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У роботi здiйснено термодинамiчну оцiнку фазової стабiльностi твердого
розчину суперiонних сплавiв системи Ag3 SBr1–x Clx (I) в концентрацiйному
0 ≤ x ≤ 0.5 та температурному 465–490 К iнтервалах. Метастабiльний стан твердого розчину (I) встановлено на основi аналiзу концентрацiйних змiн парцiальних молярних термодинамiчних функцiй сплавiв 4Ḡ◦298 ,
◦
◦
4H̄298
та 4r S̄298
. Значення парцiальних термодинамiчних функцiй отриманi з використанням методу ЕРС. Потенцiалформуючi процеси здiйсненi
в електрохiмiчних комiрках (ЕХК) типу (–)|C|Ag|скло Ag3 GeS3 Br|D|C|(+)
(C – iнертнi (графiтовi) електроди; Ag, D – електроди ЕХК; D – сплави (I)
з iнтервалу 0 ≤ x ≤ 0.5; скло Ag3 GeS3 Br – мембрана з чисто iонною Ag+
провiднiстю). Лiнiйнi частини залежностей ЕРС комiрок вiд температури
використано для розрахунку парцiальних термодинамiчних функцiй срiбла
в сплавах (I). Рiвноважний фазовий стан сплавiв (I) характеризується промiжною фазою Ag3 SBr0.73 Cl0.27 .
Ключовi слова: суперiоннi сплави, метастабiльний стан, термодинамiчнi
функцiї, метод ЕРС, рiвноважне фазоутворення
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Вступ
159 K

Суперiонним сполукам Ag3 SI, Ag3 SBr властивi полiморфiзм: γ − Ag3 SI −−−−→
508 K
128 K
β − Ag3 SI −−−−→ α − Ag3 SI, γ − Ag3 SBr −−−−→ β − Ag3 SBr та розупорядкування кристалiчної структури вже за кiмнатної температури [1]. За участi потрiйних сполук
встановлено формування твердих розчинiв Ag3 SI1–x Brx (0 ≤ x ≤ 1) та Ag3 SBr1–x Clx
(0 ≤ x ≤ 0.5) [2–5] . В iнтервалi температур 16–450 К вивчались концентрацiйнi змiни
температур полiморфних перетворень, кристалiчна структура та електропровiднiсть
сплавiв твердих розчинiв. Замiна в сплавах Br → I супроводжується зростанням електропровiдностi та зниженням температури фазових переходiв. У випадку замiни
Br → Cl встановлено зростання температури полiморфного перетворення при незначнiй змiнi електропровiдностi. Збiльшення в твердому розчинi Ag3 SBr1–x Clx (I)
частки низькопровiдної фази AgCl i практично незмiнне значення питомої електропровiдностi пояснюється присутнiстю незв’язаної у кристалiчну структуру сплаву
фази Ag2 S. Змiна теплоємностi в околi 400 К також пов’язується iз присутнiстю в
сплавах Ag2 S.
Для практичного використання твердих розчинiв суперiонних сплавiв важливими є вiдомостi про фазовий рiвноважний стан у робочому iнтервалi температур. У
роботi [6] термодинамiчна оцiнка фазової стабiльностi сплавiв неперервного ряду
твердих розчинiв системи Ag8 GeS6 − Ag8 SnS6 зроблена дослiдженням концентра◦
◦
цiйних змiн парцiальних термодинамiчних функцiй срiбла 4Ḡ◦298 , 4H̄298
та 4r S̄298
,
отриманих експериментально методом ЕРС. Плавний хiд концентрацiйних змiн термодинамiчних функцiй розглядається як доказ рiвноважного фазового стану неперервного ряду твердих розчинiв у дослiджуваному iнтервалi температур.
Мета роботи: визначити рiвноважний фазовий склад системи Ag3 SBr1–x Clx в iнтервалi 0 ≤ x ≤ 0.5 ґрунтуючись на аналiзi концентрацiйних змiн в сплавах парцiальних термодинамiчних функцiй срiбла, розрахованих за допомогою методу ЕРС [7,8].

