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АНОТАЦІЯ  
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Об’єкт   дослідження   –   кальцієві   фосфатні   карбонатовмісні   апатити.  
Предмет  дослідження  –  атомна  структура  (довжини  зв'язків  та  параметри          

ґраток)  та  електронна  будова  (повні  та  парціальні  щільності  електронних          
станів)   кальцієвих   фосфатних   карбонатовмісних   апатитів.   

Мета  дипломної  роботи  –  вивчення  змін  у  атомній  структурі  та           
електронній  будові  гідроксилапатиту  кальцію  при  включенні  до  його  структури          
іонів   карбонату.  

Метод  дослідження  –  розрахунки  в  рамках  теорії  функціоналу  щільності  з           
використанням   пакету   Wien2k.  

Встановлено  закономірності  змін  електронно-енергетичної  будови      
гідроксилапатиту  при  включенні  у  його  структуру  карбонатних  іонів.  Описано          
зміни  в  структурі  валентних  смуг  при  заміщенні  гідроксильних  груп  (тип  А)  та             
фосфатних  тетраедрів  (тип  В)  іонами  карбонату.  Показано,  що  для  випадку           
карбрнатовмісних  кальційдефіцитних  апатитів  типу  В  спостерігається       
порушення  подвійного  зв’язку  С=О  та  відхилення  від  класичної  структурної          
організації  карбонатного  йону.  Для  типу  А  більш  енергетично  вигідним  є           
положення  атому  вуглецю  у  позиції  ~  1/4  довжини  вісі с ,  у  той  час  як  для                
карбонатовмісних  апатитів  змішаного  типу  (АВ-тип)  більш  бажаною        
виявляється   позиція   на   початку   цієї   вісі.  

Ключові  слова:  апатити,  теорія  функціоналу  щільності,  атомна  структура,         
електронна  будова,  апатит  кальцію,  ізоморфне  заміщення,  щільність        
електронних   станів,   координати   атомів,   довжини   зв’язків.  
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SUMMARY  

Kramarets  I.  I.  Calculations  of  the  structure  and  properties  of  A  and  B  type               
carbonate-containing   apatites   
Qualification  work  of  the  master  in  specialty  6.040203  -  physics,  specialization            
"physics  of  nanostructures  in  metals  and  ceramics".  -  Kyiv  National  Taras            
Shevchenko  University,  Faculty  of  Physics,  Department  of  Physics  of  Metals.  -  Kyiv,             
2020.  
Research   supervisor:    Dr.   of   Physics   and   Mathematics,   Prof,   Karbivsky   V.L.  
 

The   object   of   research   -   calcium   phosphate   carbonate-containing   apatites.  

The  subject  of  research  is  the  atomic  structure  (bond  lengths  and  lattice             
parameters)  and  electronic  structure  (full  and  partial  densities  of  electronic  states)  of             
calcium   phosphate   carbonate-containing   apatites.  

The  purpose  of  the  thesis  is  investigation  of  changes  in  the  atomic  and              
electronic  structure  of  calcium  hydroxyapatite  when  carbonate  ions  are  included  in  its             
structure.  

Method  of  research  -  calculations  within  the  framework  of  DFT  using  the             
Wien2k   package.  

The  regularities  of  changes  in  the  electron-energy  structure  of  hydroxyapatite           
upon  incorporation  of  carbonate  ions  into  its  structure  have  been  established.            
Changes  in  the  structure  of  valence  bands  with  the  substitution  of  hydroxyl  groups              
(type  A)  and  phosphate  tetrahedra  (type  B)  by  carbonate  ions  are  described.  It  is               
shown  that  in  the  case  of  carbonate-containing  calcium-deficient  apatites  of  B-type,            
there  is  a  violation  of  the  double  bond  C  =  O  and  deviation  from  the  classical                 
structural  organization  of  the  carbonate  ion.  For  type  A,  the  position  of  the  carbon               
atom  at  ~  1/4  of  the  length  of  the c  axis  is  more  energetically  advantageous,  while  for                  
carbonate-containing  mixed  type  (AB  type)  apatites,  the  position  at  the  beginning  of             
this   axis   is   more   preferable.  

Key  words:  apatite,  density  functional  theory,  atomic  structure,  electronic          
structure,  calcium  apatite,  isomorphic  substitution,  density  of  electronic  states;  atomic           
coordinates,   bond   lengths.  
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ПЕРЕЛІК   УМОВНИХ   ПОЗНАЧЕНЬ  

ГАП    —   гідроксилапатит   кальцію   ( )); (РО )(ОНСа10 4 4  

ПЩС   —   повні   щільності   станів;  

ТФЩ    —   теорія   функціоналу   щільності;  

ФАП    —   фторапатит   кальцію   (Са 10 (PO 4 ) 6 F 2 );  

ХАП    —   хлорапатит   кальцію   (Са 10 (PO 4 ) 6 Cl 2 ).  

ЯМР   —   ядерна   магнітно-резонансна   спектроскопія.  
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ВСТУП  

У  сучасному  світі  апатитні  сполуки  стають  все  більш  необхідними.  Їх           

застосовують  у  комунікаціних  технологях,  енергетиці,  наномедицині  та  інші  сферах.          

Це  зумовлює  актуальність  дослідження  їхньої  електронної  будови,  фізичних  та          

хімічних  властивостей.  Особливо  цікавим  для  проведення  дослідів  є  гідроксилапатит          

кальцію,  який  завдяки  кристалографічній  подібності  кістковим  тканинам  хребетних         

привертає  велику  увагу  у  якості  матеріалу,  що  успішно  замінює  пошкоджені  кістки  та             

зуби.  Його  експериментально  підтверджена  сумісність  з  тканиною,  яка  його  оточує,  є            

вищою  за  будь-який  інший  матеріал,  а  фізико-хімічні  властивості  за  природою  свого            

протікання,  можуть  бути  тісно  пов'язані  з  різними  біологічними  процесами.  Все  це            

робить  апатитні  матеріали  дуже  цікавими  з  точки  зору  наукового  дослідження  і            

викликає   до   них   великий   теоретичний   і   практичний   інтерес.  

Важливою  властивістю  апатитних  сполук  є  їхня  здатність  до  різних  типів           

ізоморфних  заміщень  [1-4].  Фізичними  властивостями  апатитів  можна  ефективно         

керувати  шляхом  заміщень  в  тій  чи  іншій  кристалографічній  позиції  сполук,           

отримуючи  нові  матеріали  з  необхідними  характеристиками.  Окрім  того,  різноманітні          

заміщення  у  Са-ГАП  є  причиною  змін  його  структури  і  властивостей,  а  відповідно,  і              

кісткової  тканини.  Тому  детальне  вивчення  таких  заміщень  може  допомогти  знайти           

нові   методи   лікування   деяких   захворювань,   пов'язаних   із   руйнуванням   зубів   та   кісток.  

Карбонатний  йон  є  одним  із  найчастіших  замісників  аніонів  мінералу  кісток.           

Він  перебуває  у  апатитній  ґратці  у  вигляді  йонів  СО 3 
2-  займаючи  різні            

кристалографічні   позиції.  

Включення  карбонатного  йону  до  структури  апатитів  призводить  до  суттєвих          

змін  фізичних  та  хімічних  характеристик  мінералу  [3-7].  У  присутності  йонів  СО 3 
2-            

значно  сповільнюється  зростання  кристалів  гідроксилапатиту,  у  кістках  та  зубних          

емалях  послаблюється  здатність  витримувати  вплив  кислот[3-5,  8-13].  У  той  же  час,  у             

кістковому  апатиті  концентрацією  йонів  карбонату  контролюються  розмір  та  форма          

нанокристалів  даного  мінералу  [6,  14],  що  відіграє  суттєву  роль  у  метаболічних            
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процесах  у  кістці,  оскільки  він  забезпечує  збереження  нанорозмірних  властивостей          

нанокристалів   апатиту   [15,   16].  

Серед  різноманітного  застасування  матеріалів,  створених  з       

кальцієво-фосфатних  апатитів,  привертає  увагу  застосування  цих  сполук  у  медицині          

[17,  18].  А  особливо,  застосування  одного  з  їх  різновидів  -  карбонатного  апатиту,  що              

пов’язане   з   його   схожістю   з   мінеральним   складом   кістки[19].  

Через  велику  кількість  сполук  апатитового  ряду  і  складність  синтезу  окремих           

апатитних  матеріалів  квантовомеханічні  розрахунки  з  перших  принципів  стають         

одними  з  головних  інструментів  для  дослідження  їх  електронної  структури.  Теорія           

функціоналу  щільності  (ТФЩ)  є  не  тільки  однією  з  найбільш  вживаних  методик            

розрахунку  електронної  структури  матеріалів,  але  також  властивостей  їх  основного          

стану.   

