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Кристалiчна структура BaLn2Ti3O10

Методом порошкової рентгенiвської дифракцiї визначено кристалiчну шарувату перов-

ськiтоподiбну структуру iндивiдуальних сполук BaNd2Ti3O10 й BaSm2Ti3O10, синтезо-

ваних термообробкою сумiсноосаджених гiдроксикарбонатiв, та проаналiзовано особли-

востi будови BaLn2Ti3O10 (Ln — La−Sm).

Пiдвищений iнтерес до сiмейства сполук Дiона–Якобсона типу AIAn−1BnO3n+1 iз шарува-
тою перовськiтоподiбною структурою (ШПС) обумовлений наявнiстю у них каталiтичної
активностi, високої iонної провiдностi та ряду iнших властивостей [1].

Одними з найменш численних та дослiджених представникiв цього сiмейства є сполуки,
що не мiстять у своєму складi атомiв лужних металiв, зокрема титанати BaLn2Ti3O10, яким
притаманний комплекс дiелектричних властивостей [1].

Згiдно зi статтями [2, 3], сполуки BaLn2Ti3O10 iз ШПС утворюються при Ln — La−Sm.
Вiдомi данi про сингонiю кристалiчної гратки BaLn2Ti3O10 суперечливi i вказують на її
належнiсть до таких просторових груп, як Сmcm або P21/m [3–6]. При цьому обидвi кри-
сталографiчнi установки цих титанатiв взаємозв’язанi мiж собою (aр = 0,5aм, bр = 2cм sin β,
cр = bм, а β ≈ 97,8◦). Враховуючи технологiчнi особливостi отримання в [3–6] BaLn2Ti3O10

(дифузiйний керамiчний метод синтезу з довготривалою (> 100 год) термообробкою шихти́
при 1520–1620 К), найбiльш вiрогiдною причиною неоднозначностi у визначеннi просторової
групи BaLn2Ti3O10 є, очевидно, досить низька та погановiдтворювана стехiометричнiсть
кiнцевих продуктiв керамiчного синтезу.

Наведенi в лiтературi данi про будову BaLn2Ti3O10 є неповними. Зокрема, визначення
кристалiчної структури було проведено iншими дослiдниками лише для синтезованих за ке-
рамiчною технологiєю BaLa2Ti3O10 (пр. гр. Сmcm) [3] та BaNd2Ti3O10 (пр. гр. P21/m) [4, 5].
Неповнота та суперечливiсть даних авторiв цих робiт не давали досi змоги зiставити особ-
ливостi будови ШПС усього ряду тришарових титанатiв BaLn2Ti3O10.

Ця робота є продовженням наших дослiджень структури шаруватих титанатiв
BaLn2Ti3O10 [7, 8], синтез яких проводився шляхом термообробки сумiсноосаджених гiдро-
ксикарбонатiв, що дозволяє отримати високогомогеннi та стехiометричнi BaLn2Ti3O10 [2].
Мета даної роботи — визначення кристалiчної структури BaNd2Ti3O10 та BaSm2Ti3O10,
а також порiвняльний аналiз будови ШПС усього ряду титанатiв BaLn2Ti3O10 (Ln —
La−Sm).

Полiкристалiчнi зразки BaLn2Ti3O10 (Ln — Nd, Sm) синтезовано термообробкою (T =
= 1520 К, τ = 4 год) шихти́ сумiсноосаджених гiдроксикарбонатiв зi спiввiдношенням
Ba : Ln : Ti = 1 : 2 : 3. За вихiднi використано воднi розчини BaCl2, Nd(NO3)3, Sm(NO3)3 та
TiCl4 марок “х. ч.”. Осадження проводили водним амiачно-карбонатним розчином з pH ≈

≈ 8,5–9,0. Рентгенiвськi дифракцiйнi спектри зразкiв записано на дифрактометрi ДРОН-3
у дискретному режимi (крок сканування 0,03◦, експозицiя в точцi 5 с) на мiдному фiль-
трованому випромiнюваннi. Управлiння процесом зйомки та збором iнформацiї, початкова
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обробка дифрактограм, а також структурнi розрахунки виконано з використанням апара-
тно-програмного комплексу [9]. Вимiрювання вiдносної iнтенсивностi сигналу другої опти-
чної гармонiки I2ω лазерного випромiнювання проведено на полiкристалiчних зразках за ме-
тодикою публiкацiї [10] з використанням IАГ : Nd-лазера (λω = 1,064 мкм i λ2ω = 0,532 мкм).
За еталонну речовину при оцiнцi центро-, або нецентросиметричностi структури викорис-
тано порошок чотиришарового сегнетоелектрика La4Ti4O14 тiєї ж дисперсностi, що й до-
слiджуванi зразки (∼ 2 мкм).

