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Дослiджувалась структура рiдкого iндiю в широкому iнтервалi температур.
Аналiз даних, отриманих методом дифракцiї Х-променiв, дозволив зроби-
ти деякi висновки про структурнi особливостi рiдкого iндiю. Зокрема, спо-
стерiгається слабко виражена асиметрiя першого максимуму структурного
фактора (СФ). Також проаналiзовано температурну залежнiсть структур-
них факторiв для рiдкого In з врахуванням його мiкронеоднорiдної будо-
ви. Iнтерпретацiя проводилася згiдно припущення, що структура рiдкого In
складається з кластерiв з рiзним розподiлом атомiв.
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1 Вступ
Вiдомо, що метод дифракцiї рентгенiвських променiв є ефективним у структур-

них дослiдженнях i широко застосовується для дослiдження рiдких металiв. Iнфор-
мацiя, отримана з використанням цього методу, дозволила зробити основнi висновки
про структуру рiдких металiв. На жаль, до сьогоднi немає повного розумiння хара-
ктеру розплавлених металiв та варiацiї структури з температурою. Бiльш детальнi
подальшi дослiдження необхiднi для формулювання загальної теорiї рiдких металiв,
що описує поведiнку експериментальних даних, особливо температурну залежнiсть
структури. Крiм того, сьогоднi немає повної теорiї рiдкого стану, здатної також
пояснити зв’язок мiж фiзичними властивостями розплавiв та їхньою структурою.
З цiєї причини необхiдно не тiльки накопичувати результати дифракцiйних дослi-
джень, але й знаходити новi методи їхньої iнтерпретацiї. Це особливо важливо для
аналiзу профiлю дифракцiйних пiкiв у СФ та парних кореляцiйних функцiй (ПКФ).
Внаслiдок широкого використання моделей мiкронеоднорiдної структури рiдких ме-
талiв необхiдно продемонструвати, як параметри таких неоднорiдностей пов’язанi з
характеристиками профiлю СФ та ПКФ, а також знайти кiлькiсний опис такої мi-
крогетерогенної структури. У цiй роботi ми намагаємося отримати деякi результати,
пов’язанi з цiєю проблемою.

Оскiльки СФ є вихiдними результатами стосовно ПКФ, якi зазвичай розрахо-
вуються з СФ, ми зосередили нашу увагу на описi останнього. Iншою причиною,
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яка мотивує подальше дослiдження чистих рiдких металiв, є суттєва невiдповiд-
нiсть структурних параметрiв, опублiкованих рiзними авторами. Аналiз СФ та ПКФ
для бiльшостi металевих розплавiв ґрунтується, в основному, на квазiкристалiчному
пiдходi структури або моделi твердої сфери [1,2]. Перший з них припускає схожiсть
розподiлу атомiв в твердому та рiдкому станi, а другий розглядає структуру рiдкого
металу вiдмiнну вiд твердого. Модель твердої сфери передбачає, що атоми взаємо-
дiють лише за допомогою сил вiдштовхування як твердi кульки i не враховує сил
притягання. Використання обох моделей показало їхню обмежену здатнiсть опису
структури рiзних рiдких металiв у широкому iнтервалi температур, особливо тих,
що мають неоднорiдну структуру. Бiльшiсть проблем пов’язанi з аналiзом основ-
них структурних характеристик i, зокрема, профiлю максимуму в СФ або функцiї
радiального розподiлу. До цих пiр не цiлком зрозумiла природа асиметрiї першо-
го максимуму та наявнiсть «плеча» на його правiй вiтцi, яка найбiльш виражена
в таких розплавах, як Ga, Bi, Sb та Sn. Ми отримали СФ для рiдкого In за допо-
могою рентгенiвської дифракцiї при рiзних температурах, а потiм використовували
їх для обчислення ПКФ за допомогою перетворення Фур’є. Враховуючи асиметрiю
основного пiка СФ, ми припускали, що вона обумовлена наявнiстю бiльш складної
структури порiвняно з простими рiдкими металами, основнi пiки яких мають симе-
тричну форму. Беручи до уваги численнi данi лiтератури про дослiдження структу-
ри методами дифракцiї та результати вимiрювань структурно чутливих фiзичних
властивостей (в’язкiсть, густина тощо), ми вважаємо, що на вiдмiну вiд кристалiчної
структури, що описує один порядок сусiднiх атомiв у рiдкому станi, тут є принайм-
нi два типи структур ближнього порядку. З цiєї причини структура повинна бути
вiдображена в профiлi основних пiкiв у групi зазначених вище металiв. Ми також
передбачали, що два рiзновиди структурних одиниць розсiюють рентгенiвськi про-
менi при дифракцiйному дослiдженнi самостiйно. Тому можна розглянути профiль
основного пiка як результат адитивних внескiв вiд одиниць структури кожного типу
(кластерiв).

