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Проводилось дослiдження структури рiдких розплавiв iндiю та галiю в широкому температурному iнтервалi. Аналiз кривих iнтенсивностi розсiяння
та структурних факторiв (СФ), отриманих методом дифракцiї х-променiв,
i парних кореляцiйних функцiй (ПКФ) дозволив зробити деякi висновки
стосовно структури i термодинамiчних властивостей даних розплавiв. Виявлено iснування неоднорiдної мiкростуктури, яке проявляється у наявностi характерного напливу на правiй вiтцi СФ у галiю та слабкiй асиметрiї
СФ розплаву iндiю. Припускається наявнiсть кластерiв з рiзним типом хiмiчного зв’язку у галiю, а також з рiзним ступенем металiчностi в iндiю.
Видно, що у галiю бiля температури плавлення значний вклад у статистику ближнього порядку вносять саме так званi димери, якi мають короткий
ковалентний зв’язок. З пiдвищенням температури, як вiдомо, ‘плече‘ зменшується, що призводить до руйнування ковалентного зв’язку i, як наслiдок,
розпорядкування у розплавi i симетризацiї пiку. Оскiльки крива розподiлу
iнтенсивностi х-випромiнювання є первинною щодо СФ, саме тому проводилось розбиття її на парцiальнi Гаусовi складовi. В результатi розбиття у галiю виявлено три фази, а в рiдкого iндiю - двi. Припускалось, що кожен тип
мiкронеоднорiдної структури розсiює незалежно один вiд одного х-променi.
Було розглянуто концентрацiйну залежнiсть кластерiв з рiзним типом зв’язку вiд температури. Виявлено, що у розплавi галiю зi зростанням температури кiлькiсть кластерiв з ковалентним зв’язком зменшується, разом з тим
зафiксоване зростання кiлькостi кластерiв металевої фази. Також отриманi структурнi данi використовувались для розрахунку конфiгурацiйної ентропiї для дослiджуваних металевих розплавiв в заданому температурному
iнтервалi. Вiдомо, що ця величина є мiрою топологiчного впорядкування в
структурi рiдини порiвняно зi структурою iдеального газу, що складається
з атомiв одного сорту. Виявлено, що конфiгурацiйна ентропiя з ростом температури зменшується, що призводить до зростання сумарної ентропiї i, як
наслiдок, до бiльшого розпорядкування у розплавi. Така поведiнка пояснюється збiльшенням кiнетичної енергiї атомiв, що дає найбiльш швидким з
них змогу покинути кластер. Це створює топологiчне розпорядкування у
заданих системах.
Ключовi слова: структурний фактор, парна кореляцiйна функцiя, конфiгурацiйна ентропiя, рiдкi розплави галiю та iндiю.
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Вступ

