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Rozdział 1. Wstęp  

Manganity i kobaltyty to grupa materiałów krystalizujących w strukturze perowskitu. 

Możemy je opisać ogólnym wzorem A1-xDxBO3 gdzie A – to jon lantanowca np. La; D – jon 

ziemi alkalicznej np. Ca; B – jon Mn w przypadku manganitów lub jon Co w przypadku 

kobaltytów, a x określa koncentrację jonów ziemi alkalicznej podstawiających jony 

lantanowca. Związki te budziły w ostatniej dekadzie zainteresowanie badaczy ze względu na 

występowanie w nich zjawiska kolosalnego magnetooporu. W trakcie badań wyznaczono 

bogaty diagram fazowy tych materiałów, których magnetyczny stan podstawowy istotnie 

zależy od składu. W wyniku konkurencji oddziaływań różnych typów, w manganitach 

i kobaltytach obserwuje się szereg rodzajów uporządkowania magnetycznego, ładunkowego 

i orbitalnego, separację faz oraz zmiany właściwości transportowych. W przypadku próbek 

objętościowych mono- i polikrystalicznych obserwujemy fazę ferromagnetyczną (FM), 

antyferromagnetyczną (AFM), fazę ferromagnetycznego metalu (FMM) bądź 

ferromagnetycznego izolatora (FMI), jak również fazę typu szkła spinowego (SG). Badania 

nanocząstek wykazały, że wiele właściwości manganitów i kobaltytów zależy od rozmiarów 

cząstek. Kiedy rozmiar nanocząstek magnetycznych redukuje się do kilku nanometrów, ich 

właściwości magnetyczne mogą się znacząco różnić od właściwości, jakie wykazują próbki 

polikrystaliczne czy też monokryształy. Ponadto właściwości te mogą w istotny sposób 

zmieniać się wraz ze zmianami rozmiaru cząstki. Zmniejszenie rozmiaru cząstki ferro- lub 

ferrimagnetycznej poniżej pewnej krytycznej wartości prowadzi do utworzenia struktury 

jednodomenowej.  Materiały składające się z odizolowanych, nieoddziałujących, 

jednodomenowych cząstek, których wypadkowy spin możemy potraktować, jako makrospin 

lub superspin, wykazują interesujące właściwości magnetyczne w momencie, kiedy 

zmniejszają się odległości między cząstkami. Zespół nanocząstek, między którymi nie 

zachodzi lub zachodzi słabe oddziaływanie magnetyczne, wykazuje właściwości 

superparamagnetyka (SPM). Wzrost gęstości upakowania nanocząstek powoduje pojawienie 

się oddziaływań między cząsteczkami, co ma duży wpływ na dynamikę spinów takiej grupy 

cząstek i może prowadzić do powstania niskotemperaturowego stanu kolektywnego. Czasem 

stan taki posiada wiele cech takich jak szkło spinowe (super szkło spinowe – SSG), lecz może 

również pojawić się oddziaływanie dalekiego zasięgu (super ferromagnetyzm – SFM). Gdy 

zmniejsza się rozmiar cząstki rośnie rola powierzchni, jak również rola oddziaływań między 

powierzchnią a rdzeniem cząstek. Do opisu tych struktur stosuje się model wyróżniający 

magnetyczny rdzeń i magnetycznie nieaktywną powłokę (ang. core – shell model). 

Zastosowanie tego modelu pozwala określić grubość magnetycznie „martwej” powłoki oraz 

wyjaśnić przyczynę różnic w namagnesowaniu nanocząstki i materiału objętościowego. 

Efekty powierzchniowe mogą prowadzić do przejść magnetycznych i strukturalnych. 

Wynikają one ze zmiany liczby najbliższych sąsiadów, wzrostu ilości defektów czy też 

zwiększenia liczby zerwanych wiązań. Efekty powierzchniowe sprawiają, że w przypadku 

nanomateriałów możemy obserwować zupełnie inne właściwości magnetyczne 

i strukturalne, niespotykane w próbkach objętościowych.  
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W rozdziale drugim omówiono strukturę perowskitu oraz podano informacje 

pozwalające określić czynnik niedopasowania. Przedstawiono właściwości fizyczne 

kobaltytów i manganitów oraz podano opis oddziaływań magnetycznych odpowiedzialnych 

za ich podstawowy stan magnetyczny. W dalszej części rozdziału przedstawiono 

charakteryzację strukturalną manganitów i kobaltytów lantanowo–wapniowych wraz z ich 

diagramami fazowymi. Przedstawiono również dotychczasowy stan wiedzy na temat 

otrzymywania manganitów i kobaltytów lantanowo–wapniowych z podziałem na metody 

otrzymywania próbek polikrystalicznych, monokrystalicznych oraz nanomateriałów. 

W rozdziale trzecim przedstawiono główne cele pracy. 

W rozdziale czwartym opisano przebieg procesu otrzymywania polikryształów, 

monokryształów i nanomateriałów związków La1-xCaxMnO3 (LCMO) i La1-yCayCoO3 (LCCO). 

W przypadku polikryształów opisano wszystkie etapy syntezy w ciele stałym. Do otrzymania 

monokryształów wykorzystano dwie metody – topienia strefowego i elektrolizę. Do 

krystalizacji manganitów lantanowo–wapniowych użyto zmodyfikowanego stanowiska do 

otrzymywania kryształów metodą TSSG (ang. Top Seeded Solution Growth – wzrost 

z roztworu wysokotemperaturowego na zarodzi), a wzrost kryształów uzyskano stosując 

elektrolizę. W procesie krystalizacji stosowano topnik Cs2O – MoO3. W dalszej części 

rozdziału podano parametry procesu wzrostu monokryształów kobaltytów lantanowo–

wapniowych. Monokryształy otrzymano stosując metodę topienia strefowego. W rozdziale 

tym zaprezentowano również badania składu otrzymanych monokryształów 

z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego. W końcowej części rozdziału 

opisano krystalizację nanomateriałów La1-xCaxMnO3 i La1-yCayCoO3 przy wykorzystaniu 

metody spaleniowej glicyna–azotan.  

Badania strukturalne otrzymanych polikryształów, monokryształów i nanomateriałów 

przedstawiono w rozdziale piątym. W rozdziale tym został również omówiony wpływ 

parametrów wytwarzania nanomateriałów, np. ilości dodawanej glicyny na właściwości 

strukturalne. Do określenia parametrów strukturalnych otrzymanych materiałów 

wykorzystano metodę proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej.  Otrzymane parametry 

strukturalne porównano z danymi literaturowymi. W przypadku nanocząstek 

przeprowadzono również badania z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego, w trakcie 

których określono strukturę otrzymanych nanoziaren oraz potwierdzono ich skład. 

Badania magnetyczne opisane zostały w rozdziale szóstym. Przedstawiono wyniki już 

wcześniej opublikowane dla nanocząstek Sm1-xCaxMnO3, La0,2Ca0,8MnO3 oraz La0,8Ca0,2CoO3, 

jak również nieopublikowane jeszcze wyniki badań podstawowych właściwości 

magnetycznych otrzymanych materiałów. Rozdział zawiera opis standardowych procedur 

pomiarowych, takich jak pomiar zależności namagnesowania od temperatury, 

namagnesowania od pola magnetycznego czy zmiennoprądowej podatności magnetycznej. 

Opisano również pomiary pozwalające na stwierdzenie czy występuje zjawisko indukowanej 

oddziaływaniami wymiennymi anizotropii jednokierunkowej (ang. exchange bias) oraz na 
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oszacowanie efektywnego momentu magnetycznego, jak też zaobserwowanie właściwości 

typowych dla szkieł spinowych. 

W dalszej części pracy podsumowano otrzymane wyniki (rozdział siódmy), podano 

spis literatury (rozdział ósmy) oraz spis prac własnych autora (rozdział dziewiąty), 

a w załączniku podano wartości stałych sieci i objętość komórki elementarnej dla wszystkich 

otrzymanych nanokrystalicznych próbek manganitów i kobaltytów, wraz z wielkością ziarna, 

temperaturą wygrzewania i ułamkiem molowym glicyny użytym podczas syntezy (rozdział 

dziesiąty). 
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Rozdział 2. Otrzymywanie, struktura oraz właściwości magnetyczne 

manganitów i kobaltytów: dotychczasowy stan wiedzy 

Rozdział 2.1.  Struktura i właściwości magnetyczne manganitów i kobaltytów  

Manganity i kobaltyty krystalizują w strukturze perowskitu. Schemat struktury, 

perowskitu o wzorze chemicznym ABO3, został przedstawiony na rysunku 2.1. 

 

 
Rysunek 2.1. Schemat struktury idealnej komórki perowskitowej ( A – jon lantanowca lub ziemi alkalicznej, 

B – jon metalu przejściowego, O – jon tlenu). 

 

W przypadku badanych manganitów i kobaltytów pozycje A zajmuje 3-wartościowy 

jon ziemi rzadkiej lub 2-wartościowy jon ziemi alkalicznej, pozycje B zajmowane są przez jon 

manganu lub kobaltu. Możemy, zatem napisać sumaryczny wzór w postaci A1-xDxBO3 gdzie 

na przykład: A to La, Pr, Sm; D – Ca, Ba, Sr; B – Mn, Co, a x określa koncentrację jonów ziemi 

alkalicznej zastępujących jony lantanowca. Podstawowym elementem struktury manganitów 

i kobaltytów są oktaedry tlenowe, w których jon metalu przejściowego otoczony jest 

sześcioma jonami tlenu. Jony z pozycji A otoczone są dwunastoma jonami tlenu. 

Idealna struktura perowskitu należy do układu regularnego, grupy punktowej 

czterdziestoośmiościanu, grupy przestrzennej Pm3m. Komórka elementarna idealnego 

perowskitu (manganitu/kobaltytu) zawiera jeden jon ziemi rzadkiej lub alkalicznej, jeden jon 

manganu/kobaltu i trzy jony tlenu. W rzeczywistych kryształach, na skutek niedopasowania 

promieni jonowych, w komórce perowskitowej oktaedry tlenowe otaczające jon metalu 

przejściowego ulegają odkształceniu lub obrotowi wokół pewnych kierunków 
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krystalograficznych. Do określenia niedopasowania promieni jonowych stosuje się czynnik 

niedopasowania t (ang. tolerance factor) zdefiniowany przez Goldschmidta [1]:  

 � = �����
√�	�
����,  (1) 

gdzie: rA – średni promień jonu w pozycji A, rB – średni promień jonu w pozycji B, rO – średni 

promień jonu tlenu. Jeżeli, rA = rO = 1,4 Å oraz rB = 0,58 Å, to t = 1, a wtedy kąt wiązania  

B – O – B wynosi 180o. Jeżeli t przyjmuje wartości < 1 to oktaedr tlenowy ulega odkształceniu 

lub obrotowi, wtedy kąt wiązania B – O – B jest mniejszy od 180o, co powoduje przejście od 

struktury o symetrii regularnej do struktury o niższej symetrii (np. tetragonalnej, rombowej 

lub romboedrycznej). 

W tabeli 1. przedstawiono wartości średnich promieni jonowych dla wybranych 

kationów, które to wartości mogą posłużyć do wyliczenia współczynnika niedopasowania t. 

 
Tabela 1. Średni promień jonowy wybranych jonów w temperaturze pokojowej [2]. 

Jon 

Średni 

promień 

jonowy [Å] 

Jon 

Średni 

promień 

jonowy [Å] 

Jon 

Średni 

promień 

jonowy [Å] 

La3+ 1,36 Ca2+ 1,34 Mn3+ 0,645 

Pr3+ 1,179 Ba2+ 1,61 Mn4+ 0,53 

Nd3+ 1,27 Sr2+ 1,44 Co3+ 0,61 

Sm3+ 1,24 O2- 1,4 Co4+ 0,53 

W tabeli podano wartości średniego promienia jonowego dla 12 najbliższych sąsiadów w przypadku La
3+

, 

Nd
3+

, Sm
3+

, Ca
3+

, Ba
3+

, Sr
3+

, dla 9 najbliższych sąsiadów w przypadku Pr
3+

 i dla 6 najbliższych sąsiadów dla O
2-

, 

Mn
3+

, Mn
4+

, Co
3+

 i Co
4+

. W przypadku jonów Mn i Co podano wartości dla stanu wysokospinowego. 

 

Manganity i kobaltyty charakteryzują się bogatym diagramem fazowym, w zależności 

od składu występują różne magnetyczne stany podstawowe. Obserwuje się także 

zachowania typowe dla szkieł spinowych oraz kolosalny magnetoopór [3 – 14]. Właściwości 

te są konsekwencją współzawodnictwa pomiędzy oddziaływaniami ferromagnetycznymi (za 

które odpowiedzialny jest mechanizm podwójnej wymiany) i antyferromagnetycznymi (za 

które odpowiedzialna jest nadwymiana), silnego sprzężenia elektron–fonon [15,16] oraz 

oddziaływań elektron–elektron. Sprzężenia te prowadzą do polaryzacji orbitalnej [17]. Na 

skutek współzawodnictwa różnych rodzajów oddziaływań magnetycznych w jednym 

krysztale powstają obszary (fazy) różniące się właściwościami fizycznymi. Interesującym 

przejawem separacji faz jest występowanie zjawiska indukowanej oddziaływaniami 

wymiennymi jednokierunkowej anizotropii (ang. exchange bias). Zarówno w manganitach, 

jak i w kobaltytach zachodzi przejście metal–izolator. W manganitach istnienie fazy 

izolatorowej w wysokiej temperaturze [18-20] starano się wytłumaczyć silnym sprzężeniem 

elektron–fonon, które wynika z efektu Jahna-Tellera, powodującego zniesienie degeneracji 

stanów jonu Mn3+ i zmniejszenie ruchliwości ładunku [15,21-23]. Prace eksperymentalne 
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[24], jak i teoretyczne [25] wskazują na bliski związek pomiędzy odkształceniem struktury 

perowskitu i zmianami właściwości magnetotransportowych. Okazuje się, że lokalny efekt 

Jahna-Tellera odgrywa dominującą rolę w lokalizacji ładunku w fazie izolatorowej. 

Prowadzono również badania zmian struktury magnetycznej i krystalicznej pod wpływem 

ciśnienia [25-26] i badania anizotropii magnetycznej manganitów, w których jon lantanu 

podstawiony był jonami Ca, Sr i Ba [27]. 

Ze względu na odkrycie kolosalnego magnetooporu w manganitach oczekiwano 

wykorzystania tych materiałów do odczytu informacji w głowicach magnetycznych [20], 

czujnikach pola magnetycznego i innych urządzeniach pomiarowych [28,29]. Jednakże 

występowanie efektu kolosalnego magnetooporu w manganitach jedynie w silnych polach 

magnetycznych, rzędu kilku tesli, poważnie ogranicza przydatność tych związków 

w zastosowaniach. Z drugiej jednak strony odkrycie dużego magnetooporu w polach rzędu 

0,1 T w heterostrukturach, złączach tunelowych i cienkich warstwach zawierających 

manganity pozwala na ponowne rozważenie możliwości tych zastosowań [30]. 

 Kobaltyty, ze względu na duże przewodnictwo jonowe [31], uważane sa za 

perspektywiczne do wykorzystania w ogniwach paliwowych typu SOFC (Solid Oxide Fuel Cell 

– ogniwa paliwowe z zestalonym elektrolitem tlenkowym) zarówno jako membrany [32], jak 

i elektrody [33 - 36]. Ich ważną cechą jest zmiana stanu spinowego jonów kobaltu pod 

wpływem zmiany temperatury [37 - 42]. W kobaltytach zaobserwowano występowanie 

spontanicznego efektu Halla [43, 44] oraz duży ujemny magnetoopór [45, 46]. Manganity 

i kobaltyty krystalizują w strukturze perowskitu lecz ich właściwości magnetyczne 

i transportowe są diametralnie różne. Przejście metal–izolator w kobaltytach [47, 48] 

wywoływane jest przez zmianę stanu spinowego jonów kobaltu, a nie, jak w przypadku 

manganitów, przez oddziaływania podwójnej wymiany i efekt Jahna-Tellera (JT).  

Pole krystaliczne pochodzące od jonów tlenu z otoczenia oktaedrycznego, znosi 

degenerację podpowłoki 3d jonów Mn/Co. Pięć poziomów 3d tworzy dwa podpoziomy:  

3-krotnie zdegenerowany orbitalnie podpoziom t2g (dxy, dyz, dzx) oraz 2-krotnie 

zdegenerowany podpoziom eg (������ , ������). Dla oktaedrów MnO6 rozszczepienie 

poziomów pomiędzy najniższym poziomem t2g, a najwyższym poziomem eg wynosi około  

1 — 1,5 eV. Dla jonów Mn3+ na każdym z trzech poziomów orbitalu t2g znajduje się jeden 

elektron, natomiast tylko jeden z dwóch poziomów orbitalu eg jest zajęty. W wyniku efektu 

JT poziomy energetyczne ulegają dalszemu rozszczepieniu w taki sposób, że średnia energia 

poziomów każdego z orbitali z osobna pozostaje stała. Wynika z tego, że obniżenie energii 

układu przez odkształcenie Jahna-Tellera jest możliwe jedynie wtedy, gdy orbitale eg i t2g są 

częściowo zapełnione. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku jonu Mn3+ z jednym 

elektronem na orbitalu eg. Elektron ten jest elektronem wędrownym, a spin rdzenia jonu Mn 

jest równy S = 3/2. Schematyczny diagram energetyczny dla jonu Mn3+ przedstawiono na 

rysunku 2.2. 
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Rysunek 2.2. Schematyczny diagram energetyczny jonu Mn3+. Widoczne rozszczepienie poziomów w polu 

krystalicznym oktaedru i dalsze rozszczepienie w wyniku efektu Jahna-Tellera. 

Zastąpienie części jonów La3+ w manganicie LaMnO3 jonami Ca2+ powoduje, że część 

jonów Mn3+ zmienia swój stopień utlenienia na Mn4+ o S = 3/2. Przy zaniedbaniu wkładu 

orbitalnego, moment magnetyczny jonu manganu wynosi 3µB dla Mn3+, natomiast 4µB dla 

jonu Mn4+.  

Ze względu na niewielkie przekrywanie się orbitali jonów Mn, właściwości 

magnetyczne manganitów wynikają głównie z przekazu elektronu między orbitalami jonów 

manganu i tlenu z wykorzystaniem elektronów 2p tlenu. W takim przypadku możemy 

wyróżnić dwa oddziaływania: wymiany podwójnej i nadwymiany. 

Mechanizm podwójnej wymiany można opisać następująco: odbywa się jednoczesny 

przeskok elektronu wędrownego z orbitalu eg
 jonu manganu Mn3+ na orbital 2p jonu tlenu 

oraz przeskok elektronu z orbitalu 2p jonu tlenu na wolny orbital eg jonu manganu Mn4+. Ze 

względu na „oddziaływanie Hunda”, tj. wewnątrzatomowe oddziaływania wymiany, spin 

elektronów z orbitalu eg jest skierowany równolegle do wypadkowego spinu elektronów 

rdzenia. Natomiast orientacja spinów rdzeni jonów Mn3+ i Mn4+ jest niezależna od siebie. 

Względna orientacja spinu z powłoki eg jonu Mn3+ i „wolnego miejsca”, na które przeskakuje 

elektron w jonie Mn4+ jest kluczowa dla zaistnienia oddziaływania podwójnej wymiany. Jeżeli 

kierunek spinu jonu Mn4+ jest przeciwny do kierunku spinu elektronu z orbitalu eg
 jonu Mn3+, 

to prawdopodobieństwo przeskoku jest bardzo małe i można przyjąć, że jest to proces 

wzbroniony. Ze względu na to, że energia elektronu związanego na obitalu jest większa od 

energii elektronu zdelokalizowanego, przeskok elektronu (jego delokalizacja) jest korzystny 

energetycznie. Wynika z tego, że spolaryzowanie wypadkowych spinów rdzeni jonowych 

„w tą samą stronę” będzie dla całego układu bardziej korzystne – tak więc w układzie, 

w którym oddziaływania podwójnej wymiany dominują, energia stanu ferromagnetycznego 

jest mniejsza niż energia stanu antyferromagnetycznego czy paramagnetycznego. 

W rezultacie jony sprzęgają się ferromagnetycznie, co sprzyja przeskokom elektronów 

z orbitali eg. W ten prosty sposób można jakościowo opisać pochodzenie oddziaływań 

ferromagnetycznych w manganitach oraz wykazać związek przeskoku elektronów 

z ferromagnetyzmem.  

W typowych metalach ferromagnetycznych 3d, jak żelazo czy nikiel, pasma 

elektronów ze spinem „do góry” i „do dołu” są częściowo zapełnione. W manganitach pasma 

te są przesunięte względem siebie o 1 eV lub więcej, przez co górne pasmo jest puste, 
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a dolne nie całkiem wypełnione. W rezultacie prowadzi to do zachowania pół-metalicznego. 

Dodatkowo pasmo przewodnictwa takiego półmetalu jest spolaryzowane spinowo, co czyni 

materiał ten szczególnie interesującym do zastosowań w spintronice. Manganity dla x < 0,5, 

ze względu na rodzaj nośników (dziury), są w literaturze określane mianem 

domieszkowanych dziurowo. Manganity dla x > 0,5, ze względu na rodzaj nośników 

określane, są jako domieszkowane elektronowo. 

Oddziaływanie nadwymiany zachodzi jeśli pomiędzy jonami magnetycznymi znajduje 

się jon niemagnetyczny (np. O2-), na którego zewnętrznej powłoce, typu p, znajdują się dwa 

elektrony, o przeciwnie skierowanych spinach. Orbital ten wydłużony jest w kierunku jonów 

magnetycznych. W wyniku bezpośredniej wymiany pomiędzy elektronami jonu 

magnetycznego, a elektronami z orbitalu p jonu niemagnetycznego, spin jednego z jonów 

magnetycznych polaryzuje się antyrównolegle do spinu jednego z elektronów p, a spin 

drugiego jonu magnetycznego polaryzuje się antyrównolegle do spinu drugiego elektronu p. 

W rezultacie wytwarza się efektywne, antyferromagnetyczne sprzężenie wymienne 

pomiędzy spinami jonów magnetycznych. Istnieją jednak przypadki, w których oddziaływanie 

to ma charakter ferromagnetyczny. Oddziaływanie nadwymiany może prowadzić do 

sprzężenia antyferromagnetycznego dla Mn4+ – O2- – Mn4+ oraz w przypadku Mn3+ – O2- – 

Mn3+ do sprzężenia antyferromagnetycznego lub ferromagnetycznego [49]. 

Szerokość pasma elektronów przewodnictwa eg w manganitach możemy oszacować 

w ramach modelu podwójnej wymiany [50,51], w którym zachodzi zależność ��� ≈ �� ∝ �. 

Siła sprzężenia ferromagnetycznego wynikającego z oddziaływań podwójnej wymiany 

i wartość TC są proporcjonalne do szerokości pasma elektronów eg, zgodnie ze wzorem [51]: 

 � ≈ ��cos		!�"#$ %&'(
� )   (2) 

gdzie � jest tzw. kowalencyjnym parametrem mieszającym, ! kątem ugięcia wiązania 

	! = 180° − /, gdzie 	/	oznacza kąt między wiązaniami np. Mn – O – Mn), 012 oznacza kąt 

pomiędzy kierunkami spinów sąsiednich jonów magnetycznych. Szerokość pasma jest 

proporcjonalna do amplitudy prawdopodobieństwa przeskoku elektronów z powłoki eg. 

Manganity można podzielić na trzy klasy o: dużej (np. La1-xSrxMnO3), pośredniej (np. 

La1-xCaxMnO3) i małej (np. Pr1-xCaxMnO3) szerokości pasma. Duża szerokość pasma, a więc 

i duża amplituda prawdopodobieństwa przeskoku, wiąże się z przewodnością metaliczną. 

W materiałach takich obserwuje się fazę ferromagnetycznego metalu, która zanika, gdy 

zmniejsza się szerokość pasma. Szerokość pasma może być zmieniana poprzez przyłożenie 

zewnętrznego ciśnienia lub na skutek ciśnienia chemicznego (poprzez zmianę odległości 

między jonami i kątów wiązań spowodowanych podstawieniem). Szerokość pasma W zależy 

również od długości wiązania Mn – O (dMn – O) oraz kąta wiązania Mn – O – Mn 〈/〉 

w oktaedrach MnO6 i może być wyrażona wzorem [52]: 
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 � ∝ 6789:
�	;�〈<〉�=

>?@A�
B,C    (3) 

 

Strukturalne i magnetyczne właściwości La1-xCaxMnO3 

 

Manganity La1-xCaxMnO3 (LCMO) krystalizują w rombowej strukturze 

zdeformowanego perowskitu, opisywanej grupą przestrzenną Pnma. Na rysunku 2.3 

przedstawiono pozycje, które mogą być zajmowane przez jony w sieci krystalicznej 

manganitów lantanowo–wapniowych. Na skutek podstawienia jonu lantanu jonem wapnia 

jony manganu mogą występować w dwóch różnych stopniach utlenienia Mn3+ i Mn4+. 

 

 
Rysunek 2.3. Struktura perowskitu. Pozycje O zajmowane przez tlen, pozycje M zajmowane przez mangan 

oraz pozycje A zajmowane przez pierwiastki La i Ca o dużych promieniach jonowych. 

Ogólny wzór manganitów o mieszanej walencyjności można zapisać w sposób następujący: 

Ln1-xDxMnO3 dla 0 ≤ x ≤ 1 

gdzie: Ln – jon ziemi rzadkiej np. La, Pr, Nd, Sm, D – jon ziemi alkalicznej np. Ca, Sr, Ba. 

Różnice w wielkości promieni jonowych prowadzą do obrotów oktaedrów tlenowych wzdłuż 

pewnych kierunków krystalograficznych. Przejście do symetrii tetragonalnej zachodzi na 

skutek obrotu oktaedrów tlenowych wokół osi [001], wtedy zachodzi zależność D = E ≠ ". 

Przejście do symetrii romboedrycznej G3I" wywołane jest obrotem ośmiościanów wokół osi 

[111] [5]. Obrót oktaedrów tlenowych w przeciwfazie wokół osi [110] prowadzi do zmiany 

symetrii z regularnej na rombową typu O, dla której ma miejsce zależność D < K
√� < E. 

Przekształcenie to zachodzi jedynie dla jonów Mn3+ w wyniku efektu Jahna-Tellera. Możliwe 

jest również przejście do symetrii rombowej typu O’, dla której spełniona jest zależność 
K

√� < D < E, a odbywa się ono poprzez jednoczesne rozszerzenie się oktaedrów tlenowych 

w płaszczyźnie ab i ich ściśnięcie wzdłuż osi c [53].  
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Modyfikując zawartość jonów Mn3+ i Mn4+ w materiale można zmieniać rodzaj 

dominujących w nim oddziaływań. Między jonami Mn3+ i Mn4+ dominują oddziaływania 

podwójnej wymiany, prowadzące do sprzężenia ferromagnetycznego [50,51], a między 

jonami manganu o tej samej wartościowości dominują oddziaływania nadwymiany, 

prowadzące na ogół do sprzężenia antyferromagnetycznego [17,54,55]. Jony manganu mogą 

tworzyć struktury magnetyczne, takie jak przedstawiono na rysunku 2.4. 

 

 

 
Rysunek 2.4. Struktury magnetyczne tworzone przez jony manganu w strukturze perowskitu. FM – struktura 

ferromagnetyczna, AFM – struktura antyferromagnetyczna. Strzałkami oznaczono momenty magnetyczne 

jonów manganu. Opracowanie na podstawie  [56]. 

 Występowanie tych struktur magnetycznych uzależnione jest od stopnia 

podstawienia x. Można to opisać w prosty sposób na przykładzie La1-xCaxMnO3. W tym 

przypadku trójwartościowy jon lantanu podstawiany jest dwuwartościowym jonem wapnia 

w pozycji A (rysunek 2.3). W skrajnych przypadkach, czyli gdy x = 0 i x = 1 mamy odpowiednio 

składy LaMnO3 i CaMnO3. Czysta faza LaMnO3 zawiera tylko jony Mn3+, natomiast czysta faza 

CaMnO3 – tylko jony Mn4+. Z warunku zachowania neutralności elektrycznej wynika 

zależność, która określa zawartość jonów Mn3+ i Mn4+: 
 

 	LaN�O� CaO���	MnN�O� MnOS��O  (4) 

 

Przedstawione na rysunku 2.4 struktury magnetyczne typu A, C i G składają się 

z ferromagnetycznie uporządkowanych płaszczyzn, odpowiednio, {001}, {110} oraz {111}, 

sprzężonych ze sobą antyferromagnetycznie. Analizując wzajemną polaryzację najbliższych 

sąsiadów można stwierdzić, że struktura typu A składa się z płaszczyzn uporządkowanych 

ferromagnetycznie, które są namagnesowane antyrównolegle względem siebie. Struktura 

typu C składa się z ferromagnetycznie uporządkowanych łańcuchów, które są względem 

siebie namagnesowane w przeciwnych kierunkach. W strukturze typu G momenty 
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magnetyczne najbliższych sąsiadów skierowane są antyrównolegle. Struktura typu B 

odpowiada uporządkowaniu ferromagnetycznemu.  

Wielkość podstawienia x wpływa również na przewodnictwo elektryczne. Manganity 

są na ogół izolatorami dla antyferromagnetycznych struktur magnetycznych. Przy 

maksymalnym momencie ferromagnetycznym pojawia się duże przewodnictwo elektryczne. 

Na rysunku 2.5 przedstawiono diagram fazowy dla badanej w niniejszej pracy rodziny 

związków La1-xCaxMnO3. 

 
Rysunek 2.5. Diagram fazowy dla La1-xCaxMnO3 [53]. 

Dla x = 0 lub niewielkiego podstawienia jonów La jonami Ca materiał ma strukturę 

rombową i wykazuje antyferromagnetyczną strukturę typu A. Dla 0,1 ≤ x ≤ 0,225 związek 

wykazuje ferromagnetyczną strukturę typu B. Dalsze zwiększanie koncentracji wapnia 

prowadzi do stopniowego zaniku ferromagnetyzmu. Dla x = 0,375 obserwuje się najwyższą  

TC ≈ 260 K. W zakresie 0,225 ≤ x ≤ 0,5 obserwuje się występowanie fazy metalicznej 

i występowanie efektu gigantycznego magnetooporu. Dla x > 0,5 związek wykazuje szereg 

różnych antyferromagnetycznych struktur magnetycznych. Dla x = 1, CaMnO3 charakteryzuje 

się strukturą regularną i antyferromagnetyczną strukturą magnetyczną typu G. W materiale 

występują jedynie jony manganu Mn4+, które są sprzężone antyferromagnetycznie ze 

wszystkimi sześcioma sąsiednimi jonami Mn4+. W strukturze tej nie obserwuje się 

występowania efektu Jahna-Tellera. Badania z wykorzystaniem dyfrakcji neutronowej, 

przeprowadzone przez Pissas i Kallias [57], pozwoliły na opracowanie dokładnego diagramu 
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fazowego dla La1-xCaxMnO3 w zakresie koncentracji 0,5 < x < 1, przedstawionego na rysunku 

2.6.    

 

Rysunek 2.6. Diagram fazowy dla La1-xCaxMnO3 w zakresie koncentracji 0,5 < x < 1 [57]. 

