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Дослiджено вплив одновiсного тиску вздовж головних криста-
лофiзичних напрямiв на температурнi змiни двопроменезалом-
лення Δni та показникiв заломлення ni кристалiв K2ZnCl4
в областi фазових переходiв, що охоплюють несумiрну фазу.
Встановлено, що Δni та ni достатньо чутливi до дiї одновiсних
тискiв. Виявлено значне баричне змiщення точок фазових пе-
реходiв парафаза–несумiрна–сумiрна сегнетофаза в рiзнi тем-
пературнi областi залежно вiд напрямку прикладання тиску,
що зумовлено впливом одновiсних тискiв на структуру кри-
стала K2ZnCl4.

1. Вступ

Кристали тетрахлорцинканату калiю (ТХЦК)
K2ZnCl4 є типовими представниками одновимiрно
модульованої несумiрної структури типу A2BX4. Во-
ни зазнають стандартну для таких кристалiв послi-
довнiсть фазових переходiв (ФП): парафаза (mmm,
Z = 4, Ti = 555 К)→ несумiрна (НФ) (Tc = 403 К)→
сумiрна сегнетофаза (P21cn(mm2), q = c∗/3, Z = 12)
[1, 2].

Високотемпературна фаза I кристала ТХЦК є па-
раелектричною з просторовою групою Pmcn, подi-
бно до кристалiв групи β–K2SO4. Промiжна фаза II
(Tc < T < Ti) є несумiрно модульованою в c-напрямку
з хвильовим вектором q = (1 − δ)c∗/3. Низькотемпе-
ратурна фаза III (T < Tc) є невласною сегнетоеле-
ктричною зi спонтанною поляризацiєю вздовж b-осi i
потроєним параметром елементарної комiрки вздовж
псевдогексагональної c-осi.

НФ кристала ТХЦК була визначена за положен-
ням сателiтних пiкiв в рентгенiвських променях вiд-
бивання i за дифракцiєю нейтронiв [3, 4]. Авторами
встановлено, що атомне змiщення, зумовлене моду-
ляцiйними хвилями, для атомiв хлору є досить ве-
ликим. Це пояснюється тим, що при ФП фаза I –
фаза II спостерiгають значне викривлення тетраедра
ZnCl4.

ФП парафаза-несумiрна фаза у кристалах ТХЦК
пов’язаний з конденсацiєю фонона в точцi q зони Брi-
ллюена i при цьому ця мода має релаксацiйний хара-
ктер. У кристалi K2ZnCl4 досить висока температура
iснування НФ, що послаблює далекодiйнi кореляцiї
змiщень i тому температурна залежнiсть параметра
порядку δ(T ) тут дуже слабка. В кристалах з елемен-
тами непорядку далекодiйнi кореляцiї змiщень iонiв
малi, тому впорядкування структури слабо впливає
на характер просторового розподiлу областей доти,
доки ступiнь упорядкування не стане досить великим
[5–7].

Мета даної роботи – дослiдити поведiнку фазових
переходiв кристала ТХЦК при дiї одновiсних тискiв
шляхом вивчення температурних залежностей дво-
променезаломлення та показникiв заломлення.

Ранiше методом диференцiального термiчного ана-
лiзу дослiджено вплив гiдростатичного тиску на ФП
ПФ–НФ–СФ у кристалi K2ZnCl4 [8]. Встановлено, що
точка ФП ПФ-НФ зi зростанням тиску змiщується
в бiк вищих температур (dTi/dp = 110 K/ГПа), то-
дi як точка ФП НФ–СФ – в бiк нижчих температур
(dTc/dp = −86, 2 K/ГПа). Автори встановили бари-
чну залежнiсть температури Tc: Tc = T 0

c +Kp+ γp2,
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Рис. 1. Teмпературна залежнiсть двопроменезаломлення кри-
сталiв K2ZnCl4 для λ = 500 нм i для рiзних значень одновiсного
стискання: свiтлi символи – механiчно вiльний кристал, темнi
точки – механiчно затиснутий кристал; 1 – σx = 200 бар; 2 –
σy = 200 бар; 3 – σz = 200 бар

де T 0
c = 400 ± 0, 2 К, K = −(86, 2 ± 0, 9) К/ГПа i

γ = (3, 7± 0, 1) · 10 K/(ГПа)2.
Отриманий у данiй роботi баричний коефiцiєнт –

86,2 K/ГПа для кристала K2ZnCl4 є бiльшим за вiд-
повiдний коефiцiєнт для кристалiв Rb2ZnCl4 (–48
K/ГПа) [9].