Дифракцiйнi спектри BaNd2Ti3O10 та BaSm2Ti3O10 (як i аналогiчнi з ними спектри
BaLn2Ti3O10 (Ln — La, Pr) [7, 8]) проiндексовано в ромбiчнiй сингонiї. Систематика по-
гасань вiдбиттiв у спектрах BaNd2Ti3O10 та BaSm2Ti3O10 вказує на подальшi можливi
просторовi групи їх кристалiчної гратки: центросиметричну Cmcm й нецентросиметричнi
полярнi групи симетрiї Cmc21 i C2cm.

Результати тесту на генерацiю сигналу другої гармонiки лазерного випромiнювання
показали, що величина I2ω для BaNd2Ti3O10 та BaSm2Ti3O10 бiльш нiж на 2 порядки
менша вiд значень I2ω для нецентросиметричного шаруватого La4Ti4O14. Така незначна
величина I2ω однозначно вказує на належнiсть кристалiчної структури BaNd2Ti3O10 та
BaSm2Ti3O10 до центросиметричної просторової групи Cmcm.

Результати уточнення центросиметричних моделей структури BaNd2Ti3O10

та BaSm2Ti3O10, при побудовi яких враховано характер розподiлу атомiв у ШПС
BaNd2Ti3O10 [4, 5], наведенi в табл. 1, 2 i на рис. 1–3. Уточнений при розрахунку структури
склад зазначених титанатiв у межах похибки визначення вiдповiдав експериментально
заданому. Для проведення порiвняльного аналiзу в табл. 1, 2 показано також нашi
структурнi данi для синтезованих термообробкою сумiсноосаджених гiдроксикарбонатiв
BaLa2Ti3O10 [7] та BaPr2Ti3O10 [8].

ШПС BaLn2Ti3O10 (Ln — Nd, Sm) є типовою для сполук сiмейства Дiона–Якобсона.
Її основними структурними одиницями є двовимiрнi (нескiнченнi в напрямах осей X i Z)
перовськiтоподiбнi блоки, якi складаються з трьох шарiв, з’єднаних вершинами слабкоде-
формованих октаедрiв TiO6 (див. рис. 2).

Аналогiчно рештi BaLn2Ti3O10 (Me3Ti3O10) у ШПС BaNd2Ti3O10 та BaSm2Ti3O10 су-
сiднi тришаровi перовськiтоподiбнi блоки змiщенi один вiдносно одного в напрямi осi X
на половину ребра перовськiтового кубу, роздiленi одношаровим блоком iз сильно дефор-
мованих полiедрiв MeO8 та з’єднуються один з одним за допомогою зв’язкiв −O−Me−O−

(див. рис. 2, 3). Решта атомiв Ме розташована в пустотах перовськiтоподiбного блока мiж
октаедрами TiO6, а їх координацiйним полiедром є деформований кубооктаедр MeO12.

Змiна характеру розподiлу атомiв барiю i рiдкiсноземельних елементiв (РЗЕ) по полiед-
рах MeO8 та MeO12 у ШПС BaLn2Ti3O10 (Ln — Nd, Sm) iз упорядкованого на повнiстю ста-
тистичний практично не впливає на величину R-фактора через близькiсть факторiв атом-
ного розсiювання цих елементiв. Тому визначення розподiлу атомiв барiю та РЗЕ у ШПС
BaLn2Ti3O10 (Ln — La−Sm) було проведено нами шляхом розрахунку величин сум валент-
ностей зв’язкiв (СВЗ) цих атомiв у полiедрах MeO12 за формулою s = exp((R0−R)/B) [11],
де R0 — табульована величина довжини одновалентного зв’язку, нм; R — експерименталь-
на величина довжини зв’язку, нм, а B — табульована величина дисперсiї довжин зв’язку,
яка використана при знаходженнi R0 i дорiвнює 0,037 нм. Суми валентностей зв’язкiв зна-
ходили, пiдсумовуючи валентностi всiх зв’язкiв: СВЗ= Σs · n, де n — кiлькiсть зв’язкiв
даного типу. Проведенi нами розрахунки показали, що величини СВЗ атомiв барiю в гiпо-
тетичних полiедрах BaO12 вiд 2,2 до 2,3 разiв перевищують значення хiмiчної валентностi
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Таблиця 1. Структурнi данi BaLn2Ti3O10 (Ln — La, Pr, Nd, Sm)

