
СТРУКТУРА ТА ХІМІЧНИЙ ПОРЯДОК В СКЛАХ СИСТЕМИ Ge-As-Se  

 

Д. Чалий1, М. Шпотюк2,3, Р. Головчак2, С. Убізський3 та О. Шпотюк2 

 
1
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

вул. Клепарівська, 35, 79000, Львів, Україна 
2
Науково-виробниче підприємство “ Карат” 

вул. Стрийська, 202, 79031, Львів, Україна 
3
Національний університет “ Львівська політехніка” 

вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна 

 

Методом високороздільної рентгенівської фотоелектронної спектроскопії 

досліджено структуру та хімічний порядок в склах системи Ge-As-Se вздовж 

розрізу GexAsxSe1-2x. Показано, що процеси формування зв’язків типу катіон-

катіон починають проявлятись при x > 0.09, посилюючись при x > 0.16. В склах з 

x > 0.20 спостерігається фазове розшарування As та Ge. 
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I. ВСТУП 

 

Значна увага дослідників в останні роки приділяється халькогенідним 

склам (ХС) потрійної системи Ge-As-Se, що пояснюється їх широким 

застосуванням в сучасних ІЧ оптиці та фотоніці [1-6]. Певні склади є особливо 

популярними на світовому ринку, як, наприклад, AMTIR (Ge0.33As0.12Se0.55) [4] чи 

GASIR (Ge0.22As0.20Se0.58) [5,6], що є продуктами компаній Amorphous Materials 

Inc. та UMICORE IR Glasses, відповідно. В той же час, питання про структуру цих 

потрійних ХС досі залишається дискусійним [7-16]. Відповідно до широко 

вживаного топологічного підходу [7,9-11,15,16], фізичні властивості та структура 

цих ковалентних ХС повинні чітко залежати від середнього координаційного 

числа Z (середнього числа ковалентних зв’язків на один атом формульної одиниці 
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скла). Дійсно, правило, що властивості не залежать від складу та визначаються 

лише за рахунок Z, працює для більшості подвійних та деяких потрійних ХС, що 

доводиться нейтронними дослідженнями [13]. Щоправда, це правило відображає 

лише загальну пов’язаність каркасу скла, не даючи інформації про сіткову 

топологію на рівні ближнього хімічного порядку [13], який відповідальний за 

численні фізичні властивості ХС (включаючи напівпровідникові властивості, 

ширину забороненої зони, енергію активації електричної провідності, тощо) 

[17,18]. Хоча підхід щодо Z досить непогано працює і з точки зору ближнього 

хімічного порядку в деяких подвійних системах ХС (тут кожному значенню Z 

відповідає єдиний склад з унікальним ближнім хімічнім порядком), у випадку 

потрійних (або багатокомпонентних) систем виникає проблема через 

неоднозначність складу для певного Z (наприклад, Z = 2.4 для складів 

Ge0.10As0.20Se0.70 і Ge0.15As0.10Se0.75). Як результат, різні склади з однаковим Z 

можуть потрапити у різні зони діапазону склування на фазовій діаграмі потрійної 

системи, характеризуючись при цьому абсолютно різним хімічним порядком та, 

відповідно, фізико-хімічними властивостями [17,18]. З огляду на це, 

несистематичний вибір складів може призвести до неправильних висновків щодо 

властивостей ХС, які визначаються не лише через Z. Більш строгий аналіз 

структурної еволюції (як тенденції зміни цих фізико-хімічних властивостей) у 

межах потрійних систем ХС може бути здійснений вивченням композиційних 

залежностей параметрів ближнього хімічного порядку вздовж характеристичного 

розрізу діапазону склування, де існуватиме чітка відповідність між Z і складом 

[17]. Іншими словами, щоб зробити якісь загальні висновки, потрібно незалежно 

розглядати структурну еволюцію в межах ХС системи Ge-As-Se для кожного 

розрізу діапазону склування. 

