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Wstęp  

 

W roku 2008 odkryto nadprzewodnictwo w związku La[O1–xFx]FeAs [1]. 

Zapoczątkowało to bardzo intensywne prace, które doprowadziły do odkrycia 

nadprzewodnictwa w całej klasie materiałów na bazie żelaza (ang. iron–based 

superconductors). Obecnie rozróżnia się cały szereg rodzin w dwóch głównych grupach 

związków nadprzewodzących na bazie żelaza. W grupie nadprzewodników żelazowych 

zawierających pniktogen (Pn – atomy z piętnastej grupy układu okresowego) znane są 

następujące rodziny: REOFeAs (RE = jony metali ziemi rzadkiej; związki typu „1111”) [1], 

AFe2As2 (A = jon metali alkalicznych; typu „122”) [2], LiFeAs („111”) [3] oraz Sr2MO3FePn 

(M = Sc, V, Cr; „21311”) [4]. W grupie chalkogenków żelazowych – zawierających chalkogen 

(atom z szesnastej grupy układu okresowego) znane są rodziny Fe(Se,Ch) (Ch = S lub Te; 

„11”) [5-10], A(Tl)Fe2Se2 (A = jon metali alkalicznych jak Li, Na, K, Rb, Cs; typu „122”) [11–17] 

oraz OMCFe2Se2 (OMC = związek metaloorganiczny (ang. organometallic compound)) 

[18-20].  

Chalkogenki żelaza typu „122” charakteryzują się dużą łatwością interkalowania 

międzywarstwy Fe/Se, gdzie możliwe było wstawienie również Ca, Sr, Ba, Eu i Yb [17]. 

Wszystkie znane nadprzewodzące związki na bazie żelaza posiadają wspólną cechę 

strukturalną, którą jest budowa warstwowa. W przypadku zwyczajowo nazywanych 

„pniktydków” (ang. pnictides) są to płaszczyzny żelaza otoczonego przez atomy arsenu lub 

fosforu. W chalkogenkach (ang. chalcogenides) żelazo otoczone jest przez selen / tellur, czy 

siarkę. Spośród wszystkich znanych rodzin nadprzewodników na bazie żelaza, chalkogenki 

typu „11” mają najprostszą (tetragonalną) budowę krystalograficzną z płaszczyznami tylko 

jednego typu. Ze względu na prostą budowę strukturalną materiały te mogą stanowić 

modelowy układ do badania mechanizmów oraz zależności między właściwościami 

strukturalnymi, magnetycznymi oraz nadprzewodzącymi. Badania dotyczące tej klasy 

materiałów są tematem niniejszej rozprawy.  

Najbardziej wiarygodne wyniki fizyczne można uzyskać prowadząc badania próbek 

monokrystalicznych, bo tylko w tym przypadku: można mieć pewność, że obiektem badań są 

próbki o dobrze zdefiniowanej fazowości i można w pełni kontrolować ich skład chemiczny. 

Tylko próbki monokrystaliczne umożliwiają prowadzenie badań właściwości anizotropowych, 

a takimi cechami charakteryzują się nadprzewodniki o budowie warstwowej.  
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 Najprostszy nadprzewodzący związek z rodziny „11” to niestechiometryczny selenek 

żelaza. Częściowe podstawienie selenu siarką tylko nieznacznie zmienia temperaturę 

krytyczną przejścia do stanu nadprzewodzącego (Tc), a przy stężeniach siarki powyżej 

trzydziestu procent atomowych (%at), materiał staje się nienadprzewodzący [10]. Wiadomo, 

że częściowa substytucja telluru w pozycję Se prowadzi do wzrostu temperatury krytycznej, 

chociaż sam tellurek żelaza jest nienadprzewodzący [6, 8, 10]. Tellurek żelaza charakteryzuje 

się uporządkowaniem antyferromagnetycznym z temperaturą Néela (TN) ~ 65 K [13, 21–23]. 

Wiadomo, że nie można otrzymać dużych objętościowo monokryształów tetragonalnego 

Fe-Se o dobrej jakości krystalograficznej [24, 25]. Wprowadzenie telluru do układu stabilizuje 

strukturę i pozwala otrzymać duże objętościowo monokryształy [8, 26] i dlatego prowadzone 

prace badawcze skoncentrowano na badaniu związków Fe–Te–Se.  

Celem przeprowadzonych badań było otrzymanie jednofazowych monokryształów  

z rodziny Fe–Te–Se i zbadanie podstawowych właściwości ich stanu nadprzewodzącego.  

W przedstawionej pracy pokazano, jak nieporządek topologiczny związany  

z porządkowaniem luk żelazowych i segregacją faz wpływa na właściwości stanu 

nadprzewodzącego. Zbadano w jaki sposób podstawienia innych metali w pozycję Fe 

modyfikują właściwości stanu nadprzewodzącego nadprzewodników z rodziny Fe–Te–Se, 

określono wpływ ciśnienia hydrostatycznego na podstawowe parametry stanu 

nadprzewodzącego nadprzewodników na bazie żelaza, zbadano możliwość zastosowania 

ciśnienia chemicznego do modyfikowania parametrów stanu nadprzewodzącego 

chalkogenków poprzez ich interkalowanie potasem. W badaniach stanu nadprzewodzącego 

skoncentrowano się na metodach bezkontaktowych, głównie na pomiarach magnetycznych 

(PPMS, SQUID, VSM). Z tego względu, że związki te są wrażliwe na tlen i wilgoć [25, 27, 28], 

szereg prac wykonywano w komorze rękawicowej (ang. glove box) wypełnionej argonem.  

 W rozdziale pierwszym pracy przedstawiony jest krótki przegląd literaturowy 

dotychczasowych badań nadprzewodzących związków na bazie żelaza ze szczególnym 

uwzględnieniem rodziny „11”. Techniki eksperymentalne stosowane w badaniach 

przeprowadzonych w niniejszej pracy przedstawione są w rozdziale drugim. W rozdziale tym 

omówione są zastosowane metody wzrostu kryształów, przedstawione są techniki 

mikroskopowe (SEM, TEM, AFM) oraz rentgenowskie (EDX, XRD), które umożliwiają 

charakteryzację otrzymanych materiałów. Zaprezentowano sposoby wyznaczania 

parametrów stanu nadprzewodzącego, w tym w badaniach wysokociśnieniowych.  
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 W rozdziale trzecim pracy przedstawiona jest technologia wytwarzania 

jednofazowych kryształów Fe–Te–Se, omówione są warunki, które umożliwiły otrzymanie 

takich próbek i podany jest zakres składów, dla których było to możliwe. Wpływ 

niejednorodności strukturalnych na właściwości stanu nadprzewodzącego monokryształów 

Fe–Te–Se przedstawiony jest w rozdziale czwartym pracy. W rozdziale piątym omówiono 

możliwości podstawienia metali w pozycję Fe monokryształów Fe–Te–Se i pokazano, jak 

podstawienia te wpływają na temperaturę krytyczną.  

 Rozdział szósty pracy prezentuje modyfikację parametrów stanu nadprzewodzącego 

pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego i chemicznego. Przedstawiony jest w nim wpływ 

ciśnienia hydrostatycznego na właściwości stanu nadprzewodzącego monokryształów 

FeTe0,5Se0,5 o najwyższej temperaturze przejścia do stanu nadprzewodzącego przy 

normalnym ciśnieniu. Pokazano, że duży wzrost temperatury krytycznej pod wpływem 

ciśnienia hydrostatycznego skorelowany jest ze wzrostem wartości obu pól krytycznych  

i gęstości prądu krytycznego. Przedyskutowano możliwość interkalacji monokryształów 

Fe-Te-Se potasem i rubidem oraz wpływ interkalowania na temperaturę krytyczną. Pokazano 

istotne różnice wpływu ciśnienia hydrostatycznego i chemicznego na właściwości stanu 

nadprzewodzącego. Na końcu zawarto omówienie i podsumowanie wszystkich wyników 

eksperymentalnych, na których oparta jest rozprawa doktorska.  

 Badane związki mają warstwową strukturę krystalograficzną, bardzo podobną do 

struktury miedzianów, co sugeruje bliski związek tych dwóch różnych klas nadprzewodników 

wysokotemperaturowych. Szereg eksperymentów wskazuje, że pniktydki i chalkogenki są 

materiałami o złożonej strukturze pasmowej, z szeregiem przerw otwartych w stanie 

nadprzewodzącym, co świadczy o ich podobieństwie do MgB2 [29]. Z analizy pomiarów 

magnetometrii torsyjnej wynika, że anizotropia głębokości wnikania jest różna od anizotropii 

górnego pola krytycznego, podobnie jak ma to miejsce w MgB2 [30]. Górne pole krytyczne 

wszystkich tych związków jest nadzwyczaj wysokie, czyniąc związki na bazie żelaza 

materiałami intersującymi z punktu widzenia zastosowań [31]. Badanie właściwości stanu 

nadprzewodzącego pniktydków i chalkogenków wydaje się być szczególnie istotne dla 

zrozumienia, ciągle nieznanego, mechanizmu nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego. 
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ROZDZIAŁ I. PRZEGLĄD LITERATUROWY BADANYCH MATERIAŁÓW  

 

Odkrycie nadprzewodnictwa w materiałach typu LaFeAsO1–xFx z temperaturą 

przejścia do stanu nadprzewodzącego (Tc) 26 K pod ciśnieniem atmosferycznym [1], 

zapoczątkowało badania nad układami pniktogen – żelazo o różnej złożoności chemicznej. 

Wszystkie nadprzewodzące związki na bazie żelaza cechuje budowa warstwowa.  

W przypadku pniktydków są to warstwy żelaza otoczone przez arsen lub fosfor. 

Najprostszym znanym nadprzewodzącym układem o budowie tego typu jest tetragonalny  

w warunkach normalnych (grupa przestrzenna P4/nmm) [5], niestechiometryczny selenek 

żelaza Fe1+xSe, z temperaturą krytyczną Tc ~ 8,5 K pod normalnym ciśnieniem [5], która 

wzrasta pod wysokim ciśnieniem hydrostatycznym do ~ 37 K [32-44].  

Struktura tetragonalna (typu PbO) stechiometrycznego selenku żelaza jest 

metastabilna w warunkach normalnych [24, 25], natomiast stabilną jest faza heksagonalna 

(typu NiAs, grupa przestrzenna P63/mmc) [24]. Faza tetragonalna Fe-Se transformuje się do 

fazy rombowej (grupa przestrzenna Cmma) [27, 45-48] w temperaturze poniżej ~ 100 K pod 

ciśnieniem atmosferycznym. Przyłożenie wysokiego ciśnienia powoduje przemianę fazową  

w temperaturze pokojowej z fazy tetragonalnej (P4/nmm) do fazy heksagonalnej typu NiAs 

[33, 40] oraz rombowej [33, 38]. Dane uzyskane w pomiarach strukturalnych w niskich 

temperaturach i pod wysokim ciśnieniem wskazują na transformację fazy P63/mmc do Pbnm 

oraz brak transformacji fazy Cmma [35]. Stwierdzono również, że wysokie ciśnienie może 

indukować powstawanie dodatkowych faz magnetycznych [49, 50].  

Ze względu na prostą budowę Fe-Se może stanowić modelowy układ do badań 

mechanizmów oraz zależności między właściwościami strukturalnymi, magnetycznymi oraz 

nadprzewodzącymi w rodzinie związków na bazie żelaza. Szczególne zainteresowanie 

wzbudza możliwość współistnienia magnetyzmu i nadprzewodnictwa w tego typu 

materiałach. Ponadto dodatkową zaletą jest znacznie mniejsza toksyczność tych związków 

od związków zawierających arsen.  

 

 Metody otrzymywania chalkogenków żelaza  

 

W pierwszych pracach na temat nadprzewodzącego selenku żelaza Fe1+xSe [5], 

opisano otrzymywanie tego związku poprzez syntezę w ciele stałym ze sprasowanych 

proszków selenu i żelaza, prowadzoną w zakresie temperatur 450-750 °C przez 24 godziny, 
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powtarzaną po roztarciu otrzymanego spieku. Prowadzenie syntezy w niższych 

temperaturach zwiększało prawdopodobieństwo powstawania w syntetyzowanym materiale 

wydzieleń selenu, ale jednocześnie zmniejszało możliwość zanieczyszczenia go krzemianami 

pochodzącymi z reakcji z materiałem ampuły. W celu utrwalenia fazy tetragonalnej, która  

w niskich temperaturach staje się fazą nadprzewodzącą (uniknięcia powstawania 

nienadprzewodzącej fazy heksagonalnej) pod koniec drugiego etapu procesu syntezy 

wygrzewano próbkę w 400-420 °C przez 36 godzin. Podawany w literaturze zakres składów 

wyjściowych dla otrzymania metodą syntezy w ciele stałym nadprzewodzących selenków 

żelaza zawiera się w szerokim przedziale i wynosi x = 0,02–0,38 [5, 41, 46].  

Znaczący postęp w otrzymywaniu nadprzewodzącego selenku żelaza był związany  

z zaproponowaniem krystalizacji z roztopu w temperaturze 1075 °C [25, 28]. Po obniżeniu 

temperatury i zakrzepnięciu krystalit studzono do temperatury z przedziału 300–455 °C,  

w której był on wygrzewany, a następnie gwałtownie chłodzony. Obecnie sugeruje się, że tak 

gwałtowne chłodzenie nie jest jednak konieczne [27]. Synteza niestechiometrycznego FeSe 

prowadzona była ze świeżo oczyszczonych kawałków Fe i kawałków Se w podwójnych 

ampułach kwarcowych z wkładem węglowym. Była to pierwsza praca wskazująca na wąski 

przedział wartości x = 0,01–0,03, w którym syntetyzowany Fe1+xSe wykazuje przejście do 

stanu nadprzewodzącego. Próbki o składzie Fe1,01Se osiągają temperaturę krytyczną ~ 8,5 K, 

która spada do 5 K dla Fe1,02Se, a już próbka Fe1,03Se nie wykazuje właściwości 

nadprzewodzących. Okazało się, że jedynie próbka o składzie Fe1,01Se zawiera głównie fazę 

tetragonalną i nie zawiera wytrąceń żelaza oraz fazy heksagonalnej, wcześniej określanej 

jako Fe7Se8. Dla wszystkich pozostałych próbek zarówno z deficytem jak i nadmiarem selenu 

w stosunku do żelaza, dla składów z zakresu od Fe1,09Se do Fe0,92Se, stwierdzono 

występowanie mieszaniny faz: heksagonalnej, tetragonalnej oraz wydzieleń żelaza. 

Natomiast próbka o składzie Fe0,88Se, gdzie stosunek molowy Fe:Se ma się jak 7:8, zawierała 

głównie fazę heksagonalną, przy jednoczesnym braku fazy tetragonalnej. Z pomiarów 

magnetycznych wynika, że jeżeli próbka zawiera wystarczająco dużo nadprzewodzącej fazy 

tetragonalnej temperatura krytyczna jest identyczna jak dla czystej fazowo próbki, zmienia 

się jedynie szerokość przejścia do stanu nadprzewodzącego oraz wkład paramagnetyczny, co 

jest związane z obecnością wydzieleń związków żelaza [28]. Powyższe stwierdzenia 

dotyczące składów są słuszne gdy syntezę prowadzi się z należytą dbałością o czystość 

materiałów wyjściowych, cechuje ją brak kontaktu substratów, a później produktów z tlenem 

i wodą [25, 28].  
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Do syntezy selenku żelaza stosowano również metody ciśnieniowe, prowadząc 

syntezy pod wysokim ciśnieniem [37, 50], oraz metody aktywacji mechanicznej, podczas 

których przeprowadzono mielenie wysokoenergetyczne [51].  

Podjęto próby otrzymania nadprzewodzących monokryształów FeSe z roztworu 

zawierającego wcześniej zsyntetyzowany FeSe i mieszaninę NaCl/KCl [9, 33, 54] oraz metodą 

transportu gazowego (vapor self–transport) z proszków Fe i Se [52, 53], umożliwiające 

otrzymanie monokryształów fazy heksagonalnej i tetragonalnej o rozmiarach 

submilimetrowych. Ze względu na trudności w otrzymaniu dużych objętościowo, 

nadprzewodzących monokryształów FeSe [7, 9, 33, 52-54], szczególnie zainteresowano się 

izostrukturalnym, pseudobinarnym układem Fe–Se–Te o wyższej temperaturze krytycznej, 

który stosunkowo łatwo krystalizuje.  

Związki Fe1±δTe1-ySey otrzymywano na drodze reakcji w ciele stałym [6-10, 22, 55, 56]. 

Procesy krystalizacji prowadzono również metodą Bridgmana [26], rozpoczynając studzenie z 

szybkością 3 do 6 °C/h od temperatur z zakresu 1200–920 °C do temperatur w przedziale 

750–350 °C, a dalej z szybkością limitowaną przez bezwładność termiczną pieca. Początkowo 

uważano, że otrzymane monokryształy wykazują nadprzewodnictwo w całej objętości próbki 

(ang. bulk superconductivity) jedynie dla wąskiego przedziału składów y w pobliżu 0.5 [26, 

57-59]. Jednak dla monokryształów o składzie FeTe0,5Se0,5 odnotowuje się obecność dwóch 

faz tetragonalnych, co przejawia się w splątaniu refleksów na dyfraktogramie [26]. Na 

podstawie danych uzyskanych przy użyciu analizy EDX w krysztale FeTe0,5Se0,5 stwierdzono 

obecność pasów głównej fazy o składzie FeTe0,53Se0,47 oraz fazy mniejszościowej 

FeTe0,35Se0,65 [26]. Obecność dwóch różnych faz tetragonalnych dla materiałów 

polikrystalicznych była odnotowywana w przedziale stężeń 0,7 < y < 0,85 [6, 10].  

Zauważono występowanie śladowych ilości fazy heksagonalnej FeSe w obszarach (y) 

o wysokim stężeniu selenu [6, 8, 10, 26]. W związku z istnieniem różnych tetragonalnych faz, 

opór elektryczny otrzymanych materiałów w stanie normalnym miał charakter metaliczny, 

półprzewodnikowy lub też zmieniał się z malejącą temperaturą z metalicznego na 

półprzewodnikowy (powstawało charakterystyczne minimum oporu) [6].  

Wysokie wartości górnego pola krytycznego rokują nadzieje na wykorzystanie 

systemu Fe-(Te)-Se do produkcji nadprzewodzących drutów [60-63] oraz taśm [63-67].  
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ROZDZIAŁ II. STOSOWANE TECHNIKI EKSPERYMENTALNE  

 

 II.1. Opis procesu technologicznego otrzymywania monokryształów 

nadprzewodzących chalkogenków żelaza  

 

Podczas syntezy chalkogenków żelaza należy do minimum ograniczyć możliwość 

kontaktu materiałów wyjściowych z tlenem atmosferycznym. Dla otrzymania 

nadprzewodzących kryształów chalkogenków żelaza zastosowano niżej opisane procedury. 

Naważki substratów do krystalizacji były przygotowywane na wadze analitycznej AS 220/C/2, 

Radwag (dokładność odczytu 0,1 mg). Spis używanych substratów (postać, czystość oraz 

producent) został zamieszczony w tabeli 5. w Załączniku. Waga znajdowała się w komorze 

rękawicowej (ang. glove box) wypełnionej argonem (5N). Gaz dostarczany do komory był 

osuszany w systemie czterech płuczek z sitami molekularnymi. Dodatkowo w śluzie oraz  

w komorze głównej znajdował się żel krzemionkowy wąskoporowaty z chlorkiem kobaltu (II) 

jako indykatorem wilgoci. Substraty po naważeniu umieszczane były w ampułach 

kwarcowych dobranych odpowiednio do metody wytwarzania oraz materiałów biorących 

udział w procesie.  

Wcześniej samodzielnie wytworzone ampuły z rurek kwarcowych były oczyszczane  

w płomieniu palnika, a następnie suszone w suszarce laboratoryjnej w 300 °C przez minimum 

3 h. Ampuły po wysuszeniu wyjmowano z suszarki w temperaturze 300 °C i umieszczano  

w komorze rękawicowej. Po naważeniu i umieszczeniu substratów w ampule reakcyjnej, 

zatykano ją gęsto upakowanym korkiem z waty bawełnianej, wyjmowano z komory, po czym 

natychmiast podłączano do stanowiska próżniowego.  

Stanowisko próżniowe wyposażone w pompę rotacyjną i dyfuzyjną oraz  

w wymrażarkę azotową pozwalało uzyskać minimalne ciśnienie końcowe 9,32 · 10–5 Pa. 

Podczas odpompowywania ampuł z potasem lub rubidem stosowano dodatkowo 

wymrażanie ampuły w ciekłym azocie w celu wyeliminowania parowania potasu lub rubidu, 

(co nie tylko zmieniałoby skład produktów, ale również mogłoby obniżyć sprawność 

aparatury próżniowej).  

Po odpompowaniu ampuły zawierającej substraty i uzyskaniu stabilnej próżni 

końcowej zatapiano ampułę oraz odcinano ją przy użyciu ręcznego palnika gazowego.  

Tak przygotowaną ampułę wkładano w następną większą, powtarzano proces pompowania, 

zatapiania i odcinania w celu otrzymania ampuł wielościennych.  
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Otrzymane ampuły umieszczano w jednym z dwóch pionowych pieców rurowych 

(oznaczanych odpowiednio I lub II). Konstrukcja ampuł reakcyjnych zastosowanych  

w poszczególnych procesach krystalizacji jest opisana dokładniej w podrozdziałach II.1.1.  

i II.1.2. Schemat ogólny stanowiska do krystalizacji przedstawiono na rysunku 1.  

 

 

 

 

                                                    6a  

 

 

 

 

               sieć                                         6b  

1 

4 

2 

3 5 

 
 
Rysunek 1. Schemat blokowy stanowiska do syntezy i krystalizacji z komputerowym regulatorem 
temperatury PC–PID: 1 – piec rurowy, 2 – wzmacniacz napięcia termopary z kompensacją temperatury 
"zimnego złącza", 3 – klucz tyrystorowy ~ 220 V / 10 A, 4 – zasilacz będący autotransformatorem 
podłączonym do sieci elektrycznej, 5 – komputer PC z kartą 12–bitowego przetwornika A/C oraz 
oprogramowaniem sterującym, 6 – termopary Pt–PtRh13 odpowiednio: a – sterująca, b – kontrolna. 

 

Przedstawione na rysunku 1. elementy oznaczone numerami 2, 3, 5 stanowią 

komputerowy regulator temperatury PC–PID. Stabilizacja temperatury wykorzystuje 

algorytm proporcjonalno–całkująco–różniczkujący – PID (ang. Proportional–Integral–

Derivative), który przy prawidłowym doborze parametrów pozwala na łagodne dojście do 

zaprogramowanej temperatury unikając przegrzania. Ponadto użycie komputerowego 

regulatora temperatury pozwala zaprogramować algorytm zmian temperatur podczas 

trwania całego procesu krystalizacji [68].  

Pionowy gradient temperatury (Gp) zmieniano w zakresie od 0,1 °C/mm do 

1,2 °C/mm. Zależał on od rodzaju stosowanego pieca, maksymalnej temperatury procesu 

krystalizacji (Tmax) i położenia dna ampuły w piecu (D – odległość od górnej krawędzi pieca). 

Typowe zależności zmian temperatury od położenia w piecu dla kilku różnych temperatur 

przedstawia wykres 1. Wstawione okno przedstawia zależność wielkości pionowego 
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gradientu temperatury (Gp) od położenia dna ampuły w piecu (D) wraz z dopasowaniem 

zależności liniowej do punktów eksperymentalnych.  

 

 
 
Wykres 1. Rozkład temperatury T w piecu w zależności od położenia dna ampuły (odległości od górnej 
krawędzi pieca – D) - przykładowe warunki termiczne panujące w rurowym piecu pionowym (I) podczas 
procesów krystalizacji. W oknie przedstawiono zależność wielkości gradientu pionowego temperatury Gp od 
położenia dna ampuły D wraz z dopasowaniem zależności liniowej do punktów eksperymentalnych; 
Tmax - wartość temperatury mierzona przy dolnym końcu ampuły.  

 

II.1.1. Krystalizacja powolnym studzeniem roztopu w małym gradiencie 

temperatury  

 

Metoda krystalizacji powolnym studzeniem roztopu w małym gradiencie temperatury 

(ang. self flux method) pozwoliła na otrzymanie niedużych, kilkumilimetrowych krystalitów. 

Metodę tę zastosowano dla uzyskania nadprzewodzących kryształów KnFe2Se2 

(0,8 ≤ n ≤ 0,975). Podczas przeprowadzonych procesów optymalizowano ilościowy skład 

wyjściowy. Do procesów krystalizacji jako substratów używano pierwiastków potasu, żelaza  

i selenu w odpowiednich proporcjach molowych, o sumarycznej masie od 0,4 g do 1,2 g. 

Substraty umieszczano w tyglu alundowym (Al2O3) o średnicy wewnętrznej φwew = 6 mm, 

grubości ścianki 1,5 mm i wysokości 80 mm. Tygiel z materiałem wyjściowym umieszczano  

w dwóch kolejno odpompowanych i zatopionych ampułach kwarcowych o grubości ścianki 

1 mm i odstępie między ściankami nie mniejszym niż 0,75 mm z każdej strony. Ampuły po 

odpompowaniu i zatopieniu umieszczano w jednym z dwóch pionowych pieców rurowych  

w małym pionowym gradiencie temperatury (0,1 – 0,5 °C/mm). Wartości temperatury 

podawane w dalszej części opisu mierzone były przy dolnym końcu ampuły.  
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W trakcie prowadzonych procesów w celu przetopienia materiału i jego 

homogenizacji, podnoszono temperaturę w piecu do Tmax = 835 – 870 °C z prędkością V1 

wynoszącą maksymalnie 45 °C/h. W temperaturze Tmax ampuły pozostawały przez okres 

czasu do 4 godzin. Proces krystalizacji prowadzono z prędkością studzenia Vstu = 3,5 - 4 °C/h 

do temperatury T2 = 730 – 530 °C. Dalsze studzenie do temperatury pokojowej prowadzono 

z prędkością V2, wynoszącą maksymalnie 60 °C/h. Szczegóły dotyczące procesów krystalizacji 

zawarto w Załączniku w tabeli 6.  

 

II.1.2. Krystalizacja metodą Bridgmana  

 

Celem prowadzonych procesów krystalizacji było uzyskanie nadprzewodzących, 

dużych objętościowo monokryształów o wysokiej jakości krystalicznej, z jak najmniejszą 

zawartością zanieczyszczeń. Podczas przeprowadzanych procesów zoptymalizowano 

ilościowy skład wyjściowy, parametry obróbki termicznej (stosowane temperatury, gradienty 

temperatury panującej w piecach oraz czas trwania poszczególnych etapów), stosowane 

ampuły reakcyjne (wielkość i grubość ścianek), czystość otrzymywanych materiałów (próby 

stosowania geterów resztek tlenu, aby zminimalizować ilość wydzieleń tlenków żelaza  

w matrycy krystalicznej).  

Substraty w odpowiednich proporcjach molowych, o sumarycznej masie od 1,5 g do 

7,2 g, umieszczano w ampule do krystalizacji metodą Bridgmana i wytrząsano w celu 

wyeliminowania resztek gazu w kapilarze zatopionej ampuły. W przypadku procesów,  

w których używany był węgiel, potas lub rubid, ograniczano masę stosowanych materiałów 

do 5,7 g. Ograniczenie masy było konieczne ze względu na duże ryzyko eksplozji, mimo 

stosowania ampuł kwarcowych o grubości ścianki wynoszącej 2 mm. Reakcje prowadzono  

w ampułach kwarcowych dwuściennych. Ampuły wewnętrzne były wytwarzane z rurek 

kwarcowych o średnicy wewnętrznej φwew = 5,5 – 8,5 mm i grubości ścianki 1 mm lub 2 mm.  

Dolny koniec ampuły zatapiano formując go w taki sposób, aby składał się kolejno  

z kapilary o długości od 5 mm do około 10 mm i o możliwie jak najmniejszej średnicy 

(poniżej 1 mm). Następnie łagodnie przechodził w część stożkową o długości 

od ~ 10 do ~ 20 mm. Długość stożka i kapilary jak również jej średnica były warunkowane 

średnicą wewnętrzną oraz grubością ścianek stosowanych rurek. Dalej część stożkowa 

ampuły płynnie przechodziła na pełną średnicę walcowatej rurki.  
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Stosowane ampuły zewnętrzne były wytwarzane z rurek kwarcowych o grubości 

ścianki 1 mm i o średnicy wewnętrznej tak dobranej, aby odległość między ściankami 

wynosiła 0,75 mm z każdej strony.  

Ampuły z materiałem umieszczano w jednym z dwóch pionowych pieców rurowych  

(I lub II) w pionowym gradiencie temperatury. Dół ampuły znajdował się w temperaturze 

niższej niż jej górna część. Przeprowadzono procesy krystalizacji w wyniku których 

otrzymano następujące materiały będące przedmiotem badań: Fe1±δTe1–ySey 

(-0,04 ≤ δ ≤ +0,04; 0,3 ≤ y ≤ 0,55; oznaczane jako „T@” @ – kolejny numer próbki); 

Fe1-zMEzTe0,65Se0,35 (ME (metal) = Mg, Al, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Sr, Mo, Cd, In, Nd, 

Hg, Pb; 0,00125 ≤ z ≤ 0,2; oznaczane odpowiednio jako „Mg@”, „Mn@”, „Cu@”...); AnFemSe2 

(A (metal alkaliczny) = K, Rb; 0,7 ≤ n ≤ 1,15; 1,95 ≤ m ≤ 2,1; oznaczane jako „Ig@”). Podane 

powyżej jak również podawane w dalszej części wartości δ, x, y, z, n, m we wzorach 

chemicznych są wielkościami nominalnymi, o ile nie zaznaczono inaczej.  

W celu przetopienia materiału i jego homogenizacji podnoszono temperaturę  

w piecu do Tmax z prędkością V1 (75 – 120 °C/h). Podawane temperatury były mierzone przy 

dolnym końcu ampuły. Ampuły pozostawały w maksymalnej temperaturze stosowanej 

podczas procesu przez okres czasu od 1 do 48 godzin. Proces krystalizacji prowadzono  

z prędkością studzenia (Vstu) do temperatury T2, w której kończono kluczową część procesu 

wzrostu, determinującą jakość kryształu. Następnie przyspieszano studzenie i prowadzono je  

z prędkością V2 do temperatury ~ 350 – 300 °C, dalej chłodzono z bezwładnością termiczną 

pieca do temperatury pokojowej (tj. około 25 °C). Odpowiedni dobór szybkości studzenia po 

przetopieniu (Vstu) oraz wielkości gradientu pionowego temperatury (Gp), od 0,3 °C/mm do 

1,2 °C/mm, pozwolił na zmianę liniowej prędkości wzrostu kryształów (Vwzr) od 0,4  mm/h aż 

do 63 mm/h, zgodnie ze wzorem:  
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Wielkość liniowej szybkości wzrostu wpływała na jakość krystaliczną otrzymanych próbek.  