Позицiя Атом X
BaLa2Ti3O10, за [7] BaPr2Ti3O10, за [8] BaNd2Ti3O10 BaSm2Ti3O10

Y Z Y Z Y Z Y Z

4c Ba 0,5 0,7676(4) 0,25 0,7619(2) 0,25 0,7598(4) 0,25 0,7585(3) 0,25
4c Ln(1) 0,5 0,0768(3) 0,25 0,0758(4) 0,25 0,0743(6) 0,25 0,0764(4) 0,25
4c Ln(2) 0,5 0,9217(5) 0,25 0,9255(3) 0,25 0,9268(4) 0,25 0,9255(3) 0,25
4а Ti(1) 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0
8f Ti(2) 0,5 0,6467(4) 0,0003(4) 0,6489(3) 0 0,6506(6) −0,0036(4) 0,6518(4) −0,0017(3)
4b O(1) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
4c O(2) 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25
4c O(3) 0,5 0,376(3) 0,25 0,376(4) 0,25 0,376(4) 0,25 0,375(3) 0,25
4c O(4) 0,5 0,628(3) 0,25 0,628(5) 0,25 0,629(3) 0,25 0,630(3) 0,25
8f O(5) 0,5 0,573(5) 0,009(3) 0,573(4) 0,009(3) 0,574(3) 0,009(2) 0,574(2) 0,010(2)
8f O(6) 0,5 0,719(4) −0,043(4) 0,719(4) −0,045(3) 0,719(2) −0,046(4) 0,717(3) −0,046(2)
8f O(7) 0,5 0,134(2) −0,004(3) 0,134(3) −0,002(3) 0,133(2) −0,004(2) 0,135(2) −0,001(2)

Просторова група Cmcm (no 63) Cmcm (no 63) Cmcm (no 63) Cmcm (no 63)

Перiоди кристалiчної гратки, нм a = 0,3880(1) a = 0,3866(1) a = 0,3860(1) a = 0,3852(1)
b = 2,8541(7) b = 2,8284(12) b = 2,8263(6) b = 2,8216(5)
c = 0,7668(2) c = 0,7633(3) c = 0,7627(2) c = 0,7600(1)

Фактор недостовiрностi RW = 0,083 RW = 0,074 RW = 0,078 RW = 0,080

Незалежнi вiдбиття 127 170 132 132

Загальний iзотропний B-фактор, м2 2,20(9) · 10−2 2,37(6) · 10−2 1,80(8) · 10−2 3,03(6) · 10−2

Параметр текстури τ = 1,55(3), τ = 1,24(1), τ = 1,52(3), —
вiсь текстури [010] вiсь текстури [010] вiсь текстури [010]
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барiю. В той самий час величини СВЗ атомiв РЗЕ у полiедрах LnO12 набагато ближчi до
їх валентностей та лежать у межах 2,61–3,43. Отриманi результати дають пiдстави для ви-
сновку про упорядкований розподiл атомiв барiю та РЗЕ у ШПС усiх BaLn2Ti3O10 (Ln —
La−Sm) iз локалiзацiєю атомiв РЗЕ лише у внутрiшньоблочних кубооктаедричних пусто-
тах перовськiтоподiбного блока, а атомiв барiю лише у мiжблочних полiедрах BaO8, що
пiдтверджується також даними роботи [4] про аналогiчний характер розподiлу атомiв ба-
рiю та неодиму в ШПС BaNd2Ti3O10.

