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Напiвпровiдниковi кристали GaSe з шаруватою структурою належать до
сполук, здатних до розмiщення впроваджуваних молекул не тiльки в мiж-
шаровому просторi, а в деяких випадках i всерединi шарiв, вiдповiдно вмiст
гостьового елементу в кристалi змiнює його властивостi. У середовищi дис-
тильованої води, при дослiдженнi змiни потенцiалу поляризацiї кристалу
виявлено, що впровадження водню в мiжшаровий простiр посилює вiддачу
електронiв в напiвпровiдниковому кристалi. Аналогiчнi результати спосте-
рiгаються також у середовищi H2SeO3 та H2SO4 . Це можна пояснити тим,
що у вихiдному кристалi мiж атомами шару кристалу слабший зв’язок, i
при проходженнi струму крiзь нього вiдбувається сповiльнення процесу, по-
тенцiал поляризацiї у чистому кристалi переходить у бiк вiд’ємних значень.

Ключовi слова: моно селенiд галiю, електрохiмiчнi властивостi, потенцiал
поляризацiї

1 Вступ
Iнтеркалювання це хiмiчний процес, у результатi якого вiдбувається впровадже-

ння молекул гостей в кристалографiчну матрицю твердого тiла. Iнтерес до цього
процесу пов’язаний з можливiстю синтезу нових сполук, що володiють комплексом
фiзико-хiмiчних властивостей, якi iнколи важко або взагалi неможливо отримати
за допомогою традицiйних методiв синтезу. Напiвпровiдниковi кристали А3В6 з ша-
руватою структурою належать до сполук, здатних до розмiщення впроваджуваних
молекул не тiльки в мiжшаровому просторi, а в деяких випадках i всерединi шарiв.
Монокристали GaSe належать до шаруватих сполук з рiзко анiзотропними властиво-
стями [2]. Разом iз тим фактичнi данi про фiзичнi властивостi цих матерiалiв вказу-
ють на перспективу їх практичного застосування в елементах сучасної електронiки.
Однак властивостi, якi визначають можливостi такого практичного застосування,
важко передбачити, оскiльки вони залежать вiд багатьох технологiчних чинникiв.
У роботi [3] описанi електрохiмiчнi характеристики моноселенiду галiю залежно вiд
типу електролiтiв та за умов дiї сонячних променiв. Показано, що у водi аноднi i

c© Квашнiвська Н., 2016



4
Н. Квашнiвська

ISSN 1024-588X. Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. 2016. Вип. 51

катоднi процеси без доступу сонячних променiв, проходять з нижчою швидкiстю,
нiж на сонячному свiтлi i потенцiал корозiї на свiтлi зсувається у вiд’ємний бiк, схо-
жi закономiрностi спостерiгали й у 1N H2SO4. Враховуючи те, що вмiст гостьового
елементу в кристалi змiнює його властивостi, питання, якою iнтенсивною буде ця
змiна, є актуальним. Метою роботи є дослiдження впливу iнтеркаляцiї воднем ша-
руватого кристалу GaSe на його електрохiмiчнi характеристики залежно вiд типу
електролiтiв та за умов дiї сонячних променiв.

2 Методика експерименту

Об’єктом дослiджень є шаруватий монокристал моноселенiду галiю iнтеркальо-
ваний воднем з газової фази за температури 873 К за умов електрохiмiчної поля-
ризацiї в електролiтах з рiзним показником кислотностi (рН). Вивчення потенцiо-
статичних та потенцiодинамiчних характеристик здiйснено за допомогою сканiвного
потенцiостату. Для отримання поляризацiйних дiаграм застосовано дослiджуваний
електрод („робочий”), електрод порiвняння та допомiжний електрод (платиновий).
Поляризацiйнi дослiдження проведено в електрохiмiчнiй комiрцi в рiзних середо-
вищах в кислотах H2SeO3 , H2SO4 i в дистильованiй водi за умови освiтлення (у
видимому дiапазонi) i в темнотi. Вимiрювали загальний електродний потенцiал на-
пiвпровiдникового електрода. Електрохiмiчнi дослiдження проводили на потенцiо-
статi, обладнаному термостатом, допомiжним платиновим електродом порiвняння,
що дає змогу пiдтримувати температуру робочого середовища в межах кiмнатної.
Потенцiали перераховували на стандартний водневий електрод.