Im mniejsza była liniowa szybkość wzrostu, tym otrzymywano lepsze krystalicznie próbki.  

Szczegółowe dane dotyczące konkretnych procesów wzrostu kryształów metodą 

Bridgmana wraz z parametrami: Tmax, Vstu, T2, Gp, Vwzr, przedstawiono w Załączniku  

w tabelach 7. i 8.  
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II.2. Stosowane techniki pomiarowe. 

 

II.2.1. Dyfrakcja z użyciem dyfraktometrów polikrystalicznych Siemens 

D5000 / D500  

 

W celu określenia struktury oraz jakości krystalicznej otrzymanych materiałów 

wykorzystano dyfrakcję rentgenowską XRD (ang. X–Ray Diffraction).  

Wszystkie próbki poza interkalowanymi metalami alkalicznymi były 

charakteryzowane strukturalnie przy użyciu dyfraktometru Siemens D5000 lub D500. 

Oznaczano strukturę krystalograficzną, czystość fazową, wielkości stałych sieci oraz 

dodatkowo dla wybranych monokryształów określano jakość krystaliczną otrzymanych 

próbek. Badania prowadzono w warunkach normalnych w powietrzu, co uniemożliwiło 

pomiar labilnych próbek systemu K(Rb)–Fe–(Te)–Se. Źródłem rentgenowskiego 

promieniowania charakterystycznego była lampa miedziana, generująca falę CuKα o średniej 

długości 1,5418 Å bez monochromatyzacji (D500: monochromatyzacja elektroniczna),  

z filtrem niklowym. Detektorem promieniowania wiązki ugiętej był detektor scyntylacyjny 

(D500: półprzewodnikowy wysokorozdzielczy energetycznie Si[Li]).  

Pomiary dyfrakcyjne polikryształów oraz sproszkowanych monokryształów  

w geometrii Bragg–Brentano (θ/2θ) wykonane zostały w zakresie kątów 20° < 2θ < 130°  

z krokiem Δ2θ = 0,02° i czasem zliczania do 12 s/krok. Wyniki doświadczalne analizowane 

były metodą Rietvelda przy wykorzystaniu pakietu DBWS–9807 [69], który pozwala między 

innymi na korektę błędów wynikających z położenia próbki, jej wielofazowości, przesunięcia 

zera, oraz na uwzględnienie wpływu tła, współczynnika ekstynkcji i różnych typów profili 

pików Bragga. Silna tendencja do teksturowania proszku, uzyskanego przez ręczne utarcie 

kawałka monokryształu w moździerzu, sprawiała trudności w prawidłowej analizie danych 

metodą Rietvelda, z powodu nieizotropowego rozkładu przestrzennych orientacji krystalitów 

nanoszonych na uchwyt. Po utarciu powstawały płatkowate krystality z dobrze wyróżnioną 

płaszczyzną c (001). Dlatego przeprowadzono również pomiary na naturalnej płaszczyźnie 

łupliwości c monokryształów w geometrii ruchu asynchronicznego (ω/2θ) i z wykorzystaniem 

obrotu wokół normalnej do powierzchni próbki φ w celu dokładnego wyznaczenia wartości 

stałej sieci c. Wyznaczona na monokrystalicznej płaszczyźnie wartość stałej sieci c służyła 

później jako niezmienna do wyliczenia pozostałych parametrów (stałej sieci a, objętości 



Wzrost kryształów i badanie właściwości stanu nadprzewodzącego chalkogenków na bazie żelaza 

 23 

komórki elementarnej V, czy też współczynnika obsadzenia) w dalszej analizie danych 

metodą Rietvelda, otrzymanych na proszku uzyskanym z tego samego kryształu.  

Dodatkowo prowadzono pomiary krzywej odbić – ω (mierzona dla linii dyfrakcyjnej 

004) w celu wyznaczenia szerokości połówkowej refleksu Bragga w połowie jego wysokości 

(FWHM), odzwierciedlającej jakość krystaliczną, której wartość oznaczono jako Δω. Sposób 

wyznaczania wartości Δω schematycznie przedstawiono na wykresie 2.  

 

 
 
Wykres 2. Przykładowe skany refleksu dyfrakcyjnego 004, uzyskane z pomiaru na naturalnej płaszczyźnie 
łupliwości c (001) monokryształu. Lewy panel przedstawia profile dubletu Kα1–Kα2 Cu w skanie (ω/2θ) 
 - w geometrii ruchu asynchronicznego  i z wykorzystaniem obrotu wokół normalnej do powierzchni próbki 
φ. Prawy panel przedstawia skan ω (tzw. krzywą odbić - ang. rocking curve) – z tego profilu wyznaczany jest 

parametr opisujący jakość kryształu - wartości szerokości połówkowej refleksu 004 (FWHM   Δω). 

 
II.2.2. Dyfrakcja z użyciem dyfraktometru monokrystalicznego 

czterokołowego Kuma–diffraction KM–4  

 

Do orientacji otrzymanych monokryształów oraz ewentualnego potwierdzenia 

wcześniej wyznaczonych wartości parametrów komórki elementarnej (z użyciem 

dyfraktometru Siemens D5000) posłużyły pomiary wykonane przy użyciu dyfraktometru 

monokrystalicznego czterokołowego (z goniometrem w geometrii kappa) KM–4 firmy 

Kuma-diffraction z lampą miedzianą jako źródłem promieniowania, z monochromatorem 

grafitowym 002 na wiązce pierwotnej i z detektorem scyntylacyjnym.  
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II.2.3. Dyfrakcja z użyciem dyfraktometru monokrystalicznego Bruker AXS 

Kappa APEX II Ultra  

 

 Do strukturalnych pomiarów w niskich temperaturach, wyznaczenia czynników 

temperaturowych, parametrów komórki elementarnej (stałe sieci, ułożenie przestrzenne 

atomów, kąty i długości wiązań między nimi, upakowanie w sieci krystalicznej) oraz próby 

obserwacji ewentualnych przejść fazowych wykorzystany został rentgenowski dyfraktometr 

monokrystaliczny Bruker AXS Kappa APEX II Ultra wyposażony w wirującą anodę 

molibdenową (Mo TXS), emitującą falę o długości 0,71073 Å, monokapilarny kolimator, 

czterokołowy goniometr o geometrii kappa, detektor CCD (ang. Charge Coupled Device) oraz 

dodatkową przystawkę niskotemperaturową. Pomiary były prowadzone w pięciu 

temperaturach: 300, 225, 150, 120 oraz 90 K. Maksymalny zakres kątów zawierał się  

w przedziale 3,36° < 2Θ < 30,41.  

 

II.2.4. Układ do badania właściwości fizycznych (PPMS)  

 

Układ do badania właściwości fizycznych PPMS (ang. Physical Property Measurement 

System) firmy Quantum Design umożliwia pomiar podstawowych parametrów fizycznych  

w przedziale temperatur od 2 do 350 K w różnej orientacji pola magnetycznego o indukcji  

do 90 kOe. System wyposażony w różne opcje konfiguracyjne umożliwia pomiary podatności 

magnetycznej stałoprądowej (DC) i zmiennoprądowej (AC), magnetometrii z drgającą próbką 

(VSM), czy też magnetometrii torsyjnej oraz ciepła właściwego, transportu elektrycznego  

i cieplnego.  

W celu wyznaczenia temperatury krytycznej (Tc
onset) i szerokości przejścia do stanu 

nadprzewodzącego (ΔTc) z wykorzystaniem kryterium 10 %–90 %, przeprowadzono pomiary 

podatności magnetycznej metodą zmiennoprądową (AC) otrzymanych kryształów w polu  

o amplitudzie od 0,1 Oe do 10 Oe o częstotliwości 1 i 10 kHz. Jako wartość Tc
onset, 

przyjmowano wartość temperatury (T), w której podatność wykazuje wyraźne odchylenie od 

stałej wartości niezależnego od temperatury sygnału tła. Sposób wyznaczania wartości Tc
onset 

i ΔTc schematycznie przedstawia wykres 3.  
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Wykres 3. Temperaturowa zależność części rzeczywistej podatności magnetycznej AC. Wykres ilustruje 
sposób wyznaczania ΔTc. Wstawione okno przedstawia sposób wyznaczania wartości temperatury krytycznej 
Tc

onset
.  

 

II.2.5. Magnetometr z nadprzewodnikowym interferometrem kwantowym 

(SQUID)  

 

Do charakteryzacji magnetycznej wybranych próbek monokrystalicznych z systemów 

Fe–Te–Se posłużył magnetometr SQUID–owy (ang. Superconducting Quantum Interference 

Device) MPMS 5 (ang. Magnetic Property Measurement System) firmy Quantum Design. 

Urządzenie umożliwiało pomiar w zakresie temperatur od 2 do 360 K w polu magnetycznym 

o indukcji do 55 kOe.  

 Przeprowadzano pomiar namagnesowania w funkcji temperatury w stałym polu 

magnetycznym M(T, H = const) oraz pomiar namagnesowania w funkcji pola magnetycznego 

w stałej temperaturze M(H, T = const).  

Wykonano pomiary namagnesowania DC w szerokim zakresie temperatur, używając 

procedury chłodzenia w zerowym polu magnetycznym (ZFC, ang. zero–field–cooling) oraz  

w polu magnetycznym (FC, ang. field–cooling). W procedurze ZFC schładzano próbkę  

do niskiej temperatury w zerowym polu, następnie przykładano pole magnetyczne  

i wykonywano pomiar w trakcie ogrzewania. W procedurze FC próbka była schładzana do 

niskich temperatur w polu o niezerowej wartości, w którym był wykonywany pomiar.  

Do pomiarów magnetycznych próbek poddanych wpływowi ciśnienia 

hydrostatycznego P od 0 do 11,3 kbar, w przedziale temperatur 2 – 300 K, w polach do 

± 50 kOe użyto komory ciśnieniowej z zestawu EasyLab Technologies Mcell 10. Jako medium 

używano oleju Daphne 7373 [70], bardzo dobrego z punktu widzenia stabilności ciśnienia 

(szczególnie powyżej 7 kbar) przy zmianie temperatury [71]. Pomiary prowadzono na 
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zorientowanych monokryształach, przykładając pole magnetyczne w dwóch różnych 

orientacjach: równolegle do krystalograficznej osi c – [001] bądź równolegle do 

krystalograficznej płaszczyzny c – (001). Jako manometr in situ stosowano wysokiej czystości 

drut cynowy o średnicy 0,25 mm. Ciśnienie było wyznaczane ze zmiany temperatury 

przejścia cyny do stanu nadprzewodzącego. Dokonywano korekty wyników 

eksperymentalnych ze względu na sygnał tła pochodzący od teflonowej komory ciśnieniowej.  

 

II.2.6. Magnetometr z drgającą próbką (VSM)  

 

Magnetometr z drgającą próbką, model 5000 firmy Princeton Applied Research był 

używany do pomiaru pętli histerezy magnetycznej M(H) w polach do ± 15 kOe.  

 

II.2.7. Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM), sprzężony ze 

spektrometrem rentgenowskim z dyspersją energii (EDX)  

 

Do jakościowej oraz ilościowej analizy chemicznej monokryształów (matrycy  

i ewentualnych wydzieleń) jak również do wizualizacji powierzchni posłużył elektronowy 

mikroskop skaningowy z emisją polową (typu Schottky) firmy JEOL JSM–7600F, wyposażony 

w spektrometr rentgenowski z dyspersją energii INCA 250 firmy OXFORD. Stosowane 

urządzenie wyposażone jest w detektory elektronów wtórnych: wewnątrzsoczewkowy 

(SE - Secondary Electron Detector) i pozasoczewkowy (LE – Lower Detector) oraz detektory 

elektronów wstecznie rozproszonych: pozasoczewkowy (RBE – Retractable Bacscattered 

Electron) i detektor pozasoczewkowy elektronów wstecznie rozproszonych pod małym 

kątem (LABE - Low Angle Backscattered Electron). Dane zbierano przy napięciu 

przyspieszającym 20 kV gwarantującym wykrywanie i identyfikację pierwiastków w badanych 

próbkach. Stosowane zakresy powiększeń wynosiły od 25x do 10000x. Najczęściej stosowaną 

metodą analizy składu kryształów była analiza punktowa na płaszczyźnie naturalnej 

łupliwości – (001), dodatkowo (100) jeżeli występowała taka płaszczyzna.  

W przypadku dużych obszarów polikrystalicznych skanowano wybrane fragmenty 

powierzchni.  
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II.2.8. Wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy (HRTEM)  

 

Charakteryzację mikrostruktury wykonano metodą transmisyjnej mikroskopii 

elektronowej TEM przy użyciu mikroskopu: TITAN CUBED 80–300 z korekcją aberracji 

sferycznej soczewki obiektywu firmy FEI (energia wiązki 300 keV). Stosowany 

wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy HRTEM (ang. High–Resolution 

Transmission Electron Microscopy) – TITAN – był dodatkowo wyposażony w spektrometr 

rentgenowski z dyspersją energii EDX (ang. Energy Dispersive X–ray Spectroscopy). Preparaty 

do pomiarów przygotowane zostały metodą trawienia jonami argonu przy użyciu PIPS (ang. 

Precision Ion Polishing System) firmy Gatan. Obrazy mikroskopowe i dyfrakcyjne 

rejestrowane były w postaci cyfrowej przez kamerę CCD. Badania przeprowadzono 

technikami mikroskopii wysokorozdzielczej HRTEM oraz skaningowej STEM HAADF 

(ang. high–angle annular dark–field). Dodatkowo wykonano analizę EDX.  

 

II.2.9. Mikroskopia sił atomowych (AFM)  

 

 Badanie powierzchni kilku monokryształów wykonano przy użyciu mikroskopu sił 

atomowych (AFM) (ang. Atomic Force Microscope) Dimension ICON firmy VECO (Bruker AXS). 

Badania te były prowadzone w warunkach normalnych w atmosferze powietrza w trybie 

kontaktowym.  
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ROZDZIAŁ III. Optymalizacja składu matrycy monokrystalicznej Fe–Te–Se  

 

W celu otrzymania nadprzewodzących i jednofazowych monokryształów Fe–Te–Se,  

o stosunkowo wysokim Tc, wykonano optymalizację ilościowego składu wyjściowego.  

Przeprowadzając szereg procesów krystalizacji metodą Bridgmana otrzymano 

monokrystaliczne próbki nadprzewodzącego Fe1±δTe1–ySey (–0,04 ≤ δ ≤ +0,04; 0,3 ≤ y ≤ 0,55) 

o zawartości tetragonalnej fazy P4/nmm od 90 % do 100 %. W rentgenowskiej analizie 

strukturalnej refleksy pochodzące od głównej fazy zostały przypisane do tetragonalnej grupy 

przestrzennej P4/nmm (129) z obsadzeniami pozycji Wyckoffa 2a przez Fe, a pozycji 2c przez 

Se/Te. Dodatkowo uwzględniono, że kilkuprocentowa nadwyżka żelaza może zajmować 

pozycję 2c w lukach strukturalnych w płaszczyznach Se/Te. Struktura, w której krystalizuje 

badany związek jest strukturą warstwową typu PbO, z kolejnymi warstwami wzdłuż 

osi c: Fe,Se/Te(Fe), Se/Te(Fe) i Fe. Dodatkowe słabe refleksy braggowskie, których zazwyczaj 

nie uwzględniano w analizie metodą Rietvelda, mogą być przypisywane do mniejszościowych 

faz, jak heksagonalna faza typu Fe7Se8 (struktura typu NiAs) lub do inkluzji tlenków żelaza. 

Wizualizację struktury tetragonalnej na przykładzie kryształu o składzie nominalnym 

FeTe0,65Se0,35 (T28), scharakteryzowanego przy użyciu dyfraktometru monokrystalicznego 

Bruker AXS Kappa APEX II Ultra, przedstawiają rysunki 2–4.  
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Rysunek 2. Schematyczne rozłożenie atomów w sieci krystalicznej, rzuty odpowiednio wzdłuż osi a [100] 
(panel górny) i c [001] (panel dolny). Atomy żelaza (Fe1) oznaczono na pomarańczowo. Atomy 
selenu / telluru oznaczono na fioletowo. Dodatkowo na niebiesko zaznaczono międzywęzłowe żelazo (Fe2 
oznaczone jako Q1). Rysunek wykonany został z wykorzystaniem programu Mercury [72] na podstawie 
danych z pomiarów próbki FeTe0,65Se0,35 (T28) w temperaturze 90 K przy użyciu dyfraktometru Bruker AXS 
Kappa APEX II Ultra [73].  
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Poza obsadzaniem przez żelazo dodatkowych pozycji w lukach strukturalnych  

w międzypłaszczyznach Se/Te, zaobserwowano również zajmowanie nieco różniących się 

pozycji przez selen i tellur. Rysunek 3. przedstawia elipsoidy termiczne z rozwiązaniem 

struktury, które pokazuje atomy selenu (Se1) w trochę innej pozycji niż atomy telluru (Te1) 

oraz nadmiarowe żelazo (Fe2) w lukach strukturalnych. Zaobserwowane występowanie 

nadmiarowego Fe w międzypłaszczyznach Se/Te oraz różnych pozycji Se i Te jest zgodne  

z doniesieniami literaturowymi [74-79]. Dane dotyczące pozycji atomów zostały 

przedstawione w Załączniku w tabeli 9.  

 

 
 
Rysunek 3. Elipsoidy termiczne. Rysunek wykonany został z wykorzystaniem programu Mercury [72] na 
podstawie danych z pomiarów próbki FeTe0,65Se0,35 (T28) w temperaturze 90 K przy użyciu dyfraktometru 
Bruker AXS Kappa APEX II Ultra [73].  
 

Najlepszy krystalicznie monokryształ, jaki udało się uzyskać, charakteryzował się 

stosunkowo małą wartością szerokości połówkowej Δω refleksu (004) wynoszącą 0,83’. 

Dobre krystalicznie próbki charakteryzujące się wartościami Δω rzędu 1 – 2’, otrzymano 

stosując małe prędkości wzrostu (rzędu 1 – 2 mm/h). Przy większych szybkościach wzrostu 

często następowała krystalizacja w postaci bloków, o niewielkich wymiarach, 

zorientowanych pod różnymi kątami, a jakość otrzymanych monokryształów pogarszała się 

w miarę oddalania od miejsca inicjacji krystalizacji. Wykres 4. przedstawia zmiany stałych 

sieci w funkcji nominalnego stężenia selenu y. Na wykresie zamieszczono również dostępne 

dane literaturowe. Pełne dane (składy nominalne i stałe sieci) badanych kryształów zostały 

zamieszczone w Załączniku w tabelach 7. i 10.  
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Wykres 4. Porównanie danych eksperymentalnych z literaturowymi [5, 8-10, 23, 25, 26, 33, 34, 37, 38, 45, 46, 
51, 54, 57, 58, 74, 76, 80-114] wartościami stałych sieci a (dolny panel) i c (górny panel) w funkcji 
nominalnego stężenia selenu y w monokryształach FeTe1–ySey. 
 

Wyznaczone stałe sieci a i c otrzymanych monokryształów są zgodne z danymi 

literaturowymi. Wielkości stałych sieci a i c maleją wraz ze wzrostem stężenia selenu. Zmiana 

stałej sieci c jest zdecydowanie większa niż a. Ze względu na niewielkie różnice zmiany 

wartości stałej sieci a w całym przedziale stężeń selenu y od FeTe do FeSe, widoczny jest 

spory rozrzut tych wartości. Zachowanie takie jest związane z tym, że struktura tetragonalna 

P4/nmm, w której krystalizuje rozpatrywany układ Fe–Te–Se, jest strukturą gęstego 

upakowania, gdzie wartość stałej sieci a determinują wiązania między jonami Fe  

w płaszczyznach żelazowych, natomiast wartość stałej c odległości międzypłaszczyznowe 

Se/Te. Odległości między płaszczyznami atomów w sieci kryształu wzdłuż osi  

a (w przeciwieństwie do kierunku c - wykres 4.) mogą się zmieniać tylko nieznacznie. Z tego 

powodu często pomijano wyznaczanie stałej a, poprzestając na dokładnej metodzie 

wyznaczania stałej sieci c monokryształu. Odchylenia wartości stałych sieci c od widocznego 

trendu (linia przerywana), widoczne dla monokryształów FeTe1–ySey, w przedziale stężeń 

selenu 0,5 ≤ y < 1, spowodowane są separacją faz [6, 10, 26]. W kryształach z tego przedziału 
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stężeń selenu (y), powstają co najmniej dwie fazy tetragonalne [6, 10, 26], o różnym 

stosunku Se/Te, jedna zdecydowanie bogatsza w selen (na przykład FeTe0,35Se0,65) druga 

znacznie uboższa (np. FeTe0,53Se0,47) [26].  

 

 
 
Rysunek 4. Upakowanie jonów w sieci krystalicznej. Osie krystalograficzne są zaznaczone strzałkami na 
rysunku. Jony żelaza oznaczono na pomarańczowo. Jony selenu / telluru oznaczono na fioletowo. Rysunek 
wykonany z wykorzystaniem programu Mercury [72] na podstawie danych z pomiarów próbki FeTe0,65Se0,35 
(T28) przeprowadzonych w temperaturze 90 K przy użyciu dyfraktometru Bruker AXS Kappa APEX II Ultra 
[73].  
 

Wyniki przeprowadzonych badań zmiennoprądowej podatności magnetycznej AC 

przy użyciu PPMS pokazały, że najwyższą wartość temperatury krytycznej w systemie 

Fe1±δTe1–ySey (–0,04 ≤ δ ≤ +0,04; 0,3 ≤ y ≤ 0,55), uzyskano dla składu nominalnego 

FeTe0,5Se0,5. Wynosiła ona Tc
onset = 14,9 K. Wraz z obniżeniem stężenia selenu temperatura 

krytyczna przejścia do stanu nadprzewodzącego Tc
onset powoli malała średnio do około 13,8 K 

przy wartości y = 0,3, przy czym dla y = 0,35 wynosiła średnio 13,9 K. Wpływ stężenia selenu 

(telluru) na wielkość temperatury krytycznej obrazuje wykres 5. Prezentując wyniki 

temperaturowej zależności podatności magnetycznej AC, nie uwzględniano czynnika 

odmagnesowania, który zależy od kształtu mierzonej próbki, dlatego wartości |4πχ|  

w najniższej temperaturze są większe od 1 (wykresy 5 – 7).  

 

c  

b  

c  

a  

b  a  
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Wykres 5. Temperaturowa zależność części rzeczywistej (dolny panel) i urojonej (górny panel) podatności 
magnetycznej AC monokryształów FeTe1–ySey. Pomiary przeprowadzono w polu AC o amplitudzie 10 Oe  
o częstotliwości 1 kHz.  

 

W przypadku monokryształów wykazujących najwyższą Tc, tj. o składzie nominalnym 

FeTe0,5Se0,5 (próbki T2 i T36), średnia wartość stałych sieci wynosiła odpowiednio: 

a = 3,798 ± 0,002 Å i c = 6,021 ± 0,05 Å. Średni skład matrycy monokryształu wyznaczony 

metodą EDX można przedstawić następująco: Fe1,01Te0,57Se0,43 i Fe1,02Te0,59Se0,41, 

odpowiednio dla próbki T2 i T36. Skład wyznaczony w analizie EDX różni się od składu 

nominalnego, co może być spowodowane opisywaną w literaturze separacją faz [6, 10, 26]. 

Układ FeTe0,5Se0,5 charakteryzuje się najwyższą temperaturą krytyczną przejścia do stanu 

nadprzewodzącego Tc i najwyższymi wartościami parametrów termodynamicznych  

w systemie Fe–Te–Se, ale również występowaniem separacji faz tetragonalnych. Istnienie 

separacji fazowej jest przyczyną trudności w otrzymywaniu monokryształów o dobrej jakości 

i może utrudniać interpretację uzyskanych wyników.  

Wyniki badań XRD monokryształów o składzie nominalnym FeTe0,7Se0,3 nie wykazały 

wielofazowości badanych próbek. Mediana wartości stałych sieci wynosiła odpowiednio 

a = 3,804 Å i c = 6,122 Å. Skład chemiczny wyznaczony przy użyciu spektroskopii EDX był 
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nieznacznie odchylony od wartości nominalnej i można było go zapisać jako Fe0,98Te0,7Se0,3  

i Fe0,99Te0,71Se0,29 odpowiednio dla próbki T9 i T11. Na podstawie zestawienia pomiarów XRD 

i EDX można stwierdzić, że jeżeli różnice w stałych sieci związków o składzie nominalnym 

FeTe0,7Se0,3 nie są większe o 0,01 Å od obliczonych wartości średnich, skład matrycy różni się 

nieznacznie od wyjściowego. Dodatkowo w celu sprawdzenia występowania segregacji  

w krysztale, dla jednej z próbek (T11), wykonano pomiary porównawcze stałych sieci próbki  

z początku kryształu (T11p) i z końca kryształu (T11k). Pomiary przeprowadzono przy użyciu 

dyfraktometru Siemens D5000, dyfraktometru monokrystalicznego czterokołowego 

Kuma-diffraction KM–4 (T11pb – początek, T11kb – koniec) oraz dodatkowo dyfraktometru 

Siemens D500 (próbka oznaczona T11pa – początek). Zbieżność uzyskanych wyników 

świadczy o niewielkiej segregacji z efektywnym współczynnikiem bliskim jedności.  

Wykres 6. przedstawia wyniki pomiarów podatności magnetycznej AC kryształów  

o składzie początkowym FeTe0,7Se0,3. Wyniki pomiaru zarówno części rzeczywistej jak  

i urojonej świadczą o występowaniu wielu faz nadprzewodzących o różnych wartościach Tc. 

Takie zachowanie świadczy o niejednorodności lub wielofazowości badanej próbki, chociaż 

nie stwierdzono tego na podstawie badań XRD. Pomiary magnetyczne badanych materiałów 

łatwiej mogą wykazać wielofazowość, która może występować w skali nanometrycznej, 

niewykrywalnej przy użyciu dyfrakcji rentgenowskiej.  
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Wykres 6. Temperaturowa zależność części rzeczywistej (dolny panel) i urojonej (górny panel) podatności 
magnetycznej AC monokryształów FeTe0,7Se0,3. Pomiar został przeprowadzony w polu AC o amplitudzie 10 Oe 
o częstotliwości 1 kHz.  
 

Na podstawie badań przy użyciu dyfrakcji rentgenowskiej stwierdzono, że otrzymane 

kryształy FeTe0,65Se0,35 są jednofazowe. W przypadku monokrystalicznych próbek, w których 

nie stwierdzono znacznych odchyleń w składzie od nominalnego (≤ ± 5 % dla każdego 

pierwiastka), mediana wartości stałych sieci wynosiła odpowiednio a = 3,802 Å i c = 6,092 Å. 

Dokładne dane z analizy strukturalnej przedstawiono w Załączniku w tabeli 10. Odchylenia 

większe niż 0,01 Å od wartości średnich stałej sieci c świadczą zazwyczaj o przesunięciu  

w składzie większym niż ± 5 %, co potwierdzają badania EDX. Jakość otrzymanych 

monokryształów, wyrażana przez wartość Δω (szerokość połówkowa piku Bragga 004), 

wahała się od 1,2’ dla najlepszych kryształów do 8,7’ dla kryształów najgorszych krystalicznie. 

Wyniki pomiarów EDX i XRD pozwoliły przyjąć, że skład próbki (z pominięciem wydzieleń  

i miejsc na skraju kryształu) jest nieznacznie odchylony od składu wyjściowego. Na podstawie 

wyników badań uzyskanych dla fragmentów z początku i końca kryształu FeTe0.65Se0.35, dla 

kryształów o niewielkim rozrzucie wartości stałych sieci a oraz c, można było założyć, że 
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stężenie Se zawierało się w przedziale 0,34 < y < 0,37, a efektywny współczynnik segregacji 

mieścił się w przedziale keff ≈ 0,98 – 1,01.  

 

 
 
Wykres 7. Temperaturowa zależność części urojonej (panel górny) i części rzeczywistej (panel dolny) 
podatności magnetycznej AC monokryształu FeTe0,65Se0,35 (T14). Pomiary przeprowadzono w polu AC  
o amplitudzie 1 i 10 Oe o częstotliwości 1 i 10 kHz.  
 

Ostre przejście do stanu nadprzewodzącego widoczne w podatności magnetycznej AC 

sugeruje, że próbka FeTe0,65Se0,35 (wykres 7.) jest homogeniczna. Niewielki spadek sygnału 

nadprzewodzącego w odpowiedzi na wzrost amplitudy zewnętrznego pola AC wskazuje na 

stosunkowo duże wartości dolnego pola krytycznego (Hc1).  

Obecność anomalii ciepła właściwego dla próbek T12 i T14 (wykres 10.) [115]  

w okolicach temperatury przejścia do stanu nadprzewodzącego potwierdza 

nadprzewodnictwo objętościowe próbki (ang. bulk superconductivity). Pomiar zerowego 

oporu w niskich temperaturach dla próbki T14 i T37 (wykres 10.) [116] potwierdza przejście 

do stanu nadprzewodzącego. Wyniki pomiarów ciepła właściwego i oporu elektrycznego są 

w zgodności z wynikami podatności magnetycznej AC.  
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Monokryształy o składzie nominalnym FeTe0,5Se0,5 charakteryzują się występowaniem 

widocznej w pomiarach XRD separacji dwóch faz tetragonalnych [26]. Uniemożliwia to 

otrzymanie dużych objętościowo monokryształów o dobrej jakości krystalicznej.  

W przypadku kryształów FeTe0,7Se0,3, często obserwuje się ich wielofazowość w pomiarze 

podatności magnetycznej. Ze względu na powyższe, w dalszych badaniach skoncentrowano 

się na kryształach o składzie FeTe0,65Se0,35. W przypadku kryształów ze stężeniem selenu 

y = 0,35 możliwe jest otrzymanie nadprzewodzących jednofazowych próbek, tj. takich, które 

nie wykazują wielofazowości w pomiarach XRD ani magnetycznych. Kryształy o składzie 

nominalnym FeTe0,65Se0,35 wykazują nieco wyższą temperaturę krytyczną niż kryształy  

o składzie FeTe0,7Se0,3. Właściwości nadprzewodzące kryształów FeTe0,65Se0,35 zostały 

potwierdzone w badaniach podatności magnetycznej (wykres 7.), transportu elektrycznego 

[116] i ciepła właściwego [115]. Dlatego dalsze badania skoncentrowano na kryształach  

o składzie nominalnym FeTe0,65Se0,35.  
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ROZDZIAŁ IV. Wpływ kinetyki wzrostu / jakości strukturalnej na właściwości 

nadprzewodzące  

 

Szerokość przejścia do stanu nadprzewodzącego (ΔTc) wszystkich zbadanych 

monokryształów z systemu Fe–Te–Se zawierała się w granicach 0,9 – 8,6 K. Stwierdzono, że 

badane kryształy mimo identycznego składu nominalnego, zbliżonego składu wyznaczonego 

na podstawie badań SEM/EDX, zbliżonych wielkości stałych sieci i niemalże identycznych 

wartości temperatury krytycznej Tc
onset, wykazują różną szerokość przejścia do stanu 

nadprzewodzącego, wyznaczoną zgodnie z kryterium 10 %–90 % (ΔTc). Wszystkie dane 

uzyskane z pomiarów podatności magnetycznej AC zawarto w Załączniku w tabeli 10.  

