β-Sn* 

200 

Ti2Sn3 
a = 5,968(2) Å, 
b = 20,02(2) Å, 
c = 7,022(5) Å, 
V = 839,2(7) Å3 

β-Ti6Sn5 
a = 9,237(2) Å, 
c = 5,712(3) Å, 
V = 422,1(2) Å3 

α-Ti6Sn5 
a = 5,741(3) Å, 
b = 9,128(4) Å, 
c = 16,949(9) Å, 
V = 888,3(6) Å3 

β-Sn* 

400 

β-Ti6Sn5 
a = 9,203(2) Å, 
c = 5,703(2) Å, 
V = 418,3(2) Å3 

Ti2Sn3 
a = 5,968(1) Å, 
b = 19,94(1) Å, 
c = 7,0549(3) Å, 
V = 839,7(4) Å3 

α-Ti6Sn5 
a = 5,752(2) Å, 
b = 9,122(3) Å, 
c = 16,942(7) Å, 
V = 889,0(4) Å3 

β-Sn* 

750 

β-Sn 
a = 5,8360(6) Å, 
c = 3,1902(7) Å, 
V = 108,65(3) Å3 

β-Ti6Sn5 
a = 9,228(3) Å, 
c = 5,696(3) Å, 
V = 420,1(3) Å3 

Ti2Sn3 
a = 5,953(2) Å, 
b = 20,03(1) Å, 
c = 7,054(3) Å, 
V = 841,4(5) Å3 

‒ 

900 

β-Sn 
a = 5,843(1) Å, 
c = 3,151(1) Å, 

V = 107,60(6) Å3 

β-Ti6Sn5 
a = 9,221(2) Å, 
c = 5,703(3) Å, 
V = 420,0(2) Å3 

‒ ‒ 

* ‒ сполука не знаходиться в рівновазі 
 

Авторами [215] описано явище співіснування двох модифікацій сполуки 

Ti6Sn5 через площинні дефекти, що впливають на гальмування  процесу 

поліморфного перетворення. Ми вважаємо, що і дефекти, і повільна дифузія в 

твердому стані мають вплив на фазовий перехід. У випадку трикомпонентних 

сплавів, наприклад, що містять магній, спостерігаємо стабілізацію сполуки β-Ti6Sn5 

домішкою магнію чи іншого компонента, під час синтезу, тому утворення α-Ti6Sn5 в 

подальшому є практично неможливим. Саме цим можна пояснити відсутність слідів 

низькотемпературної модифікації у потрійних зразках. 

Аналогічна ситуація відбувається і для зразка складу Ti40Sn60, результати 

дослідження показали проходження тих самих нон-варіантних перетворень, але з 

іншим співвідношенням фаз. На рисунку 3.29 представлена диференціально-

термічна залежність для сплаву складу Ti40Sn60. При ~232,2 ºС відбувається 



84 плавлення олова, якого у цьому зразку є набагато більша кількість, ніж в 

еквімолярному. Наступні два температурних ефекти: ~380,2 ºС та ~394,3 ºС, на 

кривих нагрівання та охолодження, очевидно, характеризують поліморфне 

перетворення сполуки Ti6Sn5, якої є слідові кількості. Дещо вища температура цих 

процесів підтверджує гіпотезу про лімітуючу дифузію та утрудненість перетворення, 

яка залежить від складу зразка. Останній термічний ефект на кривій нагрівання при 

769,1 ºС характеризує температуру плавлення (утворення) бінарної сполуки Ti2Sn3 за 

перитектичною реакцією.  

 
Рис. 3.27 ДТА для зразка Ti40Sn60 

 

У таблиці 3.13 представлений РФА досліджуваного сплаву при різних 

температурах. Цікавим є те, що у литому зразку стабілізується β-Ti6Sn5, яка і 

залишається при 25 ºС, при термічній обробці відбувається поліморфне перетворення 

цієї сполуки у більш стабільну термодинамічну її модифікацію при 200 ºС. Подальший 

нагрів до 400 ºС спричиняє повний перехід НТМ у ВТМ сполуки Ti6Sn5. Що 

стосується сполуки Ti2Sn3, при нагріванні в інтервалі температур 400-750 ºС вона 

перебуває у дещо аморфному стані, профілі піків є досить розширеними та їхня 

інтенсивність є невисокою, тоді як для інших фаз профіль піку вказує на 

кристалічність зразка. Після перетину перитектичної нон-варіантної рівноваги 

повністю зникають дифракційні піки для сполуки Ti2Sn3, залишаються піки β-Sn та 

слідові кількості ВТМ-Ti6Sn5. У цьому випадку, хоч і присутня область рідкого стану, 

дифракційний профіль вказує на кристалічний стан сполук. Відповідні дифрактограми 

наведені на рисунку 3.30. 
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Рис. 3.30 Вибрані дифрактограми для зразка Ti40Sn60 при різних температурах 

 

Таблиця 3.13 РФА аналіз зразка Ti40Sn60 при різних температурах зйомки 

Виявлені фази Температура, 
ºС І ІІ ІІІ IV 

25 

Ti2Sn3 
a = 5,943(3) Å, 
b = 19,90(2) Å, 
c = 7,028(6) Å, 
V = 831,4(6) Å3 

β-Sn 
a = 5,835(1) Å, 
c = 3,187(1) Å, 

V = 108,53(5) Å3 

β-Ti6Sn5 
a = 9,244(5) Å, 
c = 5,722(5) Å, 
V = 423,5(4) Å3 

‒ 

200 

Ti2Sn3 
a = 5,947(4) Å, 
b = 20,01(3) Å, 
c = 7,025(8) Å, 
V = 836,0(9) Å3 

β-Sn 
a = 5,8551(6) Å, 
c = 3,2038(8) Å, 
V = 109,83(3) Å3 

α-Ti6Sn5 
a = 5,731(3) Å, 
b = 9,119(6) Å, 
c = 16,91(1) Å, 
V = 884,1(8) Å3 

β-
Ti6Sn5* 

400 

Ti2Sn3 
a = 5,956(3) Å, 
b = 19,93(3) Å, 
c = 7,036(7) Å, 
V = 835,4(8) Å3 

β-Sn 
a = 5,872(3) Å, 
c = 3,175(3) Å, 
V = 109,5(1) Å3 

β-Ti6Sn5 
a = 9,196(6) Å, 
c = 5,680(6) Å, 
V = 416,0(5) Å3 

‒ 

750 

β-Sn 
a = 5,850(3) Å, 
c = 3,166(2) Å, 
V = 108,3(1) Å3 

Ti2Sn3 
a = 5,964(3) Å, 
b = 19,94(2) Å, 
c = 7,051(6) Å, 
V = 838,9(7) Å3 

β-Ti6Sn5 
a = 9,204(7) Å, 
c = 5,674(8) Å, 
V = 416,3(7) Å3 

‒ 

900 

β-Sn 
a = 5,851(4) Å, 
c = 3,187(3) Å, 
V = 109,1(1) Å3 

β-Ti6Sn5 
a = 9,199(7) Å, 
c = 5,676(6) Å, 
V = 416,0(6) Å3 

‒ ‒ 

* ‒ сполука не знаходиться в рівновазі 



86 3.3 Cистема Ti‒Mg‒Sb 
3.3.1 Фазові рівноваги та ізотермічний переріз діаграми стану системи 
У системі Ti‒Mg‒Sb синтезовано методом електродугової плавки та 

порошкової металургії 20 потрійних та 4 подвійних сплави. Кількісний склад сплавів 

зображений на рисунку 3.31. Результати РФА сплавів в Додатку Б (Таблиця 3). 

 
Рис. 3.31 Кількісний склад сплавів у системі Ti‒Mg‒Sb 

 
Рис. 3.32 Ізотермічний переріз діаграми стану Ti‒Mg‒Sb при 400 ⁰С 

 

У системі утворюється одна тернарна сполука TiMgSb, 3 тверді розчини 

заміщення: TiSb2-xMgx, Ti2Sb1-xMgx, Ti3Sb1-xMgx (до 4 ат. % Mg) та один твердий 

розчин включення основі бінарної сполуки α-Mg3Sb2Тіх. (до 5 ат. % Ті). Граничний 

склад цього твердого розчину визначений із ЕДРС для сплаву Ti33Mg34Sn33: 

Ti4,05Mg57,91Sb38,04 (рисунок 3.33, г). При включенні атомів титану у сполуку α-Mg3Sb2 



87 ізотропно збільшуються параметри елементарної комірки. На рисунку 3.33 

представлені фотографії мікрошліфів та результати ЕДРС сплавів Ti20Mg50Sb30 

(рисунок 3.33, а), Ti10Mg45Sb45 (рисунок 3.33, б), Ti70Mg10Sb20 (рисунок 3.33, в). 

 

а  б  

в  г  

Рис. 3.33 Фотографії мікрошліфів сплавів Mg50Ti20Sb30 ‒ світла Ti77,20Sb21,53Mg1,27,  

темна Ti85,08Sb14,31Mg0,60 (а); Ti10Mg45Sb45 ‒світла Ti0,72Mg3,67Sb95,61, сіра Ti52,59Sb47,09Mg0,32, 

темна Ti1,23Mg63,57Sb35,20 (б); Ti70Mg10Sb20 ‒ світла Ti66,77Mg1,25Sb31,98,  

сіра Ti74,87Sb23,61Mg1,51 (в); Ti33Mg34Sn33 ‒ світла Ti2,65Mg6,73Sb90,63,  

сіра Ti4,05Mg57,91Sb38,04, темна Ti21,41Mg29,32Sb49,27 (г) 

 
3.3.2 Кристалічна структура сполуки TiMgSb 
Тернарна сполука TiMgSb кристалізується в СТ MgAgAs, 

«напівгейслерівська фаза» (ПГ F 43m, а = 6,1988(3) Å, V = 239,99(5) Å3 ). Атоми 

Ті займають положення 4c (1/4 1/4 1/4), координаційнийй поліедр ‒ куб 

[TiMg4Sb4] з КЧ = 8, атоми Sb займають положення 4b (1/2 1/2 1/2), 

координаційний поліедр тетраедр [SbTi4] з КЧ = 4. Атоми Mg займають 

кристалографічне положення 4a (0 0 0), координаційне оточення [MgTi4], що 



88 представляє тетраедр, (КЧ = 4) (рисунок 3.34). Імовірний склад тернарної сполуки 

дещо відрізняється від еквіатомного 1:1:1 ‒ Ti37,41Mg28,32Sb34,27 (рисунок 3.33, г), але 

добре корелює із уточненим складом: TiMg0,65Sb0,83, однак потребує подальшого 

дослідження. На рисунку 3.35 представлена уточнена дифрактограма (CuKα1-

випромінювання) сплаву складу Ti33Mg33Sb34: RВ = 0,128, RF = 0,081. Координати 

атомів та ізотропні параметри теплового зміщення наведені в Таблиці 3.14. (більш 

детальний РФА приведений у Додатку Б, Таблиця 3). 

 
Таблиця 3.14 Координати атомів та ізотропні параметри зміщення для TiMg0,65Sb0,83 

Координати атомів Атом ПСТ x/a y/b z/c КЗП Вiso, Å2 

Ti 4c 1/4 1/4 1/4 1,00 0,98(2) 
Mg 4a 0 0 0 0,65* 2,95(8) 
Sb 4b 1/2 1/2 1/2 0,83* 0,92(3) 

* – зафіксовані параметри на останньому етапі уточнення 

 
Рис. 3.34 Кристалічна структура та координаційні поліедри для атомів у сполуці 

TiMg0,65Sb0,83 
 

 
Рис. 3.35 Теоретичний, експериментальний та різницевий профілі 

дифрактограми складу Mg33Ti33Sb34  



89 3.4 Магнітні властивості сполуки α-Tb3Sn7 
Так як лантан не проявляє магнітних властивостей, титан ‒ парамагнітний 

і зразки на його основі не вдалося синтезувати однофазними, ми вирішили 

синтезувати зразок із магнітним компонентом тербієм. У двокомпонентній 

системі Tb‒Sn бінарна сполука Tb3Sn7 кристалізується в двох поліморфних 

модифікаціях: α-Tb3Sn7 (власний СТ, ПГ Cmmm, a = 4,3633(5) Å, b = 4,4378(5) Å,  

c = 26,336(4) Å) та β-Tb3Sn7 (СТ власний, ПГ Pmmm). Автори [57] вперше методом 

монокристалу розшифрували структуру фази. Між модифікаціями є певна 

спорідненість, оскільки їхні кристалічні структури можна описати блоками зі  

СТ AuCu3 та CsCl, які по-різному укладені. Первинна мотивація дослідження ‒ 

виміряти магнітні властивості обох модифікацій та порівняти чи впливають 

укладки шарів на магнітні моменти атомів Tb.  

Магнітна сприйнятливість χ(T) для сполуки α-Tb3Sn7 була виміряна на 

магнетометрі SQUID. Ця сполука демонструє антиферомагнітне впорядкування 

нижче температури 30 К (рисунок 3.36, а). При температурах вищих за 30 К 

спостерігаємо характер залежності парамагнетика Кюрі-Вейса. Проявляється 

невелика нелінійність залежності для намагніченості при 5 К та 10 К, 

відповідна графічна залежність представлена на рисунку 3.36, в. Як бачимо, 

відсутній гістерезис, тобто немає слідів фаз із феромагнітними властивостями. 

На рисунку 3.36, б представлена залежність оберненої магнітної 

сприйнятливості від температури. Провівши операції із графіком залежності, 

отримуємо обчислене значення температури Нееля 30 К та парамагнітної 

температури Кюрі р = -40,8 К, магнітного моменту, що має значення ~9,56 μВ 

та характеризує взаємодію із магнітним полем саме іону Tb3+ [216]. Для 

перевірки складу зразка та складів фаз із досліджуваного зразка складу Tb30Sn70 

виготовили шліф та дослідили методами СЕМ та ЕДРС. На рисунку 3.36, г 

представлено мікрофотографію шліфа складу Tb30Sn70, світлі ділянки ‒ твердий 

розчин тербію в β-Sn (Tb0,66Sn99,34), світло сірі ‒ Tb30,14Sn69,86, темно сірі ‒ 

Tb29,89Sn70,11. 
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а  б   

в  г  

Рис. 3.36 Температурна залежніть прямої (а) та оберненої (б) магнітної  

сприйнятливості та намагнічення від напруженості поля (в),  

фотографія шліфа сплаву складу Tb30Sn70 (г) 



91 РOЗДІЛ 4 РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ 
EЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІНТЕРМЕТАЛІДІВ 

4.1 Електрохімічне втілення літію у структуру інтерметалідів  
4.1.1 Електрохімічне літування чистих компонентів 
Дослідження електрохімічних властивостей чистих компонентів (Mg, 

Al, Sn, Sb) проводили для порівняння поведінки цих компонентів у чистому 

вигляді та у складі бінарних чи тернарних інтерметалідів під час 

електрохімічного включення літію у структури цих компонентів. 

Для більш повного пояснення проходження включення літію у 

структуру інтерметалічних фаз проведено вивчення електрохімічної поведінки 

цих компонентів у ролі анодних матеріалів у прототипі літій-іонного 

акумулятора LiCoO2 // M. Під час електрохімічного літування атоми літію 

займають октаедричні пустоти вихідних структур (Mg), а при недостатньому 

розмірі – частково заміщають атоми компонента. При такому надлишку літію 

відбувається його взаємодія з атомами вихідної структури, що призводить до 

утворення бінарних Li-вмісних сполук.  

Перед та після електрохімічного включення літію дослідили 

електродний матеріал рентгенівським методом порошку, СЕМ та ЕДРС. 

Спільним явищем для усіх процесів є утворення бінарних Li-вмісних фаз. 

Результати рентгенофазового  аналізу наведені в таблиці 4.1. Як видно, при 

заміщенні стануму та стибію на літій зменшуються параметри елементарної 

комірки, тоді як для магнію та алюмінію спостерігаємо збільшення розміру  

(RSn = 1,62 Å, RSb = 1,59 Å). Ми вважаємо, що для магнію збільшення 

відбувається за рахунок включення атомів літію в структуру, тоді як для 

алюмінію – часткове заміщення атомів Al на Li, так як атомний радіус Li є 

більшим (RAl = 1,43 Å, RLi = 1,52 Å, RMg = 1,60 Å). Цікавим є те, що в цьому 

випадку також є можливим утворення проміжної фази між літієм та магнієм – 

Li3Mg5 (власний структурний тип, просторова група І4/m). У випадку з 

алюмінієм ми простежуємо утворення двох фаз: Li2Al3 (власний СТ, ПГ R 3 m) 

та Li3Al (СТ Cu3Au, ПГ Pm 3 m), зі станумом ‒ однієї сполуки: Li5Sn2 (власний 

СТ, ПГ R 3 m), зі стибієм двох бінарних сполук: Li2Sb (CT Mg2Ga, ПГ P 6 2c) та 



92 α-Li3Sb(CT BiF3, ПГ Fm 3 m). Слід зазначити, що лише магній та алюміній у 

ролі електродних матеріалів демонструють суттєву оборотність процесів  

літування / делітування. Електрохімічне літування чистих олова та стибію 

показало необоротність такого процесу, під час процесу відбувається 

заміщення літію на станум чи стибій і, як результат, зменшення параметрів 

елементарної комірки. 

 

Таблиця 4.1 Рентгенофазовий аналіз електродних матеріалів на основі чистих 

компонентів до та після електрохімічного літування 

До літування Після літування ΔV/V, 
% 

Li / 
ф.о. 

ат. % 
Li 

Mg 
a = 3,2049(4) Å, c = 5,2066(8) Å,  

V = 46,31(4) Å3 

MgLix 
a = 3,2091(4) Å, c = 5,2098(6) Å, 

V = 46,46(4) Å3; 
Li3Mg5* 

а = 6,8476(8) Å, с = 9,716(4) Å, 
V = 455,5(6) Å3 

0,32 0,045 4,50 

Al 
a = 4,0374(2) Å, V = 65,81(1) Å3 

Al 
a = 4,0413(1) Å, V = 66,00(1) Å3 

Al2Li3* 
a = 4,5160 (8) Å, с = 14,239(9) Å, 

V = 251,4(1) Å3; 
Al3Li* 

a = 4,0222(4) Å, V = 65,07(2) Å3 

0,29 0,011 1,10 

Sn 
a = 5,816(2) Å, c = 3,173(8) Å,  

V = 107,35(5) Å3 

Sn1-xLix 
a = 5,812(2) Å, c = 3,170(2) Å,  

V = 107,08(2) Å3; 
Li5Sn2* 

а = 4,756(3) Å, с = 19,807(8) Å,  
V = 388,00(5) Å3 

-0,25 <0,001 ~0,1 

Sb 
a = 4,3096(3) Å, c = 11,246(1) Å,  

V = 180,90(2) Å3 

Sb1-xLix 
a = 4,2965(4) Å,  

c = 11,222(2) Å, V = 179,40(3) Å3; 
Li2Sb* 

a = 7,934(2) Å ,c = 6,547(4) Å,  
V = 356,9(2) Å3; 

α-Li3Sb* 
a = 6,5671(6) Å, V = 283,2(1) Å3 

-0,83 0,01 1,00 

* – слідові кількості фази 

Для деяких зразків провели СЕМ та ЕДРС, що показали зміну 

кількісного складу компонентів до та після літування. Також в деяких випадках 



93 можна було ідентифікувати новоутворені проміжні Li-вмісні фази. СЕМ-

зображення наведені на рисунку 4.1. Можна простежити чітку зміну морфології 

поверхонь зерен – відбувається часткове зменшення їх розмірів та збільшення 

площі поверхні за рахунок розрихлення.  

 

а  б  

в  г  

ґ  д  
Рис. 4.1 СЕМ-зображення та результати ЕДРС для електродних матеріалів на 

основі чистого Mg до (а) та після (б) літування (світлі зерна – ~Li3Mg5), чистого 

Al до (в) та після (г) літування, чистого Sb до (ґ) та після (д) літування (основна 

фаза – Sb, світлі ділянки – Li76,60Sb23,40) 



94 Цікавим є те, що у випадку електрохімічного літування магнію  

(рисунки 4.1, а, б) суттєво змінилася форма зерна. Вихідний матеріал містив 

зерна у формі скрученої стружки довжиною 300-400 мкм, а після 

електрохімічних процесів простежуємо утворення овальної форми фрагментів 

дещо меншого розміру – до 100-200 мкм із суттєво іншою морфологією 

поверхні. Поверхня покрилась літієм, відсутні характерні тріщинки по поверхні 

(імовірно літій та фрагменти електроліту осадилися на поверхні та частково її 

згладили), однак присутні набагато глибшого розміру тріщини, що свідчать про 

руйнування великих фрагментів на менші. Також присутня пористість 

матеріалу після літування. 

На рисунку 4.2 наведено розрядні криві для кожного із досліджуваних 

компонентів у ролі електродного матеріалу. Слід зазначити, що лише в одному 

випадку спостерігаємо два плато – у випадку делітування електроду на основі 

магнію. Ці два плато відповідають двом електрохімічним процесам: 

делітування фази Li3Mg5 чи іншої проміжної Li-вмісної фази (вище значення 

потенціалу плато) та твердого розчину Li в Mg (нижче значення потенціалу 

плато). Рівняння (4.1) демонструє делітування фази, що має іншу структуру, яка 

в подальшому перетворюється на твердий розчин Li в Mg. Подальше 

делітування призводить до утворення структури магнію. На рисунку 4.2, а 

представлене графічне відображення послідовних двох процесів. 

Схематично дві реакції процесів розряду можна представити як 

послідовність двох електрохімічних процесів: 

MgLiz (Li3Mg5) –   заряд/ розрядex  xLi+ + MgLiz-x (4.1) 

MgLiz-x – (z-x)   заряд/ розрядe Mg + (z-x)Li+ (4.2) 

 

Гіпотетична структура твердого розчину включення атомів літію в 

структуру наведена на рисунку 4.2, б. Структуру магнію можна представити як 

послідовність укладки шестикутних шарів (подібно до графіту), між якими 

можуть розміщатися атоми літію [217, 218]. 
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а  б  

Рис 4.2 Вибрані розрядні криві для прототипу ХДЕЕ з Mg-електродом (а) та 

імовірна структура твердого розчину включення Li у структуру магнію (б) 

 

Електрохімічним методом ми отримали твердий розчин на основі 

магнію, що містив 4-5 ат. % літію, однак у цьому випадку використовувалися 

великі значення струмів (~3,0 мА) та значний час заряджання (~25-30 год). На 

рисунку 4.2, а приведені розрядні криві, що були отримані при 0,2 мА, 

заряджання проводили протягом 4-5 год при 0,5 мА. Результати експериментів 

корелюють із даними діаграм стану двокомпонентних систем Li–Sn (відсутня 

розчинність Li у Sn) та Li–Mg (максимальна розчинність Li у Mg досягає  

16 ат. %) [219]. 

Імовірно, матеріал негативно зарядженого електрода взаємодіє із 

електролітом, так як ми спостерігаємо закономірне зменшення номінальної 

розрядної напруги (плато на розрядній кривій), також ЕДРС для деякого зерна 

показала склад Mg43,48P11,10F2,25O43,17, що є продуктом взаємодії поверхні зразка 

із електролітом. Ми вказуємо на присутність літію, так як він може існувати в 

окисненому стані (Li2O), бо вміст Оксигену (походження Оксигену – повітря та 

електроліт) є досить великий, що вказує на присутність літій оксиду. 

Дифрактограми для електроду на основі Mg до та після літування приведені в 

Додатку В (Рисунок 1, а.) Кружечком позначено піки новоутвореної фази 

Li3Mg5. Верхня дифрактограма містить дещо розширені профілі піків та 

збільшене аморфне гало в інтервалах кутів 2θ: 20-35º, що підтверджує дані про 

подрібнення електродного матеріалу та часткову його аморфізацію. 



96 У випадку використання алюмінію як анодного матеріалу після 

літування простежуємо утворення твердого розчину на основі алюмінію 

(імовірно, що саме твердий розчин заміщення) та побічних Li-вмісних фаз 

[220]. Вибрані заряд-розрядні цикли наведені на рисунку 4.3. Як видно із 

зарядних кривих,  присутні два чітких плато, що вказує на проходження двох 

процесів: часткове заміщення атомів Аl на Li та взаємодія нових атомів літію із 

«вибитими» атомами алюмінію з утворенням проміжних бінарних фаз різного 

складу (таблиця 4.1). Що стосується розрядних кривих, то спостерігаємо 

стабільну відтворюваність протягом 30 циклів без суттєвої втрати ємності.  

Для усіх анодних матеріалів протягом перших 5-10 циклів дещо зростає 

ємність кожного наступного циклу, порівнюючи з попереднім. Це пояснюється 

активацією поверхні (видаленні адсорбованих газів, домішок тощо) та об’єму 

(розширення каналів та пустот, подрібнення зерна матеріалу). Електрохімічним 

методом ми добули твердий розчин із розчинністю ~1,1 ат. %, в той час як 

термічним шляхом можна добути твердий розчин з максимальною розчинністю 

літію до 17,5 ат. % [221]. 

 

а  б  

Рис. 4.3. Вибрані заряд-розрядні цикли для прототипу ХДЕЕ з Al-електродом 

 

При електрохімічному включенні літію в структуру матеріалу на основі 

чистого олова ми не спостерігали оборотності цього процесу. Як підтвердження 

утворення твердого розчину заміщення ми отримали фазу із меншими 

параметрами елементарної комірки та додаткову фазу Li5Sn2. Ми вважаємо, що 

залежно від умов експерименту (сила струму, час заряду) можуть утворюватися 



97 різні бінарні сполуки, наприклад, для інтерметалідів, що містять Станум у 

більшості випадків утворюється сполука Li17Sn4 (СТ Li17Pb4, ПГ F 4 3m). Олово, 

як електродний матеріал є непридатний, однак, таким методом можна 

синтезувати порошки на основі бінарних сполук LixSny з розвиненою 

структурою та питомою поверхнею, що потенційно може використовуватися в 

каталізі. Підтвердженням часткової аморфізації є значне розширення профілів 

піків та велике аморфне гало в області малих кутів. Відповідні дифрактограми є 

наведені в Додатку В (Рисунок 1, б), кружечком позначено піки сполуки Li5Sn2. 

Використовуючи cтибій як матеріал аноду, ми змогли добитися 

утворення твердого розчину заміщення Sb1-xLix та деяких побічних продуктів 

реакції заміщення. Утворення проміжних бінарних сполук між стибієм і літієм 

пояснюється різницею в значеннях електронегативностей, утворені бінарні 

сполуки містять деяку ковалентно-іонну складову в будові хімічного зв’язку. 

Матеріал володіє оборотною здатністю щодо літування / делітування невеликої 

кількості літію. На рисунку 4.4 приведені вибрані заряд-розрядні криві для 

прототипу ХДЕЕ з Sb-електродом (анод). У цьому випадку кількість 

інтеркальованого літію наближається до 0,1 ат. %, при використанні більшої 

кількості заряду, що проходить через систему можна досягнути до 1 ат. % Li (у 

цьому випадку зразок набагато швидше руйнується і оборотність не 

спостерігається). 

а  б  

Рис. 4.4. Вибрані заряд-розрядні цикли для прототипу ХДЕЕ з  

Sb-електродом 



98 Протягом перших декількох циклів 1-10 потрібна деяка активація 

зразка, а після 10 циклу спостерігаємо оптимальний режим роботи: після 

повного насичення літієм, потенціал стрімко росте вгору (рисунок 4.4, а). 

Розрядні криві (рисунок 4.4, б) демонструють закономірне зменшення ємності 

матеріалу через неповністю оборотні процеси, що пов’язані із реакціями 

утворення бінарних сполук. 

Максимальна розчинність літію у стибію не перевищує ~1 ат. % [222, 

223]. Автори [224, 225] електрохімічним методом дослідили термодинамічні 

характеристики сплавів системи Li–Sb, одержані ними результати щодо 

розчинності літію в стибію добре корелюють з нашими. 

У Додатку В (Рисунок 1, в) приведено дифрактограми чистого стибію до 

літування та після. Кружечком позначено дифракційні піки фази Li2Sb, лінією – 

піки фази α-Li3Sb. Чітко видно зміщення дифракційних піків основної фази у 

сторону більших кутів, що вказує на утворення фази із меншими параметрами 

елементарної комірки. Також цей метод можна використати для синтезу 

матеріалів з потенційними каталітичними властивостями (гетерогенний каталіз) 

або модифікувати поверхні інших матеріалів (використовуючи іншого складу 

електроліт можна синтезувати інтерфази різного складу на поверхні зразка) 

[226]. 

 

4.1.2. Втілення літію у сполуки зі структурою типу Mn5Si3 
Для проведення електрохімічного літування фаз зі структурою типу 

Mn5Si3 синтезували бінарні станіди та стибіди складів: La62,5Sn37,5, La62,5Sb37,5, 

Tb62,5Sn37,5, Tb62,5Sb37,5, Ti62,5Sn37,5, Zr62,5Sn37,5, Zr62,5Sb37,5, Y62,5Sn37,5 та Gd62,5Sn37,5. 

Структурний тип Mn5Si3 характеризується великими октаедричними 

пустотами в положенні 2b, що утворені 6 атомами перехідного чи 

рідкісноземельного металу. Атоми перехідного чи рідкісноземельного металу 

(R) займають 2 положення: 4d (1/3, 2/3, 0) та 6g (x, 0, 1/4), атоми p-елементів (M) 

займають положення 6g (x, 0, 1/4), тоді як для включення літію вакантними 

(достатнього розміру) є пустоти в положенні 2b (0, 0, 0). Після включення літію 

ми простежуємо утворення впорядкованого твердого розчину, що є 



99 надструктурою типу Hf5CuSn3. Проекція елементарної комірки цієї сполуки 

наведена на рисунку 4.5. Координаційними многогранниками для атомів літію є 

октаедри [LiR6]. 

 
Рис. 4.5 Проекція елементарної комірки сполуки зі СТ Hf5CuSn3 та 

координаційний многогранник для атомів Li – октаедр [LiR6] 

 

Більшість процесів заряду / розряду для Sn- та Sb-вмісних фаз 

супроводжувалися наявністю двох процесів – включення атомів літію у пустоти 

та подальше заміщення p-елементів на Li у структурі досліджуваної сполуки. 

Підтвердженням розкладу вихідної структури є наявність рефлексів побічних 

фаз – продуктів заміщення, серед яких є і фаза Li17Sn4 (СТ Li17Pb4, ПГ F 43m) як 

продукт взаємодії заміщених атомів стануму з літієм та Li2Sb (СТ Mg2Ga,  

ПГ P 6 2c), α-Li3Sb (СТ BiF3, ПГ Fm 3 m), β-Li3Sb (СТ Na3As, ПГ P63/mmc). 

Схематично процес літування Sn-вмісних сполук можна представити як дві  

стадії – утворення впорядкованого твердого розчину та процесу розкладу-

заміщення вихідної структури із утворенням багатьох Li-вмісних продуктів. 

Наприклад, для сполуки Zr5Sn3 можна окреслити схему із утворенням 

наступних сполук (новоутворені сполуки визначали рентгенівським методом та 

енергодисперсійною рентгенівською спектроскопією): 

Zr5Sn3 + 4Li  включення Zr5Sn3Lix + (4-x)Li (4.3) 

Zr5Sn3Lix + (4-x)Li   заміщення-розклад  Zr2Sn1-xLix + Zr3Sn1-xLix + Li4-2xSn1+2x (4.4) 

 



100 Для визначення протяжності твердого розчину на основі бінарної 

сполуки Zr5Sn3Lix паралельно термічним шляхом синтезували сплави. Результати 

рентгеноструктурного аналізу (метод Рітвельда) представлені в таблиці 4.2, 

профілі уточнених дифрактограм представлені на рисунку 4.6.  