Ранiше дослiджували вплив одновiсного тиску на
спектральнi та температурнi залежностi двопромене-
заломлення та показники заломлення низки iзомор-
фних до ТХЦК кристалiв i було встановлено значну
баричну чутливiсть електронної пiдсистеми цих кри-
сталiв, що проявлялось у значному змiщеннi по енер-
гетичному спектру положення ефективних смуг уль-
трафiолетового (УФ) i iнфрачервоного (IЧ) осциля-
торiв [10, 11].

2. Методика експерименту

Кристали ТХЦК вирощено з водного розчину мето-
дом повiльного охолодження, вони мали вигляд бага-
тогранних ромбiчних призм.

Температурнi змiни двопроменезаломлення вивча-
ли за змiнами iнтерференцiйної картини поляризова-
них променiв, що реєструвалось за допомогою спе-
ктрального комплексу КСВУ-23. Дослiджуваний зра-
зок встановлювали в електропiч в дiагональному по-
ложеннi помiж схрещених нiколiв. При проходжен-
нi через таку систему пучка бiлого свiтла в фокаль-
нiй площинi спектрографа виникала iнтерференцiйна

картина. Умовою появи iнтерференцiйних екстрему-
мiв у спектрi є спiввiдношення

d(ni − nj) = kλ,

де k – порядок iнтерференцiйного максимуму; d – тов-
щина зразка за ходом променiв; ni i nj – показники
заломлення у кристалофiзичних напрямках i та j.

При одновiсному стисканнi зразка, яке здiйснюва-
ли за допомогою спецiального пристосування, спо-
стерiгається спектральне змiщення iнтерференцiйних
смуг, за що вiдповiдає змiна двопроменезаломлення.
Залежнiсть величини Δni вiд тиску в такому випадку
визначають спiввiдношенням

Δni(λ, σi) =
kλ

d(σ)
.

Вимiрювання проводили до тискiв σi ∼ 200 бар.
Похибка вимiрювань двопроменезаломлення станови-
ла δΔni = ±2 ∼ 10−5 .

3. Результати дослiджень та їх обговорення

3.1. Баричнi змiни двопроменезаломлення

Встановлено, що двопроменезаломлення кристалiв
ТХЦК чутливе до дiї одновiсних тискiв вздовж го-
ловних кристалофiзичних напрямкiв i менш чутливе
до дiї тискiв вздовж бiсектрис мiж ними.

Виявлено, що напруження σm ведуть до рiзних за
знаком змiн двопроменезаломлення Δni: одновiсне
стискання σx збiльшує Δny i зменшує Δnz; одновi-
сне стискання σy збiльшує Δnz i зменшує Δnx, тодi
як σz збiльшує двопроменезаломлення у напрямку X
i зменшує – у напрямку Y .

На рис. 1 представлено температурнi залежностi
двопроменезаломлення Δni кристалiв ТХЦК в райо-
нi ФП ПФ–НФ–СФ для рiзних значень одновiсного
стискання.