Розрахунок ступеня деформацiї полiедрiв MeOn за формулою ∆ = 1/n
∑

[(Ri − R)/R]2

(Ri — вiдстанi Me−O, R — середня вiдстань Me−O, n — координацiйне число Ме) [12]
показав, що у ШПС BaLn2Ti3O10 найменш деформованими полiедрами є октаедри TiO6

тришарового перовськiтоподiбного блока. Формою їх деформацiї є в основному видовжен-
ня октаедрiв TiO6 уздовж осi Y . Так, вiдстанi мiж двома аксiальними атомами кисню O(5)
у внутрiшньоблочних октаедрах Ti(1)O6 на 0,027–0,038 нм перевищують довжини еква-
торiальних дiагоналей O(1)−O(1) та O(2)−O(2) у цих октаедрах, а в зовнiшньоблочних

Таблиця 2. Деякi мiжатомнi вiдстанi та ступiнь деформацiї полiедрiв MeOn (∆) у кристалiчнiй структурi
BaLn2Ti3O10 (Ln — La, Pr, Nd, Sm)

BaLa2Ti3O10, за [7] BaPr2Ti3O10, за [8] BaNd2Ti3O10 BaSm2Ti3O10

Aтоми d, нм Aтоми d, нм Aтоми d, нм Aтоми d, нм

Ba−4O(6) 0,254(4) Ba−4O(6) 0,255(2) Ba−4O(6) 0,255(3) Ba−4O(6) 0,257(3)
−2O(6)∗ 0,264(3) −2O(6)∗ 0,256(4) −2O(6)∗ 0,254(3) −2O(6)∗ 0,254(4)
−2O(7) 0,338(4) −2O(7) 0,350(5) −2O(7) 0,356(4) −2O(7) 0,355(3)

(Ba−O)сер 0,278 (Ba−O)сер 0,279 (Ba−O)сер 0,280 (Ba−O)сер 0,281

∆BaO8 160 · 10−4 ∆BaO8 216 · 10−4 ∆BaO8 246 · 10−4 ∆BaO8 233 · 10−4

La(1)−2O(4) 0,243(5) Pr(1)−2O(4) 0,243(3) Nd(1)−2O(4) 0,247(3) Sm(1)−2O(4) 0,245(4)
−2O(7) 0,254(4) −2O(7) 0,253(6) −2O(7) 0,255(4) −2O(7) 0,253(3)
−4O(5) 0,268(4) −4O(5) 0,267(4) −4O(5) 0,266(3) −4O(5) 0,265(3)
−2O(1) 0,291(2) −2O(1) 0,287(1) −2O(1) 0,284(1) −2O(1) 0,287(1)
−2O(2) 0,293(2) −2O(2) 0,289(1) −2O(2) 0,285(1) −2O(2) 0,289(1)

(La(1)−O)сер 0,270 (Pr(1)−O)сер 0,268 (Nd(1)−O)сер 0,267 (Sm(1)−O)сер 0,267

∆La(1)O12 45 · 10−4 ∆Pr(1)O12 38 · 10−4 ∆Nd(1)O12 27 · 10−4 ∆Sm(1)O12 37 · 10−4

La(2)−2O(3) 0,234(5) Pr(2)−2O(3) 0,239(4) Nd(2)−2O(3) 0,241(3) Sm(2)−2O(3) 0,240(2)
−2O(7) 0,247(4) −2O(7) 0,253(6) −2O(7) 0,253(4) −2O(7) 0,255(3)
−4O(5) 0,278(6) −4O(5) 0,277(4) −4O(5) 0,276(3) −4O(5) 0,276(3)
−2O(1) 0,294(2) −2O(1) 0,284(1) −2O(1) 0,281(1) −2O(1) 0,283(1)
−2O(2) 0,296(2) −2O(2) 0,286(1) −2O(2) 0,283(1) −2O(2) 0,285(1)

(La(2)−O)сер 0,272 (Pr(2)−O)сер 0,269 (Nd(2)−O)сер 0,268 (Sm(2)−O)сер 0,269

∆La(2)O12 72 · 10−4 ∆Pr(2)O12 41 · 10−4 ∆Nd(2)O12 34 · 10−4 ∆Sm(2)O12 37 · 10−4

Ti(1)−2O(2) 0,192(2) Ti(1)−2O(2) 0,191(2) Ti(1)−2O(2) 0,191(2) Ti(1)−2O(2) 0,190(2)
−2O(1) 0,194(2) −2O(1) 0,193(3) −2O(1) 0,193(2) −2O(1) 0,193(1)
−2O(5) 0,208(3) −2O(5) 0,207(3) −2O(5) 0,209(3) −2O(5) 0,209(2)