Із результатів уточнення бачимо, що об’єм тернарної фази щодо бінарної 

збільшився на 1,56%, також простежуємо, що для атомів Zr2 та Sn в межах 

існування твердого розчину відбувається деяка деформація, що підтверджує 

включення атомів літію у структуру.  

СЕМ-зображення та результати ЕДРС зразків після електрохімічного 

процесу вказують на зменшення вмісту Sn у вихідній фазі та утворення двох 

тернарних фаз, що містять Zr та Sn (Zr2Sn1-xLix, Zr3Sn1-xLix) та бінарну Li4Sn 

(Li17Sn4). Вміст літію визначали методом полуменевої фотометрії (рисунок 4.7). 

Процес інтеркаляції літію у структуру як двостадійний процес можна 

чітко простежити з рисунка 4.8. Перша крива процесу заряду демонструє як 

змінюється плато включення літію в структуру. Перше плато (при потенціалах 

3,00–3,22 В) характеризує утворення впорядкованого твердого розчину 

включення, тоді як при вмісті літію більшому за 0,62 Li / ф.о. спостерігаємо злам, 

що відображає процес розкладу–заміщення з утворенням вище згаданих 

побічних продуктів.  

 

Таблиця 4.2 Результати рентгеноструктурного аналізу фаз Zr5Sn3 та Zr5Sn3Li0,5 

Склад шихти Zr5Sn3 Zr5Sn3Li0,5 
Дифрактометр, випромінювання HZG-4a, Cu Kα HZG-4a, Cu Kα 
Інтервал кутів 2θ (º), число точок 13÷130, 2292 13÷130, 2292 
Структурний тип Mn5Si3 Hf5CuSn3 
Просторова група P63/mcm P63/mcm 
Символ Пірсона hP16 hP16+1 

Параметри комірки, Å а = 8,4576(4),  
с = 5,7797(3) 

а = 8,5058(2), 
с =5,8036(2) 

Фактори розбіжності: RF (%); RB 
(%); RP (%); Rwp (%) ;χ2 

2,79;  
4,70; 4,25; 6,11; 2,81 

2,61;  
4,24; 3,12; 4,23; 1,37 

Координати 
атомів 

Zr1    (4d) 
Zr2    (6g) 
Sn      (6g) 
Lі      (2b) 

1/3 2/3 0  
0,2468(2) 0 1/4 
0,6074(2) 0 1/4 
0 0 0 

1/3 2/3 0  
0,2446(2) 0 1/4 
0,6052(2) 0 1/4 
0 0 0 
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а  б  

Рис. 4.6 Теоретичний, експериментальний та різницевий профіль дифрактограм 

для сполуки Zr5Sn3 (a) та Zr5Sn3Li0,5 (б) 

а  б  

Рис. 4.7 СЕМ-зображення та результати ЕДРС для зразка Zr5Sn3 до електрохімічного 
літування (а) (Zr62,8Sn37,2 – спектри 1–4, Zr63,4Sn36,6 – спектри 5–7) та після(б) 

(Zr63,3Sn36,7Li* – спектри 2–4, Zr66,7Sn33,3Li* – спектри 5-8, Zr73,9Sn26,1Li* – спектри 9–12, 
Li*4Sn – спектри 13–15); Li* – визначений полуменевим методом 

 

 
Рис. 4.8 Перша зарядна крива для ХДЕЕ LiCoO2 // Zr5Sn3 



102 Протяжність області гомогенності є меншою за 1 ат. Li / ф.о., так як 

при такому вмісті літію зразок сплаву після електрохімічного літування не 

залишався однофазним, виявили побічні фази: Zr2Sn1-xLix, Zr3Sn1-xLix, Li17Sn4. На 

рисунку 4.9 приведені дифрактограми для зразка з різною кількістю 

електрохімічно включеного літію Zr5Sn3Lix (x = 0; 0,5; 1,0). 

 
Рис. 4.9 Дифрактограми для зразків Zr5Sn3Lix (x = 0, x = 0,5 та x = 1,0 Li / ф.о.) 

 

Для кількісної оцінки електрохімічних характеристик ми комплексно 

дослідили поведінку електродного матеріалу у електроліті та визначили 

кулонівську ефективність електрохімічного літування. На рисунку 4.10 

приведено циклічну вольтамперограму (ЦВА) для досліджуваного зразка 

(Zr5Sn3) та потенціо-кінетичну поляризаційну криву, яку отримують з першого 

циклу ЦВА, прологарифмувавши за силою струму (І). На рисунку 4.10, а 

простежуємо у анодній області (3,6–3,7 В) активну взаємодію сплаву з 

електролітом, яка найбільше проявляється протягом 1–5 циклів. Ми вважаємо, 

що цей процес є активацією електродного матеріалу, після 5-го циклу 

активність сплаву з електролітом вже практично не проявляється; це означає, 

що матеріал починає працювати в оптимальному режимі роботи. Подібна 

взаємодія простежується і в катодній області (1,2–1,3 В), яка також зменшує 

активність після перших 5 циклів розгортки потенціалу. 

Із кривої корозії рисунку 4.10, б бачимо, що при потенціалі 0,65 В 

відбувається активна взаємодія сплаву із електролітом, тому потрібно 



103 проводити дослідження та експлуатацію електродного матеріалу при 

потенціалах вищих за 0,6–0,7 В, аби уникнути побічних електрохімічних 

процесів. Горизонтальне плато при потенціалах 1,0–3,7 відповідає за 

стабільність сплаву в електроліті. Чим більший інтервал потенціалу захоплює 

плато, тим в більшому інтервалі електродний матеріал зберігає хімічну 

інертність щодо електроліту [227]. 

Хронопотенціограма, яка представлена на рисунку 4.11, демонструє 

стабільність електродного матеріалу протягом 40 заряд / розрядних циклів. При 

максимальному насиченні матеріалу літієм, ми отримуємо експериментальну 

ємність 140–160 мА·год / г, що є більшою за 0,4 теоретичної ємності для 

чистого графіту (~372 мА·год / г), однак набагато менше простежуємо процесів 

дендритоутворення. Щодо кулонівської ефективності, то спочатку вона зростає 

від 85 до 95 % протягом перших 5 циклів, а від 5–40 циклів зберігається на 

рівні 90-92 % (див. Розділ 5.2). 

 

а  б  

Рис. 4.10 ЦВА (а) та потенціо-кінетична поляризаційна крива (крива корозії) (б) 

для Zr5Sn3 

 
Рис. 4.11 Хронопотенціограма (перші 40 циклів заряд / розрядних циклів) для Zr5Sn3 



104 Аналогічна ситуація простежується при електрохімічному літуванні 

Y5Sn3 та Gd5Sn3, що є ізоструктурними до досліджуваних бінарних сполук. При 

переході від Zr (перехідний d-метал) до РЗМ простежується вплив розміру атома на 

протяжність твердого розчину, що по суті є координаційним оточенням літію – 

збільшується розмір октаедричної пустоти для включення літію і, як наслідок, 

збільшується значення максимальної насиченості. Цікавим є те, що максимальна 

розчинність літію для сплавів Y5Sn3, Gd5Sn3 є значно більшою, ніж для Zr5Sn3 та 

досягає 0,9 Li / ф.о. На рисунку 4.12 представлений теоретичний, експериментальний 

та різницевий профілі для дифрактограм Y5Sn3 та Y5Sn3Li. 

а  б  

Рис. 4.12 Теоретичний, експериментальний та різницевий профіль 

дифрактограм для сполук Y5Sn3 (a), Y5Sn3Li (б) 

 
Максимальна ширина області гомогенності впорядкованого твердого 

розчину досягає 0,9 Li / ф.о., саме в цих межах зразок кристалізується 

однофазним. При збільшенні вмісту до 2,1 ат. Li / ф.о. простежуємо подібну 

поведінку як із Zr5Sn3 із розкладом вихідної структури та заміщенням Sn на Li з 

утворенням проміжних фаз Gd5-3ySn3-yLix+4y, Gd3Sn1-zLiz та Li4Sn (Li17Sn4). В 

загальному вигляді схему процесу розкладу-заміщення можна подати як:  

Gd5Sn3Lix + (4y+5yz)Li   заміщення-розклад Gd5-3ySn3-yLix+4y + yGd3Sn1-zLiz + yzLi4Sn (4.5) 
В межах області гомогенності твердого розчину  спостерігаємо перше 

зарядне плато при 3,10–3,20 В. Після 0,9 ат. Li / ф.о. простежуємо злам на кривій 

заряду та друге плато при 3,40–3,55 В, що відповідає за реакцію розкладу –

заміщення (схема 4.5). В межах кількості інтеркальованого літію 1,3–2,1  

Li / ф.о. збільшується вміст фаз Li17Sn4 та Gd3Sn1-zLiz, тоді як вміст основної фази, 

у якій атоми РЗМ та p-елементів частково заміщені на літій  



105 Gd5-3ySn3-yLix+4y, зменшується (аналогічно відбувається процес як у випадку 

Zr5Sn3). Електрохімічна інтеркаляція літію у структуру Y5Sn3 відбувається 

аналогічно як і в структуру Gd5Sn3. При включенні більше 0,9 Li / ф.о. у структуру 

Y5Sn3 утворюються фази аналогічних складів як для Gd5Sn3. Також є характерним 

певна активація зразка електродного матеріалу протягом перших циклів [228]. 
 

Таблиця 4.3 Результати РСА методом монокристалу 

Склад  Y55,6Sn33,3Li11,1 (Y5Sn3Li) 
Дифрактометр, випромінювання Xcalibur, MoKα 
Структурний тип Hf5CuSn3 
Просторова група P63/mcm 
Символ Пірсона hP16 +2 
Молярна маса, г/моль 807,56 
Розміри кристалів, мм 0,04 х 0,05 х 0,10 
Параметри елементарної комірки, 
Å(Å3) 

а = 8,9056(2), с = 6,5143(1),  
V = 447,429(16) 

Розрахована густина, г/см3 5,994 
Коефіцієнт абсорбції, мм-1 40,155 
Режим сканування ω 
Інтервал кутів, 2θ (º) 2,64–27,20 
F(000) 696 
Інтервали hkl -11 ≤ h ≤11, -11 ≤ k ≤ 11, -7 ≤ l ≤ 7 
Загальна кількість відбиттів 1544 
Відбиття з І > 2σ(I) 193 (Rσ = 0,0182)  
Дані/параметри 193/14 
Добротність (на F2) 1,075 
Кінцеві фактори розбіжності (І > 2σ(I)) R1 = 0,0252, wR2 = 0,0607 
Найбільший пік / яма, e / A3 1,438 / -1,072 

Координати 
атомів 

Y      (4d) 
Y      (6g) 
Sn     (6g) 
Li     (2b) 

1/3 2/3 0  
0,2696(1) 0 1/4 
0,63130(8) 0 1/4 
0 0 0 

 

Вище описане електрохімічне літування сплавів Zr62,5Sn37,5, Gd62,5Sn37,5, 

Y62,5Sn37,5 проводили у триелектродній комірці типу “Swagelok-cell”, де електрод 

порівняння LiCoO2 був незмінним протягом усього електрохімічного процесу, 

тоді як струм проходив через досліджуваний електрод (анод) та катод (також 

LiCoO2, що брав участь в електрохімічному процесі). Нижче приведено 

результати електрохімічного літування у двоелектродній комірці (прототип 



106 акумулятора) для бінарних Sn- або Sb-вмісних інтерметалідів, що 

кристалізуються зі структурою типу Mn5Si3. У таблиці 4.4 наведено РФА зразків 

сплавів до та після електрохімічного включення літію.  

Як бачимо, практично всі зразки після синтезу є однофазними, окрім 

сплаву складу Ti62,5Sn37,5, який містив три фази: очікувану Ti5Sn3, вміст якої був 

найбільший, β-Ti6Sn5 (СТ власний, ПГ P63/mmc) та α-Ti (СТ Mg, ПГ P63/mmc), 

який імовірно не був проплавлений, так як не може бути у рівновазі із бінарною 

сполукою Ti5Sn3. Практично в усіх зразках виявляємо фази LixSny (Li17Sn4) після 

електрохімічного літування. Невелика зміна об’єму після електрохімічного 

літування для бінарної сполуки Ti5Sn3 пояснюється тим, що в процесі включення 

Li у пустоти вихідної структури (об’єм елементарної комірки зростає) 

відбувається заміщення Sn на Li (об’єм елементарної комірки зменшується). Як 

наслідок – об’єм зростає лише на 0,43 %. 

Автори [229] дослідили систему Li–Ti–Sn в повному концентраційному 

інтервалі та вказують на існування індивідуальної тернарної фази з невеликою 

областю гомогенності Ti5Sn4-xLix, x = 0,65÷1,18 (СТ Ti5Ga4, що є подібним до 

Hf5CuSn3), а не впорядкованого твердого розчину на основі Ti5Sn3. З цих 

результатів можна зробити висновки, що електрохімічним методом синтезу 

можна синтезувати іншого складу та типу інтерметаліди, ніж традиційним 

методом сплавлянням. 

Сплав складу Zr50Mg6Nі11Sn33 (Zr5NiSn3-xMgx), який кристалізується в 

структурному типі Hf5CuSn3, синтезували для порівняння електрохімічної 

поведінки із бінарним інтерметалідом [230]. У чотирикомпонентному сплаві у 

положенні 2b, куди мав би включатися Li, вже присутні атоми Ni та положення 

p-елементів 6g займає статистична суміш (Mg, Sn). Сплав не включає великі 

кількості Li, так як вакантні октаедричні пустоти вже є зайняті, однак 

необоротно включає малі кількості Li, який частково заміщає Mg та Sn у 

структурі та, імовірно, включається в тетраедричні пустоти, що дещо збільшує 

об’єм вихідної структури на 1,21 %. Цю чотирикомпонентну фазу також досліджували 

на предмет електрохімічного гідрування, однак за низьких тисків та кімнатної 

температури зразок не абсорбує гідроген, хоча володіє відповідного розміру пустотами. 



107 Таблиця 4.4 РФА електродних матеріалів на основі деяких R5M3 фаз до та 

після електрохімічного літування 

До літування Після літування ΔV/V, 
% 

Li / 
ф.о. 

ат. % 
Li 

Zr5Sn3 
а = 8,453(2) Å , с = 5,790(2) Å,  

V = 358,2 (2) Å3; 

Zr5Sn3-yLix 
a = 8,475(1) Å, c = 5,810(1) Å,  

V = 361,3(1) Å3; 
Li17Sn4

* 
a = 19,709(4) Å, V = 7655(9) Å3; 

0,87 0,650 8,13 

Zr5NiSn3-xMgx 
а = 8,508(2) Å, с = 5,803(3) Å, 

V = 363,7(2) Å3 

Zr5NiSn3-yMgx-zLix 
a = 8,527(2) Å, c = 5,846(3) Å,  

V = 368,1(2) Å3; 
Li17Sn4

* 
a = 19,696(3) Å, V = 7640(7) Å3; 

Mg5Li3* 
а = 6,8476(8) Å, с = 9,716(4) Å,  

V = 455,5(8) Å3 

1,21 <0,001 ~0,01 

β-Zr5Sb3 
a = 8,532(2) Å, c = 5,814(2) Å, 

V = 366,5(1)Å3 

β-Zr5Sb3Lix 
a = 8,542(1) Å, c = 5,827(2)Å,  

V = 368,3(1) Å3 
0,49 0,100 1,25 

Ti5Sn3 
a = 7,996(3) Å , c = 5,420(3) Å, 

V = 300,1(2) Å3; 
β-Ti6Sn5 

a = 9,210(2) Å, c = 5,697(2) Å,  
V = 418,6(2) Å3; 

α-Ti  
a = 2,940(6) Å, c = 4,696(1) Å,  

V = 35,10(5) Å3 

Ti5Sn3-yLix 
a = 8,009(1) Å, c = 5,426(1) Å,  

V = 301,4(1) Å3; 
β-Ti6Sn5-yLix  

a = 9,222(2) Å, c = 5,700(3) Å,  
V = 419,8(2) Å3; 

TiLix  
a = 2,966(1) Å, c = 4,710(2) Å,  

V = 35,90(1) Å3; 
Li17Sn4

*  
a = 19,743(6) Å, V = 7696(7) Å3 

0,43 0,150 1,88 

Tb5Sn3 
a = 8,9075(5) Å, c = 6,5023(4) 

Å,  
V = 446,80(5) Å3 

Tb5Sn3-yLix 
a = 8,9229(4) Å, c = 6,5221(4) Å,  

V = 449,71(4) Å3; 
Li17Sn4

* 
a =19,689(1) Å, V = 7633,2(9) Å3 

0,65 0,400 5,00 

Tb5Sb3 
a = 8,9313(7) Å, c = 6,2887(9) 

Å, V = 434,43(7) Å3 

Tb5Sb3-yLix 
a = 8,9125(4) Å, c = 6,2853(7) Å, 

V = 432,37(5) Å3; 
Li2Sb* 

a = 7,924(1) Å, c = 6,546(3) Å,  
V = 356,0(1) Å3; 

α-Li3Sb* 
a = 6,5705(8) Å, V = 283,6(1) Å3 

-0,47 0,200 2,50 
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La5Ge3 
a = 8,9418(1) Å, c = 6,8798(1) Å, 

V = 476,36(1) Å3 

La5Ge3Lix 
a = 8,9531(2) Å, c = 6,8921(2) Å, 

V = 478,45(2) Å3 
0,44 0,400 5,00 

Gd5Ge3 
a =8,5488(1) Å, c = 6,4391(1) Å, 

V = 407,53(1) Å3 

Gd5Ge3Lix 
a = 8,5990(2) Å, c = 6,4541(2) Å, 

V = 413,29(2) Å3 
1,41 0,400 5,00 

β-La5Sn3 
a = 9,4351(1) Å, c = 6,9611(1) Å, 

V = 536,66(1) Å3 

β-La5Sn3Lix 
a = 9,4443(3) Å, c = 6,9677(2) Å, 

V = 538,21(2) Å3 
0,29 0,400 5,00 

La5Sb3 
a = 9,3352(8) Å, c = 6,519(1) Å, 

V = 492,05(9) Å3 

La5Sb3-yLix 
a = 9,298(2) Å, c = 6,495(3) Å, 

V = 486,3(3) Å3; 
Li2Sb* 

a = 7,917(2) Å, c = 6,520(3) Å,  
V = 354,0(2) Å3; 

β-Li3Sb* 
a = 4,714(1) Å, c = 8,360(4) Å, 

V = 160,91(9) Å3; 
α-Li3Sb* 

a = 6,540(1) Å, V = 279,7(1) Å3 

-1,17 0,100 1,25 

* – слідові кількості фази 

 

На основі бінарного інтерметаліда Tb5Sn3 утворюється впорядкований 

твердий розчин включення до 1,0 Li / ф.о. Такий високий вміст Li досягається, 

якщо синтезувати зразок термічним методом [231]. Слід зазначити, що це 

найвищий вміст Li для усіх досліджуваних фаз зі СТ Mn5Si3. Таким чином, 

матеріал на основі Tb5Sn3Lix мав би володіти найбільшою ємністю, однак якщо 

синтезувати Li-вмісний зразок електрохімічним методом, то простежуємо 

набагато нижчу оборотну кількість Li щодо процесу делітування. В умовах 

експерименту ми досягли максимальної кількості літію на формульну  

одиницю – 0,4 Li / ф.о. Така кількість Li відповідала 2,8 мА·год заряду 

електрики (маса зразка 0,3 г). На рисунку 4.19 приведено вибрані заряд-

розрядні криві для ХДЕЕ LiCoO2 // Tb5Sn3. Під час електрохімічного літування 

сполуки Tb5Sn3 (процес заряду при 1,0 мА) за потенціалів нижчих від 2,8 В, 

починаючи з 5-го циклу відбувався процес втілення Літію в пустоти 2b, а 

починаючи з 10-го циклу спостерігалося стрімке зростання потенціалу, що мало 

вигляд зламу, і відповідало за часткове заміщення Sn на Li (рисунок 4.14, а). На 



109 кривих розряду спостерігали одне плато, що відповідало за деінтеркаляцію 

літію з октаедричних пустот і зменшення ємності матеріалу через частково 

необоротній процес руйнування його матриці та утворення твердої 

електролітної інтерфази складу ~Tb26,30Sn4,56Li59,26O9,88. Для Sb-вмісного зразка 

(Tb5Sb3) ми простежили максимальну кількість Li – 0,2 / ф.о. Цікавим є факт 

зменшення об’єму кристалічної ґратки після літування та утворення деяких 

бінарних фаз літію зі стибієм (Li2Sb та α-Li3Sb). Інтеркаляція літію в структуру 

Tb5Sb3 (заряд при 1,5 мА) відбувається дещо складніше, про що свідчать криві 

заряду (рисунок 4.13, в). До 3,5 В спостерігали плато, що відповідало за 

включення літію в пустоти структури згаданої сполуки, а від 3,5 В – плато, що 

відповідало розкладу вихідної структури та заміщення атомів стибію на літій. 

Така взаємодія є активнішою, що пояснюється складнішою залежністю (кілька 

зламів) на графіку. Також причинами втрати ємності є утворення інтерфази на 

поверхні електроду (~Tb33,00Sb1,48P12,02Li35,15O18,35) та утворення дендритів 

(рисунок 4.14, г). 

а  б  

в  г  
Рис. 4.13 Вибрані зарядні (0,5-1,5 мА) та розрядні (0,5 мА) криві для ХДЕЕ  

LiCoO2 // Tb5Sn3 (а, б), LiCoO2 // Tb5Sb3 (в, г) 

 



110 Різну кількість інтеркальованого літію можна пояснити природою р-

елемента, що є компонентом матеріалу електрода. Оскільки різниця 

електронегативностей для стибію і літію є більшою за різницю 

електронегативностей стануму та літію, то утворення проміжних фаз стибію з 

літієм відбувається легше, ніж стануму з літієм (проміжні фази утворюються 

швидше, ніж буде досягнута максимальна насиченість літію в октаедричних 

пустотах структури фази). Саме цим можна пояснити зростання об’єму 

кристалічної ґратки станіду Tb5Sn3Lix та зменшення об’єму стибідів Tb5Sb3Liy. 

Як видно з результатів ЕДРС (рисунок 4.14), після електрохімічного 

літування кількісне співвідношення між тербієм та станумом чи стибієм 

змінювалося на користь важчого атома за рахунок утворення бінарних Li-вмісних 

фаз. Поверхні електродів були досить реакційно здатні, окиснювалися на повітрі. 

Оскільки літій є елементом, якого важко виявити методом ЕДРС, його вміст 

приблизно оцінювали за кількістю Li2O на поверхні зразка. Крім очікуваних фаз 

спостерігали ще утворення багатокомпонентних інтерфаз ~Tb26,30Sn4,56Li59,26O9,88 та 

~Tb33,00Sb1,48P12,02Li35,15O18,35, які утворилися при взаємодії електроліту з поверхнею 

електродів і пасивують електрод. Пізніше на їхній поверхні можуть утворюватися 

дендрити, що також руйнують акумулятор. Точно кількість літію в інтерфазах 

встановити неможливо, оскільки його джерело має два походження – літій з 

електроліту та літій, що осадили на поверхні електроду внаслідок електрохімічного 

процесу [226]. 

Для бінарної сполуки складу La5Sn3 є характерним поліморфічне 

перетворення за температури близької до температури відпалу. Фаза α-La5Sn3 – 

низькотемпературна модифікація, кристалізується в структурному типі W5Si3  

(ПГ I4/mcm) не володіє великою оборотною ємністю (структура сполуки має 

пустоти недостатнього розміру для інтеркаляції літію), тоді як високотемпературна 

модифікація β-La5Sn3 електрохімічно включає до ~0,4 Li / ф.о., а термічним шляхом 

майже до 0,5 Li / ф.о [232]. Кількість інтеркальованого літію визначили виходячи із 

параметрів елементарної комірки фази після електрохімічного літування, 

порівнявши ці параметри із параметрами для Li-вмісних фаз, синтезованих 

термічним методом (плавлення). Для фази La5LixSn3, x = 0,4 параметри комірки  



111 а = 9,4417(1) Å, с = 6,9652(1) Å, V = 537,73(1) Å3, для фази при x = 0,5 параметри 

елементарної комірки: а = 9,4456(2) Å, с = 6,9694(2) Å, V = 538,49(2) Å3. 

 

а  б  

в  г  
Рис. 4.14 СЕМ-зображення та результати ЕДРС для електродних матеріалів на основі 

сполуки Tb5Sn3 до (а) (Tb62,35Sn37,65) та після (б) інтеркаляції (основна фаза – Tb63,65Sn36,35, 

світлі ділянки – Tb26,30Sn4,56Li59,26O9,88), сполуки Tb5Sb3 до (в) (Tb63,58Sb36,42) та після (г) 

інтеркаляції (основна фаза – Tb64,33Sb35,67, світлі ділянки – Tb33,00Sb1,48P12,02Li35,15O18,35) 

 

Значення об'єму для фази, синтезованої елетрохімічно, становить  

V = 538,21(2) Å3, що потрапляє у визначувані межі. Приймемо, що кількість 

електрохімічно включеного літію буде дещо більшою за 0,4 / ф.о. Слід 

зазначити, що термічним шляхом можна більшу кількість літію розчинити у 

структурі зразка. Це пояснюється тим, що в розплаві літій розподілений по 

всьому об’єму та є вища дифузія, тоді як електрохімічно найбільше літію 

включається у приповерхневий шар електродного матеріалу, тоді як в глибинах 

каналів та пустот літію буде менше через неідеальність зерен матеріалу, 



112 заблокованість деяких пустот компонентами сплаву, домішками та нижчою 

дифузійною здатністю. 

Ge-похідні фази La5Ge3 [233] та Gd5Ge3 є цікавими матеріалами, 

оборотно включають до 0,4 Li / ф.о., однак є дорогими через високу ціну і РЗМ, 

і Ge. Також через менший розмір пустот (порівняно із станідами) делітування 

проходить повільніше, ніж для Sn-вмісних фаз. 

Якщо охарактеризувати інші Sb-вмісні інтерметаліди, то вони загалом 

повторюють тенденцію щодо невеликої кількості літію при делітуванні, 

заміщення Sb на Li та утворення бінарних проміжних фаз Li з Sb. Ми вважаємо, 

що різноманітність цих побічних фаз може бути більшою, так як рефлекси від 

них на дифрактограмі мають дуже малу інтенсивність, що часто є дещо вищою 

за фон. Кількість інтеркальованого літію та ємність електродних матеріалів для 

кожної із досліджуваних сполук є різною, це пов’язане із структурними 

особливостями, якісним та кількісним складом. До структурних критеріїв  

належать: наявність достатнього розміру пустоти, невелика деформації структури 

при інтеркаляції літію. Якісний склад впливає на хімічну природу взаємодії, так як 

різниця електронегативностей для літію та стануму є меншою, ніж різниця для літію 

та стибію, тому безпосередня взаємодія між літієм та станумом буде слабшою за 

взаємодію літію та стибію. Хоч і утворення проміжних Li-вмісних фаз є оборотним 

процесом, на деякому етапі втрачається оборотність, частина літію стає неактивною 

та залишається в пустотах структури або відбувається стабілізація структури 

матеріалу сторонніми іонами чи молекулами. Проміжні фази LixMy (M = Sn, Sb) після 

побічних процесів не мають здатності до делітування та стають електрохімічно 

неактивними. Такий процес зменшує ємність електродів, оскільки процес заміщення 

p-елементів на Li буде перевищувати включення Li, що просто призведе до розкладу 

структури вихідного зразка. 

Ще один важливий чинник, який впливає на кількість інтеркальованого  

літію – це активність поверхні електроду, яка загалом може виступати субстратом 

для адсорбції молекул розчинника. Такого типу взаємодія може гальмувати 

включення літію в об’єм зерен електродного матеріалу. Під час електрохімічної 

взаємодії поверхні зразка із молекулами та іншими іонами можливе утворення 



113 різноманітного типу та складу інтерфаз та сольватів, що різко погіршують 

дифузію літію та можуть служити підкладками для росту дендритів, що взагалі 

можуть призвести до короткого замикання і, як наслідок, до руйнування ХДЕЕ. 

 
4.1.3 Електрохімічне втілення літію у фази зі структурою AuCu3 
Для дослідження електрохімічного літування фаз із структурою типу AuCu3 

було обрано сплави складів La25Sn75, La25Mg20Sn55, La20Tb5Sn75, La25Sn65Sb10, 

La25Mg7,5Sn60Sb7,5. Структурний тип AuCu3 є досить цікавим з огляду наявності 

достатнього розміру пустот, а також координаційним оточенням для інтеркальованих 

атомів Літію. На рисунку 4.15 зображено кристалічну структуру потрійної фази RM3Lix 

та кристалічний поліедр для атомів Li. Атоми РЗМ займають положення 1а (0 0 0) ПСТ, 

атоми р-елемента чи статистичної суміші на їх основі ‒ 3с (0 1/2 1/2), атоми Li займають 

октаедричні пустоти 1b (1/2 1/2 1/2), при граничному складі утворюється надструктура 

типу перовскіту CaTiO3. Координаційне оточення для атомів Літію є 6 атомів р-

елемента [LiM6]. Вибір саме цієї позиції для інтеркаляції пояснюється достатнім 

розміром пустоти. Меншого розміру пустоти є або дуже частково заповнені, або взагалі 

не реалізовуються.  

Аналізуючи результати електрохімічного літування деяких станідів та похідних 

зі структурою типу AuCu3, бачимо, що в наведених у таблиці 4.5 результатах присутня 

деяка неоднозначність серед відносного збільшення об`єму елементарної комірки, 

порівнюючи з кількістю літію (процес заряду проводили при силі струму 0,5 мА для 

збереження структури вихідного матеріалу, при більших значеннях струмів відбувалася 

значна аморфізацію зразків). Значне збільшення відносного об’єму елементарної 

комірки не завжди означає більшу ємність; це може пояснюватися частковою 

необоротністю процесу делітування. Так, найбільшу кількість оборотного Літію 

включає твердий розчин на основі бінарної сполуки LaSn3: LaSn2,21Mg0,79, хоча відносне 

збільшення є досить незначне. Максимальна питома розрядна ємність складає  

92 мА·год / г (заряд при струмі 2,0 мА). При малих значеннях струмів заряджання (до 

0,5 мА) матеріал не демонструє високої ємності, імовірно, через те, що літій 

інтеркалюється лише у приповерхневий шар зерен, тоді як при більших значеннях 

струму (2,0 мА) питома ємність зростає на порядки [234]. Матеріал на основі цієї 



114 сполуки демонструє стабільність, після 50 циклів, не спостерігається суттєвого 

руйнування чи зміни складу. Профіль піків на дифрактограмах був досить розширеним. 

Утворення статистичної суміші у положенні РЗМ при легуванні компонентом (Tb), що 

має дещо менший розмір, призводить до меншої розчинності літію у цій сполуці. 

