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З температурних змін приростів оптичного двопроменезаломлення 

виявлено фазові переходи за температури близько 200 і 300 К у кристалах 
K2Zn(SO4)2·6H2O та за температури 280 К для кристалів K2Со(SO4)2·6H2O. З 
використанням термодинамічної функції Ґіббса розраховано залежність зміни 
приросту діелектричної проникності )ε(δ Δ  на оптичних частотах від зміни 
приросту оптичного двопроменезаломлення )(δ nΔ . 
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Фізичні властивості кристалів солей Туттона із загальною формулою 
MeІ2MeІІ(SO4)2·6H2O (MeІ = K, Rb, NH4 та ін.; MeІІ = Fe, Co, Ni, Zn та ін.; 
абревіатура – MeІMeІІSH) вивчались в ряді робіт [K2Ni(SO4)2·6H2O (KNSH) [1], 
(NH4)2Ni(SO4)2·6H2O (ANSH) [2], K2Fe(SO4)2·6H2O (KFSH) [3], K2Co(SO4)2·6H2O 
(KCSH) [4] та ін.]. Ці кристали становлять як практичний, так і фундаментальний 
інтерес. Їхня важливість з практичного погляду пов’язана з тим, що вони мають 
різні лінії оптичного поглинання і можуть бути використані як ефективні оптичні 
фільтри. Крім того, солі Туттона можна застосовувати для отримання наднизьких 
температур шляхом адіабатичного розмагнічування [5]. З теоретичного погляду ці 
кристали можуть слугувати модельними об’єктами для вивчення парамагнітних 
явищ у чистому вигляді, оскільки двовалентні йони MeІІ між собою взаємодіють 
слабко. В [6] розвинуто теорію магнітних властивостей солей Туттона з вмістом 
іонів кобальту. На даний час досить детально проведені їхні рентгеноструктурні 
дослідження. Вивчались також спектри оптичного поглинання, комбінаційного 
розсіювання світла та інфрачервоні спектри [7–11]. За кімнатної температури 
більшість солей Туттона належить до моноклінної сингонії – просторова група 
Р21/a ( 5

2hC  за Шенфлісом). Їхня елементарна комірка є примітивною і містить дві 
формульні одиниці. Водночас дослідження оптичного двопроменезаломлення 
цього типу кристалів у літературі не наведені. В праці [12] вивчено температурні 
зміни двопроменезаломлення в близьких за структурою кристалах леоніту 
К2Mg(SO4)2·4H2O, мерейтериту К2Fe(SO4)2·4H2O та манганового леоніту 
К2Mn(SO4)2·4H2O. Наприклад, у кристалах з вмістом йонів Mn за результатами цих 
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досліджень було встановлено, що двопроменезаломлення зазнає аномалій на 
переході з вихідної фази з симетрією С2/m при –4 єС у фазу I2/a і далі при –153 єС 
в іншу фазу з симетрією Р21/a. Особливістю цих переходів є те, що вони 
відбуваються без зміни точкової групи симетрії С2h. 

Нижче наведені низькотемпературні дослідження двопроменезаломлення 
кристалів К2Me(SO4)2·6H2O (Me = Co, Zn), загальноприйняте умовне позначення 
яких відповідно –  КCSH та КZSH. Такі дослідження є важливими передусім з 
погляду їхнього практичного використання як оптичних фільтрів. Тому необхідно 
знати особливості температурних змін. Як засвідчили попередні дослідження, до 
таких змін особливо чутливе двопроменезаломлення. 

Зразки для досліджень вирощували методом повільного випаровування за 
кімнатної температури з водного розчину сульфату калію К2SO4 та хлоридів 
відповідних металів (CoCl2 і ZnCl2), узятих у відповідних стехіометричних 
співвідношеннях. Для фільтрування водного розчину використовували 
фільтрувальний папір з отворами середнього діаметра 1–2 мкм. Оптично прозорі 
кристали для досліджень виростали протягом близько 30 днів. Вирощені кристали 
мали добре розвинуте огранування. Зокрема, кристали КCSH вирізняються добре 
вираженими гранями (100) та (011). Крім того, можна візуально побачити, що в 
різних напрямах ці кристали мають різне забарвлення. При поширенні світла по 
напряму (100) вони мають світло-червоне забарвлення, а у випадку поширення 
світла в напряму (011) – насичене темно-червоне. Як засвідчили детальні 
дослідження цих кристалів [13], такі зміни кольору пов’язані з явищем 
плеохроїзму. 