2

Експериментальна частина

Для синтезу кристалiчних та склоподiбного сплавiв використовували елементи
та сполуки напiвпровiдникової чистоти. Наважки для сплавiв системи Ag3 SBr1–x Clx
готували iз порошкоподiбних (розмiри частинок ≤5 мкм) сполук Ag3 SBr, AgCl та
елементiв Ag, S. Молярна частка сiрки перевищувала розраховану для сплаву на
∼5%. Для одержання скла формульного складу Ag3 GeS3 Br використовували кристалiчнi срiбло, германiй, сiрку та бромiд срiбла. Вакуумували наважки в ампулах
iз кварцового скла до залишкового тиску ∼1 Па. Скло отримано гартуванням розплаву вiд температури T ≤1200 K у льодянiй водi. Сплави системи Ag3 SBr1–x Clx
(0 ≤ x ≤ 0.5) були отриманi твердофазним синтезом за T =650 K протягом 10 дiб. Повторно подрiбненi до розмiрiв частинок ≤ 5 мкм кристали пiддавались подальшому
гомогенiзуючому вiдпалу за T = 600 K впродовж 48 год. Не зв’язана в кристалiчну
структуру сiрка видалялась вакуумною дистиляцiєю сплавiв за T = 380 K.
Фазовий склад сплавiв контролювався методами рентгенофазового (РФА) та
диференцiально-термiчного (ДТА) аналiзiв. Кривi ДТА були записанi на H307-1 XY
самописцi, обладнаного 2 хромель-алюмелевими термопарами з використанням ре-
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зистивної печi нагрiву. Швидкiсть нагрiву (охолодження) сплавiв при ДТА становила 6–8 К/хв, а похибка вимiрювань температури не перевищувала ± 5 K. Для РФА
використовували дифрактометр STOE STADI P з лiнiйним позицiйно-прецезiйним
декектором PSD за схемою модифiкованої геометрiї Гiньє, метод на проходження: CuKα1 випромiнювання; вигнутий монохроматор Ge (111); 2θ/ω-сканування.
Обробку дифракцiйних масивiв здiйснено за допомогою пакету программ STOE WinXPOW (версiя 2.21) [9] та PowderCell (версiя 2.3) [10].
Потенцiалформуючi процеси здiйсненi в електрохiмiчних комiрках (ЕХК) типу
(–)|C|Ag|скло Ag3 GeS3 Br|D|C|(+) (C – iнертнi (графiтовi) електроди; Ag, D – електроди ЕХК; D – сплави (I) з iнтервалу 0 ≤ x ≤ 0.5; скло Ag3 GeS3 Br – мембрана
з чисто iонною Ag+ провiднiстю [11]). Скло Ag3 GeS3 Br, як i Ag3 GeS3 Br [12], належить до класу суперiонних матерiалiв [13]. Рiвноважний стан в ЕХК (E=const)
досягався за час 2–4 год. Рiвновага вважалась досягнутою, коли значення ЕРС були
постiйними або їхнi змiни не перевищували ± 0.2 мВ впродовж 30 хв.
Порошкоподiбнi складовi комiрок впресовували (р ∼ 108 Па) в наскрiзнi отвори
дiаметром 2 мм, виготовленi у фторопластовiй основi, до густини ρ = (0.93 ± 0.02)ρ0 ,
де ρ0 - експериментально визначена густина литих сплавiв. Для усунення дефектiв
пластичної деформацiї пресування сплавiв проведено дворазове термоциклювання
ЕХК в iнтервалi 400–500 К з швидкостями нагрiву та охолодження 2 К/хв [14].
Нагрiв ЕХК здiйснено в печi опору аналогiчнiй [15], наповненiй сумiшшю H2 та
Ar, взятих в молярному спiввiдношеннi 1:9, р = 1.2 × 105 Па. Потiк газiв скеровувався вiд позитивних до негативних електродiв ЕХК. Витрати газу складали
∼ 2 × 10−3 м3 /год. Точнiсть пiдтримування температури комiрок становила ± 0.5 K.
Вимiрювання ЕРС здiйснено вольтметром електрометричного пiдсилювача У7-9 з
вхiдним опором >1012 Ом. Температурнi залежностi ЕРС комiрок E(T ) дослiджено
за методикою [16]. За повторних нагрiвiв ЕХК значення термодинамiчних функцiй
фази вiдтворювались у межах похибок, зазначених у таблицi.