Przykładowe przebiegi podatności magnetycznej AC w funkcji temperatury dla 

kryształu FeTe0,65Se0,35 (T33; Δω = 3,0’) o stosunkowo dobrej jakości krystalicznej 

przedstawiono na wykresie 8. Natomiast kryształy zdecydowanie gorsze pod względem 

jakości krystalicznej charakteryzują się wąskim przejściem do stanu nadprzewodzącego  

- małą wartością ΔTc.  

 

 
 
Wykres 8. Temperaturowa zależność części urojonej (panel górny) i części rzeczywistej (panel dolny) 
podatności magnetycznej AC monokryształu FeTe0,65Se0,35 (T33). Pomiary przeprowadzono w polu AC  
o amplitudzie 1 i 10 Oe o częstotliwości 1 i 10 kHz.  
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 Szerokie przejście w podatności magnetycznej AC do stanu nadprzewodzącego 

(ΔTc = 6 K, przy 1 Oe i 10 kHz) może sugerować niehomogeniczność próbki, niewykrywalną  

w pomiarach dyfrakcyjnych. Linie dyfrakcyjne kryształu T33 są dość wąskie, a szerokość 

połówkowa piku 004 wynosi Δω = 3,0‘, co świadczy o jednorodności kryształu. Znaczne 

osłabienie sygnału nadprzewodzącego w odpowiedzi na wzrost amplitudy pola AC 

najprawdopodobniej wskazuje na niskie wartości dolnego pola krytycznego (Hc1).  

 

IV.1. Związek między szerokością przejścia do stanu nadprzewodzącego ΔTc  

a połówkową szerokością refleksu Bragga Δω  

 

Analiza danych otrzymanych z badań przeprowadzonych przy użyciu XRD i PPMS 

pozwoliła na stwierdzenie korelacji szerokości przejścia do stanu nadprzewodzącego (ΔTc)  

z jakością otrzymanych monokryształów (Δω), co uwidaczniają wykresy 9. i 10. Szerokość 

przejścia do stanu nadprzewodzącego jest odwrotnie proporcjonalna do jakości kryształów. 

Oznacza to, że kryształy o lepszej jakości krystalicznej - wąskiej, intensywnej linii dyfrakcyjnej 

004 z reguły charakteryzują się szerokim przejściem do stanu nadprzewodzącego.  

 

 
 
Wykres 9. Zależność szerokości przejścia do stanu nadprzewodzącego ΔTc od szerokości 
połówkowej - FWHM - refleksu 004 (Δω) dla badanych kryształów FeTe0,65Se0,35 i FeTe0,7Se0,3 (tabela 10.  
w Załączniku).  
 

Badane próbki monokrystaliczne miały nieregularne kształty, stąd różnice w wartości 

czynnika odmagnesowania w każdym z przypadków mające wpływ na mierzoną podatność 

(patrz wykresy 5-7. w Rozdziale III.). W celu lepszego porównania wyników otrzymanych dla 

różnych próbek, wyniki rzeczywistej części podatności magnetycznej przedstawiane na 
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wykresie 10. zostały znormalizowane do wartości –1 w temperaturze 2 K. Taki sam 

współczynnik normalizacyjny zastosowano przy prezentacji wyników części urojonej.  

Ostre przejście do stanu nadprzewodzącego, widoczne w wynikach pomiarów 

podatności magnetycznej, przejawia się również w wynikach pomiarów ciepła właściwego 

[115] oraz transportu elektrycznego (wykres 10.) [116]. W pomiarze transportu 

elektrycznego zmienia się charakter temperaturowej zależności przejścia oporowego  

z metalicznego dla kryształów o gorszej jakości, do półprzewodnikowego dla kryształów  

o lepszej jakości krystalicznej. W pomiarze ciepła właściwego kryształy o lepszej jakości 

krystalicznej nie wykazują anomalii ciepła właściwego w temperaturze przejścia do stanu 

nadprzewodzącego, w przeciwieństwie do kryształów o jakości gorszej [115]. Intensywność 

piku ciepła właściwego maleje wraz z polepszaniem się jakości kryształów.  
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Wykres 10. Wyniki badań właściwości fizycznych nadprzewodzących monokryształów FeTe0,65Se0,35 o różnej 
jakości krystalicznej. Dwa górne panele przedstawiają temperaturową zależność części urojonej i części 
rzeczywistej podatności magnetycznej AC w polu 1 Oe o częstotliwości 10 kHz. W panelu trzecim od góry 
pokazano temperaturową zależność ciepła właściwego w zerowym polu magnetycznym [115]. Panel dolny 
przedstawia temperaturową zależność oporności elektrycznej w zerowym polu magnetycznym [116]. 
Zależność ta jest przedstawiona na wykresie półlogarytmicznym.  

 

Jak pokazano na wykresie 11., w systemie o składzie nominalnym FeTe0,5Se0,5 

występuje analogiczna sytuacja, jak w przypadku kryształów FeTe0,65Se0,35 – jakość kryształu 

jest skorelowana z szerokością przejścia do stanu nadprzewodzącego, uwidaczniającą się  

w pomiarze podatności magnetycznej. Znajduje to również odzwierciedlenie w pomiarach 

ciepła właściwego oraz transportu elektrycznego. Stwierdzono, że w przypadku kryształów 
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FeTe0,65Se0,35 wystąpienie korelacji jakości krystalicznej z szerokością przejścia nie jest 

spowodowane niewielkimi różnicami składu, co mogłoby powodować przejście z obszaru 

nadprzewodnictwa objętościowego (ang. bulk superconductivity) do obszaru 

nadprzewodnictwa nieobjętościowego (ang. non–bulk superconductivity) [35, 44, 55, 89, 91, 

103, 117].  

 

 
 
Wykres 11. Wyniki badań monokryształów FeTe0,5Se0,5 o różnej jakości krystalicznej. Panele górny i środkowy 
przedstawiają temperaturową zależność części urojonej i części rzeczywistej  podatności magnetycznej AC 
zmierzonej w polu 1 Oe o częstotliwości 10 kHz. Panel dolny przedstawia temperaturową zależność ciepła 
właściwego w zerowym polu magnetycznym [118].  

 

W badaniach strukturalnych fragmentów z początku i końca kryształów FeTe0,65Se0,35 

(T20), czy też kryształów FeTe0,7Se0,3 (T11), nie stwierdzono segregacji ani Fe/Te,Se ani Te/Se 

wzdłuż kryształu. Badania strukturalne fragmentów z początku i końca kryształu FeTe0,65Se0,35 

(T37) wykazały, że jakość kryształu pogarsza się między jego początkiem a końcem, co jest 

typowe dla kryształów o dobrej jakości krystalicznej. Uzyskane wyniki krystalograficzne są 

skorelowane z wynikami podatności magnetycznej AC. Zmiana jakości krystalicznej implikuje 

wcześniej opisaną zależność zmiany szerokości przejścia do stanu nadprzewodzącego, co 
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ilustruje wykres 12. Stałe sieci c wyznaczone dla początku oraz końca kryształu T37 

(FeTe0,65Se0,35) różnią się znacząco, czego nie zaobserwowano dla kryształów  

o gorszej jakości krystalicznej, na przykład T11 (FeTe0,7Se0,3) czy T20 (FeTe0,65Se0,35). Większą 

wartość stałej sieci c na końcu kryształu T37 można przypisać wzrostowi stężenia telluru oraz 

żelaza. Należy również zwrócić uwagę na to, że większą wartość Tc
onset wykazywał fragment  

z końca kryształu T37k mimo większej zawartości Fe o 6 %at oraz Te o 4 %at (stwierdzonej na 

podstawie analizy SEM/EDX) w stosunku do środka tego kryształu (T37x). Jest to wynik 

niezgodny z doniesieniami literaturowymi [23, 55, 75, 94, 100, 119-122], stwierdzającymi 

obniżenie Tc oraz spadek zawartości fazy nadprzewodzącej wraz ze wzrostem stężenia Fe  

w krysztale. Zaobserwowany spadek wartości Tc jest nie w pełni zrozumiały, a także 

niezgodny z opisanym w rozdziale III. wpływem obniżenia stężenia selenu z y = 0,35 do 

y = 0,30 na obniżenie temperatury krytycznej i dlatego zostanie dokładnie przedyskutowany.  

 

 
 
Wykres 12. Temperaturowa zależność urojonej (panel górny) i rzeczywistej (panel dolny) części podatności 
magnetycznej AC środka (x) i końca (k) monokryształu FeTe0,65Se0,35 (próbka T37). Pomiar przeprowadzono  
w polu AC o amplitudzie 1 Oe o częstotliwości 10kHz.  
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Zaobserwowane różnice w składzie wyznaczonym z pomiarów EDX oraz jakości (Δω - XRD) 

między początkiem i końcem kryształu były inspiracją do przeprowadzenia kompleksowych 

badań ewentualnej segregacji oraz jej wpływu na właściwości układu Fe-Te-Se.  

 

IV.2. Badania segregacji składników w układzie Fe/Te/Se  

 

W celu zbadania segregacji pierwiastków składowych w trakcie wzrostu kryształów, 

jej kierunku i ewentualnego wpływu na właściwości nadprzewodzące, wykonano serię 

pomiarów EDX, XRD oraz podatności magnetycznej AC dla serii próbek FeTe1-ySey (y = 0,35  

i 0,5). Próbki do pomiarów wydzielono z różnych miejsc wzdłuż kierunku wzrostu 

monokryształów. Przebadano trzy monokryształy o składzie nominalnym FeTe0,65Se0,35 (T30, 

T38, T51) oraz jeden kryształ FeTe0,5Se0,5 (T36). Badania monokryształu o składzie FeTe0,5Se0,5 

były podyktowane nie tylko chęcią znalezienia korelacji raportowanej w literaturze separacji 

dwóch faz tetragonalnych [26] z badanymi właściwościami stanu nadprzewodzącego, ale 

również potrzebą wytłumaczenia występującej, również w tym układzie, zależności między 

jakością krystaliczną a szerokością przejścia do stanu nadprzewodzącego. Wyniki porównano 

z danymi uzyskanymi dla kryształów FeTe0,7Se0,3.  

Wyboru badanych materiałów ze stężeniem selenu y = 0,35 dokonano kierując się ich 

różnorodnością, w taki sposób, aby wśród materiałów znajdowały się kryształy o skrajnej 

jakości krystalicznej – dobrej (T30 i T38) i złej (T51). Dodatkowo uwzględniono kierunek 

frontu krystalizacji w stosunku do osi krystalograficznej c – kryształy T30, T36 i T51: oś  

c równoległa do kierunku wzrostu; kryształ T38: oś c prostopadła do kierunku wzrostu. 

Pomiary wykonywano w czterech lub pięciu miejscach kryształu odpowiednio: na początku 

kryształu (oznaczone p) – kawałki o średnicy 1 mm i mniejszej wydobyte z kapilary ampuły 

Bridgmana; na środku (oznaczone x) czyli miejsca w okolicy centrum, między początkiem  

i końcem, z których to obszarów wydzielano kawałki do badań innych właściwości fizycznych 

czy chemicznych; w centrum kryształu (oznaczone s1); na końcu kryształu (oznaczone k) oraz 

ewentualnie na środku, ale ze styku kryształu ze ścianką ampuły kwarcowej (punkty 

oznaczone s2). Wyniki otrzymane przy zastosowaniu powyżej opisanej metodologii, dla 

kryształów FeTe0,65Se0,35 i dla kryształu FeTe0,5Se0,5 (T36), przedstawione są w tabeli 1.  
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Tabela 1. Dane dla wybranych miejsc (początków (p), środków (s1), brzegów (s2), centrów (x) oraz końców 
(k)) wzdłuż kierunku wzrostu wyselekcjonowanych próbek z monokryształów FeTe0,7Se0,3, FeTe0,65Se0,35  
i FeTe0,5Se0,5. Odpowiednie kolumny zawierają numer próbki (Nr), skład chemiczny wyznaczony z analizy 
SEM/EDX, stałe sieci a i c krystalograficznej fazy tetragonalnej typu P4/nmm przy założeniu jej 100% udziału 
w próbce, wartość temperatury krytycznej (Tc

onset
), szerokość przejścia do stanu nadprzewodzącego przy 

zastosowaniu kryterium 10–90% (ΔTc), wartość podatności magnetycznej w temperaturze 2 K bez 
uwzględnienia czynnika odmagnesowania (4πχ w 2 K), wielkość podatności magnetycznej w temperaturze 
18 K – wkład paramagnetyczny do mierzonej podatności diamagnetycznej (4πχ w 18 K). Dane uzyskane  
z pomiarów podatności przeprowadzonych przy użyciu PPMS metodą AC w polu o amplitudzie 1 Oe  
i częstotliwości 10 kHz.  
 

Nr próbki Skład EDX a [Å] c [Å] Δω [‘] Tc
onset

 [K] ΔTc 
4πχ w 

2 K 
4πχ w 
18 K 

FeTe0,7Se0,3 

T11p 

Fe0,99Te0,71Se0,29 

3,802 6,115 5,8 13,8 3,1 –1,9 0,013 

T11p
a
 3,807 6,124 – – – – – 

T11p
b
 3,805 6,120 – – – – – 

T11k – 3,804 6,127 – – – – – 

T11k
b
 – 3,804 6,127 – – – – – 

T11
mediana

 Fe0,99Te0,71Se0,29 3,804 6,124 5,8 – – – – 

FeTe0,65Se0,35 

T20p Fe1,03Te0,67Se0,33 3,807 6,092 4,0 14,0 4,7 –1,6 0,029 

T20k – 3,796 6,092 8,0 – – – – 

T20
mediana

 Fe1,03Te0,67Se0,33 3,801 6,092 6,0 – – – – 

T30x Fe1,05Te0,68Se0,32 3,802 6,090 1,3 13,6 8,5 –0,198 0,017 

T30p Fe1,00Te0,65Se0,35 – 6,096 1,9 14,7 7,2 –0,894 0,017 

T30s Fe1,02Te0,67Se0,33 – 6,090 1,2 13,9 8,4 –0,853 0,032 

T30k Fe0,99Te0,69Se0,31 – 6,112 1,9 13,9 4,9 –0,575 0,012 

T30
mediana

 Fe1,01Te0,67Se0,33 3,802 6,093 1,6 – – – – 

T37x Fe1,03Te0,66Se0,34 3,802 6,094 1,7 13,4 5,9 –0,629 0,017 

T37k Fe1,09Te0,70Se0,30 – 6,113 4,5 13,9 2,9 –1,044 0,018 

T37
mediana

 Fe1,06Te0,68Se0,32 3,802 6,103 3,1 – – – – 

T38x Fe1,01Te0,65Se0,35 – 6,093 1,9 12,8 6,3 –0,946 0,022 

T38p Fe1,05Te0,69Se0,31 – 6,094 1,4 13,3 5,9 –0,425 0,018 

T38s1 Fe1,03Te0,66Se0,34 – 6,084 1,4 13,5 5,1 –2,012 0,030 

T38s2 Fe0,91Te0,59Se0,41 – 6,083 2,2 14,7 5,4 –2,137 0,020 

T38k Fe0,98Te0,67Se0,33 – 6,102 1,2 14,3 5,3 –0,956 0,004 

T38
mediana

 Fe1,01Te0,66Se0,34 – 6,093 1,4 – – – – 

T51x – 3,804 6,097 6,3 13,9 2,6 –1,494 0,033 

T51p Fe1,06Te0,74Se0,26 – 6,119 4,6 13,9 3,1 –1,251 0,023 

T51s Fe0,99Te0,66Se0,34 – 6,083 4,7 13,9 2,8 –1,070 0,035 

T51k Fe1,04Te0,64Se0,36 – 6,095 3,4 13,9 3,5 –1,285 0,063 

T51
mediana

 Fe1,04Te0,66Se0,34 3,804 6,099 4,7 – – – – 

FeTe0,5Se0,5 

T36x
c
 

Fe0,98Te0,57Se0,43 

3,797 5,994 

10,3 14,4 3,1 –1,456 0,041 T36x
b
 3,798 6,021 

T36x 3,798 6,017 

T36p Fe1,03Te0,57Se0,43 – 6,020 – 13,9 3,5 –2,380 0,030 

T36s1 Fe1,02Te0,60Se0,40 – 6,043 – 13,9 4,9 –1,161 0,032 

T36s2 Fe0,89Te0,59Se0,41 – 6,074 – 13,9 5,7 –1,098 0,030 

T36k Fe1,02Te0,66Se0,34 – 6,096 – 13,5 8,3 –0,240 0,011 

T36
mediana

 Fe1,02Te0,59Se0,41 3,798 6,021 10,3 – – – – 

Dane krystalograficzne uzyskane przy użyciu dyfraktometru Siemens D5000 lub 
a
 - Siemens D500, 

b
 - Kuma-diffraction KM–4, 

c
 - Bruker AXS Kappa APEX II Ultra.  
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Skład chemiczny wyznaczony na podstawie pomiarów SEM/EDX początków (p), środków (s1) 

oraz końców (k) badanych kryształów nie odbiegał zazwyczaj od wartości średniej  

o więcej niż 4 – 5 %at dla Fe, Se i Te. Wyjątek stanowią brzegi (s2) kryształów, które są 

uboższe w żelazo i tellur, co jest prawdopodobnie wynikiem zachodzącego utleniania żelaza 

oraz parowania telluru, czy też reakcji z kwarcem. Dodatkowo można było zauważyć 

znaczące odstępstwo składu wyznaczonego w analizie EDX od składu nominalnego  

w przypadku próbki T51p. Wśród badanych kryształów FeTe0,65Se0,35 nie zaobserwowano 

systematycznych zmian składu i wielkości stałych sieci c, związanych z segregacją. Wartości 

stałych sieci c między początkiem a końcem kryształów nie różnią się więcej niż  

o 0,020 - 0,024 Å i są wyższe od wyznaczonych w miejscach z okolicy środka (x, s1 czy też s2). 

Widoczne fluktuacje są więc spowodowane jedynie lokalnymi niejednorodnościami 

występującymi w krysztale, a nie segregacją któregoś z pierwiastków. Natomiast wszelkie 

anomalie pojawiające się na końcu wytopu, czyli w miejscu, do którego front krystalizacji 

dotransportował zanieczyszczenia niewbudowane wcześniej w matrycę kryształu są 

zjawiskiem powszechnie znanym, związanym z naturą procesu krystalizacji. Dodatkowo 

zauważalne niewielkie obniżenie stężenia selenu na końcach kryształów wolno rosnących  

(w przeciwieństwie do otrzymanych na drodze szybkiego wzrostu) jest związane  

z parowaniem. Podsumowując, w monokryształach FeTe0,65Se0,35 nie stwierdza się typowej 

segregacji Fe/(Se,Te) czy też Se/Te. W przypadku zbadanych fragmentów monokryształu  

o składzie nominalnym FeTe0,5Se0,5 (T36) zaobserwowano systematyczny (między początkiem 

a końcem) wzrost stałych sieci c oraz wzrost stężenia telluru. Zauważalna segregacja Se/Te  

w układzie z y = 0,5 jest związana z opisywanym współistnieniem i separacją faz. Ogólnie  

w systemie Fe–Te–Se wielkość i kierunek odchyleń nie są ściśle zdefiniowane i zależą od 

szybkości wzrostu, składu nominalnego oraz orientacji kryształu w stosunku do kierunku 

wzrostu. Sumaryczne wyniki pomiarów zmiennoprądowej podatności magnetycznej (AC) 

przedstawia tabela 1.  

Wpływ zmiany składu chemicznego i jakości krystalicznej wzdłuż kierunku wzrostu na 

przebiegi krzywych zmiennoprądowej podatności magnetycznej (AC), na przykładzie różnych 

monokryształów (T30, T38, T51 i T36), można prześledzić na wykresach od 13. do 17.  
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Wykres 13. Temperaturowa zależność części urojonej (panel górny) i części rzeczywistej (panel dolny) 
podatności magnetycznej AC dla fragmentów monokryształu FeTe0,65Se0,35 (T51), różnie umiejscowionych 
wzdłuż kierunku wzrostu. Pomiary przeprowadzono w polu 1 Oe o częstotliwości 10 kHz.  
 

W przypadku monokryształu FeTe0,65Se0,35 (T51), o gorszej jakości krystalicznej, gdzie 

poszczególne fragmenty charakteryzowały się wartością szerokości połówkowej (Δω) od 3,4’ 

do 6,3’, nie zauważono systematycznych zmian jakości. Mimo wykazanej w pomiarach 

SEM/EDX sporej nadwyżki telluru na początku kryształu oraz zmian w stężeniu żelaza do 

7 %at, nie zaobserwowano znacznych zmian w temperaturze przejścia do stanu 

nadprzewodzącego, która wynosi ~ 13,9 K (wykres 13.). Nie stwierdzono również 

systematycznej segregacji Fe/(Se,Te) czy Se/Te. Zaobserwowane zmiany w szerokości 

przejścia ΔTc
10–90% są niewielkie i zawierają się w przedziale 2,6 – 3,5 K.  
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Wykres 14. Temperaturowa zależność części urojonej (panel górny) i części rzeczywistej (panel dolny) 
podatności magnetycznej AC fragmentów monokryształu FeTe0,65Se0,35 (T30) różnie umiejscowionych wzdłuż 
jego kierunku wzrostu. Pomiary przeprowadzono w polu 1 Oe o częstotliwości 10 kHz.  
 

Analizując wyniki badań kryształu o składzie FeTe0,65Se0,35 (T30), charakteryzującego 

się lepszą jakością krystaliczną, stwierdza się wyraźną korelację wpływu jakości krystalicznej  

i szerokości przejścia do stanu nadprzewodzącego. W zależności od miejsca pobrania próbki 

do badań, wartość szerokości połówkowej Δω wynosi od 1,2’ do 1,9’. Szerokość przejścia ΔTc, 

wyznaczona przy użyciu kryterium 10–90% zawiera się w przedziale 4,9 – 8,5 K (wykres 14.). 

Zaobserwowano zmiany w stężeniu Fe w poszczególnych fragmentach kryształu wynoszące 

do 6 %at, jednak nie zaobserwowano systematycznej segregacji Fe/(Se,Te) czy Se/Te. 

Oznacza to, ze zmiany stężenia żelaza w badanych kryształach nie powodują 

systematycznych zmian wielkości temperatury krytycznej i szerokości przejścia do stanu 

nadprzewodzącego.  
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Wykres 15. Temperaturowa zależność części urojonej (panel górny) i części rzeczywistej (panel dolny) 
podatności magnetycznej AC różnie umiejscowionych wzdłuż kierunku wzrostu części monokryształu 
FeTe0,65Se0,35 (T38). Pomiary przeprowadzono w polu 1 Oe o częstotliwości 10 kHz.  
 

Analizując wyniki badań kryształu T38 (FeTe0,65Se0,35) – jedynego  

w wyselekcjonowanej grupie, którego oś c jest prostopadła, a nie równoległa do kierunku 

wzrostu, zaobserwowano fluktuacje wartości Δω wynoszące od 1,2’ do 2,2’. Najwyższą 

wartością Δω = 2,2’ charakteryzuje się fragment T38s2 czyli znajdujący się na styku z ampułą 

kwarcową. Znaczące pogorszenie jakości kawałka s2 oraz drastyczne odstępstwo w składzie 

zarówno w przypadku żelaza, jak również selenu i telluru spowodowane są reakcją ze 

ścianami ampuły oraz ewentualnie nierównomiernym parowaniem Se i Te. Zmiana Tc
onset  

w poszczególnych miejscach kryształu T38 wynosi od 13,3 K do 14,3 K i w tym przypadku jest 

zgodna ze zmianami stężenia żelaza, które wynoszą do 7 %at (wykres 15.). Z wyjątkiem 

kawałka s2 nie zaobserwowano znaczących zmian wartości Δω ani systematycznej segregacji 

Fe/(Se,Te) czy też Se/Te.  

Należy zwrócić uwagę, że mimo wystąpienia w przypadku kryształu T38 korelacji 

wartości Tc
onset z zawartością Fe, nie stwierdza się takiego związku wśród pozostałych 
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badanych monokryształów. Ponadto zmiany stężenia żelaza w żadnym przypadku nie są 

skorelowane z szerokością przejścia do stanu nadprzewodzącego.  

W omówionych powyżej przypadkach stwierdzono niezgodność z doniesieniami 

literaturowymi na temat zachowania Tc pod wpływem zmiany stężenia żelaza. Wydaje się, że 

wpływ jakości krystalicznej, czyli wpływ porządku / nieporządku strukturalnego, dominuje 

nad efektem nieporządku chemicznego przejawiającym się występowaniem nadmiarowego 

Fe. Opisywane w literaturze eksperymenty dotyczyły serii kryształów wytworzonych  

w identycznych warunkach termicznych, różnice w próbkach polegały jedynie na zmianie ich 

nominalnego składu – stężenia Fe.  

Podobne wyniki otrzymano dla serii kryształów Fe1±δTe0,65Se0,35 (–0,04 ≤ δ ≤ +0,04; 

T38–T43), które rosły w identycznych warunkach, podczas jednego procesu (wykres 16.). 

Próbka o składzie nominalnym Fe0,96Te0,65Se0,35 (T43) nie stanowiła już jednolitego 

monokryształu, można w niej wyróżnić większe, około milimetrowe monokrystaliczne bloki, 

jednak są one rozorientowane względem siebie pod dużymi kątami. Skład chemiczny 

przedstawionych na wykresie 16. monokryształów T41 i T42 został potwierdzony  

z wykorzystaniem analizy SEM/EDX i jest zgodny z nominalnym.  
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Wykres 16. Temperaturowa zależność części urojonej (panel górny) i części rzeczywistej (panel dolny) 
podatności magnetycznej AC monokryształów z różną zawartością żelaza – Fe1±δTe0,65Se0,35. Pomiar 
przeprowadzono w polu 1 Oe o częstotliwości 10 kHz.  
 

Wyniki przeprowadzonych pomiarów kryształów Fe1±δTe0,65Se0,35, podobnie jak wyniki 

opublikowane dotychczas w literaturze [23, 55, 75, 94, 100, 119-122], pokazują 

systematyczne obniżenie ze zmianą stężenia żelaza wartości Tc
onset od 14 K dla kryształu  

z czteroprocentowym deficytem Fe do 13,2 K dla kryształu z 4 %at nadwyżką Fe. Widoczne 

jest również zmniejszenie ilości fazy nadprzewodzącej wraz ze wzrostem stężenia żelaza.  
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Wykres 17. Temperaturowa zależność części urojonej (panel górny) i części rzeczywistej (panel dolny) 
podatności magnetycznej AC różnie umiejscowionych wzdłuż kierunku wzrostu fragmentów monokryształu 
FeTe0,5Se0,5 (T36). Pomiar przeprowadzono w polu 1 Oe o częstotliwości 10 kHz.  
 

W przypadku monokryształu o składzie nominalnym FeTe0,5Se0,5 (wykres 17.) 

zaobserwowano zmiany w stężeniu Fe, w poszczególnych fragmentach kryształu, wynoszące 

do 14 %at. Jednak nie stwierdzono systematycznej segregacji Fe/(Se,Te). Największe 

odstępstwo zawartości żelaza od składu nominalnego, wynoszące 11 %at, wykazuje próbka 

pochodząca z brzegu kryształu (s2). Pozostałe fragmenty kryształu różniły się między sobą 

stężeniem Fe do 5 %at. Zaobserwowano systematyczne obniżenie stężenia selenu (y) od 

wartości y = 0,43 dla fragmentu z początku do y = 0,34 dla fragmentu z końca badanego 

kryształu. Stwierdzone występowanie segregacji Se/Te było prawdopodobnie związane  

z występującą w układzie FeTe0,5Se0,5 separacją dwóch faz tetragonalnych [26]. Temperatura 

Tc
onset w poszczególnych miejscach kryształu T36 wynosiła od 13,5 K do 14,4 K (wykres 17.). 

Mimo zaobserwowanych znaczących różnic w ilościowym składzie chemicznym, między 

próbkami oznaczonymi p, s1, s2, nie stwierdzono różnicy w temperaturze przejścia do stanu 

nadprzewodzącego Tc
onset (13,9 K).  
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IV.3. Wpływ mikrostruktury na korelację między ΔTc a Δω  

 

Różnice w jakości otrzymywanych monokryształów widoczne są nawet bez użycia 

technik mikroskopowych. Kryształy o gorszej jakości krystalicznej wykazywały chropowatą 

niejednorodną płaszczyznę c. Kryształy o bardzo dobrej jakości wykazywały błyszczącą, 

lustrzaną, niemalże metaliczną, jednorodną płaszczyznę naturalnej łupliwości c – (001). 

Czasami obserwowano również występowanie płaszczyzn (100) lub (101). Przykłady 

otrzymanych monokryształów różniących się jakością krystaliczną przedstawiają zdjęcia na 

rysunku 5.  

 

 
 
Rysunek 5. Przykłady otrzymanych metodą Bridgmana monokryształów o różnej orientacji płaszczyzn 
krystalograficznych wzdłuż kierunku wzrostu oraz wykazujących różną jakość krystaliczną. Zdjęcie lewe górne 
przedstawia kryształ o gorszej jakości, którego krystalograficzna oś c była odchylona od kierunku wzrostu 
pod kątem ~ 15°. Zdjęcie środkowe górne przedstawia kryształ o gorszej jakości, którego oś c była równoległa 
do kierunku wzrostu. Zdjęcie górne prawe przedstawia kryształ o dobrej jakości z dodatkowo naturalnie 
wyłonioną płaszczyzną a (001), którego oś c była prostopadła do kierunku wzrostu. Kryształ przedstawiony 
na zdjęciu dolnym wykazywał stosunkowo dobrą jakość, a jego oś c była prostopadła do kierunku wzrostu.  

 

W przypadku dobrych jakościowo monokryształów, przy zastosowaniu technik 

mikroskopowych do obrazowania powierzchni, jak na przykład SEM, obserwowano rozległe 

rozciągające się w całej skali obrazu rzędu milimetrów płaty płaszczyzny c z dobrze 

wykształconymi prostopadłymi do siebie krawędziami płaszczyzn a (lewy górny panel 

rysunku 6.). Obrazując naturalnie wyłonione płaszczyzny (100) zaobserwowano rozciągające 
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się w całej skali obrazu pasy o szerokości do ~ 300 μm (prawy górny panel rysunku 6.).  