Виявлено, що у кристалах ТХЦК одновiснi тиски
впливають на точки ФП та температурний хiд дво-
променезаломлення. Встановлено, що одновiсне сти-
скання не змiнює характер температурних залежно-
стей Δni, а змiнює лише величину dΔni/dT . Уста-
новлено, що залежнiсть Δni(T ) практично лiнiйна
для всiх фаз. У парафазi виявлено найiстотнiшi змi-
ни Δni(T ): dΔnx/dT = 5, 1 · 10−6 K−1, dΔny/dT =
9, 0 · 10−6 K−1 i dΔnz/dT = 8, 2 · 10−6 K−1 для ме-
ханiчно вiльних кристалiв. Для затиснутих одновi-
сними напруженнями кристалiв ТХЦК цi величини
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iстотно не вiдрiзняються (див. таблицю). У НФ вста-
новленi такi коефiцiєнти: dΔnx/dT = 1, 5 · 10−6K−1,
dΔny/dT = 6, 0 · 10−6K−1 i dΔnz/dT = 5, 1 · 10−6K−1.
Температурнi вiдмiнностi в поведiнцi Δni(σ) для ме-
ханiчно вiльного та затиснутого зразкiв виявлено ли-
ше в НФ (див. таблицю). Як видно, в НФ одновiсне
стискання, здебiльшого, збiльшує температурну чу-
тливiсть двопроменезаломлення. При ФП НФ-СФ ви-
явлено стрибкоподiбнi змiни Δni: δΔnx = 2, 9 · 10−4,
δΔny = 1, 2 · 10−4 i δΔnz = 1, 1 · 10−4. У випадку
одновiсного стискання величини цих стрибкiв дещо
меншi: δΔnx = 2, 2 · 10−4 i 2, 5 · 10−4 для σy i σz = 200
бар вiдповiдно; δΔny = 1, 0 · 10−4 i 0, 9 · 10−4 для σz i
σx = 200 бар вiдповiдно i δΔnz = 0, 9 ·10−4 i 0, 8 ·10−4

для σy i σx = 200 бар вiдповiдно.

3.2. Баричнi змiни показникiв заломлення

Установлено, що одновiсне стискання не змiнює хара-
ктеру кривих ni(λ), змiнюється лише значення дис-
персiї dni/dλ (dnx/dλ = 7, 6·10−4 i 7, 3·10−4, dny/dλ =
7, 5 ·10−4 i 7, 1 ·10−4, а dny/dλ = 7, 3 ·10−4 i 7, 0 ·10−4 в
спектральнiй дiлянцi λ = 500 нм для механiчно вiль-
них та затиснутих одновiсним тиском σm = 200 бар,
вiдповiдно, зразкiв. Виявлено, що одновiсне стискан-
ня приводить до збiльшення показникiв заломлення
в середньому на dni/dσ ≈ 2 · 10−6 бар−1. На рис. 2
показано температурнi змiни показникiв заломлення
кристалiв K2ZnCl4 при λ = 500 нм для рiзних значень
одновiсного стискання.

Температурнi коефiцiєнти змiн двопроменезаломлен-
ня (−dΔni/dT, ·10−6 К−1) та показникiв заломлення
(−dni/dT, ·10−5 К−1) кристалiв K2ZnCl4 для λ = 500

нм для рiзних напрямкiв одновiсного стискання

Свiтло/тиск σ = 0 σx = 200 бар σy = 200 бар σz = 200 бар
Δni ni Δni ni Δni ni Δni ni

парафаза

X 5,1 10,9 – – 4,9 10,5 5,1 10,3
Y 9,0 10,7 9,1 10,4 – – 8,8 10,0
Z 8,2 9,8 8,1 9,9 8,0 9,5 – –

несумiрна фаза

X 1,5 11,8 – – 1,8 11,5 1,9 11,7
Y 6,0 11,1 6,1 11,0 – – 6,2 10,8
Z 5,1 10,0 5,0 10,1 5,2 9,7 – –

сегнетофаза

X 1,8 7,5 – – 1,6 7,3 1,7 7,4
Y 6,4 5,1 6,1 5,0 – – 6,3 5,0
Z 3,2 5,0 3,0 4,5 3,0 4,7 – –

Рис. 2. Температурнi змiни показникiв заломлення кристалiв
K2ZnCl4 для λ = 500 нм i для рiзних значень одновiсного сти-
скання: свiтлi кружечки – механiчно вiльний кристал, темнi
кружечки – механiчно затиснутий кристал; 1 – σx = 200 бар;
2 – σy = 200 бар; 3 – σz = 200 бар

Для кристалiв ТХЦК характерна нелiнiйна змiна
ni(T ), причому величина нелiнiйностi збiльшується
при пiдвищеннi температури зразка i в НФ вона бiль-
ша, нiж в СФ (див. таблицю).