Максимальна розчинність літію складає 4,00 ат. % в межах області гомогенності 

твердого розчину, а максимальна питома розрядна ємність рівна 60 мА·год / г, в той час 

як чиста бінарна сполука розчиняє до 5,25 ат. % Li (81 мА·год / г питомої розрядної 

ємності в прототипі ХДЕЕ. Крім розмірного фактору (атомний радіус атомів, які 

утворюють пустоту) значну роль має електронний фактор та природа елемента. У 

випадку легування стибієм спостерігаємо звичну картину, коли суттєво зменшуються 

характеристики та ресурс прототипу ХДЕЕ. Sb-вмісний зразок демонструє невелику 

розчинність літію до 1,25 ат. % Li. Для цього зразка електродного матеріалу зміна 

об’єму Li-вмісного сплаву становить лише 0,12 %. Логічним поясненням невеликого 

зростання об’єму є проходження побічних процесів заміщення атомів літію на стибій 

одночасно чи після процесів включення атомів літію в структуру фази. На 

дифрактограмі після літування не спостерігали слідів нових сполук, але це не означає, 

що вони не утворилися, адже їхня кількість є невеликою та інтенсивність їхніх 

дифракційних піків може бути на рівні фону. Одночасне легування сполуки LaSn3 

магнієм та стибієм дещо покращує характеристики ХДЕЕ, порівняно із легуванням 

лише стибієм (2,75 ат. % Li) , однак результати є набагато гірші, ніж для бінарної фази.  

 

Таблиця 4.5 Рентгенофазовий аналіз електродних матеріалів на основі деяких 

фаз зі структурою типу AuCu3 до та після електрохімічного літування 

До літування Після літування ΔV/V, 
% 

Li / 
ф.о. 

ат. % 
Li 

LaSn3 
а = 4,7693(2) Å, V = 108,48(1) Å3 

LaSn3Lix 
a = 4,7848(4)Å, V = 109,54(3) Å3 0,98 0,210 5,25 

La(Sn, Mg)3 
а = 4,7597(4) Å, V = 107,82(2) Å3 

La(Sn, Mg)3Lix 
a = 4,7660(9)Å, V = 108,26(7) Å3 0,41 0,200 5,00 

(La, Tb)Sn3 
а = 4,7468(2) Å, V = 106,96(1) Å3 

(La, Tb)Sn3Lix 
а = 4,7725(5)Å, V = 108,70(4) Å3 1,63 0,160 4,00 

La(Sn, Sb)3 
а = 4,7405(6) Å, V = 106,53(4) Å3 

La(Sn, Sb)3Lix 
а = 4,7425(9) Å, V = 106,66(7) Å3 0,12 0,050 1,25 

La(Mg, Sn, Sb)3 
а = 4,7424(5) Å, V = 106,66(4)Å3 

La(Mg, Sn, Sb)3Lix 
а = 4,7601(8) Å, V = 107,85(5) Å3 1,12 0,110 2,75 



115 Вибрані розрядні характеристики (30-ий цикл) для досліджених 

електродних матеріалів представлені на рисунку 4.16. Твердий розчин 

LaSn2,21Mg0,79, крім найвищої питомої ємності демонструє також найбільше 

значення номінальної напруги розряду, що становить ~2,60 В. Питома 

енергоємність такого матеріалу сягає 240 Вт · год / кг. 

На рисунку 4.17 наведено СЕМ-зображення та результати ЕДРС для 

зразка La25Sn75 до та після інтеркаляції літію. Так як сполука в умовах 

експерименту не піддається побічним процесам (розклад, заміщення), до та 

після електрохімічного літування співвідношення між РЗМ та p-елементом не 

змінюється суттєво. 

 
Рис. 4.15 Кристалічна структура тернарної фази RM3Lix на основі структури AuCu3 

 
Рис. 4.16 Вибрані розрядні криві для прототипів ХДЕЕ з використанням  

фаз зі стуктурою типу AuCu3 як електродних матеріалів 

 
Автори також [235] досліджували електрохімічне літування бінарної 

сполуки LaSn3 та її похідного (твердий розчин заміщення складу LaSn2,7In0,3). 

Варто зазначити, що вони також стикаються з процесами розкладу-заміщення 

основної фази при великому вмісті літію, при  цьому максимальну ємність 



116 електродного матеріалу спостерігали для бінарної сполуки – 200-250 мА·год / г, 

легована фаза демонструє дещо меншу питому оборотну ємність. 

а  б  

Рис. 4.17 СЕМ-зображення для електродного матеріалу La25,25Sn74,75 до (a) та після 

електрохімічного літування La24,82Sn75,18 (б) 

 

Дослідження стабільності електродного матеріалу на основі LaSn3-xMgx  

(х = 0,79) показало, що на перших етапах електрохімічного літування 

відбувається специфічна взаємодія поверхні електроду з електролітом. На 

рисунку 4.18, а чітко простежуємо неповторюваність вольтамперних 

залежностей для 1, 2 та 3-го циклів. Особлива взаємодія відбувається в катодній 

області розгортки потенціалу. Потенціо-кінетичні криві для перших трьох 

розгорток демонструють зміщення потенціалу Тафеля (електрохімічної 

взаємодії) в напрямку його зростання, що підтверджує електрохімічну 

активність електроду у розчині електроліту (імовірно, утворення пасивуючих 

плівок, осадження дендритів, розклад електроліту). 

а  б  

Рис. 4.18 ЦВА (а) та потенціо-кінетичні поляризаційні криві для електродного 

матеріалу на основі LaSn3-xMgx (б) 



117 4.1.4 Електрохімічне літування деяких Al-вмісних інтерметалідів 
Для аналізу повної картини впливу компоненту (s-, p-елементи) на  

процеси та взаємодію під час інтеркаляції літію додатково синтезувано сплави, 

на основі алюмінію. Для електрохімічного літування деяких Al-вмісних фаз 

обрано бінарні інтерметаліди зі структурою TiAl3 складу Ti25Al75, V25Al75. У 

таблиці 4.6 представлено результати РФА для усіх виявлених фаз до та після 

електрохімічного літування та інформація щодо кількості оборотного 

інтеркальованого літію. 

Зразок, що містив титан, після гомогенізаційного відпалу був 

однофазним, а от після електрохімічного літування на дифрактограмі ми 

спостерігали піки новоутворених фаз, що відповідали бінарним сполукам Al2Li3 

та Al3Li, аналогічно як і для чистого алюмінію, що описано в Розділі 4.1.1. 

Щодо зразка із ванадієм, то сплав до літування, крім основної фази, 

містив ще сліди твердого розчину на основі ванадію (VxAl1-x), що 

кристалізується у структурному типі W з просторовою групою Im 3 m. 

Закономірно, що твердий розчин має більшого розміру елементарну комірку, 

порівнюючи з чистим ванадієм, так як радіус атома алюмінію є значно більшим 

ніж ванадію (rAl = 1,43 Å, rV = 1,34 Å). Після електрохімічного літування 

дифрактограма для зразка V25Al75 демонструє рентгенівські рефлекси від 4 фаз, 

додатковими є бінарні сполуки між літієм та алюмінієм. Припускаємо, що є 

імовірність утворення інших LixAly сполук, але це можливо при видозмінених 

умовах. 

Тернарні Li-вмісні фази – це тверді розчини часткового заміщення 

атомів алюмінію на літій. Збільшення об’єму – показник, що в даному випадку 

не демонструє однозначності, адже при включенні літію у структуру чи його 

заміщенні об’єм елементарної комірки зростає (розмірний фактор атомів). 

Пояснити утворення твердих розчинів заміщення можна із результатів РФА, що 

підтверджує цю гіпотезу фактом утворення бінарних побічних сполук та ЕДРС 

для зразків до та після електрохімічних процесів. Так як кількість літію цим 

методом є практично неможливо встановити, то за співвідношенням кількостей 

d-елементів та алюмінію бачимо, що вміст алюмінію у зразках після літування 



118 зменшується, це можна пояснити частковим заміщенням атомів алюмінію на 

літій, який «не відображається» у кількісному складі зразка (результати 

усереднені по 5-10 точках у різних зернах зразка). Як і в усіх попередніх 

випадках, зразки після електрохімічних процесів характеризуються розвиненою 

поверхнею та частковою аморфізацією зерен матеріалу. Слід зазначити, що 

маленького розміру зерна, що мають велику питому поверхню, при осадженні 

літію на ній сприяють деякому агрегуванню в глобуло-подібні формування.  

 

Таблиця 4.6 Рентгенофазовий аналіз електродних матеріалів на основі деяких 

Al-вмісних фаз до та після електрохімічного літування 

До літування Після літування ΔV/V, 
% 

Li / 
ф.о. 

ат. % 
Li 

TiAl3 
a = 3,8466(4) Å, 
c = 8,578(1)Å, 

V = 126,93(3) Å3 

TiAl3-xLix 
а = 3,8499(7) Å, с = 8,591(3) Å,  

V = 127,34(5) Å3; 
Al2Li3* 

a = 4,5228(7) Å, с = 14,236(8) Å, 
V = 252,2(1) Å3; 

Al3Li* 
a = 4,0222(6) Å, V = 65,07(3) Å3 

 
0,32 

0,062 1,55 

VAl3 
а = 3,7594(3) Å, 
с = 8,257(1) Å, 

V = 116,71(2) Å3; 
(VxAl1-x)* 

a = 3,0644(2) Å, 
V = 28,778(5) Å3 

VAl3-xLix 
а = 3,7750(3) Å, с = 8,272(1) Å, 

V = 117,89(2) Å3 
(VxAl1-xLiy)* 

a = 3,0771(3) Å, V = 29,138(8) Å3; 
Al3Li* 

a = 4,0224(4) Å, V = 65,08(2) Å3; 
Al2Li3* 

a = 4,5148(5) Å, с = 14,257(3) Å, 
V = 251,69(6) Å3 

 
1,01 

 
 

1,25 0,057 1,43 

* – слідові кількості фази 

 

Додатковим підтвердженням утворення саме твердого розчину може 

служити характер зарядних кривих (рисунок 4.20, а, в). Для більшості вибраних 

кривих є присутні 2 та більше злами на хронопотенціограмі. Перший злам 

(плато), імовірно, відповідає за процеси включення атомів літію в пустоти 

бінарної сполуки. Така область гомогенності характеризується досить малим 

значенням кількості інтеркальованого літію, тоді як друге та інші плато 



119 безпосередньо відповідають за процеси часткового заміщення атомів 

алюмінію на літій. Є гіпотеза, що кількість зламів на залежності потенціал – час 

залежить від кількості кристалографічних позицій, в яких відбувається 

утворення статистичної суміші (Li, Al). Причиною цього є нееквівалентність 

заміщення атомів алюмінію на атоми літію в різних кристалографічних 

положеннях, тобто при різних значеннях потенціалу цей процес повинен 

відбуватися. Таке явище можна пояснити з точки зору різної енергії активації 

(мінімальне значення енергії чи потенціалу, потрібне для початку заміщення) 

чи інших енергетичних факторів. 

а  б  

в  г  

Рис. 4.19 СЕМ-зображення та результати ЕДРС аналізу для зразків 

(а) Ti23,51Al76,49, (б) Ti25,03Al74,97, (в) V23,94Al76,06, (г) V26,20Al73,80 

 

Розрядні криві для Al-вмісних зразків демонструють відносну стабільність 

протягом перших 30 циклів. Простежується невелике зменшення часу розряду та 

відповідно і розрядної ємності зі зростанням номеру циклів, однак це можна 

пояснити побічними процесами серед яких є неповна оборотність реакцій заміщення 

та інших, що відбуваються і в об’ємі зразка, і на поверхні (рисунок 4.20) [220]. 



120 Досліджуваний матеріал на основі бінарної сполуки TiAl3 закономірно проявляє 

дещо кращі властивості та утворює твердий розчин заміщення за умовами 

експерименту до 1,55 ат. % Li, тоді як V-вмісний до 1,43 ат. % Li через більший 

розмір кристалічної ґратки. Для наочності відображення двох послідовних процесів 

при інтеркаляції ми представили гіпотетичну структуру утвореного твердого розчину 

(рисунок 4.21). Атоми літію на першому етапі (дуже незначна кількість літію) 

імовірно включаються в октаедричні пустоти 4е (1/2 1/2 1/2), на наступному (основна 

реакція) відбувається заміщення атомів алюмінію на літій в положеннях 2b (0 0 1/2) 

та 4d (0 1/2 1/4). Атоми титану займають двократні положення 2а (0 0 0). Кількість 

літію в октаедричних пустотах є дуже малою та є дефектною через невеликий розмір 

пустоти. Статистично визначити кількість літію та його точне місце розташування 

можливо при використанні нейтронної дифракції чи при отриманні дуже якісного 

рентгенівського масиву даних. 

 

а  б  

в  г  

Рис. 4.20 Вибрані зарядні (1,5 мА) та розрядні (0,5 мА) криві для ХДЕЕ  

LiCoO2 // TiAl3 (а, б), LiCoO2 // VAl3 (в, г) 
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Рис. 4.21 Гіпотетична структура твердого розчину TiAl3-xLix 

 
4.1.5 Електрохімічне літування деяких Sn-вмісних інтерметалідів 
У цьому пункті розділу розглянуто деякі цікаві та перспективні електродні 

матеріали, що містять станум з точки зору фундаментального та прикладного 

значення. Більш детально описано спроби електрохімічної інтеркаляції літію у 

структури фаз, які мають щільну структуру. Загалом тут зібрано сполуки, які 

кристалізуються в різних структурних типах. Дослідження проводили для 

додаткового підтвердження теорії про специфічну взаємодію літію зі станумом під 

час електрохімічних процесів. Сплави, які синтезували для дослідження їхніх 

електрохімічних властивостей: Mg67Sn33, Ti40Sn60, Ti54,5Sn55,5, Ti67Sn33, Ti75Sn25, 

Zr75Sn25, Tb33Sn67. Результати РФА зразків до електрохімічного літування та після 

приведені в таблиці 4.7 (атомні відсотки стосуються лише оборотно делітованого 

літію). 

Як бачимо із таблиці, не всі бінарні сполуки мають здатність до оборотного 

літування / делітування. У випадку використання сплавів на основі фаз Ti2Sn  

(СТ Co1,75Ge, ПГ P63/mmc), Zr3Sn (СТ Cr3Si, ПГ Pm 3 n) та TbSn2  

(СТ ZrSi2, ПГ Cmcm) спостерігаємо утворення електрохімічно неактивних 

(необоротних) тернарних фаз, що є твердими розчинами заміщення стануму на 

літій чи включення. Критерієм вибору механізму утворення твердого розчину є 

ЕДРС аналіз та знак зміни відносного об’єму: додатній вказує на включення атомів 

літію в пустоти, негативний – заміщення атомів p-елемента на літій. 



122 У випадку електрохімічного літування зразка складу Tb33Sn67 

утворюється фаза невідомої структури. Припускаємо, що ця нова сполука є 

результатом взаємодії сполуки TbSn2 та електроліту. Елементний аналіз в цьому 

випадку є малоінформативний, так як для нової фази він вказує лише на 

приблизний склад поверхні Li80,60Tb11,47Sn7,93 (рисунки 4.22, а, б). Для інших зразків 

спостерігаємо різні механізми утворення твердих розчинів з літієм. 

На основі бінарної сполуки Ti3Sn (СТ Mg3Cd, ПГ P63/mmc) утворюється 

твердий розчин включення до ~0,1 Li / ф. о., що дорівнює 2,50 ат. % Li. Імовірна 

кристалічна структура тернарної фази представлена на рисунку 4.23. 

Атоми літію включаються в октаедричні пустоти (ймовірно в пустоти 6g) 

утворені двома атомами стануму та чотирма атомами титану (сильно 

деформований октаедр [LiTi4Sn2]). На рисунку 4.24 наведені заряд-розрядні криві 

для ХДЕЕ LiCoO2 // Ti3Sn. Як і в попередніх зразках до 10-11 циклів відбувається 

активація поверхні та об’єму матеріалу. Номінальна напруга ХДЕЕ  

становить 1,35 В. Імовірно, головною причиною втрати ємності є розклад 

електроліту при потенціалах понад 5 B та взаємодія його компонентів з поверхнею 

матеріалу [236]. Під час електрохімічних процесів відбувається частковий розклад 

молекул розчинника та взаємодія з поверхнею матеріалу з подальшим включенням 

іонів та інших частинок, що є розчині. Такого типу плівки є небажаними та 

негативно впливають на подальшу інтеркаляцію літію, оскільки блокують пустоти 

структури. 

На рисунку 4.22, г на поверхні зразка вдалося зареєструвати новоутворення – 

пасивуючу плівку, яка, крім компонентів сплаву, місить компоненти електроліту і 

погіршує роботу ХДЕE [237, 236]. Твердофазна інтерфаза в подальшому може 

служити субстратом для росту дендритів літію з іншими іонами електроліту. Якщо 

довжина дендриту є досить значною, то може виникнути пошкодження сепаратора, 

що робить ХДЕЕ непридатним для дослідження через змішування двох 

електродних просторів. Як видно з рисунків, у результаті електрохімічних процесів 

змінилась морфологія поверхні – зерна зменшилися в розмірах, поверхня стає 

рихлою та частково руйнується. 

 



123 Таблиця 4.7 РФА електродних матеріалів на основі деяких Sn-вмісних фаз  

До літування Після літування ΔV/V, 
% Li / ф.о. 

Li,  
ат. %  

0,83 

Ti3Sn 
a = 5,901(1) Å, c = 4,745(1) Å, 

V = 143,09(7) Å3; 
α-Ti (сліди) 

a = 2,949(1) Å, c = 4,709(2) Å, 
V = 35,49(2) Å3

 

Ti3SnLix 
a = 5,922(2) Å, c = 4,749(1) Å, 

V = 144,28(8) Å3; 
α-Ti* 

a = 2,947(1) Å, c = 4,723(2) Å, 
V = 35,52(2) Å3 0,08 

~0,1 ~2,5 

-0,64 
Ti2Sn  

а = 4,6596(3) Å, 
с = 5,6918(6) Å, 
V = 107,02(2) Å3; 

Ti2Sn1-xLix  
а = 4,6506 (3) Å, с = 5,6770(6) Å, 

V = 106,33(1) Å3; 
Li17Sn4

* 
а = 19,632(1) Å, V = 7567(1) Å3  

< 0,001 ~0,03 

β-Ti6Sn5 
a = 9,2259(3) Å,  
 c = 5,7047(3) Å, 
V = 420,52(3) Å3 

β-Ti6Sn5-yLix 
a = 9,2070(6) Å, c = 5,6988(6) Å, 

V = 418,36(5) Å3; 
Li17Sn4

* 
a = 19,706(2) Å, V = 7652(2) Å3 

-0,51 0,133 1,21 

Ti2Sn3 
a = 5,9422(4) Å, 
 b = 19,907(1) Å, 
c = 7,0130(9) Å, 
 V = 829,6(1) Å3 

Ti2Sn3-yLix 
a = 5,9305(8) Å, b = 19,890(2) Å, 
c = 7,002(1) Å, V = 826,0(2) Å3; 

Li17Sn4
* 

a = 19,685(2) Å, V = 7627(2) Å3 

-0,43 0,084 1,68 

Zr3Sn 
a = 5,623(1) Å, V = 177,8(2) Å3 ; 

Zr5Sn3 
 a = 8,450(3) Å, c = 5,772(3) Å, 

V = 356,9(3) Å3 

Zr3Sn1-xLix  
a = 5,613(3) Å, V = 176,8(2) Å3; 

Zr5Sn3Lix* 
a = 8,468(3) Å, c = 5,801(2) Å,  

V = 360,3(3) Å3 

-0,56 
 

0,95 
< 0,001 ~0,03 

Mg2Sn 
a = 6,7585(1) Å, V = 308,71(1) Å3;  

Mg3Sn1,67
* 

a = 13,2150(9) Å,  
c = 13,3391(8) Å, 
V = 2017,4(3) Å3; 

Sn* 
a = 5,8232(3) Å, c = 3,1790(3) Å, 

V = 107,80(1) Å3 

Mg2Sn1-xLix  
a = 6,7330(2) Å, V = 305,23(3) Å3; 

Mg3Sn1,67
* 

a = 13,165(1) Å, c = 13,313(2) Å, 
V = 1998,5(5) Å3; 

Sn1-xLix* 
a = 5,8069(3) Å, c = 3,1671(4) Å, 

V = 106,79(2) Å3; 
Li17Sn4

* 
a = 19,7061(8) Å, V = 7652,5(9) Å3 

-1,13 
 
 

-0,94 
 
 

-0,94 
~0,2 ~6,67 

TbSn2 
a = 4.,3925(6) Å, b = 16,258(3)Å, 
c = 4,2996(6) Å, V = 307,06(6)Å3 

 

TbSn2Lix 
a =  4,3997(5)Å, b = 16,271(2) Å, 
c =  4,3040(5) Å, V = 308,13(5) Å3; 

Невідома фаза 

 
0,35 

< 0,001 ~0,03 

* – слідові кількості фази 

Для бінарної фази Ti2Sn3 (СТ Ti2Sn3, ПГ Cmca) простежуємо існування двох 

плато заряду, що підтверджують механізм процесу включення атомів літію та 



124 подальше часткове заміщення атомів стануму на літій. Зміна співвідношення між 

кількостями Ti:Sn чітко демонструє механізм утворення твердого розчину заміщення. 

До 5-го циклу заряду-розряду відбувається активація поверхні та об’єму зразка. 

 

a  б  

в  г  

Рис. 4.22 СЕМ-зображення та результати ЕДРС для електродних матеріалів (а) 

Tb35,19Sn64,81, (б) ~Li80,60Tb11,47Sn7,93, (в) Ti75,64Sn24,36, (г) – світла фаза: 

Ti69,32Sn22,33Li8,35, темна фаза: Ti11,05Sn3,96P3,99F40,96O40,04 

 
Рис. 4.23 Втілення літію в октаедричні пустоти (6g) структури Ti3Sn 
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а б 

Рис. 4.24 Вибрані зарядні (а) та розрядні (б) криві для LiCoO2 // Ti3Sn  

 

Після 5 циклу матеріал працює в оптимальному режимі, зменшення ємності 

із зростанням числа циклу пов’язане із побічними процесами між зразком та 

електролітом та процесами заміщення (рисунок 4.25). Ми вважаємо, що саме 

утворення Li17Sn4 є небажаним, і робить процес літування частково необоротнім, 

що впливає на ємність матеріалу (зменшується). Максимальна кількість 

інтеркальованого Літію 0,084 у формульній одиниці, що рівна близько 1,7 ат. %. 

а  б  

Рис. 4.25 Вибрані зарядні (a) та розрядні (б) криві для ХДЕЕ LiCoO2 // Ti2Sn3  

 

Дослідження електрохімічної інтеркаляції літію у бінарну сполуку  

β-Ti6Sn5 (CT Ti6Sn5, ПГ P63/mmc) набагато чіткіше демонструє, порівняно із 

електродним матеріалом на основі Ti2Sn3, існування двох плато заряду, що 

підтверджують механізм процесу включення атомів літію та подальше часткове 

заміщення атомів стануму на літій. Результати ЕДРС та СЕМ-фотографії, що 



126 підтверджують утворення твердого розчину заміщення наведені на рисунках 

4.26, в, г. Активація поверхні та об’єму зразка відбувається на початкових 

циклах (1-5). Досить цікавим є чітке розділення двох послідовних процесів, що 

відображено на рисунку 4.27 Кількість включеного Літію у пустоти структури є 

досить невеликою (перше плато), однак після цього простежуємо оборотне 

заміщення атомів стануму на літій. Максимальна кількість включеного літію є 

дещо вищою за 0,13 Li / ф.о., що рівна 1,21 ат. % Li. 

 

а  б  

Рис. 4.26 Вибрані зарядні (при 0,5 мА) та розрядні (при 0,2 мА) криві для ХДЕЕ 

LiCoO2 // β-Ti6Sn5 (а, б) 

 

Під час інтеркаляції літію у структуру Ti2Sn (СТ Co1,75Ge, ПГ P63/mmc), 

утворюється твердий розчин заміщення складу Ti2Sn1-xLix, що не є 

електрохімічно активним щодо інтеркаляції-деінтеркаляції літію. Не 

спостерігається оборотність процесу літування-делітування. Під час процесу 

заряду відбувається лише процес заміщення, так як розмір пустот є набагато 

меншим, ніж придатний для втілення атомів Li. Рентгенофазовий аналіз зразка 

після літування демонструє збереження вихідної структури з меншими 

параметрами елементарної комірки та піки нової фази (Ti2Sn1-xLix та Li17Sn4) 

[238]. Зміна складу зерен матеріалу представлена на рисунках 4.27, а, б.  
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а  б  

в  г  

д  е  
Рис. 4.27 СЕМ-зображення та результати ЕДРС для електродних матеріалів 

Ti65,66Sn34,36 (а), Ti66,84Sn33,16 (б), Ti57,29Sn42,71 (в), Ti58,52Sn41,48 (г), 

Ti42,13Sn57,87 (д), Ti45,61Sn54,39 (е) 

Бінарна сполука Mg2Sn (СТ BiF3, ПГ Fm 3 m) при інтеркаляції типово як 

для більшості станідів утворює твердий розчин заміщення, в якому в 

статистичній суміші перебувають Li та Sn. Кількість інтеркальованого літію: 

~0,2 Li / ф.о. Склад потрійної фази Mg2Sn0,8Li0,2. На рисунку 4.28 представлено 

наочне відображення зміни параметрів елементарної комірки фаз до та після 

електрохімічного літування. Простежуємо появу аморфного гало в кутах 2θ: 20-



128 30º, що демонструє часткову аморфізацію даного матеріалу, також про це 

свідчить розширення профілю дифракційних піків. 

 
Рис. 4.28 Дифрактограми для зразка Mg67Sn33 до літування (нижня, синій колір) 

та після літування (верхня, червоний колір) 

 

Як видно із рисунку 4.29 відбулася зміна морфології поверхні зерен анодного 

матеріалу. Деякі зерна помітно зменшилися в розмірах та подрібнилися, інші 

агрегували з утворенням більшого розміру частинок. Причиною цього є наявність 

атомів літію та молекул електроліту на поверхні, що перетворюють 

порошкоподібний матеріал в пластичну масу. Слід зазначити, що поверхня Li-

вмісного зразка стала помітно більш розвинена та прореагована, що підтверджує 

електрохімічну взаємодію на поверхні електродного матеріалу та в об’ємі зразка. 

Склад поверхні зерен після електрохімічного літування змінився на користь магнію, 

що також підтверджує проходження електрохімічної реакції заміщення атомів 

стануму на літій у вихідній структурі. На жаль, кількісно оцінити вміст літію є 

неможливо через обмеженість методу ЕДРС. 

На рисунку 4.30 представлені вибрані заряд-розрядні криві для ХДЕЕ  

LiCoO2 // Mg2Sn. Як бачимо, протягом 50 циклів демонструється загальна стабільність 

матеріалу. Із кривих розряду закономірно простежуємо зменшення часу розряду при 

збільшенні сили струму розряду. Основна причина зменшення часу розряду та ємності 

матеріалу типова як для усіх попередніх зразків, що пов’язано із деякою 

необоротністю реакції часткового заміщення, деякою взаємодією поверхні електроду 



129 із електролітом та можливим блокуванням пор та каналів у зернах не чистим 

літієм, а його комплексами чи дендритами. 

а  б  

Рис. 4.29 СЕМ-зображення анодного матеріалу на основі сплаву Mg67Sn33 

до та після електрохімічного літування (а) Mg65,71Sn34,29, (б) Mg67,09Sn32,91 

а  б  

Рис. 4.30 Вибрані зарядні (а) та розрядні (б) криві для ХДЕЕ LiCoO2 // Mg2Sn 

(заряд при 1,5 мА, розряд при 0,2 мА) 

 
4.1.6 Електрохімічне літування деяких Sb-вмісних інтерметалідів 
Для підтвердження гіпотези про специфічну взаємодію Літію з 

компонентами електродних зразка проведено електрохімічне літування сплавів 

складу Ti75Sb25, Zr75Sb25, Ti62,5Sb37,5, Mg60Sb40. Електрохімічне літування цих 

сплавів є дуже схожим до характеристики електрохімічної поведінки станідів, 

тільки в цьому випадку ми простежуємо 2 з трьох випадків: заміщення стибію 

на літій без оборотності та утворення твердих розчинів заміщення із оборотною 

здатністю до літування / делітування. 

Через складність синтезу ми отримали зразки, що містили крім 

очікуваних сполук ще слідові кількості інших фаз. Простежується невелике 



130 зміщення складу сплаву на користь тугоплавкого компонента через відносно 

невелику температуру кипіння стибію, однак частки побічних фаз були 

незначними та не впливали на результати електрохімічних досліджень. 

Результати РФА для усіх сполук, що виконували роль електродного 

матеріалу, демонструють утворення твердих розчинів заміщення з утворенням 

проміжних сполук між Li та Sb (таблиця 4.10). Утворення твердих розчинів 

заміщення було підтверджено рентгенографічно за зміною параметрів 

елементарної комірки та за допомогою ЕДРС (рисунок 4.31). Типова ситуація 

при інтеркаляції Li у досліджувані зразки: заміщення атомів Sb на Li, що на 

результатах ЕДРС відображає зменшення вмісту стибію та зростання вмісту 

перехідного елемента (Ti, Zr). 

Зразок складу Ti75Sb25 містив лише одну фазу Ti3Sb (СТ Cr3Si,  

ПГ Pm 3 n). В літературі [84] є відомості про концентраційний поліморфізм цієї 

сполуки та існування сполуки Ti3,2Sb0,8, що кристалізується в СТ Mg3Cd (в 

попередньому пункті було описано цікаві властивості станіду, що саме має цю 

структуру). Саме для перевірки існування цієї сполуки ми синтезували зразок 

складу Ti80Sb20, що згідно РФА містив дві фази: кубічну Ti3Sb та гексагональну 

α-Ті. Гексагональну модифікацію Ti3Sb при температурі відпалу 400 ºС ми не 

виявили [236]. Потрійна Li-вмісна фаза не демонструє оборотної здатності, 

закономірно характеризується дещо меншими параметрами елементарної 

комірки. РФА сплаву складу Ti62,5Sb37,5 крім основної фази Ti5Sb3 (CT Y5Bi3,  

ПГ Pnma) засвідчив ще деяку кількість бінарної дефектної фази (СТ Cr11Ge8,  

ПГ Pnma). Склад цієї сполуки визначений авторами [81]. В двох бінарних 

сполуках спостерігаємо механізм часткового заміщення стибію на літій з 

суттєвим зменшенням об’єму та відсутність оборотної здатності до  

літування / делітування. У цьому випадку ми не відмітили утворення бінарних 

LixSby сполук, так як на фоні великої кількості піків від двох основних фаз не 

можливо було встановити присутність невеликої інтенсивності відбиттів 

побічних сполук. Ми вважаємо, що такі сполуки утворюються, так як 

відбувається заміщення р-елемента на s-елемент. 



131 Лише в одному випадку із описаних у цьому пункті відбувається 

проходження процесів заміщення стибію на літій з помітною оборотністю. На 

основі бінарної сполуки Zr3Sb (СТ Ni3P, ПГ I 4 ) нам вдалося отримати твердий 

розчин заміщення із граничним складом Zr3Sb0,95Li0,05, що проявляє 

електрохімічну активність. Аналогічним до усіх попередніх випадків є 

зменшення параметрів елементарної комірки та утворення побічних бінарних 

фаз для літію зі стибієм. На рисунку 4.32, а, б приведені вибрані заряд-розрядні 

характеристики для прототипу акумулятора LiCoO2 // Zr3Sb. Велика кількість 

зламів на зарядних кривих характеризує різні проміжні етапи інтеркаляції: 

входження атомів Li у структуру матеріалу, заміщення атомів та утворення 

бінарної фази β-Li3Sb на поверхні зерен основної фази. Основні фактори, що 

впливають на механізм цих процесів – розмірний та електронний.  