W przypadku kryształów o gorszej jakości płaty płaszczyzny c nie były tak rozległe i nie 

występowały prostopadłe wyraźne krawędzie płaszczyzn a (lewy dolny panel rysunku 6.). 

Przykład skrajnie złych jakościowo kryształów, które w procesie krystalizacji były szybko 

chłodzone, pokazuje, że płaszczyzna c jest zbudowana z niewielkich płatów dodatkowo  

z porami powstałymi w materiale (prawy dolny panel rysunku 6.).  

 

 
 
Rysunek 6. Obrazy SEM uzyskane przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego z emisją polową 
(typu Schottky) firmy JEOL JSM–7600F, wyposażonego w spektrometr rentgenowski z dyspersją energii INCA 
250 firmy OXFORD.  
 

Zmniejszając skalę obserwacji przy zastosowaniu techniki AFM zaobserwowano 

początkowo zaskakującą, odwrotną korelację gładkości obszaru 1 x 1 μm z jakością kryształu. 

Na rysunku 7. pokazano wyniki wstępnych badań płaszczyzn c kryształów FeTe0,65Se0,35  

o skrajnie różnej jakości krystalicznej: T14 – kryształ słabej jakości oraz T37 – kryształ dobry 

jakościowo.  
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Rysunek 7. Obraz AFM kryształów FeTe0,65Se0,35: o gorszej jakości – T14 (lewa strona), o lepszej jakości – T37 
(prawa strona) [123].  
 

Kryształ o gorszej jakości (T14) w skali 1 μm2 wykazuje mniejsze różnice we względnych 

wysokościach, między najwyższym a najniższym punktem. Różnice te nie przekraczają 25 nm 

w przypadku kryształu T14, podczas gdy względne różnice wysokości sięgają ~ 75 nm  

w przypadku kryształu T37. W przypadku kryształu lepszego pod względem jakości 

krystalicznej, struktura powierzchniowa jest jednak bardziej jednorodna.  

W celu poznania mikrostruktury i zrozumienia przyczyn opisanej korelacji jakości 

kryształów z szerokością przejścia do stanu nadprzewodzącego, wykonano szczegółowe 

badania dwóch próbek FeTe0,65Se0,35 o różnej jakości krystalicznej (T14 – Δω  = 6,0’ – 

„gorsza” krystalicznie oraz T37 – Δω  = 1,67’ – „lepsza” krystalicznie), przy użyciu HRTEM. 

Obrazowano strukturę przy wiązce równoległej i prostopadłej do krystalograficznej osi c 

[001].  

Obrazowanie STEM HAADF ujawnia w obu badanych próbkach białe pasy  

o mikrometrowej długości i szerokości (około 10 nm – rysunek 8.).  
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Rysunek 8. Obraz STEM HAADF 600 x 600 nm próbki T14 (lewy panel) i próbki T37 (prawy panel) uzyskany 
przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego Titan CUBED 80–300 [115].  
 

Widoczne jest znaczne rozmycie białych obszarów, które są szerokie w próbce o gorszej 

jakości krystalicznej (T14), w porównaniu z próbką T37 gdzie białe obszary są wąskie, 

wyraźne i ostre. W obrazie STEM HAADF powierzchni kryształu T14 poza białymi pasami 

zaobserwowano również dosyć wyraźnie nieuporządkowane, widoczne na całym obrazie 

nanometrowe białe niejednorodności. Obraz przedstawia kontrast proporcjonalny do  

Z2, gdzie Z jest liczbą atomową. Obecność obszarów szarych i białych wskazuje na 

nierównomierny rozkład różnych atomów w strukturze i sugeruje występowanie tendencji 

do lokalnej segregacji pierwiastków składowych. Obecność białych obszarów świadczy  

o występowaniu w tym rejonie nadmiaru atomów cięższych (o większym Z) kosztem deficytu 

lżejszych atomów będących składnikami związku. Dodatkowo wykonana analiza EDX 

potwierdza, że białe pasy mają mniejszą o kilka procent atomowych zawartość żelaza  

w stosunku do obszarów ciemniejszych, stanowiących większą objętość próbki. Nie 

stwierdzono różnicy w stosunku zawartości Se/Te między obszarami o różnym kontraście. 

Próbka T37 o szerokim przejściu do stanu nadprzewodzącego ΔTc i o wąskiej linii dyfrakcyjnej 

004 (Δω) = 1,67’ w obrazie STEM HAADF wykazuje zdecydowanie większą jednorodność 

chemiczną w porównaniu do próbki T14. Pojawienie się jaśniejszych obszarów, o mniejszej 

zawartości żelaza może być przypisywane do występowania regionów o stechiometrii typu 

Fe7(SeTe)8. Obecność białych rozmytych pasów oraz dużej ilości białych nanometrowych 

słabo wykształconych obszarów jest charakterystyczna dla próbki o gorszej jakości 
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krystalicznej. W próbce lepszej krystalicznie widoczne są tylko wąskie, ostre dobrze 

wykształcone pasma.  

Z analizy HRTEM wynika, że w obu badanych kryształach można wyróżnić trzy typy 

obszarów (wyniki HRTEM pokazano na rysunku 9.). Jest to obszar tetragonalnej matrycy  

o długozasięgowym porządku z mniej lub bardziej równomiernie rozłożonymi regionami  

o symetrii heksagonalnej. Obecność mniejszościowej fazy heksagonalnej dodatkowo 

potwierdzono w elektronowym obrazowaniu dyfrakcyjnym. Obszary heksagonalne  

w przybliżeniu mają kształt „małych” owalnych „ziaren” o rozmiarze od 1 do 3 nm i „dużych” 

o rozmiarze ponad 10 nm. Heksagonalne „ziarna” są rozdzielone regionem przejściowym  

o niewykształconej symetrii. Tworzą one quasi–równomiernie rozłożone pasy w obszarze 

między pasami fazy tetragonalnej. Każdy z tych obszarów ma szerokość w przybliżeniu od 

10 do 20 nm, przy czym tylko pasy o strukturze tetragonalnej mają większą długość sięgającą 

ponad sto nanometrów. Współistniejące obszary są zorientowane krystalograficznie, to 

znaczy, krystalograficzne osie c oraz jedna oś a fazy tetragonalnej i heksagonalnej są 

nawzajem równoległe. Odległości międzyatomowe wzdłuż osi c w obszarze tetragonalnym, 

heksagonalnym i pośrednim są niemalże sobie równe. Różnią się natomiast odległości 

międzypłaszczyznowe wzdłuż osi a, co pokazano na rysunku 9. W obu badanych próbkach 

znajdują się ziarna „małe” i „duże”. Z tym, że w próbce T14 o gorszej jakości krystalicznej 

„małe” ziarna występują znacznie częściej, w przeciwieństwie do próbki lepszej krystalicznie 

(T37), gdzie znacząco przeważa występowanie dobrze wykształconych podczas powolnego 

wzrostu ziaren „dużych”.  
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Rysunek 9. Obrazy 20 x 20 nm projekcji wzdłuż osi c powierzchni płaszczyzny ab kryształów T14 (lewy panel)  
i T37 (prawy panel) uzyskane przy użyciu wysokorozdzielczego transmisyjnego mikroskopu elektronowego 
Titan CUBED 80–300. Rysunek wstawiony w prawym dolnym rogu panelu lewego pokazuje w przybliżeniu 
kilkunanometrowy heksagonalny region otoczony obszarem pośrednim (wskazywanym przez sześciokąt), 
przyległym do tetragonalnego pasa matrycy. Rysunek wstawiony w prawym górnym rogu panelu prawego 
pokazuje powiększony fragment pasma tetragonalnego z zaznaczoną odległością między kolejnymi rzędami 
atomów w płaszczyznach. Na rysunku tym pokazano powiększony fragment „dużego”, większego niż 10 nm 
średnicy ziarna heksagonalnego z zaznaczoną odległością międzypłaszczyznową [115].  

 

Obserwowana tendencja do organizowania wakansów żelazowych w klastery podczas 

procesu krystalizacji prowadzi do powstawania w tetragonalnej matrycy obszarów  

o strukturze heksagonalnej. Obszary heksagonalne można przypisać do fazy typu Fe7(TeSe)8 

o strukturze NiAs z deficytem jednego atomu żelaza na osiem atomów Se/Te. Rozmiar oraz 

rozkład regionów z niedoborem żelaza zależy od szybkości wzrostu kryształu. W kryształach, 

które rosły z większą prędkością dominują małe przypadkowo rozmieszczone obszary 

heksagonalne. Następstwem takiego sposobu rozmieszczenia „ziaren” heksagonalnych  

w tetragonalnej matrycy jest powstawanie lokalnego nieporządku chemicznego  

i strukturalnego oraz lokalnych naprężeń, co uwidacznia się w poszerzeniu linii 

dyfrakcyjnych. Z drugiej strony, w kryształach, które rosną wolniej, klastery z wakansami 

żelazowymi wykształcają się lepiej i formują w większe obszary przy jednoczesnym rzadszym 

ich występowaniu, co wpływa na lepsze uporządkowanie matrycy tetragonalnej na większym 

obszarze.  

Regiony heksagonalne z lukami Fe, różniące się pod względem wielkości oraz sposobu 

rozmieszczenia, mogą generować naprężenia. Z kolei występowanie w krysztale ciśnień 

wewnętrznych, wywołanych naprężeniami o różnej wielkości, może mieć wpływ na 

poszerzenie przejścia do stanu nadprzewodzącego.  
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Fakt występowania obcych faz mniejszościowych w nadprzewodzących związkach 

Fe-(Te)-Se jest powszechnie znany w literaturze i przejawia się w różnych pomiarach.  

W badaniach strukturalnych dodatkowe refleksy niepochodzące od głównej fazy przypisuje 

się do fazy o symetrii heksagonalnej typu Fe7Se8 oraz tlenków żelaza [5-10, 25-27, 111].  

W spektroskopii Mössbauera [99, 124, 125], zidentyfikowano obecność selenku żelaza 

Fe7Se8, magnetytu (Fe3O4) oraz metalicznego Fe. Również w opisywanym w niniejszej 

rozprawie krysztale o składzie nominalnym FeTe0,5Se0,5 (T2), który wykazuje dobre 

właściwości nadprzewodzące a złą jakość krystaliczną, stwierdzono występowanie faz Fe7Se8  

i Fe3O4 [126]. Z badań przy użyciu spektrometru mössbauerowskiego określono, że ilość 

każdej z obcych faz w krysztale T2 nie przekracza około 10 % [126]. Dodatkowo stwierdzono, 

że faza typu Fe7Se8 występuje w postaci małych superparamagnetycznych cząstek [126].  

W pomiarze podatności magnetycznej [94, 101, 113, 127], oporu elektrycznego [6, 113, 125, 

127] i ciepła właściwego [6, 10] w funkcji temperatury uwidacznia się anomalia w okolicach 

120 K. Pojawienie się anomalii jest interpretowane jako wynik przemiany Verveya [128]  

w tlenku żelaza Fe3O4 lub zmiany osi łatwej namagnesowania w heksagonalnym selenku 

żelaza Fe7Se8 [129, 130]. Obecność anomalii w okolicach 120 K stwierdzono również  

w pomiarach rezonansu magnetycznego (MR) [115] dla opisanych kryształów FeTe0,65Se0,35 

(T14 i T36) różniących się jakością krystaliczną. Zaobserwowano również anizotropię 

magnetokrystalograficzną o sześciokrotnej symetrii, co może mieć miejsce, gdy wszystkie 

obszary obcej fazy heksagonalnej (Fe7Se8) są identycznie zorientowane krystalograficznie 

względem siebie [115]. Wynik ten jest zgodny z obserwacjami HRTEM, gdzie stwierdzono 

występowanie porządku polegającego na zorientowaniu krystalograficznym obszarów 

heksagonalnych w tetragonalnej matrycy.  

Obecność faz mniejszościowych, zaobserwowanych przy pomocy transmisyjnej 

mikroskopii elektronowej, uwidacznia się również w wynikach pomiarów SEM, XRD oraz 

podatności magnetycznej. W obrazowaniu skaningowym mikroskopem elektronowym 

zintegrowanym z przystawką EDX stwierdzono kilkukrotnie bardzo dobrze widoczne 

wydzielenia w postaci tlenków żelaza – rysunek 10.  
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Rysunek 10. Obrazy SEM uzyskane przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego z emisją polową 
(typu Schottky) firmy JEOL JSM–7600F, wyposażonego w spektrometr rentgenowski z dyspersją energii INCA 
250 firmy OXFORD.  
 

Widoczne w analizie SEM, duże (kilkadziesiąt mikrometrów) wydzielenia tlenku żelaza (lewy 

panel rysunku 10.) są obserwowane tylko na styku kryształu z krawędzią ampuły. 

Wydzielenia mniejsze (kilka mikrometrów) Fe–O (prawy panel rysunku 10.), występujące  

w matrycy, są szczególnie liczne w początkowej części kryształu (z kapilary ampuły 

Bridgmana).  

W niektórych przypadkach analiza strukturalna XRD wykazuje obecność 

mniejszościowych faz tlenków żelaza i / lub heksagonalnej fazy typu Fe7Se8 – wykres 18. 

Granica detekcji dyfraktometru wynosi około 5 % i tylko w przypadku kryształu T2 

jednoznacznie zidentyfikowano obecność fazy heksagonalnej w większej ilości wynoszącej 

około 10 %.  

 

 
 
Wykres 18. Porównanie dyfraktogramów sproszkowanych kryształów FeTe0,65Se0,35: T14 ( kawałki pochodziły 
z centrum, a – zaraz po otrzymaniu, b – po 20 miesiącach) i T37 (x – z centrum kryształu, k – z końca 
kryształu). Dane uzyskano przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego Siemens D5000. Gwiazdkami 
oznaczono dodatkowe refleksy, przypisywane wydzieleniom Fe–O. Trójkątami oznaczono dodatkowe linie 
Bragga, przypisywane do mniejszościowej fazy o symetrii heksagonalnej typu Fe7(TeSe)8.  
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Pomiary podatności magnetycznej AC przeprowadzone w szerokim zakresie 

temperatur powyżej Tc (do 300 K) uwidaczniają anomalię w okolicach 120 K, jak pokazano na 

wykresie 18. dla kryształu FeTe0,65Se0,35 – T14. Podobne zachowanie zaobserwowano także  

w przypadku kryształów o składzie FeTe0,5Se0,5 [126].  

Obecność fazy uporządkowanej magnetycznie w próbkach stwierdzono również  

w pomiarach pętli histerezy w stanie normalnym – wykres 19.  

 

 
 
Wykres 19. Panel górny: temperaturowa zależność części rzeczywistej podatności magnetycznej AC 
mierzonej w polu zewnętrznym 10 Oe o częstotliwości 10 kHz. Panel dolny: temperaturowa zależność 
namagnesowania zmierzona w 10 kOe w trybie ZFC i FC. W oknie przedstawiono pętlę histerezy 
zarejestrowaną w 200 K (w stanie normalnym) w zakresie pól ± 50 kOe.  
 

Temperaturowe zależności podatności magnetycznej AC i namagnesowania DC badanych 

kryształów FeTe0,65Se0,35, wykazują osobliwość w okolicach 120 K. Anomalię w ~ 120 K 

zaobserwowano również w krysztale FeTe0,5Se0,5 (T2) [126]. Charakter przebiegu krzywych 

namagnesowania badanych kryształów z y = 0,35 i y = 0,5 jest jakościowo podobny  

w zakresie temperatur od ~ 120 K do 300 K. W niższych temperaturach charakter krzywych 

różni się między kryształami o różnym składzie chemicznym. Porównując przebiegi 

podatności magnetycznej obu próbek o składzie FeTe0,65Se0,35 zaobserwowano, że kryształ 
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T14 wykazuje ostrzejsze przejście w okolicach 120 K niż kryształ T37. Podobne zachowanie 

obserwuje się dla krzywych namagnesowania DC. Dodatkowo próbka gorszej jakości 

krystalicznej (T14) charakteryzuje się większą histerezą poniżej 120 K oraz silniejszym 

podbiciem paramagnetycznym. Wartość namagnesowania nasycenia (Ms) w przypadku obu 

kryształów FeTe0,65Se0,35 jest mniejsza niż 1 emu/g natomiast w przypadku kryształów 

FeTe0,5Se0,5 średnio wynosi około 1,5 emu/g. Świadczy to o tym, że obie próbki FeTe0,65Se0,35 

zawierają porównywalne ilości faz mniejszościowych dających wkład do sygnału 

magnetycznego. Wartość namagnesowania nasycenia Fe7Se8 wyznaczona w 80 K wynosi 

około 85 emu/cm3 [130], co odpowiada 14 emu/g. Oszacowano, że maksymalna zawartość 

fazy typu Fe7(TeSe)8 w badanych kryształach z y = 0,35 i y = 0,5 nie przekracza 6 – 10 % 

objętości próbki (przy założeniu, że różnica wartości namagnesowania nasycenia  

w temperaturach nieznacznie różnych od 80 K jest zaniedbywalna). W przypadku tlenku 

żelaza Fe3O4, wartość namagnesowania nasycenia jest zależna od rozmiaru ziarna i maleje 

wraz z wielkością cząstki. Namagnesowanie nanocząstek Fe3O4 o rozmiarze 5 nm w 20 K przy 

10 kOe wynosi około 40 emu/g [131]. Stąd przy podobnych założeniach, jak w przypadku 

fazy typu Fe7(Se,Te)8, otrzymano, że szacunkowa maksymalna zawartość wytrąceń tlenku 

żelaza nie przekracza 4 % objętościowych.  

Przedstawione wyniki badań pokazują, że fluktuacje składu chemicznego w skali 

nanometrycznej są przyczyną występowania obcych faz mniejszościowych (typu Fe7(TeSe)8). 

Obecność tych faz może być przyczyną nieporządku strukturalnego i dlatego może wpływać 

na właściwości stanu nadprzewodzącego. Z analizy HRTEM wynika, że nieporządek przejawia 

się w niejednorodnościach strukturalnych, a szczególnie w połączeniach między różnymi 

fazami oraz w formowaniu się pasm obszarów o różnej strukturze. W rozpatrywanym 

systemie współistnienie tetragonalnej matrycy oraz mniejszościowej fazy heksagonalnej 

może być przejawem niejednorodności układu. Przy podobnej objętości faz 

mniejszościowych w porównywanych kryształach T14 i T37, fakt ich częstszego 

występowania w postaci mniejszych obszarów w kryształach o gorszej jakości powoduje, że 

matryca tetragonalna jest bardziej zdeformowana. Nie można zapominać, że efekt 

porządek / nieporządek ma swoje źródło w kinetyce wzrostu kryształów. Z drugiej strony, 

opisywany wpływ niszczenia nadprzewodnictwa wraz ze wzrostem stężenia żelaza może być 

związany nie tylko z pojawieniem się atomów w położeniach międzywęzłowych, ale również 

ze zmniejszaniem ilości obszarów z deficytem Fe (o stechiometrii 7 : 8), a tym samym 

zmniejszaniem granic między różnymi obszarami, które mogą być niezbędne do powstania 
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stanu nadprzewodzącego. Można przypuszczać, że specyficzne, niejednorodne 

rozmieszczenie jonów w matrycy jest cechą wspólną większości nadprzewodzących 

chalkogenków na bazie żelaza. Wydaje się, że nieporządek powodowany odpowiednio 

rozmieszczonymi, nanometrowymi obszarami o symetrii heksagonalnej jest elementem 

niezbędnym do wzmocnienia efektu nadprzewodnictwa w badanym układzie. Jest to zgodne 

z postulatami szeregu ostatnio opublikowanych prac o niejednorodnościach (nieporządku) 

oraz ich ewentualnym wpływie na właściwości nadprzewodzące chalkogenków żelaza [57, 

104, 132-134].  

 

IV.4. Stosowanie geterów w celu eliminacji zanieczyszczeń tlenkowych  

 

Zaobserwowana osobliwość podatności magnetycznej w okolicy 120 K może 

pochodzić od fazy Fe3O4 oraz od fazy typu Fe7(TeSe)8. W celu ograniczenia możliwości 

formowania się fazy Fe3O4 w procesie wzrostu, przeprowadzono próby zredukowania ilości 

wydzieleń tlenków żelaza w matrycy nadprzewodzących monokryształów Fe–Te–Se. 

Przeprowadzono procesy krystalizacji z użyciem getera. Jako geter stosowany był węgiel  

w postaci odmiany alotropowej – grafitu. Kostka grafitu o masie rzędu kilkudziesięciu 

miligramów była umieszczana w obustronnie otwartym kwarcowym koszyczku o kształcie 

ściętego stożka (długość poniżej 10 mm), który opierał się na przewężeniu wewnętrznej 

ampuły zrobionym na wysokości od ~ 50 do ~ 75 mm od jej dołu. Ze względu na zachodzącą 

reakcję chemiczną między resztkami tlenu a dodanym węglem, w wyniku której powstają 

gazowe produkty tlenków węgla, co wiąże się ze wzrostem ciśnienia panującego  

w zamkniętym naczyniu reakcyjnym, stosowano kwarcowe ampuły o grubości ścianki 2 mm. 

Odległość między ściankami ampuł wynosiła co najmniej 1,5 mm z każdej strony. Długość 

ampuły wewnętrznej po zatopieniu wynosiła do ~ 100 mm, natomiast długość całego układu 

czyli ampuły dwuściennej wynosiła do ~ 120 mm. 

W wyniku przeprowadzonych krystalizacji udało się otrzymać dwie próbki o skrajnie 

różnej jakości krystalicznej (T57 – gorsza jakość oraz T65 – lepsza jakość krystaliczna). 

Otrzymano monokryształy bez wydzieleń tlenków żelaza jak pokazuje obraz z SEM kryształu 

T65 – rysunek 11.  
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Rysunek 11. Obrazy SEM uzyskane przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego z emisją polową 
(typu Schottky) firmy JEOL JSM–7600F, wyposażonego w spektrometr rentgenowski z dyspersją energii INCA 
250 firmy OXFORD. Przedstawiono porównanie matrycy monokryształu uzyskanego w wyniku procesu 
technologicznego z użyciem getera (lewy panel) ze skrajnie bogatym w wydzielenia Fe–O kryształem 
uzyskanym w wyniku procesu technologicznego bez użycia getera (prawy panel).  
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ROZDZIAŁ V. Podstawienia w miejsce żelaza w Fe–Te–Se  

 

Intencjonalne wprowadzenie domieszek jest często stosowaną metodą 

modyfikowania właściwości stanu nadprzewodzącego. Domieszka może modyfikować 

gęstość nośników nadprzewodzących czy strukturę pasmową, indukować zlokalizowany 

moment magnetyczny, zaburzać porządek magnetyczny w podsieci lub całej matrycy oraz 

wzmacniać rozpraszanie nośników. Tym samym podstawienia w miejsce żelaza mogą być 

użyteczne do studiowania mechanizmów nadprzewodnictwa w badanym układzie. 

Powszechnie wiadomo, że konwencjonalne nadprzewodniki metaliczne są niewrażliwe na 

domieszkowanie jonami niemagnetycznymi [135-137]. Zgodnie z postulatem Andersona 

[137], rozpraszanie na domieszce niemagnetycznej w konwencjonalnych nadprzewodnikach 

nie ma wpływu na temperaturę krytyczną oraz gęstość nośników nadprzewodzących. Jednak 

zlokalizowane domieszki magnetyczne niszczą nadprzewodnictwo typu s. W przypadku 

nadprzewodników na bazie żelaza, z uporządkowaną antyferromagnetycznie podsiecią Fe, 

każde podstawienie w pozycję Fe można uznać za podstawienie modyfikujące właściwości 

magnetyczne.  

W publikacji omawiającej największą ilość badanych podstawień żelaza  

w polikrystalicznym Fe–Se, omówiono możliwość substytucji żelaza przez ME = Al, Ti, V, Cr, 

Mn, Co, Ni, Cu, Ga, In, Ba oraz Sm [9]. Materiały otrzymano na drodze syntezy w ciele stałym 

i poddano analizie XRD. Stwierdzono, że spośród wszystkich badanych podstawień, żelaza nie 

podstawiał ind, który tworzył wydzielenia In–Se [9].  

W przypadku baru, jego dziesięcioprocentowa domieszka niszczyła krystaliczność 

układu [9]. Wprowadzenie do selenku żelaza 10 %at Ga czy Sm, jak również 25 %at Al, 

zachowywało strukturę tetragonalną typu PbO. Podstawienie żelaza powyżej 25 %at przez 

gal oraz samar powodowało separację faz. Wszystkie dodatkowe refleksy, które nie 

pochodziły od fazy tetragonalnej, w analizie danych uzyskanych przy użyciu XRD były 

przypisane do fazy heksagonalnej lub selenków metali. Uznano, że wszystkie ze zbadanych 

metali przejściowych (TM = Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu) można podstawić w miejsce żelaza co 

najmniej do 10 %at [9]. Również w innych pracach opisano udane podstawienia Fe w selenku 

żelaza przez Mn [138] oraz Cr [139]. Podstawienie żelaza kobaltem w Fe–Se możliwe było do 

50 %at, czyli w całym przebadanym zakresie [140]. W przypadku miedzi podano, że limit jej 

rozpuszczalności w selenku żelaza zawiera się w przedziale ~ 20 - ~ 30 %at [141].  
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Podstawienie dziesięcioma procentami atomowymi Ti, V i Cr w miejsce żelaza 

całkowicie zniszczyło nadprzewodnictwo w Fe–Se:ME [9], ale domieszkowanie Cr  

w przedziale 1 - 3 %at podwyższało Tc
onset wraz ze wzrostem stężenia chromu [139].  

W przypadku nieizowalencyjnych jonów 10 %at glinu i 20 %at galu zaobserwowano 

obniżenie temperatury krytycznej w pomiarze transportu elektrycznego (Tc
res,onset) 

odpowiednio do 8,5 K i 6,8 K [9]. Dziesięć procent atomowych izowalencyjnego baru, 

nieznacznie podwyższyło temperaturę krytyczną Tc
res,onset do 10,6 K [9]. Zaskakującym był 

wynik podstawienia 10 %at żelaza trójwartościowym, magnetycznym samarem, który 

również spowodował podwyższenie Tc
res,onset do 10,6 K [9]. Równie zaskakującym wynikiem 

było podstawienie żelaza manganem do 30 %at, którego dodanie tylko nieznacznie 

podwyższyło oporność w stanie normalnym i nieznacznie obniżyło temperaturę krytyczną,  

a nawet przy podstawieniu 10 i 20 %at podwyższało Tc
res,onset [9, 138].  

 Bardzo silny wpływ na niszczenie nadprzewodnictwa w Fe–Se, wykazywały tylko trzy 

jony metali przejściowych podstawiające żelazo, TM = Co, Ni i Cu [9, 11, 138, 140-142]. 

Zaistniały jednak niespójności, co do ilości wprowadzonego jonu podstawiającego Fe, która 

niszczy nadprzewodnictwo. W przypadku podstawienia żelaza kobaltem, zanotowano spadek 

temperatury krytycznej Tc
res,onset do 10 K przy 5 %at podstawienia żelaza kobaltem, a przy 

10 %at Co wartość Tc
res,onset wynosiła 5 K [10]. W pomiarze podatności magnetycznej AC, 

polikrystaliczna próbka o składzie nominalnym Fe0,92Co0,08Se wykazywała Tc
onset = 8,4 K [11]. 

Dane uzyskane z pomiarów transportu elektrycznego dla zaledwie 2,5 %at Co 

podstawiającego Fe świadczyły o zdecydowanie niższej wartości temperatury krytycznej 

Tc
res,onset wynoszącej 2 K [140]. Podobnie silny wpływ na podstawienie żelaza niklem 

zaobserwowano dla 1 %at podstawienia, spowodowało to obniżenie Tc
res,onset do 2 K i brak 

nadprzewodnictwa w badanym zakresie temperatur, powyżej 2 K dla 4 %at Ni w Fe–Se [142]. 

Natomiast Fe0,95Ni0,05Se w pomiarach transportu elektrycznego charakteryzowało się 

Tc
res,onset wynoszącą 10 K, przy czym próbki z 10 i 20 %at podstawienia Ni nie wykazywały 

właściwości nadprzewodzących [10]. Podstawienie miedzi w pozycje Fe powodowało zmianę 

charakteru krzywej oporności z nadprzewodzącego dla 2 %at podstawienia na 

półprzewodnikowy dla 3 %at Cu [9, 138, 141]. Jednakże pokazano, że pomiar podatności 

magnetycznej DC świadczy o braku nadprzewodnictwa objętościowego już nawet dla 1,5 %at 

podstawienia Cu [141].  

 Możliwość podstawienia jonami metali przejściowych (TM = Mn, Co, Ni, Cu, Zn)  

w miejsce żelaza sprawdzano również w polikrystalicznym FeTe0,5Se0,5 [143, 144]. Na 
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podstawie badań XRD stwierdzono jednofazowość próbek z 5 %at Mn, Co, Ni i Cu [143]. 

Podobnie jak w selenku żelaza, cynk (5 %at) nie podstawiał żelaza, tworząc wydzielenia ZnSe 

[143].  

Na podstawie badań podatności magnetycznej i transportu elektrycznego 

stwierdzono, że podstawienie pięcioma procentami atomowymi manganu  

w FeTe0,5Se0,5 wpływa nieznacznie na właściwości nadprzewodzące [143] (analogicznie jak 

substytucja w Fe–Se [9, 138]).  

W przypadku podstawienia żelaza przez 5 %at kobaltu również stwierdzono brak 

wpływu substytucji na właściwości nadprzewodzące [143]. Wynik ten jest sprzeczny  

z innymi uzyskanymi dla systemu Fe–Se [9, 11, 140], jak również z wynikami podstawień  

w FeTe0,5Se0,5 [144, 145], gdzie stwierdzono znaczące niszczenie nadprzewodnictwa pod 

wpływem podstawienia żelaza kobaltem. Silny wpływ substytucji na niszczenie 

nadprzewodnictwa bezsprzecznie odnotowano tylko dla jonów Ni i Cu [143-145]. Wszystkie 

opisane powyżej próby podstawień żelaza w układzie Fe–(Te)–Se były przeprowadzone dla 

polikrystalicznych próbek otrzymanych na drodze syntezy w ciele stałym [9, 10, 11, 138, 

140-145] lub przez przetopienie [141]. Prowadzono również badania możliwości substytucji 

żelaza jonami Mn (2 %at) w monokryształach FeTe0,5Se0,5 [146]. Na podstawie badań 

strukturalnych stwierdzono jednofazowość próbki. Dane uzyskane w wyniku pomiarów 

podatności magnetycznej DC świadczyły o polepszeniu właściwości nadprzewodzących 

otrzymanego materiału FeTe0,5Se0,5:Mn [146].  