Для вимірювання змін двопроменезаломлення використано метод Сенармона, 
який дає високу точність вимірювання (~10–7).Результати температурних 
досліджень приростів оптичного двопроменезаломлення показані на рис. 1, 2. 
Зокрема, на рис. 1 зображено залежність )()(δ Tfn =Δ для кристала КZSH у 
температурному інтервалі 140–320 К. Як бачимо, з підвищенням температури в 
інтервалі 140–200 К спостерігають монотонне зростання δ(Δn), а за температури 
200 К зафіксовано скачок. Надалі виявляється монотонна зміна 
двопроменезаломлення, яка виходить на насичення при 250–288 К, після чого 
простежено незначне спадання δ(Δn). 

 



І. Половинко, С. Рихлюк, С. Свелеба 190 

 
Рис. 1. Температурна поведінка приросту зміни оптичного двопроменезаломлення 

δ(Δn) для кристала K2Zn(SO4)2·6H2O. 
 
Дещо інші температурні зміни двопроменезаломлення спостерігають для 

кристалів КCSH. Як бачимо з рис. 2, монотонне зростання δ(Δn) продовжується до 
280 К, де є стрибкоподібне зростання, після чого двопроменезаломлення 
практично не змінюється. Отже, як випливає з наведених результатів, у кристалах 
КZSH можна очікувати два переходи за температур 200 і 300 К, а для кристалів 
КСSH – один за температури 280 К. 
 

 
Рис. 2. Температурна поведінка приросту зміни оптичного двопроменезаломлення 

δ(Δn) для кристала K2Со(SO4)2·6H2O. 
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Для пояснення отриманих залежностей температурних змін приросту 

оптичного двопроменезаломлення δ(Δn) в кристалах КZSH та КCSH 
скористаємось термодинамічною функцією Ґіббса [14] 
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де Em, En – амплітуди падаючого випромінювання вздовж осей m і n 
З використанням оптичних поляризаційних констант iia ε1=  останній вираз 
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Тут уведено позначення 2nnn nm = , nnn nm Δ=−  
У кінцевому підсумку, диференціал термодинамічного потенціалу 
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так що приріст термодинамічного потенціалу ∫= dGG  має вигляд 
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Основний внесок у температурну зміну термодинамічного потенціалу дасть 
перший доданок у (8). Уведемо величину 
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дасть температурні залежності приросту діелектричної проникності на оптичних 
частотах. 
 

 
Рис. 3. Температурна еволюція )ε(δ mnΔ  кристалів КZSH та КСSH. 

 
Як приклад, на рис. 3 показані температурні залежності приростів різниці 

діелектричної проникності )ε(δ mnΔ  від температури для кристалів КZSH та 
КСSH. 

Отже, досліджено температурні залежності змін приросту оптичного 
двопроменезаломлення δ(Δn). Виявлено аномалії, що відповідають фазовим 
переходам, за температури близько 200 і 300 К у кристалах K2Zn(SO4)2·6H2O та за 
температури 280 К для кристалів K2Со(SO4)2·6H2O. З використанням 
термодинамічної функції Ґіббса розраховано залежність зміни приросту 
діелектричної проникності )ε(δ mnΔ  на оптичних частотах від зміни приросту 
оптичного двопроменезаломлення δ(Δn). 
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Phase transitions at temperatures about 200 K and 300 K in the Tutton salt 

K2Zn(SO4)2·6H2O crystals and at 280 K for K2Со(SO4)2·6H2O crystals were found 
out from the temperature changes of optical birefringence. Dependence of 
dielectric permittivity )ε(δ Δ  on optical frequencies from the optical birefringence 

)(δ nΔ  was calculated with usage of the Gibbs thermodynamic function. 
Key words: optical birefringence, Gibbs function, Tutton salts 
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Из зависимо температурных зависимостей приростов оптического 
двулучепреломления обнаружены фазовые переходы при температурах около 
200 и 300 К в кристаллах солей Туттона K2Zn(SO4)2·6H2O и при температуре 
280 К для кристаллов K2Со(SO4)2·6H2O. С использованием 
термодинамической функции Гиббса рассчитано зависимость изменения 
прироста диэлектрической проницаемости )ε(δ Δ  на оптических частотах от 
изменения прироста оптического двулучепреломления )(δ nΔ . 

Ключевые слова: двулучепеломление, функция Гиббса, соли Туттона. 
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