Ми припускаємо, що є деяка складова ковалентного та іонно-

ковалентого зв’язку у тернарній сполуці, що містить Sb. Детальніше такі 

гіпотези можна розглянути на прикладі бінарного стибіду α-Mg3Sb2 (СТ La2O3, 

ПГ Р 3 m). Хімічний зв’язок у вихідному матеріалі має складову іонно-ковалентного. 

У випадку станідів відбувалося заміщення лише р-елементу на літій, у цьому зразку – 

одночасне часткове заміщення і Li, i Sb, утворюючи велику кількість бінарних 

сполук на основі Li, серед яких можна виділити дві поліморфні модифікації Li3Sb: 

(НТМ зі СТ BiF3, ПГ Fm 3 m та ВТМ зі СТ Na3As, ПГ P63/mmc), бінарні сполуки Li2Sb 

(СТ Mg2Ga, ПГ Р6 2с) та Li3Mg5 (СТ Li3Mg5, ПГ I4/m). 

Досліджуваний зразок крім, основної фази містив ще слідові кількості 

твердого розчину на основі стибію (СТ As, ПГ R3 m), що розчиняє до 1 ат.% Mg. На 

рисунку 4.31, в, г представлені вибрані заряд-розрядні криві для прототипу 

акумулятора LiCoO2 // α-Mg3Sb2. Характер зарядних кривих свідчить про сильну 

взаємодію матеріалу електрода із електролітом при інтеркаляції Li. Зі збільшенням 

порядку циклу зменшується час розряду, що пов’язане із значним руйнуванням 

кристалічної структури досліджуваного зразка (саме тому дослідження проводили 

лише протягом 20 циклів).  

 



132 Таблиця 4.8 РФА електродних матеріалів на основі деяких Sb-вмісних фаз 

до та після електрохімічного літування 

До літування Після літування ΔV/V, 
% 

Li / ф.о. Li,  
ат. %  

Ti3Sb 
a = 5,214(1) Å, 

V = 141,77(10) Å3
 

Ti3Sb1-xLix 
a = 5,206(2) Å, V = 141,10(1) Å3; 

α-Li3Sb* 
a = 6,553 Å, V = 281,4(3) Å3 

Li2Sb* 
a = 7,989(5) Å, c = 6,526(9) Å,  

V = 360,7(6) Å3 

-0,47 <0,001 ~0,03 

Ti5Sb3 
a = 10,169(9) Å, b = 8,342(2) Å, 
c = 7,146(1) Å, V = 606,2(7) Å3; 

Ti10,84Sb7,73 
a = 14,86(4) Å, b = 5,572(9) Å, 
c = 17,64(4) Å, V = 1462(3) Å3 

Ti5Sb3-xLix 
a = 10,17(1) Å, b = 8,21(2) Å, 
c = 7,14(2) Å, V = 596,6(9) Å3; 

Ti10,84Sb7,73-xLix 
a = 14,62(2) Å, b = 5,596(3) Å, 
c = 17,69(3) Å, V = 1448(2) Å3 

 
-1,58 

 
 

-0,96 
<0,001 ~0,05 

Zr3Sb 
a = 11,319(4) Å, 
c = 5,662(3) Å, 
V = 725,5(5) Å3 

 

Zr3Sb1-xLix 
a = 11,258(5) Å, c = 5,630(3) Å, 

V = 713,7(5) Å3; 
β-Li3Sb* 

a = 4,733(3) Å, c = 8,23(1) Å, 
V = 159,8(3) Å3 

-1,63 0,050 1,25 

α-Mg3Sb2 
a = 4,5545(1) Å, 
c = 7,2114(4) Å, 

V = 129,551(8) Å3; 
Sb1-xMgx

* 
a = 4,3127(6) Å, 
c = 11,136(2) Å, 
V = 179,39(4) Å3  

α-Mg3-zSb2-xLix 
а = 4,5498(4) Å, с = 7,180(1) Å, 

V = 128,73(3) Å3; 
Sb1-x-yMgxLiy* 

a = 4,2936(6) Å, c = 11,181(3) Å, 
V = 178,51(5) Å3; 

Li3Mg5* 
a = 6,8462(7) Å, c = 9,721(3) Å, 

V = 455,6 (1) Å3; 
β-Li3Sb* 

a = 4,693(2) Å, c = 8,334(2) Å,  
V = 159,01(9) Å3; 

α-Li3Sb* 
a = 6,5614(9) Å, V = 282,4(1) Å3; 

Li2Sb* 
a = 7,9509(7) Å, c = 6,562(2) Å, 

V = 359,2(1) Å3  

 
-0,63 

 
 

-0,49 

~0,006 
 

~0,12 
 

* – слідові кількості фази 

 

 

 



133 На рисунку 4.32 наведені мікрофотографії електродних зразків із 

скануючого електронного мікроскопу та результати ЕДРС. У всіх випадках є 

незначне зміщення складу в напрямку збільшення вмісту перехідного елемента, 

що в черговий раз підтверджує припущення про часткове заміщення атомів 

стибію на літій. 

 

a  б  

в  г  

Рис. 4.31 Вибрані заряд-розрядні цикли для протопитів акумуляторів  

LiCoO2 // Zr3Sb (а, б) та LiCoO2 // α-Mg3Sb2 (в, г) 
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а   б  

в   г  

ґ  д  

е  є   

Рис. 4.32 СЕМ-зображення та результати ЕДРС для зразків, що містять Стибій 

Ti74,15Sb25,85 (а); Ti74,94Sb25,06 (б); Ti60,78Sb39,22 (в); Ti62,13Sb37,86 (г); Zr76,39Sb23,61 (ґ); 

Zr77,11Sb22,89 (д); Mg62,44Sb37,56 (е); Mg65,67Sb34,33 (є) 



135 4.1.7 Дослідження електрохімічної поведінки катодного 
матеріалу на основі LiCoO2 

Джерелом літію в літій-іонних акумуляторах може бути як чистий 

металічний літій, так і оксидні сполуки (кераміки), що містять перехідний 

метал (Ni, Co, Fe, Mn). Використання літію є обмеженим через утворення 

дендритів та сольватів на його поверхні, що призводять до руйнування 

акумулятора. У дисертаційній роботі як джерело літію використовували 

ромбоедричну модифікацію літій кобальтату(ІІІ) LiCoO2 (СТ NaFeO2, ПГ R 3 m). 

Вибір саме цього матеріалу пояснюємо стабільною поведінкою в апротонних 

розчинниках під дією електричного струму, високою дифузією іонів літію в 

його структурі, а також використанням цього матеріалу в комерційних літій-

іонних акумуляторах. 

Метою дослідження було якісно та кількісно встановити як змінюються 

параметри елементарної комірки цієї сполуки протягом електрохімічних 

процесів, що пов’язані із делітуванням. В таблиці 4.9 наведені результати РФА 

зразків катодного матеріалу в залежності від порядку циклів: після 5-го, 10-го, 

15-го, 20-го, 25-го та 30-го циклу. 

 

Таблиця 4.9 Зміна параметрів елементарної комірки катодного матеріалу 

залежно від кількості заряд-розрядних циклів прототипу акумулятора 

Параметри елементарної комірки Порядок 
циклу a, Å c, Å V, Å3 ΔV/V, % 

Вихідний 
матеріал 2,8444(6) 14,115(3) 98,90(4) – 

Після 5-го 2,8138(3) 14,040(2) 96,27(2) -2,66 
Після 10-го  2,8122(5) 14,034(3) 96,12(4) -2,81 
Після 15-го 2,8101(5) 13,996(6) 95,72(4) -3,22 
Після 20-го 2,8088(9) 13,973(7) 95,47(6) -3,47 
Після 30-го 2,8132(6) 13,813(8) 94,67(5) -4,28 

 

Після 10-го циклу вперше на дифрактограмах з’являється фаза 

Li0,68CoO2 (СТ власний, ПГ R 3 m), що є дуже подібною до основної фази, але 

параметр с для дефектної сполуки є вдвічі більшим. Ця сполука утворюється 

при делітуванні більшої кількості літію, ніж 0,32 Li / ф. о. Ця сполука також є 



136 електрохімічно активною та має здатність до делітування. Кількісним 

параметром при цьому є зменшення кількості літію, що повертається назад у 

структуру. Зміна параметрів елементарної комірки: a = 2,815(9)–2,780(1) Å,  

c = 29,33(1)–29,32(1) Å, V = 201,4(1)–196,3(1) Å3. Таким чином, після 30-го циклу 

відносний об’єм сполуки Li0,68CoO2 зменшився на 2,53 %. Кристалічна структура 

новоутвореної сполуки була визначена авторами [239]. Графічне представлення та 

порівняння кристалічної структури основної та побічної сполуки наведені на 

рисунку 4.33. Делітування відбувається, коли літій вивільняється з положення 3a 

та через канали вже у іонному вигляді рухається з об’єму в напрямку 

досліджуваних інтерметалідів.  

 

Рис. 4.33 Проекції кристалічної структури сполук LiCoO2 (а) та Li0,68CoO2 (б) 

 

Основна причина зменшення відносного об'єму для матеріалу на основі 

LiCoO2 – це проходження побічних процесів із анодним матеріалом (заміщення р-

елементів на Li, утворення бінарних Li-вмісних сполук та неповне делітування із 

структури інтерметалідів). Усі ці небажані процеси мають значний вплив на 

руйнування матеріалу, а в подальшому і прототипу аккумулятора. Неповне 

«повернення» літію назад в об’єм «материнської» сполуки характеризується значним 

зменшенням відносного об’єму. Літій, що вже не бере участі в процесах літування / 

делітування або осаджується на поверхні сепаратора, або бере участь в побічних 

процесах, в результаті яких утворюються сполуки без помітної електрохімічної 



137 активності, що не вивільняють назад атоми чи іони літію. Аналогічно як у 

випадку з анодними сплавами, внаслідок електрохімічного літування / делітування 

відбувається значне подрібнення зерен зразка, що з часом призводить до часткової 

аморфізації матеріалу. На рисунку 4.34 представлено динаміку зміни поверхні та 

розміру зерен вихідного зразка на основі LiCoO2 до літування та після 5, 10, 15, 20, 30 

циклів літування-делітування. Спостерігається зменшення розміру від 10-13 мкм 

зерна аж до 1-3 мкм. 

a  б  

в  г  

ґ  д  
Рис. 4.34 СЕМ-зображення катодного матеріалу на основі LiCoO2  

вихідний матеріал (а), після 5-го (б), після 10-го (в), після 15-го (г), після 20 (ґ) 

та 30 циклу заряд-розряду (д) 



138 4.2 Електрохімічне гідрування інтерметалідів 
4.2.1 Елетрохімічне гідрування фаз зі структурою Th2Ni17 

Для проведення електрохімічного гідрування інтерметалідів ми 

синтезували бінарні, тернарні та багатокомпонентні інтерметаліди, що є 

твердими розчинами заміщення на основі бінарних сполук La2Mg17 та Tb2Ni17, 

що кристалізуються  зі структурою типу Th2Ni17 (ПГ P63/mmc). Основна 

мотивація проведення даних експериментів – дослідження кулонівської 

ефективності гідрування, кількості абсорбованого гідрогену, оборотності 

процесу гідрування та стабільності досліджуваних сплавів як електродних 

матеріалів (анод) у прототипах нікель метал-гідридних акумуляторів. Легуючі 

добавки додавали для покращення абсорбційної здатності сплавів, корозійної 

стійкості сплавів у агресивному середовищі 6М КОН та для зменшення 

аморфізації зерен досліджуваних зразків внаслідок багатьох циклів 

електрохімічного гідрування–дегідрування. Для інтерметалідів, що містять La 

(на основі La2Mg17) легуючими компонентами були: Sn, Sb та Ni, тоді як Tb-

вмісні фази (на основі Tb2Ni17) містили Li, Mg, Al, Ge, Sn, Sb, Bi, Co та Zn. 

Деякі сплави містили одночасно Li та Mg у різних співвідношеннях для оцінки 

взаємного впливу цих легуючих компонентів. 

Структура Th2Ni17-типу є досить цікавою з точки зору зменшеного 

вмісту РЗМ, порівняно із класичними електродними матеріалами на основі 

LaNi5 (СТ CaCu5, ПГ P6/mmm). Для сполук із стехіометрією 2:17 маємо вміст 

РЗМ 10,5 ат. %, тоді як для 1:5 – 16,7 ат. %. Менший  вміст РЗМ дозволяє 

суттєво здешевити вартість електродних матеріалів, в той час як максимальна 

кількість абсорбованого водню є в межах 3,5–4,0 /ф.о. для фаз типу R2M17  

(R = РЗМ, M = Fe, Ni, Co), що дає приблизну ємність електродів  

100-110 мА·год / г, стабільний режим роботи та значно більший ресурс. 

Структурний тип Th2Ni17 характеризується існуванням двох положень для 

великих атомів, наприклад РЗМ: 2b (0, 0, 1/4), 2с (1/3, 2/3, 1/4) та чотирьох 

положень для атомів меншого розміру, наприклад d-елементів: 4f (1/3, 2/3, z), 6g 

(1/2, 0, 0), 12i (1/3, 0, 1/4) та 12k (x, 2x, 0). Щодо пустот, розміри яких є 



139 придатними для включення Гідрогену, то ця структура має 2 типи пустот: 

октаедричні 6h (x, 2x, 1/4) та тетраедричні 12i (x, 0, 0) (рисунок 4.35). 

Під час електрохімічного гідрування закономірно спочатку 

заповнюються октаедричні положення 6h (координаційне оточення для атома 

гідрогену – октаедр [HR2M4]). Значно легше відбувається включення атомів 

гідрогену у велику пустоту, на відміну від менших. Ще один фактор, що сприяє 

цьому – координаційне оточення, а саме наявність двох атомів РЗМ у вершинах 

октаедра, що значно покращує процес інтеркаляції. Заповнення октаедричних 

пустот триває до вмісту гідрогену < 3 Н / ф.о. При збільшенні вмісту Н 

реалізуються тетраедричні пустоти (координаційний поліедр – тетраедр [HM4]). 

Наявність тетраедрів, що складаються лише з перехідних металів (у 

випадку нелегованих бінарних сполук) значно ускладнює заповнення, так як 

найлегше включення у пустоту реалізується при змішаному складі перехідних 

металів разом з рідкісно-земельними металами, при тому, що атоми РЗМ мають 

бути розташовані у протилежних кінцях поліедра. 

 
Рис.4.35 Проекція кристалічної структури фази зі СТ Th2Ni17 та координаційні 

поліедри для атомів гідрогену ([HR2M4] та [HM4]) 

 

На схемах 2.11 та 2.12 (розділ 2.9) представлено загальний вигляд 

електрохімічних процесів, що відбуваються в прототипах нікель 

металогідридних акумуляторів, під час заряду атоми Н включаються у пустоти 

досліджуваного матеріалу, в той час як нікель(ІІ) гідроксид електрохімічно 

переходить у нікель оксогідроксид. Під час процесу розряджання відбувається 



140 вихід атомів гідрогену з пустот структури на поверхню та подальша їхня 

взаємодія з гідроксил-іонами, що спричиняє перехід електронів з 

досліджуваного гідриду, також регенеруються вихідні електродні матеріали. 

На рисунку 4.36 більш детально зображено електрохімічні 

перетворення. Цільовим є електрохімічний процес інтеркаляції гідрогену у 

пустоти досліджуваного сплаву, тоді як побічними процесами є розряджання 

молекулярного водню та кисню на атомах нікелю як каталізатора. Цих процесів 

можна уникнути, якщо електрохімічне гідрування проводити при потенціалах 

вищих за перенапругу виділення водню та нижчих за перенапругу виділення 

кисню.  

 
Рис.4.36 Схема електрохімічних процесів, що відбуваються на електродах в 

прототипах нікель метал-гідридних акумуляторів 

 
4.2.1.1 Електрохімічні характеристики сплавів на основі бінарної 

сполуки La2Mg17 

У системі La–Mg кристалізується за перитектичною реакцією бінарний 

інтерметалід La2Mg17. Синтези таких сплавів потребують тривалого гомогенізаційного 

відпалу (1-2 місяці при 400 ºС), однак при додаванні декількох атомних відсотків 

третього компонента кристалізація тернарних фаз відбувається значно легше, тоді 

гомогенізаційний відпал триває до 1 місяця при 400 ºС. Для дослідження ефективності 

електрохімічного гідрування синтезували зразки складів: La10,5Mg89,5, La10,5Mg85,5Sn4, 

La10,5Mg85,5Sb4 та La10,5Mg85,5Ni4. Двокомпонентний сплав (La10,5Mg89,5), а також Ni- та 



141 Sb-вмісні сплави крім основної фази, що кристалізується в структурному типі 

Th2Ni17, містили домішкові фази. Сплав, що складався лише з магнію та лантану, 

містив сліди бінарної сполуки LaMg3 (CT BiF3, ПГ Fm 3 m, a = 7,4807(5) Å,  

V = 418,63(8) Å3) та, імовірно, стабілізованої сполуки LaMg2 (CT MgCu2,  

ПГ Fd 3 m, a = 8,7851(3) Å, V = 678,01(7) Å3), яка при такій температурі не існує, а 

повинна розпадатися за евтектоїдним нон-варіантним перетворенням на фази LaMg3 

та LaMg (див. рисунок 1.3, а). Після електрохімічного гідрування ми спостерігаємо 

зменшення об’єму для побічних сполук, що свідчить про взаємодію цих фаз з 

електролітом, тобто корозію. Для фази Лавеса параметри елементарної комірки:  

a = 8,747(2) Å, V = 669,3(4) Å3, для іншої кубічної фази (LaMg3) теж спостерігаємо 

зменшення об’єму через взаємодію з електролітом: a = 7,454(1) Å, V = 414,1(2) Å3. 

Сплав складу La10,5Mg85,5Sb4 до електрохімічних процесів також містив 3 фази: 

основну – очікуваний твердий розчин заміщення зі стехіометрією 2:17, в якому Mg є 

частково заміщений на Sb та кубічні фази, що є також твердими розчинами заміщення на 

основі бінарних сполук: LaMg2 та LaMg3 – LaMg2-xSbx (a = 8,771(7) Å, V = 674,9(2) Å3) та 

LaMg3-xSbx (а = 7,4639(8) Å, V = 415,8(1) Å3). Після електрохімічного гідрування об’єм 

кристалічної ґратки основної фази зріс, тоді як для побічних, подібно до вище згаданої 

ситуації, бачимо зменшення параметрів елементарних комірок: a = 8,762(8) Å,  

V = 672,6(2) Å3 для LaMg2-xSbx та a = 7,412(6) Å, V = 407,2(6) Å3 для LaMg3-xSbx. 

Потрійний сплав, що містив Sn, кристалізувався однофазним та містив лише 

очікувану фазу, після електрохімічного гідрування для цієї сполуки закономірно 

ізотропно збільшилися параметри елементарної комірки. У таблиці 4.10 наведені 

результати зміни об’ємів для кожного сплаву та кулонівську ефективність гідрування. 

Так як ефективність електрохімічного гідрування бінарної та Sn-, Sb-вмісних 

тернарних фаз є невисокою, що, імовірно, пов’язане із корозійними процесами, ми, 

вирішили провести експеримент, використовуючи як легуючий компонент стійкий до 

корозії метал – нікель. Автори [240] дослідили взаємодію у системі La–Mg–Ni та 

встановили, що на основі бінарної сполуки La2Mg17 утворюється твердий розчин 

заміщення до 4 ат. % Ni при 500 ºС. При 400 ºС ми також простежуємо розчинність 

нікелю у цій сполуці. РФА сплаву La10,5Mg84,5Ni5 демонструє утворення твердого 

розчину заміщення La2Mg16Ni та слідових кількостей бінарної сполуки LaMg3. 



142 Таблиця 4.10 Характеристика гідрогенсобційних властивостей твердих 

розчинів на основі бінарної сполуки La2Mg17 

Фаза / гідрид a, Å c, Å V, Å3 
ΔV/V, 

% 

Qроз, 

мА·год 

Нзар / 

ф.о. 

Нроз / 

ф.о. 
η, % 

La2Mg17 10,339(1) 10,259(1) 949,7(2) 

La2Mg17Hx 10,365(1) 10,303(2) 958,8(2) 
0,96 1,58 0,430 0,136 31,6 

La2Mg16Sn 10,3478(6) 10,2728(7) 952,6(1) 

La2Mg16SnНx 10,3629(8) 10,2888(9) 956,9(1) 
0,45 1,04 0,486 0,101 20,8 

La2Mg16Sb 10,311(1) 10,214(1) 940,6(2) 

La2Mg16SbHx 10,330(4) 10,218(4) 944,3(8) 
0,39 1,73 0,491 0,170 34,6 

La2Mg16Nix 10,329(2) 10,236(2) 945,8(3) 

La2Mg16NiHx 10,381(3) 10,279(4) 959,3(6) 
1,43 1,92 0,450 0,173 38,4 

 

Судячи по параметрах елементарної комірки для побічної фази, можна 

зробити висновок про невелику розчинність нікелю у ній (дещо зменшені параметри, 

порівнюючи з бінарною сполукою). Вище згадуваними науковцями не описано дані 

про розчинність нікелю в LaMg3 при 500 ºС, тоді як при нижчій температурі присутня 

деяка розчинність. Фаза LaMg3-хNix, імовірно, піддається корозії внаслідок 

електрохімічного процесу, так як дещо зменшуються параметри елементарної 

комірки: a = 7,4601(6)–7,444(3) Å, V = 415,17(9)–412,6(4) Å3. 

Профілі піків на дифрактограмах після гідрування є досить широкими та 

містять аморфні гало, що свідчить про деяку аморфізацію поверхні та специфічну 

взаємодію поверхні сплаву з агресивним електролітом (6 М КОН). Часткове 

зменшення розміру зерен можна наочно порівняти із мікрофотографій зразка до та 

після електрохімічних вимірювань. На рисунку 4.37 зображені СЕМ-зображення 

досліджуваного зразків La10,5Mg85,5Sn4, La10,5Mg89,5 перед електрохімічним літуванням 

та після 30 циклів. Компонент станум зазнає поверхневої хімічної взаємодії з 

електролітом, внаслідок якої відбувається деяке «протравлення» зерен. Також зазнає 

корозії двокомпонентний зразок (рисунок 4.37, г) з утворенням сполуки складу 

La26,92Mg33,17O39,91, що є, імовірно, сумішшю оксидів. Найменша сорбційна ємність 

спричинена блокуванням пор та каналів зерен матеріалу імовірними продуктами 

взаємодії компонентів зразка у сильно лужному середовищі. Інші компоненти (Sb та 



143 Ni) не зазнають або дещо менше зазнають корозії на поверхні та сорбують дещо 

більші кількості гідрогену. РФА для зразків після електрохімічного гідрування не 

показав утворення сполук з оксигеном, ЕДРС лише вказав для випадку гідрування 

сплаву La10,5Mg89,5 на утворення оксидів, однак ми вважаємо, що такі сполуки 

(оксиди, гідроксиди) можуть утворитися внаслідок взаємодії сплаву чи деяких його 

компонентів з електролітом та не можуть бути виявлені методом рентгенівської 

дифракції. Основна причина цього явища – це утворення оксидів у некристалічному 

чи малокристалічному стані, і тоді на фоні аморфних гало неможливо ідентифікувати 

піки малої інтенсивності від цих фаз. Підтвердженням проходження побічних 

процесів є досить малі значення кулонівської ефективності, що максимально досягає 

значення 38,4 % для електроду, що містив нікель. 

а  б  

в  г  

Рис. 4.37 СЕМ-зображення досліджуваних зразків La7,61Mg88,59Sn3,80 (а), 

La9,24Mg88,44Sn2,32 (б), 1-1 La24,04Mg76,96, 1-2 La32,46Mg67,54, 1-3 La10,12Mg89,88 (в), 

2-1 La26,92Mg33,17O39,91, 2-2 La9,72Mg90,28 (г) 

 

На рисунку 4.38 приведені розрядні характеристики (30-ий цикл) для 

прототипів акумуляторів, що містять анодний матеріал на основі похідних від 

бінарної сполуки La2Mg17 (заряджання – 5 мА·год заряду електрики). Характерною 



144 особливістю ХДЕЕ NiOOH // La2Mg17-xMxHz є досить високе значення потенціалу 

розряджання (1,4 В), так як комерційного виробництва акумулятори, що містять як 

електродні матеріали гідрогесорбційні матеріали на основі фаз зі СТ CaCu5, 

демонструють номінальну напругу розряджання на рівні 1,2-1,3 В. Вище значення 

потенціалу плато розряду для ХДЕЕ є перспективним та цінним з огляду на значення 

величини питомої енергоємності, що може бути більшим. 

 
Рис. 4.38 Розрядні криві при 1,0 мА для прототипів ХДЕЕ з електродами на основі 

твердих розчинів, похідних від La2Mg17 (30-ий цикл) 

 
4.2.1.2 Електрохімічні характеристики інтерметалідів на основі 

бінарної сполуки Tb2Ni17 

У системі Tb–Ni при складі Tb10,5Ni88,5 за перитектичною реакцією 

кристалізується бінарна сполука Tb2Ni17. Аналогічно як і для La2Mg17 необхідним є 

гомогенізаційний відпал сплавів (протягом 2 місяців при 600 ºС для сплавів, що 

містили Со, Mg, Sn та двокомпонентного сплаву, інші сплави також гомогенізувалися 

протягом 2 місяців при 400 ºС). Для дослідження ефективності електрохімічного 

гідрування були синтезовані сплави складу: Tb10,5Ni88,5, Tb10,5Ni84,2Li5,3, Tb10,5Ni82,2Mg7,3, 

Tb10,5Ni84,2Li2Mg3,3
*, Tb10,5Ni82,5Li3Mg4

**, Tb10,5Ni84,2Al5,3, Tb10,5Ni85,2Ge4,3, Tb10,5Ni84,2Sn5,3, 

Tb10,5Ni83,2Sb6,3, Tb10,5Ni79,6Li3,3Mg3,3Sb3,3, Tb10,5Ni85,5Bi4, Tb10,5Ni65Co24,5, Tb10,5Ni87,5Zn4. 

Багатокомпонентні фази, що містять і Li, i Mg синтезували різного складу для 

порівняння одночасного впливу суміші Li та Mg. У таблиці 4.11 приведені параметри 



145 елементарної комірки для різноманітних твердих розчинів на основі бінарної сполуки 

Tb2Ni17. Атоми s- (Li, Mg), p-(Al, Ge, Sn, Sb, Ві) та d-елементів (Co, Zn) частково заміщають 

атоми нікелю. Параметри елементарної комірки добре корелюють із значенням розміру 

атома та кількості розчиненого легуючого компонента. Відносне збільшення об’ємів 

елементарних комірок для інтерметалідів часто служить критерієм порівняння кількостей 

включеного гідрогену, однак не завжди відбувається повнота дегідрування, тому для таких 

випадків ΔV є значне, а Нроз та η (кулонівська ефективність) – незначне. 

Із таблиці 4.11 видно, що магній суттєво покращує кулонівську 

ефективність електрохімічного гідрування (значення кулонівської ефективності є 

середнім значенням для перших 30-50 циклів). Додавання літію значно покращує 

ефективність гідрування до 86,0%, однак комбінація Li з магнієм, при невеликому 

вмісті обох компонентів (2,0 та 3,3 ат.% відповідно) досягає 91,5%, при більшому 

вмісті 3,0 та 4,0 ат.% – до 95,0% (для перших 50 циклів). За умовами експерименту 

через прототип нікель метал-гідридного акумулятора, у якому досліджувані 

зразки виконували роль негативного електроду (анод), пропускали кількість 

електрики 8,0 мА·год (для Tb2Ni17, Mg- та Sn-вмісного зразків) [241, 242], для всіх 

інших – кількість електрики досягала 10,0 мА·год [243]. Дещо пізніше дослідили 

ці зразки, пропускаючи 10,0 мА·год заряду електрики через досліджувану 

систему, кулонівська ефективність гідрування практично не змінилася: для 

бінарного інтерметаліду досягла – 51,5% (0,68 Н / ф.о., 5,15 мА·год), для  

Tb2Ni17-xMgx – 78,5% (1,38 Н / ф.о., 7,85 мА·год), для Tb2Ni17-xSnx – 53,5% (0,76 Н / 

ф.о., 5,35 мА·год). Також значно покращують кулонівську ефективність 

гідрування р-елементи Al, Sb та Ві [244]. Кобальт як легуючий компонент 

незначно покращує ефективність електрохімічного гідрування при невеликому 

його вмісті (4-5 ат. %), при більшому вмісті (24,5 ат. %) є помітне покращення 

властивостей, однак це значення є невисоким. У випадку додавання цинку як 

легуючого компонента бачимо збільшення ефективності навіть при невеликому 

його вмісті. 

Критерій вибору саме такої кількості струму – пошук та визначення 

матеріалів, які мають добру оборотну здатність щодо гідрування / дегідрування, 

без побічних реакцій, що проявляються при великих значеннях пропущеної 



146 кількості електрики, так як кількість електрики (заряд) відвищує потенціал 

плато, що в свою чергу сприяє виділенню кисню (анодна область при 

 ~1,8-2,2 В), який негативно впливає на роботу ХДЕЕ. Після аналізу даних щодо 

кількості включеного гідрогену, а також ефективності гідрування в подальшому 

фази будемо досліджувати більш комплексно (газове гідрування, 

довготриваліший процес заряду, ЦВА та визначення потенціалу корозії, 

імпедансні дослідження). Процес гідрування в усіх випадках проводили не до 

граничного складу твердого розчину включення, кулонівську ефективність 

обчислювали як відношення кількостей Hроз / Нзар. 

Методи РФА та ЕДРС показали, що усі зразки були практично 

однофазними, інколи траплялися слідові кількості Ni, що не впливають на ефект 

гідрування, так як нікель погано абсорбує водень за звичайного тиску. Параметри 

елементарних комірок досліджуваних фаз, утворених електрохімічним методом 

гідридів, зміну об’ємів внаслідок гідрування, кількості гідрогену та кулонівську 

ефективність ми навели в таблиці 4.11. Приклади вибраних зарядних та розрядних 

кривих приведені в Додатку В, рисунки 2-4. 

Як видно із СЕМ-зображень (Додаток В, рисунки 5-7), є присутня якісна 

зміна розміру зерен і стану поверхні. Для сплавів, що містили активні компоненти 

легко помітити часткове протравляння поверхні для активації каналізу зерен та 

внутрішнього об’єму цих фаз. Для досліджених сплавів, що не містили дуже 

активні компоненти, найбільше змінюються розміри зерен. Це пояснюється 

розрихленням при процесах інтеркаляції-деінтеркаляції гідрогену із пустот сплавів. 

Для зразків складів Tb2Ni16Li0,4Mg0,6, Tb2Ni15,6Li0,6Mg0,8, Tb2Ni16Al та 

Tb2Ni12Co5 отримали ЦВА та потенціо-кінетичні поляризаційні залежності. Мета 

саме цих досліджень – підтвердити стабільність електродів, що містять в першу 

чергу активні компоненти, такі як літій та магній у сильно лужних розчинах. 