Розріз GexAsxSe1-2x є одним із найцікавіших, оскільки вздовж цієї лінії існує 

можливість отримати ХС із різноманітною топологією за рахунок зміни лише 

параметра x. Нещодавно на основі досліджень методом температурно-

модульованої диференціальної скануючої калориметрії (ДСК) було показано в 

діапазоні  0.09 < x < 0.16 у межах даного розрізу існування специфічної „середньої 

фази” (скла із оптимально-координованою сіткою) [7]. Інколи для пояснення 

досить раннього початку існування середньої фази в цій системі (Z = 2.27 замість 

Z = 2.40, як передбачається теорією [20]) використовують такі екзотичні 
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структурні одиниці, як квазі-тетраедри Se=As(Se1/2)3 із подвійно-зв’язаним атомом 

Se та чотирикоординованим атомом As [7,19]. В той же час, для пояснення деяких 

особливостей композиційних залежностей використовують ефекти нанофазового 

розшарування та сегрегації [15,16]. У будь-якому випадку, структурна еволюція в 

даній системі вздовж розрізу GexAsxSe1-2x вимагає більш детального дослідження.  

Використання традиційної вібраційної техніки (такої, як ІЧ або 

Раманівська спектроскопія) для вирішення вищезгаданих задач ускладнюється 

більшою різноманітністю структурних одиниць в потрійних ХС в порівнянні з 

одно- або двокомпонентними. В такому випадку існує набагато більша кількість 

можливих вібраційних мод з характеристичними піками, що перекриваються і 

роблять інтерпретацію отриманих даних практично неможливою [7,9]. Методи 

ядерного магнітного резонансу на основі Se також не дають можливості 

однозначної структурної інтерпретації цих ХС, оскільки хімічні зсуви арсенових 

та германієвих структурних одиниць є порівняльними [14,21,22]. Так, з нашої 

точки зору, прийнятною технікою для встановлення структури ХС системи Ge-

As-Se може бути така, яка чутлива до зміни найближчого оточення вибраного 

хімічного елемента, а саме спектроскопія далекої тонкої структури 

рентгенівського спектру поглинання (EXAFS) або рентгенівська фотоелектронна 

спектроскопія (РФС). При цьому новітня техніка дозволяє провести навіть 

кількісний аналіз співвідношення кількості різних структурних фрагментів у сітці 

скла конкретного складу [23,24]. Методом EXAFS було проведено дослідження 

ХС розрізів GexAsxSe1-2x і GexAs2xSe1-3x [8], але вибір складів для досліджень був 

обмежений x > 0.10, що виключило із розгляду нижню межу середньої фази 

(x ≈ 0.09) [7]. Все ж, як основний результат EXAFS-досліджень, було показано, що 

незалежно від складу атоми Ge, As і Se зберігать локальні координаційні числа 4, 

3 і 2, відповідно [8]. Дослідження методом РФС були менш систематичні, 

оскільки зразки вибирались із області склування GexAsySe1-x-y довільно (y ≠ F(x)) 

[25]. Останній факт не дозволив впевнено інтерпретувати отримані дані, що 

змусило авторів [25] робити висновки про існування тримерів Se-Se-Se навіть в 

Se-збіднених складах (наприклад, Ge0.39As0.16Se0.45). Така ситуація вимагає 

значного фазового розшарування структури, що не знаходить підтвердження при 

дослідженнях іншими методами [7-9,13].  
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З огляду на ситуацію, що склалась, в даній роботі ми досліджували зразки 

ХС системи Ge-As-Se розрізу GexAsxSe1-2x в широкому діапазоні складів методом 

високороздільної РФС, очікуючи на отримання більш точної інформації про 

хімічне оточення атомів кожного сорту, ніж у випадку EXAFS.  

 

II. ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ 

 

Для досліджень були вибрані зразки ХС системи Ge-As-Se в межах розрізу 

GexAsxSe1-2x (x = 0.05, 0.07, 0.09, 0.11, 0.14, 0.16, 0.18, 0.20, 0.25 і 0.30). Для 

порівняння додатково було досліджено зразки As12Ge33Se55 і As10Ge5Se85 (на 

Рис. 1 показано розташування усіх досліджуваних складів на хімічному 

трикутнику Ge-As-Se). ХС були приготовані стандартним методом охолодження 

розплаву вихідних речовин (високочистих елементарного германію, 

елементарного селену та скла As2Se3 загальною масою ~10 г) у відкачаній до 

залишкового тиску ~10-6 Тор кварцовій ампулі. Запаяна ампула повільно 

нагрівалась (2 0C/хв) до 950 0C при постійному перемішуванні, після чого ще 48 

годин обертали при найвищій температурі для отримання максимально 

гомогенного розплаву. Розплав охолоджувався в режимі виключеної печі до 

кімнатної температури ~14 годин.  