 

Autorzy wykazali, że przejścia magnetyczne i strukturalne zachodzą w tej samej 

temperaturze dla 0,8 < x < 0,9. Stwierdzili również, że w zakresie koncentracji 0,5 < x < 1 

istnieją trzy fazy: faza wykazująca uporządkowanie ładunkowe i spinowe (tzw. struktura CE) 

dla x = 0,5 – 0,66, faza wykazująca antyferromagnetyczne uporządkowanie typu C (struktura 

jednoskośna) dla x = 0,8 – 0,85 oraz faza wykazująca antyferromagnetyczne uporządkowanie 

typu G dla x = 1. Ponadto refleksy magnetyczne wskazywały na występowanie obszarów 

współistnienia sąsiadujących faz. Wyjątek stanowi obszar 0,8 ≤ x ≤ 0,85, który zawiera jedną 

antyferromagnetyczną strukturę typu C. 

 

 

Strukturalne i magnetyczne właściwości La1-yCayCoO3 

 

Kobaltyty La1-yCayCoO3 (LCCO) krystalizują w strukturach romboedrycznej lub 

rombowej, które są opisywane grupami przestrzennymi R3c lub Pbnm. Jon kobaltu może 

znajdować się w jednym z trzech stanów spinowych: nisko-, średnio- i wysokospinowym. Gdy 

jon Co3+ jest w stanie niskospinowym (LS) wszystkie elektrony obsadzają orbitale t2g tj. jon 

przyjmuje konfigurację (��UV WUX), a jego wypadkowy moment spinowy jest równy zero (S = 0). 
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W temperaturze około 100 K jony Co3+ stopniowo przechodzą do stanu średniospinowego 

(IS). W stanie tym, jeden elektron z orbitalu t2g zostaje wzbudzony do jednego z orbitali eg 

(��UY WUN), a wypadkowy moment spinowy jonu jest równy S = 1. W temperaturach powyżej 

300 K jon Co3+ przechodzi do stanu wysokospinowego (HS), w którym kolejny elektron 

z orbitalu t2g zostaje wzbudzony do stanu eg (��US WU�). Wypadkowy moment spinowy jonu Co3+ 

w stanie HS wynosi S = 2 [58, 59]. Podstawienie trójwartościowego jonu La 

dwuwartościowym jonem Ca powoduje pojawienie się w materiale jonów Co4+. Spełnienie 

warunku neutralności elektrycznej prowadzi do zależności: 

 ZLaN�[� Ca[��\ZCoN�[� Co[S�\O  (5) 

Jon Co4+ jest magnetyczny we wszystkich stanach spinowych. W stanie LS jon wykazuje 

konfigurację (��UY WUX) oraz wypadkowy moment spinowy S = ½, w stanie IS wykazuje 

konfigurację (��US WUN) i S = 

�, natomiast w stanie HS – konfigurację (��US WU�) i moment spinowy 

S = 
Y
� [60]. Stany spinowe jonów Co3+ i Co4+ przedstawione są na rysunku 2.7.  

 

 
Rysunek 2.7. Stany spinowe jonów Co3+ i Co4+ [61]. 

Zmiana stanu spinowego kobaltu wynika z konkurencyjnych oddziaływań pola 

krystalicznego i węwnątrzatomowego sprzężenia wymiennego między spinami elektronów 

(jest to zjawisko odpowiedzialne za pierwszą regułę Hunda). Zwiększanie koncentracji 

wapnia w pozycjach lantanu prowadzi, podobnie jak w przypadku manganitów, do przejścia 

strukturalnego. Zwiększenie zawartości wapnia prowadzi do przejścia ze struktury R3Ic do 

struktury Pbnm. W zakresie zawartości Ca od ok. 13 % do ok. 24 %, w niskich temperaturach, 

obydwie fazy współistnieją. W wyższych temperaturach granica przejścia strukturalnego 
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przesuwa się w stronę wyższych koncentracji Ca. Poniżej przedstawiono diagram fazowy dla 

La1-yCayCoO3 w zakresie 0 < y < 0,3 [60]. 

 
Rysunek 2.8. Diagram fazowy La1-yCayCoO3 dla 0 < y < 0,3 [60]. 

 

Przejście do fazy ferromagnetycznej obserwowane jest już dla niewielkiego stopnia 

podstawienia jonów La jonami Ca (powyżej y = 0,05). Temperatura Curie fazy magnetycznej 

rośnie wraz ze wzrostem y i nasyca się dla wyższych koncentracji jonów Ca (TC ~ 150 K dla 

y = 0,3). Kriener i inni [60] zaobserwowali istnienie dwóch minimów w zależności 

współczynnika rozszerzalności cieplnej (^) od temperatury dla 0 ≤ y ≤ 0,3. W zakresie 

temperatur T > 100 K, wartość charakterystycznej temperatury T	_`ab , w której obserwuje się 

minimum współczynnika α przesuwa się ku wyższym temperaturom (αHTM na rysunku 2.8). 

Natomiast temperatura odpowiadająca drugiemu niskotemperaturowemu minimum α (αLTM 

na rysunku 2.8) przesuwa się ku niższym temperaturom. Linia opisana przez αHTM wyznacza 

granicę przejścia strukturalnego pierwszego rodzaju z symetrii romboedrycznej R3I" do 

rombowej Pbnm. Temperatura tego przejścia rośnie wraz ze wzrostem y (w przedziale y od 

0,15 do 0,2). Jednakże granica tego przejścia na diagramie z rysunku 2.8 nie jest w pełni 

wyznaczona. Kriener i inni zaobserwowali, że prosta ekstrapolacja do T = 0 K prowadzi do 

przejścia fazowego dla y = 0,08 w bardzo niskich temperaturach. Jednak badania ciepła 

właściwego nie wykazały przejścia fazowego związanego z przejściem strukturalnym dla 

próbek z y = 0,1 i 0,125. Autorzy sugerują, że nachylenie krzywej zmienia się w obszarze 

0,125 < y < 0,15 (wykropkowana linia). Można to wytłumaczyć faktem, iż stan spinowy jonów 

Co3+ zależy od temperatury, a zmiana stanu prowadzi do zmiany promienia jonowego Co3+, 

co może wpływać na przejście strukturalne. Liczba jonów Co3+ ściśle zależy od wielkości y. 

Autorom nie udało się wytłumaczyć natury anomalii wyznaczonej przez αLTM dla koncentracji 

Ca od 0,125 do 0,23, lecz sugerują iż anomalia ta nie musi być związana z przejściem 
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fazowym. Dla niskiej koncentracji wapnia La1-yCayCoO3 jest izolatorem. Wraz ze wzrostem y 

obserwuje się płynną zmianę charakteru przewodnictwa elektrycznego od 

charakterystycznego dla izolatorów do charakterystycznego dla metali [60]. 

W kobaltytach lantanowo–strontowych La1-ySryCoO3 mamy do czynienia z rywalizacją 

pomiędzy oddziaływaniami nadwymiany i podwójnej wymiany. Ponadto, dla y = 0, 

w materiale występują jedynie jony Co3+ i dominują oddziaływania AFM. Podstawienie części 

jonów lantanu strontem prowadzi do pojawienia się także jonów Co4+. Pojawiają się 

oddziaływania podwójnej wymiany pomiędzy jonami Co3+ i Co4+. W materiale pojawiają się 

obszary (klastry), w których dominuje oddziaływanie podwójnej wymiany i występuje 

uporządkowanie FM. Obszary te „zanurzone” są w AFM matrycy, w której dominują 

oddziaływania nadwymiany pomiędzy jonami Co3+. Obserwuje się zachowanie typu szkła 

klastrowego. Gdy zawartość Sr y > 0,18 klastry zaczynają się łączyć i związek wykazuje 

właściwości ferromagnetyczne z maksymalną TC = 250 K [60, 61]. Zwiększa się jednocześnie 

przewodnictwo elektryczne i dla y ≈ 0,2 następuje przejście do stanu metalicznego. 

 

  

Rozdział 2.2. Metody otrzymywania manganitów i kobaltytów lantanowo-

wapniowych 
 

Polikrystaliczne jednofazowe próbki manganitów i kobaltytów lantanowo–

wapniowych uzyskuje się stosując tradycyjną syntezę w ciele stałym (ang. solid-state 

reaction) [62 – 66].  Sprowadza się to do kilkukrotnego wygrzewania sprasowanych pastylek. 

Pastylki między wygrzewaniami są dokładnie ucierane. Polikrystaliczne próbki manganitów 

lantanowo–wapniowych (La1-xCaxMnO3) otrzymuje się w całym zakresie podstawienia 

lantanu wapniem. W przypadku kobaltytów lantanowo–wapniowych (La1-xCayCoO3) trudno 

jest otrzymać jednofazowe próbki dla dużych podstawień jonów lantanu jonami wapnia. 

Z danych literaturowych wynika, że w próbkach, dla których y > 0,5 pojawia się faza CaO [66], 

która zanika pod wpływem wygrzewania w tlenie. Brak jest natomiast doniesień dotyczących 

próbek z y > 0,6 [67]. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku kobaltytów strontowo–

wapniowych [68]. Autorzy pracy [68] uzyskali jednofazowe próbki dla podstawienia strontu 

wapniem wynoszącego 40 %at i stwierdzili, że nie udało im się otrzymać fazy CaCoO3 

o strukturze perowskitu. Kim i współpracownicy [69] badali kobaltyty dysprozowo–

wapniowe. W swojej pracy przedstawili wyniki dotyczące otrzymania CaCoO2+δ. Zauważyli, że 

dla podstawienia lantanu wapniem 25 i 50 %at. próbki zawierały fazę CaCoO2,5. Jakość 

otrzymanych polikryształów określa się na ogół na podstawie badań rentgenowskich.  

Do otrzymania nanocząstek LCMO i LCCO najczęściej stosuje się zmodyfikowaną 

metodę zol – żel (ang. sol – gel method). Modyfikacja polega na dodaniu glicyny [70], kwasu 

cytrynowego [71] lub mocznika, jako paliwa w reakcji spalania. Podobnie jak w przypadku 

próbek polikrystalicznych, nanomateriały manganitów lantanowo–wapniowych otrzymuje 
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się w pełnym zakresie podstawienia lantanu wapniem. W przypadku kobaltytów lantanowo–

wapniowych granica ta sięga 50 %at. podstawienia lantanu wapniem [72].  

Monokrystaliczne próbki manganitów i kobaltytów lantanowych uzyskuje się 

przeważnie metodą wędrującej strefy (ang. floating zone - FZ) stopionej. Metoda ta wymaga 

stosowania wysokich temperatur. Ze względu na strukturalne przejścia fazowe, w trakcie 

studzenia w kryształach powstają zbliźniaczenia prowadzące często do deformacji i/lub 

pękania kryształów. Wynikowa koncentracja tlenu w próbce jest bardzo wrażliwa na 

atmosferę zastosowaną podczas procesu krystalizacji [73]. W przypadku czystych 

manganitów lantanowych w trakcie wzrostu stosuje się atmosferę ochronną Ar [74]. Gdy 

podstawia się lantan innym pierwiastkiem, np. strontem, stosuje się atmosferę ochronną 

będącą mieszaniną Ar i O2 [73]. W celu poprawy bilansu tlenowego, próbki po krystalizacji 

należy wygrzewać w tlenie. Tą techniką uzyskuje się manganity lantanowo–wapniowe dla 

podstawień w zakresie  0 ≤ x ≤ 0,33 [74, 75]. W przypadku kobaltytów lantanowo- 

wapniowych udaje się uzyskać monokryształy przy podstawieniach 0 ≤ y ≤ 0,3 [76].  

Autor tej pracy nie prowadził jednak szerszych badań składu próbek 

monokrystalicznych. W prezentowanej pracy pokazano, że kryształy otrzymane metodą 

wędrującej strefy stopionej charakteryzują się lepszą jakością krystalograficzną i niską 

porowatością powierzchni, w porównaniu z próbkami polikrystalicznymi. Niestety zawierają 

one wiele zbliźniaczonych bloków monokrystalicznych.  

Innym sposobem na uzyskanie monokryształów manganitów lantanowo–wapniowych 

jest wykorzystanie metody wzrostu z roztworów wysokotemperaturowych z użyciem 

elektrolizy [77]. Metoda ta pozwala na otrzymywanie monokryształów w znacznie niższych 

temperaturach niż w przypadku metody wędrującej strefy stopionej. W trakcie procesu 

krystalizacji otrzymuje się kryształy o kształcie zbliżonym do sześcianu z naturalnymi 

płaszczyznami o wymiarach ścian 9 – 20 mm2. Niestety, podobnie jak w przypadku 

kryształów otrzymywanych metodą FZ, im większe podstawienie wapnia w miejsce lantanu 

tym trudniejszy proces krystalizacji, a uzyskiwane kryształy mają mniejsze wymiary. Brak jest 

prac dotyczących otrzymania kobaltytów lantanowo–wapniowych tą metodą. W literaturze 

spotyka się jedynie pracę dotyczącą związków LaMn1-xCoxO3+δ [78].  

Analizując publikacje dotyczące otrzymywania kobaltytów i manganitów lantanowo–

wapniowych można wyciągnąć wniosek, że łatwiej jest otrzymać manganity lantanowo–

wapniowe. Polikrystaliczne i nanokrystaliczne próbki manganitów lantanowo–wapniowych 

otrzymuje się w całym zakresie podstawienia lantanu wapniem. W przypadku kobaltytów 

lantanowo–wapniowych nie udaje się uzyskać próbek o dużej koncentracji wapnia. 

Ze względu na skomplikowany proces technologiczny monokrystaliczne próbki manganitów 

i kobaltytów lantanowo–wapniowych udało się uzyskać jedynie niewielkiej liczbie grup i dla 

znacznie niższych od maksymalnych koncentracji wapnia, podanych w pracach [74 – 76].  
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Rozdział 3. Cel pracy  

Celem rozprawy było opracowanie procedury wzrostu monokryształów, 

polikryształów i nanomateriałów kobaltytów i manganitów lantanowo-wapniowych, 

a następnie zbadanie i porównanie właściwości magnetycznych i strukturalnych wybranych 

manganitów i kobaltytów lantanowo-wapniowych w postaci monokryształów, 

mikrokrystalitów i nanocząstek.  

Kiedy rozmiar nanocząstki magnetycznej redukuje się do kilkunastu nanometrów, 

niektóre z podstawowych właściwości magnetycznych, takie jak: namagnesowanie 

spontaniczne, temperatura Curie, pole koercji, mogą się znacząco różnić od właściwości 

próbek objętościowych mono- i polikrystalicznych i w istotny sposób zależeć od rozmiaru 

cząstki. Gdy zmniejsza się rozmiar cząstki rośnie rola powierzchni, jak również rola 

oddziaływań między powierzchnią a rdzeniem cząstek. Efekty powierzchniowe, za które 

odpowiadają: zwiększona liczba zerwanych wiązań, zmiana liczby najbliższych sąsiadów czy 

defekty, mogą prowadzić do przejść magnetycznych i strukturalnych. To właśnie one 

sprawiają, że w przypadku nanomateriałów możemy obserwować zupełnie inne właściwości 

magnetyczne i strukturalne, niespotykane w próbkach objętościowych. W pracy 

przedstawiono również wyniki badań właściwości magnetycznych nanocząstek manganitów 

lantanowo-wapniowych i samarowo-wapniowych oraz kobaltytów lantanowo-wapniowych 

otrzymanych na Uniwersytecie Ben-Guriona w Izraelu.  

Próbki polikrystaliczne zostały otrzymane standardową metodą syntezy w ciele 

stałym. By uzyskać materiał jednofazowy należało określić maksymalne temperatury 

wygrzewania próbek.  

Analizując dane literaturowe, do otrzymania monokryształów wybrano dwie metody. 

Wzrost z roztworu na zarodzi oraz wzrost metodą topienia strefowego. Istnieje jedynie 

niewielka liczba publikacji opisujących próby otrzymania objętościowych próbek 

monokrystalicznych tych materiałów, a sam proces wzrostu jest długotrwały 

i skomplikowany. Jako główne cele tego etapu pracy można wymienić: 

• przystosowanie istniejącego stanowiska TSSG do wzrostu kobaltytów i manganitów 

lantanowo-wapniowych, 

• dobór odpowiedniego topnika do wzrostu kryształów z roztworu, 

• określenie warunków wzrostu w metodach TSSG i topienia strefowego. 

Do otrzymania próbek nanokrystalicznych zastosowano metodę zol – żel wykorzystując 

glicynę, jako paliwo w reakcji spalania. W celu zastosowania tej metody należało określić 

takie warunki wzrostu, jak: odpowiednia ilość glicyny, temperatura wygrzewania 

otrzymanych materiałów. Należało też oszacować jak parametry te wpływają na właściwości 

strukturalne. 
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 Otrzymane materiały zostały poddane analizie za pomocą proszkowej dyfrakcji 

rentgenowskiej. Skład otrzymanych monokryształów został określony z wykorzystaniem 

skaningowego mikroskopu elektronowego (FEG SEM JSM-7600F firmy JEOL). Wykonano 

również badania z wykorzystaniem transmisyjnego mikroskopu elektronowego (HR TEM 

TITAN CUBED 80-300), podczas których został potwierdzony skład próbek 

nanokrystalicznych. Przeprowadzono pomiary magnetyczne z wykorzystaniem komercyjnego 

zestawu pomiarowego PPMS (ang. Physical Property Measurement System firmy Quantum 

Design). Celem tej części pracy było: 

• określenie, w jaki sposób warunki wzrostu wpływają na właściwości strukturalne, 

• zbadanie wpływu wygrzewania próbek monokrystalicznych w przepływie argonu na 

zawartość tlenu, 

• wyznaczenie i porównanie podstawowych parametrów magnetycznych 

monokryształów, mikrokryształów i nanocząstek, takich jak: temperatura 

magnetycznych przejść fazowych, zmiana namagnesowania/podatności 

magnetycznej w zależności od temperatury i pola magnetycznego; a także 

oszacowanie namagnesowania nasycenia, efektywnego momentu magnetycznego 

jonu magnetycznego, 

• celem badań nanocząstek manganitów lantanowo-wapniowych i samarowo-

wapniowych otrzymanych na Uniwersytecie Ben-Guriona w Izraelu było: 

o określenie zależności wartości podstawowych parametrów magnetycznych od 

rozmiaru ziarna, 

o stwierdzenie czy nanocząstki wykazują zjawisko indukowanej anizotropii 

jednokierunkowej, wyznaczenie parametrów określających przesunięcie pętli 

histerezy, 

o zbadanie czy rozmiar nanocząstki wpływa na koncentrację jonów kobaltu 

w różnych stanach spinowych. 
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Rozdział 4. Otrzymywanie związków La1-xCaxMnO3 i La1-yCayCoO3  

Przedstawione w dalszych rozdziałach badania manganitów i kobaltytów prowadzone 

były dla materiałów polikrystalicznych, nanokrystalicznych i monokrystalicznych. Uzyskanie 

takich próbek wymagało stosowania różnych metod.  

Rozdział 4.1. Synteza próbek polikrystalicznych La1-xCaxMnO3 i La1-yCayCoO3 

Synteza próbek polikrystalicznych została przeprowadzona w piecu komorowym. 

Przygotowano sześć polikrystalicznych próbek La1-xCaxMnO3 dla x zmieniającego się od 0 do 1 

co 0,2 oraz pięć próbek La1-yCayCoO3 dla y zmieniającego się od 0 do 0,8 co 0,2. 

Do przygotowania polikryształów użyto odczynników: La2O3 (o czystości 4N) CaCO3 (4N5) 

i MnO2 (4N) dla manganitów lub Co3O4 (3N) dla kobaltytów. Naważki zostały utarte 

w moździerzu agatowym, sprasowane w pastylki, a następnie zsyntezowane w piecu 

komorowym firmy Nabertherm w temperaturze 1350 oC w przypadku manganitów i 1250 oC 

w przypadku kobaltytów przez 6 h, w powietrzu. Po pierwszej syntezie pastylki ponownie 

zostały utarte, sprasowane i ponownie wygrzane w temperaturze 1450 oC i od 1250 do 

1300 oC (w zależności od koncentracji Ca), odpowiednio dla manganitów i kobaltytów, przez 

6 h w powietrzu. Maksymalna temperatura syntezy kobaltytów o koncentracji Ca do 40%at 

nie mogła przekroczyć 1250 oC (w wyższej temperaturze próbki ulegają stopieniu), przy 

wyższych koncentracjach Ca temperatura maksymalna wzrasta do 1300 oC. Po drugiej 

syntezie na podstawie badań rentgenowskich określono czy zsyntezowany materiał jest 

jednofazowy, po czym pastylki zostały wygrzane w temperaturze 1400 oC i 1250 oC, 

odpowiednio dla manganitów i kobaltytów, przez 12 h w atmosferze azotu. Próbki ponownie 

zostały zbadane rentgenowsko i po raz ostatni wygrzane przez 6 h w powietrzu 

w temperaturze 1450 oC w przypadku manganitów oraz w temperaturze od 1250 do 1300 oC 

w przypadku kobaltytów, po czym zostały zbadane rentgenowsko. Pozwoliło to na określenie 

zmian wartości stałych sieci i objętości komórek elementarnych dla manganitów i kobaltytów 

w zależności od koncentracji Ca oraz przy zmianie zawartości tlenu. W trakcie badań 

stwierdzono, że próbki kobaltytów o y = 0,6 i 0,8 nie były jednofazowe, przy czym obecność 

obcej fazy w próbce o y = 0,6 była śladowa. Wyniki badań strukturalnych zostaną 

przedyskutowane w rozdziale 5.  

Rozdział 4.2. Otrzymywanie monokryształów manganitów z roztworu 

wysokotemperaturowego na zarodku  

W celu otrzymania monokryształów materiałów topiących się niekongruentnie lub 

stanowiących mieszaninę tlenków, w której jeden ze składników ulega redukcji, albo silnie 

paruje, zazwyczaj stosuje się jedną z metod obniżających temperaturę krystalizacji np. 

metodę wzrostu z roztworów wysokotemperaturowych. Stosowanie tej metody zostało 

zapoczątkowane pod koniec XIX w. Wykorzystuje się w niej roztwór będący mieszaniną 

topnika i tlenków stanowiących składniki krystalizowanego materiału. Topnik powinien 

charakteryzować się dobrą rozpuszczalnością otrzymywanego materiału, dużą zmiennością 
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rozpuszczalności w funkcji temperatury oraz nie powinien tworzyć związków 

z krystalizowanym materiałem. Jako rozpuszczalnik stosuje się stopioną mieszaninę soli lub 

tlenków. Użycie rozpuszczalnika pozwala na obniżenie temperatury krystalizacji poniżej 

temperatury rozpadu związku. Wzrost kryształu zazwyczaj uzyskuje się poprzez zmianę 

przesycenia roztworu, które powstaje w wyniku odparowania rozpuszczalnika lub też 

w wyniku obniżenia temperatury. Niestety w tym przypadku nie udało się otrzymać 

monokryształów o oczekiwanym składzie. W celu uzyskania omawianych w pracy 

monokryształów La1-xCaxMnO3 (LCMO) zastosowano więc metodę, w której wzrost 

wymuszony jest przez elektrolizę, a proces wzrostu zachodzi w stałej temperaturze.  

 
 

 

Rysunek 4.1. Schemat stanowiska do otrzymywania monokryształów metodą TSSG. 

Zbadano możliwość zastosowania szeregu topników:  

• K2O-2WO3 

• B2O-BaO-BaF2 

• CaCl2 

• PbO-V2O5 

• PbO-PbF2 

• Cs2O-MoO3 

Jedynie krystalizacja z topnika Cs2O-MoO3 pozwoliła na otrzymanie monokryształów LCMO. 

Stosowanie innych topników nie prowadziło do krystalizacji oczekiwanej fazy albo do 

rozpuszczenia krystalizowanego materiału w temperaturze poniżej temperatury krystalizacji. 

Do krystalizacji używano topnika Cs2O-MoO3 w proporcjach molowych 1:2. 

Układ obserwacyjny

Sterowanie obrotami
     i wyciąganiem

Układ stabilizacji

PID
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Jedną z możliwych modyfikacji procesu wzrostu kryształów z roztworu wysoko-

temperaturowego jest uniemożliwienie spontanicznej krystalizacji na dnie lub ściankach 

tygla i wymuszenie wzrostu kryształu na zarodku na powierzchni lub tuż pod powierzchnią 

roztworu na centralnie zamocowanej zarodzi (metoda TSSG – Top Seeded Solution Growth). 

Jako zaródź stosuje się monokrystaliczny zarodek lub, w przypadku wzrostu nowych 

materiałów, dla których taki zarodek nie jest dostępny, platynowy drut albo ceramiczny pręt. 

W trakcie krystalizacji zaródź jest obracana, a w przypadku materiałów, których wzrost 

w głąb roztworu jest ograniczony, jest dodatkowo wyciągana. Taki sposób prowadzenia 

procesu krystalizacji wymaga nie tylko występowania niewielkich gradientów temperatury 

w roztworze, ale również tego, aby temperatura na powierzchni była nieznacznie niższa niż 

na dnie tygla.  

Do otrzymania monokryształów La1-xCaxMnO3 zastosowano odpowiednio 

zmodyfikowane stanowisko do wzrostu kryształów metodą TSSG. Wzrost kryształów 

uzyskano poprzez zastosowanie elektrolizy. Krystalizacja zachodziła pod powierzchnią 

roztworu, w stałej temperaturze, bez stosowania obrotów i wyciągania zarodzi.  

Tygiel umieszczony był w dolnym z dwóch pionowych rurowych pieców o grzaniu 

oporowym, zestawionych jeden nad drugim. Temperatura w każdym z pieców była 

sterowana niezależnie. Zastosowanie takiej konstrukcji pieca dwustrefowego pozwalało nie 

tylko na obniżenie wartości pionowego gradientu temperatury, ale również na dokładną jego 

regulację. Piec dolny, w którym znajdował się tygiel, charakteryzował się dużą 

bezwładnością. Piec o dwóch niezależnych strefach grzejnych pozwalał na zmianę 

pionowego gradientu temperatury w tyglu w zakresie od 0 do 2 oC/mm oraz na uzyskanie 

małego gradientu temperatury w strefie wzrostu kryształu tj. ok. 15 mm poniżej i nad 

powierzchnią roztworu. Radialny gradient temperatury nie przekraczał 0,5 oC/mm. Wartość 

gradientu temperatury mogła być dodatkowo zmieniona przez zmianę położenia tygla 

w dolnym piecu. W trakcie kolejnych procesów krystalizacji określono jako optymalny taki 

gradient (ok. 0,85 oC/mm), aby powierzchnia roztworu była chłodniejsza od dna tygla o ok. 

30 oC.  

Proces krystalizacji prowadzony był w tyglu ZrO2:Y o średnicy 45 mm i wysokości 60 

mm. Jako zewnętrzną osłonę termiczną stosowano tygiel Al2O3 oraz proszek ZrO2 do 

wypełnienia przestrzeni pomiędzy tyglami. Stosowanie osłon termicznych pozwoliło na 

przedłużenie czasu użytkowania tygla ZrO2, który bez osłon wytrzymywał jedynie 

kilkadziesiąt godzin pracy. Zastosowanie osłon pozwoliło na wykorzystanie tego samego 

tygla w kilku kolejnych procesach krystalizacji.  

Stosowano następujące odczynniki: MoO3 (o czystości 3N) i Cs2CO3 (99% metal basis) 

jako składniki topnika oraz La2O3 (4N), CaCO3 (4N5) i MnO2 (4N) jako składniki kryształu. Do 

krystalizacji manganitu La1-xCaxMnO3 używano roztworów o składach odpowiadających 

wartości x od 0 do 0,57. Składniki krystalizowanego materiału stanowiły 22,5 %mol, a topnik 

77,5 %mol roztworu. Składniki roztworu mieszano i umieszczano w tyglu. Naważki dobierano 
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w taki sposób, aby w całości mieściły się w tyglu w jednym natapianiu, w celu 

zminimalizowania liczby grzań i studzeń tygla. Przed rozpoczęciem procesu krystalizacji 

roztwór był homogenizowany przez ok. 30 h w temperaturze w jakiej był prowadzony proces 

wzrostu. Po stopieniu roztwór w tyglu nie zajmował całej jego objętości, lecz stanowił słup 

cieczy o wysokości ok. 35 mm (całkowita wysokość tygla wynosiła ok. 60 mm). Wszystkie 

procesy krystalizacji prowadzone były w powietrzu. 

Krystalizacja LCMO odbywała się na zarodku poprzez elektrolizę. Jako katodę 

wykorzystano folię platynową o powierzchni 1 cm2, natomiast anodę stanowiła spirala 

z drutu platynowego o podobnej powierzchni. Krystalizacja LCMO prowadzona była 

w temperaturze 970 oC, mierzonej na dnie tygla, dla manganitów krystalizowanych ze składu 

wyjściowego o zawartości Ca mniejszej niż 25 %at. i w temperaturze 980 oC przy krystalizacji 

ze składów wyjściowych o wyższej koncentracji Ca. Elektroliza prowadzona była w stałej 

temperaturze w ciągu około 100 godzin przy przepływie prądu ok. 20 mA, tak aby napięcie 

między elektrodami nie przekraczało 0,8 V. Na anodzie otrzymano monokryształy w postaci 

dużej liczby zrośniętych ze sobą sześcianów o wymiarach krawędzi od 1 do 2,5 mm 

i naturalnych płaszczyznach typu (001) pokrytych cienką warstwą topnika (rysunek 4.2). 

Koncentracja wapnia w monokrysztale była znacznie mniejsza od zawartości wapnia 

w roztworze. Otrzymano monokryształy La1-xCaxMnO3 o koncentracji Ca x = 0, 0,03, 0,05, 

0,07, 0,23 i 0,26. Skład otrzymanych kryształów zależał nie tylko od koncentracji Ca 

w roztworze, ale również od wartości prądu stosowanego podczas elektrolizy. Stosowanie 

prądu o wartości większej od 20 mA prowadziło często do otrzymania kryształów 

o strukturze perowskitu, o zwiększonej zawartości manganu i prawie nie zawierających Ca. 

W kryształach tych znaczna część manganu obsadzała te pozycje w sieci krystalicznej, które 

zajmowane są zwykle przez La i Ca. 

 

 
 

Rysunek 4.2. Monokryształy La1-xCaxMnO3. Monokrystaliczny zrost (po lewej) oraz odseparowany 

monokryształ (po prawej). Widoczne są dobrze wykształcone naturalne powierzchnie. 
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Rozdział 4.2.1. Określenie składu otrzymanych monokryształów manganitów  
 

 Badania składu monokryształów zostały przeprowadzone w Instytucie Tele- 

i Radiotechnicznym przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową 

typu Schottky’ego FEG SEM JSM-7600F firmy JEOL. Mikroskop wyposażony jest 

w spektrometr rentgenowski z dyspersją energii, typu INCA 250, firmy Oxford. Podstawowe 

parametry pracy tego urządzenia to: 

• napięcie przyspieszające: 0,1 kV ÷ 30 kV 

• rozdzielczość: 1,0 nm (przy 15 kV), 1,5 nm (przy 1 kV) 

• zakres powiększeń: 25x ÷ 1 000 000x 

Badania składu monokryształów manganitów domieszkowanych wapniem La1-xCaxMnO3 dla 

x = 0 – 0,26 prowadzono na naturalnych i/lub wypolerowanych płaszczyznach.  Badania 

prowadzone były dla napięcia przyśpieszającego wynoszącego 20 kV. 