Найбільшу ємність зберігає електрод на основі Tb2Ni15,6Li0,6Mg0,8, для якого 

хронопотенціограма демонструє найбільше значення по часу експерименту, інші 

хронопотенціограми для перших 20 циклів представлені на рисунку 4.39. На 

рисунку 4.40 наведені циклічні вольтамперометричні залежності та значення 

потенціалу корозії для кожного із електродів. Аналізуючи ЦВА для представлених 



147 зразків, робимо висновки, що простежується відтворюваність та 

повторюваність кожного із циклів. Інтенсивних реакцій в катодній області не 

спостерігаємо, тоді як в анодній, імовірно, утворюється кисень при потенціалах, 

вищих за 0,6 В. Лише для Al-вмісного зразка отримали вольтамперні залежності 

без помітних електрохімічних процесів. Саме цей зразок на основі твердого 

розчину, що містить в статистичній суміші Ni та Al демонструє найбільшу область 

інертності зразка в середовищі 6 М КОН (-0,5)-(+0,8) В, Екор = -0,565 В. Для 

сполуки Tb2Ni16Li0,4Mg0,6 спостерігаємо стабільність при потенціалах (-0,4)-(+0,7) 

В, потенціал корозії має значення Екор = -0,410 B, для сполуки з більшим вмістом 

Li та Mg (Tb2Ni15,6Li0,6Mg0,8) Екор = -0,550 В, стабільність в області потенціалу  

(-0,45)-(+0,4) В, для Tb2Ni12Co5 Екор = -0,420 В, стабільність зразка в електроліті в 

інтервалі потенціалів (-0,4)-(+0,5) В (рисунки 4.41, б, г, д, є). 

Як бачимо, збільшення вмісту магнію та літію набагато краще впливає на 

корозійну стійкість сплаву, подібну електрохімічну стабільність описали автори 

[245], досліджуючи сплави зі структурою типу CaCu5. Легування сплавів літієм 

значно покращує не лише корозійну стійкість, але і термічну, що було показано у 

цій статті. 

а  б  

в  г  

Рис. 4.39 Хронопотенціограми (перші 20 циклів) для ХДЕЕ з електродом 

Tb2Ni16Li0,4Mg0,6 (а), Tb2Ni15,6Li0,6Mg0,8, (б),8 Tb2Ni16Al, (в) та Tb2Ni12Co5 (г)



148 Таблиця 4.11 Характеристика електродних матеріалів на основіTb2Ni17  

Фази / гідриди a, Å c, Å V, Å3 ΔV/V, 
% 

Hзар / 
ф.о. 

Hроз / 
ф.о. 

Q, 
мА·год η, % 

Tb2Ni17 8,3129(5)  8,0184(7) 479,87(5) 
Tb2Ni17Hx 8,367(1) 8,067(1) 489,1(1) 1,92 1,10 0,55 4,00 50,0 

Tb2Ni15,5Li1,5 8,3148(2) 8,0388(3) 481,32(2) 
Tb2Ni15,5Li1,5Hx 8,3540(3) 8,0624(5) 487,29(3) 1,24 1,66 1,43 8,60 86,0 

Tb2Ni16Li0,4Mg0,6 8,3115(2) 8,0286(3) 480,32(2) 
Tb2Ni16Li0,4Mg0,6Hx

 8,344(1) 8,051(2) 485,5(1) 1,08 1,60 1,46 9,15 91,5 

Tb2Ni15,6Li0,6Mg0,8 8,3129(4) 8,0384(4) 481,08(4) 
Tb2Ni15,6Li0,6Mg0,8Hx

 8,3488(5) 8,0593(6) 486,49(6) 1,12 1,58 1,50 9,50 95,0 

Tb2Ni15,5Mg1,5 8,335(1) 8,063(2) 485,2(1) 
Tb2Ni15,5Mg1,5Hx 8,380(1) 8,083(2) 491,7(1) 1,34 1,49 1,14 6,10 76,3 

Tb2Ni16Al 8,3677(4) 7,9965(6) 484,89(5) 
Tb2Ni16AlHx 8,425(2) 8,037(2) 494,0(2) 1,88 1,61 1,09 6,78 67,8 

Tb2Ni16Ge 8,3323(7) 8,0395(9) 483,39(7) 
Tb2Ni16GeHx 8,3836(8) 8,0694(9) 491,17(7) 1,61 1,66 1,05 6,31 63,1 

Tb2Ni16Sn 8,356(2) 8,126(4) 491,4(3) 
Tb2Ni16SnHх 8,380(2) 8,143(3) 495,2(2) 

0,77 1,20 0,63 4,20 52,5 

Tb2Ni15,8Sb1,2 8,3893(4) 8,0907(6) 493,14(4) 
Tb2Ni15,8Sb1,2Hх 8,4383(6) 8,142(1) 502,09(7) 

1,81 1,64 1,24 7,55 75,5 

Tb2Ni15,2Li0,6Mg0,6Sb0,6 8,3519(9) 8,0544(9) 486,56(9) 
Tb2Ni15,2Li0,6Mg0,6Sb0,6Нх 8,384(1) 8,087(1) 492,3(1) 

1,18 1,61 1,48 9,18 91,8 

Tb2Ni16,2Bi0,8 8,3434(9) 8,052(1) 485,4(1) 
Tb2Ni16,2Bi0,8Hх 8,388(1) 8,056(1) 491,0(1) 

1,15 1,83 1,46 7,98 79,8 

Tb2Ni12Co5 8,3476(7) 8,041(1) 485,25(9) 
Tb2Ni12Co5Hх 8,374(2) 8,077(3) 490,5(2) 

1,08 1,65 0,98 5,95 59,5 

Tb2Ni16,2Zn0,8 8,3186(5) 8,0498(9) 482,41(6) 
Tb2Ni16,2Zn0,8Hх 8,3498(5) 8,0559(8) 486,41(6) 

0,83 1,65 1,18 7,14 71,4 

# – результати гідрування при кількості пропущеного заряду 8 мА·год, інші при 10 мА·год 

(значення кулонівської ефективності є усередненим по даних 30-50 циклів 

заряд-розряду) 
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ґ  д  
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Рис. 4.40 ЦВА та потенціо-кінетичні поляризаційні криві для зразків на основі 

Tb2Ni16Li0,4Mg0,6 (а, б), Tb2Ni15,6Li0,6Mg0,8, (в, г), Tb2Ni16Al, (ґ, д) та Tb2Ni12Co5 (е, є) 

 

Стабільність протікання дифузії в приелектродному шарі добре 

узгоджується в значенні прикладеного потенціалу до електроду. При 

використанні більшого потенціалу, відбувається краща дифузія іонів (ОН-) на 

поверхні електроду та потенційно кращою в об’ємі матеріалу (включення 

атомів гідрогену в структуру). На рисунку 4.41 приведені залежності імпедансу 



150 від потенціалу для електроду Tb2Ni15,6Li0,6Mg0,8, закономірно, що значення 

опору при 0,9 В буде меншим і проходження процесів буде динамічніше. 

 
Рис. 4.41 Дослідження імпедансу для електроду на основі Tb2Ni15,6Li0,6Mg0,8 

 
4.2.2 Газове гідрування фази Tb2Ni15,5Mg1,5 

Твердий розчин Mg у бінарній сполуці Tb2Ni17 був досліджений на 

предмет гідрування не лише електрохімічним, а й газовим методом. Типово 

інтерметаліди зі структурою типу Th2Ni17 поглинають невеликі об’єми 

(кількості) водню за нормального тиску та температури, однак при вищій 

температурі та тиску можливе дещо більше поглинання. На рисунку 4.42 є 

наведені криві десорбції для сплаву при різних температурах: кімнатна  

(~30 ºС), 50 ºС, 100 ºС, 150 ºС, 200 ºС, 250 ºС, 300 ºС, 350 ºС та 400 ºС. Як 

бачимо з рисунку, найкраще десорбція відбувається при 300,0 ºС, максимальна 

кількість водню, що була в структурі рівна 2,10 ат. Н / ф.о., однак при цьому 

дегідрування відбулося лише на 47 %. Такий ефект можна пояснити зворотніми 

процесами гідрування, які при цьому відбуваються. Процеси гідрування-

дегідрування є конкурентними при високих температурах та тисках. Ось чому 

при вищих температурах 350,0 ºС чи 400,0 ºС при гідруванні утворювалися 

гідриди з меншою кількістю водню, ніж при 300 ºС. Гідрування та дегідрування 

при кімнатній температурі не демонструє високої сорбційної ємності. 
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Рис. 4.42. Криві десорбції для гідриду Tb2Ni15,5Mg1,5Hx 

 
4.2.3 Дослідження катодного матеріалу на основі Ni(OH)2 (NiOOH) 
Електрохімічна пара нікель(ІІ) гідроксид Ni(OH)2 // NiOOH нікель(ІІІ) 

оксогідроксид (NiOOH) була широко застосовувана у комерційних нікель-

кадмієвих акумуляторах. Через низьку ціну, стабільність та легкість синтезу 

вона була успішно реалізована як електродний матеріал в нікель метал-

гідридних акумуляторах. Загальна схема електрохімічних перетворень за 

участю похідних Ni(OH)2 описана авторами [246]: 

β-NiOОН        Перезаряд          γ-NiOOH 

↕ (Заряд / Розряд)           (Заряд / Розряд) ↕ 

β-Ni(OH)2        іяДегідратац        α-Ni(OH)2 

Найчастіше відбувається протікання процесу β-Ni(OH)2 ↔ β-NiОOH, тому, 

що вихідною речовиною в катодному матеріалі є більше β-модифікації, яка 

утворюється при сушінні нікель(ІІ) гідроксиду після його синтезу. Внаслідок процесу 

заряджання структура вихідної фази не змінюється (СТ CdJ2, ПГ Р3 m1), 

зменшуються лише параметри елементарної комірки через зменшення кількості 

атомів в елементарній комірці. Ми припускаємо, що в результаті електрохімічного 

процесу відбувається утворення інших модифікацій цих фаз, так як ми простежуємо 

неідентифіковані рентгенівські піки. На рисунку 4.43 приведені мікрофотографії 



152 порошка на основі Ni(OH)2 до та після 10 циклу електрохімічного гідрування. 

Спостерігаємо типове для усіх зразків подрібнення та зменшення розміру зерен. У 

таблиці 4.12 представлені результати РФА аналізу катодного матеріалу залежно від 

кількості електрики, що пропустили через прототип ХДЕЕ. В процесі 

електрохімічної реакції утворюється дефектна фаза NiO2H2-x, яка має область 

гомогенності та при пропусканні заряду до повного електровідновлення утворюється 

фаза NiOOH (виявлена в усіх зразках, через яких було пропущено більше, ніж  

5,0 мА·год заряду електрики) з параметрами елементарної комірки: a = 2,7960(8) Å,  

c = 4,801(1) Å, V = 32,50(2) Å3. 

 

а  б  

Рис. 4.43 СЕМ-зображення катодного матеріалу на основі Ni(OH)2 до (а) та  

після (б) електрохімічного гідрування  

 
Для цієї фази параметри елементарної комірки є незмінними для зразків, 

через яких пропущено більше 5,0 мА · год електрики. З цих результатів можна 

зробити висновки, що сполука NiOOH має граничний склад та подальше 

віднімання гідрогену в електрохімічних процесах є малоімовірним. 

 
Таблиця 4.12 Результати РФА для зразків, що містили Ni(OH)2 

Qзар, мА·год а, Å с, Å V, Å3 ΔV/V, % 
Вихідний зразок 3,1126(6) 4.649(2) 39,01(2) – 

3,0 3,1081(8) 4,631(2) 38,75(2) -0,67 
5,0 3,1074(4) 4,625(2) 38,68(2) -0,85 
9,0 3,1036(9) 4,623(3) 38,57(3) -1,13 
10,0 3,1043(8) 4,621(2) 38,56(2) -1,15 



153 4.3. Включення магнію у сполуки зі структурою типу Mn5Si3 
Для проведення електрохімічного магніювання ми синтезували ті фази 

зі структурою типу Mn5Si3, що мали найбільшу розчинність Li у бінарних 

фазах, а саме бінарні станіди складів: Zr62,5Sn37,5, Y62,5Sn37,5 та Gd62,5Sn37,5. 

Мотивація вибору саме таких фаз – структурний фактор, так як атом Mg є дещо 

більший за розміром за Li, для включення Mg необхідні більшого розміру 

пустоти. Аналогічно як і при літуванні – вакантними пустотами є октаедричні 

положення 2b (0, 0, 0). Координаційні поліедри для атомів Mg є октаедри 

[MgR6]. 

Дослідження області гомогенності впорядкованих твердих розчинів 

вимагає порівняння параметрів комірок тернарних фаз, синтезованих двома 

методами (плавлення та електрохімічної інтеркаляції) та проведення ЕДРС 

зразків до та після електрохімічного магніювання. На відміну від Li-вмісних 

зразків, де можливо лише простежити співвідношення між вмістом РЗМ та р-

елементом, для усіх Mg-вмісних фаз можна визначити вміст кожного 

компонента, зокрема і Mg, що дає змогу краще описати механізм 

електрохімічних реакцій. Аналогічно до електрохімічного включення Li, процес 

магніювання станідів можна представити як дві стадії – утворення впорядкованого 

твердого розчину та процес розкладу-заміщення вихідної структури із утворенням 

багатьох Mg-вмісних продуктів. 

 

Комплексне дослідження магніювання сполуки Zr5Sn3 

Для визначення протяжності твердого розчину Zr5Sn3Mgx на основі 

бінарного інтерметаліду Zr5Sn3 паралельно термічним шляхом синтезували 

сплави з області гомогенності (x = 0,5; 0,6). Результати рентгеноструктурного 

аналізу (порошковий та монокристальні методи) представлені в таблиці 4.13, 

профіль уточненої дифрактограми для зразка Zr58,8Sn35,3Mg5,9 представлений на 

рисунку 4.44. Загальну схему двостадійного процесу (I – включення атомів Mg у 

структуру Zr5Sn3 та ІІ – заміщення атомів Sn на Mg та подальший розклад 

вихідної структури) представимо схемами: 
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3Zr5Sn3 + 3Mg  включення 3Zr5Sn3Mgx + (3-3x)Mg (4.6) 

3Zr5Sn3Mgx + (3-3x)Mg   заміщення-розклад  

2Zr2Sn1-xMgx + 2Zr3Sn1-xMgx + Zr5Sn4Mg + Mg2-4xSn1+4x 
(4.7) 

 

 
Рис. 4.45 Теоретичний, експериментальний та різницевий профілі 

дифрактограми для сполуки Zr5Sn3Mg0,5 

 

В таблиці, поданій нижче, представлені результати уточнення структури 

для Mg-вмісних зразків. Тернарні фази (Zr5Sn3Mgx, x = 0,5; 0,6) мають більший 

об’єм елементарної комірки, порівнюючи із бінарною Zr5Sn3 на 1,51 % та  

1,87 %, відповідно. Аналогічно як і в зразку з літієм, присутня деяка деформація 

для атомів Zr2 та Sn в межах існування твердого розчину. 

За допомогою методів аналізу СЕМ та ЕДРС нам вдалося після 

електрохімічного процесу кількісно та якісно визначити вміст кожного із 

компонентів у побічних новоутворених фазах (рисунок 4.46). Після включення 

магнію в структуру та часткового заміщення його на Sn відбувся розклад 

вихідної структури із утворенням трьох тернарних фаз, що містять Mg: 

Zr2Sn1-xMgx, Zr3Sn1-xMgx, Zr5Sn4Mg та однієї бінарної Mg2Sn. Слід зазначити, що 

аналогічно, як при літуванні поверхня електроду стала пористою та рихлою, 

збільшилася питома площа поверхні, зерна частково аморфізувалися. Це є 

додатковим підтвердженням активної електрохімічної взаємодії. 
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а  б  

Рис. 4.46 СЕМ-зображення та результати ЕДРС для зразка Zr5Sn3 до електрохімічного 

магніювання (а) (Zr62,8Sn37,2 – спектри 1–4; Zr63,4Sn36,6 – спектри 5–7) 

та після (б) (Zr61,8Sn32,7Mg5,4 – спектри 2,3,6; Zr66,1Sn33,3Mg0,6 – спектри 4,5,11;  

Zr74,4Sn24,4Mg1,2 – спектри 8,10; Zr49,2Sn38,3Mg12,5 – спектр 9; Mg66,5Sn33,5 – спектри 12, 13) 

 

 
Рис. 4.47 Перша зарядна крива для ХДЕЕ MgCoO2 // Zr5Sn3 

 

Електрохімічне магніювання, аналогічно як і літування відображає 

двостадійність процесу на кривих заряду (рисунок 4.47). Перше плато (при 

потенціалах 2,20–2,42 В) характеризує утворення впорядкованого твердого 

розчину включення, тоді як при вмісті Mg більшому за 0,55 Mg / ф.о. 

спостерігаємо злам, що відображає процес розкладу–заміщення вихідної 

структури.  

Протяжність області гомогенності включення Mg є дещо більшою за  

0,5 ат. Mg / ф.о. При вмісті Mg більшому за 0,55 Mg / ф.о. ми спостерігаємо 



156 утворення інших фаз. Менша розчинність атома Mg, порівняно із Li у сполуці 

Zr5Sn3 добре узгоджується з атомними радіусами (rLi = 1,52 Å, rMg = 1,60 Å). На 

рисунку 4.48 приведені дифрактограми для зразків з різною кількістю 

електрохімічно включеного Магнію Zr5Sn3Mgx (x = 0; 0,5; 1,0). 

 
Таблиця 4.13 Результати РСА фаз Zr5Sn3Mg0,5 та Zr5Sn3Mg0,6 

Склад шихти Zr5Sn3Mg0,5 Zr5Sn3Mg0,6 
Метод визначення структури Порошковий Монокристальний 
Дифрактометр, випромінювання HZG-4a, Cu Kα Xcalibur, Mo Kα 
Інтервал кутів 2θ (º), число точок 13÷130, 2292 5,52÷57,24 
Структурний тип Hf5CuSn3 Hf5CuSn3 
Просторова група P63/mcm P63/mcm 
Символ Пірсона hP16+1 hP16+1,2 

Параметри комірки, Å а = 8,5049(3), 
с = 5,8022(2) 

а = 8,5082(2) 
с = 5,8179(1) 

Фактори достовірності: RF (%); 
RB (%); RP (%); Rwp (%) ;χ2 

3,04; 
4,86; 4,61; 6,34; 3,61  

R1 = 0,0376; wR2= 0,0945; 
 

Координати 
атомів 

Zr1    (4d) 
Zr2    (6g) 
Sn      (6g) 
Mg    (2b) 

1/3 2/3 0  
0,2438(2) 0 1/4 
0,6045(2) 0 1/4 
0 0 0 

1/3 2/3 0  
0,2714(2) 0 1/4 
0,6314(1) 0 1/4 
0 0 0 

 

 
Рис. 4.48 Дифрактограми для зразків Zr5Sn3Mgx (x = 0, x = 0,5 та x = 1,0) 



157 Для порівняння електрохімічних характеристик ХДЕЕ прототипів магній-

іонних акумуляторів з літій-іонними нам вдалося провести дослідження поведінки 

електродного матеріалу у електроліті під дією електричного струму та визначити 

кулонівську ефективність електрохімічного магніювання. На рисунку 4.49 приведено 

ЦВА для досліджуваного зразка (Zr5Sn3) та потенціо-кінетичну поляризаційну криву. 

На рисунку 4.49, а практично не простежується специфічна взаємодія поверхні 

досліджуваного зразка із електролітом, після 3 циклу криві накладаються, що вказує 

на стабільність електроду.  

Із кривої корозії (рисунок 4.49, б) бачимо, що саме потенціал корозії 

виявляється при 0,448 В. Що стосується поведінки сплаву у електроліті, то від 0,7 до 

3,6 В активність взаємодії сплаву із електролітом є невеликою (стабільність роботи), 

про що свідчить майже горизонтальне плато. Хімічна інертність електроду до 

електроліту є важливим фактором, що впливає на ресурс ХДЕЕ (кількість циклів), 

активацію електродів та розрядну ємність (кулонівська ефективність). 

 

а  б  

Рис. 4.49 ЦВА (а) та потенціо-кінетична поляризаційна крива (б) для Zr5Sn3 

 

Хронопотенціограма, яка представлена на рисунку 4.50, демонструє 

стабільність електродного матеріалу протягом 15 заряд / розрядних циклів. 

Активація зразка відбувається протягом перших 4 циклів – плато заряджання та 

плато розряджання має відносно стабільний потенціал 2,7–2,8 В та 0,6–0,5 В, 

відповідно. При максимальному насиченні матеріалу магнієм отримуємо за умовами 

експерименту специфічну ємність 95–110 мА·год / г. Щодо кулонівської 

ефективності, то спочатку реєструємо зростання від 85–90 % протягом перших 3–5 

циклів, а від 5–40 циклів кулонівська ефективність  дещо зменшується та 

зберігається на рівні 85-87 % (див. Розділ 5.2). 
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Рис. 4.50 Хронопотенціограма (перші 15 заряд / розрядних циклів) для ХДЕЕ 

MgCoO2 // Zr5Sn3 

 

Ми вважаємо, що утворення побічних проміжних фаз з магнієм чи літієм 

легко пояснюється різним значенням електронегативності для s-елементів (Li, Mg) та 

р-елемента (Sn). Взаємодія проявляється в активності: Li є активніший за Mg, і 

значення різниці електронегативностей для пари (Li, Sn) є більшим за різницю (Mg, 

Sn). Сильніший вплив цього проявляється у потенційній специфічній взаємодії Li-

вмісних інтерметалідів з електролітом, що демонструє ЦВА, тоді як для процесу 

магніювання простежуємо стабільний характер кривих. Ще одним критерієм, що 

робить Mg-вмісні електроди стабільнішими, є менший вміст побічних фаз внаслідок 

магніювання та доволі невелика розчинність Мg у новоутворених фазах, що зменшує 

необоротність деяких реакцій. Всі ці фактори характеризують кращу стабільність 

роботи Mg-вмісного електроду, в той час як ємність його є на ~30% меншою. Більш 

детально це пояснення описане на основі інтерпретації локалізації електронної 

густини у Розділі 5.3 [247]. 

 
Комплексне дослідження магніювання інтерметалідів Y5Sn3 та Gd5Sn3 
Аналогічно, як і при комплексному дослідженні процесу літування, 

магніювання бінарних сполук, що містять РЗМ, характеризується більшим 

вмістом включеного у пустоти Mg. На рисунку 4.51 приведено дифрактограми 

тернарних фаз Y5Sn3Mg, Gd5Sn3Mg, синтезованих методом плавлення. У 

таблиці 4.14 привели результати рентгеноструктурного аналізу монокристалів, 

знайдених у сплавах складу Y55,6Sn33,3Mg11,1 та Gd55,6Sn33,3Mg11,1. 
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а  б  

Рис. 4.51 Теоретичний, експериментальний та різницевий профіль 

дифрактограм для сполук Y5Sn3Mg (a), Gd5Sn3Mg (б) 

 

Загальна схема (4.8) електрохімічного магніювання для сполук Y5Sn3 та 

Gd5Sn3 дещо відрізняється від Z5Sn3 (деякими побічними сполуками, однак 

спільним є те, що утворюється бінарна сполука Mg2Sn). Нижче подана схема 

електрохімічного включення Mg у структуру Gd5Sn3. 

Gd5Sn3 + xMg  включення Gd5Sn3Mgx (4.8) 

Gd5Sn3Mgx + (4y+3yz)Mg   заміщення-розклад Gd5-3ySn3-yMgx+4y + yGd3Sn1-zMgz + yzMg2Sn (4.9) 

 

На рисунку 4.52 для наочного демонстрування процесу 

електрохімічного магніювання ми привели дифрактограми для зразків 

Gd5Sn3Mgx при різних значеннях вмісту Mg та першу зарядну криву для ХДЕЕ 

MgCoO2 // Gd5Sn3. На рисунку 4.53, де представлені дифрактограми чітко видно 

межу існування області гомогенності твердого розчину Gd5Sn3Mgx, 0 ≤ x ≤ 0,6. 

Це саме значення кількості Mg у формульній одиниці можемо спостерігати на 

першій зарядній кривій – закінчення існування першого плато (2,38–2,50 В), що 

відповідає за І-шу стадію та злам, що відображає початок розкладу-заміщення 

вихідної сполуки. Плато ІІ стадії процесу має потенціал в межах 2,74–2,82 В.  

 

 

 

 

 



160 Таблиця 4.14 РСА методом монокристалу для Y5Sn3Mg та Gd5Sn3Mg 

Склад шихти Y55,6Sn33,3Mg11,1 (Y5Sn3Mg) Gd55,6Sn33,3Mg11,1 (Gd5Sn3Mg) 
Структурний тип Hf5CuSn3 Hf5CuSn3 
Просторова група P63/mcm P63/mcm 
Символ Пірсона hP16 + 2 hP16 + 2 
Молярна маса, г/моль 824,93 1166,63 
Розміри кристалів, мм 0,03 х 0,04 х 0,08 0,03 х 0,03 х 0,09 
Параметри елементаної 
комірки, Å (Å3) 

а = 8,9057(2), с = 6,5137(1), 
V = 447,398(2) 

a = 9,0422(4), c = 6,5997(1), 
V = 467,31(3) 

Розрахована густина, г/см3 6,124 8,291 

Коефіцієнт абсорбції, мм-1 40,230 42,796 
Режим сканування ω ω 
Інтервал кутів, 2θ (º) 2,64–26,29 2,60–26,33 
F(000) 714 964 
Інтервали hkl -11 ≤ h ≤11, -11 ≤ k ≤ 11, -7 ≤ l ≤ 7 -11 ≤ h ≤11, -11 ≤ k ≤ 11, 0 ≤ l ≤ 8 
Загальна кількість відбиттів 1474 1699 
Відбиття з І > 2σ(I) 185 (Rσ = 0,0178)  194 (Rσ =0,0213) 
Дані/параметри 185/14 194/12 
Добротність (на F2) 1,149 1,373 
Кінцеві фактори (І > 2σ(I)) R1 = 0,0397, wR2 = 0,0972 R1 = 0,0213, wR2 = 0,0650 
Найбільший пік / яма, e / A3 1,230 / -1,602 1,043 / -1,336 

Координати 
атомів 

Y / Gd       (4d) 
Y / Gd     (6g) 
Sn           (6g) 
Mg          (2b) 

1/3 2/3 0  
0,2702(2) 0 1/4 
0,63115(1) 0 1/4 
0 0 0 

1/3 2/3 0  
0,2510(1) 0 1/4 
0,6069(1) 0 1/4 
0 0 0 

 

При збільшенні вмісту Mg закономірно збільшується вміст побічних фаз 

та зменшується вміст досліджуваної сполуки. Крім цього, можемо спостерігати 

розширення піків на дифрактограмах при вмісті магнію 0,6 та 1,4 Mg / ф.о., що 

додатково підтверджує включення атомів Mg, що призводить до деформації 

атомів у структурі (аналогічно всі ці процеси відбуваються для Y5Sn3). 
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Рис. 4.52 Перша зарядна крива для ХДЕЕ MgCoO2 // Gd5Sn3 

 
Рис. 4.53 Дифрактограми для зразків Gd5Sn3Mgx (x = 0, x = 0,6 та x = 1,4) 

  
Рис. 4.54 СЕМ-зображення та результати ЕДРС для зразків після електрохімічного 

магніювання: Gd5Sn3 (а) (світло сіра фаза – Gd59,2Sn38,0Mg2,8, світла фаза – 

Gd78,1Sn17,2Mg4,7, темна фаза – Mg65,9Sn34,1); Y5Sn3 (б) (світло сіра фаза – Y61,8Sn32,9Mg5,3, 

сіра фаза – Y73,8Sn24,1Mg2,1, темна фаза – Mg65,9Sn34,1) 

 



162 На рисунку 4.54 представлені електронні фотографії порошків 

матеріалів Gd5Sn3 та Y5Sn3 до магніювання та після. Склади утворених побічних фаз 

добре узгоджуються із моделями схем 4.8, 4.9. Для визначення стабільності 

електродів у розчині електроліту провели потенціо-кінетичні вимірювання та 

отримали розгортку ЦВА протягом 10 циклів. Подібно як для Zr5Sn3, процес 

електрохімічного магніювання не призводить до сильної специфічної взаємодії 

електроліту та поверхні електроду. На рисунку 4.55, а приведено ЦВА для 

досліджуваного сплаву Gd5Sn3. Як бачимо з рисунка – відсутня хімічна 

взаємодія і в катодній, і в анодній областях. Активація поверхні відбувається 

протягом 3-4 циклів, а всі наступні цикли накладаються, демонструючи 

стабільну роботу. 

а  б   

Рис. 4.55 ЦВА (а) та хронопотенціограма (б) для MgCoO2 // Gd5Sn3 

 

Аналогічні результати демонструє хроно-потенціограма для зразка 

Gd5Sn3 (рисунок 4.55, б). Протягом перших 12 циклів простежуємо стабільність 

роботи ХДЕЕ. Плато заряджання лежить в межах 2,25-2,55 В, тоді як плато 

розряджання має потенціал в межах 1,15-0,90 В [248]. 

Номінальна напруга розряджання для Mg-іонних акумуляторів з 

електродами на основі ІМС має нижче значення, ніж для Li-іонних, в той час як 

останні поступаються Li-іонним з анодами на основі графіту. Основні причини 

цього – власні електродні потенціали електродних матеріалів, що залежать від 

якісного та кількісного складу зразка та вмісту літію, що делітується в процесі 

розряджання. 



163 РОЗДІЛ 5 ОБГОВОРЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
5.1 Порівняння досліджених систем {La, Ti}–Mg–Sn та Ti–Mg–Sb 

між собою та зі спорідненими 
Аналізуючи відомі з літератури та отримані нами дані про потрійні 

системи, варто зазначити, що в більшості дослідження проводилося на предмет 

пошуку тернарних сполук. Варто зазначити, що при аналізі типу взаємодії в 

подвійних, потрійних чи мультикомпонентних системах визначено фактори, що 

найбільше впливають – це розмірний фактор (співвідношення атомних 

радіусів), електронегативність, електронна будова атомів компонентів 

(визначають тип хімічного зв`язку у сполуках, твердих розчинах) та фізико-

хімічні характеристики компонентів. Закономірність того, що системи, що 

мають велику кількість бінарних сполук характеризуються утворенням 

багатьох тернарних справджується. Якщо компоненти характеризуються між 

собою подібними фізико-хімічними властивостями, то слід очікувати більшого 

утворення твердих розчинів, ніж індивідуальних сполук. 

 

Таблиця 5.1 Ступінь вивченості та кількість вивчених тернарних сполук в 

системах R–Mg–{Sn, Sb}, де R ‒ РЗМ 

Рідкісноземельний метал 
 

Y La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Sn Δ/3* Δ/8# -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/3* -/2 -/2 -/2 -/2 -/2 -/1 -/2 
Mg 

Sb -/0 -/3 -/0 -/0 -/0 -/0 -/1 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/2 -/0 

* – впорядкований твердий розчин як тернарна фаза 

# ‒ автори при 500 ⁰С [151] спостерігають 8 сполук, в нашій роботі при 

400 ⁰С кристалізувалися 5 сполук і впорядкований твердий розчин 

 

З таблиці 5.1 можемо зробити висновки, що в більшості науковці 

досліджували станіди лише на предмет утворення сполук, майже в усіх 

випадках зі стехіометрією RMgSn та RMgSn2, у випадку Sb-вмісних систем 

систематичного дослідження не проводили, відомо лише про 6 тернарних 

сполук. Для деяких сполук з Yb та Eu ці фази є ізоструктурними до Ca-вмісних 



164 фаз, що демонструє залежність утворення сполук не лише від розмірного 

фактору, але й від електронного (типова валентність ІІ). Тверді розчини, що 

утворюються у цих системах, характеризуються утворенням статистичної 

суміші (Mg, Sn). Більш детально це явище пояснене у 

Розділі 5.3. До тернарних фаз (сполук) ми додаємо впорядковані тверді розчини 

включення на основі CT Mn5Si3 у системах La‒Mg‒Sn, Y‒Mg‒Sn, Gd‒Mg‒Sn, 

Mg‒Zr‒Sn та Mg‒Ti‒Sn, так як атоми Mg впорядковано заповнюють лише 

октаедричні положення 2b. Кількість включеного магнію (область 

гомогенності) залежить від розмірного фактору атомів, що утворюють ці 

пустоти, та їхньої електронної концентрації. 