Квантово-механічні  розрахунки  відіграють  центральну  роль  в  розумінні        

властивостей  матеріалів  і,  все  частіше,  в  прогнозуванні  властивостей  нових          

матеріалів.  У  той  час  як  в  перші  дні  основний  акцент  робився  на  розуміння  енергії,               

положення  атомів  і  зонної  структури,  сучасні  коди  тепер  розраховують  велику           

кількість  різних  властивостей,  починаючи  від  п'єзоелектричного  відгуку  до         

екранування   ядерного   магнітного   резонансу   (ЯМР).  
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РОЗДІЛ   1  

ВКЛЮЧЕННЯ   ІОНІВ   СО 3 
2-    У   СТРУКТУРУ   ГІДРОКСИЛАПАТИТУ  

 

У  широкому  сенсі  апатитами  називають  цілий  клас  сполук  із  загальним           

хімічним  складом  Ме 10 (ZО 4 ) 6 Х 2 ,  де  Ме n+ ,  n=1-3  (наприклад,  Са,  Сd,  Pb,  Sr,  Ва);  Z m+ ,              

m=1-3  (наприклад,  Р,  V,  Аs,  Сr  та  ін.);  Х k-  -  електронегативний  елемент  (аніон),  для               

прикладу,  певний  галоген  або  ОН-група  [1-4].  Назву  “апатит”  вперше  представив           

німецький  геолог  А.  Г.  Вернер.  Ці  мінерали  та  їх  синтетичні  аналоги  представляють             

найбільш  поширену  кристалічну  форму  фосфатів  кальцію  [3,  4,  20],  які           

представляють  інтерес  у  багатьох  галузях  промисловості  та  наукових  дисциплінах.  Ці           

сполуки  мають  гексагональну  просторову  симетрію  (Р6 3 /m),  але  у  ряді  випадків           

симетрія   може   бути   пониженою   і   переходити,   наприклад,   у   моноклінну   [1-4,   21].   

Структура  апатитів  характеризується  наявністю  гвинтової  вісі  шостого  порядку         

та  площинами  відбиття,  які  перпендикулярні  до  даної  вісі.  Ці  два  фактори  призводять             

до  виникнення  дванадцяти  перетворень  симетрій,  характерних  для  точкової  групи          

Р6 3 /m .  При  деяких  параметрах  стехіометрії,  температури  та  тиску  апатити  можуть           

належати  до  моноклінної  просторової  групи Р2 1 /b  [2,  9,  10],  яка  отримується  з             

гексагональної  шляхом  подвоєння  параметра  ґратки а  вздовж  одного  з  напрямків.           

Зокрема  для  гідроксилапатитів  зменшення  симетрії  просторової  групи  з Р6 3 /m  до           

Р2 1 /b  супроводжується  чергуванням  розташування  гідроксильних  груп  О-Н―О-Н  та         

Н-О—Н-О  при  русі  вздовж  здвоєного  параметра  ґратки а .  При  певних  видах  заміщень             

симетрія  апатиту  також  може  суттєво  знижуватись.  Так,  наприклад,  включення  СО 3  у            

суттєвих  концентраціях  можуть  знизити  симетрію  сполуки,  в  окремих  випадках          

утворюючи   просторову   группу   Р   [3,   8,   21].  

 

У  природі  найбільш  поширеними  є  фосфат-кальцієві  апатити  [1-3,  22,  23],  яких            

розрізняють  за  аніоном.  Наприклад,  аніоном  може  бути  F  (фторапатит),  Сl           

(хлорапатит)  або  ОН  (гідроксилапатит  -  ГАП).  За  вмістом  хімічних  елементів  такі            
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апатити  є  схожими  із  неорганічною  частиною  кісткової  тканини  і,  відповідно,  є            

близькими   за   своїми   фізико-хімічними   характеристиками   [1-5,   11,   23].   

 

Структура   чистого   ГАП  

На  рис.  1  зображено  спрощену  елементарну  комірку  ГАП.  Два  атоми  кисню            

тетраедра  РО 4  розташовані  на  дзеркальних  площинах  при  z  =  1/4  та  3/4,  а  два  інших                

займають  симетричні  положення  вище  та  нижче  цих  площин.  Йони  кальцію  займають            

два  різних  положення:  колонку  з  атомів  кальцію  при  z  =  0,  1/2  (Са 2+ )  та  гвинтову  вісь                 

при  z  =  1/4,  3/4  (Са 2+ )  [3,  4].  Три  гвинтові  вісі  з  йонів  Са 2+  утворюють  трикутник  на                  

дзеркальній   площині.   Цей   Са 2+    трикутник   має   гвинтову   вісь   шостого   порядку.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.   1.   Кристалічна   структура   гідроксилапатиту   [24],   a)   вид   зверху,   b)   вид   збоку.  

 

Йони  Са 2+  краще  переміщуються  вздовж  вісі с ,  ніж  у  напрямку,           

перпендикулярному  до  неї,  що  пов’язане  з  легкістю  утворення  дефектів  у  колонці            

Са 2+    [1,   4].  
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Для  структури  ГАП  характерне  розташування  йонів  ОН - ,  що  оточують          

трикутник  з  Са 2+ ,  вздовж  вісі с .  Розподілення  ОН -  вздовж  цієї  вісі  прецизійно             

визначено  методом  нейтронної  дифракції  [25].  Тут  же  було  показано,  що  при  300  К              

йони  ОН -  знаходяться  на  відстані  ~  0.3  Å  поза  площиною  трикутника  з  Са 2+ .  У  ГАП                

відстань  між  О 2-  та  Н +  у  йоні  ОН -  дорівнює  0.96  Å  а  відстань  між  О 2-  з  одного  та  Н +  з                     

іншого   (сусіднього)   йону   ОН -    дорівнює   3.45   Å.   

 

 

Включення   карбонатних   іонів  

У  структурі  гідроксилапатиту,  як  і  інших  видів  апатиту,  можливо  багато           

варіантів  заміщень  великим  набором  іонів  [8-10,  21].  Карбонатний  йон  є  поширеним            

замісником  аніонів  мінералу  кісток.  Він  перебуває  у  апатитній  ґратці  у  вигляді  йонів             

СО 3 
2-  займаючи  різні  кристалографічні  позиції:  може  заміщувати  негативно  заряджені          

йони  вздовж  вісі c  ( А -тип),  або  розміщуватися  замість  фосфатного  тетраедра  РО 4 
2-            

( В -тип)  [1-5,  8,  11,  26-28].  Апатиту  другого  типу  у  природі  набагато  більше[1,  3],              

оскільки    він   є   енергетично   вигіднішим   [6,   29].  

Включення  карбонатного  йону  до  структури  апатитів  призводить  до  суттєвих          

змін  фізичних  та  хімічних  характеристик  мінералу  [3-7].  У  присутності  йонів  СО 3 
2-            

значно  сповільнюється  зростання  кристалів  гідроксилапатиту,  у  кістках  та  зубних          

емалях  послаблюється  здатність  витримувати  вплив  кислот  [3-5,  8-13].  У  той  же  час,  у              

кістковому  апатиті  концентрацією  йонів  карбонату  контролюються  розмір  та  форма          

нанокристалів  даного  мінералу  [6,  14],  що  відіграє  суттєву  роль  у  метаболічних            

процесах  у  кістці,  оскільки  вони  забезпечують  наявність  нанорозмірних  властивостей          

нанокристалів   апатиту   [15,   16].  

Завдяки  хімічному  аналізу  Еліот  [30]  встановив,  що  включені  у  структуру           

апатиту  йони  карбонату  розташовуються  на  вісі  шостого  порядку.  При  цьому           

відбувається   наступна   реакція   [4,   40]:  
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2ОН -    (апатит)   +   СО 2    →   СО 3 
2-    (апатит)   +   Н 2 О  

 

Бонел  та  співавтори  [31]  назвали  карбонатні  апатити,  які  утворюються  таким           

чином,  апатитами  типу  А,  які  зазвичай  включають  частково  карбонізовані  апатити.           

Було  виявлено  [32],  що  при  використанні  дуже  сухого  СО 2  та  стехіометричного            

гідроксилапатиту  можна  отримати  майже  повне  заміщення  йонів  ОН  карбонатними          

йонами.   

Сімпсон  та  ін.  [33]  Повідомили  про  інший  тип  карбонатного  апатиту,           

виготовлений  осадженням  з  водних  розчинів.  Передбачалось,  що  в  апатиті  цього  типу            

карбонатні  йони  заміщують  йони  РО 4 .  Цей  другий  тип  карбонатного  апатиту  назвали            

типом   В.  