Na podstawie analizy SEM/EDX:  

• stwierdzono w powierzchniowych wydzieleniach obecność cezu i molibdenu - 

składników topnika (rysunek 4.3), 

 

 

Rysunek 4.3. Widmo emisyjne dla monokryształu La1,01Mn0,99O3+δδδδ. Wydzielenia topnika widoczne na 

naturalnej powierzchni monokryształu. Dodatkowo widoczna niewielka domieszka glinu. 

• w niektórych próbkach stwierdzono obecność w matrycy glinu, będącego 

niezamierzoną domieszką pochodzącą z Al2O3 wykorzystanego jako wypełnienie 

pomiędzy wewnętrznym tyglem cyrkonowym, a zewnętrznym tyglem alundowym. Po 

stwierdzeniu obecności glinu w monokryształach manganitów zasypkę Al2O3 

zastąpiono ZrO2,  
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• we wszystkich badanych próbkach La1-xCaxMnO3+δ stwierdzono niestechiometrię 

tlenową δ > 0, 

• pokazano, że w krysztale koncentracja wapnia jest znacznie niższa niż w roztworze, 

• zauważono, że lantan w krysztale występuje w nadmiarze w stosunku do manganu. 

 

Na rysunku 4.4 przedstawiono widmo emisyjne promieniowania rentgenowskiego 

(emitowanego przez badaną próbkę pod wpływem wiązki elektronów z mikroskopu 

elektronowego) dla monokryształu La0,97Ca0,07Mn0,97O3+δ. 

 

 
 

Rysunek 4.4. Widmo emisyjne dla monokryształu La0,97Ca0,07Mn0,97O3+δδδδ.  

W tabeli 2 przedstawiono skład otrzymanych monokryształów w zestawieniu ze składem 

wyjściowym w roztworze. Błąd pomiarowy zależy od zawartości masowej danego 

pierwiastka w próbce. W przypadku badanych monokryształów manganitów lantanowo-

wapniowych błąd pomiarowy nie przekraczał 3 %at. 
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Tabela 2. Porównanie składu otrzymanych monokryształów ze składem wyjściowym w roztworze. 

Skład wyjściowy Skład - EDX 

LaMnO3 La1,01Mn0,99O3+δ 

La0,8Ca0,2MnO3 La0.97Ca0,05Mn0.96Al0,02O3+δ 

La0,625Ca0,375MnO3 La0,79Ca0,23Mn0,95Al0,02O3+δ 

La0,6Ca0,4MnO3 La0,98Ca0,05Mn0,97O3+ δ 

La0,6Ca0,4MnO3 La0,97Ca0,07Mn0,97O3+δ 

La0,43Ca0,57MnO3 La0,78Ca0,26Mn0,96O3+δ 

 

Uzyskano monokryształy manganitów lantanowo—wapniowych o maksymalnej 

koncentracji wapnia na poziomie x = 0,26 ze składu wyjściowego o koncentracji x = 0,57. 

Stwierdzono, że proces krystalizacji silnie zależy od stosowanej wartości prądu. Zbyt duże 

wartości prowadzą do znacznego obniżenia koncentracji wapnia w monokrysztale, jak 

w przypadku monokryształów otrzymanych ze składu wyjściowego zawierającego x = 0,4 

(w monokrysztale x = 0,05 – 0,07). Dla niższych wartości prądu udało się otrzymać 

monokryształy o koncentracji wapnia x = 0,23 ze składu wyjściowego o koncentracji wapnia 

x = 0,375. 

 

Rozdział 4.3. Otrzymywanie monokryształów kobaltytów metodą topienia 

strefowego  
 

 Początkowo podjęto próby krystalizacji kobaltytów z roztworu 

wysokotemperaturowego. Proces krystalizacji prowadzony był, tak jak w przypadku 

manganitów, w tyglu ZrO2:Y. Wykorzystano te same elektrody i zbliżone parametry procesu 

krystalizacji. Podniesiona została jedynie nieznacznie temperatura prowadzenia procesu 

o 10 – 30 °C. Proces prowadzony był przez 30 h z zachowaniem tego samego gradientu 

temperatury. W trakcie kilku prób krystalizacji LCCO z różną zawartością Ca (skład wyjściowy 

z zawartością Ca dla y zmieniającego się od 0 do 0,4 co 0,1), nawet przy znaczącym obniżeniu 

wartości prądu podczas elektrolizy, nie udało się otrzymać fazy La1-yCayCoO3 zarówno na 

anodzie, jak i katodzie. Otrzymano jedynie monokryształy Co3O4 pokryte topnikiem (rysunek 

4.5). Na rysunku 4.6 przedstawiono widmo emisyjne monokryształów Co3O4 otrzymanych 

podczas prób krystalizacji LCCO. Skład otrzymanych monokryształów został określony przy 

pomocy EDX. Badania składu otrzymanych monokryształów prowadzone były na naturalnych 

płaszczyznach. Analiza SEM/EDX w przypadku monokryształów uzyskanych z roztworu 

wykazała, że otrzymane kryształy stanowią prawie czystą fazę Co3O4 bez względu na 

koncentrację Ca w roztworze. 
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Rysunek 4.5. Monokryształy Co3O4 powstałe w wyniku krystalizacji z roztworu. 

  

Rysunek 4.6. Widmo emisyjne monokryształów Co3O4 otrzymanych podczas prób krystalizacji LCCO. 

 

Do otrzymania monokryształów kobaltytów wykorzystano więc metodę topienia 

strefowego. Metoda ta zaliczana jest do metod wzrostu z roztopu. Polega ona na tym, że 

topione są kolejno niewielkie fragmenty materiału wyjściowego, który ma postać pręta. 

Uzyskuje się to poprzez zastosowanie pierścieniowego nagrzewnika otaczającego tygiel wraz 

z prętem. Przemieszczanie stopionej strefy odbywa się poprzez ruch pręta lub nagrzewnika. 

W procesie tym możemy uzyskać wzrost monokryształu, gdy proces przemieszczania strefy 

rozpoczniemy od jednego końca pręta lub umieszczonego tam monokrystalicznego zarodka.  

 Topienie strefowe można również przeprowadzić w sposób beztyglowy w układzie 

pionowym. Metoda ta nosi nazwę wędrującej strefy stopionej. Do topienia materiału 

najczęściej stosuje się grzanie indukcyjne lub nagrzewanie lampą dużej mocy.  

Monokryształy kobaltytów zostały uzyskane w laboratorium IF PAN, które dysponuje 

urządzeniem do topienia strefowego poprzez zogniskowanie promieniowania źródła światła 

– w układzie pionowym. Urządzenie pozwala na prowadzenie procesu w powietrzu lub, po 
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zastosowania kwarcowej osłony, w atmosferze utleniającej, redukującej lub obojętnej, przy 

podwyższonym ciśnieniu lub ciśnieniu normalnym. Górna część polikrystalicznego pręta 

mocowana jest w uchwycie. W przypadku stosowania zarodzi, polikrystaliczny pręt dotyka 

swoją dolną częścią zarodka. W miejscu styku uzyskuje się stopioną strefę poprzez skupienie 

energii promieniowania świetlnego. Do skupienia energii wykorzystuje się dwa eliptyczne 

lustra. W ognisku dolnego lustra umieszczana jest lampa wysokiej mocy, a w ognisku 

górnego lustra powstaje kropla stopionego materiału. Temperatura w strefie regulowana 

jest poprzez system przesłon i poprzez zmianę mocy doprowadzanej do lampy. Płynny 

materiał w strefie stopionej utrzymuje się pomiędzy zarodkiem, a polikrystalicznym prętem 

dzięki siłom napięcia powierzchniowego. Przemieszczanie strefy stopionej uzyskuje się 

poprzez przesuwanie zarodzi i pręta do dołu, przy czym przemieszczanie pręta i zarodzi jest 

niezależne. Zwiększanie średnicy rosnącego monokryształu odbywa się poprzez opuszczanie 

polikrystalicznego pręta z większą prędkością niż monokrystalicznej zarodzi. Zaródź 

i polikrystaliczny pręt obracają się w przeciwnych kierunkach. Poniżej zarodzi znajduje się 

dodatkowy cylindryczny piecyk o grzaniu oporowym, do którego wsuwany jest rosnący 

kryształ. Podgrzewanie kryształu pozwala na zmniejszenie pionowego gradientu temperatury 

i tym samym zmniejszenie powstających w krysztale naprężeń.  

 Metoda wędrującej strefy stopionej w wariancie beztyglowym posiada szereg zalet. 

Wyeliminowanie tygla jest korzystne ze względu na: 

• możliwość stosowania bardzo wysokich temperatur, 

• brak ograniczeń co do doboru atmosfery ochronnej oraz możliwość prowadzenia 

procesu krystalizacji w atmosferze utleniającej, redukującej, pod ciśnieniem 

normalnym i podwyższonym, jak również – w próżni, 

• zmniejszenie naprężeń wynikających z różnicy współczynników rozszerzalności 

monokryształu i tygla, 

• zmniejszenie zanieczyszczeń ze względu na brak kontaktu roztopu z tyglem, który 

może być ich źródłem. 

Do wad metody należą: 

• problemy z kontrolą radialnych i pionowych gradientów temperatury. Duże gradienty 

temperatury powodują powstawanie dyslokacji i naprężeń w rosnącym 

monokrysztale. Są one szczególnie istotne w przypadku stosowania lamp dużej mocy 

i krystalizacji materiałów o wysokiej temperaturze topnienia. Ze względu na 

konstrukcję urządzenia nie można stosować dodatkowego dogrzewania rosnącego 

monokryształu bardzo blisko strefy stopionej. Cylindryczny piecyk o grzaniu 

oporowym musi znajdować się w pewnej odległości poniżej strefy stopionej, by 

wyeliminować ryzyko zniszczenia go poprzez strumień energii świetlnej skupiony 

w miejscu strefy stopionej. W wyniku tego rosnący monokryształ bezpośrednio po 

krystalizacji jest gwałtownie studzony zanim proces ten zostanie spowolniony 

poprzez wejście monokryształu w strefę grzejną piecyka, 
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• niewielka średnica rosnącego monokryształu, wynikająca z faktu, iż trudno jest 

uzyskać strefę krótszą niż jej średnica, a ta zaś zależy od napięcia powierzchniowego 

materiału,  

• niewielkie możliwości  kontrolowania kształtu granicy faz monokryształ-roztop. 

Metoda wędrującej strefy stopionej charakteryzuje się niskimi kosztami procesu 

krystalizacji, brakiem konieczności stosowania tygla, a także tym, że masa materiału użytego 

w procesie krystalizacji jest porównywalna z masą otrzymanego monokryształu. Stosowanie 

obrotów monokryształu i zarodzi pozwala na wyrównanie niejednorodności radialnego 

gradientu temperatury, jednak tylko w niewielkim stopniu na kontrolę kształtu granicy faz 

monokryształ – roztop. Wymiary, kształt i stabilność strefy stopionej można oszacować 

z porównania napięcia powierzchniowego i przeciwnie działającego ciśnienia 

hydrostatycznego.  

Polikrystaliczny pręt zawierający stałą ilość domieszki topiony jest w wędrującej 

strefie. Rosnący kryształ w zależności od wartości tzw. współczynnika segregacji (kef) zabiera 

ze strefy stopionej mniej (kef < 1) lub więcej (kef > 1) domieszki niż dostarcza topiący się 

polikrystaliczny pręt. W związku z tym koncentracja domieszki w strefie stopionej 

odpowiednio rośnie lub maleje, a koncentracja domieszki w monokrysztale dąży do wartości 

koncentracji w polikrystalicznym pręcie. W przypadku gdy współczynnik segregacji 

nieznacznie różni się od jedności, szybko dochodzi do stanu równowagi, w którym 

koncentracja domieszki w rosnącym monokrysztale jest identyczna jak w polikrystalicznym 

pręcie. Koncentracja domieszki w strefie stopionej jest stała i odpowiednio większa (dla 

kef < 1) lub mniejsza (dla kef > 1) niż w pręcie polikrystalicznym. Stan taki trwa do momentu, 

aż strefa stopiona osiągnie koniec pręta. Koncentrację domieszki w krysztale możemy opisać 

równaniem: 

 cd = cX ∙ f1 − 	1 − ghi� ∙ Wjk %− lmn∙O
o )p  (4) 

gdzie: CS – koncentracja domieszki w krysztale, C0 – koncentracja domieszki 

w polikrystalicznym pręcie, gqr – efektywny współczynnik segregacji, s – długość strefy,  

j – odległość strefy od początku pręta. 

Przeprowadzony proces krystalizacji przebiegał następująco: 

• Przygotowywano naważki materiałów na polikrystaliczne pręty. Do procesu używano 

następujących odczynników: La2O3 (4N), CaCO3 (4N5) i Co3O4 (4N). Przed naważeniem 

La2O3 był wygrzewany w piecu komorowym w temperaturze 1200 oC przez 8 h, by 

pozbyć się wody krystalicznej.  

• Odczynniki były mieszane i syntezowane w temperaturze 1000 oC przez 7 h. Po 

pierwszej syntezie materiał był ucierany, formowany w pastylki i wygrzewany 

w 1200 oC przez 8 h. Pastylki po drugiej syntezie były ponownie rozdrabniane 

w moździerzu, prasowane i wygrzane w 1250 oC przez 8 h. 
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• Po trzeciej syntezie pastylki były rozdrabniane w młynku kulowym i ucierane 

w moździerzu. Następnie proszek był formowany w pręty o długości 90 mm i średnicy 

8 mm i prasowany w prasie hydraulicznej. Tak przygotowane pręty wygrzewano 

w piecu komorowym w temperaturze 1200 oC przez 24 h, a następnie podnoszono 

temperaturę do 1245 oC i wygrzewano przez kolejne 30 h. W czasie syntezy pałki 

zmniejszały swoją średnicę i ulegały skróceniu o około 10 %. 

• Proces krystalizacji prowadzony był w powietrzu lub w przepływie tlenu, przy 

obrotach zarodzi i polikrystalicznego pręta wynoszących 30 rpm (obrotów na 

minutę). Stosowano prędkości wzrostu od 2 do 2,5 mm/h. 

Metodą topienia strefowego otrzymano z prętów polikrystalicznych o koncentracji Ca 

od 0 do 20 %at kobaltyty La1-yCayCoO3 z y = 0, 0,03, 0,08, 0,12, 0,18. Skład otrzymanych 

monokryształów określono za pomocą EDX.  

 

Rozdział 4.3.1. Określenie składu otrzymanych monokryształów kobaltytów  
Badania składu otrzymanych monokryształów zostały przeprowadzone przy użyciu 

skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową typu Schottky FEG SEM JSM-

7600F firmy JEOL. Badania te prowadzone były na płaszczyznach powstałych w wyniku 

obróbki mechanicznej monokryształów. Otrzymane monokryształy zawierały wiele 

zbliźniaczeń, lecz można było wyróżnić monokrystaliczne bloki o wymiarach kilku milimetrów 

niezawierające defektów, co wystarczyło do wycięcia próbek do badań. W tabeli 3 

zamieszczono skład polikrystalicznych prętów użytych w procesie krystalizacji oraz 

otrzymanych monokryształów. Udało się uzyskać monokryształy o maksymalnej koncentracji 

wapnia y = 0,18 z polikrystalicznych prętów o y = 0,2. Podobnie jak w przypadku manganitów 

lantanowo-wapniowych błąd pomiaru składu otrzymanych monokryształów nie przekraczał 

3 %at. 

W wyniku przeprowadzonych pomiarów składu otrzymanych kryształów stwierdzono, 

że współczynnik segregacji jest znacznie mniejszy od 1 i przy krystalizacji kobaltytów nie 

dochodzi do stanu równowagi. Dlatego skład monokryształu zależy od miejsca, z którego 

wycięto próbkę do pomiaru. Koncentracja Ca w otrzymanych monokryształach rośnie wzdłuż 

kierunku wzrostu i jest niższa niż w polikrystalicznych prętach stosowanych w procesie 

krystalizacji. I tak, w przypadku krystalizacji z polikrystalicznego pręta o koncentracji wapnia 

y = 0,15, w próbce wyciętej z początku monokryształu koncentracja wapnia wynosiła 

y = 0,09, a z końca kryształu y = 0,12. Uzyskane wyniki pozwalają na oszacowanie wartości 

efektywnego współczynnika segregacji Ca/La kef ≈ 0,5 – 0,6 lecz nie można na ich podstawie 

określić maksymalnej koncentracji Ca, jaką można wprowadzić do monokryształu. Na 

rysunku 4.7 przedstawiono otrzymane monokryształy La0,85Ca0,15CoO3, a na rysunku 4.8 

wypolerowane próbki monokrystaliczne La0,96Ca0,08Co0,96O3+δ do dalszych badań. 
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Tabela 3. Porównanie składu otrzymanych monokryształów ze składem wyjściowym polikrystalicznego pręta. 

Wszystkie próbki wycięte zostały z końca monokryształu. 

Skład polikrystalicznego pręta Skład monokryształu – EDX 

LaCoO3 La1,03Co0,97O3+δ 

La0,95Ca0,05CoO3 La1,02Ca0,03Co0,95O3+δ 

La0,9Ca0,1CoO3 La0,96Ca0,08Co0,96O3+δ 

La0,85Ca0,15CoO3 La0,91Ca0,12Co0,96O3+δ 

La0,8Ca0,2CoO3 La0,86Ca0,18Co0,97O3+δ 

 

 

 

     
 

Rysunek 4.7. Monokryształy otrzymane z polikrystalicznego pręta o składzie La0,85Ca0,15CoO3. Część z dn. 

18.05.2012 krystalizowana była w przepływie tlenu, pozostałe części w powietrzu. 

 

Rysunek 4.8. Wypolerowane monokrystaliczne próbki La0,96Ca0,08Co0,96O3+δδδδ. 

 

 

 

        12.04.2012 17.04.2012 18.05.2012 
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Rozdział 4.4. Krystalizacja nanomateriałów manganitów La1-xCaxMnO3 i 

kobaltytów La1-yCayCoO3  

Do otrzymania nanocząstek manganitów La1-xCaxMnO3+δ i kobaltytów La1-yCayCoO3+δ 

zastosowano metodę spaleniową przy użyciu roztworów wodnych azotanów metali i glicyny. 

W literaturze metoda ta określana jest mianem metody glicyna-azotan (glycine–nitrate 

method) [70]. Naważki uwodnionych azotanów metali o masie rzędu 1,5 – 5 g 

(z dokładnością do 0,1 mg) sporządzane były w atmosferze ochronnej argonu (5N) 

w komorze rękawicowej przy użyciu wagi analitycznej (Radwag AS310/X), natomiast glicyna 

odważana była na powietrzu, przy użyciu wagi analitycznej (Sartorius R 160 P). 

Do przygotowania roztworów wyjściowych użyto stechiometrycznej ilości uwodnionych 

azotanów metali La(NO3)3·6H2O (3N) i/lub Ca(NO3)2·4H2O (2N+), Mn(NO3)2·yH2O (y ~ 4) (3N8) 

i/lub Co(NO3)2·6H2O (2N5) oraz glicyny (NH2CH2COOH 2N5+) w różnej stechiometrii do 

azotanów. Aby mogła zajść reakcja redukcji manganu czy kobaltu, użyto azotany, których 

aniony posłużyły jako utleniacze reakcji, a glicyna, jako paliwo. Do rozpuszczenia glicyny 

użyto ~ 300 cm3 wody dejonizowanej (TKA MicroPure, 18.2 MΩ·cm). Po wymieszaniu 

składników otrzymano roztwór, który następnie podgrzewano by otrzymać zol. Do tego celu 

używana była parowniczka kwarcowa oraz mieszadło magnetyczne z płytą grzejną. W trakcie 

podgrzewania roztwór był mieszany. Po zajściu reakcji przezroczysty zol był dalej 

podgrzewany w celu dehydratacji. Dehydratacja prowadziła do wytworzenia żelu, który ulega 

samozapłonowi w powietrzu. Procesowi spalania towarzyszyło wydzielanie dużej ilości 

gazów (w tym silnie toksycznego NO2) w związku z tym cały proces prowadzony był pod 

wyciągiem. Intensywność spalania silnie zależy od ilości zastosowanej glicyny. Po reakcji 

spalania otrzymuje się ciemnoszary lub czarny pył La1-xCaxMnO3+δ / La1-yCayCoO3+δ. W celu 

otrzymania jednofazowych próbek pył wymagał wygrzewania w temperaturze zależnej od 

składu nanomateriału i od ilości glicyny użytej do syntezy. Wygrzewanie prowadzone było 

w piecu komorowym Nabertherm N20/40, materiał był umieszczony w przykrywanym 

naczyniu kwarcowym. Przeprowadzono badania wpływu temperatury wygrzewania na 

wielkość nanocząstek. Manganity wygrzewano w temperaturach od 400 do 1200 oC 

natomiast kobaltyty w temperaturach od 400 do 950 oC. Najbardziej efektywne było 

wygrzanie z krótkim utrzymaniem maksymalnej temperatury, w czasie nieprzekraczającym 

jednej minuty. Stosowane w badaniach ilości glicyny, wyrażane jako ułamek molowy xGly, 

wynosiły od 0,025 do 0,222 dla manganitów oraz od 0,046 do 0,225 dla kobaltytów. Ułamek 

molowy glicyny xGly, zdefiniowano jako stosunek liczności glicyny (wyrażanej w molach), nGly, 

do sumarycznej liczności wszystkich składników użytych do sporządzenia roztworu (jonowo), 

∑
i

in :  

 
∑

=

i
in

n
x Gly

Gly ,  (5) 

gdzie: i – La3+, Ca2+, Mn2+, (Co2+), NO3-, HN3
+CH2COO-  
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Celem przeprowadzonych syntez było otrzymanie jednofazowych nanomateriałów 

manganitów i kobaltytów o koncentracji wapnia odpowiadającej koncentracji wapnia 

w monokryształach, jak również nanocząstek o szerokim zakresie koncentracji wapnia, 

w ilościach niezbędnych do badań strukturalnych. Skoncentrowano się na optymalizacji 

parametrów procesu, takich jak ilość glicyny użyta do syntezy oraz temperatura 

wygrzewania, by otrzymać jednofazowe nanomateriały o możliwie najmniejszym rozmiarze 

krystalitu. Podjęto próby opisania wpływu optymalizowanych parametrów (ilość glicyny, 

temperatura wygrzewania) na wartości stałych sieci. Metodą spaleniową glicyna-azotan 

otrzymano nanocząstki La1-xCaxMnO3+δ – z roztworów wyjściowych o koncentracji Ca 

odpowiadającej wartości x od 0 do 1, z krokiem 0,1 lub 0,05 – i La1-yCayCoO3+δ – z roztworów 

wyjściowych, dla których koncentracja Ca odpowiadała wartości y od 0 do 0,95 z krokiem 0,1 

lub 0,05 – o średnich rozmiarach od 8 do 40 nm, określonych metodą Debye’a—Scherrer’a. 

Dobór optymalnych parametrów procesu jest omówiony w kolejnym rozdziale.  
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Rozdział 5. Badania strukturalne monokryształów, nanomateriałów 

i polikryształów manganitów La1-xCaxMnO3 i kobaltytów La1-yCayCoO3 

 

Rozdział 5.1. Charakteryzacja rentgenowska otrzymanych polikryształów, 

monokryształów i nanomateriałów 
 

Struktura krystaliczna otrzymanych monokryształów, nanomateriałów i materiałów 

polikrystalicznych manganitów i kobaltytów została zbadana metodą proszkowej dyfrakcji 

rentgenowskiej. Pomiary prowadzone były w temperaturze pokojowej przy użyciu 

dyfraktometru Siemens D5000 z detektorem półprzewodnikowym Si:Li bez 

monochromatora, wykorzystując filtrowane promieniowanie CuKα o długości fali 1,5406 Å. 

Pomiary dyfrakcyjne w układzie 0/20  wykonane zostały w zakresie kątów 20o < 20 < 130o 

z krokiem 0,02° i czasem uśredniania 10 s/krok. Wyniki doświadczalne analizowane były 

metodą Rietvelda przy wykorzystaniu pakietu DBWS-9807 [79], który pozwala na korektę 

błędów wynikających z położenia próbki, zmian temperatury, przesunięcia zera, oraz na 

uwzględnienie wpływu promieniowania rozproszonego, współczynnika ekstynkcji i profili 

pików Bragg’a. Średni rozmiar ziaren określono z równania Debye’a—Scherrer’a [80]: 

 〈t〉 = uv
w678	&�  (6) 

gdzie x jest szerokością połówkową piku odpowiadającego kątowi 0, y jest długością fali 

promieniowania rentgenowskiego, w naszym przypadku y = 1,5406 Å, oraz z jest 

czynnikiem kształtu zależnym od kształtu krystalitu. W przypadku nanocząstek manganitów 

i kobaltytów lantanowo - i samarowo - wapniowych przyjmuje się z	= 0,9 [81].  

  

 

Rozdział 5.1.1. Manganity 
Wartości parametrów stałych sieci a, b i c, objętości komórki elementarnej V dla 

otrzymanych poli- i monokryształów, a także wartości rozmiaru ziaren D dla wybranych 

nanokryształów przedstawiają tabele 4, 5, 6.  

 
Tabela 4. Wartości stałych sieci i objętość komórki elementarnej dla polikrystalicznych próbek manganitów 

La1-xCaxMnO3. 

Skład chemiczny 
a (Å) b (Å) c  (Å) V (Å3) 

LaMnO3 5,53098 7,79656 5,47505 236,098 

La0,8Ca0,2MnO3 5,47991 7,75731 5,49534 233,603 

La0,6Ca0,4MnO3 5,52697 7,67271 5,45769 231,443 

La0,4Ca0,6MnO3 5,52289 7,66794 5,37235 227,515 

La0,2Ca0,8MnO3 5,52955 7,50976 5,28650 219,525 

CaMnO3 5,31681 7,46293 5,47213 217,129 
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Na rysunku 5.1 przedstawiono dyfraktogramy dla polikrystalicznych próbek manganitów LCMO. 
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Rysunek 5.1. Dyfraktogramy dla polikrystalicznych próbek manganitów La1-xCaxMnO3. 

 
Tabela 5. Wartości stałych sieci i objętość komórki elementarnej dla monokryształów manganitów  

La1-xCaxMnO3. 

Skład chemiczny 
a (Å) b (Å) c  (Å) V (Å3) 

La1,01Mn0,99O3+δδδδ 5,5511 7,7976 5,5126 238,61 

La0,97Ca0,05Mn0,96 Al0,02O3+δδδδ 5,5120 7,7868 5,5035 236,22 

La0,98Ca0,05Mn0,97O3+δδδδ 5,4997 7,7778 5,4997 235,25 

La0,97Ca0,07Mn0,97O3+δδδδ 5,4956 7,7720 5,4956 234,73 

La0,79Ca0,23Mn0,95 Al0,02O3+δδδδ 5,4829 7,7708 5,4910 233,95 

La0,78Ca0,26Mn0,96O3+δδδδ 5,4814 7,7520 5,4814 232,91 
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Na rysunku 5.2 przedstawiono dyfraktogramy dla próbek monokrystalicznych LCMO. 
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Rysunek 5.2. Dyfraktogramy dla próbek monokrystalicznych La1-xCaxMnO3. 
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Tabela 6. Wartości stałych sieci i objętość komórki elementarnej dla wybranych nanokrystalicznych próbek 

manganitów La1-xCaxMnO3. W kolumnach oznaczonych La i Ca podane są koncentracje odpowiednio lantanu 

i wapnia.  W kolumnie oznaczonej xn Gly podany jest ułamek molowy glicyny użytej w procesie syntezy, T 

oznacza temperaturę w jakiej wygrzewano nanocząstki, a, b, c oraz V oznaczają stałe sieci i objętość komórki 

elementarnej nanocząstek, a D jest rozmiarem nanocząstek otrzymanym z równania Debye’a—Scherrer’a 

z dokładnością do ± 2 nm. 

Symbol 

próbki 
La Ca xn Gly T (oC) a (Å) b (Å) c (Å) V (Å3) D (nm) 

NP9a 1,00 0,00 0,176 450 5,5577 7,8069 5,4924 238,30 16 

NP9f 1,00 0,00 0,176 1050 5,5348 7,7972 5,5050 237,57 41 

NP18d 0,95 0,05 0,125 550 5,4680 7,7365 5,4973 232,55 25 

NP18f 0,95 0,05 0,125 900 5,4407 7,7406 5,4937 231,36 27 

NP32c 0,90 0,10 0,035 500 5,5316 7,7549 5,4721 234,74 24 

NP32f 0,90 0,10 0,035 950 5,5255 7,7489 5,4775 234,53 33 

NP15b 0,85 0,15 0,126 500 5,5190 7,7435 5,4662 233,60 26 

NP15d 0,85 0,15 0,126 600 5,5241 7,7339 5,4637 233,42 31 

NP4b 0,83 0,17 0,126 500 5,5194 7,7506 5,4748 234,20 23 

NP4a 0,83 0,17 0,126 550 5,5321 7,7467 5,4759 234,68 37 

NP16b 0,80 0,20 0,127 500 5,4825 7,7383 5,4527 231,33 22 

NP16d 0,80 0,20 0,127 750 5,5196 7,7291 5,4609 232,97 28 

NP17a 0,75 0,25 0,127 450 5,5145 7,7553 5,4365 232,50 22 

NP17d 0,75 0,25 0,127 750 5,5289 7,7264 5,4600 233,24 28 

NP11a 0,70 0,30 0,128 500 5,5009 7,7436 5,4814 233,49 26 

NP11e 0,70 0,30 0,128 550 5,5098 7,7223 5,4618 232,39 27 

NP21a 0,60 0,40 0,105 400 5,4554 7,6785 5,4496 228,28 11 

NP21d 0,60 0,40 0,105 700 5,5093 7,7127 5,4412 231,21 20 

NP22b 0,50 0,50 0,062 400 5,5116 7,6826 5,4215 229,56 12 

Np22c 0,50 0,50 0,062 650 5,4937 7,7017 5,4297 229,74 19 

NP27b 0,40 0,60 0,131 400 5,4683 7,6180 5,3806 224,14 13 

NP27d 0,40 0,60 0,131 700 5,4741 7,6500 5,4023 226,23 18 

NP24b 0,30 0,70 0,040 400 5,4595 7,6433 5,3949 225,12 14 

NP24d 0,30 0,70 0,040 700 5,4870 7,6666 5,3994 227,13 11 

NP12c 0,25 0,75 0,154 550 5,3629 7,5467 5,4425 220,27 22 

NP12d 0,25 0,75 0,154 650 5,3628 7,5607 5,4094 219,33 16 

NP26c 0,20 0,80 0,057 550 5,4580 7,5803 5,3688 222,13 11 

NP26d 0,20 0,80 0,057 700 5,4440 7,5844 5,3600 221,31 14 

NP25e 0,10 0,90 0,037 900 5,3667 7,4735 5,3451 214,38 10 

NP20d 0,00 1,00 0,110 900 5,2345 7,4486 5,2966 206,51 20 

 
Parametry sieciowe wszystkich otrzymanych nanomateriałów manganitów zostały 

przedstawione w tabeli 12 zamieszczonej jako załącznik.  
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Na rysunku 5.3. przedstawiono wartości stałych sieci a, b, i c oraz objętość komórki 

elementarnej V dla wszystkich badanych próbek nano-, poli- i monokrystalicznych 

manganitów. Uzyskane wyniki porównano z danymi literaturowymi. Wartości wszystkich 

wymienionych powyżej parametrów maleją wraz ze wzrostem koncentracji wapnia i zależą 

liniowo od wartości x. Rozbieżność wartości a, b, c, i V przy stałej koncentracji wapnia 

związana jest z parametrami prowadzonych procesów i wynikającą z nich niestechiometrią 

tlenową (parametrem tlenowym) i/lub stopniem utlenienia manganu. Ponadto w przypadku 

nanocząstek stałe sieci różnią się w zależności od wielkości ziarna. Stwierdzono dobrą 

zgodność otrzymanych wyników z danymi literaturowymi [5, 70, 74, 82 – 96].  
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Rysunek 5.3. Wartości stałych sieci oraz objętości komórki elementarnej dla różnej koncentracji wapnia 

w związku La1-xCaxMnO3. Na wykresie symbolem koła przedstawiono dane dla nanoproszków, symbolem 

rombu dla monokryształów, symbolem trójkąta dla polikryształów, a symbolem plusa dane literaturowe dla 

poli-, mono- i nanokryształów [5, 70, 74, 82 – 96]. Kolorem czarnym oznaczono wartości stałej sieci a, 

kolorem czerwonym wartość stałej sieci b, kolorem niebieskim wartość stałej sieci c-0,25 Å (w celu 

zwiększenia czytelności rysunku), a kolorem zielonym – objętość komórki elementarnej. 
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Rozdział 5.1.1.1. Wpływ parametrów procesu (ilości dodanej glicyny, 

temperatury wygrzewania) na właściwości strukturalne (stałe sieci, rozmiar 

ziarna) otrzymanych nanocząstek 
 

Wraz ze wzrostem temperatury wygrzewania, rozmiary krystalitów rosną bez 

względu na stężenie wapnia w próbce, czy ilość glicyny dodanej do syntezy, jak dla przykładu 

pokazano na rysunku 5.4.  
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Rysunek 5.4. Zależność wielkości ziarna od temperatury wygrzewania dla nanocząstek La1-xCaxMnO3, w 

których 0 ≤ x ≤ 0,6 oraz koncentracja glicyny była równa xn Gly = 0,125.  