При аналізі тернарних сполук перехідних елементів варто зазначити, що 

найважливішою умовою утворення сполук є електронний фактор. Системи є 

недостатньо добре вивченими, імовірно, це пов’язане із проблемами синтезу 

сплавів. Для багатьох систем досі не побудовані ізотермічні перерізи та  не 

знайдені сполуки. Найбільш поширеним структурним типом для станідів та 

стибідів аналізованих систем є MgAgAs (таблиця 5.2). Представники цього 

структурного типу знайшли широке прикладне застосування як 

термоелектрики. 

 

Таблиця 5.2 Ступінь вивченості та кількість вивчених тернарних сполук в 

системах R*–Mg–{Sn, Sb}, R* ‒ 3d-елементи та Zr, Hf 

Перехідний метал 
 

Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Zr Hf 

Sn -/- Δ/1* -/- -/- Δ/2 -/- -/1 -/2 Δ/2 Δ/0 0/1* -/- 
Mg 

Sb -/- Δ/1 -/- -/- 0/1 -/- -/1 -/1 -/1 -/- -/- -/- 

* – впорядкований твердий розчин як тернарна фаза 

 

Характеризуючи міжатомні віддалі у досліджуваних методом 

мокристалу фазах, можемо додатково підтвердити металічний тип зв’язування. 

Найменші значення віддалей для сполуки La6Mg23Sn: Mg1‒Mg3  

d = 3,00472(18) Å, Mg2‒Sn d = 3,106(6) Å, Mg3‒Mg2 d = 3,219(5) Å є в межах 



165 прояву металічного типу зв’язування. Для твердих розчинів La2Mg17-хSnх: 

Mg1‒Mg3 d = 3,0476(19) Å, Mg1‒Mg1 d = 3,057(9) Å, Mg3‒Sn 3,177(3)  

d = 3,057(9) Å, Sn‒Sn d = 3,039(15) Å та LaMg3-xSnx Mg2‒Sn d = 3,24682(17) Å є 

схожою ситуація, де найкоротші значення міжатомних віддалей 

характеризують металічний тип зв’язку як у типових інтерметалідах. 

Детальніша характеристика міжатомних віддалей сполук відображена у 

Додатку Г. Серед аналізованих сполук лише в LaMgSn та LaMgSn2 є частка 

ковалентного зв’язку (детальніше в Розділі 5.3). 

Синтез магнієвих сплавів ‒ досить складний, тому вимагає від науковців 

добитися гомогенності та повної взаємодії компонентів без втрат магнію. 

Синтез зразків залежно від компонентного складу проводили різними 

методами, оптимізуючи при цьому умови, так, в кварцевих ампулах зразки при 

температурах > 450 оС починають взаємодіяти з повернею ампули та 

розкришуються, тому температура відпалу була обрана саме 400 оС. Метод 

синтезу впливає на отримані результати, цим можна пояснити відмінність 

результатів при 500 оС [151, 152], використовуючи тигельний метод синтезу та 

при 400 оС у цій роботі (електродуговий синтез, твердофазний синтез). 

 

5.2 Вплив легуючих компонентів на електрохімічні властивості сплавів 

Легуючий компонент навіть у невеликих кількостях має помітно покращувати 

фізичні чи фізико-хімічні характеристики. Суттєву зміну гідрогенсорбційних 

властивостей можна простежити на прикладі електрохімічного літування чистого Mg 

та граничного складу твердого розчину заміщення на його основі Mg1-x-yLixAly 

(Mg0,76Li0,12Al0,12). Твердий розчин заміщення характеризується структурою типу Mg та 

закономірними, дещо зменшеними параметрами елементарної комірки. Зміна 

параметрів елементарної комірки для магнію: а = 3,2043(7)‒3,2016(9) Å,  

с = 5,204(1)‒5,199(2) Å, V = 46,27(2)‒46,15(3) Å3, ΔV/V = -0,26 %; для твердого розчину 

Mg1-x-yLixAlyНz: а = 3,164(9)‒3,197(1) Å, с = 5,146(2)‒5,147(2) Å,  

V = 44,63(3)‒45,56(2) Å3, ΔV/V = 2,08 %. 

У випадку чистого магнію простежуємо значну зміну морфології зерен 

стружкоподібного зразка (рисунок 5.2, а, б) до та після електрохімічного гідрування. 



166 Поверхня стає більш пористою та «протравленою». Невелика зміна об’єму 

елементарної комірки пояснюється внутрішньою деформацією та невеликою 

кількістю включеного в структуру гідрогену. У випадку твердого розчину ситуація 

інша, так як простежуємо збільшення відносного об’єму на 2,08 %. Також є деяке 

подрібнення зерен матеріалу [249]. 

Алюміній та літій за рахунок хімічної складової сприяють легшому 

включенню гідрогену. Цікавим є те, що зазвичай кращу сорбційну ємність мають фази 

із більшими розмірами елементарних комірок через більший розмір пустот для 

втілення гідрогену. Приблизно в 3-4 рази збільшується ефективність електрохімічного 

гідрування при легуванні літієм та алюмінієм при заряджанні малими значеннями 

струмів (0,2-0,5 мА). При використанні більших струмів ця різниця ще більше зростає. 

Також процес заряджання стає стабільнішим, плато заряджання знаходиться в межах 

сталого значення. Під час газового гідрування при (350‒400 °C) і електрохімічного 

гідрування при великих значеннях струмів утворюється фаза: Mg76Li12Al12H74 із 

гексагональною структурою (ПГ P6 m2, a = 3,1485(1) Å, c = 5,1111(2) Å. Інший гідрид 

із більшим вмістом гідрогену Mg76Li12Al12Hx має ромбічну симетрією елементарної 

комірки (ПГ Cmmm, a = 6,8198(3) Å, b = 6,8543(3) Å, c = 3,3609(1) Å) [250]. 

а  б  

в  г  

Рис. 5.1 Зарядні та розрядні криві для чистого магнію та сплаву Mg0,76Li0,12Al0,12  



167 Легування літієм та іншими компонентами сприяють покращенню 
електрохімічних властивостей. Аналізуючи результати Розділу 4.2.1.2 можемо 
зробити висновки, що при легуванні чистим літієм чи разом з іншими 
компонентами ми отримуємо не лише вищу ефективність, але й кращу 
корозійну стабільність зразка у сильно лужному середовищі. В основному 
збільшення кількості інтеркальованого водню пов’язане із зростанням об’єму 
кристалічної ґратки: більший за розміром атом створює більшого розміру 
пустоту; хімічна природа легуючого компонента впливає на поверхневу 
стабільність електроду, проходження побічних процесів. 

а  б  

в  г  

Рис. 5.2 СЕМ-зображення порошкоподібних зразків на основі Mg (а, б),  

Mg1-x-yLixAly (в, г)  

На рисунку 5.3 наочно представлено зміну властивостей електродів, 
залежно від їхнього якісного та кількісного складу. Вибрані розрядні криві 
обрані для 30 циклу кожного ХДЕЕ при струмі розряду 0,5 мА. Максимальна 
зарядна ємність для усіх ХДЕЕ, що містять як електродний матеріал сплав на 
основі Tb2Ni17-xMx, складає 10 мА·год. 
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Рис. 5.3 Вибрані розрядні криві для прототипів ХДЕЕ, що містять матеріал на 

основі Tb2Ni17-xMx 

 

На рисунку 5.4 представлені вибрані розрядні (1-100 цикли) криві при 

пропусканні 15 мА год заряду електрики через ХДЕЕ Ni(OH)2 // 

Tb2Ni15,2Li0,6Mg0,6Sb0,6. Максимальна кількість абсорбованого гідрогену складає 

2,24 Н / ф.о. Динаміка зменшення розрядної ємності (прямо залежної від часу 

розряджання) представлена на рисунку 5.5. Цифрою вказано номер циклу. 

 
Рис. 5.4 Вибрані розрядні криві при 1 мА·год для ХДЕЕ NiOOH // Тb2Ni15,2Li0,6Mg0,6Sb0,6Hz 

 

На рисунку 5.5 представлена зміна кулонівської ефективності від числа 

циклів процесу заряд-розряду для 3 ХДЕЕ, що містять мультикомпонентного складу 

електроди. Почетвірні сплави (Tb2Ni16Li0,4Mg0,6 та Tb2Ni15,6Li0,6Mg0,8) досліджували 

протягом 50 циклів, п’ятикомпонентний сплав (Tb2Ni15,2Li0,6Mg0,6Sb0,6) досліджували 



169 протягом 100 циклів. Загальна тенденція для усіх прототипів ХДЕЕ: на перших 

циклах (до 10-15 циклу відбувається поверхнева та об’ємна активація електродних 

матеріалів, відбувається видалення оксидних плівок з поверхні зерен, видалення 

адсорбованих газів, розрихлення поверхні для збільшення її плоші, розширення 

каналів, пустот для дифузії гідрогену). 

Друга ділянка від 15 до 35 циклу характеризується відносно сталою 

залежністю ефективності від номера циклу з невеликим зменшенням. Після 35-40 

циклу до 70 для електроду на основі п’ятикомпонентного сплаву відзначаємо спад на 

~7-8 %, що може бути спричиненим різкою аморфізацією зразка та подальшою 

адсорбцією різноманітних речовин, іонів на поверхні зерен зразка, дещо пасивуючи 

його. Після 70-го до 100-го циклу кулонівська ефективність зберігається на рівні 83-

84 %. Закономірно, що при подальшому збільшенні числа циклів до 800-1000 

електродний матеріал практично повністю зруйнується і ми отримуємо лише суміш 

оксидів та гідроксидів компонентів. Однак, висока стабільність електродного 

матеріалу навіть при 50-100 циклах демонструє цікаві та перспективні результати для 

подальших розробок у цьому напрямку. 

 
Рис. 5.5 Зміна кулонівської ефективності від часу дослідження ХДЕЕ 

 

Отже, найбільша втрата ємності простежується від 55-го до 65-го циклу 

дослідження ХДЕЕ. Вважаємо, що внаслідок значної аморфізації зразка, 

особливо поверхні його зерен, матеріал переходить в аморфний стан без 

збереження кристалічної будови (або аморфний стан є домінуючим). Внаслідок 



170 цих процесів втрачається корозійна стійкість сплаву, що призводить до його 

взаємодії з електролітом. Аналізуючи тверді розчини Tb2Ni17-xMx лише для 

одного зразка, який досліджували протягом 100 циклів, знайдемо сліди 

оксидних фаз. На рисунку 5.7 зображено електронні фотографії порошків цього 

зразка до та після 100 циклів електрохімічного гідрування-дегідрування. ЕДРС 

(рисунок 5.6, а) вказує на існування Tb12,01Ni75,35Mg7,53Sb5,11 (склад визначений 

без вмісту літію); після гідрування (рисунок 5.7, б): сіра фаза ‒ 

Tb0,13Ni21,74Mg2,10Sb0,44K15,54O60,05, світла фаза ‒ Tb12,72Ni72,9Mg9,01Sb5,37. Склад 

основної фази після електрохімічного гідрування дещо змінився, це 

пояснюється «протравленням» поверхні зразка; вміст К в оксидній фазі ‒ це 

адсорбовані іони калію із електроліту (6М КОН), великий вміст оксигену, 

імовірно, забезпечується оксидом літію, якого не вдалося зареєструвати. 

Суттєво змінилися розміри зерен, поверхня стала пориста для зразка після 100 

циклів електрохімічного гідрування-дегідрування. 

а  б  

Рис. 5.6 Електронні фотографії зразка на основі Tb2Ni15,2Li0,6Mg0,6Sb0,6 до 

гідрування: Tb12,01Ni75,35Mg7,53Sb5,11 (а) та після: сіра фаза 

Tb0,13Ni21,74Mg2,10Sb0,44K15,54O60,05, світла фаза Tb12,72Ni72,9Mg9,01Sb5,37 (б) 

 

Cтруктурний тип Th2Ni17 має кристалічну ґратку, що складається із 

укладки двох типів: Zr4Al3 (ПГ P6/mmm) та CaCu5 (ПГ P6/mmm). Сучасні 

комерційні електродні матеріали в нікель металогідридних акумуляторах ‒ це 

сплави на основі сполук, що кристалізуються в структурному типі CaCu5, 

похідні від бінарної сполуки LaNi5, в яких і положення РЗМ (здебільшого 

мішметал без вмісту Се), і положення перехідного елемента є по-різному 



171 заміщеними (р- та d-елементи, що мають спорідненість до гідрогену) [251]. 

Для порівняння електрохімічної поведінки твердих розчинів на основі Tb2Ni17 

ми синтезували дві серії сплавів, які містили фази зі структурою CaCu5. Зразки 

першої серії були на основі бінарної сполуки TbCo5, що одночасно містили і 

літій, і р-елемент. Як легуючі компонети вибрали Ge та Sn [252, 253]. При 

невеликих пропущених розрядах (2,5 мА·год) вдалося синтезувати гідриди: 

TbCo4,8Ge0,1Li0,1H~0,06 (зміна параметрів елементарної комірки, порівняно із 

вихідною фазою: а = 4,9391(8)‒4,954(3) Å, с = 3,996(1)‒3,988(4) Å,  

V = 84,41(3)‒84,75(9) Å3) та TbCo4,8Sn0,1Li0,1H~0,08 (а = 4,9287(6)‒4,951(3) Å,  

с = 3,9884(8)‒3,984(4) Å, V =83,91(2)‒84,58(9) Å3). Для Ge-вмісного зразка зміна 

об’єму елементарної комірки становила 0,40%, тоді як для Sn-вмісного зразка ‒ 

0,79%. Варто зазначити, що для фаз на основі Tb2Ni17 станум практично не 

покращував кулонівську ефективність гідрування, тоді як легування германієм 

давало помітний ефект. У випадку фаз із структурою CaCu5 ситуація дещо 

інша, адже зразок із станумом включає трохи більший вміст гідрогену. Імовірне 

пояснення такої поведінки зразків можна знайти у вмістах р-елементу (для фази 

із структурою типу CaCu5 вміст становив 1,7 ат. %, тоді як для Th2Ni17 ‒ 5.3 ат. %), 

тобто більший вміст стануму сприяє поверхневій корозії (для сплаву Tb2Ni16Sn 

простежується значне «протравлення» поверхні зразка). При значних вмістах 

легуючого компонента ‒ кулонівська ефективність дещо спадає через 

конкуруючий негативний процес корозії. 

Залежність між структурними типами CaCu5 та Th2Ni17 відображає 

схема. Структурний тип CaCu5 містить одне положення для РЗМ (1а) та два 

положення для перехідного елемента: (2с) та (3g). Фаза із стехіометрією 1:5 має 

три типи пустот для інтеркаляції гідрогену: одна октаедрична (3f), дві 

тетраедричні: (4h), (6m). При потроєнні структури RM5 отримуємо фазу зі 

стехіометрією R3M15. При заміні одного положення РЗМ на два атоми 

перехідного елемента отримуємо фазу із стехіометрію R2M17, у якій є 2 

положення для РЗМ: (2с), (2b), 4 положення для атомів перехідного елемента: 

(12k), (12j), (6g) та (4f). Сполука зі структурою Th2Ni17 має 2 положення для 

включення Гідрогену: (6h), (12i). Подальше впорядкування із заміщенням фази 



172 R2M17 призводить до утворення структурного типу Ce2Fe2Mg15 (R2P2M15), в 

яких атоми РЗМ займають положення: (2с), (2b), атоми перехідного металу: 

(4f), атоми магнію ‒ (6g), (12k), (12j) [254]. 

RM5 (CaCu5) 3  R3M15    2 на 1 Заміщення МR  R2M17 (Th2Ni17) 

   2 на 2 заміщення неВпорядкова PM  R2P2M15 (Ce2Fe2Mg15)  (5.1) 

 

Інша серія зразків містила РЗМ, кобальт та цинк (RCo5-xZnx, R = La, Ce, 

Sm, Gd). Досліджені сплави мали склади La16,5Co10Zn73,5, Ce16Co10Zn74, 

Sm16,5Co73,5Zn10, Gd16,5Co78,5Zn5. Після гідрування для усіх досліджених фаз є 

характерним зростання відносного об’єму. Слід зазначити, що для зразків, що 

містять La та Ce після електрохімічних процесів на дифрактограмах є вивлені 

піки оксидів цинку та оксидів РЗМ. Значення кількості абсорбованого гідрогену 

є в межах 0,004 Н / ф.о. для Се-вмісного зразка, до 0,1 Н / ф.о. для Gd-вмісного. 

Доволі низькі значення кількостей включеного гідрогену можна пояснити 

хімічною активністю зразка, особливо для зразків, що містили велику кількість 

цинку, у сильнолужному середовищі легко відбуваються корозійні процеси, що 

частково зруйнували матеріал. 

Як бачимо, найкращі результати демонструють фази, що мають великий 

вміст кобальту, який впливає на хімічну стабільність сплаву. Ми впевнені, що 

при газовому гідруванні при великих тисках та термічній активації поверхні 

зразка кількості абсорбованого водню були б на порядки вищі, так як 

компоненти, що входять до складу твердих розчинів мають хімічну 

спорідненість до гідрогену [255]. 

При переході до електрохімічного літування чи магніювання значно 

змінюється перебіг електрохімічного процесу. Під час електрохімічного 

гідрування тиск водню не був великим (~1 атм.), кількість включеного 

гідрогену теж була невеликою 1-2 Н / ф.о., тому побічних процесів, що 

пов`язані із розкладом вихідної структури на індивідуальні гідриди кожного 

компонента не простежували. У випадку інтеркаляції Li чи Mg чітко можна 

виділити два процеси: включення атомів у кристалічну структуру та подальше 

заміщення атомів стануму чи стибію на літій (магній). Після часткового 



173 заміщення обов`язково утворюються бінарні Li- чи Mg-вмісні сполуки. 

Однозначно, чим більша кількість літію бере участь в електрохімічному 

процесі (заряд / розряд), тим є більша ємність електродного матеріалу. На 

практиці ми спостерігаємо часткову необоротність реакцій заміщення, що 

ведуть до руйнування електродного матеріалу. Тобто, реальне велике значення 

електрохімічної ємності буде максимальним при максимальному значенні 

включеного літію (магнію) у структуру без подальшого заміщення. Це 

сприятиме стабільній роботі електродів. На рисунку 5.7 зображено залежності 

питомої ємності матеріалу та кулонівської ефективності від кількості циклів 

роботи ХДЕЕ. Наприклад, електродний матеріал на основі Zr5Sn3 у літій-

іонному акумуляторі демонструє 140-160 мА·год / г, в магній-іонному 90-110 

мА·год / г. Що стосується кулонівської ефективності, то при інтеркаляції літію 

на момент 40-го циклу вона залишається на рівні 90%,  

при інтеркаляції магнію ‒ 85 %. 

а  б   
Рис. 5.7 Залежність питомої ємності електродів (а) та кулонівської ефективності 

(б) від числа циклів електрохімічних процесів 

 

Заміна стануму на стибій навіть в межах одного структурного типу дає 

відчутний вплив, а саме ‒ не відбувається повне насичення зразка електрода 

літієм, а проходить взаємодія атомів літію із атомами стибію з утворенням 

бінарних LixSby фаз, що пояснює часткове заміщення атомів Sb на Li. 

Підтвердженням цього є зменшення параметрів елементарної комірки та 

зменшення вмісту стибію у зразку (за даними ЕДРС). 



174 Цікавим є той факт, що для Mg-вмісних фаз найменш характерним є 

заміщення магнію на літій з утворенням інших сполук (наприклад Li3Mg5). Відомо, 

що магній проявляє схожі властивості до літію (радіус атома), тому для цих 

елементів легше відбувається утворення твердих розчинів. Для збільшення кількості 

р-елементів ми провели експеримент із Al-вмісними інтерметалідами (ІІІ-А групи), 

які демонструють загальну тенденцію до розкладу-заміщення сполук з утворенням 

LixAly фаз. Для повної характеристики процесів та визначення їх механізмів 

електрохімічного літування додатково провели літування карбіду складу 

Ce2Mn17C1,77 (СТ Pr2Mn17C1,77, ПГ R 3 m). Зміна параметрів елементарної комірки 

до та після літування: а = 8,7821(5)‒8,765(2) Å, с = 12,6949(9)‒12,665(4) Å, 

V = 847,9(2)‒842,7(5) Å3. Спроба електрохімічного літування показала 

зменшення параметрів елементарної комірки на 0,61 %. Логічним припущенням 

є те, що літій замінив певний компонент у сполуці, однак, атоми Mn та  

С є набагато меншими за літій, тому заміщення є малоімовірним. ЕДРС зразків 

не показала сильного зміщення по складу (рисунок 5.8, в, г), тому найбільш 

логічним поясненням є модель процесу декарбонізації (часткове вилучення 

атомів карбону). Атоми карбону є носіями негативного заряду, зміщують 

електронну густину в напрямку іону чи атома літію при спробі інтеркалювати 

його в структуру. Подальша взаємодія призводить до утворення LixCy фази. 

РФА аналіз довів цю гіпотезу ‒ на дифрактограмі після літування є сліди фази 

Li2C2 a = 3,6438(6) Å, b = 4,828(1) Å, c = 5,452(1) Å, V = 95,93(3) Å3 та 

рентгенівські піки від інших невідомих сполук. На рисунку 5.8, а, б зображені 

заряд-розрядні криві, де як анод використовували фазу Ce2Mn17C1,77. Зменшення 

часу заряджання та часу розряджання вказує на те, що електрохімічна взаємодія 

зі збільшенням часу експерименту суттєво слабшає, тобто відбувається лише 

виділення із структури карбону. Такі процеси є цікавими при синтезі матеріалів 

із модифікованим складом чи структурою, до прикладу у цій системі бінарна 

сполука між Се та Mn не утворюється, а електрохімічним процесом можна 

спробувати добути практично двокомпонентну фазу Ce2Mn17. 
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а  б  

в  г  

Рис. 5.8 Вибрані заряд-розрядні криві (а, б), СЕМ-зображення та результати 

ЕДРС Ce10,93Mn89,07 (в) Ce10,73Mn89,27 (г) 

 

5.3 Інтерпретація функції локалізації електронної густини 
У потрійних системах La–Mg–Sn, Ti–Mg–Sn та Ti–Mg–Sb практично 

завжди утворюються лише обмежені тверді розчини заміщення вздовж 

ізоконцентрати лантану чи титану. Оскільки атомні радіуси магнію, стануму та 

стибію становлять 1,60 Å, 1,62 Å та 1,59 Å (Таблиця 1.2) відповідно, при 

заміщенні стануму на магній об’єм кристалічної гратки закономірно 

зменшується, а при заміщенні стибію на магній ‒ дещо зростає. Утворення 

таких розчинів є можливим за рахунок близького значення атомного радіуса та 

електронегативності. Наприклад, для сполуки LaMgSn електронна густина від 

атомів магнію суттєво зміщена до сусідніх атомів стануму, утворюючи певного 

роду групи атомів, що характеризуються більшим вмістом електронної густини, 

ніж перехідні чи рідкісно-земельні метали (рисунок 5.9). Ми припускаємо, що 

внаслідок цих електронних взаємодій ефективний радіус магнію стає дещо 

меншим, а ефективний радіус стануму зростає за рахунок зміщення електронної 



176 густини від магнію та d- чи f-елемента, навколо якого є невелика 

концентрація електронного газу. 

Підтвердженням наявності ковалентної складової у хімічному зв’язку 

між атомами магнію і стануму є розрахунок електронної структури сполуки 

LaMgSn, розрахунок електронної густини та густини заселеності енергетичних 

рівнів. Проекція розподілу електронної густини на площину (101) наведена на 

рисунок 5.9. Площинне зображення електронної густини вказує на її зміщення 

до групи атомів Mg та Sn. Користуючись статистичними значеннями густин, 

робимо висновок про існування шарів поліаніону [MgSn]δ- та полікатіону Laδ+. 

Попереднє припущення про особливу взаємодію ми робили у літературному 

огляді – близькі значення електронегативності та атомного радіусу. 

 
Рис. 5.9 Локалізація електронної густини в структурі LaMgSn у площині (101) 

 

На рисунку 5.10 наведена локалізація електронної густини. Яскраво 

видно, що густина валентних електронів утворює об’ємні фігури неправильного 

розміру, при чому найбільше стягує до себе електронну густину станум. 

Стягнення електронної густини до атомів стануму та магнію 

підтверджується специфічною їх взаємодією, і тому довжина зв’язків є дещо 

меншою. Така делокалізація електронної густини біля атома лантану спричиняє 

виникнення деякого частково позитивного заряду, тоді як навколо атомів  

Sn – частково негативного. Існування шарів полікатіону Laδ+ та поліаніону [MgSn]δ- 

вказує, що електрична провідність цієї сполуки повинна бути набагато нижчою, ніж 



177 для сполук з виключно металічним зв’язком. Експериментально дослідити 

електропровідність тернарної сполуки не вдалося через відсутність однофазного 

зразка. Наявна значна густина станів на рівні Фермі (рисунок 5.11) свідчить про 

переважаючу частку металічного типу зв’язку. 

 
Рис. 5.10 Зображення електронної структури сполуки LaMgSn у площині (101) 

 

Діаграма заселеності енергетичних рівнів являє собою залежність 

відносної густини заселених станів від енергії цих станів. Підтвердження 

існування особливої взаємодії між магнієм та станумом – їхні енергетичні рівні 

перекриваються як у валентній зоні, так і в зоні провідності. Валентна зона – 

область з негативними значеннями енергії, зона провідності – із позитивними 

значеннями енергії.  

При значеннях енергії від -6,5 до -4,3 еВ спостерігається існування 

«псевдо-забороненої зони», при -1,8 еВ – мінімум заселеності, що імовірно 

відповідає за ковалентну спорідненість магнію до олова. Напівпровідна 

властивість не є характерною для цієї сполуки, бо при нульовому значенні 

енергії (при Е = 0 еВ) на рівні Фермі є присутня заселеність рівнів. Заселеність 

енергетичних рівнів на рівні Фермі доводить, що домінуючою є металічна 

провідність. 
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Рис. 5.11 Діаграма густини енергетичних станів для сполуки LaMgSn 

 

Дещо іншу ситуацію бачимо, коли проаналізуємо кристалічну та електронну 

структуру сполуки LaMgSn2 (СТ власний, ПГ I 4 2m). Сполука характеризується 

скоротшими міжатомними віддалями між атомами Sn1‒Sn1 (d = 2,948 Å). Для цього 

зв’язку ми простежуємо доволі істотне значення інтегрованої заселеності 

орбітального Гамільтоніану -iCOHP =1,918 еВ. Це вказує на утворення ковалентних 

зв’язків між цими атомами. Міжатомна віддаль Sn1‒Sn2 є дещо більшою, тип зв’язку 

є металічний: d=3,214 Å, -iCOHP = 0,879 еВ. Концентрування електронної густини 

навколо цих атомів в просторі має вигляд «гантелей» (рисунок 5.12). На рисунку 5.13 

представлена ізоповерхня електронної густини для сполуки LaMgSn2. Найвища 

концентрація електронної густини є навколо атомів Sn1, дещо менша ‒ навколо 

атомів Sn2. Атом лантану віддає електрони в електронний газ, дещо іонізується 

(Laδ+), як у сполуці LaMgSn. Також можна висунути гіпотезу про полікатіонний шар 

та об’ємну сітку поліаніону. Атом магнію набагато менше концентрує електронної 

густини, ніж в попередньо описаній сполуці, це пояснюється більшою 

концентрацією електронегативніших атомів, однак, якщо добре розглянути зв’язкок 

Sn‒Mg, то електронна густина не є сферичної форми, а зміщена до магнію. Таким 

чином, магній теж бере незначну участь в утворенні ковалентного зв’язування. 

Найбільш інформативною є діаграма заселеності енергетичних станів 

(рисунок 5.14). Рівень Фермі є дуже незначно заселений енергетичними станами, 

однак чітко видно характер «забороненої зони». Сполука характеризується двома 



179 типами зв’язку, в яких дещо переважає металічний. Ми припускаємо, що 

електричні властивості цієї сполуки є анізотропними, так як в напрямі, що проходить 

в більшості через атоми Sn1 сполука проявлятиме напівпровідникові властивості, 

якщо в напрямку La чи Mg ‒ металічний характер провідності. 

 
Рис. 5.12 Локалізація електронної густини в структурі LaMgSn2 у площині (011) 

 
Рис. 5.13 Зображення електронної структури сполуки LaMgSn2 у площині (011) 

 

 
Рис. 5.14 Діаграма густини енергетичних станів для сполуки LaMgSn2 



180 Енергетичні параметри можна використовувати для пояснень 

електрохімічної взаємодії чи можливості утворення твердих розчинів. 

Моделювання електронних структур бінарної сполуки Zr5Sn3 (СТ Mn5Si3) та 

потрійних Zr5Sn3Li, Zr5Sn3Mg з повністю заповненими октаедрами проводили, 

використовуючи метод лінійної комбінації атомних орбіталей в апроксимації 

атомних орбіталей (LT-LMTO-ASA). Для розрахунків електронної структури 

використані експериментальні кристалографічні дані. Максимальна функція 

локалізації електронної густини (ELF) знаходиться навколо атомів стануму, 

найнижча ‒ навколо атомів цирконію, які віддають свої електрони в 

електронний газ. При включенні атомів магнію в структуру спостерігаємо 

деякий перерозподіл локалізації електронної густини в напрямку атомів, що 

знаходяться в октаедрах 2b. Варто зазначити, що локалізація електронної 

густини навколо атомів літію є дещо меншою, ніж для атомів магнію. Це можна 

пояснити більшим значенням електронегативності для магнію, ніж для літію 

(Таблиця 1.2). Розподіл електронів навколо атомів магнію не є сферичним, а 

дещо зміщений до атомів Zr. Це зміщення вказує на наявність додаткової 

взаємодії між атомами Mg та Zr1, які утворюють октаедр [MgZr16]. Ця гіпотеза 

підтверджена також числом заселеності орбітального Гамільтоніана (СОНР) та 

інтегрованими розрахунками СОНР (-іСОНР) для отримання кількісної оцінки 

міцності зв’язку між різними типами атомів.  

Взаємодія між атомами Li та Zr в октаедрі є значно меншою за 

величиною енергії (-іСОНР = 0,414 еВ) (рисунок 5.15, б) у порівнянні із 

взаємодією атомів Mg та Zr (-іСОНР = 1,62 еВ) (рисунок 5.15, в). Ці структурні 

та енергетичні характеристики взаємодії можуть призводити до повільнішої 

дифузії магнію в матеріалі електродів і, як наслідок, матеріал демонструє гірші 

значення електрохімічних показників у порівнянні із літієм (експериментально 

підтверджено). Під час демагніювання (при процесах розряду) із електроду 

Zr5Sn3Mgx кількість магнію, що виходить із октаедрів є набагато меншою, так 

як необхідна значна енергія для компенсації енергії притягання атомів Mg до 

атомів Zr. 