Дослідження  ІЧ  абсорбційних  спектрів  карбонатних  іонів  [34,  35],  показали,  що           

вони  відповідають  за  смуги  при  1514,  1450  та  880  см -  (тип  А)  та  при  1465,  1412  та  873                   

см -  (тип  В).  Повідомляється  [36],  що  положення  абсорбційних  смуг  карбонатних           

вузлів  типу  А  залежить  лише  від  того,  який  об'єм  має  елементарна  комірка,  у  той  час                

як  для  карбонатних  вузлів  типу  В  залежить  також  від  складу  апатиту.  Також             

повідомляли  [37]  про  спробу  кількісного  опису  ступеню  заміщення  карбонатних          

іонів   за   допомогою   ІЧ   спектроскопії.   

Вивчені  Еліотом  [30]  поляризовані  ІЧ  спектри  показали,  що  кут  між  площиною            

карбонатного   йону   та   кристалографічним   напрямком    с    апатиту   не   перевищує   27º.  

У  апатиті  типу  А  в  елементарній  комірці  повинен  знаходитись  один           

карбонатний  йон  задля  підтримання  електронейтральності.  При  цьому  на  іншому  ОН -           

вузлі  утворюється  вакансія.  Її  присутність  призводить  до  розширення  вздовж          

напрямку    а    та   деякого   стиснення   вздовж   вісі   с.   

Оскільки  карбонатні  йони  є  впорядкованими,  то  автори  [38]  передбачали,  що           

просторова   група   зміниться   з   P6 3 /m   на   Pb.   

На  відміну  від  типу  А,  заміщення  карбонатних  іонів  для  типу  В  призводить  до              

зменшення  параметру а .  Спираючись  на  дослідження  методами  рентгенівської  та          
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нейтронної  дифракції  від  порошкових  зразків,  автори  [36]  повідомляють,  що  атом           

вуглецю  у  типі  А  розташований  близько  0,  0,  0.12  (у  відносних  одиницях),  а  площина               

карбонатного   йону   утворює   кут   близько   18º   з   напрямком   с.  

Також  у  [36]  повідомляється,  що  заміщення  ОН-вузла  може  бути  зворотнім,           

якщо   на   зразок   спершу   подіяти   СО 2 ,   а   потім   —   Н 2 О   при   1000ºС.  

Швидкість  росту  апатитних  кристалів  суттєво  пригнічується  у  присутності         

карбонатних  іонів  у  розчині.  Якщо  карбонатні  йони  включені  в  апатити  у  А  та/або  В               

вузли,  то  спостерігається  послаблення  стійкості  зубної  оболонки  та  кісток  перед           

кислотами   [39].   

В  області  археології  та  геології  кристалографічне  вивчення  скам’янілих  зубів  та           

кісток,  що  містять  карбонатні  йони,  є  важливим  для  оцінки  їх  віку  аналітичними             

методами,   як   наприклад   методом   електронного   парамагнітного   резонансу   (ЕПР)   [40].  

Оскільки  структура  апатиту  має  однорозмірний  канал,  паралельний  вісі  с,  то  дифузія            

йонів  вздовж  вісі  с  відбувається  легко,  що  призводить  до  відносно  високої  йонної             

електропровідності  [41].  Якщо  йони  ОН  заміщуються  карбонатними  йонами,  то          

йонна  дифузія  погіршується,  що  призводить  до  зменшення  йонної         

електропровідності.  Значне  зростання  електричного  опору  спостерігається  для        

гідроксилапатитів,  оброблених  у  струмені  СО 2  при  600ºС  [42].  Також,  це  зростання            

збільшується   при   додаванні   деяких   карбонатів   та   хлоридів.  

У  [11]  монокристали  карбонатовмісного  апатиту  були  вирощені  у  системі  з           

СаСО 3  під  тиском  50  МПа  аргону.  Отримані  кристали  мали  наступні  характеристики:            

200  мкм  у  діаметрі  та  1  мм  у  довжину.  Йони  СО 3 
2-  займали  як  позиції  типу А ,  так  і В .                    

Із  кутової  залежності  поляризованих  ІЧ-спектрів  для  позаплощинних  та  площинних          

коливань  карбонатних  йонів  показано,  що  площина  йонів  СО 3 
2-  була  паралельною  до            

вісі с  під  час  заміщень  типу А  і  перпендикулярною  до  цієї  вісі  під  час  заміщень  типу                 

В .  
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РОЗДІЛ   2  

МЕТОДИКИ   РОЗРАХУНКУ  

 

У  даній  роботі  розрахунки  щодо  визначення  структурних  параметрів  та          

властивостей  карбонатовмісних  кальцієво-фосфатних  апатитів  здійснювалися  за       

допомогою  комп’ютерної  програми  Wien2k  [45].  Програма  передбачає  застосування         

теорії  функціоналу  щільності  та  використання  повнопотенціального  наближення        

(лінеаризованої)  доповненої  пласкої  хвилі  +  локальні  орбіталі,  (Л)ДПХ+ЛО,  що  в           

англомовній  літературі  називається  (lіneаrіzеd)  аugmеntеd  plаnе-wаvе  +  lосаl  оrbіtаls,          

(L)АРW+lо  [43,  44]  разом  із  узагальненим  градієнтним  наближенням  для  твердих  тіл            

Пердева-Бурка-Ернцегорфа   (Perdew-Burke-Ernzerhof   solid   GGA)   [46].  

 

Для  ряду  сполук  стартові  дані,  такі  як  розположення  атомів  та  характеристики            

елементарних  комірок  запозичені  з  результатів  експериментальних  дослідів  роботи         

[47].  А  вже  для  аналізу  гіпотетичних  сполук  із  повним  заміщенням  йону  певної             

позиції  карбонатним  іоном  стартові  координати  і  характеристики  елементарних         

комірок  були  отримані  екстраполяцією,  після  чого  проводилась  багатоетапна         

релаксація  (координати-параметри-координати)  для  отримання  конфігурацій  із       

найменшим  рівнем  енергієї.  Для  усіх  досліджених  сполук  здійснювалась  релаксація          

атомних  координат,  тобто  підбиралися  такі  координати  атомів,  в  яких  діючі  на  ядра             

сили  є  мінімальними.  А  от  релаксація  характеристик  елементарної  комірки          

проводилася  не  для  всіх  -  для  сполук,  експериментально  досліджених  у  роботі  [47],  не              

проводилась.  Після  релаксації,  з  отриманих  координат  атома,  знаходились  щільності          

електронних   станів   використовуючи   удосконалений   метод   тетраедра[48].  
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Теорія   функціоналу   щільності  

У  методах  DFT  [49-51]  ключовою  фізичною  величиною  є  електронна  щільність           

ρ,  яка  є  суть  функція  координат  всіх  електронів,  які  складають  дану  систему.  Так  у               

методі   Хартрі-Фока   для   одного   електрона   

 

а   електронна   щільність,   яка   створюється   усіма   електронами   молекули   дорівнює  

 

Протягом  багатьох  років  використання  електронної  щільності  для  опису         

квантової  системи  було  швидше  інтуїтивним,  ніж  строго  обґрунтованим.  Електронна          

щільність  набагато  привабливіша,  ніж  хвильова  функція.  По-перше,  вона  фізично          

визначена  і,  в  принципі,  вимірювана  на  відміну  від  хвильової  функції.  По-друге,            

хвильова  функція  N-електронної  системи  залежить  від  3N  координат  електронів  (або           

навіть  4N,  якщо  брати  до  уваги  спін),  тоді  як  електронна  щільність  є  функцією  від               

трьох  координат  і  не  залежить  від  числа  електронів  в  молекулі.  Проблема  полягає  у              

тому,  що  було  невідомо,  чи  існує  взаємозалежність  між  електронною  щільністю  і            

енергією,   і   якщо   вона   існує,   який   її   конкретний   вигляд.  

 

Теорія  функціоналу  щільності  [49-51]  базується  на  двох  теоремах         

Хоенберга-Кона  і  зводить  задачу  про  систему  взаємодіючих  електронів  до  фіктивної           

системи  невзаємодіючих  електронів.  При  цьому  сума  квадратів  хвильових  функцій          

фіктивної  системи  Кона-Шема  дає  точне  значення  для  функції  розподілу  електронної           

щільності  у  просторі  координат,  а  енергія  фіктивної  системи  рівна  енергії  системи            

взаємодіючих  частинок  [52,  53].  Система  Кона-Шема  не  дає  хвильових  функцій,  які            
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відповідають  системі  взаємодіючих  електронів,  згідно  її  побудові,  але  на  практиці           

різні  спектроскопічні  характеристики,  які  були  отримані  за  допомогою  фіктивних          

хвильових  функцій,  у  більшості  випадків  добре  узгоджувались  з  експериментальними          

даними.  Наприклад,  у  [54,  55]  було  показано,  що  різниці  між  енергіями  збуджених             

станів  системи  Кона-Шема  знаходяться  у  доброму  узгодженні  з  експериментальними          

даними.  