Дослідження методом високороздільної РФС проводились за допомогою 

спектрометра Scienta ESCA-300 з використанням монохроматичних Al Kα 

рентгенівських променів (1486.6 еВ) при вакуумі не більше 2×10-8 Тор. При всіх 

вимірюваннях кут між поверхнею та детектором складав 900. Прилад 

експлуатували в режимі, при якому ширина рівня Фермі для металічного Ag 

складала 0.4 еВ, а ширина піку на половині висоти для 3d5/2-рівня – 0.54 еВ. 

Калібрування енергетичної шкали було здійснено з використанням рівня Фермі 

чистого Ag. Крок при дослідженні усього енергетичного діапазону складав 1.0 еВ, 

а спектру певного атомного рівня – 0.05 еВ. Зарядження поверхні за рахунок 

фотоелектронної емісії нейтралізовувалось з допомогою потоку 

низькоенергетичних (<10 еВ) електронів. Експериментально отримані позиції 

піків усіх досліджуваних зразків регулювались стандартним методом [23] за 

рахунок прив’язки до піку 4f7/2-рівня чистого Au при 84.0 еВ.  
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Обробка отриманих даних здійснювалась з допомогою пакету програм 

CASA-XPS. При аналізі спектрів атомних рівнів віднімали базову лінію Ширлі 

[26]. РФС-спектри 3d-рівнів Ge, As і Se використовувались для кількісного 

аналізу хімічного порядку досліджуваних зразків. Число дублетів (d5/2- і d3/2-

компонент, відповідно до спін-орбітального розщеплення) в межах конкретного 

піку визначалось під час процедури підгонки: дублет додавали лише у тому 

випадку, коли від підвищував її добротність. При зв’язуванні d5/2- і d3/2-компонент 

дублету використовували наступні параметри: відстань між максимумами 

компонент 0.56 еВ для Ge, 0.70 еВ для As і 0.85 еВ для Se при співвідношенні 

площ дублетів 1.4 для d-рівнів. Ширина піку на половині висоти (ШППВ) була 

однакова для обох компонент одного дублету, але могла відрізнятись для різних 

дублетів одного піку. Похибка у визначенні позиції та площі піку для кожної з 

компонент складала ± 0.05 еВ і ± 2 %, відповідно.   

   

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Раніше техніка високо-роздільної РФС успішно була використана для 

визначення хімічного оточення й електронних станів елементів у бінарних 

системах ХС As-Se і Ge-Se [23,24]. Згідно із ними, важливим критерієм для 

правильного аналізу закономірностей структурних змін в досліджуваних ХС 

системи Ge-As-Se є коректний вибір реперного складу з відомою структурою (або 

структура якого, принаймні, є легко передбачуваною). Вибраний для РФС-

досліджень розріз GexAsxSe1-2x містить зразки з низьким x (< 0.09), які повинні 

формуватись із простих структурних одиниць – пірамід AsSe3/2 і тетраедрів 

GeSe4/2, поєднаних між собою селеновими ланцюгами, РФС-параметри яких були 

встановлені раніше [23,24].  

На спектрах усього енергетичного діапазону досліджуваних зразків чітко 

виділяються піки рівнів Ge, As і Se та пов’язані з ними Оже-лінії, ідентифіковані з 

допомогою реперних спектрів із посібника по РФС [27]. На даних спектрах не 

було виявлено жодних інших елементів, окрім компонентів ХС.  

Більш детальну інформацію про хімічний порядок та топологію 

досліджуваних ХС можна отримати з аналізу РФС-спектрів атомних рівнів 

складових елементів (на Рис. 2 представлено типовий вигляд спектрів на прикладі 
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ХС Ge0.20As0.20Se0.80). В Табл. 1-3 представлені параметри підгонки (енергія 

зв’язку Е, ШППВ і площа A) для 3d5/2-компонент Ge, As і Se. Як видно з Табл. 1, в 

спектрах 3d-рівня Se в ХС з x < 0.09 спостерігаються лише два дублети з 

E ≈ 54.6 еВ і 54.2 еВ. В той же час, кожен із 3d-рівнів As (Табл. 2) і Ge (Табл. 3) 

тих же складів адекватно описуються лише одним дублетом з E ≈ 42.2 еВ і 

30.5 еВ, відповідно. 