3

Результати та обговорення

На рис. 1 зображено тетраедр Гiббса системи Ag–S–Br–Cl. Лiнiями
двохфазних
рiвноваг
видiлено
двi
чотирифазнi
областi:
AgCl–Ag2 S–Ag3 SBr–Ag (II) та AgCl–Ag2 S–Ag3 SBr–S (III). В спiльнiй для обох
областей концентрацiйнiй площинi AgCl–Ag2 S–Ag3 SBr сiчна Ag3 SBr − ”Ag3 SCl”
визначає положення фiгуративних точок сплавiв твердого розчину Ag3 SBr1–x Clx .
Насиченi срiблом сплави (I) фазової областi (II) непридатнi для використання в
якостi позитивних електродiв ЕХК по причинi фазової рiвноваги зi срiблом. В
данiй роботi використовували комiрки, де позитивними електродами були сплави
(I), рiвноважнi iз сiркою та приналежнi фазовiй областi (III).
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Таблиця: Парцiальнi термодинамiчнi функцiї срiбла в суперiонних сплавах
Ag3 SBr1–x Clx , 0 ≤ x ≤ 0.5 при 298 К
Фаза
Ag3 SBr1–x Clx
x = 0.10
x = 0.15
x = 0.20
x = 0.25
x = 0.30
x = 0.35
x = 0.40
x = 0.50

4Ḡ◦298 ,
кДж/моль
2.67 ± 0.34
1.36 ± 0.13
4.15 ± 0.20
27.12 ± 0.62
15.88 ± 1.5
3.97 ± 2.4
3.75 ± 0.31
10.04 ± 0.55

◦
4H̄298
,
кДж/моль
7.97 ± 0.28
3.90 ± 0.11
11.55 ± 0.17
85.06 ± 0.52
46.9 ± 1.2
12.43 ± 0.29
10.38 ± 0.26
31.26 ± 0.47

◦
4r S̄298
,
Дж/(моль K)
17.79 ± 0.64
8.51 ± 0.22
24.83 ± 0.34
193.2 ± 1.1
103.2 ± 2.3
28.4 ± 7.9
22.24 ± 0.53
71.21 ± 0.97

◦
T 4r S̄298
,
кДж/моль
5.30 ± 0.34
2.24 ± 0.07
7.40 ± 0.10
57.6 ± 0.4
30.75 ± 0.69
8.47 ± 2.35
6.63 ± 0.16
21.22 ± 0.51

Рис. 1: Триангуляцiя системи Ag–S–Br–Cl в частинi Ag–Ag2 S–AgBr–AgCl–S для Т<600 К:
1 – неперервний ряд твердого розчину системи Ag3 SBr1–x Clx .

Розрахованi МНК температурнi залежностi ЕРС комiрок для сплавiв
Ag3 SBr1–x Clx в iнтервалi 465–490 К виражають наступнi рiвняння, E (мВ):
Ex=0.10 = (–82.54822 ± 3.17503) + (0.18429 ± 0.00662)T,

(1)

Ex=0.15 = (–40.37926 ± 1.09692) + (0.08818 ± 0.00227)T,

(2)

Ex=0.20 = (–119.63401 ± 1.70222) + (0.25788 ± 0.00353)T,

(3)

Ex=0.25 = (–881.56614 ± 5.38902) + (2.0017 ± 0.01127)T,

(4)

Ex=0.30 = (–485.47102 ± 11.5368) + (1.06954 ± 0.02465)T,

(5)

Ex=0.35 = (–128.7948 ± 3.01726) + (0.29365 ± 0.08162)T,

(6)
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Ex=0.40 = (–107.49288 ± 2.71968) + (0.23093 ± 0.00546)T,

(7)

Ex=0.50 = (–324.1178 ± 4.80297) + (0.73833 ± 0.01001)T.

(8)

Змiна енергiї Гiббса в електрохiмiчних потенцiалформуючих процесах 4r GT,(1)−(8)
(Дж/моль) та значення ЕРС E(1)−(8) (T ) (В) у зовнiшнiй дiлянцi кола в умовах електрохiмiчної рiвноваги в ЕХК (p, E, T = const) зв’язанi рiвнянням
4r GT,(1)−(8) = nF E(1)−(8) (T ),

(9)

де n = 1 – валентнiсть потенцiал формуючого iона (Ag+ ), F = 96485.3 Кл/моль –
число Фарадея.
Згiдно з (1)–(9) отримано, 4r G (кДж/моль):
4r GT,x=0.10 = (7.965 ± 0.28) + (–17.783 ± 0.64) × 10−3 T,

(10)