Існує  два  граничних  випадки,  коли  наближення  невзаємодіючих  електронів  не          

дає  доброго  узгодження  з  експериментом:  це  випадок  слабкої  взаємодії          

(Ван-дер-Ваальсова  взаємодія),  а  також  випадок  сильно  корельованих  систем.         

Останній  виникає,  коли  досліджувана  сполука  містить  оксид  перехідного 3d  металу           

(причому  у  більшій  степені  це  характерно  для  «пізніх» 3d -елементів,  таких  як  Cu  або              

Ni)   або   містить   елемент   з   частково   заповненою    f -оболонкою.  

 

Теорема   Хоенберга   і   Кона.  

У  1964  році  Хоенберг  і  Кон  довели  теорему,  що  властивості  основного  стану  є              

функціоналом  електронної  щільності  ρ,  що  стало  другим  народженням  DFT.          

Конкретніше  кажучи,  відповідно  до  теореми  Хоенберга  і  Кона  енергія  основного           

стану  молекули  є  функціоналом  електронної  щільності  E total  [ρ],  і  енергія  мінімальна,            

якщо   ρ   є   точною   електронної   щільністю   основного   стану.  

Ця  теорема  доводиться  з  використанням  принципу  «від  зворотного».         

Розглянемо   наступний   ланцюжок   логічних   міркувань.  

1.  Нехай  нам  відомо  точне  значення  електронної  щільності  основного          

невиродженого   стану   ρ   (r).  

2.  Припустимо,  що  щільності  ρ  (r)  відповідають  два  різних  оператора  -            

потенціали   V   і   V   '.  

3.   Отже,   для   однієї   і   тієї   ж   щільності   існують  

а)   два   різних   гамільтоніана   H   і   H   ';  

б)   два   різних   набори   власних   хвильових   функцій   Ψ   і   Ψ   ';  
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в)   два   різних   значення   E 0    і   E 0    ',   E 0    =   <Ψ|H|Ψ>   та   E 0 ’   =   <Ψ’|H’|Ψ’>.  

4.  Використовуючи  варіаційний  принцип,  розрахуємо  енергію  для  Ψ  'з          

гамильтонианом   H:  

 

 

5.   Аналогічним   чином   розрахуємо   енергію   для   Ψ   з   гамільтоніаном   H   '.  

 

6.   Склавши   ці   два   отриманих   рівняння,   отримуємо   абсурдний   результат:  

 

Отже,  вихідна  думка  про  можливість  існування  двох  різних  потенціалів  для           

однієї  електронної  щільності  ρ(r)  невірна!  Відзначимо  також,  що  оскільки  доказ           

опирався  на  варіаційний  принцип,  то  твердження  справедливо  тільки  для  основних           

станів.  

 

Базові   методи   теорії   функціоналу   щільності.  

Хоча  теорема  Хоенберга  і  Кона  дає  суворе  доведення  взаємозв'язку  E total  і  ρ,  вона              

не  дає  ніякого  правила,  щоб  побудувати  цей  функціонал.  Повна  енергія  квантової            

системи   дорівнює  

 
16  



 

При  використанні  наближення  Борна-Оппенгеймера  енергія  між'ядерного       

відштовхування  постійна,  E nn  =  const.  Енергія  притягання  електронів  до  ядер  E ne  і             

кулонівська  енергія  відштовхування  електронів  J  можуть  бути  виражені  через          

електронну   щільність   точно   так   же,   як   в   теорії   Хартрі-Фока:  

 

У  ранніх  спробах  вивести  функціонали  для  кінетичної  (T)  і  обмінної  (K)  енергій             

систему  електронів  розглядали  як  однорідний  електронний  газ.  Так,  в  моделі           

Томаса-Фермі-Дірака:  

 

Ці  рівняння  використовували  у  фізиці  твердого  тіла,  але  для  хімічних  систем            

вони  виявилися  непридатні:  модель  Томаса-Фермі-Дірака  не  передбачувала  хімічного         

зв'язування,  тобто  молекули  в  рамках  цієї  теорії  просто  не  існували!  Для  виправлення             

ситуації  був  використаний  так  званий  підхід  градієнтної  корекції,  згідно  з  яким  T  і  K               

залежать   не   тільки   від   щільності   ρ,   а   й   від   її   похідних.  

Важливою  основою  для  методів  ТФЩ  є  також  метод  Xα  Слетера  (1951).  Слетер             

дав  наближене  рішення  Хартрі-фоковскіх  рівнянь,  причому  обмінна  енергія         

розраховується   у   вигляді  
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де  α  -  підібраний  параметр  для  кожного  атома  Періодичної  таблиці.  Для            

більшості  атомів  α  =  0.7  ÷  0.8.  Не  слід  плутати  цей  параметр  з  грецькими  символами  в                 

позначеннях  ρ α  і  ρ β .  Ці  позначення  відносяться  до  так  званих  спінових  щільностей,             

тобто   електронних   щільностей,   які   створюються   окремо   системами   α   і   β   електронів.  

 

Метод   Кона-Шема.  

Початок  використання  DFT  методів  в  обчислювальній  хімії  спричинило         

впровадження  в  розрахункову  схему  орбіталей,  запропоноване  Коном  і  Шемом.          

Основна  ідея  теорії  Кона-Шема  полягає  у  поділі  функціоналу  кінетичної  енергії  на  дві             

частини,  перша  обчислюється  точно  з  використанням  формально  побудованих         

орбіталей,  що  відповідають  системі  невзаємодіючих  електронів  T S ,  друга  являє  собою           

поправочний   член   -   корекцію   (correction),   T C :  

 

Безперечною  перевагою  запропонованого  підходу  є  те,  що  опис  молекулярної          

системи   практично   повністю   аналогічний   Хартрі-фоковскому,   а   саме:  

а)   для   побудови   орбіталей   використовується   метод   ЛКАО;  

б)   опис   атомних   орбіталей   здійснюється   тими   самими   базисними   наборами;  
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в)  орбіталі  і  їх  енергії  знаходяться  ітераційним  шляхом  за  допомогою  процедури            

самоузгодження.  Аналогами  рівнянь  Хартрі-Фока-Рутаана  в  теорії  функціонала        

щільності   є   рівняння   Кона-Шема:  

 

Матриця  K μν  в  DFT  наближеннях  аналогічна  матриці  Фока.  Енергії  орбіталей           

Кона-Шема   знаходять   із   рівняння:  

 

Недоліки.  Орбіталі  Кона-Шема  і  їх  енергії  не  мають  такого  значення,  як            

Хартрі-Фоківскі  орбіталі  і  ε i ,  рівні  в  рамках  теореми  Купманса  потенціалу  іонізації  з             

протилежним  знаком,  -  IP.  Дані  орбіталі  сконструйовані  лише  так,  щоб  давати            

найкращий  опис  електронної  щільності  ρ,  а  енергії  орбіталей  Кона-Шема  дозволяють           

обчислити   E total    як   функціонал   електронної   щільності.  

Проте,  практика  використання  DFT  методів  показала,  що  орбіталі  Кона-Шема  в           

багатьох  випадках  дуже  близькі  до  Хартрі-фоковских  орбіталей,  що  виправдовує  їх           

використання  в  якості  пробної  хвильової  функції  навіть  в  таких  проблемних  методах            

як   CASSCF.  

Корекція  до  кінетичної  енергії  T C  в  методі  Кона-Шема  просто  включається  в            

обмінний  член  K  і,  таким  чином,  повна  електронна  енергія  в  теорії  функціонала             

щільності   обчислюється   у   вигляді:  
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Метод   лінеаризованої   доповненої   плоскої   хвилі  

Метод  лінеаризованої  доповненої  (або  також  -  розширеної)  плоскої  хвилі          

(ЛДПХ)  є  одним  з  найбільш  точних  методів  виконання  електронних  структурних           

обчислень  кристалів.  Він  заснований  на  теорії  функціоналу  щільності  для  обчислення           

обміну  та  кореляції  та  використовує,  наприклад,  наближення  локальної  спінової          

щільності  (LSDA).  У  літературі  існує  декілька  форм  потенціалів  LSDA,  але  останні            

вдосконалення  із  застосуванням  узагальненого  градієнтного  наближення  (GGA)        

виявляються  більш  вдалими  для  більшості  задач.  Для  валентних  станів  релятивістські           

ефекти  можуть  бути  включені  або  в  скалярний  релятивістський  режим  [56],  або  з             

другим  варіаційним  методом,  включаючи  спіно-орбітне  сполучення  [57,  58].  Основні          

стани   трактуються   повністю   релятивістично   [59].   