(Ti(1)−O)сер 0,198 (Ti(1)−O)сер 0,197 (Ti(1)−O)сер 0,198 (Ti(1)−O)сер 0,197

∆Ti(1)O6 13 · 10−4 ∆Ti(1)O6 13 · 10−4 ∆Ti(1)O6 16 · 10−4 ∆Ti(1)O6 18 · 10−4

−2O(7) 0,197(1) −2O(7) 0,198(1) −2O(7) 0,196(3) −2O(7) 0,187(3)
−O(4) 0,199(4) −O(4) 0,200(3) −O(4) 0,199(1) −O(4) 0,198(1)
−O(6) 0,209(3) −O(6) 0,201(2) −O(6) 0,203(3) −O(6) 0,201(3)
−O(3) 0,203(4) −O(3) 0,203(3) −O(3) 0,202(5) −O(3) 0,203(3)
−O(5) 0,211(3) −O(5) 0,215(2) −O(5) 0,217(3) −O(5) 0,220(3)

(Ti(2)−O)сер 0,203 (Ti(2)−O)сер 0,203 (Ti(2)−O)сер 0,203 (Ti(2)−O)сер 0,201

∆Ti(2)O6 8 · 10−4 ∆Ti(2)O6 8 · 10−4 ∆Ti(2)O6 11 · 10−4 ∆Ti(2)O6 24 · 10−4

∗Мiжблочна вiдстань (2O(6) — атоми кисню октаедрiв Ti(2)O6 iз сусiднього перовськiтоподiбного блока).
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Рис. 1. Експериментальна (кружечки), розрахована (суцiльна лiнiя) та рiзницева (нижня лiнiя) дифракто-
грами BaSm2Ti3O10 (СuKα

-випромiнювання)

Рис. 2. Проекцiї структури BaSm2Ti3O10 на площини Y Z (а) i XY (б ) у виглядi октаедрiв TiO6 та атомiв
Ba (◦) i Sm (•)

октаедрах Ti(2)O6 аксiальна вiдстань O(5)−O(6) на 0,021–0,035 нм перевищує довжини
екваторiальних дiагоналей O(7)−O(7) та O(3)−O(4) (див. табл. 2; рис. 3).

Зiставлення розмiрних характеристик октаедрiв Ti(1)O6 та Ti(2)O6 показало, що у ШПС
усiх BaLn2Ti3O10 середня довжина зв’язку Ti(1)−O в октаедрах Ti(1)O6, якi знаходяться
в центрi перовськiтоподiбного блока, дещо менша (на 0,004–0,006 нм) середньої довжини
зв’язку Ti(2)−O у розташованих на краях блока октаедрах Ti(2)O6 (див. табл. 2). Бiльший
розмiр зовнiшньоблочних октаедрiв Ti(2)O6 зв’язаний, очевидно, з тим, що на вiдмiну вiд
октаедрiв Ti(1)O6 один з кисневих анiонiв Ti(2)O6 (O(6)) входить до складу координацiй-
ного полiедра iншого типу (BaO8).

Довжини усiх вiдстаней Ti(1)−O у внутрiшньоблочних октаедрах Ti(1)O6 ШПС
BaLn2Ti3O10 (Ln —La−Sm) та розмiри екваторiальної площини (вiдстанi Ti(2)−O(7),
Ti(2)−O(3) та Ti(2)−O(4)) зовнiшньоблочних октаедрiв Ti(2)O6 майже не залежать вiд
розмiру атома РЗЕ (див. табл. 2). У той самий час, зменшення розмiрiв атомiв РЗЕ до-
сить iстотно впливає на довжини аксiальних зв’язкiв зовнiшньоблочних октаедрiв Ti(2)O6.
Так, у ряду BaLn2Ti3O10 (Ln — La−Sm) вiдстань Ti(2)−O(5) поступово подовжується на
0,009 нм, а вiдстань мiж атомом Ti(2) та зовнiшньоблочним атомом O(6) (який належить та-
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Рис. 3. Будова мiжблочної границi в шаруватiй перовськiтоподiбнiй структурi BaSm2Ti3O10 (пр. гр. Cmcm)
у виглядi октаедрiв Тi(2)О6 та атома барiю (•)