4r GT,x=0.15 = (3.896 ± 0.11) + (–8.51 ± 0.22) × 10−3 T,

(11)

−3

4r GT,x=0.20 = (11.544 ± 0.17) + (–24.822 ± 0.34) × 10

T,

4r GT,x=0.25 = (85.06 ± 0.52) + (–193.14 ± 1.1) × 10−3 T,
4r GT,x=0.30 = (46.84 ± 1.2) + (–103.197 ± 2.3) × 10
4r GT,x=0.35 = (12.43 ± 0.29) + (–28.4 ± 7.9) × 10

−3

−3

T,

T,

4r GT,x=0.40 = (10.372 ± 0.26) + (–22.234 ± 0.53) × 10−3 T,
4r GT,x=0.50 = (31.26 ± 0.47) + (–71.24 ± 0.97) × 10

−3

T,

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Рiвняння (10)–(17) виражають температурну залежнiсть парцiальної енергiї
Гiббса срiбла у восьми сплавах Ag3 SBr1–x Clx . Розрахованi з (10)–(17) у наближеннi
∂4 H
rS
( ∂Tf )p = ( ∂4
∂T )p = 0 значення парцiальних термодинамiчних функцiй срiбла в
сплавах твердого розчину внесенi в таблицю, а їхнi концентрацiйнi змiни вiдображає
рис. 2. Таблиця мiстить добутки T 4r S для спiвставлення вкладiв структурного та
енергетичного 4f H параметрiв у значення 4f G.
Позитивнi значення парцiальних термодинамiчних функцiй срiбла в сплавах та
їх серпантиноподiбний вигляд концентрацiйних змiн є безпосереднiм свiдченням метастабiльного стану неперервного твердого розчину Ag3 SBr1–x Clx (0 ≤ x ≤ 0.5),
вiрогiдно за кiнетичними причинами. В сплавах твердого розчину нижче 650 К виникають термодинамiчнi передумови переходу до iншого набору рiвноважних фаз.
Кристалiчна структура сплавiв (I) така, що енергiя коливного руху атомiв (груп
атомiв) за температури фазового переходу T = Tф.п. є недостатньою для зародження нової фази [17]. Нижче Tф.п. сплави (I) метастабiльнi. Гострий максимум
концентрацiйних змiн функцiй в околi складу Ag3 SBr0.73 Cl0.27 вказує на iснування в термодинамiчно-рiвноважному станi сплавiв промiжної фази. Мiнiмуми при
x = 0.15 та 0.37 визначають межi рiвноважного твердого розчину на основi промiжної фази за T ≤ 475 K. За межами рiвноважного твердого розчину сплави системи
(I) гетерофазнi.
Для сполуки Ag3 SBr та твердого розчину на її основi Ag3 SBr0.95 Cl0.05 значення
парцiальних термодинамiчних функцiй не були визначенi. У циклах нагрiванняохолодження ЕХК вiдтворення залежностей E(T ) не досягнуто. Причини такого
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Рис. 2: Концентрацiйнi змiни парцiальних термодинамiчних функцiй срiбла в сплавах неперервного ряду твердого розчину системи Ag3 SBr1–x Clx для iнтервалу 465–490 К.

стану встановленi ранiше в роботi [18]. З’ясовано, що сплав сульфобромiду срiбла
стехiометричного складу дуже складно отримати. Полiкристалiчнi зразки синтезованi з використанням методик твердофазних реакцiй, кристалiзацiї з розплаву,
осадженням iз водного розчину не були стехiометричними. Рентгенофазовi та калориметричнi дослiдження завжди виявляють неконтрольовану кiлькiсть непрореагованого AgBr. Вiдмiчається, що вiдхилення вiд стехiометрiї не викликає суттєвих
змiн температури фазового переходу, проте величина iонної провiдностi в суперiоннiй фазi дуже чутлива до кiлькостi непрореагованого бромiду срiбла.