Opisywany w literaturze wpływ podstawień na właściwości nadprzewodzące 

otrzymanych związków Fe–Se:ME był zaskakujący i tym samym stanowił inspirację do 

podjęcia badań możliwości substytucji oraz wpływu podstawienia na właściwości 

nadprzewodzące monokryształów Fe1–zMEzTe0,65Se0,35.  

 

 V.1. Badania możliwości podstawienia metalu ME w miejsce żelaza  

 

 W celu sprawdzenia możliwości substytucji w systemie Fe–Te–Se jako 

monokrystaliczną matrycę wzorcową wybrano jednofazowy związek FeTe0,65Se0,35. Dzięki 

możliwości otrzymania dobrych jakościowo monokryształów, używając do ich charakteryzacji 

SEM/EDX można było stwierdzić, czy dana domieszka wchodzi do matrycy podstawiając 

któryś z jonów, czy też nie. Przeprowadzono krystalizacje metodą Bridgmana z próbą 

częściowej substytucji jonów żelaza przez następujące pierwiastki: Mg, Al, Ti, V, Cr, Mn, Co, 
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Ni, Cu, Zn, Ga, Sr, Mo, Cd, In, Nd, Hg oraz Pb. W pierwszej kolejności przeprowadzano analizę 

powierzchni SEM oraz jakościową i ilościową analizę składu chemicznego (EDX) 

monokrystalicznej matrycy i ewentualnych inkluzji. Na rysunku 12. przedstawiono 

wydzielenia z matrycy w postaci różnych związków jonów niepodstawiających żelaza.  

 

 

 
 
Rysunek 12. Wydzielenia z matrycy związków jonów Mg, V, Mn, Zn, Ga, Mo, In, Hg, Pb (wymienione kolejno 
od lewej do prawej, od góry do dołu), które nie podstawiają się w miejsce żelaza. Obrazy SEM uzyskane 
zostały przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego z emisją polową (typu Schottky) firmy JEOL 
JSM–7600F, wyposażonego w spektrometr rentgenowski z dyspersją energii INCA 250 firmy OXFORD.  
 

W przypadku jonów Al, Ti, Cr, Sr i Nd, które również nie podstawiają żelaza, nie 

obserwuje się inkluzji w matrycy, a jedynie wydzielenia na końcu kryształu. Na zdjęciach SEM 

(rysunek 13.) przedstawiono przykłady wydzieleń związków glinu, tytanu oraz chromu 

dotransportowane wraz z frontem krystalizacji do końca kryształu.  
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Rysunek 13. Wydzielenia na końcu kryształu związków jonów Al, Ti, Cr (wymienione kolejno od lewej do 
prawej), które nie podstawiają się w miejsce żelaza. Obrazy SEM uzyskane zostały przy użyciu elektronowego 
mikroskopu skaningowego z emisją polową (typu Schottky) firmy JEOL JSM–7600F, wyposażonego  
w spektrometr rentgenowski z dyspersją energii INCA 250 firmy OXFORD.  
 

Jony, które nie podstawiają żelaza, tworzą wydzielenia czy to w matrycy, czy na końcu 

kryształu i mogą reagować ze składnikami kryształu. Ponieważ układ, w którym ma miejsce 

reakcja jest zamknięty, zachodzące reakcje konkurencyjne powodują zmianę składu 

monokrystalicznej matrycy. Tym samym wpływają one na zmianę wartości stałych sieci  

i temperatury krytycznej. Obserwowane zmiany są przyczyną podawanych w literaturze 

błędnych interpretacji możliwości podstawienia. Bazowanie tylko i wyłącznie na pomiarach 

dyfrakcyjnych i pomiarach transportu elektrycznego lub namagnesowania w funkcji 

temperatury polikrystalicznych próbek może skutkować wyciąganiem błędnych wniosków. 

Dopiero zastosowanie punktowej mikroanalizy jakościowego i ilościowego składu 

chemicznego monokrystalicznej matrycy dostarcza niezafałszowanych informacji na temat 

możliwości zachodzenia ewentualnej substytucji.  

Ze względu na liczne prace dotyczące substytucji manganu, szczególnie dokładnie 

zbadano możliwość jego podstawienia w miejsce żelaza. W wyniku przeprowadzonych prób 

domieszkowania stwierdzono, że jony Mn nie występują w matrycy, a pojawiają się tylko  

w wydzieleniach, typu MnSe i (FeMn)2O3. Wzrost stężenia Mn powoduje przesunięcie  

w składzie (Se/Te) – tworzenie mniejszościowej fazy MnSe implikuje wzrost zawartości Te  

w matrycy. Pomiary SEM/EDX przeprowadzone na próbkach o składzie wyjściowym 

Fe:Mn:Te:Se równym 0,95 : 0,05 : 0,65 : 0,35 oraz 0,8 : 0,2 : 0,65 : 0,35, stwierdzają obecność 

eliptycznych wydzieleń (MnFe)2O3 o wielkości kilkunastu mikrometrów (rysunek 12., górny 

rząd prawa strona). Ponadto w obrazie SEM, w niektórych miejscach poza obszarami 

jasnymi, widoczne są też obszary ciemniejsze, co świadczy o niehomogeniczności 

otrzymanych kryształów. Analiza EDX matrycy wykazuje obecność tylko atomów Fe, Se i Te 

oraz zmianę składu z Fe1,09Te0,69Se0,31 na Fe1,04Te0,78Se0,22 wraz ze wzrostem stężenia 

dodawanego Mn z 5 %at do 20 %at. Obszary ciemnych kropek o średnicy do 1 μm zawierają 
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do ~ 4 %at Mn, ale nie można jednoznacznie określić składu ilościowego, ponieważ 

informacja zbierana jest również z otoczenia o średnicy do ~ 4μm. Analiza XRD pokazuje 

wzrost wartości stałych sieci c, które średnio wynoszą 6,104 Å dla pięcioprocentowego 

dodatku Mn, 6,120 Å dla 10 %at domieszki i 6,162 Å dla próbki z zawartości 20 %at Mn. 

Wzrost wartości stałej c jest spowodowany wzrostem stężenia telluru w matrycy. 

Dodatkowo zaobserwowano występowanie kubicznej fazy MnSe (grupa przestrzenna Fm3m) 

o średniej wartości stałej sieci 5,470 Å. Obliczona wartość stałej sieci jest nieznacznie większa 

od literaturowej dla MnSe, co sugeruje możliwość nieznacznego podstawienia selenu 

tellurem. Wpływ dodatku Mn oraz wywołanych przez niego zmian na temperaturę krytyczną 

przedstawia wykres 20.  

 

 
 
Wykres 20. Temperaturowa zależność części urojonej (panel górny) i części rzeczywistej (panel dolny) 
podatności magnetycznej AC kryształów FeTe0,65Se0,35 : Mn. Pomiar przeprowadzono w polu 1 Oe  
o częstotliwości 10 kHz.  
 

Próby substytucji Fe cynkiem podobnie jak w przypadku manganu prowadzą do 

powstania wydzieleń selenku cynku, co powoduje zwiększenie stężenia telluru w matrycy. 

Dodanie tytanu, kadmu oraz indu prowadzi odpowiednio do powstawania wydzieleń Ti–Te, 
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Cd–Te z niewielką domieszką Se i InTe. W przypadku molibdenu wydzielają się związki  

o średnim składzie Mo(Te0,35Se0,65)2. Dodanie ołowiu, rtęci czy chromu prowadzi do 

formowania związków typu Pb(Hg,Cr)–Fe–Te, a wanad i gal tworzą międzymetaliczne 

związki, odpowiednio V0,65Fe0,35 i Fe0,4Ga0,6. Magnez wchodzi w reakcję z kwarcem ampuły 

Bridgmana tworząc wydzielenia typu Mg–Si–O, w których dodatkowo wykryto obecność Na  

i K. Podobnie glin ma tendencję do formowania związków typu Al–Si–Fe.  

Podsumowanie dotyczące składów matrycy oraz wydzieleń niepodstawiających 

jonów żelaza przedstawia tabela 2.  

 

Tabela 2. Dane dla wybranych próbek FeTe0,65Se0,35:ME. Odpowiednie kolumny zawierają opis próbki (symbol 
chemiczny oraz ilość dodanej domieszki - %at domieszki), skład chemiczny (wyznaczony z analizy SEM/EDX) 
matrycy oraz wydzieleń.  
 

%at domieszki Skład matrycy EDX  Inkluzje  

5 %at Zn Fe1.01Te0.69Se0.31 ZnSe 

5 %at Mn Fe1.09Te0.69Se0.31 
MnSe+(FeMn)2O3 

20 %at Mn Fe1.04Te0.78Se0.22 

5 %at Cd Fe1.03Te0.66Se0.34 CdTe1–xSex 

2 %at In FeTe0.65Se0.35 In–Te 

5 %at Mo Fe1.15Te0.77Se0.32 Mo(Te0.3Se0.7)2+Mo(Te0.4Se0.6)2 

2 %at Pb Fe1.05Te0.7Se0.3 Fe–Pb–Te 

2 %at Hg Fe0.99Te0.67Se0.33 Fe–Hg–Te 

5 %at V Fe1.07Te0.68Se0.32 V0.65Fe0.35 

1 %at Ga Fe0.97Te0.66Se0.34 Fe0.4Ga0.6:O 

5 %at Mg Fe1.03Te0.66Se0.34 Mg0.55Si0.45:Na:K:O 

1 %at Al Fe1.01Te0.66Se0.34 

precypitacje związków zawierających domieszkę na górze 
wlewka  

5 %at Ti Fe1.05Te0.67Se0.33 

5 %at Cr Fe1.05Te0.66Se0.34 

1 %at Sr Fe1.01Te0.66Se0.34 

1 %at Nd Fe1.04Te0.67Se0.33 

 

Dodatkowo zbadano wpływ zanieczyszczeń związkami Ti, Ga, Mo, Cd i Hg na 

temperaturę krytyczną. Dodanie Mo, podobnie jak Mn silnie wpływało na Tc. 

Zanieczyszczenia Cd nie powodowały zauważalnych zmian. Rtęć i gal powodowały 

nieznaczny wzrost Tc a ich obecność w składzie wyjściowym sprzyjała separacji faz 

(wykres 21.).  
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Wykres 21. Temperaturowa zależność części urojonej (panel górny) i części rzeczywistej (panel dolny) 
podatności magnetycznej AC kryształów FeTe0,65Se0,35:TM. Pomiar przeprowadzono w polu 1 Oe  
o częstotliwości 10 kHz.  
 

Tytan nie wbudowuje się w matrycę monokrystaliczną i nie tworzy w niej wydzieleń, 

tylko jest wypychany ponad front krystalizacji na górę kryształu. Zanieczyszczenia tytanem 

nie powodowały również zmian w przebiegach temperaturowych zależności podatności 

magnetycznej (wykres 22.). Ze względu na reaktywność tlenu i tytanu w temperaturach 

krystalizacji można rozważać wykorzystanie Ti jako getera.  
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Wykres 22. Temperaturowa zależność części urojonej (panel górny) i części rzeczywistej (panel dolny) 
podatności magnetycznej AC kryształów Fe0,95Te0,65Se0,35 : 5 %at Ti. Pomiar przeprowadzono w polu 1 Oe  
o częstotliwości 10 kHz.  
 

Spośród wszystkich zbadanych podstawień jedynie jony kobaltu, niklu i miedzi 

wbudowują się w monokrystaliczną matrycę, podstawiając się w miejsce żelaza i tworząc 

system Fe–TM–Te–Se opisany w kolejnym podrozdziale.  

 

V.2. Wpływ podstawienia żelaza metalem przejściowym TM na właściwości 

strukturalne  

 

W wyniku przeprowadzonych procesów krystalizacji uzyskano kryształy, których 

jakość krystaliczna wyrażana przez wartość Δω wynosiła średnio ~ 2’.  
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Rysunek 14. Zdjęcie otrzymanego monokryształu Fe–Cu–Te–Se, którego krystalograficzna oś c jest 
prostopadła do kierunku wzrostu.  

 

 Na podstawie badań SEM/EDX oraz XRD stwierdzono, że substytucja Ni oraz Cu do 

20 %at nie powoduje żadnej zauważalnej separacji faz. W przypadku Co w analizie SEM/EDX 

w kryształach ze stężeniem pierwiastka większym niż 10 %at zauważa się wydzielenia 

Co-Fe-Te. Zachodząca konkurencyjna reakcja kobaltu z tellurem powoduje, że limit 

rozpuszczalności Co w systemie Fe–Co–Te–Se wynosi około 15 %at. Tetragonalna struktura 

krystalograficzna jest zachowana w przypadku wszystkich trzech podstawień, co ilustruje 

porównawczy wykres 23. z dyfraktogramami próbek czystych i domieszkowanych do 20 

procent atomowych. Wszystkie otrzymane kryształy, podstawione Co i Ni, miały srebrny, 

metaliczny połysk (podobnie jak czyste Fe–Te–Se). Kryształy podstawione miedzią powyżej 

~ 5 %at charakteryzowały się metalicznym, złotym kolorem (rysunek 14.).  
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Wykres 23. Porównanie dyfraktogramów sproszkowanych kryształów FeTe0,65Se0,35 o różnej jakości 
krystalicznej (T14 i T37) z dyfraktogramami kryształów Fe1–zTMzTe0,65Se0,35 (TM = Co, Ni i Cu). Dane uzyskano 
przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego Siemens D5000. Gwiazdkami oznaczono dodatkowe refleksy, 
przypisywane wydzieleniom Fe–O.  
 

Wyniki analizy składu (SEM/EDX) oraz analizy strukturalnej (XRD) zebrano  

w tabelach 11. - 13., zamieszczonych w Załączniku. Na podstawie otrzymanych danych 

krystalograficznych, stwierdzono liniowy spadek wartości stałej sieci c wraz ze wzrostem 

stężenia jonów podstawiających żelazo. Nie stwierdzono natomiast systematycznych zmian 

wartości stałej sieci a. Zmianę wartości stałych c w funkcji stężenia podstawień Co, Ni i Cu 

ilustruje wykres 24.  

 



Gawryluk D. J.  

 78 

 
 
Wykres 24. Zależność stałych sieci c w funkcji wyznaczonego w analizie SEM/EDX stężenia podstawień  
z w monokrystalicznych próbkach Fe1–zTMzTe0,65Se0,35.  
 

Największe zmiany wartości stałych sieci c zaobserwowano w przypadku podstawienia Cu. 

Najmniejszy wpływ na zmiany stałych sieci c ma substytucja Co.  

 

V.3. Badania segregacji składników w układzie Fe/TM/Te/Se  

 

Na podstawie wstępnej analizy XRD fragmentów z początków i z końców 

otrzymanych monokryształów o największym badanym stężeniu podstawień Cu i Ni nie 

stwierdzono segregacji TM/Fe ani Te/Se. W celu dokładnego zbadania czy segregacja ma 

miejsce, wykonano pomiary SEM/EDX oraz XRD wybranych próbek, pochodzących z różnych 

miejsc kryształów (podobnie jak miało to miejsce w badaniach układu Fe–Te–Se - Rozdział 

IV.2.) Do badań wybrano kryształy o następujących składach nominalnych: 

Fe0,9Co0,1Te0,65Se0,35 (Co13), Fe0,8Ni0,2Te0,65Se0,35 (Ni4), Fe0,8Cu0,2Te0,65Se0,35 (Cu5). Kryształy te 

były podstawiane niklem i miedzią o największym stężeniu wprowadzonego podstawienia. 

Ze względu na limit rozpuszczalności kobaltu wynoszący 15 %at oraz pojawiające się 

wydzielenia związków kobaltu z tellurem przy podstawieniu powyżej dziesięciu procent 
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atomowych, do szczegółowych badań wybrano próbkę, w której nie obserwowano wydzieleń 

związków Co. Kierunek frontu krystalizacji w stosunku do osi krystalograficznych w badanych 

kryształach przedstawiał się następująco: Fe0,9Co0,1Te0,65Se0,35 (Co13): płaszczyzna typu (101) 

równoległa do kierunku wzrostu; Fe0,8Ni0,2Te0,65Se0,35 (Ni4) oraz Fe0,8Cu0,2Te0,65Se0,35 (Cu5): oś 

c prostopadła do kierunku wzrostu. Pomiary były wykonywane w czterech miejscach 

kryształu odpowiednio: na początku kryształu (oznaczone jako p) – kawałki o średnicy 1 mm  

i mniejsze wydobyte z kapilary ampuły Bridgmana; na środku (oznaczone jako x), czyli 

fragmenty z okolicy centrum, z których to obszarów wydzielano kawałki do badań innych 

właściwości fizycznych czy chemicznych; w centrum kryształu (oznaczone jako s) oraz na 

końcu kryształu (oznaczone jako k). Wyniki otrzymane przy zastosowaniu powyżej opisanej 

metodologii przedstawiono w tabeli 3.  

 

Tabela 3. Dane dla wybranych fragmentów z różnych miejsc (z początków (p), środków (s), z okolic centrum 
(x) oraz końców (k)) wzdłuż kierunku wzrostu wyselekcjonowanych próbek Fe1–zTMzTe0,65Se0,35. Odpowiednie 
kolumny zawierają numer próbki, skład chemiczny wyznaczony z analizy SEM/EDX, stałe sieci a i c 
krystalograficznej fazy tetragonalnej typu P4/nmm przy założeniu jej 100% udziału w próbce.  
 

Nr próbki Skład EDX a [Å] c [Å] 

Co13x Fe0,93Co0,11Te0,66Se0,34 3,7996 6,0662 

Co13p Fe0,94Co0,12Te0,69Se0,31 – 6,0701 

Co13s Fe0,86Co0,10Te0,63Se0,37 – 6,0649 

Co13k Fe0,91Co0,04Te0,58Se0,42 – 6,0775 

Co13
mediana

 Fe0,91Co0,10Te0,63Se0,37 3,7996 6,0701 

Ni4x Fe0,87Ni0,21Te0,64Se0,36 3,8015 6,0288 

Ni4p Fe0,88Ni0,22Te0,67Se0,33 – 6,0345 

Ni4s Fe0,86Ni0,21Te0,65Se0,35 – 6,0265 

Ni4k Fe0,82Ni0,15Te0,57Se0,43 – 6,0275 

Ni4
mediana

 Fe0,86Ni0,21Te0,65Se0,35 3,8015 6,0281 

Cu5x Fe0,84Cu0,21Te0,65Se0,35 3,8032 6,0272 

Cu5p Fe0,91Cu0,24Te0,69Se0,31 – 6,0462 

Cu5s Fe0,85Cu0,22Te0,63Se0,37 – 6,0038 

Cu5k Fe0,51Cu0,61Te0,71Se0,29 – 6,0250 

Cu5
mediana

 Fe0,85Cu0,24Te0,69Se0,31 3,8032 6,0250 

 

Linie pochodzące od żelaza i kobaltu w widmie uzyskanym metodą EDX przekrywają 

się. Procentowe zawartości pierwiastków określono dokonując dekonwolucji widma, 

korzystając z wcześniejszych wyników badań monokryształów FeTe0,65Se0,35. Dlatego też limit 

detekcji Co jest w tym przypadku mniejszy niż w przypadku innych podstawień,  

a dane są obarczone większym błędem. Początek kryształu Fe0,9Co0,1Te0,65Se0,35 (Co13p) jest 

bogatszy o ~ 4 %at żelaza i telluru oraz o ~ 2 %at kobaltu, w stosunku do stechiometrii 

wyjściowej. Dodatkowo zaobserwowano wydzielenia typu Fe–Si–O. Wyznaczony skład 

chemiczny fragmentu Co13x jest zbliżony do składu nominalnego, a różnice wynoszą do ~ 3 
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procent atomowych. Podobnie jest w przypadku kawałka Co13s kryształu o składzie 

nominalnym Fe0,9Co0,1Te0,65Se0,35, z wyjątkiem różnic w zawartości żelaza, dla którego 

zaobserwowano około sześcioprocentowy niedobór. Na końcu kryształu stwierdzono 

wyraźny deficyt kobaltu o ~ 6 %at oraz telluru o ~ 7 %at. Uzyskane wyniki wskazują na 

spadek stężenia kobaltu oraz wzrost stężenia selenu między początkiem, a końcem kryształu. 

Nie zaobserwowano systematycznych zmian stężenia żelaza wzdłuż kierunku wzrostu 

badanej próbki Fe–Co–Te–Se. Natomiast średni skład wyznaczony przy użyciu SEM/EDX 

zgadza się z nominalnym.  

W przypadku monokryształu Fe0,8Ni0,2Te0,65Se0,35 stężenie Fe, Ni i Te zmienia się 

liniowo, malejąc od początku do końca kryształu wzdłuż jego kierunku wzrostu, a różnice 

wynoszą maksymalnie do ~ 8 %at. W przypadku niklu, telluru i selenu dopiero na końcu 

kryształu różnica w stężeniu między składem początkowym a wyznaczonym przekracza 

2 %at.  

W badanych próbkach Cu5 stwierdzono spadek stężenia Fe między początkiem 

kryształu, a jego końcem. Różnica stężeń nominalnego i wyznaczonego dla miedzi, telluru  

i selenu we fragmentach oznaczonych x, p oraz s nie przekraczała czterech procent 

atomowych, a w przypadku żelaza wynosiła nawet do 11 %at.  

Podsumowując, w badanych domieszkowanych kryształach zauważono 

występowanie segregacji, szczególnie Fe/TM. Tylko na końcach kryształów zaobserwowano 

znaczące odstępstwa od składu nominalnego. Natomiast próbki, które wykorzystano do 

badań innych właściwości, pochodzące ze środka kryształów (miejsca oznaczone x i s) 

wykazywały tylko niewielkie odstępstwa od składu nominalnego. Ze względu na 

równocześnie zachodzące zmiany w stosunkach stężeń Fe/TM i Te/Se, obserwacja zmian 

wartości stałej sieci c w różnych miejscach kryształu może dostarczać błędnych informacji na 

temat segregacji oraz jej kierunku. Tylko eksperyment przy użyciu analizy SEM/EDX 

dostarczył wiarygodnej ewidencji o występującej w badanym systemie Fe–TM–Te–Se 

segregacji. Wystąpienie różnic w ilościowym składzie chemicznym w zależności od położenia 

w krysztale powoduje trudności w interpretacji otrzymanych wyników.  
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V.4. Wpływ podstawienia Fe na temperaturę krytyczną w układzie Fe–TM–Te–Se 

 

 Przebiegi krzywych zmiennoprądowej podatności magnetycznej (AC) kryształów 

FeTe0,65Se0,35, domieszkowanych kobaltem, niklem bądź miedzią przedstawiają wykresy 

od 25. do 27.  

 

 
 
Wykres 25. Temperaturowa zależność części urojonej (panel górny) i części rzeczywistej (panel dolny) 
podatności magnetycznej AC monokryształów Fe1–zCozTe0,65Se0,35. Pomiary przeprowadzono w polu  
o amplitudzie 1 Oe o częstotliwości 10 kHz.  
 

Na podstawie pomiarów zmiennoprądowej podatności magnetycznej AC stwierdzono, że 

stężenie 5 %at podstawienia kobaltu powoduje praktycznie całkowity zanik 

nadprzewodnictwa. Wszystkie otrzymane kryształy podstawione Co o stężeniu powyżej 

4,5 %at są nienadprzewodzące w badanym zakresie temperatur powyżej 2 K (wykres 25.). 

Obserwuje się również proporcjonalne osłabienie sygnału diamagnetycznego wraz ze 

wzrostem stężenia kobaltu. W nienadprzewodzących próbkach zauważa się jednak śladowy 

wkład diamagnetyczny w postaci zarysowującego się przejścia i obniżenie wielkości sygnału, 

co najprawdopodobniej związane jest z lokalnymi niejednorodnościami dyfuzji Co. Zebrane 
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dane uzyskane na podstawie pomiarów podatności magnetycznej AC kryształów  

z podstawieniem kobaltem zawiera tabela 11. zamieszczona w Załączniku. Próbki 

zawierające kobalt wykazują prawie liniowy spadek wartości Tc
onset wraz ze wzrostem 

stężenia jonu podstawiającego wyznaczonym z pomiarów SEM/EDX - wykres 28.  

 

 
 
Wykres 26. Temperaturowa zależność części urojonej (panel górny) i części rzeczywistej (panel dolny) 
podatności magnetycznej AC monokryształów Fe1–zNizTe0,65Se0,35. Pomiary prowadzono w polu o amplitudzie 
1 Oe o częstotliwości 10 kHz. Wstawione okno przedstawia porównanie podatności magnetycznej kryształów 
– czystego i podstawionego Ni o podobnej jakości krystalograficznej (Δω ~ 6 arc min).  

 

Stwierdzono, że podstawienie niklem ma silniejszy wpływ na zanik nadprzewodnictwa niż 

kobaltem. Wszystkie kryształy podstawione Ni o stężeniu powyżej 1,5 %at są 

nienadprzewodzące w temperaturach powyżej 2 K, co wykazują pomiary podatności 

magnetycznej AC (wykres 26.). Ponadto zaobserwowano zmniejszenie się sygnału 

diamagnetycznego wraz ze wzrostem stężenia domieszki. Podobnie jak w przypadku 

substytucji kobaltem, w nienadprzewodzących próbkach zauważa się śladowy wkład 

diamagnetyczny. Zebrane dane uzyskane na podstawie pomiarów podatności magnetycznej 

AC kryształów Fe-Ni-Te-Se zawiera tabela 12. w Załączniku. Próbki z niklem wykazują spadek 
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wartości Tc
onset wraz ze wzrostem stężenia domieszki wyznaczonym z pomiarów SEM/EDX, 

jednakże odnotowano odstępstwa od liniowości – wykres 28.  

 

 
 
Wykres 27. Temperaturowa zależność części urojonej (panel górny) i części rzeczywistej (panel dolny) 
podatności magnetycznej AC monokryształów Fe1–zCuzTe0,65Se0,35. Pomiary prowadzono w polu o amplitudzie 
1 Oe o częstotliwości 10 kHz. 

 

W przypadku substytucji miedzią zaobserwowano dwa różne rodzaje wpływu domieszki Cu 

na wartość temperatury krytycznej. Część kryształów domieszkowanych Cu powyżej 1 %at 

była nienadprzewodząca w całym badanym zakresie temperatur, a część próbek  

z zawartością miedzi nawet do 2,5 %at wykazywała właściwości nadprzewodzące 

(wykresy 27. i 28.). Próbki o identycznym składzie charakteryzowały się temperaturą 

krytyczną różniącą się nawet o 8 K. Uzyskane wyniki wskazują, że jony miedzi mogą najsilniej 

wpływać na zanik nadprzewodnictwa spośród rozpatrywanych domieszek. Przyczyną różnic 

we właściwościach fizycznych próbek o identycznych składach nominalnych są 

prawdopodobnie niejednorodności składu chemicznego w kryształach związane  

z występującą segregacją pierwiastków składowych. Różnice w wartościach Tc
onset przy 

identycznej zawartości miedzi mogą być również związane z nierównomiernym obsadzeniem 
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pozycji Fe1 lub Fe2 w krysztale. Zebrane dane uzyskane na podstawie pomiarów podatności 

magnetycznej AC kryształów domieszkowanych miedzią zebrano w Załączniku w tabeli 13. 

Zależność temperatury krytycznej w funkcji stężenia domieszki Co, Ni oraz Cu 

wyznaczonego z pomiarów SEM/EDX przedstawiono na wykresie 28. Dla każdej z trzech 

rozpatrywanych domieszek stwierdzono monotoniczną zmianę temperatury krytycznej ze 

zmianą wartości stałej sieci c. W przypadku stałej sieci a nie znaleziono takiej korelacji.  

 

 

 

Wykres 28. Zależność między stężeniem domieszki wyznaczonym przy użyciu SEM/EDX (zEDX) a temperaturą 

krytyczną Tc
onset

.  

 

Podsumowując, stwierdzono brak nadprzewodnictwa w kryształach 

domieszkowanych Cu o stężeniu powyżej 1 %at, 2,5 %at Ni i 4,5 %at Co. Podobne 

zachowanie jakościowe wpływu stężenia domieszki na wartość temperatury krytycznej 

zaobserwowano w pomiarach transportu elektrycznego. Wyznaczony z pomiarów transportu 

elektrycznego współczynnik zmiany wielkości temperatury krytycznej w funkcji stężenia 

(dTc/dz) domieszki wynosi w przypadku podstawień kobaltu 1,3 K/%at Co. Stwierdzono, że  

w przypadku niklu i miedzi współczynnik ten jest około dwa do czterech razy większy. Są to 
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wartości nieznacznie mniejsze od tych wyznaczonych z pomiarów podatności magnetycznej 

AC – w przypadku kobaltu dTc/dz = ~ 1,4 K/%at Co. Podana w literaturze wartość 

współczynnika dTc/dz dla Fe1–zCozTe0,6Se0,4 (0 ≤ z ≤ 0,04) jest dwa razy mniejsza i wynosi 

0,75 K/%at Co [147].  

Każda z rozpatrywanych domieszek, podstawiająca jon żelaza i mająca inny spin niż 

spin żelaza, może wprowadzać nieporządek do podsieci magnetycznej, tym samym 

zaburzając porządek magnetyczny i powodując tłumienie nadprzewodnictwa. Nie można też 

wykluczyć zmiany koncentracji nośników nadprzewodzących na skutek różnych 

walencyjności domieszki w stosunku do walencyjnośći żelaza.  
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ROZDZIAŁ VI. Wpływ ciśnienia na właściwości stanu nadprzewodzącego  

 

VI.1. Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na parametry termodynamiczne stanu 

nadprzewodzącego  

 

Temperatura krytyczna nadprzewodzącego Fe–Se wzrasta pod wpływem 

zewnętrznego ciśnienia (P) z ~ 8,5 K w 0 kbar do 36,7 K pod wysokim ciśnieniem [32-44].  

W przypadku Fe–Te–Se, w którym częściowe podstawienie telluru w miejsce selenu 

powoduje wzrost Tc do ~ 14 K, zaobserwowano wzrost Tc do 26,2 K w pod ciśnieniem 

20 kbar, zaś wyższe ciśnienie powodowało spadek Tc i zanik nadprzewodnictwa [88, 148, 

149]. W układzie K(Cs)–Fe–Se zaobserwowano spadek wartości Tc pod wpływem ciśnienia  

i całkowite stłumienie nadprzewodnictwa w 90 kbar w przypadku interkalacji potasem  

i w 80 kbar przy interkalacji cezem. Zewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne nie tylko 

podwyższało Tc, ale również indukowało nadprzewodnictwo w nienadprzewodzącym Fe–Se  

z domieszką Cu (3 i 4 %at). Temperatura krytyczna (Tc) dla próbki selenku żelaza z 4 %at 

domieszki miedzi wynosiła 6 K pod ciśnieniem 1,5 GPa i wzrastała do maksymalnej wartości 

31,3 K w 7,8 GPa dla całego badanego zakresu ciśnień do 13,7 GPa [150].  