2 Теоретичнi основи

Структурнi дослiдження рiдких металiв дифракцiйними методами мають довгу
iсторiю i основнi результати, отриманi за допомогою цих методiв, опублiкованi в
кiлькох монографiях, серед яких найбiльш вiдомi [1,4]. Цi результати найбiльш ефе-
ктивно вплинули на розвиток загальних постулатiв у фiзицi рiдких металiв. Пiдходи,
що ґрунтуються на подiбностi рiдких та кристалiчних фаз, є успiшними для опису
структури та властивостей металiв з щiльно упакованою атомною структурою та
металевими зв’язками (Cu, Al, Pb та iн.). У цьому випадку рiдкий метал має бути
таким, що складається зi структурних одиниць у виглядi кластерiв, структура яких
близька до певної кристалiчної гратки. Деяка частина атомiв повинна бути абсолю-
тно невпорядкованою, як у газоподiбнiй фазi, i частка цiєї фази зменшується при
нагрiваннi. Спроби визначити частку кластерiв при будь-якiй температурi та описа-
ти структурно чутливi властивостi з використанням цього пiдходу не можуть бути
успiшними з рiзних причин, але основним з них є те, що складно враховувати змiну
структури кластерiв i взаємодiю мiж атомами сусiдiв при переходi вiд твердого стану
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в рiдкий або навпаки. Одним з методiв такого пiдходу є метод Принца-Глаубермана
для iнтерпретацiї функцiй радiального розподiлу атомiв [3]. Цей метод ґрунтується
на процедурi перетворення атомарного розподiлу iдеальної кристалiчної гратки в
розподiл в ближнього порядку в рiдкому станi за допомогою топологiчного та ди-
фузiйного розпорядкування. На жаль, ця модель не може описати структуру з мен-
шою щiльнiстю упаковки металiв в рiдкому станi, i асиметрiю основного пiцу СФ, а
також має проблеми з описом температурних залежностей структури. Iнша модель,
про яку вже згадувалося ранiше, ґрунтується на припущеннi, що рiдина має власнi
властивостi, якими не володiють кристалiчнi тiла i гази. Взаємодiя мiж атомами
описується згiдно виразу:

ϕ(r) =

{
∞, r ≤ σ
0, r > σ

(1)

де ϕ(r) - парний потенцiал, σ - дiаметр твердої кульки, визначений за експеримен-
тальними даними.

Ця модель дозволила отримати розв’язок рiвняння статистичної теорiї рiдин, в
якому парний потенцiал пов’язаний з парною кореляцiйною функцiєю i отримати
формулу для СФ та використовувалася для розрахунку СФ для багатьох рiдких ме-
талiв, якi порiвнювалися з експериментальними СФ i в бiльшостi випадкiв показали
задовiльне узгодження. Але, як у випадку квазiкристалiчних пiдходiв, ця модель
має труднощi при описi структури рiдких металiв з асиметричним головним пiком
СФ. Таким чином, аналiзуючи результати, отриманi з допомогою рiзних наближень,
можна стверджувати, що жодне з них не здатне дати загальний опис i повне уявле-
ння про структуру рiдких металiв. Однiєю з головних цiлей є також пошук бiльш
ефективних способiв iнтерпретацiї результатiв.