181 Загальна густина станів чи індивідуальна для кожного із компонентів 

для бінарного чи тернарних фаз у валентній зоні демонструє високі значення 

густини d-станів для атомів Zr, p-станів для атомів Sn та s-станів для атомів Li, 

Mg. На рівні Фермі ми відзначаємо значну кількість станів, що вказує на 

домінуючий металічний тип провідності чи зв’язку у цих сполуках. 
 

 
Рис. 5.15 Функція електронної локалізації та діаграма заселеності енергетичних 

рівнів для фаз Zr5Sn3 (a), Zr5Sn3Li (б), Zr5Sn3Mg (в) 

 



182 ВИСНОВКИ 

1. На основі експериментального визначення складу сплавів встановлено, що вибір 

методу синтезу магнієвих сплавів залежить від компонентного складу зразка. 

Найбільш придатними методами, які забезпечують найменші втрати магнію, є 

твердофазний (спікання, використовуючи чисті компоненти чи лігатуру) та 

сплавляння пресованої шихти з компонентів. За допомогою методів 

рентгенофазового та рентгеноструктурного аналізу, енергодисперсійної 

рентгенівської спектроскопії, високотемпературної рентгенівської дифракції, 

диференційно-термічного аналізу вперше вивчено взаємодію компонентів та 

проведено пошук нових інтерметалідів у системах {La, Tb, Ti, Zr}‒Mg‒{Sn, Sb}, для 

окремих із них, а саме La–Mg–Sn, Ti–Mg–Sn та Ti–Mg–Sb, побудовано ізотермічні 

перерізи діаграм стану при 400 С в повному концентраційному інтервалі, а також 

досліджено тверді розчини на основі бінарного інтерметаліду Tb2Ni17. За 

результатами диференціального термічного аналізу та високотемпературної 

рентгенівської дифракції у двокомпонентній системі Ti–Sn уточнено температуру 

поліморфного перетворення α-Ti6Sn5 ↔ β-Ti6Sn5, що становить 380 ºС та 

температуру утворення бінарної сполуки Ti2Sn3 за перитектичною реакцією, що 

становить 769 ºС. 

2. За результатами уточнення кристалічної структури методами порошку та 

монокристалу та аналізу міжатомних віддалей встановлено, що синтезовані 

сполуки і тверді розчини характеризуються здебільшого металічним типом зв’язку 

між атомами. У більшості випадків, для обмежених твердих розчинів на основі 

бінарних фаз спостерігається утворення статистичних сумішей (Mg, Sn) чи (Mg, 

Sb), що пояснюється близькими значеннями їхніх атомних радіусів. Встановлено, 

що збільшення вмісту р-елементів (Sn, Sb) у структурах призводить до появи 

частки ковалентного зв’язку.  

3. Встановлено, що на ефективність електрохімічного літування досліджених фаз 

найбільший вплив мають їхня структура та фізико-хімічні характеристики 

компонентів. Найбільш придатними для електрохімічного літування є фази, які при 

включенні літію у структури бінарних сполук, утворюються впорядковані тверді 

розчини – надструктури: Mn5Si3 => Hf5CuSn3 та AuCu3 => CaTiO3. 



183 4.  На основі даних рентгенофазового аналізу та енергодисперсійної 

рентгенівської спектроскопії зразків після електрохімічного літування, 

встановлено, що здатність до заміщення компонентів сплаву на літій та зменшення 

ємності електродних матеріалів зростає у ряду: Mg<Al≈Sn<<Sb. Процеси 

заміщення атомів р-елементу на Li супроводжуються утворенням Li-вмісних 

бінарних сполук. Електродний матеріал на основі Zr5Sn3 демонструє ємність 160-

140 мА·год / г у літій-іонному ХДЕЕ та 110-90 мА·год / г в магній-іонному ХДЕЕ. 

5.  На основі результатів дослідження кулонівської ефективності гідрування та 

корозійної стійкості сплавів встановлено, найбільший вплив на їхню корозійну 

стабільність та ефективність електрохімічних процесів здійснюють s- (Li, Mg) та p-

(Аl, Sb, Bi) елементи. Сплави на основі La2Mg17 характеризуються невеликим 

значенням кулонівської ефективності та кількістю включеного Гідрогену; сплави 

на основі Tb2Ni17 демонструють вищі значення кількостей включеного Гідрогену та 

розрядної ємності. Максимальне значення кулонівської ефективності, що вдалося 

отримати, досягає 95 % для сплаву Tb2Ni15,6Li0,6Mg0,8 впродовж 50 циклів 

дослідження; cплав на основі Tb2Ni15,2Li0,6Mg0,6Sb0,6 демонструє кулонівську 

ефективність на рівні 83 % після 100 циклів дослідження. 

6. За результатами розрахунку електронної структури сполуки LaMgSn встановлено, що 

електронна густина сконцентрована навколо атомів Mg та Sn, що може пояснювати 

деяку ковалентну взаємодію між ними (полікатіонні Laδ+, поліаніонні [MgSn]δ- шари). 

Густина станів на рівні Фермі для сполуки LaMgSn вказує на домінуючий металічний 

тип провідності. У сполуці LaMgSn2 виявили частку ковалентного зв’язку, що 

проявляється в зменшених міжатомних віддалях (Sn1–Sn1) та підвищеній величині 

енергії між ними (-iCOHP = 1,918 еВ). Густина станів на рівні Фермі вказує на 

домінуючий металічний тип зв’язку із невеликою часткою ковалентного. 

7. За результатами розрахунку функції локалізації електронної густини для твердих 

розчинів Zr5Sn3Mx (М = Li, Mg) встановлено міцніше зв’язування між атомами Zr та 

Mg (-іСОНР = 1,62 еВ), ніж між Zr та Li (-іСОНР = 0,414 еВ). Експериментально 

підтверджено, що більше значення енергії взаємодії між атомами спричиняє 

слабшу мобільність магнію у фазі (магніювання-демагніювання), що 

відображається значеннями електрохімічних характеристик.  
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Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації: 
1. Stetskiv A. Structural peculiarities and electrochemical properties of R5M3  

(R = La, Gd; M = Ge, Sn) doped by lithium / A. Stetskiv, V. Kordan, I. Tarasiuk,  
O. Zelinska, V. Pavlyuk // Chem. Met. Alloys. – 2014. – Vol. 7, No. 1/2. – P. 106-111. 

Особистий внесок здобувача: проведення електрохімічного літіювання сплавів та 
обробка результатів електрохімічних досліджень здійснювалися самостійно, 
обговорення результатів проводилося за участю всіх авторів. 

2. Balińska A. Electrochemical and thermal insertion of lithium and magnesium into Zr5Sn3 /  
A. Balińska, V. Kordan, R. Misztal, V. Pavlyuk // J. Solid State  
Electrochem. – 2015. – Vol. 19, No. 8. – P. 2481-2490.  

Особистий внесок здобувача: синтез деяких зразків, вимірювання деяких їхніх 
електрохімічних властивостей здійснювалися самостійно; обговорення результатів, 
написання та оформлення статті проводилося спільно з усіма авторами. 

3. Kowalczyk G. Lithiation and magnesiation of R5Sn3 (R = Y and Gd) alloys /  
G. Kowalczyk, V. Kordan, A. Stetskiv, V. Pavlyuk // Intermetallics. – 2016. –  
Vol. 70. – P. 53-60.  

Особистий внесок здобувача: синтез окремих зразків, проведення їхніх 
електрохімічних досліджень здійснювалися самостійно; обговорення результатів, 
написання та оформлення статті проводилося спільно з усіма авторами. 

4. Kordan V. Electrochemical lithiation of the Ti5M3, Ti3M and Zr3M (M = Sn, Sb) binary 
intermetallics / V. Kordan, O. Zelinska, V. Pavlyuk, I. Oshchapovsky, R. Serkiz //  
Chem. Met. Alloys. – 2016. – Vol. 9, No. 1/2. – P. 84-91. 

Особистий внесок здобувача: синтез зразків, одержання дифрактограм, 
рентгенофазовий аналіз сплавів, проведення електрохімічних досліджень 
здійснювалися самостійно; отримання СЕМ-зображень та ЕДРС зразків спільно з 
інж. Серкізом Р.Я.; обговорення результатів проводилося за участю всіх авторів; 
написання та оформлення статті спільно з доц. Зелінською О.Я. 

5. Kordan V. Electrochemical hydrogenation of Tb2Ni17-xMx (M = Mg, Sn) phases /  
V. Kordan, O. Zelinska, V. Pavlyuk, V. Nytka, R. Serkiz // Chem. Met. Alloys. –  
2016. – Vol. 9, No. 3/4. – P. 153-157. 

Особистий внесок здобувача: синтез зразків, отримання дифрактограм 
здійснювалися спільно зі студ. Ниткою В.В., проведення рентгенофазового аналізу 
та електрохімічних досліджень здійснювалося самостійно; отримання СЕМ-
зображень та ЕДРС зразків спільно з інж. Серкізом Р.Я.; обговорення результатів 
проводилося за участю всіх авторів; написання та оформлення статті проводилося 
спільно з доц. Зелінською О.Я. 

6. Кордан В. Електрохімічне літування магнію та олова / В. Кордан, В. Павлюк,  
О. Зелінська // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2016. – Вип. 57, Ч. 1. – С. 148-154. 
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Особистий внесок здобувача: синтез зразків, одержання дифрактограм, 
рентгенофазовий аналіз зразків, проведення електрохімічних досліджень, 
здійснювалися самостійно; обговорення результатів, написання та оформлення 
статті проводилося спільно з усіма авторами. 

7. Кордан В. Реакції включення, розкладу та заміщення під час електрохімічної 
інтеркаляції літію у структури сполук Tb5Sn3 та Tb5Sb3 / В. Кордан,  
О. Зелінська, В. Павлюк // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. –  
2017. – Вип. 58, Ч. 1. – С. 108-116. 

Особистий внесок здобувача: синтез зразків, отримання дифрактограм, проведення 
рентгенофазового аналізу, проведення електрохімічних досліджень здійснювалися 
самостійно, обговорення результатів, написання та оформлення статті проводилося за 
участю всіх авторів. 

8. Тарасюк І. Електрохімічний синтез гідридів TbCo4,8М0,1Li0,1Нх (М = Ge, Sn) /  
І. Тарасюк, І. Стецьків, В. Кордан, В. Павлюк // Вісник Львівського університету. 
Серія хімічна. – 2017. – Вип. 58, Ч. 1. – С.117-123. 

Особистий внесок здобувача: проведення електрохімічних досліджень спільно із наук. 
сп. Тарасюком І.І. та студ. Стецьків І.А.; написання та оформлення статті спільно із 
наук. сп. Тарасюком І.І., обговорення результатів проводилося за участю всіх авторів. 

 
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1. Кордан В. М. Структурні та електрохімічні характеристики твердого розчину  
LaSn3-xMgx / В. М. Кордан, О. Я. Зелінська, В. В. Павлюк // Тези доповідей:  
XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участі закордонних учених, 7-11 
вересня 2014 р. – Одеса, 2014. – С. 193. (стендова доповідь). 

2. Кордан В. Електрохімічне літування фаз Z5Sn3 та Zr5NiSn3-xMgx / В. Кордан,  
О. Зелінська, В. Павлюк // Збірник наукових праць: XV Наукова конференція «Львівські 
хімічні читання–2015», 24-27 травня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 225. (стендова доповідь). 

3. Pavlyuk V. Thermal and electrochemical insertion magnesium into Zr5Sn3 /  
V. Pavlyuk, V. Kordan, A. Balińska, R. Misztal // Збірник наукових праць:  
XV Наукова конференція «Львівські хімічні читання–2015», 24-27 травня  
2015 р. – Львів, 2015. – С. 232. (стендова доповідь). 

4. Stetskiv A. Electrochemical lithiation and magnesiation of R5Sn3 (R = Y, Gd)  
alloys / A. Stetskiv, V. Kordan, G. Kowalczyk, B. Roźyńska-Kielbik // Збірник наукових 
праць: XV Наукова конференція «Львівські хімічні читання–2015» (Львів, 24-27 травня 
2015 року). – С. 233. (стендова доповідь). 

5. Zelinska O. Synthesis, structure and electrochemical hydrogenation of the  
RCo5-xZnx intermetallics / O. Zelinska, O. Hay, V. Kordan, V. Pavlyuk // Program and book of 
abstracts: The XX International Seminar on Physics and Chemistry of Solids, 12-15 September 
2015. – Lviv, 2015. – P. 14. (усна доповідь). 

6. Kordan V. Electrochemical insertion of lithium into tin and Magnesium / V. Kordan,  
V. Pavlyuk, O. Zelinska // Program and book of abstracts: The XX International Seminar on 
Physics and Chemistry of Solids, 12-15 September 2015. – Lviv, 2015. – P. 117. (стендова 
доповідь). 
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7. Kordan V. M. Effect of lithium and aluminium on the electrochemical hydrogenation of 

magnesium / V. M. Kordan, V. V. Pavlyuk, O. Ya. Zelinska, R. Ya. Serkiz // Збірник тез 
доповідей: Дев’ята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих 
учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення», 29-30 березня 2016 р. – 
Вінниця, 2016. – С. 73. (стендова доповідь). 

8. Kordan V. M. Electrochemical insertion of lithium into Ti3Sn / V. M. Kordan,  
O. I. Prokoplyuk, V. V. Pavlyuk, O. Ya. Zelinska, R. Ya. Serkiz // Тези доповідей: VIII 
Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські  
читання – 2016», 18-20 квітня 2016 р. – Харків, 2016. – С. 15-16. (стендова доповідь). 

9. Pavlyuk V. Hydrogenation, structural and electrochemical properties of Mg76Li12Al12 /  
V. Pavlyuk, W. Ciesielski, D. Kulawik, G. Kowalczyk, A. Balińska, W. Prochwicz,  
A. Folentarska, N. Pavlyuk, V. Kordan // Collected Abstracts: XIII International Conference 
on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, 25-29 September 2016. – Lviv, 2016. –  
P. 121. (стендова доповідь).  

10. Kordan V. M. Electrochemical hydrogenation of Tb2Ni17-xMx (M = Mg, Sn) phases /  
V. M. Kordan, V. V. Nytka, O. Ya. Zelinska, V. V. Pavlyuk, R. Ya. Serkiz // Collected 
Abstracts: XIII International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, 25-
29 September 2016. – Lviv, 2016. – P. 125. (стендова доповідь). 

11. Стецьків I. А. Електрохімічне гідрування сплавів TbCo4,8М0,1Li0,1 (М = Ge, Sn) / 
І. А. Стецьків, І. І. Тарасюк, В. М. Кордан, В. В. Павлюк. // Матеріали IV Всеукраїнської 
науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Фізика і хімія твердого 
тіла: стан, досягнення і перспективи», 28-29 жовтня 2016 р. – Луцьк, 2016. – С. 143-145. 
(стендова доповідь). 

12. Kordan V. M. Electrochemical synthesis of the hydrides Tb2Ni17-xLixHy and  
Tb2Ni17-x-yLixMgyHz / V. M. Kordan, V. V. Nytka, O. Ya. Zelinska, V. V. Pavlyuk,  
R. Ya. Serkiz // Book of Abstracts: X Ukrainian Scientific Conference for Students and Young 
Scientists with International Participation «Сurrent Chemical Problems», 27-29 March 2017. – 
Vinnytsia, 2017. – P. 90. (стендова доповідь). 

13. Kordan V. M. Electrochemical insertion of lithium into binary phases with TiAl3-type of 
structure / V. M. Kordan, O. R. Zhyshkovych, N. M. Davydyuk, O. Ya. Zelinska, 
V. V. Pavlyuk, R. Ya. Serkiz // Тези доповідей: IX Всеукраїнська наукова конференція 
студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2017», 18-20 квітня 2017 p. – 
Харків, 2017. – C. 18-19. (стендова доповідь). 

14. Кордан В. Система Mg–Ti–Sn при 400 ºС, електрохімічні властивості деяких бінарних 
сполук / В. Кордан, О. Прокоплюк, Д. Ганжа, О. Зелінська, В. Павлюк,  
Р. Серкіз // Збірник наукових праць: XVІ Наукова конференція «Львівські хімічні 
читання – 2017», 28-31 травня 2017 р. – Львів, 2017. – С. У17. (усна доповідь). 
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ДОДАТОК Б 

Таблиця 1 Результати РФА сплавів системи La–Mg–Sn 

Спостережені фази №  
Склад сплаву, 

ат % І ІІ ІІІ 

1 

La30Mg5Sn65 LaSn3 
a = 4,762(2) Å, 
V = 107,9(8) Å3 

LaSn2 
a = 4,4014(6) Å, 
b = 15,680(3) Å, 
c = 4,443(1) Å, 
V = 306,7(8) Å3 

LaMgSn2 
a = 8,378(1) Å, 
c = 12,406(3) Å, 
V = 870,8(3) Å3 

2 

La37,5Mg5Sn57,5 La3Sn5 
a = 10,301(3) Å, 
b = 8,292(3) Å, 
c = 10,607(4) Å, 
V = 906,1(4) Å3 

Невідома фаза LaSn2 
a = 4,424(1) Å, 
b = 15,834(3) Å, 
c = 4,520(1) Å, 
V = 316,72(9) Å3 

La2Sn5 
a = 4,621(2) Å, 
b = 35,708(5) Å, 
c = 4,682(1) Å, 
V = 772,6(4) Å3 

3 

La58Mg5Sn37 β-La5Sn3 
a = 9,450(2) Å, 
c = 6,900(1) Å, 
V = 533,6(7) Å3 

La5Sn4 
a = 8,45(1) Å, 
b = 16,24(1) Å, 
 c = 8,620(4) Å, 
V = 1184(1) Å 3 

LaMg2 
a = 8,8005(1) Å, 
V = 681,59(1) Å3 

Невідома фаза 

4 

La65Mg5Sn30 
 

LaMg 
a = 3,9624(7) Å, 
V = 62,21(2) Å3 

La3Sn 
a = 5,162(1) Å, 
V = 137,5(1) Å3 

β-La5Sn3 
a = 9,447(3) Å, 
с = 6,930(8) Å, 
V = 535,6(6) Å3 

5 

La20Mg10Sn70 LaSn3 
a = 4,759(2) Å,  
V = 107,8(1) Å3 

Sn 
a = 5,818(2) Å,  
c = 3,174(2) Å, 
V = 107,4(1) Å3 

– 

6 

La25Mg10Sn65 LaSn3 
а = 4,7597(4) Å, 
V = 107,8(2) Å3 

Sn 
а = 5,8293(1) Å, 
с = 3,1802(6) Å, 
V = 108,0(7) Å3 

Mg2Sn 
а = 6,7611(2) Å, 
V = 309,0(1) Å3 

7 

La37,5Mg10Sn52,5 La3Sn5 
a = 10,284(4) Å, 
b = 8,260(4) Å, 
c = 10,577(5) Å, 
V = 898,5(6) Å3 

La2Sn5 
a = 4,632(4) Å, 
b = 35,779(9) Å, 
c = 4,685(2) Å, 
V = 776,6(7) Å3 

Невідома фаза 

8 

La40Mg10Sn50 
 

La3Sn5 
a = 10,341(7) Å, 
b = 8,300(7) Å, 
c = 10,64(1) Å, 
V = 913,6(2) Å 3 

LaSn 
a = 4,785(3) Å, 
b = 11,95(1) Å, 
c = 4,432(4) Å, 
V = 253,4(3) Å3 

Невідома фаза 

9 
La20Mg12Sn68 LaSn3 

а = 4,770(1) Å, 
V = 108,56(9) Å3 

Невідома фаза 
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10 

La35Mg15Sn50 LaSn2 
a = 4,434(5) Å, 
b = 15,88(1) Å, 
с = 4,515(4) Å, 
V = 317,9(1) Å3 

LaSn3 
a = 4,769(2) Å, 
V = 108,4(6) Å3 – 

11 

La37,5Mg15Sn47,5 La3Sn5 
a = 10,291(3) Å, 
b = 8,270(4) Å, 
c = 10,581(5) Å, 
V = 900,5(5) Å3 

LaSn2 
a = 4,424(2) Å, 
b = 15,821(7) Å, 
c = 4,512(2) Å, 
V = 315,8(2) Å3 

La2Sn3 
a = 6,507(3) Å, 
b = 8,577(6) Å, 
c = 11,296(6) Å, 
α = 107,26(4)º,  
β = 96,74(4)º, 
γ = 100,04(5)º, 
V = 583,2(4) Å3 

Невідома фаза 

12 

La10Mg20Sn70 LaSn3 
a = 4,756(2) Å,  
V = 107,6(2) Å 3 

Sn 
a = 5,816(2) Å,  
c = 3,173(2) Å, 
V = 107,3(1) Å3 

Mg2Sn 
a = 6,734(1) Å, 
V = 305,3(2) Å3 

13 

La20Mg20Sn60 LaSn3 
a = 4,759(1) Å,  
V = 107,8(1) Å3 

β-Sn 
a = 5,820(1) Å,  
c = 3,176(2) Å, 
V = 107,6(1) Å3 

Mg2Sn 
а = 6,740(3) Å, 
V = 306,2(4) Å3 

14 

La25Mg20Sn55 LaSn3 
a = 4,7788(5) Å, 
V = 109,0(1) Å3 

LaMgSn2 
a = 8,380(3) Å, 
c = 12,405(8) Å, 
V = 871,2(6) Å3 

Невідома фаза 

15 
La28Mg20Sn52 LaSn3 

а = 4,7653(7) Å, 
V = 108,0(2) Å3 

Mg2Sn 
а = 6,768(1) Å, 
V = 310,0(1) Å3 

Sn 
а = 5,8354(9) Å, 
с = 3,1836(6) Å, 
V = 108,4(1) Å3 

16 

La37,5Mg20Sn42,5 La3Sn5 
a = 10,284(4) Å, 
b = 8,255(4) Å, 
c = 10,582(5) Å, 
V = 898,4(5) Å3 

LaMgSn 
a = 7,801(5) Å, 
b = 4,684(2) Å, 
c = 9,138(4) Å, 
V = 333,9(2) Å3 

LaSn2 
a = 4,418(1) Å, 
b = 15,815(4) Å, 
c = 4,514(1) Å, 
V = 315,4(1) Å3 

Невідома фаза 

17 

La50Mg20Sn30 LaMg 
a = 3,9704(4) Å, 
V = 62,50(9) Å3 
 

β-La5Sn3 
а = 9,442(4) Å, 
с = 6,916(6) Å, 
V = 534,1(4) Å3 

Невідома фаза 

18 

La55Mg20Sn25 β-La5Sn3 
a = 9,436(6) Å, 
c = 6,94(1) Å, 
V = 535,2(8) Å3 

La3Sn 
a = 5,107(2) Å, 
V = 133,2(1) Å3 

LaMg 
a = 3,9670(9) Å, 
V = 62,43(4) Å3 

19 

La65Mg20Sn15 LaMg 
a = 3,9706(6) Å, 
V = 62,60(3) Å3 

La3Sn 
a = 5,123(1) Å, 
V = 134,50(9) Å3 

β-La 
a = 5,307(2) Å, 
V = 149,5(2) Å3 

β-La5Sn3 
a = 9,441(1) Å, 
с = 6,928(2) Å, 
V = 534,8(6) Å3 

 
 

 



 213 
Продовження Таблиці 1 

20 

La25Mg25Sn50 LaMgSn2 
a = 8,3951(4) Å, 
c = 12,5276(9) Å, 
V = 882,87(4) Å3 

LaSn3 
a = 4,7802(9) Å, 
V = 109,23(5) Å3 

– 

21 
La40Mg25Sn35 LaMg 

a = 3,9718(9) Å, 
V = 62,6(6) Å 3 

Невідома фаза – 

22 

La60Mg25Sn15 β-La5Sn3 
a = 9,459(2)Å, 
c = 6,988(3) Å, 
V = 541,6(3) Å3 

LaMg 
a = 3,9831(4) Å, 
V = 63,19(2) Å3 

La3Sn 
a = 5,114(2) Å, 
V = 133,7(1) Å3 

23 

La10Mg30Sn60 LaSn3 
a = 4,758(2) Å,  
V = 107,7(1) Å3 

Sn 
a = 5,820(2) Å,  
c = 3,175(2) Å, 
V = 107,5(1) Å3 

Mg2Sn 
a = 6,734(1) Å, 
V = 305,3(2) Å3 

24 
La25Mg30Sn45 LaSn3 

а = 4,75695(7) Å, 
V = 107,64(3) Å3 

Mg2Sn 
a = 6,7595(1) Å, 
V = 308,8(5) Å3 

– 

25 

La30Mg30Sn40 Mg2Sn 
а = 6,738(2) Å, 
V = 305,9(3) Å3 

LaMgSn 
a = 7,803(5) Å, 
b = 4,689(1) Å, 
с = 9,148(3) Å, 
V = 334,8(4) Å3 

– 

26 

La33Mg30Sn37 LaMgSn 
a = 7,810(1) Å, 
b = 4,689(2) Å, 
с = 9,151(7) Å, 
V = 335,2(4) Å3 

Mg2Sn 
а = 6,7422(7) Å, 
V = 306,48(6) Å3 

Невідома фаза 

27 

La40Mg30Sn30 LaMgSn 
a = 7,760(2) Å, 
b = 4,686(3) Å, 
c = 9,139(9) Å, 
V = 332,3(2) Å 3 

LaSn3 
a = 4,772(2) Å, 
V = 108,6(1) Å3 

Невідома фаза 

28 

La50Mg30Sn20  β-La5Sn3 
a = 9,440(6) Å, 
c = 6,940(1) Å, 
V = 535,7(7) Å3 

LaMg 
a = 3,970(1) Å, 
V = 62,59(6) Å3 

La3Sn 
a = 5,125(1) Å, 
V = 134,64(9) Å3 

29 

La25Mg35Sn40 LaMgSn2 
a = 8,390(1) Å, 
c = 12,405(2) Å, 
V = 873,2(2) Å3 

LaMgSn 
a = 7,771(2) Å, 
b = 4,674(3) Å, 
c = 9,140(4) Å, 
V = 331,9(4) Å 3 

– 

30 

La10Mg40Sn50 LaSn3 
a = 4,759(1) Å,  
V = 107,9(1) Å3 

β-Sn 
a = 5,819(1) Å, 
c = 3,174(1) Å, 
V = 107,5(1) Å3 

Mg2Sn 
a = 6,733(1) Å, 
V = 305,2(2) Å3 
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31 

La45Mg40Sn15 LaMg 
a = 3,971(1) Å, 
V = 62,61(6) Å3 

β-La5Sn3 
a = 9,434(4) Å, 
c = 6,952(7) Å, 
V = 535,9(5) Å3 

La3Sn 
a = 5,107(1) Å, 
V = 133,19(9) Å3 

32 

La50Mg40Sn10 LaMg 
a = 3,998(1) Å, 
V = 63,91(6) Å3 

LaMgSn 
a = 7,804(3) Å, 
b = 4,682(1) Å, 
c = 9,133(3) Å, 
V = 333,7(1) Å3 

LaMg2 
a = 8,822(2) Å, 
V = 686,8(4) Å3 

33 

La20Mg45Sn35 Mg2Sn 
a = 6,743(2) Å, 
V = 306,5(8) Å3 

LaMgSn 
a = 7,840(1) Å, 
b = 4,690(2) Å, 
c = 9,136(8) Å, 
V = 335,9(6) Å 3 

Невідома фаза 

34 

La10Mg50Sn40 LaMgSn 
a = 7,809(6) Å, 
b = 4,700(3)Å, 
c = 9,170(6) Å, 
V = 336,6(3) Å3 

Mg2Sn 
a = 6,7517(9) Å, 
V = 307,7(1) Å3 

La6Mg23Sn 
a = 14,715(3) Å, 
V = 3186,3(9) Å3 

LaMg3 
a = 7,491(1) Å, 
V = 420,5(2) Å3 

35 

La25Mg50Sn25 LaMgSn 
a = 7,77(2) Å, 
b = 4,693(3) Å, 
c = 9,108(8) Å, 
V = 332,3(8) Å3 

LaMg 
а = 3,969(1) Å; 
V = 62,54(5) Å3 

Mg2Sn 
а = 6,740(2) Å 
V = 306,3(2) Å3 

36 
La30Mg50Sn20 Mg2Sn 

а = 6,747(2) Å, 
V = 3,071(2) Å3 

LaMg 
а = 3,967(1) Å, 
V = 62,46(6) Å3 

LaMg3 
a = 7,484(2) Å, 
V = 419,2(3) Å3 

LaMg2 
a = 8,8130(2) Å, 
V = 684,49(8) Å3 

37 
La10Mg60Sn30 Mg2Sn 

а = 6,744(1) Å, 
V = 307,0(3) Å3 

LaMg3 
а = 7,478(3) Å, 
V = 418,3(5) Å3 

LaMg 
а = 3,9720(9) Å, 
V = 62,66(5) Å 3 

38 
La20Mg60Sn20 LaMg3 

а = 7,478(3) Å, 
V = 418,3(5) Å3 

Mg2Sn 
а = 6,743(5) Å, 
V = 3,069(6) Å3 

LaMg 
а = 3,972(1) Å, 
V = 62,6(7) Å3 

39 
La25Mg60Sn15 LaMg3 

а = 7,472(2) Å, 
V = 417,3(4) Å3 

Mg2Sn 
а = 6,741(1) Å, 
V = 306,4(3) Å3 

LaMg  
а = 3,968(1) Å, 
V = 62,52(5) Å3 

LaMg2 
a = 8,7956(2) Å, 
V = 680,45(8) Å3  

40 

La33,3Mg62,5Sn5 LaMg2 
a = 8,8313(9) Å, 
V = 688,7(2) Å3 

LaMgSn 
a = 7,804(6) Å, 
b = 4,693(2) Å, 
c = 9,142(4) Å, 
V = 334,9(2) Å3 

LaMg 
a = 4,000(1) Å, 
V = 64,00(5) Å3 

LaMg3 
a = 7,503(1)Å, 
V =  422,4(2) Å3 

41 
La25Mg63Sn12 Mg2Sn 

а = 6,742(2) Å, 
V = 306,5(2) Å3 

La6Mg23Sn 
a = 14,717(2) Å, 
V = 3187,5(8) Å3 

LaMg3 
a = 7,474(1) Å, 
V = 417,6(2) Å3 

LaMg 
а = 3,9663(9) Å, 
V = 62,40(5) Å3 
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42 
La25Mg65Sn10 LaMg2 

a = 8,7930(3) Å, 
V = 679,05(7) Å3  

La6Mg23Sn  
a = 14,711(1) Å, 
V = 3183,6(2) Å3 

LaMg3 
a = 7,472(2) Å, 
V = 417,1(8) Å3 

Mg2Sn 
a = 6,741(2) Å, 
V = 306,1(1) Å3 

43 
La10Mg70Sn20 Mg2Sn 

а = 6,740(2) Å, 
V = 306,1(8) Å3 

LaMg3 
а = 7,478(3) Å,  
V = 417,1(7) Å3 

La6Mg23Sn 
a = 14,702(2) Å, 
V = 3177,8(8) Å3 

LaMg 
a = 3,9720(9) Å, 
V = 62,61(6) Å3 

44 

La10Mg85Sn5 La2Mg17 
a = 10,359(3) Å, 
с = 10,31(1) Å, 
V = 958,1(1) Å3 

Mg2Sn 
а = 6,744(2) Å, 
V = 306,7(2) Å3 

Mg 
a = 3,2074(6) Å, 
с = 5,2098(8) Å, 
V = 46,41(1) Å3 

LaMg3 
a = 7,481(2) Å, 
V = 418,7(3) Å3 

45 

La12Mg85Sn3 La6Mg23Sn 
a = 14,718(1) Å, 
V = 3188,2(1)Å3 

La2Mg17 
a = 10,343(1) Å, 
c = 10,272(1) Å, 
V = 95216(1) Å3 

– 

46 

La10,5Mg85,5Sn4 La2Mg17 
a = 10,3478(6) Å, 
c = 10,2728(7)Å, 
V = 952,6(1) Å3 

– – 

47 

La5Mg90Sn5 LaMg~11 
a = 10,337(2) Å, 
b = 10,352(2) Å, 
c = 77,484(6) Å, 
V = 8291(4) Å3 

Mg 
a = 3,2170(3) Å, 
с = 5,2134(4) Å, 
V = 46,72(1) Å3 

– 

48 
La25Sn75 LaSn3 

a = 4,7690(4) Å, 
V = 108,46(3) Å3 

– – 

49 

La37,5Sn 62,5  La3Sn5 
a = 10,332(6) Å, 
b = 8,323(6) Å, 
c = 10,627(7) Å, 
V = 913,9(8) Å3 

La3Sn7 
a = 4,556(1) Å, 
b = 6,154(1) Å, 
c = 4,668(1) Å, 
V = 130,89(5) Å3 

– 

50 

La62,5Sn37,5 β-La5Sn3 
а = 9,406(2) Å,  
с = 6,923(2)Å,  
V = 530,5(2) Å3 

α-La5Sn3 
а = 12,689(3) Å, 
с = 6,279(3) Å,  
V = 1011,1(5) Å3 

– 

51 
La75Sn25 La3Sn 

a = 5,223(1) Å, 
V = 142,67(1) Å3 

– – 

52 
La50Mg50 LaMg 

a = 3,972(1) Å, 
V = 62,66(6) Å3 

– – 

53 

La10,5Mg89,5 La2Mg17 
a = 10,339(1) Å, 
c = 10,259(1) Å, 
V = 949,7(2) Å3 

LaMg3 
a = 7,4807(5) Å, 
V = 418,63(8) Å3 

LaMg2 
a = 8,7851(3) Å, 
V = 678,01(7) Å3 
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Таблиця 2 Результати РФА сплавів системи Ti–Mg–Sn 

Спостережувані фази № 
спл. 