 

 

Рис.  2.1:  Розбиття  одиничної  комірки  на  атомні  сфери  (I)  та  проміжну  область             

(II)  

Як  і  більшість  "зонних  методів",  метод  ЛДПХ  -  це  процедура  вирішення  рівнянь             

Кона-Шема  для  щільності  основного  стану,  загальної  енергії  та  (Кона-Шема)  власних           

значень  (енергетичних  смуг)  багатоелектронної  системи  (кристалу),  за  допомогою         

введення   базисного   набору,   який   пристосований   спеціально   до   даної   проблеми.  

Ця  адаптація  досягається  діленням  одиничної  комірки  (рис.  2.1)  на  (I)  атомні            

сфери,  що  не  перекриваються  (зосереджені  на  атомних  ділянках)  та  (II),           

інтерстиціальну   область.   У   двох   типах   регіонів   використовуються   різні   базові   набори:  
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-  (I)  всередині  атомної  сфери  t  радіуса  R t  використовується  лінійна  комбінація            

радіальних  функцій  із  часом  сферичних  гармонік  Y lm (r)  (опускаємо  індекс  t,  коли  це              

зрозуміло   з   контексту)  

 

де  u l (r,  E l )  -  регулярний  розв'язок  радіального  рівняння  Шредінгера  для  енергії             

E l  (вибрано  зазвичай  в  центрі  відповідної  смуги  з  l-подібним  символом)  і  сферичної             

частини  потенціалу  всередині  сфери  t  ů l (r,  E l )  -  похідна  енергії  u l ,  взята  при  тій  самій                 

енергії   E l .  

Лінійна  комбінація  цих  двох  функцій  являє  собою  лінеаризацію  радіальної          

функції;  коефіцієнти  A lm  і  B lm  -  це  функції  k n  (див.  нижче),  визначені  вимогою,  щоб  ця                

основна  функція  відповідала  (за  значенням  і  нахилом)  відповідній  базовій  функції           

інтерстиціальної  області;  ů l  і  u l  отримуються  числовою  інтеграцією  радіального          

рівняння   Шредінгера   на   радіальну   сітку   всередині   сфери.  

 

-   (II),   в   інтерстиціальній   області   використовується   розширення   плоскої   хвилі  

 

де  k n  =  k  +  K n ;  K n  -  це  зворотні  вектори  решітки,  k  -  хвильовий  вектор  всередині                  

першої  зони  Бріллюена.  Кожна  плоска  хвиля  посилюється  атомоподібною  функцією  у           

кожній   атомній   сфері.  

Розв’язання  рівнянь  Кон-Шема  розгорнуто  в  цій  комбінованій  базовій  множині          

ЛДПХ   згідно   методу   лінійної   варіації  
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а  коефіцієнти  c n  визначаються  варіаційним  принципом  Релея-Рітца.  Збіжність         

цього  базисного  набору  контролюється  параметром  відсічення  R mt K max  =  6  -  9,  де  R mt  -               

найменший  радіус  атомної  сфери  в  одиничній  комірці,  а  K max  -  величина  найбільшого             

K   вектора.  

З  метою  вдосконалення  лінеаризації  (тобто  для  підвищення  гнучкості  основи)          

та  для  забезпечення  можливості  послідовної  обробки  напівколірних  і  валентних          

станів  в  одному  енергетичному  вікні  (для  забезпечення  ортогональності)  можуть  бути           

додані  додаткові  (кн  незалежні)  базові  функції.  Їх  називають  "локальними          

орбіталями"  [60]  і  складаються  з  лінійної  комбінації  2  радіальних  функцій  при  2             

різних  енергіях  (наприклад,  при  енергії  3s  і  4s)  і  однієї  похідної  енергії  (при  одній  з                

цих   енергій):  

 

Коефіцієнти  A lm ,  B lm  та  C lm ,  визначаються  вимогами,  що  ϕ LO  повинна  бути            

нормалізована   і   мати   нульове   значення   і   нахил   на   межі   сфери.  

 

Метод   ДПХ+ло.  

Автори  [61]  показали,  що  стандартний  метод  ЛДПХ  з  додатковим  обмеженням           

PWs  відповідності  за  значенням  і  нахилом  до  розв’язку  всередині  сфери  не  є             

найбільш  ефективним  способом  лінеаризації  методу  ДПХ  Слетера.  Набагато         

ефективнішим  варіантом  може  бути  підхід,  коли  використовується  стандартна  основа          

ДПХ,  але,  звичайно,  з  u l (r,  E l )  при  фіксованій  енергії  E l ,  щоб  зберегти  лінійну  задачу                

власного  значення.  Потім  додається  нова  локальна  орбіталь  (lo),  щоб  мати  достатню            

варіативну   гнучкість   у   радіальних   базових   функціях:  
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Цей  новий  lo  (позначається  з  нижнього  регістру,  щоб  відрізнити  його  від  LO,             

наведеного  вище)  виглядає  майже  як  старий  базовий  набір  ЛДПХ,  але  тут  A lm  і  B lm  не                

залежать  від  k n  і  визначаються  вимогою,  що  lo  дорівнює  нулю  на  межі  сфери  і               

нормалізується.  

Таким  чином,  ми  будуємо  базисні  функції,  які  мають  “перегини”  на  межі  сфери,             

що  обумовлює  необхідність  включення  поверхневих  членів  у  частину  кінетичної          

енергії  гамільтоніана.  Однак,  слід  зауважити,  що  загальна  хвильова  функція,          

звичайно,   плавна   і   диференційована.  

Як  показали  [62]  ця  нова  схема  наближається  практично  до  ідентичних           

результатів,  як  у  методі  ЛДПХ,  але  дозволяє  зменшити  “RKmax”  приблизно  на  один,             

що  призводить  до  значно  менших  базових  наборів  (до  50%)  і,  отже,  відповідний  час              

обчислень  суттєво  зменшується.  У  рамках  одного  розрахунку  може  бути  використана           

змішана  основа  ЛДПХ  та  ДПХ+ЛО  'для  різних  атомів  і  навіть  різних  l-значень  для              

одного  атома  [62].  Загалом,  ДПХ+ЛО  описує  ті  орбіталі,  які  найбільш  повільно            

сходяться  з  кількістю  PWs  (наприклад,  ТМ  3d-стани)  або  атомами  з  невеликим            

розміром  сфери,  а  решта  із  звичайними  ЛДПХ.  Можна  також  додати  друге  “lo”  з              

різною  енергією,  щоб  одночасно  описати  обидва  випадки:  напівосновні  та  валентні           

стани.  
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РОЗДІЛ   3  

АТОМНА   СТРУКТУРА   ТА   ЕЛЕКТРОННА   БУДОВА  

КАРБОНАТОВМІСНИХ   АПАТИТІВ  

 

3.1.   Атомна   структура   карбонатовмісних   кальцієвих   фосфатних   апатитів  

типу   А  

У  даній  роботі  розрахунки  щодо  визначення  структурних  параметрів  та          

властивостей  карбонатовмісних  кальцієво-фосфатних  апатитів  здійснювалися  за       

допомогою  комп’ютерної  програми  Wien2k  [45].  Програма  передбачає  застосування         

теорії  функціоналу  щільності  та  використання  повнопотенціального  наближення        

(лінеаризованої)  доповненої  пласкої  хвилі  +  локальні  орбіталі,  (Л)ДПХ+ЛО,  що  в           

англомовній  літературі  називається  (lіneаrіzеd)  аugmеntеd  plаnе-wаvе  +  lосаl  оrbіtаls,          

(L)АРW+lо  [43,  44]  разом  із  узагальненим  градієнтним  наближенням  для  твердих  тіл            

Пердева-Бурка-Ернцегорфа   (Perdew-Burke-Ernzerhof   solid   GGA)   [46].  