Wpływ ciśnienia na Hc2 badany był dotąd tylko dla Fe–Se [34]. W układach 

nadprzewodzących chalkogenków żelaza, poza badaniami wpływu ciśnienia zewnętrznego na 

Tc i Hc2, nie prowadzono żadnych badań wpływu ciśnienia ani na Hc1 ani na jc. Dla 

monokryształów Fe–Te–Se nie prowadzono dotychczas pomiarów wpływu ciśnienia na inne 

niż Tc parametry termodynamiczne.  

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu zewnętrznego ciśnienia na 

wielkość oraz anizotropię podstawowych parametrów stanu nadprzewodzącego, tj. na 

wartość temperatury krytycznej (Tc), wartość i anizotropię górnego (Hc2) i dolnego (Hc1) pola 

krytycznego oraz gęstości prądów krytycznych (jc). Do pomiarów wybrano dwie próbki 

monokryształów FeTe0,5Se0,5, znacznie różniących się jakością krystaliczną. Wybrany skład 

charakteryzuje się najwyższą Tc w układzie Fe–Te–Se.  

Wyznaczenie wartości Hc1 posłużyło do oszacowania londonowskiej głębokości 

wnikania (λ), która dostarcza informacji o gęstości nośników nadprzewodzących. Z kolei 

wyznaczenie wartości Hc2 pozwoliło na oszacowanie długości koherencji (ξ). Do pomiarów 

wybrano dwie wcześniej scharakteryzowane próbki (T2 i T36; Rozdział III.) o znacząco różnej 

jakości krystalicznej, wykazujące niemalże identyczne temperatury krytyczne, ale różne 
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szerokości przejścia do stanu nadprzewodzącego. Większość pomiarów magnetycznych 

prowadzono w dwóch orientacjach zewnętrznego pola magnetycznego względem kierunków 

krystalograficznych badanych próbek: równolegle do osi c [001] oraz równolegle do 

płaszczyzny ab (001). Orientacje te są w pracy oznaczane odpowiednio jako H  c oraz H  ab. 

W pomiarach stosowano ciśnienie hydrostatyczne do około 10 kbar. Ze względu na trudność 

w przyłożeniu zadanego ciśnienia i możliwość określenia jego wartości dopiero po 

schłodzeniu próbki do temperatur helowych, różniło się ono nieznacznie w zależności od 

próbki i orientacji jej osi krystalograficznych względem zewnętrznego pola magnetycznego. 

Pomiary kryształu T36 były prowadzone pod maksymalnym ciśnieniem P = 10,4 kbar w obu 

orientacjach (H  c i H  ab). Kryształ T2 był badany pod maksymalnym ciśnieniem 11,3 kbar  

w orientacji H  c, a w orientacji H  ab pod maksymalnym ciśnieniem P = 9,3 kbar.  

W celu zbadania wpływu ciśnienia hydrostatycznego na występującą w okolicach 

120 K anomalię, pochodzącą od obcych faz mniejszościowych, zmierzono zależność 

namagnesowania w szerokim zakresie temperatury (M(T)) przy maksymalnym ciśnieniu 

zewnętrznym oraz bez ciśnienia zewnętrznego. Pomiar momentu magnetycznego 

wykonywano metodą stałoprądową podczas grzania próbki po jej schłodzenia w zerowym 

polu magnetycznym – ZFC (ang. zero–field–cooling) i po schłodzeniu w polu magnetycznym  

o wielkości 10 kOe – FCW (ang. field–cooled warming). Pomiar był prowadzony w zakresie 

temperatur między Tc a 300 K. Zewnętrzne pole magnetyczne było równoległe do 

krystalograficznej osi c [001] kryształów.  

Zależności M(T) zmierzone przy P = 0 kbar i 10,4 kbar dla próbki T36 w polu 

magnetycznym 10 kOe przedstawiono na wykresie 29.  
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Wykres 29. Temperaturowa zależność namagnesowania monokryształu FeTe0,5Se0,5 (T36; Δω = 10,3’) 
zmierzona w trybie ZFC i FCW w polu magnetycznym 10 kOe, równoległym do krystalograficznej osi c [001]. 
Pomiar został przeprowadzony przy P = 0 i P = 10,4 kbar.  
 

Stwierdzono, że zależności M(T), zmierzone pod wpływem ciśnienia zewnętrznego, wykazują 

taki sam charakter jak zależności bez ciśnienia. Nie widać też różnicy w temperaturze 

przejścia w okolicach 120 K. Analogiczne zachowanie wykazuje próbka T2. Sugeruje to brak 

przejścia strukturalnego w badanym zakresie zastosowanych ciśnień, co jest zgodne  

z danymi literaturowymi z pomiarów strukturalnych [82, 88].  

Dla wyznaczenia zmiany temperatury krytycznej w funkcji przyłożonego 

zewnętrznego ciśnienia hydrostatycznego (P) wykonano pomiary temperaturowej zależności 

momentu magnetycznego w małym polu magnetycznym w wąskim zakresie temperatur od 

5 K do 30 K. Używano procedury ZFC i FCW w polu magnetycznym o wielkości 10 Oe. 

Zależności podatności magnetycznej DC w funkcji temperatury (4πχ(T)) posłużyły do 

wyznaczenia wartości temperatury krytycznej. Z dopasowania liniowej zależności do 

otrzymanych danych eksperymentalnych wyznaczono metodą najmniejszych kwadratów 

współczynnik zmiany wielkości Tc w funkcji ciśnienia P (dTc/dP).  

Zależności 4πχ(T) zmierzone dla różnych wartości przyłożonego ciśnienia 

hydrostatycznego dla kryształu T36 w obu badanych orientacjach (H  c i H  ab) pokazano na 

wykresie 30.  
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Wykres 30. Temperaturowa zależność podatności magnetycznej monokryształu FeTe0,5Se0,5 (T36; Δω = 10,3’) 
zmierzona w trybie ZFC i FCW w polu magnetycznym 10 Oe, równoległym do krystalograficznej osi c [001] 
(górny panel) i równoległym do płaszczyzn krystalograficznych ab (001) (dolny panel). Pomiary 
przeprowadzono przy różnych ciśnieniach od P = 0 do P = 10,4 kbar.  
 

Znacząca różnica między przebiegami podatności ZFC i podatności FC w temperaturach 

poniżej Tc świadczy o relatywnie silnym kotwiczeniu wirów. Zaobserwowano to w przypadku 

obydwu próbek, w dwóch badanych orientacjach zewnętrznego pola magnetycznego 

względem kierunków krystalograficznych. W okolicach poniżej Tc widoczna jest praktycznie 

liniowa zależność podatności magnetycznej ZFC. Obserwowano niemalże równoległe linie, 

jedynie przesunięte w stronę wyższych temperatur pod wpływem zwiększonego ciśnienia. 

Takie zachowanie świadczy o tym, że szerokość przejścia do stanu nadprzewodzącego nie 

ulega poszerzeniu pod wpływem ciśnienia w badanym zakresie ciśnień.  

Zmiany wartości temperatury krytycznej próbek T2 i T36 pod wpływem ciśnienia 

(Tc(P)) wraz z dopasowaniem zależności liniowej, metodą najmniejszych kwadratów, do 

punktów eksperymentalnych przedstawia wykres 31.  
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Wykres 31. Ciśnieniowa zależność temperatury krytycznej (Tc) wraz z dopasowaniem zależności liniowej do 
punktów eksperymentalnych, wyznaczona dla monokryształów FeTe0,5Se0,5 (T36 – górny panel i T2 – dolny 

panel) dla dwóch orientacji pola względem kierunków krystalograficznych (H  c i H  ab).  
 

W badanym zakresie ciśnień widoczny jest dla obu badanych kryształów liniowy wzrost 

wartości Tc wraz ze wzrostem ciśnienia hydrostatycznego od ~ 14 K przy P = 0 kbar do ~ 21 K 

przy P = 10,4 kbar. Wyznaczony współczynnik (dTc/dP) wynosi 0,67(5) K/kbar w przypadku 

kryształu T36 i 0,69(2) K/kbar dla próbki T2, zatem praktycznie nie zależy od jakości kryształu.  

W celu wyznaczenia zależności Hc2(P) wykonano pomiary momentu magnetycznego 

m(T) w P = 0 i przy zadanych ciśnieniach, dla różnych wartości zewnętrznego pola 

magnetycznego. Jako wartość Tc2(H = const), tj. wartość temperatury, w której próbka  

w zadanym polu magnetycznym wykazuje przejście ze stanu normalnego do 

nadprzewodzącego, przyjmowano punkt, w którym moment magnetyczny wykazuje 

odstępstwo od charakterystycznej dla stanu normalnego praktycznie niezależnej od 

temperatury liniowej zależności m(T, H = const). 

Temperaturowe zależności górnego pola krytycznego (Hc2) w orientacji H  c (Hc2
c) 

oraz H  ab (Hc2
ab) przy P = 0 kbar i P = 9,3 – 11,3 kbar (w zależności od próbki i orientacji 

względem pola) przedstawione są na wykresie 32.  
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Wykres 32. Temperaturowa zależność Hc2 dla monokryształów FeTe0,5Se0,5: T36 (górny panel) i T2 (dolny 

panel) dla orientacji pola magnetycznego H  c oraz H  ab przy ciśnieniach od P = 0 do P = 11,3 kbar.  
 

Widoczny jest duży wzrost wartości Hc2 pod wpływem ciśnienia. W przypadku kryształu  

o lepszej jakości krystalicznej (T36), anizotropia nachylenia –dHc2/dT w wyższych polach 

zarówno przy P = 0  jak i 10,4 kbar, wynosi około 1,5. Jest to wynik zgodny z literaturowymi 

danymi dotyczącymi anizotropii głębokości wnikania w pobliżu Tc przy P = 0 [101]. Natomiast 

przy niższych polach, w okolicach bliskich Tc, widoczne jest silne zagięcie Hc2(T). W celu 

oszacowania wartości górnego pola krytycznego w temperaturze zera absolutnego (Hc2(0)), 

otrzymane dane Hc2(T) ekstrapoluje się do niższych temperatur. Punkty eksperymentalne 

zawierają się w ograniczonym zakresie temperaturowym, a dodatkowo występujące silne 

zakrzywienie Hc2(T) zawęża ten zakres. Powoduje to, że wyznaczanie wartości Hc2(0) nie jest 

tak oczywiste.  

W przypadku próbki o ostrzejszym przejściu do stanu nadprzewodzącego, ale  

o znacznie gorszej jakości krystalicznej (T2) wartość współczynnika –dHc2/dT wyznaczona  

w przedziale wartości pola od 10 kOe do 50 kOe okazała się być zdecydowanie większa niż 

dla próbki T36. Anizotropia nachylenia –dHc2/dT w wyższych polach jest bliska jedności, 
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zarówno przy P = 0  jak i przy P ~ 10 kbar. Widoczna krzywizna przy niższych polach w pobliżu 

Tc jest zdecydowanie słabsza w przypadku T2 niż dla T36.  

Szacowania wartości górnego pola krytycznego w temperaturze zera bezwzględnego 

(Hc2(0)) dokonano przy założeniu, że wartość Hc2(0) jest proporcjonalna do Tc oraz 

proporcjonalna do wartości współczynnika –dHc2/dT wyznaczonego w relatywnie dużym 

zakresie pól powyżej krzywizny w pobliżu Tc, zgodnie z relacją WHH 

(Werthamer-Helfand-Hohenberg) [151]. Na podstawie otrzymanych danych Hc2(0), obliczano 

wartości zerotemperaturowej długości koherencji korzystając z zależności:  

 
2

0||

2c
2 ab

cH



 , (2) 

gdzie: Φ0 – kwant strumienia.  

Rozpatrując temperaturową zależność dolnego pola krytycznego (Hc1), badano 

zachowanie Hc1*, czyli wartości pola, w którym rozpoczyna się penetracja próbki przez wiry. 

W przypadku wystąpienia słabego kotwiczenia objętościowego (ang. bulk pinning), bariera 

powierzchniowa może odgrywać kluczową rolę i determinować pierwsze pole wnikania 

wirów oraz linię nieodwracalności [152-154]. Obecność bariery powierzchniowej powoduje, 

że kotwiczenie objętościowe jest związane głównie z wchodzeniem i wychodzeniem 

strumienia magnetycznego, co prowadzi do niesymetryczności pętli M(H). Badane próbki 

wykazują jednakże symetryczną pętlę histerezy i dlatego założono równość Hc1* i Hc1. W celu 

wyznaczenia wartości Hc1* prowadzono pomiary zależności polowej momentu 

magnetycznego (m). Do obliczeń brano pod uwagę czynnik odmagnesowania (D) odpowiedni 

do kształtu i orientacji próbek.  

Wartości Hc1* wyznaczono wykreślając zależności:  intHfBV  , gdzie: B - indukcja 

magnetyczna, V – objętość próbki, Hint – wewnętrzne pole magnetyczne zdefiniowane  

w następujący sposób: DMHH  extint , gdzie: Hext – zewnętrzne pole magnetyczne. 

Wielkość BV  była obliczana korzystając ze zmierzonego momentu magnetycznego (m), 

który jest równy iloczynowi namagnesowania (M) i objętości próbki (V): MVm  .  

Ponieważ w stanie Meissnera zachodzi równość:  

 044 intint  H
V

m
HMB  , (3) 

to z zależności m(Hint) możliwe było wyznaczenie pola Hc1*, powyżej którego powyższa 

zależność jest niespełniona. Nagły wzrost wartości funkcji  intHfBV   powyżej jej 

wartości zerowej jest wynikiem penetracji wirów rozpoczynającej się w polu Hc1*.  
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Temperaturowe zależności dolnego pola krytycznego Hc1 dla orientacji H  c (Hc1
c) 

oraz H  c (Hc1
c) próbek T2 i T36 przy ciśnieniach P = 0 i P = 9,3 – 11,3 kbar (w zależności od 

próbki i orientacji) zostały pokazane na wykresie 33.  

 

 
 
Wykres 33. Temperaturowa zależność Hc1 dla monokryształów FeTe0,5Se0,5: T36 (górny panel) i T2 (dolny 

panel) dla orientacji pola magnetycznego H  c oraz H  ab przy ciśnieniach od P = 0 do P = 11,3 kbar.  
 

Wartości Hc1 rosną znacząco wraz ze wzrostem przyłożonego ciśnienia w przypadku obydwu 

kryształów w każdej z badanych temperatur. Kryształ o gorszej jakości krystalicznej (T2) 

wykazuje wyższe wartości Hc1, co oznacza, że głębokość wnikania jest mniejsza a gęstość 

nośników nadprzewodzących większa. Dla obu kryształów obserwuje się niewielki (do 

~ 20 %) spadek anizotropii dolnego pola krytycznego (γHc1) wraz ze wzrostem ciśnienia, co 

dobrze ilustruje wykres 34.  
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Wykres 34. Półlogarytmiczna zależność Hc1 w funkcji temperatury zredukowanej (T/Tc), dla monokryształu 

FeTe0,5Se0,5 (T2; Δω = 16,7’), w orientacji pola magnetycznego H  c oraz H  ab przy ciśnieniach P = 0  
i P = 10,4 kbar, świadcząca o niewielkim spadku anizotropii dolnego pola krytycznego (γHc1) wraz ze wzrostem 
ciśnienia (P).  

 

 Wyznaczone zależności Hc1(T) ekstrapolowano do zerowej temperatury w celu 

wyznaczenia zerotemperaturowych wartości dolnego pola krytycznego (Hc1(0)).  

Do wyznaczenia wartości głębokości wnikania wykorzystano poniższe relacje [155]:  
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gdzie: λab i λc – magnetyczna Londonowska głębokość wnikania związana z przepływem 

prądu nadprzewodzącego odpowiednio w płaszczyźnie ab (001) i wzdłuż osi c [001], 

κc i κab – parametr Ginzburga–Landaua opisywany poniższymi relacjami:  
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gdzie: ξab i ξc – długość koherencji odpowiednio w płaszczyźnie ab (001) i wzdłuż osi c [001].  

 Znajomość głębokości wnikania λab(0) dostarcza informacji o gęstości nośników 

nadprzewodzących ρ(0):  

 
)0(

1
)0(

2s

ab
  . (8) 

Empiryczna zależność wiążąca temperaturę krytyczną w 0 K z gęstością nośników 

nadprzewodzących: Tc(λab
–2) nazywana jest wykresem Uemury [156]. Znaleziona w 1989 roku 

„uniwersalna” zależność, słuszna dla różnych rodzin miedzianów, cechuje się tym, że ze 
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wzrostem gęstości nośników temperatura krytyczna (Tc) gwałtownie rośnie, następnie 

wysyca się i ostatecznie spada dla wysokich wartości domieszkowania nośnikami. Zależność 

Uemury (Tc(λab
–2(0))) dla poddanych wpływowi ciśnienia hydrostatycznego kryształów 

FeTe0,5Se0,5, porównana z zależnością dla miedzianów oraz wybranych związków na bazie 

żelaza,  przedstawiona jest na wykresie 35.  

 

 
 
Wykres 35. Wpływ ciśnienia na pozycję FeTe0,5Se0,5 na diagramie Uemury (przesunięcie pod wpływem 
ciśnienia oznaczono strzałkami) w porównaniu z zależnością Tc(λab

–2
) dla miedzianów oraz wybranych 

związków na bazie żelaza.  
 

Pomimo niemalże identycznych wartości Tc obie próbki (T2 i T36) wykazują różne wartości 

λab (wyższe dla T36). W przypadku obu próbek przyłożenie zewnętrznego ciśnienia prowadzi 

do wzrostu gęstości nośników nadprzewodzących. Obserwowany wzrost gęstości nośników 

nadprzewodzących pod wpływem ciśnienia jest większy niż wzrost temperatury krytycznej. 

Zachowanie takie może wskazywać na pojawienie się mechanizmu ograniczającego wzrost 

wartości Tc pod wpływem ciśnienia. 

 Wyznaczone parametry stanu nadprzewodzącego dla obu badanych kryształów 

FeTe0,5Se0,5 charakteryzujących się różną jakością krystaliczną, pod normalnym ciśnieniem  

i dla P = 0 i P = 9,3 – 11,3 kbar, przedstawiono w tabeli 4.  
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Tabela 4. Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na parametry termodynamiczne monokryształów FeTe0,5Se0,5.  

 

FeTe0,5Se0,5 

Wielkość T36; Δω = 10,3’ T2; Δω = 16,7’ 

P [kbar] 0 10,4 0 11,3
a
 lub 9,3

b
 

Tc
onset

 [K] 14,2(2) 21,2(2) 14,2(2) 22,0(2)
a
 

–dHc2
c

/dT [kOe/K] 15(1) 22(3) 45(5) 45(5)
a
 

–dHc2
ab

/dT [kOe/K] 22(2) 34(3) 50(5) 50(5)
b
 

Hc2
c

(0) [kOe] 150(10) 325(45) 450(50) 690(80)
a
 

Hc2
ab

(0) [kOe] 220(20) 505(45) 500(50) 770(80)
b
 

Hc1
c

(0) [Oe] 17(2) 109(8) 56(8) 250(30)
a
 

Hc1
ab

(0) [Oe] 15(2) 83(14) 27(5) 150(30)
b
 

ξab(0) [nm] 4,7(2) 3,2(2) 2,70(15) 2,20(15) 

ξc(0) [nm] 3,9(2) 2,55(15) 2,55(15) 2,05(15) 

λab(0) [nm] 740(80) 275(30) 400(50) 180(20) 

λc (0) [nm] 850(180) 380(70) 900(200) 320(50) 

κ
c

 160(20) 85(15) 150(20) 80(15) 

κ
ab

 185(40) 115(30) 230(50) 115(30) 

a
 – pomiar w orientacji H  c był prowadzony pod ciśnieniem 11,3 kbar, 

b
 - pomiar w orientacji H  ab był 

prowadzony pod ciśnieniem 19,3 kbar 
 

Stwierdzono, że parametry stanu nadprzewodzącego poprawiają się pod wpływem 

zewnętrznego ciśnienia. Ciśnienie w badanym zakresie nie zwiększa anizotropii 

termodynamicznych parametrów stanu nadprzewodzącego. Wzrost gęstości nośników 

nadprzewodzących jest zdecydowanie większy niż zmiana temperatury krytycznej, co 

wskazuje na pojawienie się mechanizmu ograniczającego wzrost Tc z ciśnieniem. Uzyskane 

dane dodatkowo pokazują, że nieporządek strukturalny wywołany kinetyką wzrostu 

kryształów wpływa na właściwości nadprzewodzące. Potwierdzają się obserwacje, że 

niehomogeniczne rozłożenie atomów poprawia właściwości stanu nadprzewodzącego.  

Gęstości nadprzewodzących prądów krytycznych zostały wyznaczone na podstawie 

wyników pomiarów pętli histerezy M(H) używając modelu Beana [157, 158], zgodnie  

z równaniem:  

 














b

a
a

HM
Hj

3
1

)(20
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gdzie: jc [A/cm2] – gęstość krytycznego prądu nadprzewodzącego, ΔM [G] – szerokość pętli 

histerezy, a i b [cm] – wymiary regularnej próbki w płaszczyźnie prostopadłej do 

zewnętrznego pola magnetycznego.  



Gawryluk D. J.  

 98 

Wartości m(H) – momentu magnetycznego w funkcji zewnętrznego pola 

magnetycznego do ± 50 kOe rejestrowano w temperaturach równych 0,35 (0,34) Tc; 0,55 Tc 

oraz 0,69 (0,68) Tc. Badania były prowadzone w dwóch orientacjach pola magnetycznego 

względem kierunków krystalograficznych próbek: H  c i H  ab. Pomiary odbywały się przy 

ciśnieniu normalnym i pod zwiększonym ciśnieniem.  

Typowe pętle histerezy, na podstawie których obliczano wartości gęstości prądów 

krytycznych – na przykładzie kryształu T36 – przedstawiono na wykresie 36.  

 

 
 
Wykres 36. Pętla histerezy monokryształu FeTe0,5Se0,5 (T36) w polu H zorientowanym równoległego do osi  
c [001] zarejestrowana w 5 K przy normalnym ciśnieniu i w 7,3 K przy ciśnieniu 10,4 kbar, w obu przypadkach 
dla tej samej zredukowanej temperatury T/Tc =0,35.  
 

W badanych kryształach obserwuje się względnie małą wartość wyznaczonych gęstości 

prądów krytycznych, szczególnie w porównaniu z gęstościami prądów dla nadprzewodników 

na bazie arsenu [159]. Jak pokazano wcześniej, w związku o składzie FeTe0,5Se0,5 może 

występować koegzystencja dwóch faz tetragonalnych. Współistnienie różnych faz 

tetragonalnych i związane z tym pojawienie się granic między fazami może być przyczyną 

niższych wartości prądów krytycznych. Zależność gęstości prądów krytycznych od pola 

magnetycznego przedstawia wykres 37.  
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Wykres 37. Zależność gęstości prądów krytycznych w funkcji pola magnetycznego przy P = 0 i pod 
zwiększonym ciśnieniem do 11,3 kbar dla monokryształów FeTe0,5Se0,5: T36 (lewa strona) i T2 (prawa strona), 

w orientacji pola magnetycznego H  c (górne panele) i H  ab (dolne panele).  
 

Gęstość prądu krytycznego wzrasta pod wpływem ciśnienia o co najmniej jeden rząd 

wielkości w każdej z rozpatrywanych konfiguracji pola magnetycznego względem kierunków 

krystalograficznych próbek T2 i T36. Takie zachowanie można tłumaczyć jako zwiększenie 

efektywności małych defektów pod wpływem ciśnienia, gdyż długość koherencji maleje wraz 

z ciśnieniem. Wytłumaczeniem może być również wzrost termodynamicznego pola 

krytycznego pod wpływem ciśnienia.  

Zależność polowa wzrostu gęstości prądów krytycznych pod ciśnieniem 

(jc(P = ~ 10 kbar) / jc(P = 0)) w zredukowanych temperaturach: od 0,34 Tc do 0,69  Tc została 

przedstawiona na wykresie 38.  
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Wykres 38. Zależność polowa wzrostu gęstości prądów krytycznych pod ciśnieniem 
(jc(P = ~ 10 kbar) / jc(P = 0)) w zredukowanych temperaturach od 0,34 Tc do 0,69  Tc dla monokryształów 

FeTe0,5Se0,5: T36 (lewy panel) i T2 (prawy panel) w polu magnetycznym H  c i H  ab.  

 

W wyższych polach magnetycznych ciśnienie hydrostatyczne prowadzi do wzrostu jc o ponad 

dwa rzędy wielkości w stosunku do jego wartości pod ciśnieniem normalnym. Nie jest to 

zaskakujące biorąc pod uwagę wzrost Hc2 pod wpływem ciśnienia.  

 

VI.2. Wpływ ciśnienia chemicznego na temperaturę krytyczną – interkalowanie 

metali alkalicznych między płaszczyzny Fe–Se  

 

Wewnętrzne ciśnienie chemiczne może, podobnie jak ciśnienie hydrostatyczne 

[32-44, 88, 148, 149], powodować wzrost temperatury krytycznej związków Fe-Se i Fe-Te-Se. 

Może to być jedną z przyczyn podwyższenia temperatury krytycznej związków Fe-Te-Se  

w stosunku do Tc związków Fe–Se. Wzmocnienie efektu wewnętrznego ciśnienia 

chemicznego może być realizowane poprzez interkalację. Wiadomo, że w związkach  

o budowie warstwowej, w przestrzenie międzypłaszczyznowe, łatwo mogą wchodzić między 

innymi jony pierwiastków pierwszej grupy układu okresowego [11-20]. Ze względu na 

budowę warstwową nadprzewodzących chalkogenków żelaza, interkalowanie metalami 

alkalicznymi zachodzi stosunkowo łatwo i stwarza możliwość podwyższenia Tc, co 

przedstawiono w poniższym podrozdziale.  

Przeprowadzono próby otrzymywania chalkogenków żelaza interkalowanych 

potasem i rubidem AnFemSe2 (A = K, Rb; 0,7 ≤ n ≤ 1,15; 1,95 ≤ m ≤ 2,1) dwiema metodami: 

Bridgmana oraz powolnego studzenia roztopu w małym gradiencie temperatury. 

Optymalizowano skład wyjściowy do krystalizacji (określono przedział wartości n i m) w celu 

otrzymania próbek nadprzewodzących. Dane dotyczące zastosowanych składów 
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nominalnych oraz warunków termicznych panujących w piecach podczas syntezy 

zamieszczono w Załączniku w tabeli 6., 8., 14. i 15.  

Interkalacja jest procesem odwracalnym. Im łatwiej zachodzi, tym łatwiejsza jest 

deinterkalacja. Ze względu na labilność próbek AnFemSe2 w powietrzu (niszczące działanie 

tlenu i wilgoci), kryształy były wyjmowane z ampuł reakcyjnych, przechowywane czy też 

pakowane do dalszych badań w atmosferze ochronnej w komorze rękawicowej. 

W wyniku przeprowadzonych prób krystalizacji selenku żelaza interkalowanego 

potasem KnFe2Se2 (0,8 ≤ n ≤ 0,975) metodą powolnego studzenia roztopu w małym 

gradiencie temperatury, otrzymano nieliczne, małe, kilkumilimetrowe krystality w postaci 

płatków o grubości ~ 0.2 mm. Przykładowe, uzyskane przy użyciu SEM, obrazy kryształów 

przedstawia rysunek 15.  

 

 
 
Rysunek 15. Powierzchnie (001) kryształów KnFe2Se2 otrzymanych przy użyciu metody powolnego studzenia 
roztopu w małym gradiencie temperatury. Panel lewy przedstawia jeden kilkumilimetrowy krystalit 
odseparowany z roztworu. Panel prawy przedstawia dwa krystality (na górze i dole) zatopione  
w polikrystalicznym stopie. Obrazy SEM uzyskano przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego  
z emisją polową (typu Schottky) firmy JEOL JSM–7600F, wyposażonego w spektrometr rentgenowski  
z dyspersją energii INCA 250 firmy OXFORD. 
 

Kryształy były zatopione w polikrystalicznym stopie, co ilustruje prawy panel 

rysunku 15. Wyznaczony przy użyciu SEM/EDX skład krystalitów odseparowanych z jednego 

roztworu stałego różnił się w stosunku do założonego składu wyjściowego w przypadku ilości 

żelaza (m) nawet do ±0,25, natomiast w przypadku ilości metalu alkalicznego (n) różnice te 

wynosiły do ±0,08.  
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Wykres 39. Temperaturowa zależność części urojonej (panel górny) i części rzeczywistej (panel dolny) 
podatności magnetycznej AC kryształu K0,95Fe2Se2 (Ig16) otrzymanego przy użyciu metody powolnego 
studzenia roztopu w małym gradiencie temperatury. Pomiary przeprowadzono w polu AC o amplitudzie 
1, 3 i 10 Oe o częstotliwości 10 kHz.  
 

W wyniku interkalowania potasu między płaszczyzny żelazowo–selenowe udało się 

otrzymać próbki z wyższą temperaturą krytyczną od tej dla chalkogenków żelaza typu 11. 

Prowadząc procesy krystalizacji metodą powolnego studzenia roztopu w małym gradiencie 

temperatury, ze składu nominalnego K0,95Fe2Se2 otrzymano pojedyncze krystality  

z temperaturą krytyczną do około 30 K, co pokazano na wykresie 39. W otrzymanych 

kryształach obserwuje się znaczący spadek sygnału nadprzewodzącego w odpowiedzi na 

wzrost amplitudy pola magnetycznego AC (od 1 Oe do 10 Oe), co świadczy prawdopodobnie 

o bardzo małych wartościach pierwszego pola krytycznego (Hc1). Niska wartość Hc1 świadczy 

o większych wartościach głębokości wnikania (λ) oraz sugeruje niskie wartości gęstości 

nośników nadprzewodzących.  

Różne próbki pochodzące z jednego wytopu charakteryzowały się różnymi 

zależnościami temperaturowymi podatności magnetycznej. Występowały również znaczne 

różnice w wartościach temperatury krytycznej (wykres 40.).  

 



Wzrost kryształów i badanie właściwości stanu nadprzewodzącego chalkogenków na bazie żelaza 

 103 

 
 
Wykres 40. Temperaturowa zależność części urojonej (panel górny) i części rzeczywistej (panel dolny) 
podatności magnetycznej AC kryształów K0,95Fe2Se2 otrzymanych przy użyciu metody powolnego studzenia 
roztopu w małym gradiencie temperatury. Pomiary przeprowadzono w polu AC o amplitudzie 1 Oe  
o częstotliwości 10 kHz. 
 