Склад сплаву, ат 
% 

І ІІ ІІІ 

1 Ti40Mg3Sn57 

Ti2Sn3 
a = 5,969(3) Å, 
b = 20,02(1) Å, 
с = 7,044(4) Å, 
V = 842,1(7) Å 3 

β-Ti6Sn5 
a = 9,216(4) Å, 
с = 5,700(2) Å, 
V = 419,3(3) Å 3 

– 

2 Ti62,5Mg4Sn34,5 

Ti5Sn3 
a = 8,038(1) Å, 
с = 5,435(1) Å, 

V = 304,13(9) Å3 

Ti2Sn 
a = 4,6614(8) Å, 
с = 5,692(1) Å, 

V = 107,11(4) Å3 

– 

3 Ti50Mg4Sn45 

β-Ti6Sn5 
a = 9,216(4) Å, 
с = 5,694(2) Å, 
V = 418,8(3) Å3 

Ti2Sn3 
a = 5,965(2) Å, 
b = 20,040(6) Å, 
с = 7,028(3) Å, 
V = 840,3(3) Å3 

– 

4 Ti40Mg4Sn56 

Ti2Sn3 
a = 5,969(3) Å, 
b = 20,02(1) Å, 
с = 7,044(4) Å, 
V = 842,1(7) Å3 

β-Ti6Sn5 
a = 9,216(4) Å, 
с = 5,700(2) Å, 
V = 419,3(3) Å3 

– 

5 Ti62,5Mg5Sn32,5 

Ti5Sn3 
a = 8,050(2) Å, 
с = 5,442(2) Å, 
V = 305,4(1) Å 3 

Ti2Sn 
a = 4,657(1) Å, 
с = 5,707(5) Å, 
V = 107,2(1) Å 3 

β-Ti6Sn5* 
a = 9,247(1) Å, 
с = 5,706(2) Å, 
V = 422,5(1) Å 3 

6 Ti40Mg5Sn55 

β-Ti6Sn5 
a = 9,244(1) Å, 
с = 5,709(2) Å, 
V = 422,5(1) Å3 

Ti2Sn3 
a = 5,967(1) Å, 
b = 20,031(5) Å, 
с = 7,034(2) Å, 
V = 840,8(3) Å3 

Mg2Sn 
a = 6,734(2) Å, 
V = 305,4(2) Å3 

7 Ti55Mg5Sn40 

Ti5Sn3 
a = 8,024(2) Å, 
с = 5,442(2) Å, 
V = 303,5(2) Å 3 

β-Ti6Sn5 
a = 9,234(1) Å, 
с = 5,707(2) Å, 
V = 421,4(1) Å 3 

Mg2Sn 
a = 6,730(1) Å, 
V = 304,9(1) Å 3 

8 Ti80Mg5Sn15 

Ti3Sn 
a = 5,911(1) Å, 
с = 4,755(1) Å, 
V = 143,9(1) Å3 

α-Ti 
a = 2,965(1) Å, 
с = 4,745(2) Å, 
V = 36,1(1) Å3 

Mg2Sn 
a = 6,746(1) Å, 
V = 307,1(2) Å 3 

9 Ti75Mg5Sn20 

Ti3Sn 
a = 5,9266(9) Å, 
с = 4,7712(8) Å, 
V = 145,14(5) Å3 

α-Ti 
a = 2,9588(5) Å, 
с = 4,749(1) Å, 
V = 36,00(1) Å3 

– 

10 Ti40Mg6Sn54 

Ti2Sn3 
a = 5,970(2) Å, 
b = 20,045(5) Å, 
с = 7,033(4) Å, 
V = 841,7(3) Å3 

β-Ti6Sn5 
а = 9,234(1) Å, 
с = 5,704(1) Å, 
V = 421,2(1) Å3 

Mg2Sn 
а = 6,746(1) Å, 
V = 307,0(1) Å3 
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11 Ti64Mg6Sn30 

Ti2Sn 
a = 4,657(4) Å, 
с = 5,708(3) Å,, 
V = 107,2(2) Å3 

Ti3Sn 
a = 5,959(3) Å, 
с = 4,751(3) Å, 
V = 146,1(1) Å3 

Mg2Sn 
a = 6,752(2) Å, 
V = 307,8(2) Å3 

12 Ti70Mg7Sn23 

Ti2Sn 
a = 4,655(1) Å, 
с = 5,687(1) Å, 
V = 106,7(3) Å3 

Ti3Sn 
a = 5,920(1) Å, 
с = 4,765(1) Å, 
V = 144,6(6) Å3 

Mg2Sn* 
a = 6,730(2) Å, 
V = 304,8(3) Å3 

13 Ti65Mg7Sn28 

Ti5Sn3 
a = 8,046(1) Å, 
c = 5,438(1) Å, 

V = 304,96(9) Å3 

Mg2Sn 
a = 6,7526(9) Å, 
V = 307,9(1) Å3 

Ti2Sn 
a = 4,6623(8) Å, 
c = 5,693(1) Å, 

V = 107,18(4) Å3 

14 Ti55Mg7Sn42 

β-Ti6Sn5 
a = 420,06(7) Å, 
с = 5,7028(7) Å 
V = 420,06(7) Å3 

Ti5Sn3 
a = 8,1026(8) Å, 
c = 5,5059(8) Å, 
V = 313,05(6) Å3 

– 

15 Ti80Mg10Sn10 

Ti3Sn 
a = 5,9290(8) Å, 
с = 4,7595(7) Å, 
V = 144,89(4) Å3 

α-Ti 
a = 2,9588(5) Å, 
с = 4,747(1) Å, 
V = 35,99(1) Å3 

Mg2Sn 
a = 6,7272(7) Å, 
V = 304,45(9) Å3 

16 Mg10Ti40Sn50 

β-Ti6Sn5 
a = 9,2104(6) Å, 
c = 5,6985(4) Å, 
V = 418,65(4) Å3 

Ti2Sn3 
a = 5,9583(3) Å, 
b = 19,9329(9) Å, 
c = 7,0528(5) Å, 
V = 837,64(6) Å3 

Sn* 

a = 5,8184(7) Å, 
c = 3,1753(6) Å, 
V = 107,50(2) Å3 

17 Ti54Mg10Sn36 

β-Ti6Sn5 
a = 9,201(1) Å,  
c = 5,684(2) Å, 
V = 416,8(1) Å3 

Ti2Sn3 
a = 5,950(1) Å, 
b = 19,985(3) Å, 
c = 7,018(2) Å, 
V = 834,7(3) Å3 

Mg2Sn 
a = 6,736(1) Å, 
V = 305,7(1) Å3 

18 Ti30Mg10Sn60 

β-Ti6Sn5 
a = 9,211(2) Å, 
c = 5,683(2) Å, 
V = 417,7(2) Å3 

Ti5Sn3  
a = 8,039(1) Å, 
c = 5,436(1) Å, 

V = 304,31(9) Å3 

Mg2Sn 
a = 6,7421(6) Å, 
V = 306,47(8) Å3 

19 Ti45Mg10Sn45 

Ti2Sn3 
a = 5,952(1) Å, 

b = 19,978(4) Å, 
c = 7,032(3) Å, 
V = 836,3(3) Å3 

β-Ti6Sn5 
a = 9,211(1) Å, 
c = 5,682(2) Å, 
V = 417,5(1) Å3 

Mg2Sn  
a = 6,7396(9) Å, 
V = 306,1(1) Å3 

20 Ti25Mg15Sn60 

Sn 
a = 5,823(2) Å, 
с = 3,172(2) Å, 
V = 107,6(6) Å3 

Ti2Sn3 
a = 5,978(4) Å, 
b = 20,01(1) Å, 
с = 7,050(7) Å, 
V = 843,5(9) Å3 

– 

21 Ti1Mg20Sn70 

Sn 
a = 5,8153(6) Å, 
c = 3,1709(8) Å, 
V = 107,23(3) Å3 

Ti2Sn3 
a = 5,946(2) Å, 

b = 19,967(4) Å, 
c = 7,029(3) Å, 
V = 834,6(4) Å3 

β-Ti6Sn5
* 

a = 9,206(2) Å, 
c = 5,684(2) Å, 
V = 417,2(2) Å3 
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22 Ti45Mg20Sn35 

Mg2Sn 
a = 6,752(1) Å, 
V = 307,9(1) Å3 

Ti2Sn 
a = 4,660(4) Å, 
с = 5,685(6) Å, 
V = 106,9(2) Å3 

Ti5Sn3 
a = 8,058(8) Å, 
с = 5,454(1) Å, 
V = 306,7(7) Å3 

23 Ti25Mg25Sn50 

β-Ti6Sn5 
a = 9,223(2) Å, 
c = 5,690(3) Å, 
V = 419,2(2) Å3 

Ti2Sn3 
a = 5,966(1) Å, 

b = 19,987(4) Å, 
c = 7,033(2) Å, 
V = 838,8(3) Å3 

Mg2Sn 
a = 6,7476(8) Å, 
V = 307,2(1) Å3 

Sn* 

24 Ti30Mg30Sn40 

β-Ti6Sn5 
a = 9,208(2) Å, 
c = 5,683(3) Å, 
V = 417,3(2) Å3 

Ti2Sn3 
a = 5,959(1) Å, 

b = 19,992(3) Å, 
c = 7,041(2) Å, 
V = 838,9(2) Å3 

Sn* 

a = 5,8185(8) Å,  
c = 3,1718(7) Å,  
V = 107,38(3) Å3 

25 Ti20Mg30Sn50 

Sn 
a = 5,8130(7) Å, 
c = 3,1649(9) Å, 
V = 106,94(3) Å3 

Ti2Sn3 
a = 5,943(1) Å, 

b = 19,957(3) Å, 
c = 7.002(2) Å, 
V = 830,7(3) Å3 

Mg2Sn 
a = 6,742(1) Å, 
V = 306,5(1) Å3 

26 Ti33Mg34Sn33 

Mg2Sn 
a = 6,7518(2)Å, 
V = 307,98(6) Å3 

Mg3Sn1,67
* 

a = 13,252(1) Å, 
c = 13,3901(9) Å, 
V = 2036,7(3) Å3 

Ti5Sn3 
a = 8,0708(7) Å, 
c = 5,4902(9) Å, 
V =309,71(6) Å3 

Sn* 

27 Ti10Mg50Sn40 

Ti2Sn3 
a = 5,9621(5) Å, 
b = 19,981(1) Å, 
c = 7,0490(8) Å, 
V = 839,78(9) Å3 

Mg3Sn1,67
* 

a =13,223(1) Å, 
c = 13,3516(9) Å, 
V = 2021,9(3) Å3 

β-Ti6Sn5 
a = 9,2147(8) Å, 
c = 5,690(1) Å, 

V = 418,43(8) Å3 

Mg2Sn* 

28 Ti10Mg60Sn30 

Mg2Sn 
a = 6,7559(5) Å, 
V = 308,35(6) Å3 

Mg3Sn1,67
* 

a =13,212(1) Å, 
c = 13,302(2) Å, 
V = 2011,0(4) Å3 

β-Ti6Sn5 
a = 9,211(1) Å, 
c = 5,688(2) Å, 
V = 417,9(1) Å3 

Ti2Sn3
* 

 

29 Ti20Mg60Sn20 

Mg3Sn1,67
* 

a = 13,185(3) , 
c = 13,300(3) , 

V =2002,5(9) Å3 

Mg2Sn 
a = 6,749(1) Å, 
V = 307,4(1) Å3 

Ti2Sn3 
a = 5,947(2) Å, 
b = 19,946(5) Å, 
c = 7,024(2) Å, 
V = 833,2(3) Å3 

β-Ti6Sn5
* 

30 Ti20Mg75Sn5 

Mg 
a = 3,2021(4) Å, 
с = 5,198(1) Å, 
V = 46,16(1) Å3 

Mg2Sn 
a = 6,7470(8) Å, 
V = 307,1(1) Å3 

Ti3Sn 
a = 5,930(1) Å, 
c = 4,7678(9) Å, 
V = 145,20(5) Å3 

31 Ti10Mg80Sn10 

Mg 
a = 3,2075(4) Å, 
с = 5,193(1) Å, 
V = 46,27(1) Å3  

Mg2Sn 
a = 6,7420(5) Å, 
V = 306,46(7) Å, 

Mg3Sn1,67
* 

a = 13,2352(9) Å, 
c = 13,3620(9) Å, 
V = 2027,0(3) Å3 

32 Ti5Mg85Sn10 

Mg 
a = 3,2074(5) Å, 
с = 5,2098(9) Å, 
V = 46,41(1) Å3 

Mg2Sn 
a = 6,7553(6) Å, 
V = 308,28(8) Å3 – 
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33 Mg67Sn33 

Mg2Sn 
a = 6,7585(1) Å, 
V = 308,71(1) Å3 

Mg3Sn1,67
* 

a = 13,2150(9) Å, 
c = 13,3391(8) Å, 
V = 2017,4(3) Å3 

Sn 
a = 5,8232(3) Å,  
c = 3,1790(3) Å,  
V = 107,80(1) Å3 

34 Ti40Sn60 

Ti2Sn3 
a = 5,9422(4) Å, 
b = 19,907(1) Å, 
c = 7,0130(9) Å, 
V = 829,6(1) Å3 

– – 

35 Ti54,5Sn45,5 

β-Ti6Sn5 
a = 9,2259(3) Å, 
c = 5,7047(3) Å, 
V = 420,52(3) Å3 

– – 

36 Ti62,5Sn37,5 

Ti5Sn3 
a = 7,998(3) Å, 
с = 5,420(3) Å, 
V = 300,3(2) Å3 

β-Ti6Sn5 (сліди) 
a = 9,210(2) Å, 
c = 5,697(2) Å, 
V = 418,6(2) Å3 

-Ti* 
a = 2,940(6) Å, 
c = 4,696(1) Å, 
V = 35,1(5) Å3 

37 Ti66Sn33 

Ti2Sn 
а = 4,6596(3) Å,  
с = 5,6918(6) Å, 
V = 107,02(2) Å3 

– – 

38 Ti75Sn25 

Ti3Sn 
a = 5,901(1) Å, 
c = 4,745(1) Å, 
V = 143,1(1) Å3 

α-Ti (сліди) 
a = 2,949(1) Å, 
c = 4,709(2) Å, 
V = 35,5(2) Å3 

– 

* - фази, які є стабілізованими, чи не знаходяться в стані рівноваги 
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Таблиця 3 РФА сплавів системи Ti–Mg–Sb 

Спостережувані фази № 
спл. 

Склад сплаву, 
ат % І ІІ ІІІ, IV 

1 Ti30Mg5Sb65 

TiSb2 
a = 6,652(1) Å, 
c =5,809(1) Å, 
V = 257,0(1) Å3 

Sb 
a = 4,311(1) Å, 
c = 11,140(1) Å, 
V = 179,29(1) Å3 

– 

2 Ti40Mg5Sb55 

Ti5Sb8 
a = 6,537(1) Å, 
c = 26,543(9) Å, 
V = 1134,5(5) Å3 

TiSb2 
a = 6,6483 Å, 

c =5,8062(9) Å, 
V = 256,63(5) Å3 

– 

3 Ti45Mg5Sb50 

Ti5Sb8 
a = 6,531(1) Å, 
c = 26,548(4) Å, 
V = 1132,3(4) Å3 

~TiMgSb 
a = 6,215(4) Å, 
V = 240,0(4) Å3 

TiSb 
a = 4,070(1) Å, 
c = 6,312(2) Å, 
V = 90,55(8) Å3 

4 Ti55Mg5Sb40 

TiSb 
a = 4,069(2) Å, 
c = 6,310(3) Å, 
V = 90,47(2) Å3 

Ti5Sb3 
 a = 10,164(5) Å,  
b = 8,343(3) Å, 
c = 7,116(6) Å, 
V = 603,4(6) Å3 

Ti10,84Sb7,73 
a = 14,537(5) Å, 
b = 5,618(3) Å, 
c = 17,634(3) Å, 
V = 1440,1(5) Å3 

5 Ti60Mg5Sb35 

Ti5Sb3 
a = 10,170(4) Å,  
b = 8,338(4) Å, 
c = 7,109(1) Å, 
V = 602,8(6) Å3 

Ti10,84Sb7,73 
a = 14,530(6) Å, 
b = 5,611(2) Å, 
c = 17,631(5) Å, 
V = 1437,4(8) Å3 

– 

6 Ti50Mg10Sb40 

Ti5Sb3 
a = 10,163(1) Å,  
b = 8,342(4) Å, 
c = 7,119(3) Å, 
V = 603,5(2) Å3 

Ti10,84Sb7,73 
a = 14,528(2) Å, 
b = 5,614(2) Å, 
c = 17,630(6) Å, 
V = 1437,9(6) Å3 

~TiMgSb 
a = 6,227(1) Å, 
V = 241,4(1) Å3 

7 Ti70Mg10Sb20 

Ti3Sb 
a = 5,218(1) Å, 
V = 142,1(1) Å3 

α-Mg3Sb2 
a = 4,567(5)Å, 
с = 7,205(2) Å, 
V = 130,1(2) Å 3 

Ti2Sb 
a = 4,004(3) Å,  
c = 14,81(1) Å, 
V = 237,4(9) Å3 

α-Ti  
a = 2,973(1) Å, 
c = 4,704(1) Å, 
V = 36,00(1) Å3 

8 Ti70Mg15Sb15 

α-Ti  
a = 2,9718(4) Å, 
c = 4,698(1) Å, 
V = 35,94(1) Å3 

Ti3Sb 
a = 5,2175(9) Å, 
V = 142,03(8) Å3 

α-Mg3Sb2 
a = 4,565(4)Å, 
с = 7,201(3) Å, 
V = 130,9(8) Å 3 

9 Ti45Mg25Sb30 

Ti10,84Sb7,73 
a = 14,529(7) Å, 
b = 5,617(7) Å, 
c = 17,627(4) Å, 
V = 1438(1) Å3 

α-Mg3Sb2 
a = 4,564(1)Å, 
с = 7,200(1) Å, 
V = 130,8(1) Å 3 

~TiMgSb 
a = 6,2262(8) Å, 
V = 241,36(8) Å3 

10 Ti50Mg30Sb20 

~TiMgSb 
a = 6,2257(8) Å, 
V = 241,31(9) Å3 

Ti3Sb 
a = 5,2157(5) Å, 
V = 141,88(4) Å3 

α-Ti  
a = 2,9722(4) Å, 
c = 4,702(1) Å, 
V = 35,97(1) Å3 

α-Mg3Sb2 
a = 4,5640(4)Å, 
с = 7,201(1) Å, 

V = 129,90(6) Å 3 
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11 Ti33Mg34Sb33 

~TiMgSb 
a = 6,2143(4) Å, 
V = 239,99(5) Å 3 

Sb 
a = 4,2259(6) Å, 
c = 10,886(1) Å, 
V = 168,37(5) Å3 

α-Mg3Sb2 
a = 4,5642(4)Å, 
с = 7,203(1) Å, 

V = 129,96(3) Å 3 

Ti10,84Sb7,73 
a = 14,538(8) Å, 
b = 5,601(3) Å, 
c = 17,64(1) Å, 
V = 1436,7(9) Å3  

12 Ti50Mg40Sb10 

α-Mg3Sb2 
a = 4,562(2)Å, 
с = 7,205(2) Å, 

V = 130,08(5) Å 3 

α-Ti  
a = 2,9718(4) Å, 
c = 4,698(1) Å, 
V = 35,94(1) Å3 

Ti3Sb 
a = 5,2184(6) Å, 
V = 142,11(5) Å3 

~TiMgSb 
a = 6,214(5) Å, 
V = 239,9(5) Å 3 

13 Ti10Mg45Sb45 

α-Mg3Sb2 
a = 4,569(3)Å, 
с = 7,209(3) Å, 

V = 130,33(7) Å 3 

Sb 
a = 4,2260(1) Å, 
c = 10,890(1) Å, 
V = 168,42(6) Å3 

‒ 

14 Ti20Mg50Sb30 

Ti3Sb 
a = 5,218(2) Å, 

V = 142,07(8) Å3 

α-Mg3Sb2 
a = 4,571(1)Å, 
с = 7,214(1) Å, 

V = 130,53(1) Å 3 

α-Ti  
a = 2,9720(4) Å, 
c = 4,701(1) Å, 
V = 35,95(3) Å3 

15 Ti30Mg50Sb20 

~TiMgSb 
a = 6,2127(6) Å, 
V = 239,7(6) Å 3 

TiSb 
a = 4,068(2) Å, 
c = 6,311(4) Å, 
V = 90,44(6) Å3 

Mg3Sb2 
a = 4,572(1)Å, 
с = 7,211(2) Å, 
V = 130,5(2) Å 3 

Ti2Sb 
a = 4,010(2) Å,  
c = 14,83(3) Å, 

 V = 238,4(8) Å3 

16 Ti5Mg60Sb35 

α-Mg3Sb2 
a = 4,570(2)Å, 
с = 7,210(2) Å, 
V = 130,4(1) Å 3 

α-Ti 
a = 2,9718(3) Å, 
c = 4,6991(6) Å, 
V = 35,94(9) Å3 

‒ 

17 Ti10Mg60Sb30 

α-Mg3Sb2 
a = 4,578(1)Å, 
с = 7,217(1) Å, 
V = 130,9(1) Å 3 

α-Ti 
a = 2,9721(5) Å, 
c = 4,703(2) Å, 
V = 35,97(2) Å3 

‒ 

18 Ti20Mg60Sb20 

α-Mg3Sb2 
a = 4,579(1)Å, 
с = 7,215(1) Å, 
V = 131,0(1) Å 3 

α-Ti 
a = 2,9722(2) Å, 
c = 4,704(1) Å, 
V = 35,98(4) Å3 

‒ 

19 Ti15Mg70Sb15 

α-Mg3Sb2 
a = 4,578(1)Å, 
с = 7,213(2) Å, 
V = 130,9(2) Å 3 

Mg 
a = 3,201(1) Å, 
с = 5,187(1) Å, 
V = 46,02(2) Å3 

α-Ti  
a = 2,9718(5) Å, 
c = 4,698(2) Å, 
V = 35,93(3) Å3 

20 Ti10Mg80Sb10 

Mg 
a = 3,2068(1) Å, 
с = 5,188(1) Å, 
V = 46,20(2) Å3 

α-Mg3Sb2 
a = 4,581(1)Å, 
с = 7,218(1) Å, 
V = 131,1(1) Å 3 

α-Ti  
a = 2,9721(2) Å, 
c = 4,697(1) Å, 
V = 35,93(4) Å3 

21 Mg60Sb40 
α-Mg3Sb2 

a = 4,5545(1) Å, 
c = 7,2114(4) Å, 

V = 129,551(8) Å3 

Sb 
a = 4,3127(6) Å, 
c = 11,136(2) Å, 
V = 179,39(4) Å3 

– 

22 Ti50Sb50 

TiSb 
a = 4,035(1) Å, 
c = 6,228(3) Å, 
V = 87,85(5) Å3 

Ti5Sb8 
a = 6,530(2) Å, 
c = 26,50(1) Å, 

V = 1130,2(6) Å3 
– 
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23 Ti62,5Sb37,5 

Ti5Sb3 
a = 10,169(9) Å,  
b = 8,342(2) Å, 
c = 7,146(1) Å, 
V = 606,2(7) Å3 

Ti10,84Sb7,73 
a = 14,86(4) Å, 
b = 5,572(9) Å, 
c = 17,64(4) Å, 
V = 1462(3) Å3 

– 

24 Ti75Sb25 
Ti3Sb 

a = 5,214(1) Å, 
V = 141,77(10) Å3 

– – 
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ДОДАТОК В 

a  

б  

в  

Рис. 1. Дифрактограми для зразків (а) магнію, (б) олова, (в) стибію 

нижня дифрактограма для зразка до літування, верхня –після літування 
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а  б  

в  г  

ґ  д  

Рис. 2 Вибрані зарядні та розрядні криві для прототипу акумуляторів  

NiOOH // Tb2Ni17Hx (а, б), NiOOH // Tb2Ni16Sn Hx (в, г),  

NiOOH // Tb2Ni15,5Mg1,5Hx (ґ, д) 
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Рис. 3 Вибрані зарядні та розрядні криві для прототипу акумуляторів  

NiOOH // Tb2Ni16LiHx (а, б), NiOOH // Tb2Ni16Li0,4Mg0,6Hx (в, г), 

NiOOH // Tb2Ni15,6Li0,6Mg0,8Hx (ґ, д) 
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Рис. 4 Вибрані заряд-розрядні криві для ХДЕЕ NiOOH // M`, M` = Tb2Ni16AlHx  

(а, б), Tb2Ni16GeHx (в, г), Tb2Ni15,8Sb1,2Hx (ґ, д), Tb2Ni16,2Bi0,8Hx (е, є) 
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ґ  д  

е  є  
Рис. 5 СЕМ-зображення та результати ЕДРС: Tb14,23Ni79,26Mg6,51 (а), Tb12,29Ni79,72Mg7,99 (б), 

Tb10,28Ni87,81Sn1,91 (в), Tb13,78Ni80,22Sn6,00 (г), Tb13,41Ni86,56 (ґ), Tb12,79Ni87,21 (д) 

Tb11,37Ni88,63 (Tb2Ni15,9Li1,1) (е), Tb11,40Ni88,60 (Tb2Ni15,6Li1,4) (є) 
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Рис. 6 СЕМ-зображення та результати ЕДРС: Tb10,83Ni85,74Mg3,43  

(Tb2Ni17-x-yLixMgy) (а), Tb11,05Ni85,28Mg3,67 (Tb2Ni17-x-yLixMgy) (б) 

Tb10,87Ni65,33Со23,80 (в), Tb10,76Ni65,35Со25,89 (г), Tb9,85Ni84,40Al5,75 (ґ), Tb10,21Ni85,53Al4,26 (д), 

Tb11,63Ni84,15Ge4,23 (е), Tb11,26Ni86,38Ge2,35 (є) 
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а  б  

в  г  
Рис. 7 СЕМ-зображення та результати ЕДРС: Tb11,24Ni82,28Sb6,48 (а), Tb11,62Ni82,56Sb5,82 (б), 

Tb10,31Ni87,07Bi2,62 (в), Tb12,96Ni84,34Bi2,70 (г) 
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Таблиця 4 Характеристика міжатомних віддалей у фазі LaMg3-xSnx 

Тип атома Координаційне 
оточення d, Å КЧ 

La ‒12M* 3,24682(17)  12 
Mg1 ‒11М* 3,24682(17) 11 
М* ‒3La 

‒3Mg1 
3,24682(17) 
3,24682(17) 6 

M* ‒ cтатистична суміш на основі атомів Mg2 та Sn 
 
 

Таблиця 5 Характеристика міжатомних віддалей у фазі La2Mg17-xSnx 

Тип атома Координаційне 
оточення d, Å КЧ 

La1 
‒8Mg1 
‒2Mg2 
‒4M* 

3,676(5) 
3,857(3) 
3,615(8) 

14 

La2 ‒6Mg1 
‒6Mg2 

3,595(4) 
3,772(4) 12 

Mg1 

‒Mg1 
‒Mg1 
‒4Mg2 
‒2Mg3 
‒4M* 

3,057(9) 
3,227(8) 
3,126(5) 

3,0476(19) 
3,490(6) 

12 

Mg2 

‒2Mg1 
‒2Mg1 
‒2Mg2 
‒2Mg3 
‒2M* 

3,126(5) 
3,186(4) 
2,975(3) 

3,0344(16) 
3,303(4) 

10 

Mg3 
‒3Mg1 
‒4Mg2 
‒4M* 

3,0476(19) 
3,0344(16) 
3,177(3) 

11 

M* 

‒4Mg1 
‒3Mg2 
‒3Mg3 
‒2M* 

3,490(6) 
3,303(4) 
3,177(2) 
3,039(15) 

12 

M* ‒ cтатистична суміш на основі атомів Mg4 та Sn 
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Таблиця 6 Характеристика міжатомних віддалей у фазі La6Mg23+xSn1-x 

Тип атома 
Координаційне 

оточення 
d, Å КЧ 

La 

‒3Mg1 

‒4Mg2 

‒4Mg3 

‒Mg4 

3,7363(2) 

3,5899(14) 

3,581(4) 

3,0225(12) 

12 

Mg1 

‒4La 

‒4Mg2 

‒4Mg3 

3,7363(2) 

3,213(2) 

3,00472(18) 

12 

Mg2 

‒La 

‒3Mg1 

‒3Mg2 

‒3Mg3 

‒M* 

3,5900(14) 

3,213(2) 

3,587(7) 

3,219(5) 

3,106(6) 

11 

Mg3 

‒2La 

‒2Mg1 

‒3Mg2 

‒3Mg3 

3,581(4) 

3,00472(18) 

3,219(5) 

3,317(10) 

10 

Mg4 ‒6La 3,0225(12) 6 

M* ‒8Mg2 3,106(6) 8 

M* ‒ cтатистична суміш на основі атомів Mg5 та Sn 

 