Na rysunku 5.5 przedstawiono dyfraktogramy dla nanoproszków La0,75Ca0,25MnO3 

wygrzewanych w temperaturach 450, 500 i 750 oC. 
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Rysunek 5.5. Dyfraktogramy dla nanoproszków La0,75Ca0,25MnO3 wygrzewanych w temperaturach 450, 500 

i 750 oC. 

 

W związku La1-xCaxMnO3 (0 ≤ x ≤ 1) rozmiar ziarna, jak również wielkość parametrów 

stałych sieci otrzymanych nanomateriałów silnie zależą od koncentracji wapnia w materiale. 

Podczas rozpatrywania wpływu ilości glicyny na parametry krystalograficzne uzyskanych 

próbek, takie jak stałe sieci a, b i c, objętość komórki elementarnej V czy rozmiar ziarna D, 

istotne jest uwzględnienie stężenia Ca. Otrzymane próbki można wstępnie podzielić na trzy 

główne grupy, tj. czyste LaMnO3 niedomieszkowane Ca, układ domieszkowany La1-xCaxMnO3 

w badanym zakresie koncentracji Ca (0,05 ≤ x ≤ 0,90) oraz związek nie zawierający lantanu - 

czysty CaMnO3. Na rysunku 5.6 przedstawiono dyfraktogramy zarejestrowane dla 

nanoproszków La1-xCaxMnO3 o koncentracji wapnia x = 0, 0,3, 0,6, 0,9. 
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Rysunek 5.6. Dyfraktogramy zarejestrowane dla nanoproszków La1-xCaxMnO3 o koncentracji wapnia x = 0, 

0,3, 0,6, 0,9. 

 

W przypadku próbek LaMnO3 najmniejszy rozmiar krystalitów, jakie udało się 

otrzymać, wynosi 16 nm. Wartości wszystkich stałych sieci (a, b, c), a w związku z tym 

również objętość komórki elementarnej V, maleją w niewielkim stopniu wraz ze 

zmniejszaniem ilości dodawanej glicyny, w całym badanym zakresie wartości xn Gly.  

Jak już wcześniej stwierdzono, wpływ parametrów procesu na zachowanie stałych 

sieci czy wielkości ziaren jest zdeterminowany przez stężenie Ca w materiale. W związkach  

La1-xCaxMnO3 (0,05 ≤ x ≤ 0,90) można wyodrębnić dwa obszary, o różnym wpływie Ca na 

rozmiar ziaren. Granica między nimi występuje w okolicach x = 0,2. Rozpatrując wpływ 

samego stężenia wapnia w materiale przy ustalonej ilości glicyny i temperaturze 

wygrzewania można stwierdzić, że rozmiar krystalitów rośnie wraz ze wzrostem stężenia Ca 

do x ≅ 0,2 (minimalny rozmiar krystalitu w tym przedziale wynosi 21 – 25 nm, w zależności 

od użytej ilość glicyny czy koncentracji wapnia). Powyżej tej zawartości wapnia w próbce, 

rozmiar krystalitów zaczyna maleć. Szczególnie duży spadek odnotowuje się dla x od ≅ 0,4, 

można wtedy otrzymać krystality o rozmiarze ≥ 10 nm. Zmiany rozmiaru krystalitu w funkcji 

stężenia wapnia dla konkretnej ilości glicyny użytej do syntezy przedstawiono na rysunku 5.7.  
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Rysunek 5.7. Zależność rozmiaru nanocząstek manganitów La1-xCaxMnO3 od stężenia wapnia w próbce dla 

koncentracji glicyny xn Gly = 0,125 i różnych temperatur wygrzewania (temperatury od 400 do 950 oC – 

oznaczone różnymi kolorami). 

Wpływ temperatury wygrzewania na wartości stałych sieci przedstawiono na rysunku 

5.8. Dokładny opis zmian stałych sieci w rozpatrywanych związkach La1-xCaxMnO3 

(0,05 ≤ x ≤ 0,90) zilustrowano poniżej. Ogólnie można zauważyć, że objętość komórki 

elementarnej V maleje wraz ze wzrostem temperatury wygrzewania dla próbek ze stężeniem 

wapnia w przedziale x od 0 do 0,2. Dla x > 0,2 widoczny jest pewien wzrost objętości 

komórki elementarnej wraz ze wzrostem temperatury związany z lekkim wzrostem wartości 

stałych sieci a, b, c. Mogą na to wpływać efekty powierzchniowe, które odgrywają znaczącą 

rolę w przypadku nanocząstek. Wzrost liczby zerwanych wiązań, a dokładniej 

niesparowanych orbitali elektronowych jonów powierzchniowych, poprzez wzajemne 

odpychanie się jonów, prowadzi do wzrostu stałych sieci. Należy przy tym zauważyć, że 

wzrost ten zachodzi w całej objętości nanocząstki, a nie tylko w warstwie powierzchniowej. 
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Rysunek 5.8. Zależność stałych sieci i objętości komórki elementarnej od temperatury wygrzewania dla 

próbek La1-xCaxMnO3 o koncentracji glicyny xn Gly = 0,125 i koncentracji wapnia w próbce x = 0, 0,25 i 0,6. 

Kolorem zielonym oznaczono wartość stałej sieci a, kolorem czerwonym wartość stałej sieci b, kolorem 

czarnym wartość stałej sieci c-0,15 Å (w celu zwiększenia czytelności rysunku), a kolorem niebieskim – 

objętość komórki elementarne. 

 

 

Dla próbek z x = 0 widoczny jest niewielki wzrost wartości stałych sieci a i c 

w badanym zakresie stężenia glicyny w funkcji temperatury wygrzewania, podczas gdy stała 

sieci b praktycznie nie zmienia się. Objętość komórki V nieznacznie rośnie wraz ze wzrostem 

ilości glicyny. 

W przedziale 0,1 < x ≤ 0,6 obserwuje się wzrost wartości wszystkich stałych sieci wraz 

ze wzrostem ilości glicyny użytej do syntezy, przy czym wartość stałej sieci c rośnie wolniej 

niż wartości stałych sieci a i b. W całym badanym zakresie, zauważa się niewielki wzrost 

wartości objętości komórki wraz ze wzrostem stężenia glicyny.  

Dla x = 0,7 widoczny jest wzrost wartości stałych sieci a i c, jak również niewielki 

wzrost wartości objętości komórki elementarnej V wraz ze wzrostem ilości glicyny użytej do 

syntezy, przy czym wartość stałej sieci b bardzo nieznacznie maleje.  

W przedziale 0,7 < x < 0,8 maleje wartość stałej sieci b przy wzroście wartości 

pozostałych parametrów, z objętością komórki elementarnej włącznie.  

Natomiast przy x = 0,9 maleje wartość stałej sieci a i objętość komórki elementarnej, 

a wartości stałych sieci b i c rosną.  
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Otrzymano również nanocząstki CaMnO3 o średnim rozmiarze najmniejszych 

krystalitów  D = 20 nm. 

  

Rozdział 5.1.1.2. Dobór optymalnych parametrów procesu otrzymywania 

nanocząstek 
Analiza wpływ ilości glicyny i temperatury wygrzewania na zachowanie stałych sieci 

oraz na rozmiar ziaren, pozwoliła na określenie zakresu zawierającego optymalną wartość 

ilości glicyny, jaką należy używać do syntezy związków La1-xCaxMnO3 (0 ≤ x ≤ 1) zachowując 

przedstawiony w rozdziale 5.1.1.1 podział ze względu na zawartość wapnia.  

W celu uzyskania nanocząstek LaMnO3 przeprowadzono próby zmieniając ilość 

glicyny w przedziale 0,025 ≤ xn Gly ≤ 0,222. Próbki otrzymane przy użyciu mniejszych ilości 

glicyny, xn Gly < 0,125, są jednofazowe w bardzo wąskim przedziale temperatur wygrzewania 

od 500 do 700 °C. Przy czym ilość glicyny, xn Gly = 0,025, jest za mała do uzyskania materiału 

o dobrej jakości krystalicznej. Ustalono, że optymalna ilość glicyny do uzyskania 

nanomateriału znajduje się w przedziale 0,125 < xn Gly < 0,222. Wraz ze zwiększaniem ilości 

glicyny, w podanym powyżej przedziale, minimalna temperatura wygrzewania, przy której 

otrzymuje się krystaliczną fazę, wynosi około 550 °C, a próbki są jednofazowe w całym 

badanym zakresie temperatur wygrzewania do 1050 °C. Przy dostatecznie dużej ilości glicyny 

xn Gly > 0,176 minimalna temperatura wygrzewania spada, a dla xn Gly = 0,222, otrzymuje się 

nanokrystaliczny materiał bez konieczności wygrzewania.  

W celu uzyskania nanocząstek La1-xCaxMnO3 (0,05 ≤ x ≤ 0,90) przeprowadzono próby 

zmieniając ilość glicyny w przedziale 0,028 ≤ xn Gly ≤ 0,166. Przy zwiększaniu ilości glicyny, 

temperatura wygrzewania, przy której otrzymuje się krystaliczną fazę, rośnie dla określonej 

koncentracji wapnia. Podstawienie wapnia w miejsce lantanu zmienia zachowanie układu, 

stabilizując go. Przykładowo próbki o koncentracji wapnia x = 0,1 są jednofazowe w szerokim 

zakresie temperatur wygrzewania, od 450 do 1200 °C, w całym badanym zakresie ilości 

dodanej glicyny (0,028 ≤ xn Gly ≤ 0,123). Nie stwierdzono silnego wpływu ilości dodanej 

glicyny na rozmiar krystalitów w próbkach o mniejszej zawartości wapnia. Stwierdzono 

natomiast, że aby otrzymać materiał o jak najmniejszym ziarnie, ilość potrzebnej do syntezy 

glicyny powinna maleć wraz ze wzrostem koncentracji wapnia w próbce. Wyjątek stanowi 

obszar, dla którego koncentracja Ca wynosi x ≅ 0,2. W obszarze tym stwierdzono wzrost 

rozmiaru ziaren przy zmniejszaniu ilości glicyny. Materiały bogate w Ca ( x > 0,4) powinny być 

otrzymywane przy ilości glicyny xn Gly ≤ 0,105.  

Próbki La0,1Ca0,9MnO3 otrzymano stosując dwie różne ilości glicyny: xn Gly = 0,037 

i 0,133. Materiał otrzymany przy użyciu glicyny w ilości xn Gly = 0,037, jest stabilny 

w temperaturach wygrzewania od 400 do 900 °C, a w temperaturze 1150 °C ulega 

rozkładowi. W celu uzyskania CaMnO3 przeprowadzono syntezę, używając glicyny w ilości 

xn Gly = 0,110. Otrzymana próbka okazała się być jednofazową dopiero po wygrzaniu 

w temperaturze rzędu 900 °C.  
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Rozdział  5.1.2. Kobaltyty 

  
 Poniżej przedstawiono wyniki badań strukturalnych w tym: wartości stałych sieci a i c 

(badane próbki mają strukturę romboedryczną), objętości komórki elementarnej V dla 

polikryształów (tabela 7), monokryształów (tabela 8) i nonomateriałów (tabela 9), oraz 

rozmiary ziaren D dla wybranych nanokryształów kobaltytów lantanowo-wapniowych. 

  
Tabela 7. Wartości stałych sieci i objętość komórki elementarnej dla polikrystalicznych próbek kobaltytów 

La1-yCayCoO3. 

Skład chemiczny a (Å) c (Å) V (Å3) 

LaCoO3 5,4114 13,1999 334,94 

La0,8Ca0,2CoO3 5,4135 13,2313 335,73 

La0,6Ca0,4CoO3 5,3802 13,4279 339,15 

La0,4Ca0,6CoO3
* 5,4320 13,2338 336,78 

La0,2Ca0,8CoO3
** 5,4033 13,2447 334,78 

w próbce widoczne: * śladowe ilości obcej fazy,  

**główna faza perowskitowa, znaczne (~ 10 %) ilości obcej fazy. 

 
Z badań rentgenowskich wynika, że w próbkach La1-yCayCoO3 obca faza pojawia się 

już przy koncentracji wapnia y ≥ 0,6 co znajduje potwierdzenie także w danych 

literaturowych [67]. Występowanie obcej fazy zostało potwierdzone również w przypadku 

nanoproszków.  

 
Tabela 8. Wartości stałych sieci i objętość komórki elementarnej dla monokryształów kobaltytów  

La1-yCayCoO3. 

Skład chemiczny a (Å) c (Å) V (Å3) 

La1,03Co0,97O3+δδδδ 5,4400 13,1269 336,43 

La1,02Ca0,03Co0,95O3+δδδδ 5,4373 13,0910 335,17 

La0,96Ca0,08Co0,96O3+δδδδ 5,4294 13,0730 333,75 

La0,91Ca0,12Co0,96O3+δδδδ 5,3791    13,3272 333,95 

La0,86Ca0,18Co0,97O3+δδδδ 5,4291   13,0936 334,23 

 
Na rysunku 5.9 przedstawiono dyfraktogramy otrzymane dla monokryształów kobaltytów 

LCCO.  
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Rysunek 5.9. Dyfraktogramy dla monokryształów kobaltytów La1-yCayCoO3. Widoczne rozdwojenie niektórych 

pików związane jest ze zbliźniaczeniami niskokątowymi.  
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Tabela 9. Wartości stałych sieci i objętość komórki elementarnej dla wybranych nanokrystalicznych próbek 

kobaltytów La1-yCayCoO3. W kolumnach oznaczonych La, Ca podano koncentracje, odpowiednio, lantanu 

i wapnia. xn Gly oznacza ułamek molowy glicyny użytej w procesie syntezy, T określa temperaturę, w jakiej 

wygrzewano nanocząstki, a (= b), c oraz V oznaczają stałe sieci i objętość komórki elementarnej nanocząstek, 

a D jest rozmiarem nanocząstek wyznaczona z równania Debye’a—Scherrer’a z dokładnością do ± 2 nm. 

Symbol 

próbki 
La Ca xn Gly T (oC) a (Å) c (Å) V (Å3) D (nm) 

NP7i 1,00 0,00 0,125 500 5,4175 13,3427 339,13 15 

NP7a 1,00 0,00 0,125 650 5,3898 13,2637 333,68 29 

NP38a 0,95 0,05 0,161 400 5,3229 13,1627 372,95 8 

NP38d 0,95 0,05 0,161 700 5,3916 13,2766 385,95 17 

NP39a 0,90 0,10 0,224 400 5,4083 13,2481 387,51 8 

NP39d 0,90 0,10 0,224 700 5,3806 13,4479 389,32 17 

NP50a 0,80 0,20 0,068 600 5,4201 13,2104 388,09 10 

NP50c 0,80 0,20 0,068 800 5,3777 13,1438 380,12 22 

NP40c 0,70 0,30 0,163 600 5,3962 13,1533 383,01 10 

NP40d 0,70 0,30 0,163 700 5,3951 13,1783 383,58 18 

NP41b 0,60 0,40 0,224 500 5,3966 13,2095 384,70 14 

NP41d 0,60 0,40 0,224 700 5,3803 13,2249 382,83 20 

NP42b* 0,50 0,50 0,165 500 5,3399 13,0873 373,18 10 

NP42d* 0,50 0,50 0,165 700 5,3821 13,2443 383,64 16 

NP43b* 0,40 0,60 0,231 600 5,3723 13,1821 329,48 12 

NP44b* 0,30 0,70 0,168 800 5,3385 13,2183 326,24 28 

NP44c* 0,30 0,70 0,168 600 5,3624 13,1623 327,78 10 

NP45c* 0,20 0,80 0,169 700 5,3425 13,1907 326,05 20 

NP45d* 0,20 0,80 0,169 800 5,3505 13,1846 326,88 26 

NP46d* 0,10 0,90 0,170 800 5,3354 13,1678 324,63 29 

NP47b* 0,05 0,95 0,170 800 5,3524 13,0671 324,19 41 

* w próbkach stwierdzono obecność obcej fazy, której ilość wzrasta od kilku do kilkudziesięciu procent wraz 

ze wzrostem koncentracji wapnia powyżej 0,5. 

 
Parametry sieciowe wszystkich otrzymanych nanomateriałów kobaltytów zostały 

przedstawione w tabeli 13 zamieszczonej jako załącznik. Analizując dyfraktogramy 

otrzymanych nanocząstek możemy stwierdzić, że udało się uzyskać jednofazowe próbki dla 

koncentracji wapnia do y = 0,4. W próbkach otrzymanych z roztworów o koncentracji wapnia 

y = 0,5 – 0,6 wykryto śladowe ilości obcej fazy. Ilość obcej fazy rośnie wraz ze wzrostem y 

i dla próbek z y = 0,7 – 0,95 zmienia się od 5 do 20 %. Badania składu otrzymanych 

nanokryształów kobaltytów przeprowadzono metodą transmisyjnej mikroskopii 

elektronowej TEM. Szczegółowa analiza wyników badań zostanie przedstawiona w kolejnym 

rozdziale. 
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Na rysunku 5.10 przedstawiono wartości stałych sieci a (= b) i c oraz objętość komórki 

elementarnej V dla wszystkich badanych próbek nano-, poli- i monokryształów kobaltytów. 

Wartości wszystkich stałych sieci maleją wraz ze wzrostem koncentracji wapnia. Rozbieżność 

wartości a, c i V przy stałej koncentracji wapnia związana jest z parametrami prowadzonych 

procesów i wynikającą z nich niestechiometrią tlenową (parametrem tlenowym) i/lub 

stopniem utlenienia kobaltu. Widać dobrą zgodność otrzymanych wyników z danymi 

literaturowymi [66,97-106]. Na wykresie przedstawiono dane dla próbek nanokrystalicznych 

o y ≤ 0,6. Jednak próbki o koncentracji Ca wynoszącej y = 0,5; 0,6 zawierały niewielkie ilości, 

do kilku procent, obcej fazy, która nieznacznie modyfikuje wielkości stałych sieci i objętość 

komórki elementarnej.  
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Rysunek 5.10. Wartości stałych sieci oraz objętości komórki elementarnej dla różnej koncentracji wapnia 

w związku La1-yCayCoO3. Na wykresie symbolem koła przedstawiono dane dla nanoproszków, symbolem 

kwadratu – dla monokryształów, symbolem trójkąta – dla polikryształów, a symbolem plusa – dane 

literaturowe dla poli-, mono- i nanokryształów [66,97-106]. Kolorem czerwonym oznaczono wartości stałej 

sieci a, zielonym wartości stałej sieci c, a niebieskim objętość komórki elementarnej V.  
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Rozdział 5.1.2.1. Dobór optymalnych parametrów procesu otrzymywania 

nanocząstek 
 

Przeprowadzono próby otrzymania nanomateriałów La1-yCayCoO3 (0 ≤ y ≤ 0,95), 

zmieniając ilość glicyny dodanej do syntezy – w przedziale 0,046 ≤ xn Gly ≤ 0,224. W przypadku 

kobaltytów, poza odpowiednim doborem stężenia glicyny, bardzo istotnym jest dobór 

odpowiednich temperatur wygrzewania. W zbyt wysokiej temperaturze powstają dwie fazy 

o różnych stałych sieci. Stosowanie za niskiej temperatury prowadzi do tego, że próbka, poza 

pożądaną fazą kobaltytu, zawiera również wydzielenia obcych faz - tlenku wapnia CaO i/lub 

węglanu wapnia CaCO3. W próbkach z mniejszą koncentracją wapnia wydziela się węglan 

wapnia, z większą – tlenek. Istnieje też obszar przejściowy w okolicach y ≅ 0,5, w którym 

mogą współistnieć dwie fazy wydzieleń. Związek LaCoO3 otrzymano przy użyciu glicyny 

w przedziale 0,046 ≤ xn Gly ≤ 0,125. Próbki LaCoO3 otrzymane przy użyciu mniejszych ilości 

glicyny, xn Gly = 0,046 i 0,067, nie są jednofazowe w całym badanym zakresie temperatur 

wygrzewania od 500 do 950 °C. Przy użyciu glicyny w ilości xn Gly = 0,125 po wygrzewaniu w 

temperaturze od 500 °C otrzymuje się jednofazowe próbki o rozmiarach krystalitów powyżej 

15 nm. Materiały La1-yCayCoO3 (0,05 ≤ y < 0,40) otrzymane przy użyciu glicyny w całym 

badanym zakresie koncentracji Ca są jednofazowe po wygrzaniu w temperaturach od 550 - 

600 °C. Próbki z mniejszymi stężeniami Ca - 5 i 10% - są jednofazowe w bardzo wąskim 

zakresie temperatur wygrzewania od 500 do około 700 °C. Podobnie jak w przypadku 

manganitów dodanie Ca stabilizuje układ, czyniąc go stabilnym w szerszym przedziale 

temperatur wygrzewania od 500 do około 850 °C już dla koncentracji Ca  y ≥ 0,2.  
Optymalna ilość glicyny, którą należy użyć w procesie syntezy, zawiera się 

w przedziale 0,12 ≤ xn Gly ≤ 0,23. Umożliwia to uzyskanie jednofazowego materiału 

o rozmiarze krystalitów powyżej 8 nm.  

Dla próbek o koncentracji Ca od 50%at. stosowano glicynę w ilości xn Gly ≥ 0,170, 

jednak nie udało się otrzymać jednofazowych próbek.  

Na rysunku 5.11 przedstawiono dyfraktogramy zarejestrowane dla nanocząstek LCCO 

o koncentracji wapnia w próbce y = 0, 0,2, 0,4, 0,6 oraz podano wartość stałych sieci 

i rozmiary nanocząstek. 
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Rysunek 5.11. Dyfraktogramy zarejestrowane dla nanocząstek La1-yCayCoO3 o koncentracji wapnia w próbce y 

= 0, 0,2, 0,4, 0,6. 

 

Rozdział 5.2. Charakteryzacja TEM, badania struktury otrzymanych 

nanocząstek 
 
 

Przeprowadzono badania elektronomikroskopowe (TEM) przy użyciu transmisyjnego 

mikroskopu elektronowego JEOL JEM 2000EX o rozdzielczości 2,8 Å przy energii wiązki 

200 keV. Obrazy rejestrowano na kliszach fotograficznych, a następnie za pomocą skanera 

NIKON LS-8000 przetwarzano do postaci cyfrowej, do dalszej analizy. Elektronogramy 

rejestrowano przy stałej kamery wynoszącej 600 mm. Obserwacje przeprowadzano stosując 

kontrast dyfrakcyjny z wykorzystaniem technik: jasnego pola (formownie obrazu z ugiętej 

wiązki padającej) oraz ciemnego pola (formownie obrazu z wiązki odbitej).  

Przed pomiarem nanocząstki mieszano w próbówce z alkoholem metylowym. 

Powstałą zawiesinę poddawano działaniu ultradźwięków przez 30 min. w celu rozbicia 

konglomeratów. Następnie pobierano kroplę preparatu pipetą i nanoszono na błonkę nośną 

z amorficznego węgla, umieszczoną na miedzianej siatce o średnicy 3 mm i liczbie oczek od 

200 do 500. Po wyschnięciu preparat był umieszczany w uchwycie mikroskopu i poddawany 

badaniom. Na rysunku 5.12 (po lewej stronie) przedstawiono obraz TEM otrzymany techniką 

jasnego pola dla próbki LaMnO3 (NP1a). Na obrazie są wyraźnie widoczne aglomeraty 
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nanocząstek o różnych rozmiarach. Na rysunku 5.12, po prawej stronie, przedstawiono 

elektronogram tych nanocząstek.  

 

 

Rysunek 5.12. Obraz TEM dla nanocząstek LaMnO3 (NP1a). Widoczne są aglomeraty składające się 

z nanocząstek o różnych rozmiarach (obraz zarejestrowany w jasnym polu)(po lewej). Elektronogram dla 

nanocząstek LaMnO3 (NP1a)(po prawej). 

 

Histogram wielkości nanocząstek sporządzony na podstawie obrazów TEM 

z wykorzystaniem techniki ciemnego pola dla próbki LaMnO3 (NP1a) przedstawiony jest na 

rysunku 5.13. Średnia wielkość nanocząstki określona tą metodą wynosi 40 nm i nieznacznie 

odbiega od wartości określonej z pomiarów rentgenowskich metodą Debye’a-Scherrer’a 

(36 nm).  
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Rysunek 5.13. Histogram wielkości nanocząstek LaMnO3 (NP1a). 
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Na rysunku 5.14. przedstawiono obraz z wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej 

HRTEM otrzymany dla próbki LaMnO3 (NP1b) (średni rozmiar cząstki określonej z pomiarów 

rentgenowskich metodą Debye’a—Scherrer’a – 26 nm).  

 

 

Rysunek 5.14. Obraz HRTEM zarejestrowany dla próbki LaMnO3 (NP1b). Widoczna nanoczątka o rozmiarze 

około 40 nm. 

Niestety pomimo prób, m.in. poprzez ucieranie i wydłużanie czasu działania 

ultradźwięków, nie udało się całkowicie rozbić aglomeratów, z jakich składały się 

nanoproszki. W związku z tym trudno było znaleźć rozseparowane cząstki, takie jak na 

rysunku 5.14. Ponadto aglomeraty utrudniały oszacowanie średniej wielkości ziaren. 

 

 

 

Rysunek 5.15. Aglomeraty nanocząstek utrudniające oszacowanie wielkości pojedynczych ziaren. Przykład 

dla próbki LaMnO3 (NP1a). Obrazy zarejestrowane w jasnym (po lewej) i ciemnym polu (po prawej).  

 Charakteryzację nanocząstek kobaltytów lantanowo wapniowych przeprowadzono 

przy użyciu mikroskopu TITAN CUBED 80-300 z korelacją aberracji sferycznej soczewki 
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obiektywu i dodatkowo wyposażonego w spektrometr rentgenowski z dyspersją energii  

EDX. Celem badania było określenie składu otrzymanych nanocząstek oraz, w przypadku 

nanocząstek o y > 0,4, określenie maksymalnej koncentracji Ca, jaką można wprowadzić do 

nanokryształów kobaltytów. 

Preparaty do badań przygotowano w taki sam sposób, w jaki przygotowano 

nanokrystaliczne próbki manganitów. Badania zostały przeprowadzone technikami 

mikroskopii skaningowej STEM wraz z analizą składu EDX oraz mikroskopii 

wysokorozdzielczej HRTEM. Obrazy mikroskopowe i dyfrakcyjne zarejestrowane zostały 

w postaci cyfrowej, z wykorzystaniem kamery CCD. Zbadano nanocząstki otrzymane 

z roztworów wyjściowych o koncentracji wapnia y = 0,7, 0,8, 0,9, zawierające prócz fazy 

właściwej La1-yCayCoO3 obcą fazę, oraz próbkę czystą fazowo, uzyskaną z roztworu 

o koncentracji wapnia y = 0,4.  

Badania składu przeprowadzone dla próbki czystej fazowo dla kilkunastu nanoziaren 

potwierdziły, że jej stechiometria jest zgodna ze składem roztworu użytego w syntezie. 

W próbkach o koncentracji wapnia y od 0,7 do 0,9 stwierdzono występowanie dużej ilości 

fazy niezawierającej La.  

 

Rysunek 5.16. Nanocząstki kobaltytów La1-yCayCoO3 o koncentracji wapnia y = 0,4 (po lewej – obraz HRTEM) 

i y = 0,9 (po prawej – obraz STEM). W przypadku niższej koncentracji wapnia zaobserwowano dobrą 

strukturę krystaliczną nanoziaren. W przypadku dużej koncentracji wapnia otrzymano obok fazy właściwej, 

występującej w postaci krystalitów, nanoziarna niezawierające lantanu. 

Ponadto w próbce uzyskanej z roztworu o y = 0,9 zaobserwowano występowanie fazy 

właściwej La1-yCayCoO3 o znacznie niższej koncentracji Ca, występującej w postaci 

krystalitów, jak przedstawiono to na rysunkach 5.16 i 5.17, oraz nanoziaren niezawierających 

La. 
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Rysunek 5.17. Obraz HRTEM nanokrystalitu La1-yCayCoO3 uzyskanego z roztworu o koncentracji wapnia 

y = 0,9 (po lewej). Ten sam fragment nanokrystalitu przy większym powiększeniu. Widoczna dobra struktura 

krystaliczna (po prawej). 

 

Rozdział 5.3. Regulacja parametru tlenowego próbek monokrystalicznych 
 

W przypadku procesów krystalizacji, czy też syntezy prowadzonych w powietrzu, 

bardzo trudno jest otrzymać próbki z zachowaniem prawidłowej stechiometrii tlenu. 