Zaobserwowane znaczne różnice we właściwościach nadprzewodzących były zapewne 

spowodowane różnicami w składzie. Kryształy z maksymalną temperaturą krytyczną 

przejścia do stanu nadprzewodzącego można otrzymać tylko w bardzo wąskim zakresie 

stężenia składników. W wyniku stosowania źle dobranego składu wyjściowego otrzymywano 

kryształy o niższej temperaturze krytycznej lub w ogóle nienadprzewodzące. Próbki różniące 

się zawartością nominalną potasu w składzie (n), o ±0,025 od optymalnego K0,95Fe2Se2 nie 

były nadprzewodzące. Ze względu na labilność materiału oraz niewielkie rozmiary, próbki po 

pomiarze na PPMS czy też SEM ulegały degradacji i nie nadawały się do dalszych badań. Ze 

względu na zachodzącą degradację próbek oraz znaczne różnice składu wśród kryształów 

pochodzących z jednego wytopu, nie było możliwe ustalenie prawdziwego składu 

chemicznego kryształów wykazujących najwyższą Tc. Średni skład chemiczny krystalitów 

pochodzących z procesu, w którym znaleziono nadprzewodzące próbki z Tc = ~ 30 K, 

zmierzony za pomocą SEM/EDX wynosił: n = 0,77 ± 0,01; m = 1,59 ± 0,07.  
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Zaobserwowane różnice we właściwościach kryształów pochodzących z jednego 

wytopu oraz brak możliwości przeprowadzenia serii różnych pomiarów na jednym krystalicie 

były przyczyną zmiany metody krystalizacji. W celu otrzymania dużych objętościowo  

i jednorodnych monokryształów przeprowadzono wstępne próby stosując krystalizację 

metodą Bridgmana. Dla ograniczenia reakcji potasu z kwarcem, podjęto próby stosowania 

ampuł alundowych. Użycie w procesie krystalizacji metodą Bridgmana ampuł alundowych 

o średnicy wewnętrznej φwew = 6 mm nie przyniosło jednak pozytywnych rezultatów ze 

względu na małą zwilżalność ścianek ampuły przez materiał. Materiał po stopieniu nie 

zapływał w całości na dno ampuły. Ustalono, że najlepsze jest stosowanie podwójnych ampuł 

kwarcowych o grubości ścianki co najmniej 2 mm każda. Stosując ampuły kwarcowe do 

krystalizacji metodę Bridgmana uzyskano duże objętościowo, kilkugramowe monokryształy. 

Przykładowe obrazy powierzchni (001) kryształów, uzyskane przy użyciu SEM przedstawia 

rysunek 16.  

 

 
 
Rysunek 16. Powierzchnie (001) monokryształów KnFemSe2 otrzymanych przy użyciu metody Bridgmana. 
Panel lewy: jeden kilkumilimetrowy krystalit odseparowany z roztworu. Obrazy SEM uzyskane zostały przy 
użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego z emisją polową (typu Schottky) firmy JEOL JSM–7600F, 
wyposażonego w spektrometr rentgenowski z dyspersją energii INCA 250 firmy OXFORD.  
 

Ustalono, że wzdłuż kierunku wzrostu segregacja nie występuje. Określony skład 

wyjściowy K0,95Fe2Se2, optymalny dla otrzymywania nadprzewodzących kryształów metodą 

powolnego studzenia w małym gradiencie temperatury, okazał się niewłaściwym dla metody 

Bridgmana. Ze składu K0,95Fe2Se2 otrzymywano monokryształy z niską temperaturą krytyczną 

Tc = 8,9 – 10 K lub nienadprzewodzące. Z doniesień literaturowych [134] wiadomo, że 

dodatkowe wygrzewanie w temperaturze 215 ˚C (uważanej za optymalną z zakresu  

140 – 290 ˚C przez czas od 3 h do 60 h) może poprawić właściwości nadprzewodzące 
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materiałów interkalowanych. Zastosowanie podobnej procedury wygrzewania (215 ˚C, 

240 h) do wybranych próbek z Tc ~ 10 K (Ig30, Ig33, Ig36, Ig37, Ig38, Ig43, Ig44 oraz Ig45) 

tylko nieznacznie poprawiło ich właściwości nadprzewodzące. Po zmianie metody 

krystalizacji, w celu otrzymania nadprzewodzących próbek należało zatem ponownie dobrać 

skład optymalny. W wyniku przeprowadzonych prób ustalono, że optymalna ilość potasu  

w składzie wyjściowym do krystalizacji wynosiła n = 0,85. Otrzymany monokryształ ze składu 

nominalnego K0,85Fe2Se2 charakteryzuje się Tc = 29,9 K (wykres 41.). W celu otrzymania 

próbki o ostrzejszym przejściu do stanu nadprzewodzącego, z temperaturą krytyczną  

w okolicach 30 K, należałoby zoptymalizować skład pod względem zawartości żelaza (m).  

 

 
 
Wykres 41. Temperaturowa zależność części urojonej (panel górny) i części rzeczywistej (panel dolny) 
podatności magnetycznej AC monokryształu K0,85Fe2Se2 (Ig58) otrzymanego przy użyciu metody Bridgmana. 
Pomiary przeprowadzono w polu AC o amplitudzie 1, 3 i 10 Oe o częstotliwości 10 kHz. 
 

Przeprowadzono również próbę krystalizacji K0,95Fe2,00Te1,00Se1,00. Otrzymano małe 

monokrystaliczne próbki w postaci płatków z wyraźną płaszczyzną c. Z pomiarów SEM/EDX 

określono skład matrycy jako K1,02Fe1,35Te0,67Se1,33. Zgodnie z danymi uzyskanymi z pomiarów 

podatności magnetycznej AC, zaobserwowano ślad fazy nadprzewodzącej z temperaturą 
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przejścia ~ 40 K, mimo że próbka nie była diamagnetyczna. W pomiarze podatności 

magnetycznej widoczny był wyraźny wzrost jej wartości z rosnącą temperaturą  

i z nasyceniem w temperaturze ~ 40 K. W wyzszych temperaturach nie zaobserwowano 

spadku podatności. Wymagana jest dalsza optymalizacja składu wyjściowego.  

Przeprowadzono również próbę z interkalowaniem rubidem. Otrzymano 

monokryształ ze składu nominalnego Rb0,95Fe2,00Se2,00. Z pomiarów SEM/EDX określono skład 

matrycy jako Rb0,69Fe1,56Se2. Zgodnie z danymi uzyskanymi z pomiarów podatności 

magnetycznej AC, próbka nie wykazuje nadprzewodnictwa. W celu otrzymania kryształów 

nadprzewodzących wymagana jest dalsza optymalizacja składu wyjściowego.  

W chalkogenkach żelaza typu „122” homogenizacja roztopu jest znacznie lepsza 

[11-19], co może ułatwić trudno realizowalną w układzie Fe–Te–Se substytucję innymi 

jonami. Celowym wydaje się zatem sprawdzenie w materiałach interkalowanych potasem 

możliwości substytucji w miejsce żelaza jonów Hg, Mg, Pb, Cd i Mn, natomiast w miejsce 

potasu na przykład Ag, co może znacząco wpłynąć na termodynamiczne parametry stanu 

nadprzewodzącego.  

Wydaje się jednak, że związki interkalowane A–Fe–Se nie znajdą szerszego 

zastosowania z uwagi na labilność materiału, powodującą trudność w ich przechowywaniu  

i transporcie, jak również z uwagi na ich niezbyt obiecujące termodynamiczne parametry 

stanu nadprzewodzącego. 

 Zaprezentowane wyniki pokazują, że ciśnienie hydrostatyczne w związkach Fe–Te–Se 

poprawia wszystkie parametry termodynamiczne stanu nadprzewodzącego. Stosując 

ciśnienie chemiczne, w wyniku interkalacji można podwyższyć jedynie wartość Tc ale nie 

poprawia się parametrów termodynamicznych. Nie ma zatem równoważności efektu 

ciśnienia hydrostatycznego i ciśnienia chemicznego w badanych związkach.  

 

 

 



Wzrost kryształów i badanie właściwości stanu nadprzewodzącego chalkogenków na bazie żelaza 

 107 

Podsumowanie  

 

 W pracy zaprezentowano technologię otrzymywania nadprzewodzących kryształów 

chalkogenków na bazie żelaza. Otrzymano nadprzewodzące monokryształy Fe1±δTe1–ySey 

(-0,04 ≤ δ ≤ +0,04; 0,3 ≤ y ≤ 0,55), Fe1–zTMzTe0,65Se0,35 (TM = Co, Ni, Cu; 0,00125 ≤ z ≤ 0,2) 

oraz AnFem((Te)Se)2 (A = K, Rb; 0,7 ≤ n ≤ 1,15; 1,95 ≤ m ≤ 2,1) stosując metodę Bridgmana 

oraz kryształy KnFe2Se2 (0,8 ≤ n ≤ 0,975) stosując metodę powolnego studzenia roztopu  

w małym gradiencie temperatury. Zaprezentowano również propozycję pozwalającą na 

redukcję zanieczyszczeń tlenkowych w kryształach Fe–Te–Se.  

Przeprowadzając charakteryzację rentgenowską otrzymanych monokryształów  

Fe1±δTe1–ySey stwierdzono, że ze wzrostem stężenia selenu wartości stałych sieci a i c 

monotonicznie maleją. Na podstawie temperaturowych pomiarów podatności magnetycznej 

pokazano, że temperatura przejścia do stanu nadprzewodzącego zmienia się wraz  

z obniżeniem stężenia selenu od 14,9 K dla y =  0,5 do 13,8 K dla y = 0,3. Analizując wyniki 

badań XRD i podatności magnetycznej AC stwierdzono segregację faz w kryształach  

o składzie nominalnym FeTe0,5Se0,5 i FeTe0,7Se0,3. Przejawów takiej segregacji nie stwierdzono 

w monokryształach FeTe0,65Se0,35 i dlatego wybrano je do większości dalszych badań. Jako 

miarę jakości krystalicznej otrzymanych próbek przyjęto wartość szerokości w połowie 

wysokości Δω piku Bragga 004. Wartość Δω dla najlepszego monokryształu Fe–(TM)–Te–Se, 

który udało się otrzymać, wynosiła Δω = 0,83’. Na podstawie wyników badań 

temperaturowej zależności zmiennoprądowej podatności magnetycznej oraz dyfrakcji 

rentgenowskiej na naturalnej płaszczyźnie łupliwości c (001) monokryształów FeTe1-ySey 

(0,3 ≤ y ≤ 0,5), znaleziono korelację szerokości przejścia do stanu nadprzewodzącego (ΔTc)  

z jakością krystaliczną próbek (Δω). Stwierdzono, że im niższą jakością krystaliczną 

cechowała się próbka (szerokie refleksy, duża wartość Δω), tym wykazywała węższe przejście 

do stanu nadprzewodzącego (ΔTc). Świadczy to o decydującym wpływie nieporządku na stan 

nadprzewodzący badanych związków.  

Wykorzystując technikę SEM/EDX, nie stwierdzono typowej segregacji pierwiastków 

składowych wzdłuż kierunku wzrostu w kryształach FeTe0,65Se0,35. Zaprezentowano jak 

niemonotniczne zmiany składu w krysztale wpływają na właściwości nadprzewodzące. 

Przedstawiono wyniki badań kryształu FeTe0,5Se0,5, które sugerują występowanie segregacji 

Se/Te wzdłuż kierunku wzrostu. Pokazano, że mimo występującej segregacji temperatura 

przejścia do stanu nadprzewodzącego zmieniała się nieznacznie.  
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Wykazano, że jakość krystaliczna próbek jest skorelowana z niejednorodnym, 

specyficznym rozmieszczenie jonów w matrycy. Pokazano, że porządkowanie luk żelazowych 

w procesie wzrostu powoduje powstanie mniejszościowej fazy typu Fe7(TeSe)8 o symetrii 

heksagonalnej. Zaprezentowano jak specyfika występowania obszarów heksagonalnych, 

których charakter jest zależny od kinetyki wzrostu kryształów, wpływa na właściwości 

nadprzewodzące.  

Zbadano możliwość podstawienia żelaza przez jony metalu ME = Mg, Al, Ti, V, Cr, Mn, 

Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Sr, Mo, Cd, In, Nd, Hg, Pb. Wykazano, że spośród wszystkich 

podstawianych metali tylko kobalt, nikiel i miedź wbudowują się w monokrystaliczną 

matrycę zastępując jony żelaza. Metale, które nie podstawiały żelaza, mogły tworzyć związki  

z jednym lub dwoma pierwiastkami układu i wydzielać się z matrycy. Prowadziło to do 

zmiany ilościowego składu chemicznego monokrystalicznej matrycy. Pokazano jak zmiany 

składu kryształu, wywołane dodaniem jonu niepodstawiającego Fe, wpływają na właściwości 

nadprzewodzące.  

Stwierdzono występowanie segregacji Fe/TM i niewielkiej Te/Se wzdłuż kierunku 

wzrostu w kryształach z domieszkami Co, Ni i Cu. W przypadku kryształów z domieszką 

kobaltu stwierdzono granicę rozpuszczalności Co w okolicach 15 %at wynikającą  

z zachodzącej reakcji konkurencyjnej Co–Te. Przedstawiono wpływ jonów kobaltu, niklu  

i miedzi na temperaturę krytyczną przejścia do stanu nadprzewodzącego. Stwierdzono brak 

nadprzewodnictwa, w temperaturach powyżej 2 K, w kryształach o stężeniu domieszki Ni  

i Cu powyżej 2 %at i powyżej 5 %at Co.  

Zaprezentowano wyniki wpływu ciśnienia hydrostatycznego na parametry stanu 

nadprzewodzącego w monokrysztale FeTe0,5Se0,5. Stwierdzono poprawę wszystkich 

badanych parametrów termodynamicznych stanu nadprzewodzącego pod wpływem 

ciśnienia.  

Pokazano, że stosując ciśnienie chemiczne, w wyniku interkalacji potasu między 

warstwy Fe/Se, można podwyższyć wartość Tc
onset, jednakże nie następuje poprawa 

parametrów termodynamicznych stanu nadprzewodzącego. Wręcz przeciwnie, ulegają one 

pogorszeniu w wyniku interkalacji.  

Wyniki zaprezentowane w pracy pozwalają na postawienie tezy, że nieporządek 

strukturalny (wywołany kinetyką wzrostu kryształów) czy też nieporządek chemiczny lub 

niehomogeniczność układu są konieczne do wystąpienia zjawiska nadprzewodnictwa  

w badanych kryształach chalkogenków żelaza. Poprawa parametrów termodynamicznych 
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stanu nadprzewodzącego następuje pod wpływem ciśnienia. Wprowadzenie nieporządku 

magnetycznego w podsieci żelazowej, poprzez podstawienie w miejsce Fe jonu o innym 

spinie, powoduje niszczenie nadprzewodnictwa.  
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Załączniki  

 

Tabela 5. Spis odczynników chemicznych używanych jako substraty do procesów technologicznych 
otrzymywania kryształów przedstawionych w niniejszej rozprawie.  

 
Symbol odczynnika Postać Czystość Producent 

Se proszek  2N POCH 

Fe płaty  3N5 Stream 

Fe  wiórki 5N  IF PAN 

Fe  pręt, średnica φ = 5 mm 5N Johnson Matthey 

K kawałki w oleju mineralnym 98 % Acros Organics 

Te  proszek  4N Koch–Light Laboratories Ltd 

Mg płatki  6N IF PAN 

Al wiórki 2N IF PAN 

Ti pręt  5N Johnson Matthey 

V płatki 5N Johnson Matthey 

Cr wiórki 5N Johnson Matthey 

Mn wiórki 5N8 IF PAN 

Co wiórki 5N Johnson Matthey 

NiSe proszek 2N+ Serva International 

CuSe proszek 4N Koch–Light Laboratories Ltd 

ZnSe proszek 5N Koch–Light Laboratories Ltd 

Ga kawałki 4N5 Alfa Aesar 

Sr kawałki 2N Ferak 

Mo wiórki 5N Johnson Matthey 

CdSe proszek 5N Koch–Light Laboratories 

In śrut 3N Alfa Aesar 

Nd kawałki w oleju mineralnym 2N Johnson Matthey  

HgSe proszek 5N Koch–Light Laboratories 

PbTe proszek 2N Chemia UW 

Rb metaliczny 3N+ Stream 

 
 
Tabela 6. Parametry procesów technologicznych otrzymywania kryształów KnFe2Se2 (0,8 ≤ n ≤ 0,975) metodą 
krystalizacji powolnym studzeniem roztopu w małym gradiencie temperatury. Tmax – temperatura 
maksymalna w której przetapiano oraz homogenizowano materiał, zmierzona przy dnie ampuły; Vstu – 
szybkość studzenia do temperatury T2, w której kończono właściwą fazę wzrostu; Gp –średnia wartość 
gradientu pionowego temperatury w strefie wzrostu.  
 

Nr Piec Tmax [°C] Vstu [°C/h] Gp [°C/mm] 

Ig14 I 870 4 0,5 

Ig15 II 840 4 0,1 

Ig16, Ig17 II 835 4 0,3 

Ig18, Ig19 II 835 4 0,3 

Ig20, Ig21 II 835 4 0,3 

Ig23–Ig29 II 835 3,5 0,1 
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Tabela 7. Parametry procesów technologicznych otrzymywania kryształów Fe1±δTe1–ySey metodą Bridgmana. 
Tmax – temperatura maksymalna w której przetapiano oraz homogenizowano materiał zmierzona przy dnie 
ampuły; Vstu – szybkość studzenia do temperatury T2, w której kończono właściwą fazę wzrostu; Gp – 
obliczona średnia wartość gradientu pionowego temperatury w strefie wzrostu; Vwzr – obliczona szybkość 
wzrostu kryształu.  
 

Nr próbki Skład nominalny Piec Tmax [°C] Vstu [°C/h] T2 [°C] Gp [°C/mm] Vwzr [mm/h] 

T1 FeTe0,67Se0,33 I 1085(5) 1 750(5) ~ 0,6(1) ~ 1,7 

T2 FeTe0,5Se0,5 I 1085(5) 3 775(5) ~ 0,6(1) ~ 5,0 

T5 FeTe0,7Se0,3 I 1085(5) 6 810(5) ~ 0,4(1) ~ 15,0 

T7–T10 FeTe0,7Se0,3 II 1025(5) 2 745(5) ~ 0,3(1) ~ 6,7 

T11 FeTe0,7Se0,3 I 1050(5) 2 730(5) ~ 0,5(1) ~ 4,0 

T12 FeTe0,65Se0,35 I 955(5) 3 630(5) ~ 0,5(1) ~ 6,0 

T13, T14 FeTe0,65Se0,35 II 
950(5) 3 675(5) ~ 0,4(1) ~ 7,5 

T15, T16 FeTe0,7Se0,3 II 

T17–T20 FeTe0,65Se0,35 II 860(5) 2 745(5) ~ 0,4(1) ~ 5,0 

T21 FeTe0,65Se0,35 I 920(5) piec 0 ~ 0,5(1) ~  

T28 FeTe0,65Se0,35 II 1030(5) 2 420(5) ~ 1,1(1) ~ 1,8 

T31 FeTe0,65Se0,35 I 585(5) piec 0 ~ 1,2(1) ~  

T33, T34 FeTe0,65Se0,35 II 905(5) 2 600(5) ~ 1,1(1) ~ 1,8 

T36 FeTe0,5Se0,5 I 
860(5) 1,5 495(5) ~ 1,2(1) ~ 1,3 

T37 FeTe0,65Se0,35 I 

T38 FeTe0,65Se0,35 II 

880(5) 1 485(5) ~ 1,1(1) ~ 0,9 

T39 Fe1,005Te0,65Se0,35 II 

T40 Fe1,01Te0,65Se0,35 II 

T41 Fe1,02Te0,65Se0,35 II 

T42 Fe1,04Te0,65Se0,35 II 

T43 Fe0,96Te0,65Se0,35 II 

T44–T48 FeTe0,65Se0,35 II 895(5) 15 595(5) ~ 1,1(1) ~ 14 

T50, T51 FeTe0,65Se0,35 II 870(5) 30 185(5) ~ 1,1(1) ~ 27 

T49, T52 FeTe0,65Se0,35 II 905(5) 5 750(5) ~ 0,5(1) ~ 10 

T57 FeTe0,65Se0,35 I 855(5) 75 25 ~ 1,2(1) ~ 63 

T65 FeTe0,65Se0,35 I 860(5) 0,5 700(5) ~ 1,2(1) ~ 0,4 
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Tabela 8. Parametry procesów technologicznych otrzymywania kryształów K(Rb)nFemSe(Te)2 (0,7 ≤ n ≤ 1,15; 
1,95 ≤ m ≤ 2,1) metodą Bridgmana. Tmax – temperatura maksymalna w której przetapiano oraz 
homogenizowano materiał zmierzona przy dnie ampuły; Vstu – szybkość studzenia do temperatury T2,  
w której kończono właściwą fazę wzrostu; Gp – średnia wartość gradientu pionowego temperatury w strefie 
wzrostu; Vwzr – szybkość wzrostu kryształu.  

 
Nr Piec Tmax [°C] Vstu [°C/h] Gp [°C/mm] Vwzr [mm/h] 

Ig30 I 950 6 1,2 5 

Ig31 II 745 6 1,1 5,5 

Ig32 
II 705 6 1,1 5,5 

Ig33 

Ig35 

I 770 6 1,2 5 
Ig36 

Ig37 

Ig38 

Ig39 
I 790 1,5 1,2 1,3 

Ig40 

Ig43 

I 810 4,5 1,2 3,8 Ig44 

Ig45 

Ig47 
I 815 6 1,2 5 

Ig49 

Ig51–Ig55 I 850 6 1,2 5 

Ig58, Ig59 

I 765 9 1,2 7,5 
Ig60, Ig61 

Ig63 

Ig64, Ig65 

Ig75, Ig76 II 885 9 1,1 8,2 

 
 
Tabela 9. Dane krystalograficzne przedstawiające pozycje atomów w monokrysztale FeTe0,65Se0,35 (T28) 
uzyskane w temperaturze 90 K przy użyciu dyfraktometru Bruker AXS Kappa APEX II Ultra [70]. 
 

 x y z 

Te1 0,250000 0,250000 0,712622 

Se1 0,250000 0,250000 0,747160 

Fe1 0,250000 0,750000 1,000000 

Fe2 0,250000 0,250000 1,290033 
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Tabela 10. Podstawowe parametry wybranych próbek Fe1–δTe1–ySey. Odpowiednie kolumny zawierają numer 
próbki, skład chemiczny wyznaczony z analizy SEM/EDX, stałe sieci a i c krystalograficznej fazy tetragonalnej 
typu P4/nmm przy założeniu jej 100% udziału w próbce, szerokość połówkową refleksu 004 (Δω), wartość 
temperatury krytycznej (Tc

onset
), szerokość przejścia do stanu nadprzewodzącego przy kryterium 10-90% (ΔTc), 

wartość podatności magnetycznej w temperaturze 2 K bez uwzględnienia czynnika odmagnesowania (4πχ’  
w 2 K), wielkość podatności magnetycznej w temperaturze 18 K – podbicie paramagnetyczne (4πχ’ w 18 K). 
Pomiary podatności przeprowadzono metodą zmiennoprądową w polu o amplitudzie 1 Oe o częstotliwości 
10 kHz.  
 

Nr próbki Skład EDX a [Å] c [Å] Δω [‘] 
Tc

onset
 

[K] 
ΔTc 

4πχ’ w 
2 K 

4πχ’ w 
18 K 

FeTe0,7Se0,3 

T5a – 

3,805 6,122 
3,7–
4,1 

13,6 6,1 –1,7 0,301 

T5b – 14,0 3,8 –2,8 0,334 

T5c – 13,9 3,2 –2,3 –0,178 

T7 – 3,806 6,127 2,5 14,4 5,4 –1,7 0,018 

T8 – 3,799 6,112 4,0 14,0 2,6 –1,8 0,014 

T9 Fe0,98Te0,70Se0,30 3,800 6,125 2,9 13,8 2,7 –1,8 0,023 

T10 – 3,800 6,124 7,1 14,4 2,5 –1,8 0,027 

T11p 

Fe0,99Te0,71Se0,29 

3,802 6,115 5,8 13,8 3,1 –1,9 0,013 

T11p
a
 3,807 6,124 – – – – – 

T11p
b
 3,805 6,120 – – – – – 

T11k – 3,804 6,127 – – – – – 

T11k
b
 – 3,804 6,127 – – – – – 

T11
mediana

 Fe0,99Te0,71Se0,29 3,804 6,124 5,8 – – – – 

T16 – 3,803 6,117 3,5 13,2 3,9 –1,9 0,021 

FeTe0,67Se0,33 

T1 – 3,801 6,103 13,7 12,5 3,5 –1,1 0,023 

FeTe0,65Se0,35 

T12 Fe0,95Te0,65Se0,35 3,799 6,092 
3,3–
5,7 

14,0 1,9 –2,2 0,018 

T13 Fe0,85Te0,64Se0,36 3,803 6,092 7,6 14,0 0,9 –1,9 0,024 

T14 Fe0,99Te0,66Se0,34 3,804 6,092 6,0 13,8 1,3 –1,8 0,020 

T17 Fe1,03Te0,67Se0,33 3,800 6,086 4,3 14,0 3,0 –3,0 0,030 

T18 – 3,799 6,090 6,0 14,0 2,1 –2,2 0,026 

T19 – 3,801 6,092 5,2 14,0 3,2 –2,4 0,031 

T20p Fe1,03Te0,67Se0,33 3,807 6,092 4,0 14,0 4,7 –1,6 0,029 

T20k – 3,796 6,092 8,0 – – – – 

T20
mediana

 Fe1,03Te0,67Se0,33 3,801 6,092 6,0 – – – – 

T21 – 3,792 6,090 8,7 14,0 0,9 –1,5 0,033 

T28 Fe1,09Te0,70Se0,30 3,802 6,092 1,9 13,4 7,0 –0,7 0,020 

T30x Fe1,05Te0,68Se0,32 3,802 6,090 1,3 13,6 8,5 –0,198 0,017 

T30p Fe1,00Te0,65Se0,35 – 6,096 1,9 14,7 7,2 –0,894 0,017 

T30s Fe1,02Te0,67Se0,33 – 6,090 1,2 13,9 8,4 –0,85 0,032 

T30k Fe0,99Te0,69Se0,31 – 6,112 1,9 13,9 4,9 –0,58 0,012 

T30
mediana

 Fe1,01Te0,67Se0,33 3,802 6,093 1,6 – – – – 

T33 Fe1,04Te0,66Se0,34 3,801 6,088 3,0 13,0 6,0 –0,4 0,014 

T34 – 3,800 6,092 3,9 12,6 6,8 –0,1 0,013 
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Tabela 10.c. d.  

 

Nr próbki Skład EDX a [Å] c [Å] Δω [‘] 
Tc

onset
 

[K] 
ΔTc 

4πχ’ w 
2 K 

4πχ’ w 
18 K 

T37x Fe1,03Te0,66Se0,34 3,802 6,094 1,7 13,4 5,9 –0,6 0,017 

T37k Fe1,09Te0,70Se0,30 – 6,113 4,5 13,9 2,9 –1,0 0,018 

T37
średnia

 Fe1,06Te0,68Se0,32 3,802 6,103 3,1 – – – – 

T38x Fe1,01Te0,65Se0,35 – 6,093 1,9 12,8 6,3 –1,0 0,022 

T38p Fe1,05Te0,69Se0,31 – 6,094 1,4 13,3 5,9 –0,4 0,018 

T38s1 Fe1,03Te0,66Se0,34 – 6,084 1,4 13,5 5,1 –2,0 0,030 

T38s2 Fe0,91Te0,59Se0,41 – 6,083 2,2 14,7 5,4 –2,1 0,020 

T38k Fe0,98Te0,67Se0,33 – 6,102 1,2 14,3 5,3 –1,0 0,004 

T38
mediana

 Fe1,01Te0,66Se0,34 – 6,093 1,4 – – – – 

T44 – – 6,091 1,7 13,9 6,1 –1,6 0,026 

T45 – – 6,094 1,3 13,9 8,0 –0,6 0,027 

T46 – – 6,093 2,3 13,9 7,5 –1,3 0,026 

T47 – – 6,095 2,8 13,9 6,5 –1,4 0,018 

T48 – – 6,095 1,9 13,9 7,0 –1,1 0,027 

T49 – – – – 13,9 5,4 –1,3 0,027 

T50 – – 6,090 2,0 13,5 7,2 –1,2 0,032 

T51x – 3,804 6,097 6,3 13,9 2,6 –1,5 0,033 

T51p Fe1,06Te0,74Se0,26 – 6,119 4,6 13,9 3,1 –1,3 0,023 

T51s Fe0,99Te0,66Se0,34 – 6,083 4,7 13,9 2,8 –1,1 0,035 

T51k Fe1,04Te0,64Se0,36 – 6,095 3,4 13,9 3,5 –1,3 0,063 

T51
mediana

 Fe1,04Te0,66Se0,34 3,804 6,099 4,7 – – – – 

T52  – 6,092 1,8 13,9 8,0 –1,1 0,032 

T57 Fe1,03Te0,66Se0,34 – 6,092 6,9 13,9 2,1 –1,2 0,029 

T65 Fe1,03Te0,68Se0,32 3,812 6,092 1,7 13,3 4,6 –0,6 0,004 

Fe1+δTe0,65Se0,35 

T39 Fe1,02Te0,66Se0,34 – 6,088 2,1 13,0 5,2 –1,1 0,016 

T40 Fe1,02Te0,68Se0,32 – 6,097 2,4 12,8 6,7 –0,02 0,002 

T41 Fe1,02Te0,67Se0,33 – 6,093 1,4 13,6 7,3 –0,7 0,016 

T42 Fe1,05Te0,68Se0,32 – 6,099 1,8 13,2 7,1 –0,03 0,035 

T43 – 3,795 6,086 – 14,0 5,7 –1,3 0,031 

FeTe0,5Se0,5 

T2a 

Fe1,01Te0,57Se0,43 3,7992 6,056 16,7 

14,3 1,9 –0,3 0,004 

T2b 14,3 3,6 –0,02 0,000 

T2c 14,0 2,4 –1,1 0,029 

T36x
c
 

Fe0,98Te0,57Se0,43 

3,797 5,994 

10,3 14,4 3,1 –1,5 0,041 T36x
b
 3,798 6,021 

T36x 3,798 6,017 

T36p Fe1,03Te0,57Se0,43 – 6,020 – 13,9 3,5 –2,4 0,030 

T36s1 Fe1,02Te0,60Se0,40 – 6,043 – 13,9 4,9 –1,2 0,032 

T36s2 Fe0,89Te0,59Se0,41 – 6,074 – 13,9 5,7 –1,1 0,030 

T36k Fe1,02Te0,66Se0,34 – 6,096 – 13,5 8,3 –0,2 0,011 

T36
mediana

 Fe1,02Te0,59Se0,41 3,798 6,021 10,3 – – – – 
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Tabela 11. Podstawowe parametry wybranych próbek Fe1–zCozTe0,65Se0,35. Odpowiednie kolumny zawierają numer próbki, skład nominalny, skład chemiczny wyznaczony  
z analizy SEM/EDX, stałe sieci a i c krystalograficznej fazy tetragonalnej typu P4/nmm przy założeniu jej 100% udziału w próbce, szerokość połówkową refleksu 004 (Δω), 
wartość temperatury krytycznej (Tc

onset
), szerokość przejścia do stanu nadprzewodzącego przy kryterium 10–90% (ΔTc), wartość podatności magnetycznej w temperaturze 2 K 

bez uwzględnienia czynnika odmagnesowania (4πχ’ w 2 K), wielkość podatności magnetycznej w temperaturze 18 K – podbicie paramagnetyczne (4πχ’ w 18 K). Pomiary 
podatności przeprowadzono metodą zmiennoprądową w polu o amplitudzie 1 Oe o częstotliwości 10 kHz.  
 