Оскільки ХС GexAsxSe1-2x з x < 0.09 творяться із пірамід AsSe3/2 і тетраедрів 

GeSe4/2, пов’язаних селеновими ланцюгами, спостережувані дублети 3d-рівнів Ge, 

As і Se зразків із x = 0.05 і 0.07 приписуються фрагментам (Se)2-Ge-(Se)2, Se-As-

(Se)2, Se-Se-Se і Se-Se-(Ge,As) (атом, що аналізується, виділений жирним 

шрифтом), відповідно. Їхні параметри підгонки (Е і ШППВ) добре узгоджуються з 

параметрами для відповідних фрагментів у ХС As-Se і Ge-Se [23,24], за винятком 

дещо вищого значення ШППВ (~0.9 еВ) для фрагмента Se-Se-(Ge,As), що 

пояснюється можливістю атома Se мати в оточенні і Ge, і As.  

Для складу з x = 0.09, який є нижньою межею середньої фази [7], 

неможливо отримати прийнятну добротність підгонки для РФС-спектрів 3d-рівнів 

атомів Ge і As при наявності лише одного дублету (Табл. 2,3). В той же час, 

розклад 3d-рівня атому Se залишається таким же, як і в зразках із x = 0.05 і 0.07, 

включаючи лише два попередньо визначених дублети (Табл. 1). Оскільки в РФС-

спектрах Ge і As з’являються додаткові дублети з низькоенергетичної сторони, 

можна говорити про заміну атомів Se в оточенні Ge і As на атоми з нижчою 

електронегативністю. Зважаючи на значення електронегативностей атомів Ge, As, 

і Se (2.01, 2.18, і 2.55, відповідно) [28], низькоенергетичний зсув спектрів 3d-

рівнів для Ge чи As є можливим при заміні атомів Se у пірамідах чи тетраедрах на 

арсенові чи германієві зв’язки типу катіон-катіон (метал-метал). Оскільки 

статистично атоми Ge і As є гомогенно розподіленими по матриці ХС, то 

ймовірність утворення гетерополярних зв’язків Ge-As є вищою, ніж 

гомополярних Ge-Ge чи As-As. Додатковим аргументом на користь цього 

твердження є приблизно однакові значення параметрів A для атомів Ge і As в 

зразку Ge0.09As0.09Se0.82 (Табл. 2,3). Також відомо про значну роль зв’язків Ge-As в 

структурі ХС системи Ge-As-Te [29]. В будь-якому випадку, ми можемо 

припустити, що встановлена методом температурно-модульованої ДСК нижня 
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межа середньої фази в системі ХС GexAsxSe1-2x при x ≈ 0.09 [7] приблизно 

відповідає точці, де починається значне формування зв’язків типу катіон-катіон. 

Подальше збільшення концентрації катіонів (збільшення x) приводить до 

зникнення дублетів, пов’язаних із пірамідами AsSe3/2 і тетраедрами GeSe4/2, і 

РФС-спектри 3d-рівнів атомів Ge і As розкладаються лише на один дублет із  

E ≈ 30.2 еВ і 41.9 еВ, відповідно, аж до складу Ge0.16As0.16Se0.68 (Табл. 2,3). В той 

же час, при підгонці спектру 3d-рівня Se в тих же зразках для збереження 

достатньої добротності є необхідним введення третього дублету із E ≈ 53.6 еВ 

(Табл. 1). У зв’язку з нижчим значенням E, цей дублет можна зв’язати із 

фрагментом (As,Ge)-Se-(Ge,As). При збільшенні x (>0.16) з низькоенергетичного 

боку 3d-рівня атому As зявляється додатковий дублет з E ≈ 41.3 еВ (Табл. 2). 

Зважаючи на цю позицію, цей дублет відповідає структурній одиниці, де два 

атоми Se в піраміді AsSe3/2 заміщуються на As або Ge.  

Починаючи зі складу Ge0.16As0.16Se0.68, в матриці скла починають 

домінувати процеси нанофазового розділення за рахунок появи структурних 

одиниць із усіма зв’язками типу катіон-катіон (наприклад, (As,Ge)2-As-(Ge,As)), 

що видно із появи третього дублету в спектрі As з E ≈ 40.8 еВ (Табл. 2). В той же 

час, атом Ge зберігає лише один зв’язок типу метал-метал у своєму найближчому 

оточенні аж до складу Ge0.20As0.20Se0.60, що видно із збереження лише одного 

дублету з E ≈ 30.2 еВ при розкладі спектру його 3d-рівня (Табл. 3). Лише в дуже 

Se-збіднених ХС (x = 0.25 і 0.30) проявляється нанофазове розділення Ge, що 

видно із появи другого та третього дублетів з E ≈ 30.0 еВ і 29.6 еВ, які, очевидно, 

відповідають структурним фрагментам (Ge,As)2-Ge-(Se)2 і (Ge,As)3-Ge-(Ge,As,Se), 

відповідно (Табл. 3). Такі композиційні залежності повністю відповідають 

встановленим методом EXAFS змінам середньої відстані від атомів Ge і As до 

сусідніх атомів [8]. Точка початку нанофазового розшарування (для атомів As 

починаючи від x > 0.16, Табл. 2) та повного зникнення тримерів Se-Se-Se (x > 0.16, 

Табл. 1) приблизно відповідає встановленій термо-модульованої ДСК верхній 

межі середньої фази (x ≈ 0.16) [7].  