W przypadku manganitów lantanowo-wapniowych proces powolnego studzenia, który ma 

zawsze miejsce w przypadku wzrostu monokryształów, jaki i późniejszego wygrzewania 

próbek nanokrystalicznych prowadzi zazwyczaj do tego, iż otrzymane próbki zawierają 

znacznie więcej tlenu. Duża koncentracja defektów może doprowadzić do zwiększenia 

średniego utlenienia jonów Mn w próbce, a zatem do zmiany jej właściwości magnetycznych 

i strukturalnych. W pracy [107] wykazano, że w przypadku La1-xCaxMnO3 parametr tlenowy 

może znacząco się różnić od wartości stechiometrycznej dla x = 0 i zbliża się do wartości 

stechiometrycznej dla x = 0,38. Podobne zachowanie zostało wykryte w manganitach 

lantanowo-barowych [108] i lantanowo-strontowych [109]. Dąbrowski i inni wykazali [107], 

że efektywne domieszkowanie dziurowe związane z podstawieniem jonów lantanu jonami 

wapnia oraz z defektami związanymi z wartością parametru tlenowego d wynosi: 

 ~ = j � 2�,  (7) 

gdzie x – koncentracja wapnia, ∆~ = 2� – wkład od parametru tlenowego. Cytowani autorzy 

wykazali również, że stosując różne warunki syntezy tj. zmieniając stechiometrię tlenową, 

można uzyskać takie samo domieszkowanie dziurowe, tj. taki sam średni stopień utlenienia 

jonów Mn, jak przy zmianie koncentracji wapnia x. Zauważyli oni również, że objętość 

komórki elementarnej maleje wraz ze wzrostem koncentracji dziur, bez względu na to czy 
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koncentracja ta zależy od podstawienia jonów lantanu jonami wapnia, czy też od parametru 

tlenowego. Dane te przedstawiono na rysunku 5.18. 

 

Rysunek 5.18. Zależność objętości komórki elementarnej od efektywnego domieszkowania dziurowego 

� = � � �� dla La1-xCaxMnO3+d [107]. 

Można zauważyć, że im mniejsza koncentracja wapnia x tym większe możliwości 

zmiany parametru tlenowego d oraz, że próbki o niewielkiej koncentracji wapnia mogą mieć 

stosunkowo duże wartości parametru d i wykazywać właściwości magnetyczne próbek 

o koncentracji wapnia x rzędu 0,4, jeśli w tych próbka d ≈ 0. Wartości TC w próbkach o tym 

samym x lecz różnym d mogą znacząco się różnić. 

W omawianym przypadku w celu regulacji parametru tlenowego przeprowadzono 

wygrzewania w 1000 oC w przepływie Ar przez 6 i 12 godzin. Po każdym wygrzewaniu 

przeprowadzono pomiary magnetyczne w celu określenia wpływu wygrzewania na własności 

magnetyczne.  
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Rozdział 6. Badania magnetyczne 
 

Pomiary zależności namagnesowania od pola magnetycznego w stałej temperaturze 

oraz zależności namagnesowania od temperatury zostały przeprowadzone przy użyciu 

komercyjnego zestawu pomiarowego PPMS z przystawką VSM. Pomiary prowadzono 

w zakresie temperatur 5 – 300 K w polu magnetycznym od 0 do 90 kOe.  

W przypadku pomiaru zależności namagnesowania od pola M(H) próbka była 

schładzana w zerowym polu magnetycznym do temperatury 5 K, a następnie dokonywano 

pomiaru zmieniając pole magnetyczne liniowo od 0 do 90 kOe.  

Pomiary zależności namagnesowania od temperatury w zakresie temperatur od 5 do 

300 K w polu 100 Oe przeprowadzono w następujący sposób. Próbka była schładzana 

w zerowym polu magnetycznym do temperatury 5 K. Następnie włączono pole magnetyczne 

100 Oe i mierzono namagnesowanie w trakcie ogrzewania próbki z prędkością 2 K/min, jest 

to tzw. procedura chłodzenia bez pola magnetycznego (ang. zero field cooling – (ZFC)). 

Po osiągnięciu temperatury 300 K próbka była schładzana do temperatury 5 K z prędkością 

2 K/min w stałym polu 100 Oe. W trakcie ochładzania mierzone było namagnesowanie 

próbki, jest to tzw. procedura chłodzenia w polu magnetycznym (ang. field cooling –  (FC)).  

Pomiary zależności namagnesowania od temperatury metodą zmiennoprądową 

zostały przeprowadzone przy użyciu zestawu pomiarowego PPMS z przystawka ACMS.  

Pomiary były prowadzone w polu ac o amplitudzie 10 Oe w zakresie temperatur od 5 K do 

305 K. Zależności M(T) mierzono w trakcie ogrzewania próbki. Próbki były grzane 

z prędkością 2 K/min, a pomiary wykonywano dla pola pobudzającego o częstotliwości 10, 

100, 1000, 10000 Hz. 

 Przeprowadzone badania rentgenowskie oraz EDX nie dały odpowiedzi, odnośnie 

zawartości tlenu w próbce. Dlatego też niektóre przedstawione poniżej wyniki należy 

traktować, jako badania wstępne. Do wyznaczenia parametru tlenowego zazwyczaj używa 

się analizy termograwimetrycznej (TGA - thermogravimetric analysis). Niestety ze względu na 

brak takiej aparatury w IF PAN badania te nie zostały jeszcze przeprowadzone. 

Przeprowadzenie tych badań w przyszłości, jak również zastosowanie odpowiedniego 

procesu wygrzewania otrzymanych próbek, pozwoli lepiej zinterpretować wyniki pomiarów 

magnetycznych. 
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Rozdział 6.1 Manganity 

 

Rozdział 6.1.1 Właściwości magnetyczne La1-xCaxMnO3+δ 

 

Właściwości magnetyczne La1-xCaxMnO3 o zawartości wapnia x = 0,05 

Przeprowadzono pomiary podstawowych właściwości magnetycznych 

monokryształów (LCMO_5) i mikrokryształów (LCMO_5_mikro) manganitów o składzie 

La0,98Ca0,05MnO3+δ, wyznaczonym z pomiarów EDX. Próbki mikrokrystaliczne otrzymano 

w następujący sposób. Monokrystaliczne bloki zostały utarte w moździerzu agatowym. 

Po utarciu mikrokrystality zostały poddane badaniom rentgenowskim 

i elektronomikroskopowym w celu oszacowania wielkości krystalitów. W przypadku badań 

rentgenowskich rozmiar krystalitów (~ 20 ± 2 nm) został oszacowany ze wzoru Debye’a – 

Scherrer’a. Rozmiar ten został potwierdzony w badaniach elektronomikroskopowych przy 

wykorzystaniu mikroskopu JEOL JEM 2000EX. Na rysunku 6.1 przedstawiono zdjęcia 

otrzymanych mikrokrystalitów. 

   

Rysunek 6.1. Aglomeraty mikrokrystalitów La0,98Ca0,05MnO3+δ. Obraz zarejestrowany w jasnym polu (po 

lewej). Odseparowane mikrokrystality o średnicy ~	20 nm (po prawej). 

Otrzymany proszek, podobnie jak w przypadku próbek nanokrystalicznych, 

sprasowano pod ciśnieniem około 5 kbar w pastylki o średnicy 2,4 mm. Dla badanych próbek 

zarejestrowano pętle histerezy w T = 10 K w zakresie pól ± 90 kOe po wcześniejszym 

schłodzeniu próbek w polu 70 kOe. Próbki chłodzono w polu 70 kOe, ponieważ oprócz 

wyznaczenia wartości M0, Hc, Mr pomiary pętli histerezy miały także wykazać czy obserwuje 

się przesunięcie pętli charakterystyczne dla zjawiska anizotropii jednokierunkowej. Wynik 

pomiarów przedstawiono na rysunku 6.2. 
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Rysunek 6.2. Pętle histerezy dla monokryształów (LCMO_5) i mikrokryształów (LCMO_5_mikro). Pomiar 

przeprowadzono w temperaturze T = 10 K w zakresie pól ± 90 kOe, po wcześniejszym schłodzeniu próbek 

w polu H0 = 70 kOe. 

Wyznaczono namagnesowanie spontaniczne M0, wartość tą otrzymano, jako 

ekstrapolację krzywej M(H) z zakresu pól wysokich do H = 0 (M0 = 90,0 i 88,0 emu/g 

odpowiednio dla LCMO_5 i LCMO_5_mikro). Zaobserwowano jedynie niewielką zmianę 

wartości M0 dla mikrokryształów w porównaniu z wartością dla monokryształów. Widać 

więc, że zmniejszenie rozmiarów krystalitów do 20 nm przez mechaniczne kruszenie nie 

powoduje zauważalnych zmian M0. Wartość pola koercji, Hc, wyniosła dla próbek 

monokrystalicznych 25 Oe, natomiast dla mikrokrystalitów pole Hc było prawie o rząd 

wielkości większe i wyniosło 228 Oe. Pozostałość magnetyczna, Mr, dla monokryształów 

wyniosła 1,5 emu/g, a dla mikrokryształów – Mr = 8 emu/g. Fakt, że większe wartości Hc i Mr 

stwierdzono dla mikrokrystalitów może być związany z wprowadzeniem defektów/naprężeń 

w trakcie ucierania próbki. W mikrokrystalitach należy spodziewać się innej formy struktury 

domenowej. 

Zależność namagnesowania ZFC i FC od temperatury dla tych próbek przedstawia 

rysunek 6.3. 
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Rysunek 6.3. Zależność M(T) dla próbek LCMO_5 i LCMO_5_mikro mierzona w polu 100 Oe. Krzywe ZFC i FC 

zostały opisane na wykresie.  

Temperatura Curie (TC) została wyznaczona jako temperatura, przy której  

d���	��/d� przyjmuje wartość minimalną (TC = 176 i 173 K odpowiednio dla LCMO_5 

i LCMO_5_mikro). Wartość TC dla objętościowych próbek polikrystalicznych wynosi 123 K, na 

taką wartość wskazuje również diagram fazowy zamieszczony w rozdziale 2. Ponadto można 

zauważyć, że istnieje różnica pomiędzy krzywymi ZFC i FC.  Krzywe MFC i MZFC rozdzielają się 

w temperaturze Tirr = 168 i 167 K, odpowiednio dla monokryształów i mikrokryształów. 

W przypadku próbek LCMO_5_mikro obserwuje się większą różnicę pomiędzy krzywymi ZFC 

i FC w porównaniu z monokryształami. Wskazuje to na większą tendencję układu 

mikrokrystalitów do zachowania charakterystycznego dla szkieł spinowych. 

Zjawisko anizotropii jednokierunkowej indukowanej oddziaływaniami wymiennymi 

tzw. efekt exchange bias (EB) występuje, gdy schłodzimy próbkę zawierającą fazę FM i AFM 

w stałym polu magnetycznym poniżej temperatury Néela fazy antyferromagnetycznej. Jest 

ono wynikiem sprzężenia wymiennego na międzypowierzchni AFM/FM. W manganitach 

lantanowo – wapniowych zjawisko to stwierdzono dla koncentracji wapnia x > 0,5 [110]. 

Niemniej jednak ze względu na występowanie fazy ferromagnetycznej w próbkach o niskiej 

koncentracji wapnia oraz pewnych właściwości typowych dla szkła spinowego – 

przeprowadziliśmy próby wykrycia zjawiska EB w badanych próbkach, gdyż może ono także 

wystąpić, jeśli istnieje międzypowierzchnia ferromagnetyk/szkło spinowe. Zjawisko 

anizotropii jednokierunkowej przejawia się przesunięciem pętli histerezy zarówno wzdłuż osi 

namagnesowania, jak i pola magnetycznego. Charakterystyczne jest to, że przesunięcie 
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obserwowane jest jedynie dla pętli histerezy mierzonych dla próbek, które były schładzane 

w polu magnetycznym. Przyjmuje się, że przesunięcie poziome, tj. wzdłuż osi H, definiujemy 

jako: 

 ��� = − _:�_�
� ,  (8) 

gdzie H1 i H2 są wartościami, odpowiednio ujemną i dodatnią, pola magnetycznego, przy 

których namagnesowanie próbki wynosi zero. Przesunięcie pionowe, tj. wzdłuż osi M, 

definiujemy jako: 

 ��� = − a:�a�
� ,  (9) 

gdzie M1 i M2 są wartościami, odpowiednio dodatnią i ujemną, namagnesowania w polu 

H = 0. Efekt ten zanika wraz ze wzrostem temperatury i całkowicie zanika po przekroczeniu 

temperatury Néela. W celu wykrycia zjawiska EB w badanych próbkach przeprowadzono 

szereg pomiarów zależności M(H) według następującej procedury. Pomiary prowadzone były 

w T = 10 K. Początkowo rejestrowano pętlę histerezy dla próbki schładzanej bez pola 

magnetycznego. Następnie próbka była ogrzewana do temperatury 300 K, w której włączano 

pole magnetyczne. Następnie próbka była ponownie schładzana do 10 K w polu 

magnetycznym i rejestrowana była pętla histerezy. Pomiary przeprowadzono po ochłodzeniu 

próbki w polu H = 5, 10, 30, 50 i 70 kOe. Pętla histerezy rejestrowana była dla H 

zmieniającego się w zakresie ± 90 kOe. W przypadku monokryształów i mikrokrystalitów 

manganitów z 5% zawartością Ca zjawiska EB nie zaobserwowano.  

Na rysunku 6.4 przedstawiono wyniki pomiarów zależności podatności od 

temperatury metodą zmiennoprądową. 



Monokryształy i nanocząstki wybranych manganitów i kobaltytów – wytwarzanie oraz właściwości magnetyczne 

65 | S t r o n a  
 

0 100 200 300
0

5

10

15

20

25

30

35  10 Hz
 100 Hz
 1 kHz
 10 kHz

 

 
 10 Hz
 100 Hz
 1 kHz
 10 kHz

χ'
 (

1
0-3

 e
m

u
/g

 O
e)

Temperatura (K)

LCMO_5

0 100 200 300
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

 

 

χ'
' (

10
-3
 e

m
u/

g 
O

e)

Temperatura (K)

0 100 200 300
0

5

10

15

20

25

30

LCMO_5_mikro

 

 

 10 Hz
 100 Hz
 1 kHz
 10 kHz

χ'
 (

10
-3
 e

m
u/

g 
O

e)

Temperatura (K)
0 100 200 300

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

 10 Hz
 100 Hz
 1 kHz
 10 kHz

 

 

χ'
' (

10
-3
 e

m
u/

g 
O

e)
Temperatura (K)

Rysunek 6.4. Rzeczywista i urojona składowa χ(T) dla próbek LCMO_5 i LCMO_5_mikro. Pomiar wykonany 

dla pola próbkującego 10 Oe. 

Rzeczywiste i urojone części podatności magnetycznej monokryształu 

i mikrokryształów wykazują bardzo podobne zachowanie. Jedynie w przypadku χ’’ 

obserwujemy zależność od częstości. Podatność χ’ wykazuje wyraźny wzrost wartości 

w T = 115 i 124 K, odpowiednio dla monokryształów i mikrokryształów, przy czym 

temperatura występowania tego wzrostu wartości przesuwa się nieznacznie ku wyższym 

temperaturom wraz ze wzrostem częstotliwości. 

Ze względu na to, że wyniki otrzymane dla próbek monokrystalicznych odbiegały od 

danych, jakie można znaleźć w literaturze, przeprowadzono próby regulacji parametru 

tlenowego opisanego w rozdziale 5.3. Poniżej przedstawiono wyniki pomiaru zależności 

namagnesowania od temperatury dla monokryształów o koncentracji wapnia x = 0,05 po 

wygrzewaniu w przepływie argonu w T = 1000 oC przez 6 i 12 godzin. Próbkę LCMO_5 

poddano badaniom rentgenowskim przed wygrzewaniem oraz po drugim wygrzewaniu. 

Zarejestrowano zmiany stałych sieci oraz zwiększenie objętości komórki elementarnej, co 

jest oczekiwane przy redukcji parametru tlenowego. 

Tabela 10. Parametry stałych sieci i objętość komórki elementarnej monokryształu La0,98Ca0,05MnO3+δ 

(LCMO_5) przed wygrzewaniem oraz po drugim wygrzewaniu w przepływie Ar. 

  
a (Å) b (Å) c  (Å) V (Å3) 

LCMO_5 przed wygrzewaniem 5,499 7,777 5,499 235,25 

LCMO_5 po II wygrzewaniu 5,526 7,749 5,632 241,14 
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Rysunek 6.5. Zależność M(T) dla próbki monokrystalicznej wygrzewanej w przepływie argonu przez 6 h (lewy 

panel), a następnie przez 12 h (prawy panel) mierzona dla pola 100 Oe. Krzywe ZFC i FC zostały opisane na 

wykresie. 

Po pierwszym wygrzewaniu zaobserwowany został gwałtowny spadek 

namagnesowania oraz przesunięcie TC ku niższym temperaturom – TC = 125 K (TC = 176 K dla 

próbki niewygrzewanej). Maksymalne wartości namagnesowania są około 10 razy mniejsze 

niż przed wygrzewaniem i zbliżone do wartości otrzymywanych dla nanocząstek. Gdy próbkę 

poddano drugiemu, dłuższemu wygrzewaniu, wartość namagnesowania wzrosła, a wartość 

TC wyniosła 126 K, co jest wynikiem zgodnym z wartościami podawanymi w literaturze. 

Na rysunku 6.6 przedstawiono typową pętlę histerezy zarejestrowaną w T = 10 K 

w zakresie pól ± 90 kOe, po wcześniejszym schłodzeniu próbki w polu 70 kOe, dla 

monokryształu LCMO_5 po drugim wygrzewaniu w Ar. 
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Rysunek 6.6. Pętla histerezy dla monokryształu LCMO_5 po dwóch wygrzewaniach w przepływie argonu. 

Pomiar przeprowadzono w temperaturze T = 10 K, w zakresie pól ± 90 kOe, po wcześniejszym schłodzeniu 

próbki w polu H0 = 70 kOe. 

Stwierdzono, że pole koercji wynosi Hc = 1,77 kOe, natomiast pozostałość 

magnetyczna – Mr = 9,8 emu/g. Obie te wartości są znacznie większe niż wartości otrzymane 

dla tej próbki przed wygrzewaniem. Wartość spontanicznego namagnesowania otrzymana 

jako ekstrapolacja krzywej M(H) z zakresu wysokich pól zdecydowanie zmalała i wyniosła 

M0 = 17,15 emu/g. 

Poniżej przedstawiono zależność podatności magnetycznej od temperatury, 

zmierzoną metodą zmiennoprądową dla próbki wygrzewanej przez 6 i następnie przez 12 h. 
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Rysunek 6.7. Rzeczywista i urojona składowa podatności magnetycznej dla monokryształu LCMO_5 po 6, 

a następnie po 12 h wygrzewania w przepływie argonu. Pomiar wykonany dla pola próbkującego 10 Oe. 

 

 Zaobserwowano, że po pierwszym wygrzewaniu rzeczywista i urojona część 

podatności magnetycznej diametralnie się zmieniły. Na temperaturowej zależności części 

rzeczywistej χ’ nie obserwuje się już zwiększenia wartości, a wyraźne maksimum w T = 33 K 

i słabo widoczne maksimum w TC = 126 K. Rzeczywista część podatności magnetycznej słabo 

zależy od częstości, a położenie obu maksimów nieznacznie przesuwa się ku wyższym 

temperaturom wraz ze wzrostem częstotliwości. Niskotemperaturowe maksimum może być 

związane z przejściem do fazy antyferromagnetycznej. Po drugim wygrzewaniu stwierdzono, 

że rzeczywista część podatności magnetycznej wykazuje pojedyncze maksimum w TC = 133 K. 

Wynik ten pozostaje w dobrej zgodności z danymi literaturowymi. Położenie maksimum 

praktycznie nie zmienia się przy zmianie częstotliwości. Obserwuje się jedynie niewielki 

spadek maksymalnej wartości χ’ wraz ze wzrostem częstotliwości.  

Podsumowując: w przypadku monokrystalicznych próbek La0,98Ca0,05MnO3+δ 

niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowych badań zawartości tlenu w próbce w celu 

prawidłowego zinterpretowania uzyskanych wyników badań magnetycznych. Należy przy 

tym zwrócić uwagę, że dane literaturowe nie zawsze zawierają informację o parametrze 

tlenowym. 
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Właściwości magnetyczne La1-xCaxMnO3+δ o zawartości wapnia x = 0,20 – 0,23 

Poniżej przedstawiono wyniki pomiarów magnetycznych monokryształów 

(LCMO_23), mikrokryształów (LCMO_23_mikro) i nanomateriałów o rozmiarach 28 nm 

(NP16D) manganitów lantanowo-wapniowych o koncentracji wapnia x = 0,23, w przypadku 

monokryształów i mikrokryształów, oraz x = 0,2, w przypadku nanomateriałów. Dokładny 

skład monokryształów i mikrokryształów potwierdzony badaniami EDX wynosił 

La0,79Ca0,23Mn0,95Al0,02O3. Próbki mikrokrystaliczne otrzymano w taki sam sposób, jak opisany 

powyżej. Dla badanych próbek zarejestrowano pętle histerezy w T = 10 K w zakresie pól ± 90 

kOe po wcześniejszym schłodzeniu próbek w polu 70 kOe. Wynik pomiarów przedstawiono 

na rysunku 6.8. Wynika z niego, że pętle te mają typowa postać. 
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Rysunek 6.8. Pętle histerezy dla monokryształów (LCMO_23), mikrokryształów (LCMO_23_mikro) i 

nanomateriałów (NP16D). Pomiar przeprowadzono w temperaturze T = 10 K w zakresie pól ± 90 kOe, po 

wcześniejszym schłodzeniu próbek w polu H0 = 70 kOe. 

 

Wszystkie próbki wykazują spontaniczne namagnesowanie. Jego wartość 

wyznaczono, jako ekstrapolację krzywej M(H) z zakresu pól wysokich do H = 0 (M0 = 85, 82, 

14 emu/g odpowiednio dla LCMO_23, LCMO_23_mikro i NP16D). Wyniki otrzymane dla 

monokryształów pozostają w zgodności z danymi literaturowymi – M0 ≈ 93 emu/g 

w T = 4,2 K dla x = 0,22 [111] – oraz z diagramem fazowym zamieszczonym w rozdziale 2. 

Natomiast dla nanocząstek o takim samym składzie i średnicy cząstek 18 nm stwierdzono na 

podstawie pomiarów w polach do 15 kOe, że M0 = 47,6 emu/g w T = 10 K [85]. Należy 
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zwrócić uwagę, że w polu 90 kOe namagnesowanie nie nasyca się. Może to być związane ze 

strukturą nanocząstki: wkład do namagnesowania wnosi zarówno ferromagnetyczny rdzeń 

cząstki, który nasyca się stosunkowo łatwo, jak i warstwa powierzchniowa, wykazująca 

magnetyczny nieporządek, która nasyca się w bardzo wysokich polach magnetycznych. 

Można oszacować, że w badanych cząstkach warstwa powierzchniowa ma dużą grubość, 

rzędu 12 nm. Uzyskane rezultaty prowadzą do wniosku, że podobnie jak dla próbek LCMO_5, 

mechaniczne zmniejszanie rozmiarów krystalitów nieznacznie wpływa na wartość M0, 

natomiast tworzenie się magnetycznie „martwej” warstwy powierzchniowej 

w nanocząstkach bardzo silnie obniża wartość namagnesowania nasycenia. Podobnie jak 

w przypadku monokryształów, mikrokrystalitów i nanocząstek manganitów o koncentracji 

wapnia x = 0,05 zjawisko EB nie zostało przez nas zaobserwowane w badanych próbkach. 

Najmniejsze pole koercji Hc = 52 Oe zaobserwowano, dla próbek monokrystalicznych, 

a najwyższe – Hc = 364 Oe dla nanomateriałów. Dla próbek mikrokrystalicznych wartość Hc 

wyniosła 169 Oe. Największą pozostałość magnetyczną zarejestrowano dla próbek 

mikrokrystalicznych Mr = 4,91 emu/g, a najniższą dla nanomateriałów Mr = 1,47 emu/g. Dla 

monokryształów wartość Mr wyniosła 2,04 emu/g.  

Zależność namagnesowania ZFC i FC od temperatury dla tych próbek przedstawia 

rysunek 6.9. 
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Rysunek 6.9. Zależność M(T) dla próbek LCMO_23, LCMO_23_mikro i NP16D mierzona w polu 100 Oe. 

Krzywe ZFC i FC zostały opisane na wykresie. 
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Temperatura Curie (TC) została wyznaczona, jako temperatura odpowiadająca 

minimum krzywej d���	��/d�. Temperatura Curie ma wartość: 165, 174 i 207 K, 

odpowiednio, dla LCMO_23, LCMO_23_mikro i NP16D. W pracy [111] przedstawiono wyniki 

badania próbek monokrystalicznych o zbliżonej zawartości Ca. Stwierdzono że dla x = 0,2 

wartość TC = 183 K, a dla próbek z x = 0,22 wartość TC = 189 K. W przypadku nanocząstek 

o rozmiarach 18 nm określono TC = 231 K [92]. Temperatura krytyczna dla badanego 

monokryształu jest więc niższa, jeśli porównać ją z danymi literaturowymi dla 

monokryształów o zbliżonej zawartości wapnia. Jest to prawdopodobnie związane z pewną 

domieszką Al w składzie otrzymanego monokryształu. Podstawienie Al w pozycję Mn może 

osłabić oddziaływanie wymiany i obniżyć TC. Większa wartość TC nanocząstek może być 

związana z większą niż nominalna zawartością wapnia w rdzeniu nanocząstki. Ponadto 

można zauważyć, że dla wszystkich próbek istnieje różnica pomiędzy krzywymi ZFC i FC, 

która zwiększa się, gdy maleje rozmiar krystalitu. 

Pomiar zależności podatności magnetycznej od temperatury metodą 

zmiennoprądową przeprowadzono według procedury opisanej uprzednio. Otrzymane wyniki 

rzeczywistej i urojonej składowej namagnesowania przedstawiono na rysunku 6.10.  
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Rysunek 6.10. Rzeczywista i urojona składowa podatności magnetycznej. Pomiar wykonany dla pola 

próbkującego 10 Oe. 
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W przypadku monokryształów i mikrokryształów z koncentracją wapnia x = 0,23 

zarówno rzeczywista, jak i urojona część podatności, wykazuje bardzo podobne zachowanie. 

Wielkość sygnału χ’ bardzo słabo zależy od częstości, natomiast wyraźną zależność wielkości 

sygnału od częstości wykazuje χ’’. Podatność χ’ w obydwu przypadkach wykazuje wzrost 

wartości w T = 142 i 154 K, odpowiednio dla monokryształów i mikrokryształów. 

Temperatura, w której obserwuje się wzrost wartości χ’ przesuwa się nieznacznie ku 

wyższym temperaturom wraz ze wzrostem częstotliwości. W przypadku nanocząstek 

o koncentracji wapnia x = 0,2 obserwuje się maksimum rzeczywistej części podatności  

w T = 44 K. Maksimum to praktycznie nie zależy od częstotliwości i może być związane 

z przejściem do stanu antyferromagnetycznego. Urojona część podatności wykazuje 

maksimum w T = 192 K dla f = 100 Hz, które niemal pokrywa się z TC wyznaczoną dla tej 

próbki z pomiarów namagnesowania metodą dc. Maksimum χ’’ nieznacznie zależy od 

częstotliwości i przesuwa się wraz z jej wzrostem do T = 197 K dla f = 10 kHz.  

Podobnie jak w przypadku monokryształów o koncentracji wapnia x = 0,05, 

przeprowadzono dwa procesy wygrzewania w przepływie Ar przez 6, a następnie przez 12 h, 

by sprawdzić jak wpłynie to na właściwości magnetyczne. Próbkę LCMO_23 poddano 

badaniom rentgenowskim przed wygrzewaniem oraz po drugim wygrzewaniu. 

Zarejestrowano zmiany stałych sieci oraz zwiększenie objętości komórki elementarnej, co 

jest oczekiwane przy redukcji parametru tlenowego. 

Tabela 11. Parametry stałych sieci i objętość komórki elementarnej monokryształu LCMO_23 przed 

wygrzewaniem oraz po drugim wygrzewaniu w przepływie Ar. 

  
a (Å) b (Å) c  (Å) V (Å3) 

LCMO_23 przed wygrzewaniem 5,483 7,771 5,491 233,95 

LCMO_23 po II wygrzewaniu 5,544 7,786 5,530 238,72 
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Rysunek 6.11. Zależność M(T) dla próbki monokrystalicznej po wygrzewaniu w przepływie argonu przez 6 h 

(lewy panel), a następnie przez 12 h (prawy panel) mierzona dla pola 100 Oe. Krzywe ZFC i FC zostały opisane 

na wykresie. 

Po pierwszym wygrzewaniu przebieg krzywej zależności namagnesowania od 

temperatury uległ zmianie. Krzywa d���	��/d� wykazywała dwa minima w T = 117 K 

i 173 K. Wyższa temperatura zbliżona jest do wartości TC podawanej w literaturze dla 

koncentracji wapnia x = 0,20 – 0,22 [111]. Należy przy tym zauważyć, że w cytowanej pracy 

nie ma informacji o tym czy monokryształy po wyhodowaniu były wygrzewane. Następne 

wygrzewanie w przepływie argonu spowodowało, że przebieg krzywej namagnesowania od 

temperatury uległ kolejnej zmianie. Po drugim wygrzewaniu krzywa d���	��/d� 

wykazywała tylko jedno maksimum w T = 120 K, tj. w temperaturze znacznie niższej od 

wartości TC podawanej w literaturze. 

Dla próbki po drugim wygrzewaniu zarejestrowano typową pętle histerezy w zakresie 

pól ± 90 kOe po wcześniejszym schłodzeniu próbki w polu 70 kOe. Otrzymane wyniki 

przedstawiono na rysunku 6.12. 
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Rysunek 6.12. Pętla histerezy dla monokryształu po dwóch wygrzewaniach w przepływie argonu. Pomiar 

przeprowadzono w temperaturze T = 10 K w zakresie pól ± 90 kOe, po wcześniejszym schłodzeniu próbki 

w polu H0 = 70 kOe. 

 Podobnie jak w przypadku próbki o niższej koncentracji wapnia zaobserwowano 

wzrost wartość pola koercji i pozostałości magnetycznej. Wyznaczone z wykresu pole koercji 

przyjmuje wartość Hc = 1,92 kOe, natomiast pozostałość magnetyczna Mr = 15,1 emu/g. 

Spontaniczne namagnesowanie, wyznaczone jako ekstrapolacja krzywej namagnesowania 

z zakresu wysokich pól do H = 0, wynosi M0 = 34,3 emu/g czyli jest ponad dwukrotnie 

mniejsze niż przed wygrzewaniem. Należy przy tym zauważyć, że dla próbki po drugim 

wygrzewaniu, w przeciwieństwie do próbki niewygrzewanej, wartość namagnesowania nie 

nasyca się w wysokich polach. 

 Po każdym procesie wygrzewania przeprowadzono pomiary metodą 

zmiennoprądową zależności podatności magnetycznej od temperatury. Możemy zauważyć, 

że proces wygrzewania znacząco wpłynął na przebieg krzywych podatności. 
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Rysunek 6.13. Rzeczywista i urojona składowa podatności magnetycznej dla monokryształu LCMO_23 po 6 i 

po 12 h wygrzewania w przepływie argonu. Pomiar wykonany dla pola próbkującego 10 Oe. 