Структура рiдкого iндiю дослiджувалась багатьма дослiдницькими групами;
однак, вони не дають чiткої вiдповiдi про структурнi перетворення, викликанi нагрi-
ванням або охолодження розплаву. У раннiх роботах було встановлено, що поблизу
точки плавлення найiмовiрнiша мiжатомна вiдстань змiнюється вiд 3.13 A до 3.30
A [4-7]. У [6] зроблено висновок про те, що розподiл атомiв у рiдкому In може бути
приблизно описаним вище згаданою моделлю твердої сфери з щiльнiстю упаков-
ки 0,45 в порiвняннi з 0,74 в твердому тiлi. Також зазначено, що найбiльш iмовiр-
нi мiжатомнi вiдстанi i кiлькiсть найближчих сусiдiв зменшуються з збiльшенням
температури. Такi варiацiї, як вважалося, є наслiдком наявностi вiльного об’єму в
рiдинi. В останнiх роботах [8,9] також було зроблено висновок, що збiльшення тем-
ператури призводить до зменшення найбiльш iмовiрних мiжатомних вiдстаней. Така
поведiнка була пояснена збiльшенням вiльного об’єму в рiдинах та еволюцiєю висо-
кокоординованих кластерiв з бiльшою довжиною зв’язку мiж центральним атомом
та атомами в першiй координацiйнiй сферi в низькокоординованi кластери, що, в
свою чергу, збiльшує в розплавi вiльний об’єм. Подiбнi результати описують Бар’-
яхтар i спiвавт. [10] для рiдкого олова. У своїй роботi автори пояснюють термiчне
розширення рiдкого олова в основному за рахунок збiльшення вiльного об’єму отво-
рiв, без збiльшення мiжатомної вiдстанi. До сих пiр немає чiткого розумiння зв’язку
мiж коефiцiєнтом термiчного розширення з температурною варiацiєю структурних
параметрiв, як це iснує для кристалiчних матерiалiв.
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3 Експеримент
Експериментальнi кривi iнтенсивностi були отриманi в високотемпературнiй

рентгенодифракцiйнiй камерi для дослiдження розплавiв металiв. CuKα - випро-
мiнювання, монохроматизоване монокристалiчним графiтом, встановлене у первин-
ний промiнь вiдповiдно до геометрiї фокусування Брегга-Брентано [11]. Експери-
ментальнi кривi розсiювання коректували на некогерентному розсiюваннi та поля-
ризацiї вiдповiдно до процедури, описаної в [11-13]. Пiсля процедури нормалiзацiї
були обчисленi структурнi фактори:

a(q) =
I(q)

NF 2(q)
(2)

де a(q) - структурний фактор, N - кiлькiсть атомiв, F 2(q) - коефiцiєнт атомного
розсiяння,

q =
4πsinΘ

λ
(3)

- хвильовий вектор, λ - довжина хвилi рентгенiвських променiв, Θ - кут половинного
розсiювання, який залежить вiд кристалу та довжини хвилi[13].

Функцiї атомної розподiлу були обчисленi з СФ за допомогою iнтегрального пе-
ретворення Фур’є:

4πr2ρ(r) = 4πr2ρ0 +
2r

π

∞∫
0

q[a(q)− 1]sin(qr)dq (4)

де r – вiдстань мiж атомами, 4πr2ρ(r) - функцiя радiального розподiлу, ρ0 – середня
атомна густина.

4 Результати та обговорення
Структурнi фактори для рiдкого iндiю були отриманi в широкому iнтервалi тем-

ператур, i деякi з них показанi на рис. 1. Видно, що пiки не є абсолютно симе-
тричними, особливо першi з них. Ми спостерiгали асиметрiю головного пiка, що є
свiдченням iншої структури, нiж у рiдинах з симетричним максимумом. Для того,
щоб iнтерпретувати цей максимум, пов’язаний з структурними неоднорiдностями,
ми представляємо її як суму парцiальних гаусових кривих, параметри яких визна-
чаються положеннями максимумiв та пiвшириною i використовуються для оцiнки
основних параметрiв структури - найбiльш iмовiрної вiдстанi до сусiднiх атомiв i
середнього розмiру кластерiв:

r1 =
7.73

q1
(5)

L =
2π

∆s
(6)

Температурна залежнiсть положень першого та другого пiдпiкiв в СФ представ-
лена на рис. 2. Бачимо зменшення цього параметра зi зростанням температури для
другого типу структурних одиниць, якi, згiдно з першою формулою, вiдповiдають
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Рис. 1: Iнтерпретацiя СФ рiдкого iндiю при рiзних температурах

збiльшенню вiдстанi до найближчих атомiв в кластерi. Слiд зазначити, що для пер-
шого типу кластерiв температурна залежнiсть q1 показує деяку аномальну поведiн-
ку. Для кожного типу структурних одиниць ми проаналiзували температурну зале-

Рис. 2: Температурна залежнiсть парцiальних пiкiв першого максимуму СФ для кластерiв
двох типiв. Верхнi графiки отриманi за допомогою роботи [4], нижнi - данi авторiв.