На сьогоднi немає єдиної теорiї рiдини здатної всебiчно пояснити взаємозв’язок
структури i властивостей речовини в рiдкому станi. Це призводить до неповного розумiння характеру рiдин i металевих розплавiв зокрема, а також варiацiї їхньої структури з температурою. Тому необхiдне бiльш детальне вивчення, яке б правильно
описало вже наявнi лабораторнi дослiдження, оскiльки навiть в рамках однiєї моделi
опису рiдини данi рiзних авторiв рiзняться. Разом з тим, необхiдно також знаходити
новi методи iнтерпретацiї наявних експериментальних даних, що особливо важливо
в аналiзi профiлiв дифракцiйних пiкiв СФ та ПКФ. Широке використання моделей мiкронеоднорiдної структури металевих розплавiв дозволяє продемонструвати
як параметри таких неоднорiдностей пов’язанi з характеристиками профiлiв СФ i
ПКФ, а також знайти кiлькiсний опис такої мiкрогетерогенної структури. У цiй роботi ми намагаємось дати вiдповiдi на подiбнi запитання. Для опису СФ та ПКФ
рiдин користуються в основному методом твердих кульок або квазiкристалiчною
моделлю [1, 2]. Застосування цих моделей має певнi межi. Вони добре описують результати, отриманi при дослiдженнях структури багатьох класiв речовин в рiдкому
станi таких як лужнi та благороднi метали, зрiдженi iнертнi гази i т. д. СФ таких
металевих розплавiв i простих рiдин характеризуються симетричним першим пiком.
Зокрема, у [3] сказано, що, незважаючи на рiзнi температури плавлення, рiзнi типи
кристалiчних граток у тведiй фазi, СФ з невеликим розкидом (2% в областi першого
максимуму i 5-7% в районi iнших) спiвпадають. Це свiдчить про те, що на вигляд СФ
основний вплив чинить саме та частина потенцiалу мiжмолекулярної взаємодiї, яка
вiдповiдає за вiдштовхування. Це дає можливiсть досить точно описати вище згаданi
елементи моделлю твердих кульок. Проблеми виникають при спробi пояснити структуру деяких металевих розплавiв, що мають нещiльну кристалiчну структуру – Ga,
Bi, Sb, Ge та iн. У твердому станi цi елементи вiдносяться до напiвметалiв (Ga, Bi,
Sb) або напiвпровiдникiв (Ge). Вони характеризуються наявнiстю чiтко вираженого
«плеча» на правiй вiтцi першого максимуму СФ, природа асиметрiї якого до цих пiр
не цiлком зрозумiла. Зi зростанням температури так зване «плече» зменшується.
Рiдкий напiвметал галiй має ряд вiдмiнностей порiвняно з простими рiдинами
чи iншими металевими розплавами. Експериментальнi дослiдження з розсiяння нейтронiв [4] та рентгенiвських променiв [5] вказують на це. Найперше – це наянiсть
асиметрiї першого максимуму СФ. Вищезгадане плече транформується в окремий
максимум при рiзкому охолодженнi [6]. Також виявляються помiтнi вiдхилення вiдношень положень СФ i ПКФ вiд їхнiх iдеальних значень [7].Форма головного максимуму СФ вiдрiзняється вiд тiєї, що спостерiгається у випадку лужних металiв [5],
де головний максимум добре апроксимується гаусiаном [8].
Iндiй – срiблясто-бiлий метал, що вiдiграє велику роль у розвитку технiки та
промисловостi. Є багато робiт, присвячених внутрiшнiй будовi рiдкого iндiю, однак
вони не дають чiткої вiдповiдi про структурнi перетворення, викликанi нагрiванням
або охолодження розплаву. У раннiх роботах [5, 9–11] було встановлено, що бiля
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точки плавлення найiмовiрнiша мiжатомна вiдстань змiнюється вiд 3.13 A до 3.30
A. У [10] показано, що розподiл атомiв у рiдкому In може бути приблизно описаним
вище згаданою моделлю твердих кульок. В останнiх роботах [12, 13] також було
зроблено висновок, що збiльшення температури призводить до зменшення найбiльш
iмовiрних мiжатомних вiдстаней.

2

Експеримент

Iнформацiя про розташування частинок в системi отримувалася за допомогою
високотемпературної рентгенодифракцiйної камери для дослiдження розплавiв металiв у CuKα - випромiнюваннi, яке монохроматизоване монокристалiчним LiF, що
встановлений на шляху первинного променя вiдповiдно до геометрiї фокусування
Брегга-Брентано [14]. Похибка вимiрювання iнтенсивностi випромiнювання становить 2-3%. Похибка температури рiвна ±2K. Експериментальнi кривi розсiювання
коректувалися на некогерентне розсiювання та поляризацiю вiдповiдно до процедури, описаної в [14–16], а пiсля цього обчислювались СФ [17]
a(k) =

I(k)
N F 2 (k)

(1)

де a(k) - структурний фактор, I(k) - iнтенсивнiсть х-випромiнювання, N - кiлькiсть
атомiв, F 2 (k) - коефiцiєнт атомного розсiяння,
k=

4πsinΘ

(2)

λ

- хвильовий вектор, λ - довжина хвилi рентгенiвських променiв, Θ - кут половинного
розсiювання, який залежить вiд кристалу та довжини хвилi[14].
Парнi кореляцiйнi функцiї атомного розподiлу обчислювалися з СФ за допомогою iнтегрального Фур’є-перетворення:
1
g(r) = 1 + 2
2π ρ0 r

∫∞
k[a(k) − 1]sin(kr)dk

(3)

0

де r – вiдстань мiж атомами, g(r) - парна кореляцiйна функцiя , ρ0 – середня атомна
густина.
Для iнтерпретацiї головних масимумiв СФ, пов’язаних зi структурними неоднорiдностями, ми представляємо їх як суму парцiальних гаусових кривих, параметри
яких визначаються положеннями максимумiв та пiвшириною i використовуються
для оцiнки основних параметрiв структури – найбiльш iмовiрної вiдстанi до сусiднiх атомiв i середнього розмiру кластерiв [18].