 

Po pierwszym wygrzewaniu zaobserwowano pojawienie się wyraźnego maksimum 

rzeczywistej części podatności magnetycznej w T = 114 K. Maksimum to słabo zależy od 

częstotliwości przykładanego pola próbkującego i wraz z jej wzrostem nieznacznie przesuwa 

się ku wyższym temperaturom. W przypadku urojonej części podatności magnetycznej 

zaobserwowano dwa wyraźne maksima w T = 114 K i 165 K. Po drugim wygrzewaniu 

w przypadku urojonej części podatności magnetycznej obserwujemy maksimum w T = 113 K 

natomiast maksimum wysokotemperaturowe jest praktycznie niewidoczne. W przypadku 

rzeczywistej części podatności magnetycznej maksimum występuje w T = 114 K i położenie 

maksimum nie zależy od częstotliwości.  

Zważywszy na występowanie szerokiego przejścia magnetycznego w temperaturowej 

zależności podatności magnetycznej (rysunek 6.10) procesowi wygrzewania poddano 

również nanocząstki (rysunek 6.14). Po pierwszym wygrzewaniu pojawiło się wyraźne 

maksimum rzeczywistej części podatności magnetycznej w T = 112 K. Maksimum to słabo 

zależy od częstotliwości pola próbkującego i wraz z jej wzrostem nieznacznie przesuwa się ku 

wyższym temperaturom, do T = 115 K dla f = 10 kHz. W przypadku urojonej części podatności 

magnetycznej możemy zaobserwować dwa maksima w T = 94 i 155 K. Niskotemperaturowe 

maksimum silnie zależy od częstotliwości i wraz z jej wzrostem nieznacznie przesuwa się ku 

wyższym temperaturom do T = 105 K dla f = 10 kHz. 
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Rysunek 6.14. Rzeczywista i urojona składowa podatności magnetycznej dla nanocząstek NP16D po 6 i po 12 

h wygrzewania w przepływie argonu. Pomiar wykonany został dla pola próbkującego 10 Oe. 

Po drugim wygrzewaniu położenie maksimum rzeczywistej części podatności 

magnetycznej nie zmieniło się. Przejście staje się bardziej rozmyte, a wartość maksimum 

podatności nieznacznie wzrasta. Ponownie obserwuje się niewielką zależność położenia 

maksimum rzeczywistej i urojonej części podatności od częstotliwości. Należy zaznaczyć, że 

wielkość nanocząstek wyznaczona po drugim wygrzewaniu ze wzoru Debye’a – Scherrer’a 

wzrosła z 28 ± 2 nm do 36 ± 2 nm. Wydaje się, iż zmiany przebiegu krzywej podatności należy 

raczej wiązać ze zmianą parametru tlenowego, niż zwiększeniem wielkości ziarna. 

Ewolucja właściwości magnetycznych pod wpływem wygrzewania wymaga dalszych 

badań. Dla zawartości wapnia x = 0,2, jak wynika z diagramu fazowego przedstawionego na 

rysunku 2.5, możemy mieć do czynienia zarówno z fazą FM jak i AFM, a w niższych 

temperaturach obserwuje się właściwości charakterystyczne dla szkła spinowego. 

W przypadku monokryształów ostry pojedynczy pik w zależności podatności od temperatury 

wskazuje na dominację jednej fazy magnetycznej (rysunek 6.13), prawdopodobnie FM. 

Z drugiej jednak strony nie obserwuje się nasycenia namagnesowania w wysokim polu 90 

kOe (rysunek 6.12). 

Podsumowując: w przypadku manganitów lantanowo-wapniowych bardzo istotne 

jest prócz określenia koncentracji wapnia dokładne wyznaczenie parametru tlenowego. 

Parametr tlenowy determinuje właściwości magnetyczne próbki podobnie jak koncentracja 

wapnia. Dla konstrukcji poprawnego diagramu fazowego opisującego właściwości 

magnetyczne w funkcji zawartości wapnia konieczne jest zapewnienie nominalnej 
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stechiometrii tlenowej. Jak pokazano, temperatura Curie monokryształów otrzymanych 

bezpośrednio po procesie wzrostu kryształu, ulega dużym zmianom pod wpływem 

wygrzewania w argonie, zmieniają się też (rosną) stałe sieci i objętość komórki elementarnej. 

Wskazuje to na redukcję parametru tlenowego. Porównanie otrzymanych po wygrzewaniu 

wartości TC i stałych sieci z danymi literaturowymi pokazuje dobrą zgodność. Należy jednak 

pamiętać, że często w literaturze brak jest informacji czy próbki były wygrzewane oraz z jaką 

dokładnością i jaką metodą wyznaczona była wartość parametru tlenowego. Ustalenie 

dokładnej struktury magnetycznej próbek wymaga z kolei badań neutronograficznych. 

Właściwości magnetyczne nanocząstek La0,2Ca0,8MnO3 

Stosunkowo mało prac poświęconych jest manganitom domieszkowanym 

elektronowo (x > 0,5). Zbadano więc właściwości magnetyczne nanocząstek manganitów 

lantanowo-wapniowych o podstawieniu lantanu wapniem x = 0,8. Dla tej koncentracji 

wapnia manganity wykazują antyferromagnetyczne uporządkowanie typu C. Do badań 

wykorzystano próbki o rozmiarach ziaren 15, 20, 23, 30 i 37 nm, oznaczone jako LC0.8MO15, 

LC0.8MO20, LC0.8MO23, LC0.8MO30 i LC0.8MO37 otrzymane w Ben-Gurion University of 

the Negev w Beer-Shevie, według procedury opisanej w rozdziale 4.4. Skład próbek został 

potwierdzony badaniami EDX, a rozmiar nanocząstek określono z równania Debye’a-

Scherrer’a. Badania magnetyczne przeprowadzono przy użyciu komercyjnego zestawu 

pomiarowego PPMS (Physical Property Measurement System) firmy Quantum Design oraz 

przy użyciu magnetometru z drgającą próbką – model PAR 4500 firmy Princeton Applied 

Research. Wyniki pomiarów zostały już opublikowane [112]. Celem przeprowadzonych 

badań było określenie wpływu rozmiaru nanocząstek, szczególnie w zakresie najmniejszych 

rozmiarów, na ich właściwości magnetyczne. 

Na rysunku 6.15 przedstawiono zależność namagnesowania od temperatury dla 

nanocząstek LC0.8MO15 i LC0.8MO37.  Namagnesowanie zarejestrowano w pomiarach ZFC 

i FC w polu 10 kOe (ze względu na małą wartość namagnesowania), w zakresie temperatur 

5 – 305 K.  



Przemysław Iwanowski 

 

78 | S t r o n a  
 

0 50 100 150 200 250 300

0,6

0,7

0,8

0,9

0 50 100 150 200 250 300

0,6

0,9

1,2

1,5

 Temperatura (K)

TOO

H=10 kOe

(b)
FC

ZFC

 

 
 

M
 (

em
u

/g
) LC0.8MO37

Temperatura (K)

(a)

M
 (e

m
u/

g)

ZFC

FC LC0.8MO15 

H=10 kOe

 

Rysunek 6.15. Zależność namagnesowania ZFC i FC od temperatury dla nanocząstek La0,2Ca0,8MnO3 – próbki 

LC0.8MO15 (a) i LC0.8MO37 (b). Pomiary prowadzono w polu H = 10 kOe, w zakresie temperatur 5 – 305 K. 

W przypadku nanocząstek LC0.8MO37 maksimum namagnesowania w T	~ 200 K 

odpowiada pojawieniu się uporządkowania orbitalnego [113]. Dla próbek objętościowych 

maksimum to występuje w TOO = 214 K [113]. Dla nanocząstek LC0.8MO15 maksimum w tym 

zakresie temperatur jest niezbyt wyraźne. Poniżej temperatury T ~ 220 K krzywe 

namagnesowania ZFC i FC zaczynają się rozdzielać (patrz rysunek 6.16), a poniżej 

temperatury T ~ 100 K obserwujemy wzrost namagnesowania przy zmniejszaniu 

temperatury, a przebieg krzywych namagnesowania ZFC i FC wyraźnie się różni. Wzrost 

namagnesowania w TC ≈ 100 K możemy utożsamiać z pojawieniem się słabego momentu 

ferromagnetycznego, który powstaje na skutek małego odchylenia od antyrównoległego 

ustawienia spinów w antyferromagnetycznej strukturze typu C [114]. 
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Rysunek 6.16. Różnica namagnesowania MFC i MZFC w funkcji temperatury dla nanocząstek La0,2Ca0,8MnO3 – 

próbki LC0.8MO15 i LC0.8MO37. Na wykresie (b) przedstawiono zależność w rozszerzonej skali. 

Na rysunku 6.17 przedstawiono wyniki pomiarów zależności namagnesowania od pola 

magnetycznego. Pomiary przeprowadzono w T = 5 K w zakresie pól 0 – 90 kOe.  
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Rysunek 6.17. Zależności namagnesowania od pola magnetycznego dla nanocząstek La0,2Ca0,8MnO3 

(LC0.8MO) zarejestrowane w T = 5 K, w zakresie pól 0 – 90 kOe, po wcześniejszym schłodzeniu próbek w 

zerowym polu magnetycznym. 

Spontaniczne namagnesowanie, wyznaczone jako ekstrapolacja krzywej M(H) 

z zakresu pól wysokich do H = 0, rośnie wraz ze zmniejszaniem rozmiaru nanocząstek 

i wynosi M0 = 0,62, 0,71, 0,78, 0,84, 0,93 emu/g odpowiednio dla próbek LC0.8MO37, 

LC0.8MO30, LC0.8MO23, LC0.8MO20, LC0.8MO15.  Występowanie spontanicznego 

namagnesowania świadczy o istnieniu fazy ferromagnetycznej, ferrimagnetycznej lub 

nachylonej antyferromagnetycznej (słabo ferromagnetycznej) w próbce. Przyjmując, że 

teoretyczne namagnesowanie, w sytuacji uporządkowania wszystkich spinów, wyniosłoby 

M0t = 3,2 μB/f.u., a dla LC0.8MO15 wynosi 0,026 μB/f.u. możemy stwierdzić, że objętość fazy 
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ferromagnetycznej w nanocząstkach o rozmiarze 15 nm wynosi 0,8 % w T = 5 K. Zakładając 

model nanocząstki, w którym właściwości magnetyczne rdzenia i powłoki mogą się znacząco 

różnić (core – shell model) można podejrzewać, że rdzeń nanocząstki jest uporządkowany 

antyferromagnetycznie poniżej TN, natomiast powłoka wykazuje właściwości 

ferromagnetyczne. 

W celu określenia wkładu fazy antyferromagnetycznej do namagnesowania 

wyznaczono podatność magnetyczną w zakresie pól wysokich χhf (40 – 90 kOe) korzystając ze 

wzoru: 

 �	�� = ���	�� � ��i�,  (10) 

gdzie MFM opisuje namagnesowanie fazy ferromagnetycznej, a χhf opisuje podatność 

magnetyczną antyferromagnetycznego rdzenia. Na rysunku 6.18 przedstawiono zależność χhf 

od wielkości nanocząstki. 
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Rysunek 6.18. Zależność χhf od rozmiaru nanocząstki La0,2Ca0,8MnO3.  

Widać, że χhf maleje wraz ze zwiększaniem rozmiaru nanocząstek. Przy zwiększaniu 

rozmiaru nanocząstek powyżej 23 nm obserwujemy gwałtowny spadek wartości χhf. 

Na rysunku 6.19 przedstawiono zależność namagnesowania od pola magnetycznego po 

odjęciu wkładu antyferromagnetycznego rdzenia, M*. 
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Rysunek 6.19. Zależność namagnesowania nanocząstek La0,2Ca0,8MnO3 od pola magnetycznego po odjęciu 

wkładu antyferromagnetycznego rdzenia. Pomiary przeprowadzono w T = 5 K po wcześniejszym schłodzeniu 

próbek w zerowym polu magnetycznym. 
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Dla nanocząstek LC0.8MO15 zarejestrowano typowe pętle histerezy w T = 10 K 

i zakresie pól magnetycznych ± 15 kOe, po wcześniejszym schłodzeniu próbki zarówno 

w zerowym polu magnetycznym (ZFC) jak i w polu magnetycznym 15 kOe (FC). Wyniki 

pomiarów przedstawiono na rysunku 6.20. 

-15 -10 -5 0 5 10 15

-2

-1

0

1

2

-2 -1 0 1 2

-0,3

0,0

0,3

0,6

0,9
LC0.8MO15

(a)

 

M
 (

e
m

u
/g

)

 FC H=15 kOe
 ZFC 

LC0.8MO15

T=10 K

H (kOe)

M
r

M
EB

H
EB

H
2

H
1

(b)

M
 (

em
u

/g
)

H (kOe)

FC H=15 kOe

T=10 K

Rysunek 6.20. Pętla histerezy zarejestrowana dla nanocząstek La0,2Ca0,8MnO3 – LC0.8MO15 – w T = 10 K, 

w procedurze ZFC, jak i FC (a). Fragment pętli histerezy w zakresie małych pól dla LC0.8MO15 zarejestrowany 

w T = 10 K po wcześniejszym schłodzeniu próbki w polu magnetycznym H = 15 kOe. Oznaczono wielkości MEB 

i HEB, charakteryzujące zjawisko anizotropii jednokierunkowej. 

Zaobserwowano występowanie zjawiska indukowanej anizotropii jednokierunkowej 

(exchange bias). Na rysunku 6.20b przedstawiono fragment pętli histerezy w zakresie małych 

pól zmierzony w procedurze FC. Na rysunku zaznaczono wielkości MEB i HEB wyznaczone 

w sposób opisany wcześniej w przypadku manganitów lantanowo-wapniowych 

o koncentracji wapnia x = 0,05.  

Na rysunku 6.21a przedstawiono zależność MEB i namagnesowania szczątkowego Mr 

od wielkości nanocząstki. Wartość Mr wyznaczono jako namagnesowanie próbki w H = 0. 

Na rysunku 6.21b przedstawiono zależność pola anizotropii jednokierunkowej HEB i pola 

koercji Hc w funkcji rozmiaru nanocząstek. Wartość Hc wyznaczono z pomiarów zależności 

M(H) korzystając ze wzoru: 

 �6 = _:�_�
� ,  (11) 

gdzie H1 i H2 są wartościami, pola koercji zarejestrowanymi, odpowiednio przy malejącym i 

rosnącym zewnętrznym polu magnetycznym. Wartość tych pól wyznaczono uwzględniając 

przesunięcie pętli histerezy w kierunku pionowym o wartość MEB. 
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Rysunek 6.21. Zależność MEB i Mr (a) oraz Hc i HEB (b) od wielkości nanocząstki La0,2Ca0,8MnO3. 

Zaobserwowano, że wraz ze zmniejszaniem rozmiaru nanocząstek do około  

20 – 23 nm wartość MEB i Mr rosną, po czym obie wartości osiągają lekko zaznaczone 

maksimum i przy dalszym zmniejszaniu rozmiaru nanocząstek zaczynają maleć. W przypadku 

HEB i Hc możemy zaobserwować, że dla rozmiaru 20 – 23 nm następują duże zmiany wartości 

Hc. Takie zachowanie może wskazywać na zmianę stanu magnetycznego cząstek LC0.8MO 

wraz ze zmniejszaniem ich rozmiaru. Zgodnie z sugestią zawartą w pracy [115], gdy rozmiary 

nanocząstki stają się małe (cząstka jest jednodomenowa) bariera energetyczna rozdzielająca 

energetycznie zdegenerowane stany o różnej orientacji momentu magnetycznego jest 

bardzo mała w porównaniu z energią drgań termicznych. W takiej sytuacji nawet w bardzo 

niskiej temperaturze energia termiczna może doprowadzić do zmian kierunku momentu 

magnetycznego, co powoduje, że pole koercji maleje dla cząstek jednodomenowych. 

Wartość HEB rośnie prawie liniowo wraz ze zmniejszaniem rozmiaru nanocząstek. Przy czym 

dla rozmiarów 20 – 23 nm obserwujemy niewielki spadek wartości HEB. 

Podsumowując: w ramach modelu „core – shell” można przyjąć, że nanocząstki 

LC0.8MO charakteryzują się antyferromagnetycznym rdzeniem i ferromagnetyczną powłoką. 

W pomiarach M(T) obserwujemy pojawienie się fazy ferromagnetycznej dla TC ~ 100 K. 

Odstępstwo od liniowego zachowania wartości χhf, Mr, MEB, HEB i Hc dla cząstek o rozmiarach 

20 – 23 nm może być wyjaśnione przejściem rdzenia nanocząstki ze struktury 

wielodomenowej do jednodomenowej, zwiększa się też rola anizotropii powierzchniowej 

nanocząstek. 
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Rozdział 6.1.2 Właściwości magnetyczne Sm1-xCaxMnO3  

Zbadano właściwości magnetyczne nanocząstek manganitów samarowo—

wapniowych Sm1-xCaxMnO3 domieszkowanych dziurowo, x = 0,2, i elektronowo, x = 0,9. 

Wyniki te zostały już wcześniej opublikowane [116, 117]. Na rysunku 6.22 przedstawiono 

diagram fazowy wyznaczony dla próbek objętościowych związku Sm1-xCaxMnO3 [118].     

 

Rysunek 6.22. Diagram fazowy Sm1-xCaxMnO3 [118]. 

Badany związek charakteryzują małe wartości średniego promienia jonu znajdującego 

się w pozycji A (czyli Sm lub Ca). Wartość <rA> zmienia się od 1,132 Å dla x = 0 do 1,180 Å dla 

x = 1. Współczynnik niedopasowania jest zawsze mniejszy od 1 i jego wartość rośnie w miarę 

zwiększania zawartości wapnia. Mamy do czynienia z wysoce nieuporządkowaną strukturą 

typu GdFeO3, w której preferowana jest lokalizacja ładunku, a oddziaływania podwójnej 

wymiany są bardzo słabe. W rezultacie w zakresie domieszkowania dziurowego nie 

występuje ferromagnetyczna faza metaliczna. W obszarze podstawienia samaru wapniem 

x < 0,35 pojawia się natomiast faza ferromagnetycznego izolatora (FMI). W obszarze 

domieszkowania 0,35 < x < 0,8 obserwuje się (np. w pomiarach dyfrakcji elektronów) 

struktury wykazujące uporządkowanie ładunkowe (CO). Współistnieją one z dużymi 

obszarami fazy izolatora AFM (AFMI). W obszarze domieszkowania elektronowego, dla 

zawartości wapnia 0,86 < x < 0,92 dominują oddziaływania charakterystyczne dla szkła 

klastrowego (CG). Dla tego zakresu domieszkowania oporność wykazuje zachowanie 

charakterystyczne dla półmetali. Dla podstawień x ~ 0,85 w manganitach tych obserwuje się 

kolosalny magnetoopór. 

Próbki zostały przygotowane według procedury opisanej w rozdziale 4.4. w Ben-

Gurion University of the Negev w Beer-Shevie. Nanocząstki po otrzymaniu były wygrzewane 

w temperaturach 600 – 1000 oC, by zwiększyć ich rozmiary. Do badań magnetycznych 
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wybrano nanocząstki o wymiarach 23±1, 30±2, 50±2 i 100±5 nm (SC0.2MO23, SC0.2MO30, 

SC0.2MO50 i SC0.2MO100) w przypadku Sm0,8Ca0,2MnO3 oraz 25±2 i 60±3 nm (SC0.9MO25 

i SC0.9MO60) w przypadku Sm0,1Ca0,9MnO3. Jednofazowość cząstek została potwierdzona 

w pomiarach dyfraktometrii proszkowej przy użyciu dyfraktometru Philips-1050/70. Jedynie 

w próbkach Sm0,1Ca0,9MnO3 o rozmiarze 60 nm wykryto niewielką ilość obcej fazy (ok. 3% 

wagowych fazy Ca2MnO4). Rozmiar cząstek podany powyżej został określony z równania 

Debye’a-Scherrer’a. Oba zestawy próbek zostały również zbadane przy użyciu transmisyjnej 

mikroskopii elektronowej TEM, a ich stechiometrię potwierdziły badania EDX. W obu 

przypadkach zawartość tlenu w próbkach określona z EDX wyniosła 3,00 ± 0,04.  

W przypadku nanocząstek Sm0,8Ca0,2MnO3 analiza TEM została przeprowadzona 

w Instytucie Fizyki PAN przy użyciu mikroskopu TITAN CUBED 80-300. Na rysunku 6.23 

przedstawiono obrazy zarejestrowane w jasnym polu oraz obraz HRTEM.  

 

Rysunek 6.23. a) Obraz TEM w jasnym polu. Widoczne aglomeraty nanocząstek. b) Obraz HRTEM z oznaczoną 

niemal sferyczną nanocząstką o rozmiarze ~ 30 nm. Obrazy otrzymano analizując próbkę Sm0,8Ca0,2MnO3 

(SC0.2MO23). 

Zaobserwowano aglomeraty nanocząstek (rys. 6.23a). Na obrazie HRTEM 

zaobserwowano odizolowaną niemal sferyczna nanoczątką o rozmiarze ~ 30 nm (rys. 6.23b). 

Na rysunku 6.23b oznaczoną ją białymi strzałkami. 

Na rysunku 6.24 przedstawiono wynik analizy EDX manganitów samarowo—

wapniowych o koncentracji wapnia x = 0,2. 



Monokryształy i nanocząstki wybranych manganitów i kobaltytów – wytwarzanie oraz właściwości magnetyczne 

85 | S t r o n a  
 

 

Rysunek 6.24. Widmo EDX dla próbki Sm0,8Ca0,2MnO3 (SC0.2MO23). 

Właściwości magnetyczne Sm0,8Ca0,2MnO3  

Badania zależności namagnesowania od temperatury w trybie ZFC i FC prowadzone 

były w polu 100 Oe. Na rysunku 6.25 przedstawiono zależność namagnesowania od 

temperatury dla próbek SC0.2MO23, SC0.2MO30, SC0.2MO50 i SC0.2MO100. Temperaturę, 

w której zależność MZFC(T) ma maksimum (50 – 60 K) można utożsamiać z temperaturą 

blokowania TB, czyli temperaturą poniżej której ustają spontaniczne przemagnesowania 

cząstek i materiał zaczyna zachowywać się jak klasyczny ferromagnetyk. Temperatura Curie 

���6, wyznaczona, jako temperatura, w której pochodna d���	��/d� ma minimum, wynosi 

���6 ≈ 53 – 56,5 K dla mniejszych nanocząstek ( D ≤ 50 nm) i ���6 ≈ 64 K dla SC0.2MO100. 

Temperatura Curie wyznaczona dla nanocząstek jest więc mniejsza od TC = 85 K wyznaczonej 

dla kryształów objętościowych [118]. Przyczynę tego zjawiska można wytłumaczyć 

posługując się opisywanym we wstępie modelem nanocząstki z magnetycznym rdzeniem 

i niemagnetyczną powłoką, której rola rośnie w miarę zmniejszania się rozmiaru 

nanocząstek. Na rysunku 6.25 widać, że wartość namagnesowania FC dla wszystkich 

badanych nanocząstek maleje dla temperatur poniżej 25 K. Takie zachowania krzywej 

namagnesowania FC jest charakterystyczne dla superferromagnetyków i superszkieł 

spinowych. W przypadku superparamagnetyków wartość namagnesowania FC rośnie wraz ze 

spadkiem temperatury. 
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Rysunek 6.25. Zależność namagnesowania od temperatury ZFC i FC dla nanocząstek Sm0,8Ca0,2MnO3 

(SC0.2MO23, SC0.2MO30, SC0.2MO50 i SC0.2MO100). 

Krzywe namagnesowania ZFC i FC zaczynają się rozchodzić w temperaturze 

nieodwracalności, która dla badanych próbek jest większa od temperatury Curie 

(rysunek 6.25). Odległość między krzywymi ZFC i FC zwiększa się wraz ze zmniejszaniem 

temperatury do około 30 K, po czym zaczyna maleć (rysunek 6.26). Spadek wartości 

namagnesowania MFC poniżej 25 K świadczy o tym, że nie mamy do czynienia 

z superparamagnetykiem, gdyż w takim przypadku MFC monotonicznie rośnie ze spadkiem 

temperatury (kierunki spinów są „zablokowane”). Obserwowane zachowanie jest natomiast 

charakterystyczne dla super szkieł spinowych i superferromagnetyków.  
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Rysunek 6.26. Różnica MFC i MZFC i wartość dMFC/dT w funkcji temperatury dla  nanocząstek Sm0,8Ca0,2MnO3 

(SC0.2MO23, SC0.2MO30, SC0.2MO50 i SC0.2MO100). Temperatura, w której dMFC(T)/dT ma minimum 

odpowiada temperaturze Curie. 

W celu wyznaczenia efektywnego momentu magnetycznego jonu manganu 

i paramagnetycznej temperatury Curie-Weissa przeprowadzono pomiary zależności 

namagnesowania od temperatury w polu 15 kOe w zakresie temperatur od 10 do 250 K. 

Otrzymane wyniki przedstawiono na rysunku 6.27. Dopasowanie linii do prostych odcinków 

z zakresu wysokich temperatur pozwala nam na wyznaczenie zależności Curie-Weissa danej 

wzorem: 

 
a
_ = �

	`�&�,  (12) 

Punkt przecięcia linii prostej z wykresem pozwala na wyznaczenie temperatury Curie-Weissa  

0, a jej nachylenie na wyznaczenie efektywnego momentu magnetycznego jonu Mn tj. µeff. 
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Rysunek 6.27. Zależności MFC i H/M od temperatury dla nanocząstek Sm0,8Ca0,2MnO3 wyznaczone z pomiarów 

M(T) w polu 15 kOe w zakresie temperatur od 10 do 250 K. Linie proste odpowiadają dopasowaniu zależności 

Curie-Weissa.  

Zależność H/M(T) została przedstawiona na dolnym wykresie na rysunku 6.27. 

Zależność ta w stanie paramagnetycznym dla nanocząstek o rozmiarach od 30 nm 

i większych niemal się pokrywa. Jedynie dla próbki SC0.2MO23 prosta ma wyraźnie większe 

nachylenie. Temperatura Curie-Weissa wynosi 0 = 79 – 81 K dla próbek SC0.2MO23, 

SC0.2MO30, SC0.2MO50 i 0 = 84 K dla SC0.2MO100. Nie obserwuje się znacznej zmiany 

temperatury Curie-Weissa wraz ze zmianą wielkości nanocząstek. Większe nachylenie 

krzywej H/M dla próbki SC0.2MO23 odpowiada zmniejszeniu efektywnego momentu 

magnetycznego jonu manganu do wartości �eff ≈ 4,22 �B, gdy dla próbek SC0.2MO30, 

SC0.2MO50 i SC0.2MO100 wartość �eff ≈ 5,1 �B. Wynika to z rosnącej roli warstwy 

powierzchniowej w przypadku małych nanocząstek. Oczekiwaną wartość efektywnego 

momentu magnetycznego możemy oszacować (przy założeniu wygaszenia orbitalnego 

momentu pędu) podobnie jak w przypadku La0,8Ca0,2CoO3. Wynosi ona �eff ≈ 4,71 �B. Fakt, iż 

wartość eksperymentalna μeff jest większa od teoretycznej można wytłumaczyć możliwością 

tworzenia się w fazie paramagnetycznej magnetycznych klasterów. 
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Rysunek 6.28. Pętle histerezy dla nanocząstek Sm0,8Ca0,2MnO3 – SC0.2MO23 (a) i SC0.2MO100 (b) 

zarejestrowane w T = 10 K, po schłodzeniu w polu H = 15 kOe. Zależność spontanicznego namagnesowania 

(M0) i namagnesowania w polu H = 15 kOe (MS) od rozmiaru nanocząstek wyznaczona na podstawie 

pomiarów w T = 10 K (c). Pole koercji w funkcji rozmiaru nanocząstki dla próbek SC0.2MO wraz z prostą 

odpowiadająca dopasowaniu zależności �� = � � �
� (d). 

Dla wszystkich nanocząstek zarejestrowano pętle histerezy. Obserwuje się wzrost Hc 

wraz ze zmniejszaniem rozmiaru nanocząstek. Jak już było wspomniane, wartość Hc wzrasta 

wraz ze zmniejszaniem rozmiarów nanocząstek do pewnego ich rozmiaru, w którym 

nanocząstka przechodzi ze struktury wielodomenowej do struktury jednodomenowej. 

Zależność pola koercji od rozmiarów nanocząstki dla struktury wielodomenowej może być 

opisana następującym eksperymentalnie wyznaczonym wyrażeniem [119]: 

 �6 = D � �
�,  (13) 

gdzie a i b są stałymi, a D rozmiarem nanocząstki. Ponieważ powyższa zależność poprawnie 

opisuje wyniki doświadczalne (rysunek 6.28d) możemy wywnioskować, że badane przez nas 

nanocząstki wykazywały strukturę wielodomenową. Przyjmując spontaniczne 

namagnesowanie kryształu objętościowego w T = 4 K i polu H = 14.5 kOe za 

M0 monokryształu ≈  2,4 μB/f.u. [118] możemy wyznaczyć grubość warstwy magnetycznie 

martwej korzystając ze wzoru:  
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��
� ≈ �1 − a�

a�	����� ¡¢£¤¥ł§
B

 (14) 

we wzorze (14) przyjmujemy, że spontaniczne namagnesowanie warstwy magnetycznie 

martwej wynosi zero, a M0 stanowi spontaniczne namagnesowanie dla nanocząstek. Dla 

próbek SCMO stosunek t/D monotonicznie rośnie wraz ze zmniejszaniem rozmiaru cząstki 

z 0,035 dla próbek SCMO100 do 0,125 dla próbek SCMO23. Wynika z tego, że t zmienia się w 

granicach 2 – 3,5 nm dla wszystkich badanych próbek. Przyjmując, że jedynie rdzeń 

nanocząstki jest magnetycznie aktywny oraz uwzględniając M0 monokryształu możemy 

oszacować, że względna objętość fazy ferromagnetycznej w T = 5 K rośnie wraz ze wzrostem 

rozmiaru nanocząstek z ~40% dla SC0.2MO23 do ~80% dla SC0.2MO100. 

Temperaturową zależność rzeczywistej i urojonej części podatności magnetycznej 

mierzonej metodą zmiennoprądową dla próbek SC0.2MO23, SC0.2MO30, SC0.2MO50 

i SC0.2MO100 przedstawiono na rysunku 6.29. Pomiary prowadzone były w polu 

pobudzającym hac = 10 Oe i przy częstotliwości 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz i 10 kHz podczas 

obniżania temperatury z 300 do 5 K.   
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Rysunek 6.29. Temperaturowa zależność rzeczywistej χ’ i urojonej χ’’ części podatności magnetycznej dla 

nanocząstek Sm0,8Ca0,2MnO3 zarejestrowana w polu pobudzającym hac = 10 Oe o częstotliwości 10, 100 Hz 

oraz 1, 10 kHz.  

Rzeczywista składowa podatności magnetycznej wykazuje ostre maksimum 

w temperaturze 53 – 56 K dla nanocząstek SC0.2MO23, SC0.2MO30 oraz SC0.2MO50 i około 
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61,5 K dla SC0.2MO100, które jest związane z przejściem do stanu ferromagnetycznego. 

Położenie maksimum nie zmienia się wraz ze zmianą częstotliwości, jedynie jego wartość 

maleje przy zwiększaniu częstotliwości do 10 kHz. Niestety, nie udało się wyjaśnić natury 

powstawania niskotemperaturowego maksimum (11 – 15 K) w badanych nanocząstkach. 