3 Результати та обговорення

На поверхнi провiдника електростатичний потенцiал є сталим, незалежно вiд
форми провiдника. Сталiсть потенцiалу досягається перерозподiлом зарядiв. Змiна
потенцiалу є важливою характеристикою напiвпровiдника, а також для дослiджен-
ня змiни електростатичного потенцiалу поляризацiї мiж цими зарядами. Шаруватi
кристали схильнi поглинати iншi речовини (iнтеркалюватись), зв’язок мiж атома-
ми iнтеркальованої речовини з атомами кристалу є набагато сильнiшим, нiж мiж
власними (на границях шарiв) атомами кристалу. Тому потенцiал поляризацiї iн-
теркальованого кристалу буде вiдрiзнятись вiд такого ж для чистого кристалу. Пiд
час проходження струму виникає поляризацiя електрода – зсув потенцiалу вiд рiв-
новажного значення. I на змiну потенцiалу вiдкритого кола впливають рiзнi фа-
ктори, такi як середовище, що оточує кристал, сонячне випромiнювання видимого
дiапазону, а також його вiдсутнiсть i, звичайно, вид напiвпровiдниково матерiалу,
що дослiджується. Цей вплив явно прослiдковується на отриманих поляризацiй-
них залежностях. Для порiвняння наведено поляризацiйнi кривi для ненаводного (
рис.1 ) та наводненого ( рис.2 ) кристалу. У першому випадку потенцiал поляри-
зацiї має значення -0,139 В, а в iнтеркальованому кристалi потенцiал поляризацiї
становить вже -0,296 В (цi значення отриманi за умови освiтлення сонячними про-
менями). Впровадження водню в мiжшаровий простiр посилює вiддачу електронiв в
напiвпровiдниковому кристалi. Подiбна закономiрнiсть спостерiгається i в темнотi.
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У кристалi без водню потенцiал поляризацiї становить -0,180 В, а в наводненому
-0,265 В. Цi результати отриманi коли експерименти проводили в середовищi дисти-
льованої води.

Рис. 1: Потенцiал поляризацiї: a – наводе-
ний GaSe, b – ненаводений GaSe у середови-
щi дистильованої води на свiтлi

Рис. 2: Потенцiал поляризацiї: a – наводе-
ний GaSe, b – ненаводений GaSe у середови-
щi дистильованої води в темнотi

Рис. 3: Потенцiал поляризацiї: a – наводе-
ний GaSe, b – ненаводений GaSe у середови-
щi H2SeO3 на свiтлi

Рис. 4: Потенцiал поляризацiї: a – наводе-
ний GaSe, b – ненаводений GaSe у середови-
щi H2SeO3 в темнотi

Аналогiчнi результати спостерiгається також у середовищi H2SeO3 (рис.3 i
рис.4)та H2SO4(рис.5 i рис.6)за освiтлення iнтеркальований кристал має кращу вiд-
дачу, i потенцiал поляризацiї має менш вiд’ємнi значення . Це можна пояснити тим,
що у вихiдному (“чистому”) кристалi мiж пограничними атомами шару кристалу
слабший зв’язок, i при проходженнi струму крiзь нього вiдбувається сповiльнення
процесу, потенцiал поляризацiї в ненаводненому кристалi зсувається у бiк вiд’ємних
значень.



6
Н. Квашнiвська

ISSN 1024-588X. Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. 2016. Вип. 51

Рис. 5: Потенцiал поляризацiї: a – наводе-
ний GaSe, b – ненаводений GaSe у середови-
щi H2SO4 на свiтлi

Рис. 6: . Потенцiал поляризацiї: a – наводе-
ний GaSe, b – ненаводений GaSe у середови-
щi H2SO4 в темнотi