При фазовому переходi НФ-СФ за T = 403 К вияв-
лено такi величини стрибкiв показникiв заломлення:
δnx = 7, 7 · 10−4, δny = 7, 8 · 10−4 i δnz = 5, 2 · 10−4.
Одновiсне стискання дещо зменшує величини цих
стрибкiв: δnx = 7, 1 ·10−4 i 7, 0 ·10−4 для σy i σz = 200
бар вiдповiдно; δny = 7, 2 · 10−4 i 7, 1 · 10−4 для σx i
σz = 200 бар вiдповiдно; δnz = 4, 4 · 10−4 i 4, 7 · 10−4

для σx i σy = 200 бар вiдповiдно.
Всi вимiрювання проведено в режимi зниження

температури на вiдпалених зразках протягом 10 го-
дин за температури 380 К. У випадку нагрiвання
зразка виявлено температурний гiстерезис 2,5 К; ФП
НФ–СФ для механiчно вiльного кристала вiдбувався
за Tc = 406 К (рис. 3).

Для щойно приготовлених зразкiв величина гiсте-
резису становила 4 К. Варто вiдзначити, що зi збiль-
шенням часу вiдпалу величина гiстерезису зменшу-
валась. Вiдпал зразкiв бiльше 10 годин не приводив
надалi до зменшення гiстерезису. Можна припустити,
що для кристалiв ТХЦК вiдпал упродовж 10 годин
приводить до повного усунення дефектiв типу “кри-
сталiзацiйна вода”, оскiльки вони є основним дефе-
ктом в кристалах ТХЦК [12].

Виявлено, що прикладання одновiсних тискiв σx

зменшує величину гiстерезису на ΔT = 0, 5 К, а у
випадку σz – на ΔT = 0, 1 К. Дiя одновiсного ти-
ску подiбна до дiї термiчного вiдпалу, оскiльки в обох
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Рис. 3. Температурна залежнiсть двопроменезаломлення Δny

механiчно вiльного (1) та затиснутого одновiсними тисками σx

(2) та σz (3) кристалiв K2ZnCl4 для λ = 500 нм в околi фазо-
вого переходу несумiрна–сумiрна фази в режимi охолодження
та нагрiвання

випадках спостерiгають зменшення величин темпера-
турного гiстерезису та стрибкоподiбних змiн при фа-
зовому переходi.

Можливими механiзмами впливу механiчного на-
вантаження на величину гiстерезису може бути де-
формацiя солiтонної структури або зменшення потен-
цiальних бар’єрiв у мiсцях локалiзацiї дефектiв. При-
кладання зовнiшнього механiчного напруження до
кристала, який знаходиться в метастабiльному ста-
нi, змiнює його стабiльнiсть i також пришвидшує або
сповiльнює релаксацiю до рiвноважного стану.

3.3. Баричнi змiщення точок фазових
переходiв

Установлено, що ФП дослiджених кристалiв доста-
тньо чутливi до дiї одновiсних напружень i при цьо-
му виявлено значне змiщення точок ФП по темпера-
турнiй шкалi у рiзнi напрямки залежно вiд напрямку
стискання. Так, встановлено, що для тискiв σm = 200
бар ФП ПФ–НФ виявляється за TX

i = 557, 8 К, TY
i =

552, 0 К i TZ
i = 550, 4 К, тодi як Ti = 553, 0 К для

механiчно вiльного кристала. Для вiдповiдних тискiв
ФП НФ–СФ має мiсце за TX

c = 406, 6 К, TY
c = 399, 8 К

i TZ
c = 401, 4 К, у той час як для механiчно вiльного

кристала Tc = 403, 0 К.
Взагалi для кристала ТХЦК виявлено такi бари-

чнi коефiцiєнти змiщення точок ФП ПФ–НФ–СФ:
dTi/dσx = +0, 023 К · бар−1 i dTc/dσx = +0, 018 К ·
бар−1; dTi/dσy = −0, 005 К · бар−1 i dTc/dσy =
−0, 016 К · бар−1; dTi/dσz = −0, 013 К · бар−1 i

dTc/dσz = −0, 008 К · бар−1. Тобто одновiсне сти-
скання σx змiщує фазовi переходи кристала ТХЦК
у бiк вищих температур; одновiсне стискання σy змi-
щує точки фазових переходiв у бiк нижчих темпера-
тур; одновiсне стискання уздовж осi Z змiщує точки
ФП кристала ТХЦК у бiк нижчих температур.