 

Для  ряду  сполук  стартові  дані,  такі  як  розположення  атомів  та  характеристики            

елементарних  комірок  запозичені  з  результатів  експериментальних  дослідів  роботи         

[47].  А  вже  для  аналізу  гіпотетичних  сполук  із  повним  заміщенням  йону  певної             

позиції  карбонатним  іоном  стартові  координати  і  характеристики  елементарних         

комірок  були  отримані  екстраполяцією,  після  чого  проводилась  багатоетапна         

релаксація  (координати-параметри-координати)  для  отримання  конфігурацій  із       

найменшим  рівнем  енергієї.  Для  усіх  досліджених  сполук  здійснювалась  релаксація          

атомних  координат,  тобто  підбиралися  такі  координати  атомів,  в  яких  діючі  на  ядра             

сили  є  мінімальними.  А  от  релаксація  характеристик  елементарної  комірки          

проводилася  не  для  всіх  -  для  сполук,  експериментально  досліджених  у  роботі  [47],  не              

проводилась.  Після  релаксації,  з  отриманих  координат  атома,  знаходились  щільності          

електронних   станів   використовуючи   удосконалений   метод   тетраедра[48].  
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Для  оцінки  достовірності  отриманих  результатів  розрахунків  атомної  структури         

апатитів,  які  досліджувалися,  необхідно  виконувати  порівняння  їх  із         

експериментальними  даними.  Критерієм  отримання  рівноважних  параметрів  був  той         

факт,  що  кожна  із  проекцій  сил,  що  діє  на  кожен  окремий  атом  ставала  меншою  ніж                

4.12·10 -12  Н  та  кожна  з  компонент  тензора  напруг,  що  діє  на  комірку  в  цілому,  ставала                

меншою   ніж   8.84·10 6    Па.   

Для  аналізу  впливу  включень  іонів  карбонату  на  атомну  структуру          

гідроксилапатиту  зверталася  увага  на  переміни  розмірів  зв’язків  та  зміни  місця           

положення  атомів  у  відповідних  сполуках.  Результати,  отримані  після  релаксації,          

порівнювались  із  результатами  для  чистого  стехіометричного  гідроксилапатиту        

кальцію.  Для  задання  початкових  структурних  характеристик  елементарних  комірок         

сполук,  які  досліджувалися,  бралися  результати,  отримані  із  експериментальних         

дослідів  з  [21].  Для  сполук,  які  повністю  відповідали  таким  із  вищезазначених  робіт,             

характеристики  елементарних  комірок  зберігались,  а  для  випадків  повного  заміщення          

здійснювалась  релаксація  параметрів  з  метою  відшукання  найбільш  енергетично         

вигідних   значень.  

Координати  атомів  та  розміри  зв’язків  зазнавали  змін  під  час  розрахунків           

(здійснювалась  релаксація)  для  всіх  досліджуваних  зразків.  Розрахунки  електронної         

структури  (отримання  кривих  парціальної  щільності  та  повної  щільності  електронних          

станів)  проводились  до  та  після  фінальної  релаксації  координат.  Згідно  з  роботами            

[1-4,  64],  у  заміщеннях  типу A  двом  йонам  ОН  у  гідроксилапатиті  (рис.  3.1)  відповідає               

один  йон  СО 3 
2-  і  одна  вакансія  у  випадку  карбонатного  апатиту,  що  є  умовою              

зберігання   електронейтральності   (рис. 3.2).  

 Відповідно  до  [36],  у  заміщеннях  типу А  атом  карбону  займає  положення  в  діапазоні               

,  а  площина  карбонатного  йону  знаходиться  під  кутом  ~18º  до (0, ; 0, ; 0, 2)0   0   1           

напрямку  вісі с.  У  той  же  час,  у  [32]  зазначається  величина  кута  ~30º,  а  у  [65]  атомні                  

координати   вуглецю   дорівнюють   . (0, ; 0, ; 0, 5)0   0   2   
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Рис.   3.1.  

 

Для  визначення  структури  і  властивостей  сполук  із  частковим  заміщенням           
використовувались  “суперкомірки”  (така  назва  у  даному  випадку  є  скоріш  авторським           

терміном  серед  тих,  хто  проводить  розрахунки,  її  не  слід  плутати  із  загальновживаним             

терміном).  Наприклад,  для  часкового  заміщення  у  позиції А  (сполука          

Са 10 (РО 4 ) 6 (ОН)(СО 3 ) 0.5 )  використовувалась  подвійна  комірка  —  комбінація       

розташованих  одна  над  одною  комірок  чистого  ГАП  —  Са 10 (РО 4 ) 6 (ОН) 2  та  повністю            

заміщеного   у   позиції     А    його   карбонатного   родича   —   Са 10 (РО 4 ) 6 СО 3    (рис. 3.3).  
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Рис.   3.2  
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Рис.   3.3.  

 

У  випадку  повного  заміщення  типу А  (сполука  Са 10 (РО 4 ) 6 СО 3 ),  до  релаксації           

атом  карбону  був  встановлений  у  позиції  з  координатами .  По        (0, ; 0, ; 0, )0   0   0   

закінченню  процедури  релаксації  його  координати  у  відносних  одиницях         

дорівнювали .  Таким  чином,  після  релаксації  йон  карбонату (0, 3; 0, 2; 0, 8)0   0   2        

знаходиться  суттєво  вище  по  осі с ,  у  порівнянні  з  даними,  наведеними  у  роботах  [36,               

66].  У  той  же  час,  цей  результат  виявляється  досить  близьким  до  експериментальних             

даних,   наведених   у   роботі   [65].  

Слід  зазначити,  що  у  деяких  роботах  пропонується  дещо  інша  структура           

карбонатовмісного  апатиту  типу А .  Тут  пропонується  не  майже  паралельна  осі с            
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орієнтація  площини  карбонатного  йону,  а  навпаки  —  строго  перпендикулярна  (рис.           

3.4).  У  цьому  випадку  можна  побудувати  елементарну  комірку,  яка  буде  мати  вищу             

симетрію,  що  зменшує  кількість  нееквівалентних  атомів  у  ній  і,  відповідно,  зменшує            

час  розрахунку.  У  ході  даної  роботи  було  досліджено  зазначений  варіант  структури            

карбонатовмісного  апатиту  типу А .  Результати  розрахунків  показали,  що  паралельна          

відносно  осі  с  орієнтація  карбонатного  йону  є  більш  енергетично  вигідною,  аніж            

перпендикулярна.  

 

Рис.   3.4.  
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3.2.   Атомна   структура   карбонатовмісних   кальцієво-фосфатних   апатитів  

типу   В  

 

 

Рис.   3.5.  

 

В  разі  заміщень  типу В  основним  орієнтиром  щодо  атомних  координат  йонів            

карбонату  було  обрано  дані  з  [21],  так  як  у  вказаній  роботі  надано  найбільш              

розгорнуті  дані  атомної  структури  відповідних  сполук.  Результати  релаксації  атомних          

координат  із  фіксованими  значеннями  елементарної  комірки  показали  добре         

узгодження  з  експериментальними  даними.  Для  випадку  вищих  концентрацій,  ніж  ті           

що  були  наведені  у  вищезазначеній  та  ряді  інших  робіт,  використовувався  метод            

екстраполяції,  або  ж,  за  умови  близьких  значень  концентрації  відповідних  іонів  —            

найближчий  за  цими  значеннями  експериментально  досліджений  аналог.  Варто         

зауважити,  що  ці  дані  були  лише  початковими,  а  остаточні  координати  атомів  були             

отримані   завдяки   релаксації.   
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Так,  для  сполуки  Са 10 (РО 4 ) 5 СО 3 (ОН) 2  (рис.  3.5)  у  якості  відправної  точки  було            

обрано  дані  для  зразка  Са 10 (РО 4 ) 5.8 (СО 3 ) 0.2 (ОН) 2  з  роботи  [21]  так  як  зразки,  у  яких              

концентрація  йонів  СО 3 
2-  у  позиції В  була  більшою,  включали  йони  карбонати  також  і              

в   позиції    А    і   належали   до   змішаного   типу    АВ .  

У  вільному  стані  карбонатний  іон  являє  собою  рівносторонній  трикутник  з           

атомом  вуглецю  у  центрі.  При  цьому  кожна  із  відстаней  С—О  становила  1.29 Å  [67].              

Якщо  ж  цей  йон  знаходиться  у  сполуці  (у  кристалі)  то  під  дією  поля  інших  атомів  ці                 

відстані  змінюються,  а  отже  і  структура  також  зміниться,  причому,  в  залежності  від             

оточення  йону,  симетрія  може  знижуватись  і  відстані  до  кожного  з  трьох  атомів  кисню              

можуть  виявитися  різними.  У  даній  роботі  було  досліджено,  з  числа  іншого,            

вищезазначені  зміни  структури  йону  СО 3 
2-  при  включенні  його  до  структури  апатитів.            

Найбільш  показовими  у  цьому  сенсі  виявились  сполуки  Са 10 (РО 4 ) 6 СО 3 ,         

Са 10 (РО 4 ) 6 ОН(СО 3 ) 0.5  та  Са 9 □(РО 4 ) 5 (СО 3 )(ОН) 2 .  Отримані  у  ході  розрахунків  відстані         

С—О   у   цих   сполуках    наведено   у   таблиці 1.   