жнiсть розмiру кластера (рис. 3,4). Як можна бачити, при температурi, близькiй до
температури плавлення розмiри кластерiв першого роду досить великi i становить
близько 1,5 нм, тодi як при тiй же температурi розмiри кластерiв другого типу при-
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близно втричi меншi. Для кластерiв першого типу температурна залежнiсть їхнього
розмiру виявляє майже лiнiйну функцiю до 619 К. При 639 К вiдбувається рiзке
збiльшення розмiру кластерiв. Це може бути зумовлено структурними перетворе-
ннями в рiдкому iндiї в цьому iнтервалi температур[14]. Далi нагрiвання сприяє
зменшенню розмiру кластеру внаслiдок зростання iнтенсивностi атомних коливань,
що обумовлює перемiщення найбiльш активних атомiв з кластерiв. Розмiри друго-

Рис. 3: Температурна залежнiсть розмiру кластер в структурних одиницях двох типiв.
Данi, отриманi за допомогою результатiв [4]

Рис. 4: Температурна залежнiсть в розмiру кластер в структурних одиницях двох типiв.
Данi авторiв.

го типу кластерiв значно меншi за розмiри кластерiв першого типу. Видно, що при
нагрiваннi також спостерiгається майже лiнiйне зменшення розмiру кластерiв аж до
температури 619 К, пiсля якої вiдбувається перетворення в структурi ближнього по-
рядку. Такi залежностi дозволили нам припустити, що структурнi одиницi першого i
другого типу є металевими кластерами з металевими зв’язками, але ступiнь металi-
чностi в кластерах другого типу є менший. Нашi данi узгоджуються з результатами
iнтерпретацiї даних зi структури рiдких металiв , що розглянутi в [14]. З отриманих
нами даних випливає, що деякi рiдкi метали можуть виявляти складний механiзм
теплового розширення i, крiм домiнуючого внеску вiльного об’єму, слiд враховувати
змiну мiжатомних вiдстаней в кластерах рiзного типу та змiну їхнiх розмiрiв.
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Висновки

Асиметрiя першого максимуму в СФ рiдкого iндiю пов’язана з його мiкронеодно-
рiдною структурою. Основний пiк СФ можна iнтерпретувати як суму двох максиму-
мiв, заданих функцiями Гауса, параметри яких рiзнi та залежать вiд температури.
Аналiз отриманих значень парцiальних структурних параметрiв та їхнiх темпера-
турних залежностей привiв до висновку, що структура рiдкого iндiю складається з
двох типiв кластерiв з металевим зв’язком, але рiзним ступенем його металiчностi.
Температурнi залежностi середнього розмiру в кластерах кожного типу виявляють
аномалiю в iнтервалi температур 600-700 К, що може бути пов’язано зi структурни-
ми перетвореннями у розплавi.
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Microinhomogeneous structure of liquid indium
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The structure of liquid indium in a wide range of temperatures has been
studied. Analysis of the data obtained by diffraction metods allowed to make
some conclusions about the structural features of liquid indium. In particular,
there is a weakly expressed asymmetry of the first maximum of the structural
factor (SF). The temperature dependence of structural factors for liquid In
was analyzed too, taking into account its microinhomogeneous structure. The
interpretation was carried out in accordance with the assumption that the
structure of the liquid In consists of clusters with different atomic distributi-
ons.
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Микронеоднородная структура жидкого индия

Р. Билик,1 У. Людкевич1
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ул. Кирилла и Мефодия 8, 79005 Львов, Украина
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Исследовалась структура жидкого индия в широком интервале темпера-
тур. Анализ данных, полученных методом дифракции рентгеновских лучей,
позволил сделать некоторые выводы о структурных особенностях жидкого
индия. В частности, наблюдается слабо выраженная асимметрия первого
максимума структурного фактора (СФ). Также проанализирована темпе-
ратурная зависимость структурных факторов для жидкого In с учетом его
микронеодноридного строения. Интерпретация проводилась согласно пред-
положение, что структура жидкого In состоит из кластеров с различным
распределением атомов.

Ключевые слова: структурный фактор, ближний порядок, жидкий ин-
дий