3

Результати i обговорення

З аналiзу СФ бачимо, що у рiдких розплавах Ga спостерiгається чiтко виражена асиметрiя першого максимуму а також «плече» на його правiй вiтцi. Стосовно
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iндiю – тут спостерiгається лише слабко виражена асиметрiя головного пiку, але i в
першому, i в другому випадках це свiдчить про вiдмiннiсть структури цих елементiв
вiд простих рiдин. З пiдвищенням температури положення головного максимуму СФ
майже не змiнюється, натомiсть зменшується його висота i збiльшується ширина. Це
може свiдчити про топологiчне розпорядкування системи залежно вiд температури,
але зi збереженням певного ближнього порядку. За експериментально знайденими
кривими iнтенсивностi ми визначали частку кожної з фаз у металевих розплавах,
припускаючи, що парцiальний вклад кожної з них у головний максимум вiдповiдає
за концентрацiю цiєї фази. Графiки цих залежностей представленi на рис. 1. Для
рiдкого галiю спостерiгається три фази у заданому iнтервалi температур, двi з яких
характеризуються металiчним зв’язком, а третя – ковалентним. Цiлком можливо,
що наявнiсть трьох фаз у розплавi Ga пов’язана лише з точнiстю розбиття, однак
можливим i є те, при нагрiваннi вiдбувається структурне розпорядкування таким
чином, що у розплавi iснують два типи кластерiв з рiзним ступенем металiчностi, а
також кластери з ковалентним зв’язком. Iснування трьох фаз у рiдкому Ga припускається також у роботi [19].

Рис. 1: Залежнiсть концентрацiї кластерiв вiд температури

З графiка видно, що кiлькiсть кластерiв двох фаз зi зростанням температури
зменшується, при цьому зростає кiлькiсть кластерiв третьої. Це може бути пов’язано з топологiчним розпорядкуванням системи: кiлькiсть кластерiв з ковалентними
зв’язками зменшується разом з кластерами, що мають сильнiший металiчний зв’язок. Кiлькiсть же кластерiв зi слабшим металiчним зв’язком навпаки – зростає.
Стосовно рiдкого iндiю, то тут спостерiгається тенденцiя до зменшення кiлькостi кластерiв з бiльшим ступенем металiчностi паралельно зi зростанням кiлькостi
кластерiв iншої фази.
Також була обчислена конфiгурацiйна ентропiя для заданих хiмiчних елементiв.
Результати розрахункiв показано на рис. 2. У [20] показано, що ентропiю одноатомної рiдини можна представити у такому виглядi
S = S0 + S1

(4)

де S0 – ентропiя iдеального газу, взята при фiксованому об’ємi рiдкого металу i за-
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данiй температурi; S1 – конфiгурацiйна ентропiя, що враховує лише парнi кореляцiї
мiж частинками в системi i задається виразом
∫∞
S1 = −2πRρ0

g(r)r2 ln[g(r)]dr

(5)

0

де g(r) – парна кореляцiйна функцiя, ρ0 – середня атомна густина, R – унiверсальна газова стала, r – вiддаль вiд центрального атома, взятого за початок вiдлiку.

Рис. 2: Залежнiсть конфiгурацiйної ентропiї вiд температури

Оскiльки аналiтичного запису ПКФ g(r) не iснує, то пiдiнтегральний вираз з
рiвняння(5) обчислюється тiльки чисельно. В результатi чисельного iнтегрування
було отримано ряд значень конфiгурацiйної ентропiї. Iз графiкiв залежностi конфiгурацiйної ентропiї вiд температури робимо висновок, що, справдi, пiдвищення
температури сприяє розпорядкуванню систем, в результатi чого вираз (4) набуває
щораз бiльших значень. Для рiдкого iндiю залежнiсть добре апроксимується прямою. Стосовно розплаву галiю, то тут апроксимацiя проводилась з використанням
многочлена другого степеня. Бачимо, що при температурi 473 К спостерiгається
аномалiя – впорядкування порiвняно зi значенням ентропiї на позначцi 323 К, а далi спостерiгаємо розпорядкування систем i зростання загальної ентропiї, що i має
бути при збiльшеннi температури. Крiм цього, видно, що бiльше розпорядкування
характерне саме для розплавiв галiю.