З  наведеної  таблиці  видно,  що  для  повністю  заміщеного  карбонатовмісного          

апатиту  типу А  (тобто  за  відсутності  в  апатиті  гідроксильної  групи )  довжина  С—О А1             

зменшується,  у  той  час  як  відстані  C—O А2  та  C—O А3  навпаки  збільшуються.  Загалом,             

для  цієї  сполуки  відхилення  у  симетрії  карбонатного  йону  можна  назвати  досить            

незначними.  Проте,  якщо  проаналізувати  аналогічні  зміни  в  разі  часткового          

заміщення  аніону  ОН,  тобто  у  сполуці  Са 10 (РО 4 ) 6 ОН(СО 3 ) 0.5 ,  то  виявляється,  що           

структурні  зміни  карбонатного  йону  тут  є  більш  суттєвими.  Так  відстань  C—O А1  і             

C—O А2  суттєво  скорочуються,  у  той  час  як  довжина  С—О А3  зростає,  але  вже  у              

незначній   степені.   
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Сполука  
С—О А1 /  

О В1 ,   Å  

С—О А2 /  

О В2 ,   Å  

С—О А3 /  

О В3 ,   Å  
a ,   Å  с ,   Å  

Са 10 (РО 4 ) 6 СО 3  1.266  1.303   1.309   9.551  6.869  

Са 10 (РО 4 ) 6 ОН(СО 3 ) 0.5   0.864   0.844   1.302   9.492  6.876  

Са 9 □(РО 4 ) 5 (СО 3 )(ОН) 2 .   2.413  1.416  1.174  9.423  6.880  

 

Таблиця  1.  Довжини  зв’язків  C—O  для  негативно  зарядженого  йону  СО 3 
2-  та            

параметри  елементарних  комірок  Са 10 (РО 4 ) 6 СО 3 ,     

Са 10 (РО 4 ) 6 ОН(СО 3 ) 0.5    та   Са 9 □(РО 4 ) 5 (СО 3 )(ОН) 2 .   

 

Таке  значне  скорочення  відстаней  до  двох  вказаних  атомів  О  можна  пояснити            

наявністю  у  даній  сполуці  йонів  гідроксилу.  Тобто,  оскільки  у  даному  випадку  у             

сусідній  з  карбонатним  йоном  позиції  присутня  не  вакансія,  а  йон  ОН - ,  останній             

заважає  йону  СО 3 
2-  сформувати  більш  енергетично  вигідне  взаємоположення.  З  цього           

також  випливає,  що  при  релаксації  також  характеристик  елементарної  комірки,  а  не            

лише  атомних  координат,  теоретично,  зростає  параметр  осі с  [1-3,  21],  беручи  до             

уваги  таку  виражену  локальну  зміну  силових  зв'язків  між  сусідніми  атомами  в            

кристалі  по  вісі с .  Подальші  розрахунки  (релаксація  параметрів  комірки)  підтвердили           

це   припущення.  

У  випадку  включення  карбонатного  йону  у  позицію В  дані  про  початкові  (до             

релаксації)  параметри  елементарної  комірки  та  координати  атомів  були  взяті  з  роботи            

[21].  Як  можна  бачити  з  табл. 1,  для  сполуки  Са 9 □(РО 4 ) 5 (СО 3 )(ОН) 2  відстань  С—О В1            

значно  перевищує  відповідну  відстань  для  вільного  йону.  Найбільш  імовірно,  така           

відмінність  пов’язана  з  наявністю  вакансії  у  позиції  кальцію.  Тут  слід  зазначити,  що             

зразками  типу В ,  які  найточніше  відповідають  екперементальним  даним,  є  саме           

кальцій-дефіцитні.  У  ряді  робіт  позначено,  що  карбонатовмісні  апатити  типу В  мають            
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вакансії  у  позиції  кальцію,  що,  очевидно,  спричинене  необхідністю  збереження          

електронейтральності   елементарної   комірки.  

Отже,  в  разі  ізоморфічного  заміщення  карбонатним  іоном  фосфатного         

тетраедра,  ми  у  більшості  випадків  маємо  вакансію  у  позиції  кальцію,  що  призводить             

до  значного  порушення  класичної  структури  карбонатного  аніону,  а  саме  —           

розтягування  його  у  різні  сторони  (рис. 3.5).  Довжина  зв’язку  С—О В1  рівна  2.413 Å            

виявляється  критичною  для  того,  аби  назвати  цей  зв’язок  вуглецю  та  кисню            

повноцінним.  Можна  було  б  припустити,  що  такі  суттєві  структурні  зміни  пов’язані  з             

помилкою  розрахунку,  проте,  насправді,  отримані  теоретично  розраховані  дані         

співвідносяться  із  експериментальними  даними.  Як  приклад  таких        

експериментальних  підтверджень  можна  навести  дані  з  роботи  [21],  де  наведено  FTIR            

(Фур’є-трансформовані  інфрачервоні)  спектри  для  широкого  ряду  карбонатних        

апатитів A -, B -  та AB -типів.  Із  наведених  спектрів  можна  побачити,  що  у             

карбонатовмісного  апатиту  “цілковитого” B -типу  (у  [21]  він  позначений  як  зразок           

РС17 ),  на  відміну  від  карбонатовмісних  апатитів  інших  типів,  відсутній  пік  між            

частотами  1500—1800 cм ‒1 .  Аналізуючи  табличні  дані  можна  зрозуміти,  що  цей          

діапазон  частот  відповідає  подвійному  зв’язку  С=О.  Враховуючи  вищевказане         

можемо  зробити  висновок,  що  в  разі  заміщень B -типу  ми  дійсно  маємо  справу  із              

порушенням  стандартної  структурної  побудови  карбонатного  аніону,  який  пов’язаний         

із   суттєвим   послабленням   (майже   з   руйнуванням)   подвійного   хімічного   зв’язку   C=O.  
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3.3.   Електронна   будова   карбонатовмісних   кальцієвих   фосфатних   апатитів  

 

У  рамках  даної  робот  було  отримано  криві  парціальних  і  повних  щільностей            

електронних  станів  сполук,  що  досліджувалися,  розрахованих  методом  тетраедра.         

Найбільш  характерні  для  кожного  типу  криві  ПЩС,  а  також  відповідні  криві  для             

чистого   ГАП   у   якості   порівняння,   наведені   на   рис. 3.6.  

Для  випадку  карбонатовмісних  апатитів  типу А ,  у  порівнянні  з  чистим           

стехіометричним  гідроксилапатитом  кальцію,  можна  спостерігати  об’єднання  двох        

піків  між  ‒3  до  ‒7 еВ.  Причому  для  сполуки  Са 10 (РО 4 ) 6 ОН(СО 3 ) 0.5  таке  злиття  має              

більш  виражений  характер,  аніж  у  випадку  сполуки  Са 10 (РО 4 ) 6 СО 3 .  У  випадку  ж            

заміщення  типу В ,  для  більшості  сполук  також  можемо  спостерігати  суттєві  зміни  на             

кривих  ПЩС,  які  є  особливо  вираженими  у  околі  забороненої  зони,  а  аналіз             

парціальних  щільностей  електронних  станів  вказує  на  те,  що  ці  зміни  здебільшого            

пов’язані   із   атомами   карбонатного   йону   та   його   найближчими   сусідами.   

Іншими  словами,  порушення  класичної  структури  йону  карбонату  має  своє          

відображення  на  кривих  повних  та  парціальних  щільностей  електронних  станів.  Таке           

явище  можна  пояснити  значним  віддаленням  одного  з  атомів  кисню  від  атома            

вуглецю,  а  отже,  зменшення  сили  якогось  із  зв’язків  C—O.  Через  таку  зміну  довжини              

зв’язку  змінюється  задіяність  вуглецевих  орбіталей  у  зв’язках  із  оточуючими          

атомами.  Таким  чином  можемо  припустити,  що  пік  у  забороненій  зоні,  який  є  досить              

вираженим,  наприклад,  для  сполуки  Са 9 □(РО 4 ) 5 (СО 3 )(ОН) 2  є  результатом  вивільнення         

частини   енергії    p -орбіталі.  