Якщо розглянути сумарнi коефiцiєнти змiщень то-
чок ФП пiд впливом всiх одновiсних тискiв вздовж
головних кристалофiзичних напрямiв (аналог гiдро-
статичного тиску), то отримаємо

dTi/dσm = dTi/dσx + dTi/dσy + dTi/dσz =

= +0, 005 К · бар−1,

dTc/dσm = dTc/dσx + dTc/dσy + dTc/dσz =

= −0, 006 К · бар−1.

Отриманi результати узгоджуються з характером
впливу гiдростатичного тиску на ФП [8].

Оскiльки баричнi коефiцiєнти змiщення точок ФП
вiдрiзняються мiж собою (dTc/dσz > dTi/dσz), то мо-
жна очiкувати, що пiд впливом напруження σz несу-
мiрна фаза кристала ТХЦК буде звужуватися. Шля-
хом екстраполяцiї кривих Tc(σz) i Ti(σz) дiйсно ви-
явлено, що при тиску σz ∼ 29, 5 кбар i температурi
T ∼ 163 К у кристалi ТХЦК зникне НФ i буде ма-
ти мiсце ФП пара–сегнетофаза, обминаючи несумiрну
фазу, тобто виникне “трикритична точка”. Одновiснi
стискання σx i σy, у свою чергу, ведуть до розширен-
ня несумiрної фази в бiк вищих i нижчих температур
(рис. 4).

Виявленi баричнi змiщення точок ФП кристалiв
ТХЦК можна пояснити, виходячи зi змiн структури
кристала K2ZnCl4. Вiдомо, що у вихiднiй парафазi
одна з вершин кожної T -групи напрямлена вздовж
±Z, а iншi три вершини тетраедра ZnCl4 лежать в
однiй площинi (00Z). Крiм того, орiєнтацiї основ T -
груп у площинi (001) однаковi в кожному iз шарiв
катiонних полiедрiв i протилежнi в сусiднiх шарах,
так що в K2ZnCl4 Z = 4. Водночас вершина одно-
го з тетраедрiв кожного шару напрямлена по +Z, а
iншого – по −Z, i тому в комiрцi загальна кiлькiсть
T -груп, повернутих по +Z i −Z, однакова [13].

Розглядаючи T -групи як цiле, основнi змiни в стру-
ктурi НФ порiвняно з вихiдною можна звести до
хвиль змiщень атомiв К(1), К(2) i тетраедричних
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груп ZnCl4 переважно вздовж осi Z (майбутньої по-
лярної осi) i до поворотiв T -груп навколо всiх трьох
осей X,Y i Z [14, 15]. При цьому повороти навколо
осi Z однаковi для всiх груп, роздiлених трансляцiєю
вздовж Z, i не пов’язанi iз хвилею модуляцiї.

Тепер зрозумiло, що якщо напрямок одновiсно-
го стискання збiгається з напрямком обертання те-
траедра ZnCl4, то ФП наявний за вищих темпера-
тур, якщо ж напрямок обертання тетраедра протиле-
жний до напрямку прикладання одновiсного напру-
ження, то ФП буде вiдбуватися за нижчих темпера-
тур. Оскiльки поворот тетраедра ZnCl4 вiдбувається
у площинi (XY ), то зрозумiло, що в одному випад-
ку (σx) ФП змiщується у бiк вищих температур, а в
iншому (σy) – нижчих температур.

Змiщення точок ФП при дiї σz в бiк нижчих темпе-
ратур зумовлено тим, що поворот тетраедра вiдбува-
ється навколо осi Z. Тиск σz нiби затискає тетраедр
i тим самим утруднює його перехiд у новий термоди-
намiчний стан.

Щодо сегнетоелектричної сумiрної фази, то було
виявлено, що для перебудови структури вiд Pmcn
до P21cn потрiбно здiйснити два головних викрив-
лення. Першим з них є повороти T -груп навколо
осi, близької до Z, а другим – змiщення атомiв К i
Zn вздовж полярної осi. Вiдповiднi мiркування щодо
впливу одновiсних тискiв на повороти T -груп можна
застосувати i до змiщень точок ФП несумiрна – су-
мiрна фази.

Змiщення точок ФП з несумiрної в сумiрну фази
зумовлене також тим, що дiя зовнiшнього механiчно-
го напруження на кристал, який знаходиться в мета-
стабiльному станi, змiнює його стабiльнiсть, що при-
водить до деформацiї солiтонної структури.