Prawdopodobnie maksimum to jest związane z własnościami magnetycznymi warstwy 

powierzchniowej, które mogą się istotnie różnić od własności magnetycznych rdzenia. 

Podobnie jak w przypadku wysokotemperaturowych maksimów, położenie 

niskotemperaturowych pików nie zmienia się wraz z częstotliwością. 

 Podsumowując: wraz ze zmniejszaniem się rozmiarów nanocząstek maleje względna 

objętość fazy ferromagnetycznej: od około 80% dla cząstek o rozmiarach 100 nm do około 

40% dla cząstek o rozmiarach 23 nm. Pomiar podatności magnetycznej ac nie wykazał 

zależności położenia maksimów χ’ i χ’’ od częstotliwości (przesunięcia w kierunku wyższych 

temperatur wraz ze wzrostem częstotliwości) – co powinno się obserwować dla szkieł 

spinowych i superparamagnetyków. Nie zaobserwowano znaczącej zmiany temperatury 

Curie-Weissa wraz ze zmianą wielkości nanocząstek. Stwierdzono spadek efektywnego 

momentu magnetycznego jonu manganu w przypadku najmniejszych nanocząstek 

wynikający z rosnącej roli warstwy powierzchniowej. Większą od teoretycznej (�eff ≈ 4,71 �B) 

wartość �eff ≈ 5,1 �B dla większych nanocząstek można wytłumaczyć możliwością tworzenia 

się w fazie paramagnetycznej magnetycznych klasterów. Grubość warstwy magnetycznie 

martwej t zmienia się w granicach 2 – 3,5 nm dla wszystkich badanych próbek. Na tej 

podstawie wyznaczono, że względna objętość fazy ferromagnetycznej w T = 5 K rośnie wraz 

ze wzrostem rozmiaru nanocząstek z ~40% dla SC0.2MO23 do ~80% dla SC0.2MO100. 

Właściwości magnetyczne Sm0,1Ca0,9MnO3  

Na rysunku 6.30 przedstawiono zależność namagnesowania ZFC i FC od temperatury 

dla próbek SC0.9MO25 i SC0.9MO60. Pomiary przeprowadzono według schematu opisanego 

powyżej, lecz w polu 100 Oe, 1 i 15 kOe. Temperatura Curie wyznaczona, jako temperatura, 

w której pochodna d���	��/d� ma minimum wyniosła TC ≈ 95 i 108 K odpowiednio dla 

SC0.9MO25 i SC0.9MO60. Temperatura nieodwracalności wyniosła Tirr ≈ 104 i 113 K 

odpowiednio dla SC0.9MO25 i SC0.9MO60 dla pomiarów w polu 100 Oe i zmniejszyła się do 

Tirr ≈ 98 i 108 K, odpowiednio dla SC0.9MO25 i SC0.9MO60 przy zwiększeniu pola do 1 kOe. 

W odróżnieniu od nanocząstek SC0.2MO różnica pomiędzy krzywymi namagnesowania ZFC 

i FC zwiększa się monotonicznie wraz ze zmniejszaniem temperatury. Różnica pomiędzy 

krzywymi MZFC(T) i MFC(T) jest również widoczna dla przypadku, gdy pomiar prowadzony był 

w polu 15 kOe, wtedy Tirr ≈ 68 i 61 K, odpowiednio, dla SC0.9MO25 i SC0.9MO60. Badania 

metodami dyfrakcji neutronów, mikroskopii elektronowej oraz pomiary magnetyczne 

pokazują, że objętościowe próbki SCMO wykazują segregację fazową. Ferromagnetyczne 

klastry znajdują się w AFM matrycy (uporządkowanie G – AFM), przy czym TN = TC = 110 K 

[120]. Można się spodziewać, że nanocząstki (ich jądro) wykazują podobną segregację 

fazową. 
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Rysunek 6.30. Zależność namagnesowania od temperatury ZFC i FC dla  nanocząstek Sm0,1Ca0,9MnO3 (a, b) 

i SC0.9MO25 oraz (c, d) SC0.9MO60 w polach 100 Oe, 1 i 15 kOe. Pełne symbole oznaczają MFC, natomiast 

puste symbole MZFC. Na wykresach (e) i (f) przedstawiono zależności krzywych dMFC/dT od temperatury. 

Pomiar wykonany został w polu 100 Oe. 

 Na rysunku 6.31 przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów zależności 

namagnesowania od pola magnetycznego dla próbek SC0.9MO25 i SC0.9MO60. Pomiary 

przeprowadzono w sposób opisany uprzednio. Dla obu próbek zaobserwowano efekt 

indukowanej oddziaływaniami wymiennymi jednokierunkowej anizotropii. Widać wyraźne 

przesunięcie pętli histerezy na osi namagnesowania (MEB) i pola magnetycznego (HEB) gdy 

próbka jest schładzana w polu magnetycznym. Na rysunku 6.31 c i d przedstawiono 

fragmenty pętli histerezy w 10 K, w zakresie małych pól, dla pomiarów wykonanych zarówno 

w procedurze ZFC, jak i FC. 
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Rysunek 6.31. Pętle histerezy dla nanocząstek Sm0,1Ca0,9MnO3 – SC0.9MO25 (a) i SC0.9MO60 (b) 

zarejestrowane w T = 10, 80 i 110/120 K po wcześniejszym schłodzeniu próbek w polu H = 15 kOe. Na 

wykresach (c) i (d) przedstawiono powiększenie pętli histerezy zarejestrowanych w T = 10 K. Temperatura dla 

zakresu niskich pól, odpowiednio, dla SC0.9MO25 i SC0.9MO60. 

Zależność HEB(T) dla nanocząstek SC0.9MO25 i SC0.9MO60 dobrze opisuje wzór [121]: 

 ���	�� = ���	0�W%A¨
¨:)

,  (15) 

gdzie ���	0� jest wartością HEB ekstrapolowaną do T = 0 K, natomiast T1 jest stałą. 

W podobny sposób można opisać zależność temperaturową MEB: 

 ���	�� = ���	0�W%A¨
¨�)

,  (16) 

Wzór ten dobrze opisuje zależność MEB(T) dla próbki SC0.9MO25, natomiast dla SC0.9MO60 

wartość MEB(T) gwałtownie (w przybliżeniu liniowo) maleje wraz ze wzrostem temperatury 

i praktycznie zanika dla T ~ 80 K. Na rysunku 6.32 przedstawiono zależności HEB(T) i MEB(T) 

wraz z dopasowanymi liniami, danymi wzorami o numerach (15) i (16). 
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Rysunek 6.32. Zależności HEB i MEB od temperatury dla nanocząstek Sm0,1Ca0,9MnO3 – SC0.9MO25 (a) 

i SC0.9MO60 (b). Wartości HEB i MEB otrzymano na podstawie rysunku 6.31. Na wykresach przedstawiono 

dopasowanie do omówionych powyżej krzywych HEB(T) i MEB(T). 

Dla SC0.9MO25 parametry najlepszego dopasowania wynoszą ���	0� = 1240±36 Oe, 

T1 = 27,0±1,1 K, ���	0� = 0,68±0,03 emu/g oraz T2 = 36±2 K, dla SC0.9MO60 otrzymujemy 

���	0� = 169±7 Oe, T1 = 36±2 K. 

 Na rysunku 6.33 przedstawiono zależność M(H) zarejestrowaną w polu 

magnetycznym do 90 kOe zarówno w procedurze ZFC jak i FC (próbka schładzana w polu 70 

kOe w przypadku SC0.9MO25 i 50 kOe w przypadku SC0.9MO60). Namagnesowanie 

spontaniczne wyznaczone przez ekstrapolacje krzywej M(H) z zakresu pól wysokich do H = 0 

dla krzywej ZFC wyniosło M0 ≈ 4,95 emu/g = 0,136 μB/f.u. w przypadku SC0.9MO25 i jest 

około 3,3 razy mniejsze od namagnesowania spontanicznego dla próbek SC0.9MO60, które 

wynosi M0 ≈ 16,5 emu/g = 0,454 μB/f.u. Obie próbki wykazują podobne nachylenie krzywej 

M(H) dla pola > 50 kOe (wykres wstawiony na rysunku 6.33b). 
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Rysunek 6.33. Zależność namagnesowania od pola magnetycznego dla próbek Sm0,1Ca0,9MnO3 – SC0.9MO25 

(a) i SC0.9MO60 (b) zarejestrowane w temperaturze 10 K w szerokim zakresie pól ±90 kOe. Pętle histerezy 

otrzymano po schłodzeniu próbek bez pola (ZFC) i w polu ( H = 70 kOe w przypadku SC0.9MO25 i H = 50 kOe 

w przypadku SC0.9MO60). Na wykresach przedstawiono również fragment zależność M(H) odpowiadający 

małym polom. 

 W celu dokładnego opisu wpływu pola w jakim schładzana była próbka na efekt EB 

przeprowadzono następujący eksperyment. Próbka SC0.9MO25 schładzana była od 

temperatury 300 K do 10 K w polach 0 ≤ Hcool ≤ 90 kOe po ustabilizowaniu temperatury pole 

zwiększane było od Hcool do H = 90 kOe i rejestrowane były pętle histerezy.  Na rysunku 6.34 

przedstawiono wpływ pola Hcool na takie parametry jak HEB, Hc, MEB i MC.  

 



Monokryształy i nanocząstki wybranych manganitów i kobaltytów – wytwarzanie oraz właściwości magnetyczne 

97 | S t r o n a  
 

0 30 60 90

3000

3200

3400

0 30 60 90

2,4

2,7

0

100

200

300

0,0

0,1

0,2

H
cool

 (kOe)

(a)

H
C
 (

O
e)

 H
C

SC0.9MO25

 

 

H
cool

 (kOe)

(b)

M
C
 (

em
u/

g)

 M
C

SC0.9MO25

 

 

 H
EB

H
E

B
 (

O
e)

 

 

 M
EB

M
E

B
 (

em
u/

g)

 

Rysunek 6.34. Zależność pola koercji Hc i pola anizotropii jednokierunkowej HEB oraz MC i MEB od pola 

magnetycznego w jakim schładzana była próbka (Hcool) przed dokonaniem pomiarów. Dane dla nanocząstek 

Sm0,1Ca0,9MnO3 – SC0.9MO25 zostały zarejestrowane w temperaturze 10 K.  

 Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem Hcool zarówno wartość MEB, jak i Mc rośnie. 

Wynika to z faktu, że im większe jest pole Hcool tym więcej antyferromagnetycznych spinów 

z międzypowierzchni pomiędzy ferromagnetycznymi klasterami a antyferromagnetyczną 

matrycą obraca się w tym samym (wyróżnionym) kierunku w wyniku sprzężenia 

wymiennego. Dla niewielkich wartości Hcool zarówno HEB, jak i HC gwałtownie rosną. Widać, 

że stopniowy wzrost Hcool zwiększa tendencję do ustawienia antyferromagnetycznych spinów 

z międzypowierzchni wzdłuż kierunku pola Hcool. Dalsze zwiększanie Hcool prowadzi do 

nasycenia Hc i HEB, a następnie do spadku obu wartości. Dzieje się tak dlatego, iż sprzężenie 

Zeemana pomiędzy polem magnetycznym, a spinami AFM jest dominującym 

oddziaływaniem w próbce. W związku z tym AFM spiny ustawiają się w kierunku 

przyłożonego pola i zarówno wartość HEB, jak i Hc, zmniejszają się wraz ze wzrostem Hcool 

[122]. 

 Na rysunku 6.35 przedstawiono temperaturową zależność rzeczywistej i urojonej 

składowej podatności magnetycznej mierzonej metodą zmiennoprądową dla próbek 

SC0.9MO25 i SC0.9MO60. Pomiary przeprowadzono w sposób opisany uprzednio, lecz 

w zakresie temperatur od 5 do 200 K. Wysokotemperaturowe maksima na krzywych χ’ i χ’’ 

można powiązać z efektem Hopkinsona [123]. Efekt ten wynika z faktu, iż w miarę zbliżania 

się do TC anizotropia magnetyczna maleje szybciej niż spontaniczne namagnesowanie. Z tego 

powodu zewnętrzne pole magnetyczne „pokonuje” anizotropię magnetyczną w pobliżu TC 

i składowa namagnesowania mierzona w kierunku zewnętrznego pola magnetycznego 

rośnie, co powoduje pojawienie się charakterystycznego maksimum podatności tuż poniżej 

TC. 
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Rysunek 6.35. Temperaturowe zależności rzeczywistej χ’ i urojonej χ’’ składowej podatności magnetycznej 

nanocząstek Sm0,1Ca0,9MnO3 – SC0.9MO25 (a), (c) i SC0.9MO60 (b), (d) wyznaczone z pomiarów w polu 

pobudzającym hac = 10 Oe o częstotliwości 10, 100, 1000 i 10000 Hz. 

W przypadku próbek SC0.9MO60 w składowej podatności χ’’ widać wyraźne drugie 

maksimum, które odpowiada temperaturze zamrażania, Tf, czyli temperaturze, poniżej której 

następuje zamrożenie istniejącej w materiale konfiguracji magnetycznej. Obserwujemy 

niewielkie przesunięcie położenia tego maksimum wraz ze wzrostem częstotliwości, co jest 

typowe dla szkieł spinowych i szkła klastrowego. Zjawiska tego nie obserwujemy 

w przypadku próbek SC0.9MO25. Jedynie wartość maksimów zmniejsza się wraz ze 

wzrostem częstotliwości, lecz ich położenie pozostaje niezmienione. Z drugiej jednak strony 

obserwujemy, że w niskich temperaturach podatność wolno zanika, co jest 

charakterystyczne dla szkła klastrowego.  
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Rysunek 6.36. Odwrotność temperaturowej zależności rzeczywistej składowej podatności dla nanocząstek 

Sm0,1Ca0,9MnO3 – SC0.9MO25 i SC0.9MO60 wraz z dopasowaniem do wyników doświadczalnych prawa 

Curie–Weissa. Pomiar prowadzony był w polu pobudzającym hac = 10 Oe o częstotliwości 10 kHz.  

Na rysunku 6.36 przedstawiono zależność 1/χ’ od temperatury mierzoną w polu 

10 Oe o częstotliwości 10 kHz, wraz z dopasowaniem zależności Curie-Weissa do danych 

doświadczalnych. Wyznaczona na tej podstawie temperatura Curie-Weissa wyniosła  

0 = - 10 K dla SC0.9MO25 i 0 = 67 K dla SC0.9MO60. Pojawiający się na wykresach ostry 

spadek w zależności 1/χ’(T) dla T > TC może być wytłumaczony istnieniem fazy Griffithsa (GP) 

[124]. Faza ta związana jest z występowaniem krótkozasięgowego uporządkowania 

magnetycznego w formie klasterów ferromagnetycznych w paramagnetycznej matrycy 

w temperaturach TC ≤ T ≤ TG, gdzie TG jest temperaturą, w której zaczynają się tworzyć 

ferromagnetycze klastery. Podobne zachowanie może być obserwowane, gdy mamy do 

czynienia z mieszaniną większościowej fazy antyferromagnetycznej i mniejszościowej fazy 

ferromagnetycznej z pewnym rozkładem wartości TC.  

 Podsumowując: wraz ze zmniejszeniem się rozmiarów nanocząstek maleje względna 

objętość fazy ferromagnetycznej. Pomiary zależności namagnesowania ZFC i FC od 

temperatury wykazały istnienie różnic pomiędzy krzywymi ZFC i FC, które zwiększają się wraz 

ze zmniejszaniem temperatury. Jak wykazały pomiary przeprowadzone w polu 15 kOe, 

różnice te występują nawet w tak wysokich polach. W pomiarach podatności ac 

zaobserwowano, że wartość maksimum podatności χ’ i χ’’ zależy od częstotliwości lecz 

temperatura jego występowania prawie się nie zmienia. W obu próbkach wykryto zjawisko 

indukowanej anizotropii jednokierunkowej, które było mniej widoczne w przypadku 

nanocząstek o większych rozmiarach. Parametry opisujące to zjawisko, takie jak HEB i Hc, 

wykazują niemonotoniczne zmiany w zależności od pola, w jakim próbka była schładzana. 

Natomiast wartości MEB i MC monotoniczne rosną wraz ze wzrostem Hcool.  
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Rozdział 6.2 Kobaltyty 

Rozdział 6.2.1 Właściwości magnetyczne La1-yCayCoO3 

Właściwości magnetyczne La0,8Ca0,2CoO3 

Zbadano właściwości magnetyczne nanocząstek i monokryształu kobaltytów 

lantanowo-wapniowych La1-yCayCoO3 o podstawieniu lantanu wapniem y = 0,2 w przypadku 

nanomateriałów i y = 0,18 w przypadku monokryształów. W kobaltytach tych występuje 

przejście izolator – metal. Dla podstawienia lantanu wapniem y > 0,15 w T < 180 K kobaltyty 

lantanowo – wapniowe wykazują właściwości typowe dla metali. Przejściu izolator – metal 

towarzyszy przejście ze struktury romboedrycznej typu R3Ic do rombowej typu Pbnm. 

Kobaltyty w zakresie zawartości wapnia y > 0,15 wykazują właściwości ferromagnetyczne 

z maksymalną temperaturą TC ~ 140 K. Do badań posłużyły przede wszystkim próbki 

nanokrystaliczne otrzymane w Ben-Gurion University of the Negev w Beer-Shevie, 

o rozmiarach 8, 13, 23, 50 nm. Przedstawione poniżej wyniki badań nanocząstek zostały już 

wcześniej opublikowane [81]. W paragrafie tym przedstawiono również wstępne wyniki 

badań monokryształów i nanocząstek o rozmiarze 22 nm otrzymane w IF PAN. 

Na rysunku 6.37 przedstawiono wyniki pomiarów zależności namagnesowania od 

temperatury, przeprowadzonych w procedurze ZFC, jak i FC, w polu 100 Oe dla nanocząstek 

o rozmiarach 8, 13, 23 i 50 nm. Dla wszystkich nanocząstek zaobserwowano szerokie 

przejście do stanu ferromagnetycznego w temperaturach TC ≈ 77, 112, 150 i 150 K, 

odpowiednio, dla nanocząstek o rozmiarach 8, 13, 23 i 50 nm. Temperatura TC wyznaczona, 

jako temperatura, w której d���	��/d� ma minimum, gwałtownie maleje wraz ze 

zmniejszaniem rozmiaru nanocząstkek. Dla nanocząstek o rozmiarach 23 nm wartość TC jest 

prawie równa wartości dla kryształów objętościowych [125], a dla nanocząstek 

najmniejszych, 8 nm, jest niemal dwa razy mniejsza.     
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Rysunek 6.37. Temperaturowa zależność namagnesowania nanocząstek La0,8Ca0,2CoO3 zarejestrowana 

w polu 100 Oe w procedurze ZFC i FC. 

Wyniki pomiarów zależności namagnesowania od pola magnetycznego M(H) 

przedstawiono na rysunku 6.38. 
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Rysunek 6.38. Pętle histerezy dla nanocząstek La0,8Ca0,2CoO3 zarejestrowane w temperaturze 10 K po 

schłodzeniu w polu 50 kOe.  
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Badania przeprowadzono w temperaturze 10 K po wcześniejszym schłodzeniu próbek 

w polu 50 kOe. Widoczne jest zmniejszenie namagnesowania nasycenia wraz ze 

zmniejszaniem wielkości ziarna. Spontaniczne namagnesowanie M0 otrzymane jako 

ekstrapolacja krzywej M(H) z zakresu wysokich pól (H > 20 kOe) do H = 0 wyniosło 18,5, 15,4, 

9,8 i 6,1 emu/g, odpowiednio dla nanoziaren o rozmiarach 50, 23, 13 i 8 nm. Dla kryształów 

objętościowych o nieco większej koncentracji wapnia x = 0,25 wartość M0 = 18,5 emu/g 

[127]. Nie zaobserwowano niesymetryczności pętli histerezy, która mogłaby wskazywać na 

istnienie zjawiska anizotropii jednokierunkowej. Na rysunku 6.39 przestawiono zależności M0 

i Hc od wielkości nanocząstki. Możemy zaobserwować, monotoniczny spadek M0 wraz ze 

zmniejszaniem się rozmiarów nanocząstek. Natomiast wartość Hc zmienia się w sposób 

niemonotoniczny.  
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Rysunek 6.39. Zależność M0 i Hc od rozmiaru nanocząstki La0,8Ca0,2CoO3. 

Na podstawie powyższych wartości M0 można wnioskować o strukturze nanocząstek, 

wykorzystując model z magnetycznym rdzeniem nanocząstki i magnetycznie nieaktywną 

powłoką (ang. core – shell model [127,128]). W modelu tym przyjmuje się, że spontaniczne 

namagnesowanie w magnetycznym rdzeniu jest takie samo jak w monokrysztale, a dla 

powłoki otaczającej rdzeń nanocząstki wynosi zero. Przyjmując taki model, możemy 

wyznaczyć średnicę rdzenia ze wzoru: 

 
a�	©ª«m@'¬

a�	®@®¯©°±«²¬ł³
= %>©ª«m@'¬

〈�〉 )
,  (17) 

gdzie 〈t〉 oznacza rozmiar nanocząstki. Wyznaczone wartości średnicy ferromagnetycznego 

rdzenia wyniosły ����h´µ¶ ≈ 21,7, 10,5 i 5,6 nm, a grubość warstwy niemagnetycznej 

(magnetycznie „martwej” – ang. dead layer) wyniosła � ≈ 0,65, 1,25 i 1,2 nm odpowiednio 

dla nanoziaren o rozmiarach 23, 13 i 8 nm. Wyjaśnia to zmniejszanie namagnesowania 

spontanicznego wraz ze zmniejszaniem rozmiaru nanocząstki. W takim przypadku, względna 
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objętość fazy ferromagneycznej zmniejsza się na rzecz sumarycznej objętości magnetycznie 

martwych powłok. Możemy zaobserwować, że efekt ten jest szczególnie widoczny dla 

nanocząstek o rozmiarach mniejszych niż 20 nm.  

Wraz ze wzrostem rozmiarów nanocząstek pole koercji Hc początkowo rośnie, jest 

największe dla nanocząstek o rozmiarze 23 nm i znacznie spada dla cząstek o rozmiarze 

50 nm (dla kryształów objętościowych Hc bulk = 7 kOe [125]). Można by się spodziewać 

zwiększania pola koercji wraz ze zmniejszaniem rozmiaru ferromagnetycznej cząstki, ze 

względu na wzrost anizotropii powierzchniowej, której źródłem są występujące na 

powierzchni naprężenia i zerwane wiązania chemiczne. Zaobserwowane w tym przypadku 

i także np. w przypadku nanocząstek La0,8Sr0,2MnO3 [119] spadek wartości pola koercji dla 

najmniejszych nanocząstek może być związany z ich jednodomenową strukturą (z taką 

strukturą możemy mieć do czynienia w odpowiednio małych cząstkach). Dlatego też 

w przypadku dużych, wielodomenowych nanocząstek Hc rośnie wraz ze zmniejszaniem 

rozmiarów cząstki, a następnie, gdy cząsteczki stają się jednodomenowe spada. 

Na rysunku 6.40 przedstawiono zależność H/M od temperatury. Zależność ta pozwala 

na wyznaczenie temperatury Curie–Weissa 0 oraz efektywnego momentu magnetycznego 

jonu Co. Rysunek przedstawia wynik pomiarów M(T) w temperaturach od 80 do 320 K i polu 

magnetycznym H = 10 kOe.  
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Rysunek 6.40. Zależności H/M od temperatury dla nanocząstek La0,8Ca0,2CoO3 wyznaczone z pomiarów M(T) 

w polu 10 kOe w zakresie temperatur od 80 do 320 K (a). Linie proste odpowiadają dopasowaniu zależności 

Curie–Weissa. Na wykresach przedstawiono zmianę temperatury Curie – Weissa (b) i efektywnego momentu 

magnetycznego jonu Co (c) od wielkości nanocząstki.  

Wraz ze zmniejszaniem rozmiarów nanocząstek obserwujemy przesunięcie 

temperatury Curie–Weissa ku niższym temperaturom oraz zwiększenie nachylenia krzywej 

H/M co odpowiada zmniejszeniu µeff. Wyznaczone temperatury Curie – Weissa 0 wyniosły 

0 = 148, 148, 121, 87 K natomiast µeff = 3,4, 2,9, 2,65, 2,54 µB, odpowiednio dla nanocząstek 
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o rozmiarze 50, 23, 13 i 8 nm. Dla monokryształu wartości te wynoszą 0 = 140 K i μeff = 3,26 

μB [125]. Spadek µeff wraz ze zmieniającym się rozmiarem cząstki można wytłumaczyć 

zmniejszeniem średniego spinu jonu Co, gdy przyjmiemy, że efektywny moment 

magnetyczny określony jest tylko przez moment spinowy i dany jest wzorem: 

 �hii = ·¸¹	¹ � 1�º:
���,  (18) 

gdzie g = 2. Wtedy średni spin jonu Co wynosi Sśr = 1,27, 1,03, 0,92 i 0,86 odpowiednio dla 

nanocząstek o rozmiarze 50, 23, 13 i 8 nm. Średni spin dla nanocząstek La0,8Ca0,2CoO3 

możemy wyznaczyć na podstawie wzoru ¹ś� = 0,8¹� � 0,2¹S�, gdzie S3+ i S4+ odpowiadają 

możliwym wartościom spinu jonów Co3+ i Co4+ w stanie wysoko-, średnio- i niskospinowym. 

Kobaltyty charakteryzują się mieszaniną stanów spinowych jonów kobaltu i nadal trwają 

badania nad ustaleniem właściwego ich stanu. Stan spinowy jonów Co może zależeć od 

temperatur, ciśnienia wewnętrznego, lokalnych niejednorodności struktury i efektywnej 

szerokości pasma W wynikającej z oddziaływania Co-O-Co. Poniżej temperatury pokojowej 

do opisu stanu spinowego jonów Co lepszy wydaje się model dwustanowy, w którym 

rozważa się  mieszaninę jonów kobaltu w stanach LS i IS. Zaobserwowano, że średni spin 

jonu Co zmniejsza się wraz ze zmniejszaniem rozmiarów nanocząstek. Może to odpowiadać 

zmniejszaniu liczby jonów kobaltu w magnetycznym stanie IS na rzecz jonów  w stanie LS. 

Porównując efektywny moment magnetyczny jonów Co z oczekiwanym średnim spinem dla 

nanocząstek La0,8Ca0,2CoO3 możemy stwierdzić, że w temperaturze pomiędzy 230 – 320 K 

w przypadku nanocząstek o rozmiarach 50 nm wszystkie jony Co są w stanie IS. Nanocząstki 

o rozmiarach 23 nm reprezentowane są przez jony Co spośród których 93% jest w stanie IS, 

a 7 % w LS. W przypadku nanocząstek o rozmiarze 13 nm 82% jonów Co jest w stanie IS, 

a 18 % w stanie LS. Dla nanocząstek o rozmiarach 8 nm w stanie IS jest 75% jonów Co, a 25% 

w stanie LS. Obniżenie stanu spinowego jonu kobaltu, jak również obniżenie TC pod 

wpływem zmniejszania rozmiaru nanocząstki możemy wytłumaczyć w następujący sposób. 

W kobaltytach mamy do czynienie ze współzależnością oddziaływań Co – Co i stanu 

spinowego jonu kobaltu. Oddziaływania ferromagnetyczne w kobaltytach powstają w wyniku 

oddziaływań podwójnej wymiany między jonami Co3+ w stanie IS, a jonami Co4+ w stanie LS. 

Przeskoki elektronów eg, prowadzące do powstania silnych oddziaływań ferromagnetycznych 

pomiędzy jonami kobaltu i podtrzymania stanu przewodzenia, są najbardziej intensywne, 

gdy w materiale istnieje odpowiednio duża liczba jonów kobaltu w stanie IS. Wspomniana 

delokalizacja elektronów eg i wynikające z niej zwiększenie szerokości, W, pasma eg ma 

również wpływ - oprócz konkurujących ze sobą: oddziaływań elektronów kobaltu z polem 

krystalicznym oraz wewnątrzatomowych oddziaływań wymiennych (oddziaływań Hunda) - 

na to, w jakim stanie spinowym występują jony kobaltu. Większa szerokość pasma W sprzyja 

stabilizacji wyższego stanu spinowego jonu kobaltu. W związku z tym zmniejszanie się 

wartości temperatury Curie TC (oraz parametru 0) następujące wraz ze zmniejszaniem 

rozmiaru nanocząstek można wiązać też ze zmniejszaniem się efektywnej szerokości pasma 

W i obniżaniem stanu spinowego jonu kobaltu. Takie zachowanie znajduje potwierdzenie 
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w fakcie obniżenia efektywnego momentu magnetycznego µeff jonu Co przy zmniejszaniu 

wielkości cząstki.  

Na rysunku 6.41 przedstawiono zależności części rzeczywistej podatności 

magnetycznej od temperatury zmierzoną metodą zmiennoprądową. Pomiary 

przeprowadzono w polu próbkującym hac = 10 Oe o częstotliwości 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 

kHz.  
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Rysunek 6.41. Zależność części rzeczywistej podatności magnetycznej nanocząstek La0,8Ca0,2CoO3 od 

temperatury mierzona metodą zmiennoprądową. Pomiary przeprowadzono w polu pobudzającym hac = 10 

Oe o częstotliwości 10, 100, 1000, 10000 Hz. 

Dla nanocząstek o rozmiarach 50 nm widzimy dwa maksima w przedziale temperatur 

od 150 do 175 K związane z istnieniem ferromagnetycznych klasterów oraz niewielkie 

niskotemperaturowe maksimum najprawdopodobniej związane z oddziaływaniami 

charakteryzującymi szkło spinowe. Dla nanocząstek o rozmiarze 23 nm obserwujemy 

pojedyncze maksimum w przedziale temperatur od  150 do 165 K wraz z wolno zanikającym 

niskotemperaturowym „ramieniem”. Wraz ze zmniejszaniem rozmiarów nanocząstek 

obserwujemy przesunięcie maksimum związanego z oddziaływaniem ferromagnetycznym ku 
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niższym temperaturom oraz wyraźny wzrost udziału oddziaływań charakteryzujących szkło 

spinowe. Dla nanocząstek o rozmiarach 13 nm obserwujemy dwa bardzo szerokie maksima. 

Dla nanocząstek o rozmiarze 8 nm obserwujemy tylko jedno maksimum 

niskotemperaturowe w T ≈ 65 K, które może wskazywać na istnienie stanu typu szkła 

spinowego i możemy przyjąć, że jest to temperatura zamarzania spinów Tf. 

Cechą charakterystyczną szkieł spinowych jest przesuwanie maksimum podatności 

magnetycznej ku wyższym temperaturom wraz ze wzrostem częstotliwości pola 

pomiarowego. Na rysunku 6.46 przedstawiono położenie maksimów podatności Tf dla 

nanocząstek o rozmiarze 8 nm w zależności od częstotliwości pola pomiarowego. 
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Rysunek 6.46. Położenie maksimów χ’ dla nanocząstek La0.8Ca0.2CoO3 o rozmiarze 8 nm. 