На  рис.  3.7.  можна  спостерігати  схожість  теоретичних  даних  по  виміру  повної            

щільності  станів  із  експериментальними,  де  проводився  рентгенівське  сканування  та          

запису  спектрів.  На  графіку  Са  L  в  околі  двох  електронвольт  можна  спостерігати      α        

незначну  аномалію,  що  відтворює  непрямий  зв`язок  йонів  металу.  Цей  зв’я           

проявляється  через  атоми  оксигену.  Одночасно,  на  даному  графіку  лінії  повної           

щільності   станів   відсутнє   жодне   відхилення.  
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Рис.   3.6.    Криві   повних   щільностей   станів   апатитів.  
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Рис.  3.7.  Порівняння  теоретичного  ПЩС  та  експериментальних  рентгенівських         

спектри   (РО )(ОН )Са10 4 4  
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Отже,  як  видно  з  рис.  3.6,  зайнята  валентна  зона  чітко  поділяється  на  підзони  для               

карбрнатовмісних  кальцієвих  апатитів,  що  є  справедливим  і  для  стехіометричних          

гідроксилапатитів.  На  рисунку  помітно,  що  є  розділ  валентної  смуги  на  дві  різних  по              

енергії  зони:  “приферміївську”,  яка  знаходиться  у  верхній  половині  валентної  кривої,           

та  субвалентну  стани  в  нижній  частині.  Різні  сполуки  мають  різні  розміри  цих             

підсмуг.   Залишається   невираженою   середня   частина   смуги   (в   проміжку   ~14   -   19   eB)  

Співставивши  криві  ПЩС  із  кривими  парціальних  щільностей  електронних         

станів,  можемо  бачити,  по-перше,  що  найбільш  суттєвий  внесок  у  проявленні           

головних  характерстик  “приферміївської”  області  (верхньої  половини  валентної        

смуги)  для  представленого  ряду  досліджених  апатитів  вносять  гібрідизовані s -, p -  та            

певною  мірою, d -електронні  стани  фосфорних  і  кальцієвих  йонів.  У  той  же  час,             

структурні  особливості  субвалентних  станів  (нижньої  половини  валентної  смуги)         

визначаються    s -станами   кисню   та   фосфору,   а   також   (частково)   металу.  

Як  і  у  випадку  стехіометричного  кальцієвого  гідроксилапатиту,  підґратка         

фосфатних  тетраедрів  має  основний  вплив  на  утворення  силуету  та  головних           

характеристик,  що  спостерігаються  на  кривих  ПЩС  карбонатовмісних  кальцієвих         

апатитів.   
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  Рис.   3.8.    Парціальні   щільності   електронних   станів   сполуки   
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Рис.  3.9.  Співставлені  в  одній  енергетичній  шкалі  рентгенівські  спектри  кальцію  в            

сполуках.   

 

 

Як  можна  бачити  з  рис.  3.6.,  ширина  забороненої  зони  у  випадку  сполуки             

Са 9 □(РО 4 ) 5 (СО 3 )(ОН) 2  є  значно  завуженою  у  порівнянні  з  іншими  апатитами,  які           

досліджувалися.  Порівнюючи  криві  ПЩС  з  експериментальними  даними  можна         

відмітити,  що  в  цілому  квантовомеханічні  результати  енергетичної  “ями”  методом          
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ТФЩ  дещо  занижують  значення,  проте  ця  похибка  є  відомою  і  стабільною,  а  тому              

досить   легко   коригується.  

 На  рис.  3.8.  наведено  графіки  парціальних  щільностей  електронних  станів           

оксигену,  фосфору  і  карбону  для  сполуки  Са 9 □(РО 4 ) 5 (СО 3 )(ОН) 2 .  Із  наведеного          

рисунку  можна  бачити,  що  основний  вплив  на  особливості  в  “приферміївській  зоні”            

мають  атоми,  що  належать  до  йону  карбонату,  а  саме  —  атом  карбону  і  “втрачений”               

атом  оксигену.  Хоча  слід  зазначити,  що  їх  сусіди  також  роблять  невеликий  внесок,             

проте,  він  є  незначним.  У  даному  випадку  найсуттєвіший  вклад  належить р -станам            

атома   карбону   (рис. 3.8).  

У  фосфора,  лінії  парціальних  щільностей  електронних  станів  для  всіх          

нееквівалентних  положень  характеризуються  добрим  узгодженням  з       

експериментальними  даними  (рис.  3.7).  Можна  бачити,  що  основним  тут  виявляється           

пік р -станів  Р,  який,  як  і  в  експерименті,  знаходиться  у  області  близько  8 eB.              

Довгохвильова  особливість  на  рентгенівському  спектрі,  який  отримано  через         

експеримент,  Ca  К  на  ~11 eB,  як  видно  із  кривих  парціальних  щільностей,           

спричинена s  станами  фосфора.  Також  із  даними  для  апатиту  отриманими  в  результаті             

експерименту,  добре  корелюють  парціальні  щільності  електронних  станів  оксигену         

(O 1 —O 3 ),  що  знаходяться  в  тетраедрах.  Лінія  щільності  електронних  станів  (O 4 ),           

тобто  оксигену,  що  знаходиться  в  йоні  карбонату,  сильно  впливають  на           

“прифермієвську   зону”.  

Для  сполуки  Са 9 □(РО 4 ) 5 (СО 3 )(ОН) 2 (без  релаксації)  крива  ПЩС  схожа  з  кривою           

Ca  К  ,  що  знаходиться  в  біогенному  СаСО 3  (рис.  3.9).  Виходячи  з  цієї  схожості,              

можна  казати  про  однакову  топологію  атомів  навколо  оксигену  та  йону  карбонату  у             

карбонатовмісному   кальцієвому   апатиті   та   карбонаті   кальцію.   
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ВИСНОВКИ  

 

1.  Структура  заповненої  частини  валентних  смуг  карбрнатовмісних  кальцієфих         

апатитів  двох  типів  має,  як  і  у  випадку  стехіометричного  гідроксилапатиту,           

виражений  зонний  характер.  Наявне  характерне  для  апатитового  ряду  розділення          

валентної  смуги  на  між  двох  розділених  за  енергією  структурних  областей:           

“приферміївську  зона”  (верхня  половина  валентної  смуги)  і  субвалентні  стани  (нижня           

половина  валентної  смуги).  Структура  середини  валентної  смуги  не  є  яскраво           

вираженою   (зони   валентних   станів   із   енергією   в    межах   від   ~14   до   19 еВ).  
 

2.  Найбільш  суттєвий  внесок  у  створенні  головних  особливостей         

“приферміївської”  області  (верхньої  половини  валентної  смуги)  для  представленого         

ряду  досліджених  апатитів  вносять  гібрідизовані s -, p -  та  певною  мірою d -електронні            

стани  йонів  кальцію  та  фосфору.  У  той  же  час,  структурні  особливості  субвалентних             

станів  (нижньої  частини  валентної  лінії)  визначаються s -станами  кисню  та  фосфору,  а            

також   (частково)   металу.  
 

3.  Як  і  у  випадку  стехіометричного  кальцієвого  гідроксилапатиту,  підґратка          

фосфатних  тетраедрів  має  основний  вплив  на  утворення  структури  та  головних           

особливостей,  що  спостерігаються  на  кривих  ПЩС  карбонатовмісному  кальцієвих         

апатитів.  
 

4.  Показано,  що  для  випадку  заміщення  карбонатним  йоном  гідроксильної          

групи  (тип  А)  більш  енергетично  вигідним  є  положення  атому  вуглецю  у  позиції  ~  1/4               

довжини  вісі  с,  у  той  час  як  для  карбонатовмісному  апатитів  змішаного  типу  (АВ-тип)              

більш  бажаною  виявляється  позиція  на  початку  цієї  вісі.  Окрім  того,  встановлено,  що             

орієнтація  йону  СО 3 
2- ,  коли  його  площина  є  майже  паралельною  до  вісі  с,  є  більш               

енергетично   вигідною,   ніж   перпендикулярна   орієнтація.  
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5.  Для  випадку  карбрнатовмісних  кальційдефіцитних  апатитів  типу В  можна          

спостерігати  порушення  подвійного  зв’язку  С=О  та  відхилення  від  стандартної          

структури   йону   СО 3 
2- .  

 

6.  Результати  даної  роботи  дозволяють  поглибити  знання  про  чинники,  які           

спричинили  порушення  атомної  структури  гідроксилапатиту  і,  у  зв’язку  з  чим,  зміну            

властивостей  кісткової  тканини,  під  час  включення  у  його  структуру  карбонатних           

іонів.  Використовуючи  дані  про  зміни  повної  та  поверхневої  енергії,  а  також            

електронної  структури  (тобто  зміни  на  кривих  щільностей  електронних  станів)  у           

присутності  досліджених  у  даній  роботі  включень  йону  CO 3 
2- ,  можна  не  лише            

розширити  розуміння  передумов  руйнування,  в  тому  числі,  кісток  і  зубів,  а  ще             

відкрити  методи  нейтралізації  руйнівних  процесів,  а  також,  можливо,  відновлення          

уже  пошкодженої  кісткової  тканини.  Разом  з  експериментальним  підходом,  отримані          

результати  можуть  стати  ґрунтовною  передумовою  для  продукування  нових  способів          

попередження   та   відновлення   пошкодженої   кісткової   тканини.  
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