Nr próbki nominalny %at Co  Skład EDX a [Å] c [Å] Δω [‘] Tc
onset

 [K] ΔTc
10–90% onset

 4πχ’ w 2 K 4πχ’ w 18 K 

Co1 5 Fe1,00Co0,06Te0,67Se0,33 3,802 6,079 1,8 6,0
a
 6,4 0,02 0,028 

Co3 20 Fe0,90Co0,16Te0,66Se0,34 3,799 6,049 3,0 – – – – 

Co6 10 Fe0,92Co0,07Te0,64Se0,36 3,801 6,072 8,4 – – – – 

Co10 1 Fe0,96Co0,01Te0,63Se0,37 3,801 6,079 2,8 13,9 6,4 –0,8 0,031 

Co12 15 Fe0,87Co0,13Te0,61Se0,39 3,799 6,058 2,0 – – – – 

Co13x 

10 

Fe0,93Co0,11Te0,66Se0,34 3,7996 6,0662 2,9 – – – – 

Co13p Fe0,94Co0,12Te0,69Se0,31 – 6,0701 1,0 – – – – 

Co13s Fe0,86Co0,10Te0,63Se0,37 – 6,0649 1,0 – – – – 

Co13k Fe0,91Co0,04Te0,58Se0,42 – 6,0775 1,4 – – – – 

Co13
mediana

 Fe0,91Co0,10Te0,63Se0,37 3,7996 6,0701 – – – – – 

Co15 4,5 Fe0,96Co0,05Te0,65Se0,35 3,802 6,085 1,9 6,4 3,4 –0,012 0,020 

Co16 4 Fe1,01Co0,05Te0,68Se0,32 3,799 6,079 1,8 7,6 4,5 –0,051 0,025 

Co17 3,5 Fe0,99Co0,04Te0,65Se0,35 3,800 6,082 2,0 8,6 4,6 –0,028 0,029 

Co18 3 Fe0,97Co0,03Te0,65Se0,35 3,804 6,083 2,3 8,9 4,3 –0,077 0,015 

Co19 2,5 Fe0,98Co0,03Te0,65Se0,35 3,801 6,083 1,8 9,3 4,3 –0,022 0,025 

Co20 2 Fe0,99Co0,02Te0,64Se0,36 3,802 6,087 2,8 11,1 5,5 –0,070 0,022 

Co21 1,5 Fe1,01Co0,02Te0,66Se0,34 3,803 6,086 1,9 11,7 5,8 –0,234 0,017 

Co22 1 Fe1,04Co0,02Te0,67Se0,33 3,803 6,087 1,3 11,5 6,0 –0,428 0,013 

Co23 0,5 Fe1,03Co0,01Te0,66Se0,34 3,799 6,090 1,9 12,7 6,7 –0,291 0,034 

Co24 8 Fe0,95Co0,09Te0,67Se0,33 – 6,066 1,9 – – – – 

Co25 9 Fe0,92Co0,10Te0,66Se0,34 – 6,066 1,7 – – – – 

Co26 10 Fe0,93Co0,08Te0,66Se0,34 – 6,071 2,1 – – – – 
a
 – mimo braku diamagnetyzmu, widoczny wkład fazy nadprzewodzącej z podaną „temperaturą krytyczną”. 
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Tabela 12. Podstawowe parametry wybranych próbek Fe1–zNizTe0,65Se0,35. Odpowiednie kolumny zawierają numer próbki, skład nominalny, skład chemiczny wyznaczony  
z analizy SEM/EDX, stałe sieci a i c krystalograficznej fazy tetragonalnej typu P4/nmm przy założeniu jej 100% udziału w próbce, szerokość połówkową refleksu 004 (Δω) 
wartość temperatury krytycznej (Tc

onset
), szerokość przejścia do stanu nadprzewodzącego przy kryterium 10–90% (ΔTc), wartość podatności magnetycznej w temperaturze 2 K 

bez uwzględnienia czynnika odmagnesowania (4πχ’ w 2 K), wielkość podatności magnetycznej w temperaturze 18 K – podbicie paramagnetyczne (4πχ’ w 18 K). Pomiary 
podatności przeprowadzono metodą w polu o amplitudzie 1 Oe o częstotliwości 10 kHz (PPMS).  
 

Nr próbki nominalny %at Ni Skład EDX a [Å] c [Å] Δω [‘] Tc
onset

 [K] ΔTc
10–90% onset

 4πχ’ w 2 K 4πχ’ w 18 K 

Ni1 5 Fe0,95Ni0,06Te0,64Se0,36 3,801 6,079 1,7 nd nd 0,014 0,016 

Ni2 5 Fe0,97Ni0,06Te0,65Se0,35 3,801 6,074 1,3 nd nd 0,009 0,011 

Ni3 10 Fe0,93Ni0,11Te0,64Se0,36 3,800 6,056 2,6 nd nd 0,015 0,017 

Ni4x 

20 

Fe0,87Ni0,21Te0,64Se0,36 3,8015 6,0288 1,7 nd nd 0,012 0,014 

Ni4p Fe0,88Ni0,22Te0,67Se0,33 – 6,0345 0,8 – – – – 

Ni4s Fe0,86Ni0,21Te0,65Se0,35 – 6,0265 1,0 – – – – 

Ni4k Fe0,82Ni0,15Te0,57Se0,43 – 6,0275 3,5 – – – – 

Ni4
mediana

 Fe0,86Ni0,21Te0,65Se0,35 3,8015 6,0281 – – – – – 

Ni5 2 Fe1,03Ni0,02Te0,67Se0,33 3,800 6,085 1,6 4,8
a
 nd 0,003 0,013 

Ni7 1 Fe1,01Ni0,02Te0,66Se0,34 3,801 6,088 3,4 9,5 5,0 –0,174 0,016 

Ni8 0,5 Fe0,94Ni0,01Te0,66Se0,34 3,805 6,085 5,7 13,2 1,7 –1,822 0,026 

Ni10 2,5 Fe1,00Ni0,03Te0,67Se0,33 3,800 6,087 2,1 7,2 4,1 –0,143 0,039 

Ni11 3 Fe0,99Ni0,04Te0,67Se0,33 3,801 6,084 2,1 4,4
a
 nd 0,030 0,033 

Ni12 1,5 Fe0,98Ni0,02Te0,66Se0,34 3,801 6,088 2,0 6,0 2,6 –0,002 0,015 

Ni13 0,5 Fe1,04Ni0,01Te0,70Se0,30 3,803 6,092 2,0 10,9 5,7 –0,278 0,017 

Ni14 3,5 Fe1,00Ni0,04Te0,64Se0,36 3,800 6,081 2,2 3,2
a
 nd 0,021 0,023 

Ni15 1 Fe1,02Ni0,01Te0,67Se0,33 3,801 6,091 2,0 9,3
a
 4,9 0,002 0,032 

Ni16 2 Fe1,01Ni0,01Te0,66Se0,34 3,801 6,085 2,0 8,7 3,8 –0,047 0,021 

Ni17 2 Fe1,02Ni0,02Te0,66Se0,34 3,800 6,085 1,6 3,6
a
 nd 0,015 0,021 

Ni35 2,5 Fe1,02Ni0,03Te0,65Se0,34 3,801 6,086 – nd nd 0,025 0,028 

Ni37 2,5 Fe1,03Ni0,03Te0,66Se0,34 3,802 6,084 – 6,8 2,8 –0,040 0,034 

Ni38 2,5 Fe1,01Ni0,03Te0,66Se0,34 3,802 6,088 – 7,6
a
 nd 0,017 0,019 

Ni34 1,75 Fe0,98Ni0,02Te0,66Se0,34 – 6,082 – 3,2
a
 nd 0,021 0,023 

Ni39 1,75 Fe0,99Ni0,02Te0,65Se0,35 – 6,085 2,7 7,6
a
 2,9 0,002 0,021 

Ni40 2 Fe1,06Ni0,03Te0,68Se0,32 – 6,086 1,9 3,2
a
 nd 0,014 0,019 

Ni41 2 Fe1,03Ni0,02Te0,67Se0,33 – 6,078 2,1 3,2
a
 nd 0,006 0,017 

a
 – mimo braku diamagnetyzmu, widoczny wkład fazy nadprzewodzącej z podaną „temperaturą krytyczną”.  
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Tabela 12. c. d.  

 
Nr próbki Skład nominalny Skład EDX a [Å] c [Å] Δω [‘] Tc

onset
 [K] ΔTc

10–90% onset
 4πχ’ w 2 K 4πχ’ w 18 K 

Ni42 Fe0,9975Ni0,0025Te0,65Se0,35 Fe1,11Te0,70Se0,30 – 6,092 – 14,3 3,1 –1,189 0,018 

Ni43 Fe0,9975Ni0,0025Te0,65Se0,35 Fe1,05Te0,68Se0,32 – 6,090 1,7 13,9 3,8 –0,996 0,022 

Ni18 Fe0,98Ni0,01Te0,65Se0,35 Fe0,95Ni0,01Te0,65Se0,35 3,801 6,087 2,0 9,3 4,7 –0,060 0,033 

Ni19 Fe0,98Ni0,01Te0,65Se0,35 Fe1,00Ni0,01Te0,66Se0,34 3,806 6,084 2,9 9,7 5,0 –0,200 0,024 

Ni20 Fe0,99Ni0,01Te0,65Se0,35 Fe1,04Ni0,01Te0,66Se0,34 3,806 6,086 2,3 8,0 5,3 0,001 0,028 

Ni21 Fe0,99Ni0,01Te0,65Se0,35 Fe0,99Ni0,01Te0,63Se0,37 3,804 6,083 2,3 nd nd –0,103 nd 

Ni22 FeNi0,01Te0,65Se0,35 Fe1,04Ni0,01Te0,70Se0,30 3,805 6,088 2,5 9,1 3,4 –0,011 0,024 

Ni23 FeNi0,01Te0,65Se0,35 Fe1,03Ni0,01Te0,66Se0,34 3,800 6,086 – 8,8 4,1 –0,275 0,019 

Ni24 Fe1,01Ni0,01Te0,65Se0,35 Fe1,07Ni0,01Te0,68Se0,32 3,801 6,090 – 8,4 4,1 –0,062 0,036 

Ni25 Fe1,01Ni0,01Te0,65Se0,35 Fe1,06Ni0,01Te0,69Se0,31 3,804 6,088 – 8,4 4,0 –0,071 0,028 

Ni26 Fe1,02Ni0,01Te0,65Se0,35 Fe1,03Ni0,01Te0,70Se0,30 3,802 6,087 1,7 8,7 3,8 –0,069 0,047 

Ni27 Fe1,02Ni0,01Te0,65Se0,35 Fe1,05Ni0,01Te0,68Se0,32 3,803 6,090 1,2 8,9 4,7 –0,182 0,035 

Ni28 Fe1,03Ni0,01Te0,65Se0,35 Fe1,05Ni0,01Te0,68Se0,32 3,804 6,088 1,2 8,9
a
 4,9 0,012 0,023 

Ni29 Fe1,03Ni0,01Te0,65Se0,35 Fe1,02Ni0,01Te0,66Se0,34 3,804 6,087 2,1 7,6
a
 nd 0,003 0,005 

Ni30 Fe1,04Ni0,01Te0,65Se0,35 Fe1,04Ni0,01Te0,65Se0,35 3,799 6,088 1,2 9,1 4,8 –0,189 0,011 

Ni31 Fe1,04Ni0,01Te0,65Se0,35 Fe1,05Ni0,01Te0,69Se0,31 3,801 6,094 1,4 8,9 5,1 –0,041 0,012 

Ni32 Fe1,05Ni0,01Te0,65Se0,35 Fe1,04Ni0,01Te0,68Se0,32 3,805 6,090 1,9 10,3 4,3 –0,276 0,037 

Ni33 Fe1,05Ni0,01Te0,65Se0,35 – 3,800 6,079 1,8 9,5 5,0 –0,074 0,059 

Ni36 Fe0,975Ni0,025Te0,65Se0,35 Fe1,00Ni0,01Te0,66Se0,34 3,802 6,138 – 13,9 4,7 –2,004 0,021 
a
 – mimo braku diamagnetyzmu, widoczny wkład fazy nadprzewodzącej z podaną „temperaturą krytyczną”. 
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Tabela 13. Podstawowe parametry wybranych próbek Fe1–zCuzTe0,65Se0,35. Odpowiednie kolumny zawierają numer próbki, skład nominalny, skład chemiczny wyznaczony  
z analizy SEM/EDX, stałe sieci a i c krystalograficznej fazy tetragonalnej typu P4/nmm przy założeniu jej 100% udziału w próbce, szerokość połówkową refleksu 004 (Δω) 
wartość temperatury krytycznej (Tc

onset
), szerokość przejścia do stanu nadprzewodzącego przy kryterium 10–90% (ΔTc), wartość podatności magnetycznej w temperaturze 2 K 

bez uwzględnienia czynnika odmagnesowania (4πχ’ w 2 K), wielkość podatności magnetycznej w temperaturze 18 K – podbicie paramagnetyczne (4πχ’ w 18 K). Pomiary 
podatności przeprowadzono metodą zmiennoprądową w polu o amplitudzie 1 Oe o częstotliwości 10 kHz (PPMS)  
 

Nr próbki  Skład nominalny Skład EDX a [Å] c [Å] Δω [‘] Tc
onset

 [K] ΔTc
10–90% onset

 4πχ’ w 2 K 4πχ’ w 18 K 

Cu2 Fe0,95Cu0,05Te0,65Se0,35 Fe0,98Cu0,05Te0,67Se0,33 3,802 6,095 2,6 nd nd 0,020 0,032 

Cu5x 

Fe0,8Cu0,2Te0,65Se0,35 

Fe0,84Cu0,21Te0,65Se0,35 3,8032 6,0272 1,7 nd nd 0,022 0,061 

Cu5p Fe0,91Cu0,24Te0,69Se0,31 – 6,0462 0,5 – – – – 

Cu5s Fe0,85Cu0,22Te0,63Se0,37 – 6,0038 1,4 – – – – 

Cu5k Fe0,51Cu0,61Te0,71Se0,29 – 6,0250 1,3 – – – – 

Cu5
mediana

 Fe0,85Cu0,24Te0,69Se0,31 3,8032 6,0250 – – – – – 

Cu7 Fe0,99Cu0,01Te0,65Se0,35 Fe1,03Cu0,01Te0,67Se0,33 3,803 6,090 2,3 3,6
a
 nd 0,008 0,017 

Cu8 FeCu0,005Te0,65Se0,35 Fe1,01Cu0,01Te0,67Se0,33 3,800 6,086 2,1 7,6
a
 3,8 0,007 0,020 

Cu9 FeCu0,01Te0,65Se0,35 Fe1,01Cu0,01Te0,65Se0,35 3,802 6,086 1,5 4,0 1,7 –0,028 0,019 

Cu10 Fe0,995Cu0,005Te0,65Se0,35 Fe1,02Cu0,01Te0,66Se0,34 3,801 6,091 1,7 7,6 4,1 –0,044 0,017 

Cu13 Fe0,95Cu0,05Te0,65Se0,35 Fe0,94Cu0,06Te0,65Se0,35 3,802 6,068 1,9 – – – – 

Cu14 Fe0,9Cu0,1Te0,65Se0,35 Fe0,88Cu0,14Te0,65Se0,35 3,801 6,049 1,4 – – – – 

Cu15 Fe0,98Cu0,02Te0,65Se0,35 Fe0,99Cu0,02Te0,66Se0,34 3,800 6,087 3,0 7,6 3,2 –0,183 0,063 

Cu16 Fe0,985Cu0,015Te0,65Se0,35 Fe0,98Cu0,02Te0,65Se0,35 3,802 6,089 2,9 8,6 3,0 –1,033 0,045 

Cu17 Fe0,975Cu0,015Te0,65Se0,35 Fe0,97Cu0,03Te0,66Se0,34 3,801 6,082 2,1 10,5 5,2 –0,631 0,032 

Cu18 Fe0,995Cu0,005Te0,65Se0,35 Fe1,01Cu0,01Te0,62Se0,38 3,801 6,092 3,9 8,2 3,1 –0,100 0,043 

Cu19 Fe0,98Cu0,005Te0,65Se0,35 Fe1,01Cu0,01Te0,67Se0,33 3,798 6,091 2,4 7,6 3,0 –0,509 0,043 

Cu20 Fe0,98Cu0,005Te0,65Se0,35 Fe0,98Cu0,01Te0,63Se0,37 3,804 6,092 1,3 11,1 3,1 –1,037 0,039 

Cu21 Fe0,98Cu0,005Te0,65Se0,35 Fe1,04Cu0,01Te0,67Se0,33 3,803 6,091 2,2 9,9 4,8 –0,653 0,022 

Cu23 FeCu0,005Te0,65Se0,35 Fe0,96Cu0,01Te0,65Se0,35 3,802 6,091 1,9 11,5 5,4 –1,045 0,025 

Cu27 Fe1,02Cu0,005Te0,65Se0,35 Fe1,02Cu0,01Te0,68Se0,32 3,802 6,092 1,6 7,6 3,2 –0,141 0,031 

Cu29 Fe0,975Cu0,025Te0,65Se0,35 Fe1,00Cu0,03Te0,66Se0,34 – 6,094 2,0 8,8 2,2 –0,662 0,047 

Cu30 Fe0,975Cu0,025Te0,65Se0,35 Fe0,95Cu0,04Te0,64Se0,36 – 6,086 1,5 9,3 4,4 –0,727 0,020 

Cu32 Fe0,98Cu0,02Te0,65Se0,35 Fe1,02Cu0,02Te0,68Se0,32 – 6,101 1,2 8,8 3,3 –0,439 0,017 

Cu33 Fe0,975Cu0,025Te0,65Se0,35 Fe1,00Cu0,02Te0,67Se0,33 – 6,090 1,3 9,3 4,5 –0,604 0,028 

Cu34 Fe0,985Cu0,015Te0,65Se0,35 Fe1,01Cu0,02Te0,65Se0,35 – 6,091 1,7 6,4 3,3 –0,015 0,044 
a
 – mimo braku diamagnetyzmu, widoczny wkład fazy nadprzewodzącej z podaną „temperaturą krytyczną”.  
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Tabela 13. c. d.  

 
Nr próbki  Skład nominalny Skład EDX a [Å] c [Å] Δω [‘] Tc

onset
 [K] ΔTc

10–90% onset
 4πχ’ w 2 K 4πχ’ w 18 K 

Cu35 Fe0,985Cu0,015Te0,65Se0,35 Fe1,02Cu0,02Te0,73Se0,23 – 6,087 2,5 4,8
a
 2,3 0,014 0,028 

Cu36 Fe0,99875Cu0,00125Te0,65Se0,35 Fe1,04Te0,67Se0,33 – 6,091 1,8 14,3 10,3 –1,127 0,021 

Cu38 Fe0,99625Cu0,00375Te0,65Se0,35 Fe1,02Cu0,01Te0,67Se0,33 – 6,090 2,0 13,9 4,1 –1,047 0,021 

Cu39 Fe0,99625Cu0,00375Te0,65Se0,35 Fe1,02Cu0,01Te0,67Se0,33 – 6,090 2,4 13,7 7,0 –0,987 0,019 

Cu40 Fe0,98625Cu0,01375Te0,65Se0,35 Fe1,02Cu0,02Te0,68Se0,32 – 6,094 2,1 7,6 2,9 –1,043 0,014 

Cu41 Fe0,98625Cu0,01375Te0,65Se0,35 Fe1,03Cu0,02Te0,68Se0,32 – 6,090 2,0 8,0 2,9 –0,962 0,022 

Cu42 Fe0,99375Cu0,00625Te0,65Se0,35 Fe1,03Cu0,01Te0,67Se0,33 – 6,081 2,7 12,9 4,0 –1,109 0,018 

Cu43 Fe0,99375Cu0,00625Te0,65Se0,35 Fe1,03Cu0,01Te0,68Se0,32 – 6,086 2,2 13,5 2,1 –1,190 0,016 

Cu22 Fe0,99Cu0,005Te0,65Se0,35 Fe1,03Cu0,01Te0,69Se0,31 3,807 6,117 1,4 8,9
a
 2,5 0,002 0,040 

Cu24 FeCu0,005Te0,65Se0,35 Fe1,00Cu0,01Te0,65Se0,35 3,801 6,097 1,8 8,2 3,8 –0,028 0,030 

Cu25 Fe1,01Cu0,005Te0,65Se0,35 Fe1,03Cu0,01Te0,68Se0,32 3,803 6,102 2,4 7,6 3,3 –0,004 0,031 

Cu26 Fe1,01Cu0,005Te0,65Se0,35 Fe0,98Cu0,01Te0,64Se0,36 3,804 6,095 2,4 9,5 4,1 –0,032 0,030 

Cu28 Fe1,02Cu0,005Te0,65Se0,35 Fe0,98Cu0,01Te0,65Se0,35 3,804 6,104 2,6 9,3 5,3 –1,695 0,116 
a
 – mimo braku diamagnetyzmu, widoczny wkład fazy nadprzewodzącej z podaną „temperaturą krytyczną”. 
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Tabela 14. Podstawowe parametry wybranych próbek KnFe2Se2 (0,8 ≤ n ≤ 0,975) otrzymanych metodą 
krystalizacji powolnym studzeniem roztopu w małym gradiencie temperatury. Odpowiednie kolumny 
zawierają numer próbki, skład nominalny, skład chemiczny wyznaczony z analizy SEM/EDX, wartość 
temperatury krytycznej (Tc

onset
), szerokość przejścia do stanu nadprzewodzącego przy kryterium 10–90% 

(ΔTc), wartość podatności magnetycznej w temperaturze 2 K bez uwzględnienia czynnika odmagnesowania 
(4πχ’ w 2 K), wielkość podatności magnetycznej w temperaturze 40 K – podbicie paramagnetyczne (4πχ’  
w 40 K). Pomiary podatności przeprowadzone metodą zmiennoprądową w polu o amplitudzie 1 Oe  
o częstotliwości 10 kHz.  
 

Nr próbki Skład nominalny Skład EDX Tc
onset

 [K] ΔTc 4πχ’ w 2 K 4πχ’ w 40 K 

Ig14 K0,95Fe2Se2 K0,83Fe1,63Se2 nd nd 0,002 0,004 

Ig15a K0,95Fe2Se2 

K0,78Fe1,53Se2 

27,9 18,9 –0,325 0,004 

Ig15b K0,95Fe2Se2 27,6
a
 nd 0,004 0,007 

Ig15c K0,95Fe2Se2 28,0 19,4 –0,012 0,005 

Ig16 K0,95Fe2Se2 K0,75Fe1,65Se2 29,9 7,2 –3,326 0,016 

Ig17 K0,95Fe2Se2 K0,76Fe1,52Se2 29,9 17,1 –0,617 0,436 

Ig18 K0,925Fe2Se2 K0,74Fe1,66Se2 nd nd 0,082 0,085 

Ig19 K0,925Fe2Se2 K0,65Fe1,49Se2 – – – – 

Ig20 K0,975Fe2Se2 K0,90Fe1,67Se2 nd nd 0,418 0,426 

Ig21 K0,975Fe2Se2 K0,88Fe1,68Se2 nd nd 0,067 0,070 

Ig23 K0,95Fe2Se2 – nd nd –1,2x10
–5

 1,3x10
–4

 

Ig24 K0,95Fe2Se2 – nd nd 2,8x10
–7

 7,9x10
–6

 

Ig25 K0,95Fe2Se2 – 29,8 8,6 –1,7x10
–4

 3,3x10
–6

 

Ig26 K0,95Fe2Se2 – nd nd 1,8x10
–5

 2,0x10
–4

 

Ig27 K0,95Fe2Se2 – 13,9 8,5 –8,9x10
–5

 4,4x10
–7

 

Ig28 K0,95Fe2Se2 – 12,9 8,5 –1,5x10
–4

 3,1x10
–6

 

Ig29 K0,95Fe2Se2 – 29,8 19,7 –8,0x10
–4

 3,7x10
–5

 
a
 – mimo braku diamagnetyzmu, widoczny wkład fazy nadprzewodzącej z podaną „temperaturą krytyczną”. 

 
 
Tabela 15. Podstawowe parametry wybranych próbek K(Rb)nFemSe(Te)2 (0,7 ≤ n ≤ 1,15; 1,95 ≤ m ≤ 2,1) 
metodą Bridgmana. Odpowiednie kolumny zawierają numer próbki, skład nominalny, skład chemiczny 
wyznaczony z analizy SEM/EDX, wartość temperatury krytycznej (Tc

onset
), szerokość przejścia do stanu 

nadprzewodzącego przy kryterium 10–90% (ΔTc), wartość podatności magnetycznej w temperaturze 2 K bez 
uwzględnienia czynnika odmagnesowania (4πχ’ w 2 K), wielkość podatności magnetycznej w temperaturze 
40 K – podbicie paramagnetyczne (4πχ’ w 40 K). Pomiary podatności przeprowadzono metodą 
zmiennoprądową w polu o amplitudzie 1 Oe o częstotliwości 10 kHz.  
 

Nr Skład nominalny Skład EDX Tc
onset

 [K] ΔTc 4πχ’ w 2 K 4πχ’ w 40 K 

Ig30 K0,95Fe2Se2 K0,75Fe1,56Se2 8,9 6,3 –0,002 0,011 

Ig30' K0,95Fe2Se2 – 10,0 3,9 –0,062 0,019 

Ig31 K0,95Fe2Se2 K0,57Fe1,20Se2 10,0 5,4 –0,814 0,024 

Ig33 Rb0,95Fe2Se2 Rb0,69Fe1,56Se2 10,0
a
 nd 3,7x10

–4
 0,001 

Ig33' Rb0,95Fe2Se2 – 10,0 4,8 –0,057 0,002 

Ig35p K0,95Fe2,1Se2 K0,82Fe1,57Se2 nd nd 0,001 0,001 

Ig35k K0,95Fe2,1Se2 K0,76Fe1,70Se2 11,0 5,6 –0,070 0,095 

Ig36 K0,95Fe2,05Se2 K0,81Fe1,44Se2 nd nd 0,001 0,001 

Ig36' K0,95Fe2,05Se2 – nd nd 0,001 0,002 

Ig37 K0,9Fe2Se2 K0,73Fe1,65Se2 10,0 4,4 –0,013 0,001 

Ig37' K0,9Fe2Se2 – 11,0 5,2 –0,226 0,003 

Ig38 KFe2Se2 K0,77Fe1,51Se2 nd nd 0,001 0,001 

Ig38' KFe2Se2 – nd nd 0,001 0,001 

Ig39 K0,95Fe2TeSe K1,02Fe1,35Te0,67Se1,33 nd nd 0,001 0,001 

Ig39p K0,95Fe2TeSe K0,84Fe1,10Te0,61Se1,39 nd nd 0,001 0,002 

Ig40 K0,95Fe2,05Se2 K0,88Fe1,48Se2 nd nd 0,001 0,001 
a
 – mimo braku diamagnetyzmu, widoczny wkład fazy nadprzewodzącej z podaną „temperaturą krytyczną”.  

‘ – oznacza próbkę wygrzewaną po otrzymaniu w 215 °C.  
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Tabela 15. c. d.  

 
Nr Skład nominalny Skład EDX Tc

onset
 [K] ΔTc 4πχ’ w 2 K 4πχ’ w 40 K 

Ig43 K0,8Fe2Se2 K0,73Fe1,68Se2 9,0
a
 17,9 4,5x10

–4
 0,001 

Ig43' K0,8Fe2Se2 – 8,0 nd –0,001 0,002 

Ig44 K0,75Fe2Se2 K0,82Fe2,05Se2 11,9 3,3 –0,003 0,002 

Ig44' K0,75Fe2Se2 – nd nd 0,023 0,021 

Ig45 K0,7Fe2Se2 K0,7Fe1,61Se2 10,0
a
 nd 0,068 0,073 

Ig45' K0,7Fe2Se2 – nd nd 0,141 0,132 

Ig47 K1,05Fe2Se2 K1,01Fe1,44Se2 nd nd nd nd 

Ig49 K1,15Fe2Se2 K0,99Fe1,54Se2 nd nd nd nd 

Ig51 K0,9Fe2Se2 K0,79Fe1,60Se2 nd nd nd nd 

Ig52 K0,9Fe2Se2 K0,79Fe1,65Se2 nd nd nd nd 

Ig53 K0,9Fe2Se2 K0,77Fe1,54Se2 nd nd nd nd 

Ig54p K0,9Fe2Se2 K0,65Fe1,41Se2 nd nd nd nd 

Ig54k K0,9Fe2Se2 K0,59Fe1,55Se2 9,0 nd –0,041 0,003 

Ig55 K0,9Fe2Se2 K0,66Fe1,58Se2 22,3
a
 nd 6,2x10

–4
 1,5x10

–3
 

Ig58 K0,85Fe2Se2 – 29,9 20,1 –0,5 0,014 

Ig59 K0,85Fe2Se2 K0,69Fe1,74Se2 10,0 5,2 –0,6 0,001 

Ig60 K0,8Fe2Se2 – nd nd –4,4x10
–4

 1,8x10
–4

 

Ig61 K0,8Fe2Se2 K0,72Fe1,72Se2 nd nd 0,005 0,007 

Ig63 K0,75Fe2Se2 – nd nd 0,005 0,005 

Ig64 K0,8Fe1,95Se2 K0,76Fe1,90Se2 nd nd 0,002 0,003 

Ig65 K0,8Fe1,95Se2 K0,67Fe1,71Se2 10,0 6,0 –0,063 0,007 

Ig75 K0,85Fe1,9Se2 – – – – – 

Ig76 K0,85Fe1,9Se2 – – – – – 
a
 – mimo braku diamagnetyzmu, widoczny wkład fazy nadprzewodzącej z podaną „temperaturą krytyczną”.  

‘ – oznacza próbkę wygrzewaną po otrzymaniu w 215 °C.  
 