Висновки
Була дослiджена структура рiдких розплавiв iндiю та галiю в широкому iнтервалi температур. Асиметрiя першого максимуму в СФ даних розплавiв пов’язана
з їхньою мiкронеоднорiдною структурою. Припускається, що рiдкий галiй складається з кластерiв трьох типiв, два з яких мають металiчний зв’язок, третiй – ковалентний. Для iндiю спостерiгаються два кластери з рiзним ступенем металiчностi.
Чисельно розраховано конфiгурацiйну ентропiю для заданого iнтервалу температур.
Бiльша невпорядкованiсть характерна для рiдкого галiю.
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Thermodynamic properties and a structure of liquid melts indium
and gallium
R. Bilyk
Ivan Franko National University of Lviv
Kyrylo and Mefodiy St., 8, 79005 Lviv, Ukraine
e-mail: roman.bilyk@lnu.edu.ua
The structure of indium and gallium liquid melts has been studied in a wide
temperature range. The analysis of scattering intensity and structural factors
(SF) obtained by x-ray diﬀraction and paired correlation functions (PCF) made
it possible to make some conclusions regarding the structure and thermodynamic
properties of these melts. The existence of an inhomogeneous microstructure has
been revealed, which is manifested in the presence of a characteristic influx on
the right hand side of SF in gallium and a weak asymmetry of the SF of indium
melts. It is assumed that there are clusters with diﬀerent types of chemical
bond in gallium, as well as with varying metallicity degrees in indium. It’s seen
that in gallium at the melting point, the so-called dimers, which have a short
covalent bond, make a significant contribution to the statistics of the short-range
order. It is known that the ‘shoulder ’decreases with increasing temperature,
which leads to the destruction of the covalent bond and, as a consequence, the
distribution in the melt and makes the peak symmetry. Since the distribution
curves of the intensity of the x-radiation are primary in relation to the SF,
for this reason they were approximated as a sum of partial Gaussian curves.
As a result of splitting into gallium were detected three phases, and in liquid
indium - two. It was assumed that each type of micron heterogeneous structure
scatters x-rays independently of each other. The concentration dependence of
clusters with diﬀerent types of bond with temperature was considered. It was
found that in the liquid gallium with increasing temperature the number of
clusters with covalent bond decreases, however, the growth of the number of
clusters of the metal phase is fixed. Also, the obtained structural data were
used to calculate the configuration entropy for the investigated melts at a given
temperature interval. It is known that this value is a measure of the topological
ordering in the structure of the liquid in comparison with the structure of an
ideal gas consisting of of the same atoms. It was found that the configuration
entropy decreases with increasing temperature, which leads to an increase in
total entropy and, as a result, to a greater distribution in the melt. This behavior
is explained by an increase in the kinetic energy of the atoms, which gives the
fastest of them the opportunity to leave the cluster. This creates a topological
disorder in this systems.
Key words: structural factor, pair correlation function, configuration entropy,
liquid gallium and indium.
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Термодинамические свойства и структура жидких расплавов
индия и галлия
Р. Билык
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
ул. Кирилла и Мефодия 8, 79005 Львов, Украина
e-mail: roman.bilyk@lnu.edu.ua
Проводилось исследование структуры жидких расплавов индия и галлия
в широком температурном интервале. Анализ кривых интенсивности рассеяния и структурных факторов (CФ), полученных методом дифракции хлучей, и парных корреляционных функций (ПКФ) позволил сделать некоторые выводы относительно структуры и термодинамических свойств данных расплавов. Обнаружено существование неоднородной микростуктуры,
которое проявляется в наличии характерного наплыва на правой ветке CФ
в галлия и слабой асимметрии CФ расплава индия. Предполагается наличие
кластеров с различным типом химической связи в галлия, а также с разной
степенью металичности в индия. Видно, что в галлия у температуры плавления значительный вклад в статистику ближнего порядка вносят именно
так называемые диммеры, которые имеют короткую ковалентную связь. С
повышением температуры, как известно, ‘плече‘ уменьшается, что приводит
к разрушению ковалентной связи и, как следствие, к разупорядоченности
в расплаве и симетризации пика. Поскольку кривая распределения интенсивности х-излучения является первичной по отношению к СФ, поэтому
проводилось разбиение ее на частичные составляющие гауссианы. В результате разбиения в галлия обнаружены три фазы, а в жидкого индия - две.
Предполагалось, что каждый тип микронеоднородной структуры рассеивает независимо друг от друга х-лучи. Была рассмотрена концентрационная
зависимость кластеров с различным типом связи от температуры. Выявлено, что в расплаве галлия с ростом температуры количество кластеров с
ковалентной связью уменьшается, вместе с тем зафиксирован рост количества кластеров металлической фазы. Также получены структурные данные
использовались для расчета конфигурационной энтропии для исследуемых
металлических расплавов в заданном температурном интервале. Известно,
что эта величина является мерой топологического упорядочения в структуре жидкости по сравнению со структурой идеального газа, состоящего из
атомов одного сорта. Выявлено, что конфигурационная энтропия с ростом
температуры уменьшается, что приводит к росту суммарной энтропии и,
как следствие, к большой разупорядоченности в расплаве. Такое поведение объясняется увеличением кинетической энергии атомов, дает наиболее
быстрым из них возможность покинуть кластер. Это создает топологическую разупорядоченность в заданных системах.
Ключевые слова: структурный фактор, парная корреляционная функция, конфигурационная энтропия, жидкие расплавы галлия и индия.