У результатi дослiджень найоптимальнiший результат потенцiалу поляризацiї
спостерiгається у середовищi дистильованої води для наводненого кристалу при со-
нячному освiтленi. Пiд час процесу видiлення речовини на електродах за усови про-
ходження електричного струму через дистильовану воду (що не мiстить вiльних но-
сiїв заряду i тому струм дуже низький) на анодi негативно зарядженi йони вiддають
свої зайвi електрони, а на катодi позитивнi йони одержують електрони. Виникнення
потенцiалу поляризацiї вiдбувається лише на поверхнi напiвпровiдника,при цьому
не враховується вплив електролiту. У випадку коли електролiт - розчин кислоти, на
значення потенцiалу поляризацiї впливає провiднiсть, яка властива електролiту за
умови проходження крiзь нього струму. Шаруватi напiвпровiдниковi кристали, до
яких належить моно селенiд галiю (GaSe), володiє анiзотропними властивотями, якi
обумовленi наявнiстю двох видiв зв’язкiв мiж атомами в кристалi. Всерединi шарiв
зв’язок має iонно-ковалентний характер, сусiднi шари зв’язанi слабкими зв’язками
типу Ван-дер-Ваальса . Низька густина обiрваних Ван-дер-Ваальсiвський зв’язкiв
на їхнiй поверхнi сприяє утворенню наностуктур на їх поверхнi, враховуючи те, що
поверхня напiвпровiдника легко окислюється. Поверхня шаруватих кристалiв яв-
ляє собою природний скол, на поверхнi якого розiрваних хiмiчних зв’язкiв обмаль,
або їхня роль незначна i специфiка зв’язкiв визначає iнертнi властивостi. У ви-
падку iнтеркальованого кристалу зв’язок мiж атомами кристалу i iнтеркалянтом є
сильнiший, в результатi окиснення на поверхнi можливе утворення наноструктур
, суцiльних оксидних плiвок або острiвцiв оксидiв ( рис.7 i рис.8 ). Просвiчування
електронами тонких об’єктiв (фольг) при застосування сучасних електронних мi-
кроскопiв дозволяє отримувати роздiлення до 0,08 нм, а за використання технiки
електронного корегування аберацiї - отримувати роздiлення i 0,05 нм. Для усунення
взаємодiї електронiв з молекулами повiтря у камерi мiкроскопа має бути високий
вакуум 10−7 Па, при попаданнi на об’єкт частина електронiв розсiюється i за до-
помогою дiафрагми пропускаються не розсiянi електрони та на екранi отримуюся
пряме зображення реальної структури, яке можна використовувати для розрахун-
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Рис. 7: Трансмiсiйне зображення поверхнi
iнтеркальованого воднем кристалу GaSe

Рис. 8: Трансмiсiйне зображення поверхнi
iнтеркальованого воднем кристалу GaSe

кiв.

4 Висновки
Експериментально доведено, що освiтлення напiвпровiдникового електроду, ви-

готовленого з напiвпровiдника GaSe в нейтральному середовищi, посилює аноднi i
катоднi реакцiї на поверхнi. Освiтлення випромiнюванням сонячного дiапазону по-
силює вiддачу електронiв вiд електрода. У кислому середовищi на поверхнi GaSe
утворюється окисна плiвка, яка загальмовує катоднi та аноднi процеси, i при освi-
тленнi процеси пасивацiї знижуються.
Водень акумулюється в мiжвузлах i у вакансiйних комплексах. Водень проникає
у вакансiї i дивакансiї i насичує внутрiшнi обiрванi зв’язки атомiв напiвпровiдни-
ка, додатково знижуючи енергiю i пiдвищуючи тим самим ймовiрнiсть утворення
вакансiйних комплексiв . Таким чином, водень сприяє формуванню в напiвпровiд-
нику нанорозмiрних порожнин, якi вiн сам i заповнює. В результатi у наводненого
кристалу на поверхнi, в результатi окиснення можливе утворення наностуктур.
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CHARACTERISTICS AND STRUCTURE CHANGES OF GaSe
INTERCALETED BY HYDROGEN
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GaSe semiconductor crystal with a layered structure belongs to the compounds
that can place the embed molecules not in interlaminar space only but in the
interior in some cases that respectively leads to the changes of the crystal
characteristics by the guest element. The study of the potential gradient of
crystal polarization in distilled water medium detected that introduction of
hydrogen into the interlaminar space amplified the recoil of electrons in the
semiconductor crystal. At the H2SeO3 and H2SO4 mediums we can observe the
same results. We can explain it by the fact that there is a weaker link between
atoms at the initial crystal and deceleration of the process take place in the case
if current flow going through the crystal and potential polarization at the pure
crystal goes to the negative values.

Key words: mono gallium selenide, electrochemical properties, priming
potential
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СВОЙСТВА И ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ
ИНТЕРКАЛИРОВАНОГО ВОДОРОДОМ GaSe

Н. Квашневська

Львовский национальный университет имени Ивана Франко
ул. Драгоманова 50, 79005 Львов, Украина
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Полупроводниковые кристаллы GaSe меж слоистой структуры относятся
к соединениям, способных к размещению внедряемых молекул не только
в слоистом пространстве, а в некоторых случаях i внутри слоев, соответ-
ственно содержание гостевого элемента в кристалле меняет его свойства.
В среде дистиллированной воды, при исследовании изменения потенциала
поляризации кристалла выявлено, что внедрение водорода в межслойной
пространство усиливает отдачу электронов в полупроводниковом кристал-
ле. Аналогичные результаты наблюдается также в среде H2SeO3 и H2SO4.
Это можно объяснить тем, что в исходном кристалле между атомами слоя
кристалла слабее связь, и при прохождении тока через него происходит за-
медление процесса, потенциал поляризации в чистом кристалле сдвигается
в сторону отрицательных значений

Ключевые слова: моно селенид галия, электрохимические свойства, по-
тенциал поляризации