Найбільш неочікувані результати даних РФС-досліджень стосуються 

наявності димерів Se-Se у всіх, навіть Se-збіднених (x = 0.25 і 0.30) досліджуваних 

зразках (Табл. 1). Цей результат частково підтверджує попередні РФС-

дослідження ХС системи GeyAsxSe1-x-y [25]. Щоправда, автори [25] не брали до 
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уваги реперних складів із простою структурою, вибираючи зразки з усього 

діапазону склування системи As-Ge-Se. Більш того, дублет, який відповідає 

структурному фрагменту Se-Se-(As,Ge), вони без будь-яких аргументів приписали 

тримеру Se-Se-Se [25]. Якщо ці тримери дійсно існують у такій високій 

концентрації, як приведено в [25] (наприклад, склад Ge0.22As0.20Se0.58 містить біля 

30 % таких комплексів від загальної кількості атомів Se), то легко можна 

розрахувати, що залишається недостатньо атомів Se для забезпечення відповідних 

запропонованих авторами концентрацій Ge- та As-базованих структурних 

фрагментів. 

Правильність зроблених висновків додатково підтверджують результати 

РФС-досліджень зразків As12Ge33Se55 і As10Ge5Se85 (Табл. 1-3). Як видно, 

параметри підгонки Е і ШППВ залишаються такими ж в межах усієї системи Ge-

As-Se, навіть при відході від розрізу GexAsxSe1-2x. 

 

V. ВИСНОВКИ 

 

З аналізу РФС-спектрів 3d-рівнів атомів Ge, As і Se було визначено 

топологію ХС системи Ge-As-Se вздовж розрізу GexAsxSe1-2x, починаючи від 

зразків, утворених з поєднаних селеновими ланцюгами тетраедрів GeSe4/2 і 

пірамід AsSe3/2, й аж до базованих на основі структурних фрагментів із зв’язками 

Ge-As, As-As і Ge-Ge. Розвиток хімічного порядку в досліджуваних ХС 

відбувається зі збереженням димерів Se-Se в усіх складах, що і є причиною 

формування зв’язків типу катіон-катіон і, нарешті, процесів фазового 

розшарування при високих x. Встановлені закономірності можуть бути 

використані для пояснення численних особливостей різних фізико-хімічних 

властивостей у даній системі ХС, зокрема у специфічних складах із x ≈ 0.09, 

x ≈ 0.16 і x ≈ 0.23.  
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Підписи до рисунків: 

Рис. 1. Схематичне зображення місцезнаходження досліджуваних зразків 

ХС системи Ge-As-Se на хімічному трикутнику. Суцільна лінія вказує на межі 

діапазону склування ХС даної системи. 

 

Рис. 2. РФС-спектри атомних рівнів складових елементів ХС 

Ge0.20As0.20Se0.80: а) 3d-рівень Se, б) 3d-рівень As; в) 3d-рівень Ge. 

 

Підписи до таблиць: 

Табл. 1. Параметри підгонки РФС-спектрів 3d-рівня Se для зразків ХС 

системи GexAsxSe2-x. 

 

Табл. 2. Параметри підгонки РФС-спектрів 3d-рівня As для зразків ХС 

системи GexAsxSe2-x. 
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Табл. 3. Параметри підгонки РФС-спектрів 3d-рівня Ge для зразків ХС 

системи GexAsxSe2-x. 