Таким чином, у роботi дослiджено вплив одновi-
сного стискання вздовж головних кристалофiзичних
напрямкiв на температурнi змiни двопроменезалом-
лення Δni та показники заломлення ni кристалiв
K2ZnCl4, що мають несумiрну фазу в широкому дi-
апазонi температур. Встановлено, що Δni достатньо
чутливе до дiї одновiсного стискання, i що тиск не
змiнює характер температурних залежностей двопро-
менезаломлення та показникiв заломлення, а змiнює
лише величину dΔni/dT та dni/dT .

Виявлено температурний гiстерезис для ФП НФ–
СФ, величина якого зменшується при термiчному вiд-
палi та прикладання одновiсного тиску до кристала.
Останнiй факт зумовлений деформацiєю солiтонної
структури та змiною її стабiльностi.

ФП дослiджуваних кристалiв є чутливими до дiї
одновiсного стискання i при цьому виявлено значне

Рис. 4. Схематична фазова температурно-барична дiаграма
кристала K2ZnCl4 (похилими рисками зображено можливе
розширення чи звуження несумiрної фази пiд впливом одно-
вiсних тискiв уздовж головних кристалофiзичних осей)

змiщення точок ФП по температурнiй шкалi в рi-
знi напрямки залежно вiд напрямку стискання. По-
казано, що при тисках σz ∼ 29, 5 кбар i температурi
T ∼ 163 К у кристалi зникне несумiрна фаза i вiд-
бувається ФП пара–сегнетофаза, обходячи несумiрну
фазу, тобто виникне “трикритична точка”. Одновiснi
тиски σx i σy, в свою чергу, ведуть до розширення
несумiрної фази в бiк вищих i нижчих температур.
Таке баричне змiщення точок ФП пояснено впливом
одновiсного стискання на структуру кристала ТХЦК,
а саме на повороти тетраедрiв ZnCl4.
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НЕСОРАЗМЕРНАЯ ФАЗА КРИСТАЛЛОВ K2ZnCl4
В УСЛОВИЯХ ОДНООСНЫХ ДАВЛЕНИЙ

В.Й. Стаднык, З.О. Когут, Р.С. Брезвин, В.М. Габа,
И.М. Матвиишин

Р е з ю м е

Исследовано влияние одноосного давления вдоль главных кри-
сталлофизических направлений на температурные изменения
двупреломления Δni и показателей преломления ni кристал-
лов K2ZnCl4 в области фазовых переходов, охватывающих
несоразмерную фазу. Установлено, что Δni и ni достаточно
чувствительны к действию одноосных давлений. Обнаружено
значительное барическое смещение точек фазовых переходов
парафаза–несоразмерная–соразмерная сегнетофаза в разные

температурные области в зависимости от направления прило-
жения давления, что обусловлено влиянием одноосных напря-
жений на структуру кристалла K2ZnCl4.

STUDY OF INCOMMENSURATE PHASE
OF K2ZnCl4 CRYSTALS UNDER UNIAXIAL STRESSES

V.Yo. Stadnyk1, Z.O. Kohut2, R.S. Brezvin1, V.M. Gaba2,
I.M. Matviishyn1

1Ivan Franko Lviv National University
(8, Kyrylo and Mefodii Str., Lviv 79005, Ukraine;
e-mail: vasylstadnyk@ukr.net),
2National University “Lviv Politechnika”
(13, Bandera Str., Lviv 79066, Ukraine)

S u m m a r y

The influence of uniaxial stresses applied along the main crys-

tallophysical directions of K2ZnCl4 crystals on the temperature

dependences of birefringence Δni and refractive indices ni of the

crystals in the range of their phase transitions that includes the

incommensurate phase has been studied. Both parameters, Δni

and ni, were found to be sensitive to the action of the uniax-

ial pressure. Considerable pressure-induced shifts of phase transi-

tion points toward different temperature regions at the paraphase–

incommensurate and incommensurate–commensurate ferroelectric

phase transitions were observed. The displacements were found to

depend on the uniaxial stress direction, which can be explained by

the influence of the applied pressure on the structure of K2ZnCl4
crystals.
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