кож i до полiедра BaO8) скорочується на 0,022 нм (див. табл. 2). При цьому вiдстанi мiж зов-
нiшньоблочними атомами O(6) сусiднiх перовськiтоподiбних блокiв не зазнають вiдчутних
змiн, а найкоротша вiдстань мiж атомами Ti(2) сусiднiх перовськiтоподiбних блокiв посту-
пово зменшується на 0,034 нм (з 0,621 нм для BaLa2Ti3O10 до 0,587 нм для BaSm2Ti3O10).
Це дає пiдстави для висновку, що вищезазначений перерозподiл довжин аксiальних зв’язкiв
Ti(2)−O(5) та Ti(2)−O(6) у зовнiшньоблочних полiедрах Ti(2)O6 обумовлений в основно-
му зустрiчним змiщенням атомiв Ti(2) сусiднiх перовськiтоподiбних блокiв у напрямi до
границi перовськiтоподiбного блока (до зовнiшньоблочного атому O(6)). Необхiдно також
зазначити наявнiсть тенденцiї до збiльшення ступенiв деформацiї як октаедрiв Ti(1)O6,
так i октаедрiв Ti(2)O6 у ШПС BaLn2Ti3O10 зi зменшенням iонного радiуса атомiв РЗЕ
(див. табл. 2).

Ступiнь деформацiї кубооктаедрiв Ln(1)O12 та Ln(2)O12 найвища у ШПС BaLa2Ti3O10,
а значних змiн у довжинах зв’язкiв Ln(1)−O та Ln(2)−O у ШПС титанатiв BaLn2Ti3O10

(Ln — La−Sm) не зафiксовано.
Полiедри BaO8 у ШПС BaLn2Ti3O10 зв’язанi ребрами i через зв’язки −O(6)−Ba−O(6) —

“зшивають” сусiднi тришаровi перовськiтоподiбнi блоки мiж собою (див. рис. 3). У найближ-
че (на вiдстанях 6 0,356 нм) оточення атомiв барiю входять шiсть атомiв кисню (4O(6)
та 2O(7)) одного перовськiтоподiбного блока та два атоми кисню (2O(6)) сусiднього пе-
ровськiтоподiбного блока (див. табл. 2; рис. 3). З восьми атомiв кисню сильно деформо-
ваного полiедра BaO8 два атоми O(7) розташованi на значно бiльших вiдстанях (0,338(4)–
0,355(3) нм вiд атома барiю, нiж решта атомiв кисню (0,254(4)–0,264(3)) (див. табл. 2)),
тому координацiйне число атомiв барiю можна розглядати як 6+2. Зi зменшенням розмiру
атомiв РЗЕ вiдстанi Ba−2O(7) досить значно (майже на 0,02 нм) збiльшуються, а мiжбло-
чнi — Ba−2O(6) зменшуються на 0,01 нм (див. табл. 2). У ШПС BaLn2Ti3O10 полiедри
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BaO8 є найбiльш деформованими, а зменшення розмiру атомiв РЗЕ призводить до значно-
го (у пiвтора рази) збiльшення ступеня їх деформацiї, причому значення ∆BaO8 у ШПС
BaNd2Ti3O10 та BaSm2Ti3O10 ((246–33) · 10−4) є одними з найбiльших серед сполук сiмей-
ства Дiона–Якобсона. Зростання напруженостi на мiжблочних границях є, очевидно, одним
з основних факторiв, якi зумовлюють обмеженiсть ряду титанатiв типу BaLn2Ti3O10 iз
ШПС.

Таким чином, аналiз отриманих у данiй та в попереднiх наших роботах [7, 8] результатiв
дозволив вперше визначити основнi закономiрностi змiн у будовi представникiв сiмейства
шаруватих титанатiв BaLn2Ti3O10 (Ln — La−Sm), якi вiдбуваються при наближеннi до
границi морфотропного переходу їх ШПС. Зокрема, збiльшення ступеня деформацiї мiж-
блочного шару полiедрiв BaO8 та зближення атомiв титану сумiжних перовськiтоподiбних
блокiв спричиняють руйнування мiжблочних границь у двовимiрнiй ШПС BaLn2Ti3O10

та сприяють утворенню сполук, основою структури яких є тривимiрний каркас октаедрiв
TiO6 (наприклад, утворення еквiмолярної сумiшi BaTiO3 та Eu2Ti2O7 замiсть шаруватого
BaEu2Ti3O10 [2]).
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Crystal structure of BaLn2Ti3O10

The crystal slab perovskite-like structure of individual compounds BaNd2Ti3O10 and BaSm2Ti3O10,

synthesized by the heating of co-precipitated hydroxycarbonates, has been determined by X-ray

powder diffraction, and structural peculiarities of BaLn2Ti3O10 (Ln = La, Sm) are analyzed.

ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2010, №5 149