 

 

 

 

Рис. 1.  
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Таблиця 1 

 

Se-Se-Se Se-Se-(As,Ge)  (As,Ge)-Se-(Ge,As) Склад ХС Z 
E,  
еВ 

ШППВ,  
еВ 

A,  
% 

E, 
еВ 

ШППВ,  
еВ 

A,  
% 

E,  
еВ 

ШППВ,  
еВ 

A,  
% 

As5Ge5Se90 2.15 53.69 0.73 63 53.34 0.86 37    
As7Ge7Se86 2.21 53.69 0.70 47 53.42 0.86 53    
As9Ge9Se82 2.27 53.57 0.75 37 53.20 0.86 63    
As11Ge11Se78 2.33 53.46 0.75 31 53.09 0.81 66 52.77 0.50 3 
As14Ge14Se72 2.42 53.44 0.72 13 53.00 0.81 76 52.72 0.51 11 
As16Ge16Se68 2.48 53.50 0.73 6 53.00 0.86 68 52.75 0.65 26 
As18Ge18Se64 2.54    52.93 0.92 59 52.76 0.65 41 
As20Ge20Se60 2.60    53.04 0.95 31 52.71 0.71 69 
As25Ge25Se50 2.75    52.94 0.95 25 52.69 0.74 75 
As30Ge30Se40 2.90    53.11 0.97 33 52.66 0.75 67 
As12Ge33Se55 2.78    53.00 0.97 27 52.69 0.73 73 
As10Ge5Se85 2.20 53.74 0.73 43 53.40 0.90 57    

 

Таблиця 2 

 

Se-As-(Se)2 (As,Ge)-As-(Se)2 (As,Ge)2-As-Se (As,Ge)2-As-
(As,Ge) 

Склад ХС Z 

E,  
еВ 

ШП

ПВ,  
еВ 

A,  
% 

E,  
еВ 

ШП

ПВ,  
еВ 

A,  
% 

E,  
еВ 

ШП

ПВ,  
еВ 

A,  
% 

E,  
еВ 

ШП

ПВ,  
еВ 

A,  
% 

As5Ge5Se90 2.15 41.30 0.67 100          
As7Ge7Se86 2.21 41.25 0.64 100          
As9Ge9Se82 2.27 41.32 0.84 33 41.01 0.66 67       
As11Ge11Se78 2.33    41.01 0.64 100       
As14Ge14Se72 2.42    41.01 0.67 100       
As16Ge16Se68 2.48    40.99 0.70 100       
As18Ge18Se64 2.54    41.00 0.72 98 40.38 0.51 2    
As20Ge20Se60 2.60    41.02 0.73 93 40.70 0.76 7    
As25Ge25Se50 2.75    41.09 0.75 23 40.52 0.82 56 40.00 0.73 21 
As30Ge30Se40 2.90    41.06 0.75 9 40.35 0.85 53 39.87 0.71 38 
As12Ge33Se55 2.78    40.95 0.47 3 40.34 0.85 69 39.91 0.72 28 
As10Ge5Se85 2.20 41.22 0.66 93 40.86 0.70 7       
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Таблиця 3 

 

(Se)2-Ge-(Se)2  (Ge,As)-Ge-(Se)3  (Ge,As)2-Ge-(Se)2 (Ge,As)3-Ge-
(Ge,As,Se) 

Склад ХС Z 

E,  
еВ 

ШП

ПВ,  
еВ 

A,  
% 

E,  
еВ 

ШП

ПВ,  
еВ 

A,  
% 

E,  
еВ 

ШП

ПВ,  
еВ 

A,  
% 

E,  
еВ 

ШП

ПВ,  
еВ 

A,  
% 

As5Ge5Se90 2.15 29.60 0.70 100          
As7Ge7Se86 2.21 29.54 0.65 100          
As9Ge9Se82 2.27 29.60 0.78 36 29.27 0.67 64       
As11Ge11Se78 2.33    29.33 0.65 100       
As14Ge14Se72 2.42    29.27 0.66 100       
As16Ge16Se68 2.48    29.30 0.69 100       
As18Ge18Se64 2.54    29.28 0.70 100       
As20Ge20Se60 2.60    29.35 0.72 100       
As25Ge25Se50 2.75    29.40 0.74 50 29.07 0.80 50    
As30Ge30Se40 2.90    29.85 0.77 5 29.09 0.85 46 28.68 0.92 49 
As12Ge33Se55 2.78    29.35 0.71 20 29.08 0.80 60 28.86 0.79 20 
As10Ge5Se85 2.20 29.57 0.67 100          
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Structure and chemical order of Ge-As-Se glasses were investigated along 

GexAsxSe1-2x cut-section by high-resolution x-ray photoelectron stectroscopy. It was 

shown that processes of cation-cation bonds formation begin at x > 0.09 and enhance at 

x > 0.16. Phase separation of As and Ge was obsereved in the glasses with x > 0.20. 