Висновки
Аналiзом концентрацiйних змiн парцiальних термодинамiчних функцiй срiбла в
суперiонних сплавах системи Ag3 SBr1–x Clx встановлено метастабiльний стан твердого розчину в iнтервалi 0 ≤ x ≤ 0.5, вiрогiдно за кiнетичними причинами.
Рiвноважний стан сплавiв характеризується промiжною фазою змiнного складу.
Формульний склад фази Ag3 SBr0.73 Cl0.27 встановлено за амплiтудними значеннями концентрацiйних змiн термодинамiчних функцiй для iнтервалу 465–490 К. Концентрацiйнi межi однофазної областi системи Ag3 SBr1–x Clx в рiвноважному станi
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оцiненi iнтервалом 0.15 ≤ x ≤ 0.37.
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The equilibrium phase state superionic alloys of the Ag3 SBr1–x Clx
system in concentration 0 ≤ x ≤ 0.5 and temperature 465–490 K
intervals
M.V. Moroz1 , O.G. Mykolaychuk2 , B.P. Rudyk1 ,
B.D. Nechyporuk3 , L.V. Solyak1
1

National University of Water Management and Nature Resources Use
Soborna St., 11, 33000 Rivne, Ukraine
e-mail: riv018@i.ua
2

Ivan Franko National University of Lviv
Kyrylo and Mefodiy St., 8, 79005 Lviv, Ukraine
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Ostafova St., 31, 33000 Rivne, Ukraine

The thermodynamic evaluation of phase stability of solid solution superionic
alloys of the Ag3 SBr1–x Clx (I) system in the concentration 0 ≤ x ≤ 0.5 and
temperature 465–490 К intervals have been carried out. The metastable state
of (I) was established by analyzing of concentration dependences of the partial
◦
◦
molar thermodynamic functions 4Ḡ◦298 , 4H̄298
and 4r S̄298
of silver in alloys
of the solid solution. The values of the partial thermodynamic functions were
obtained using the EMF method. Potential–forming processes were performed
in electrochemical cells (ECCs) of the type (–)|C|Ag|glass Ag3 GeS3 Br|D|C|(+)
(C are the inert (graphite) electrodes; Ag, D are the electrodes of the ECCs;
D represents alloys (I) with the 0 ≤ x ≤ 0.5 interval and glass Ag3 GeS3 Br is a
membrane with purely ionic Ag+ conductivity). The linear dependencies of the
EMF of galvanic cells on temperature have been used in order to calculate the
partial thermodynamic functions of Ag in alloys (I). The equilibrium phase state
of the alloys (I) is characterized by an intermediate phase Ag3 SBr0.73 Cl0.27 .
Key words: superionic alloys, metastable state, thermodynamic functions,
EMF method, phase equilibrium
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Равновесное фазовое состояние суперионных сплавов системы
Ag3 SBr1–x Clx в концентрационном 0 ≤ x ≤ 0.5 и температурном
465–490 К интервалах
Н.В. Мороз1 , А.Г. Миколайчук2 , Б.П. Рудык1 ,
Б.Д. Нечипорук3 , Л.В. Соляк1
1

2

Национальный университет водного хозяйства и
природопользования
ул. Соборная, 11, 33000 Ровно, Украина
e-mail: riv018@i.ua

Львовский национальный университет имени Ивана Франко
ул. Кирилла и Мефодия, 8, 79005 Львов, Украина
3

Ровенский государственный гуманитарный университет
ул. Остафова, 31, 33000 Ровно, Украина

В работе осуществлена термодинамическая оценка фазовой стабильности
твердого раствора суперионных сплавов системы Ag3 SBr1–x Clx (I) в концентрационном 0 ≤ x ≤ 0.5 и температурном 465–490 К интервалах. Установлено метастабильное состояние твердого раствора (I) на основе анализа
концентрационных изменений парциальных молярных термодинамических
◦
◦
функции сплавов 4Ḡ◦298 , 4H̄298
и 4r S̄298
. Значения парциальных термодинамических функций получены с использованием метода ЭДС. Потенциалформирующие процессы осуществлены в электрохимических ячейках
(ЭХЯ) типа (–)|C|Ag|стекло Ag3 GeS3 Br|D|C|(+) (C – инертные (графитовые) электроды; Ag, D – электроды ЭХЯ; D – сплавы (I) с интервала 0 ≤ x ≤
0.5; стекло Ag3 GeS3 Br – мембрана с чисто ионной Ag+ проводимостью). Линейные части зависимостей ЭДС ячеек от температуры использованы для
расчета парциальных термодинамических функций серебра в сплавах (I).
Равновесное фазовое состояние сплавов (I) характеризуется промежуточной
фазой Ag3 SBr0.73 Cl0.27 .
Ключевые слова: суперионные сплавы, метастабильное состояние, термодинамические функции, метод ЭДС, равновесное фазообразование