Możemy również zaobserwować zmniejszenie wartości maksimum podatności χ’ 

wraz ze zwiększaniem częstotliwości z 10 Hz do 10 kHz. To zachowanie jest typowe dla szkieł 

spinowych i wynika ze spowolnienia dynamiki spinów. Czas relaksacji, τ, można opisać 

równaniem [63]: 

 ¼ = ¼X 9`n� ½̀
½̀ =�¾¿

,  (19) 

gdzie τ0 jest mikroskopową stałą czasową, Tf temperaturą wystąpienia maksimum dla danej 

częstotliwości, Tg temperaturą zamarzania spinów w H = 0, wyznaczoną z dodatkowych 

pomiarów (metodą dc) zależności namagnesowania od temperatury, a zv jest wykładnikiem 

charakteryzującym dynamikę spinów. Na rysunku 6.47 przedstawiono zależność log(τ) od 

log %`n� ½̀
`n

) przyjmując wartość Tg = 64,9 K, wyznaczoną z dodatkowych pomiarów [81].  
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Rysunek 6.47. Zależność log(τ) od log[(Tf-Tg)/Tg] dla nanocząstek La0,8Ca0,2CoO3 o rozmiarach 8 nm. 

Dopasowanie linii prostej z dwoma parametrami do punktów pomiarowych pozwoliło 

wyznaczyć τ0 = 6,4 × 10�N� s oraz zv = 7,4. Obydwie te wartości są typowe dla szkieł 

spinowych [129].  

Podsumowując: zmniejszanie rozmiaru nanocząstek tj. wzrost znaczenia efektów 

powierzchniowych (liczba zerwanych wiązań) ma duży wpływ na stan ferromagnetyczny. 

Efekt ten jest szczególnie widoczny dla nanocząstek o rozmiarach mniejszych od 20 nm. Przy 

zmniejszaniu rozmiaru nanocząstek z 23 nm do 8 nm obserwuje się niemal dwukrotne 

zmniejszenie spontanicznego namagnesowania M0, temperatury Curie TC, temperatury Curie 

– Weissa 0. Również efektywny moment magnetyczny jonu kobaltu μeff zmniejsza się wraz ze 

zmniejszaniem rozmiaru nanocząstek. Dla najmniejszych nanocząstek o rozmiarach 8 nm 

zaobserwowano zachowanie typowe dla szkieł spinowych. Niemonotoniczna zmiana pola 

koercji Hc w funkcji rozmiaru nanocząstek wskazuje na przejście ze struktury 

wielodomenowej do struktury jednodomenowej dla cząstek o małych rozmiarach. 

Wyniki te zostały porównane z wynikami otrzymanymi dla nanocząstek 

i monokryształów otrzymanych w IF PAN. Przebadano monokryształy o składzie 

La0,96Ca0,08Co0,96O3 (LCCO_8) oraz La0,86Ca0,18Co0,97O3 (LCCO_18) tak więc nominalna 

koncentracja wapnia w krysztale była niższa niż w nanocząstkach. Zgodnie z diagramem 

fazowym dla związków La1-yCayCoO3, zamieszczonym w rozdziale 2.1 temperatura TC dla 

materiałów o y = 0,18 jest nieznacznie niższa niż dla związków o koncentracji y = 0,2. Poniżej 

przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przy użyciu magnetometru SQUIDowego. 

Dla omawianych monokryształów zarejestrowano pętle histerezy (rysunek 6.48). Pomiary 

przeprowadzono w temperaturze 10 K po schłodzeniu próbek w polu 50 kOe. 
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Rysunek 6.48. Pętle histerezy dla monokryształów LCCO_8 i LCCO_18 zarejestrowane w temperaturze 10 K 

po schłodzeniu próbek w polu 50 kOe. 

Spontaniczne namagnesowanie M0 otrzymane jako ekstrapolacja krzywych M(H) 

z zakresu wysokich pól do H = 0 rośnie wraz ze wzrostem koncentracji wapnia i osiąga 

wartości M0 = 10,1, 19,9 emu/g, odpowiednio, dla La0,96Ca0,08Co0,96O3, La0,86Ca0,18Co0,97O3. 

Pozostałość magnetyczna ma wartość Mr = 4,1, 15,8 emu/g, odpowiednio, dla 

monokryształów o koncentracji wapnia y = 0,08 i 0,18. Wartość pola koercji wyniosła Hc = 

1470, 6860 Oe, odpowiednio, dla y = 0,08 i 0,18.  

Na rysunku 6.49 przedstawiono wyniki pomiarów zależności namagnesowania od 

temperatury przeprowadzonych w procedurze ZFC oraz FC w polu 100 Oe, dla 

monokryształów LCCO_8 i LCCO_18. Dla omawianych monokryształów temperatura TC, 

wyznaczona jako temperatura, w której d���	��/d� ma minimum, wyniosła TC = 37 i 104 K, 

odpowiednio, dla monokryształów o koncentracji wapnia y = 0,08 i 0,18. Otrzymane dla 

koncentracji wapnia y = 0,08 i 0,18 wyniki pozostają w zgodności z diagramem fazowym 

zamieszczonym w rozdziale 2.1.  
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Rysunek 6.49. Temperaturowe zależności namagnesowania monokryształów LCCO_8 i LCCO_18 

zarejestrowane w polu 100 Oe w procedurze ZFC i FC. 

Na rysunku 6.50 przedstawiono zależności H/M od temperatury wyznaczone na podstawie 

pomiarów M(T) w temperaturach od 50 do 320 K i polu magnetycznym H = 10 kOe. 
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Rysunek 6.50.  Zależność H/M od temperatury dla monokryształów LCCO_8 i LCCO_18 wyznaczona 

z pomiarów M(T) w polu 10 kOe w zakresie temperatur od 50 do 320 K. Linie proste odpowiadają 

dopasowaniu zależności Curie–Weissa. 
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Wraz ze wzrostem koncentracji wapnia obserwujemy przesunięcie temperatury 

Curie–Weissa ku wyższym temperaturom. Wyznaczona temperatura Curie–Weissa wynosi 

0 ≈ 70, 113 K natomiast μeff = 2,67, 3,32 μB odpowiednio dla monokryształów 

La0,96Ca0,08Co0,96O3 i La0,86Ca0,18Co0,97O3. Otrzymane wyniki pozostają w rozsądnej zgodności 

z danymi literaturowymi 0 ≈ 94, 140 K oraz μeff = 2,72, 3,26 μB odpowiednio dla y = 0,1, 0,2  

[125].  

Poniżej przedstawiono zależność podatności magnetycznej od temperatury dla 

monokryształów o zawartości wapnia y = 0,08 i 0,18. Pomiary przeprowadzone metodą 

zmiennoprądową wykonane zostały w polu próbkującym hac = 10 Oe w zakresie temperatur 

od 5 do 305 K. Próbki były grzane z prędkością 2 K/min, a pomiary wykonywano dla pola 

pobudzającego hac = 10 Oe o częstotliwości 10, 100, 1000, 10000 Hz. Otrzymane wyniki 

rzeczywistej i urojonej składowej podatności dla La0,96Ca0,08Co0,96O3 i La0,86Ca0,18Co0,97O3, 

przedstawiają odpowiednio rysunki 6.51 i 6.53. 

W przypadku monokryształów o koncentracji wapnia y = 0,08 obserwujemy 

maksimum w T ≈ 35 K przy czym położenie maksimum słabo zależy od częstotliwości i wraz 

z jej wzrostem nieznacznie przesuwa się ku wyższym temperaturom (rysunek 6.52). 

Wyznaczona temperatura Curie TC pozostaje w zgodności z wartością wyznaczoną 

z pomiarów namagnesowania i z diagramem fazowym zamieszczonym w rozdziale 2.1. 
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Rysunek 6.51. Zależność części rzeczywistej i urojonej podatności magnetycznej od temperatury wyznaczona 

metodą zmiennoprądową dla monokryształów LCCO_8. Pomiary przeprowadzono w polu pobudzającym 

hac = 10 Oe o częstotliwości 10, 100, 1000, 10000 Hz. 
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Rysunek 6.52. Zależność ÅÆ od temperatury dla monokryształu LCCO_8 w powiększonej skali. 

Dla monokryształów o koncentracji wapnia y = 0,18 obserwujemy pojedyncze 

maksimum w temperaturze około 103 K, związane z oddziaływaniem ferromagnetycznym 

w próbce oraz wolno wygasające „ramię” niskotemperaturowe związane prawdopodobnie 

z oddziaływaniami typowymi dla szkła spinowego. 
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Rysunek 6.54. Zależność części rzeczywistej i urojonej podatności magnetycznej od temperatury wyznaczona 

metodą zmiennoprądową dla monokryształów LCCO_18. Pomiary przeprowadzono w polu pobudzającym 

hac = 10 Oe i częstotliwości 10, 100, 1000, 10000 Hz. 
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Rysunek 6.55. Zależność ÅÆ od temperatury dla monokryształu LCCO_18 w powiększonej skali.  

Położenie maksimum χ’ w bardzo niewielkim stopniu zależy od częstotliwości 

(rysunek 6.55) i wraz jej wzrostem przesuwa się ku wyższym temperaturom (o około 0,5 K 

dla zmiany częstotliwości z 10 Hz do 10 kHz). Podobnie jak w przypadku monokryształów 

o koncentracji wapnia y = 0,08 wartość maksimum maleje wraz ze wzrostem częstotliwości.   

Stwierdzono, że wraz ze wzrostem koncentracji wapnia wyraźne maksimum 

podatności magnetycznej przesuwa się ku wyższym temperaturom. Porównując te wartości 

z diagramem fazowym LCCO możemy wywnioskować, że maksimum to związane jest 

z istniejącymi oddziaływaniami ferromagnetycznymi w próbce. 

Dla otrzymanych w IF PAN próbek nanokrystalicznych o zbliżonym rozmiarze do 

próbek otrzymanych w Ben-Gurion University of the Negev zaobserwowano również 

pojedyncze bardzo ostre maksimum (rysunek 6.56), lecz w nieco wyższej temperaturze około 

183 K. Zaobserwowano również niskotemperaturowe „ramię” utożsamiane z obecnością 

oddziaływań typowych dla szkła spinowego. Należy pamiętać, że zawsze mamy do czynienia 

z pewnym rozrzutem rozmiarów nanocząstek. Fakt, iż maksimum obserwuje się w wyższej 

temperaturze wskazuje, że wśród nanocząstek wytworzonych w IF PAN mogą dominować 

nanocząstki o rozmiarach 22 nm lub większych. Stosunkowo małe rozmycie maksimum 

wskazuje na niewielki rozrzut rozmiarów cząstek.  
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Rysunek 6.56. Zależność części rzeczywistej i urojonej składowej podatności magnetycznej od temperatury 

mierzona metodą zmiennoprądową dla nanocząstek La0,8Ca0,2CoO3 o średnicy 22 nm otrzymanych w IF PAN. 

Pomiary przeprowadzono w polu pobudzającym hac = 10 Oe o częstotliwości 10, 100, 1000, 10000 Hz. 

 

Podsumowując: wartość TC dla monokrystalicznych próbek kobaltytów lanatnowo-

wapniowych wyznaczona zarówno z pomiarów zależności namagnesowania od temperatury, 

jak i podatności magnetycznej, pozostaje w zgodności z diagramem fazowym zamieszczonym 

w rozdziale 2.1, jak i z danymi literaturowymi. Stwierdzono niewielką zmianę położenia 

maksimum χ’ od częstotliwości dla monokryształów o koncentracji wapnia y = 0,08 i 0,18. 

Wraz ze wzrostem koncentracji wapnia maksimum χ’ przesuwa się ku wyższym 

temperaturom. Wyznaczony efektywny moment magnetyczny jonu kobaltu pozostaje 

w zgodności z danymi literaturowymi. Jedynie w przypadku temperatury Curie–Weissa 

wartość wyznaczona dla monokryształu o koncentracji wapnia y = 0,18 odbiega nieznacznie 

od danych literaturowych. W przypadku nanocząstek o koncentracji wapnia y = 0,20 

maksimum χ’ zaobserwowano w T = 183 K. Maksimum to występuję w wyższej temperaturze 

niż dla nanocząstek otrzymanych w Ben-Gurion University of the Negev, lecz przejście to jest 

mniej rozmyte, co może świadczyć o mniejszym rozrzucie rozmiarów nanocząstek.  
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Rozdział 7. Podsumowanie 

 W pracy przedstawiono technologię otrzymywania polikryształów, monokryształów 

i nanocząstek manganitów i kobaltytów lantanowo-wapniowych z zastosowaniem różnych 

metod.  

Próbki polikrystaliczne otrzymano stosując metodę syntezy w ciele stałym. Udało się 

uzyskać polikrystaliczne próbki manganitów lantanowo-wapniowych o koncentracji wapnia x 

od 0 do 1 oraz kobaltytów lantanowo-wapniowych o koncentracji wapnia y od 0 do 0,4, 

czyste fazowo, oraz o koncentracji y od 0,6 do 0,8, które zawierały obcą fazę. W przypadku 

próbek o koncentracji y = 0,6 zaobserwowano śladowe ilości obcej fazy (~3%), a dla próbek 

o koncentracji y = 0,8 ilość obcej fazy wynosiła ok. 10 %. 

Monokryształy manganitów lantanowo-wapniowych uzyskano stosując metodę 

wzrostu z roztworu wysokotemperaturowego, z wykorzystaniem elektrolizy. W tym celu 

zmodyfikowano stanowisko do wzrostu kryształów metodą TSSG. Otrzymano monokryształy 

o maksymalnej koncentracji wapnia x = 0,26. Niektóre z monokryształów, w wyniku 

zastosowanego procesu technologicznego, zawierały niewielką domieszkę glinu.  

Monokryształy kobaltytów lantanowo-wapniowych otrzymano stosując metodę 

topienia strefowego. Otrzymano monokryształy o maksymalnej koncentracji wapnia y = 0,18.  

Do otrzymania nanokrystalicznych próbek manganitów i kobaltytów zastosowane 

metodę spaleniową przy użyciu roztworów wodnych azotanów metali i glicyny. Otrzymano 

nanomateriały manganitów lantanowo-wapniowych w pełnym zakresie koncentracji wapnia 

oraz nanocząstki kobaltytów lantanowo-wapniowych o koncentracji wapnia y od 0 do 0,4 

czyste fazowo oraz o koncentracji wapnia y od 0,5 do 0,95, zawierające obcą fazę, której ilość 

wzrastała od kilku do kilkunastu procent wraz ze wzrostem koncentracji wapnia powyżej 

y = 0,5.  

Skład otrzymanych materiałów został potwierdzony badaniami SEM/EDX 

w przypadku monokryształów i TEM/EDX w przypadku nanocząstek. 

 Otrzymane próbki poddano badaniom strukturalnym z wykorzystaniem metod 

rentgenoskopowych i elektronomikroskopowych. Wielkość ziaren nanokryształów została 

wyznaczona z pomiarów rentgenowskich i potwierdzona w badaniach TEM. W trakcie badań 

elektronomikroskopowych udało się ustalić, że nanocząstki posiadają dobrą strukturę 

krystaliczną, lecz krystalizują w postaci aglomeratów. Badania TEM potwierdziły również 

istnienie obcej fazy w nanocząstkach kobaltytów lantanowo-wapniowych o koncentracji 

wapnia y > 0,5. Faza właściwa w tych nanocząstkach występuje w postaci krystalitów 

o bardzo dobrej strukturze krystalicznej natomiast faza niezawierająca lantanu krystalizuje 

w postaci nanoziaren. 
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 Zbadano właściwości magnetyczne:  

• manganitów lantanowo-wapniowych w postaci monokryształów i mikrokryształów 

o koncentracji wapnia x = 0,05 i 0,23, a także w postaci nanocząstek o koncentracji 

wapnia x = 0,2, i rozmiarze 22 nm, oraz x = 0,8, i rozmiarach: 15, 20, 23, 30 i 37 nm,  

• manganitów samarowo-wapniowych w postaci nanocząstek o koncentracji wapnia 

x = 0,2 i rozmiarach 23, 30, 50 i 100 nm oraz x = 0,9 i rozmiarach 25 i 60 nm,  

• kobaltytów lantanowo-wapniowych w postaci monokryształów o koncentracji wapnia 

y = 0,08 i 0,18 oraz w postaci nanocząstek o koncentracji wapnia y = 0,2 i rozmiarach: 

8, 13, 22, 23 i 50 nm.  

 W przypadku manganitów lantanowo-wapniowych bardzo istotną rolę odgrywa 

parametr tlenowy. Wpływa on na właściwości magnetyczne próbki podobnie jak zawartość 

wapnia. Zbadano wpływ wygrzewania monokrystalicznych próbek na właściwości 

magnetyczne. Temperatura Curie monokryształów otrzymanych bezpośrednio po procesie 

wzrostu kryształu ulega dużym zmianom pod wpływem wygrzewania w argonie. Zmianiają 

się też (rosną) stałe sieci, co wskazuje na redukcję parametru tlenowego. Prawidłowe 

określenie stechiometrii tlenowej wymaga przeprowadzenia badań na przykład metodami 

termograwimetrycznymi, a określenie struktury magnetycznej wymaga (planowanych 

w najbliższej przyszłości) badań neutronograficznych. Dla nanocząstek manganitów 

lantanowo-wapniowych o koncentracji wapnia x = 0,8 wykorzystano model opisujący 

nanoziarno jako składające się z rdzenia i powłoki powierzchniowej (model „core-shell”). 

W ramach tego modelu opisano nanoziarno, jako składające się z antyferromagnetycznego 

rdzenia i ferromagnetycznej powłoki. Zaobserwowano w pomiarach M(T) pojawienie się fazy 

ferromagnetycznej w TC ~ 100 K. W nanocząstkach zaobserwowano występowanie zjawiska 

indukowanej anizotropii jednokierunkowej. Zaproponowano również wyjaśnienie 

odstępstwa od liniowego zachowania wartości χhf, Mr, MEB, HEB i Hc dla nanocząstek 

o rozmiarach 20 – 23 nm. Odstępstwo od liniowego zachowania tych wartości może wynikać 

z przejścia rdzenia nanocząstki ze stanu wielo- do jednodomenowego, zwiększa się też rola 

anizotropii powierzchniowej. Stwierdzono, że mechaniczne zmniejszanie rozmiarów 

krystalitów (do ok. 20 nm) nieznacznie wpływa na wartość namagnesowania spontanicznego 

M0, natomiast tworzenie się magnetycznie „martwej” warstwy powierzchniowej 

w nanocząstkach bardzo silnie obniża wartość namagnesowania nasycenia. Pozostałość 

magnetyczna i pole koercji jest znacznie większe w mikrokrystalitach niż w monokryształach 

co związane jest z wprowadzeniem defektów/naprężeń w trakcie ucierania próbki. 

 W przypadku manganitów samarowo-wapniowych o koncentracji wapnia x = 0,2 nie 

stwierdzono znacznej zmiany temperatury Curie – Weissa wraz ze zmianą wielkości 

nanocząstek. Natomiast TC maleje od wartości 64 K do 55 K, gdy rozmiar ziarna zmienia się 

od 100 do 23 nm. Wraz ze zmniejszaniem się rozmiarów nanocząstek maleje względna 

objętość fazy ferromagnetycznej: od około 80 % dla cząstek o rozmiarach 100 nm do około 

40 % dla cząstek o rozmiarach 23 nm. Stwierdzono również zmniejszenie się efektywnego 
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momentu magnetycznego jonu manganu przy zmniejszaniu rozmiaru nanocząstek, 

wynikające z rosnącej roli powierzchni w przypadku małych cząstek. Pomiary podatności ac 

nie wykazały zależności maksimów χ’ i χ’’ od częstotliwości.  

 W przypadku manganitów samarowo-wapniowych o koncentracji wapnia x = 0,9 

stwierdzono, iż wraz ze zmniejszeniem się rozmiarów nanocząstek maleje względna objętość 

fazy ferromagnetycznej. Pomiary zależności namagnesowania ZFC i FC od temperatury 

wykazały istnienie różnic pomiędzy krzywymi ZFC i FC, które zwiększają się wraz ze 

zmniejszaniem temperatury. Jak wykazały pomiary przeprowadzone w polu 15 kOe, różnice 

te występują nawet w tak wysokich polach. W pomiarach podatności ac zaobserwowano, że 

wartość maksimum podatności χ’ i χ’’ zależy od częstotliwości, lecz temperatura jego 

występowania prawie się nie zmienia. W obu próbkach wykryto zjawisko indukowanej 

anizotropii jednokierunkowej, które było mniej widoczne w przypadku nanocząstek 

o większych rozmiarach. Parametry opisujące to zjawisko, takie jak HEB i Hc, wykazują 

niemonotoniczne zmiany w zależności od pola, w jakim próbka była schładzana. Natomiast 

wartości MEB i MC monotoniczne rosną wraz ze wzrostem Hcool. 

 W przypadku nanocząstek kobaltytów lantanowo-wapniowych stwierdzono duży 

wpływ zmniejszania rozmiaru nanocząstek na stan ferromagnetyczny i efektywny moment 

magnetyczny jonu kobaltu. Efekt ten jest szczególnie widoczny przy zmniejszaniu rozmiaru 

nanocząstek z 23 nm do 8 nm. Na podstawie badań magnetycznych wykazano, że przy 

zmniejszaniu rozmiaru nanocząstek rośnie grubość magnetycznie „martwej” warstwy 

powierzchniowej. Niemonotoniczna zmiana pola koercji Hc przy zmniejszaniu rozmiaru 

nanocząstek wskazuje na przejście do struktury jednodomenowej dla nanocząstek 

o rozmiarach mniejszych od 23 nm. Na podstawie badań efektywnego momentu 

magnetycznego określono koncentrację jonów Co w stanie LS i IS. Pokazano, że liczba jonów 

kobaltu w stanie IS maleje wraz ze zmniejszaniem wielkości ziarna. Dla nanocząstek 

o rozmiarach 8 nm zaobserwowano w pomiarach podatności magnetycznej metodą ac 

występowanie zjawisk typowych dla szkieł spinowych. 

W przypadku monokryształów kobaltytów lantanowo-wapniowych stwierdzono 

dobrą zgodność wyznaczonych z pomiarów magnetycznych wartości TC z danymi 

literaturowymi. W pomiarach podatności magnetycznej metodą ac stwierdzono niewielką 

zależność położenia maksimum od częstotliwości w przypadku monokryształów 

o koncentracji wapnia y = 0,08 i 0,18. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem koncentracji wapnia 

maksimum podatności magnetycznej przesuwa się ku wyższym temperaturom, 

a występowanie maksimum związane jest z istniejącymi w próbce oddziaływaniami FM.  
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Załączniki 

 
Tabela 12. Wartości stałych sieci i objętość komórki elementarnej dla nanokrystalicznych próbek 

manganitów La1-xCaxMnO3. W kolumnach oznaczonych La i Ca podane są koncentracje odpowiednio lantanu 
i wapnia.  W kolumnie oznaczonej xn Gly podany jest ułamek molowy glicyny użytej w procesie syntezy, 
T oznacza temperaturę w jakiej wygrzewano nanocząstki, a, b, c oraz V oznaczają stałe sieci i objętość 

komórki elementarnej nanocząstek, a D jest rozmiarem nanocząstek otrzymanym z równania Debye’a—
Scherrer’a z dokładnością do ± 2 nm. 

Symbol 

próbki 
La Ca xn Gly T (oC) a (Å) b (Å) c (Å) V (Å3) D (nm) 

NP1a 1,0 0,0 0,22 0 5,5499 7,8134 5,5423 240,33 37 
NP1b 1,0 0,0 0,22 0 5,5611 7,8184 5,5403 240,89 26 
NP2a 1,0 0,0 0,12 650 5,5574 7,8109 5,5443 240,67 22 
NP2e 1,0 0,0 0,12 600 5,5479 7,7546 5,5020 236,70 22 
NP2f 1,0 0,0 0,12 550 5,5513 7,7842 5,4880 237,15 19 
NP2h 1,0 0,0 0,12 700 5,5403 7,7672 5,4917 236,32 24 

NP33b 1,0 0,0 0,03 500 5,5307 7,7646 5,4807 235,36 19 
NP33c 1,0 0,0 0,03 550 5,5255 7,7707 5,4767 235,15 21 
NP33d 1,0 0,0 0,03 650 5,5288 7,7802 5,4831 235,85 20 
NP34b 1,0 0,0 0,03 500 5,5258 7,7797 5,4816 235,65 18 
NP34c 1,0 0,0 0,03 550 5,5368 7,7771 5,4752 235,76 16 
NP34d 1,0 0,0 0,03 650 5,5383 7,7756 5,4762 235,83 19 
NP35a 1,0 0,0 0,02 500 5,5359 7,7677 5,4814 235,70 19 
NP35b 1,0 0,0 0,02 550 5,5448 7,7595 5,4734 235,49 19 
NP35c 1,0 0,0 0,02 650 5,5334 7,7794 5,4768 235,76 29 
NP3b 1,0 0,0 0,12 550 5,5661 7,8061 5,5388 240,66 19 
NP3c 1,0 0,0 0,12 600 5,5530 7,7768 5,4919 237,17 18 
NP5a 1,0 0,0 0,06 650 5,5315 7,7821 5,4761 235,73 26 
NP5b 1,0 0,0 0,06 600 5,5305 7,7889 5,4847 236,26 24 
NP5d 1,0 0,0 0,06 550 5,5406 7,7923 5,4872 236,90 20 
NP6a 1,0 0,0 0,08 550 5,5435 7,8015 5,4892 237,39 24 
NP6c 1,0 0,0 0,08 600 5,5407 7,7894 5,4860 236,77 20 
NP9a 1,0 0,0 0,17 450 5,5577 7,8069 5,4924 238,30 16 
NP9b 1,0 0,0 0,17 500 5,5446 7,7951 5,4948 237,49 17 
NP9c 1,0 0,0 0,17 550 5,5478 7,7967 5,4905 237,49 19 
NP9d 1,0 0,0 0,17 700 5,5458 7,8058 5,4955 237,90 18 
NP9f 1,0 0,0 0,17 1050 5,5348 7,7972 5,5050 237,57 41 

NP18c 0,9 0,0 0,12 600 5,5116 7,7564 5,4739 234,01 27 
NP18d 0,9 0,0 0,12 550 5,4680 7,7365 5,4973 232,55 25 
NP18f 0,9 0,0 0,12 900 5,4407 7,7406 5,4937 231,36 27 
NP19b 0,9 0,1 0,12 600 5,4940 7,7385 5,4622 232,22 26 
NP19c 0,9 0,1 0,12 650 5,5001 7,7443 5,4651 232,78 25 
NP19d 0,9 0,1 0,12 750 5,4975 7,7486 5,4638 232,75 27 
NP19e 0,9 0,1 0,12 900 5,4999 7,7454 5,4702 233,02 32 
NP19f 0,9 0,1 0,12 1100 5,4935 7,7489 5,4754 233,08 35 
NP29a 0,9 0,1 0,02 450 5,5302 7,7516 5,4696 234,47 27 
NP29c 0,9 0,1 0,02 500 5,5197 7,7499 5,4726 234,10 23 
NP29d 0,9 0,1 0,02 600 5,5286 7,7486 5,4731 234,46 39 
NP29e 0,9 0,1 0,02 750 5,5205 7,7489 5,4746 234,19 28 
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Symbol 

próbki 
La Ca xn Gly T (oC) a (Å) b (Å) c (Å) V (Å3) D (nm) 

NP29f 0,9 0,1 0,02 950 5,5135 7,7532 5,4761 234,09 34 
NP29g 0,9 0,1 0,02 1200 5,5006 7,7534 5,4774 233,60 36 
NP30b 0,9 0,1 0,03 500 5,5279 7,7522 5,4676 234,30 25 
NP30c 0,9 0,1 0,03 550 5,5238 7,7497 5,4723 234,26 23 
NP30e 0,9 0,1 0,03 650 5,5388 7,7466 5,4736 234,86 26 
NP32b 0,9 0,1 0,03 450 5,5428 7,7432 5,4713 234,82 24 
NP32c 0,9 0,1 0,03 500 5,5316 7,7549 5,4721 234,74 24 
NP32e 0,9 0,1 0,03 750 5,5305 7,7456 5,4728 234,44 28 
NP32f 0,9 0,1 0,03 950 5,5255 7,7489 5,4775 234,53 33 
NP15b 0,8 0,1 0,12 500 5,5190 7,7435 5,4662 233,60 26 
NP15d 0,8 0,1 0,12 600 5,5241 7,7339 5,4637 233,42 31 
NP4a 0,8 0,1 0,12 550 5,5321 7,7467 5,4759 234,68 37 
NP4b 0,8 0,1 0,12 500 5,5194 7,7506 5,4748 234,20 23 
NP4c 0,8 0,1 0,12 450 5,5218 7,7459 5,4703 233,97 28 

NP14a 0,8 0,2 0,10 450 5,3306 7,5769 5,3367 215,55 25 
NP14c 0,8 0,2 0,10 500 5,3766 7,7550 5,4842 228,67 28 
NP14d 0,8 0,2 0,10 600 5,3827 7,7505 5,4788 228,57 30 
NP16a 0,8 0,2 0,12 450 5,4174 7,7805 5,3438 225,24 21 
NP16b 0,8 0,2 0,12 500 5,4825 7,7383 5,4527 231,33 22 
NP16d 0,8 0,2 0,12 750 5,5196 7,7291 5,4609 232,97 28 
NP17a 0,7 0,2 0,12 450 5,5145 7,7553 5,4365 232,50 22 
NP17c 0,7 0,2 0,12 600 5,5205 7,7186 5,4511 232,28 22 
NP17d 0,7 0,2 0,12 750 5,5289 7,7264 5,4600 233,24 28 
NP11a 0,7 0,3 0,12 500 5,5009 7,7436 5,4814 233,49 26 
NP11e 0,7 0,3 0,12 550 5,5098 7,7223 5,4618 232,39 27 
NP21a 0,6 0,4 0,10 400 5,4554 7,6785 5,4496 228,28 11 
NP21b 0,6 0,4 0,10 450 5,4768 7,7029 5,4345 229,27 16 
NP21d 0,6 0,4 0,10 700 5,5093 7,7127 5,4412 231,21 20 
NP22b 0,5 0,5 0,06 400 5,5116 7,6826 5,4215 229,56 12 
Np22c 0,5 0,5 0,06 650 5,4937 7,7017 5,4297 229,74 19 
NP23a 0,4 0,6 0,04 450 5,4876 7,6604 5,4077 227,32 17 
NP23b 0,4 0,6 0,04 400 5,4823 7,6585 5,3993 226,70 14 
NP23c 0,4 0,6 0,04 550 5,4912 7,6691 5,4113 227,88 14 
NP23d 0,4 0,6 0,04 700 5,5047 7,6858 5,4163 229,15 14 
NP27a 0,4 0,6 0,13 450 5,4628 7,6296 5,3870 224,53 16 
NP27b 0,4 0,6 0,13 400 5,4683 7,6180 5,3806 224,14 13 
NP27d 0,4 0,6 0,13 700 5,4741 7,6500 5,4023 226,23 18 
NP28c 0,4 0,6 0,16 500 5,4596 7,6323 5,3886 224,54 24 
NP28d 0,4 0,6 0,16 550 5,4627 7,6399 5,3959 225,19 21 
NP28e 0,4 0,6 0,16 650 5,4822 7,6460 5,3959 226,18 21 
NP28f 0,4 0,6 0,16 800 5,4766 7,6508 5,4111 226,73 24 
NP13a 0,3 0,7 0,09 450 5,3741 7,8138 5,3780 225,83 20 
NP13b 0,3 0,7 0,09 400 5,3705 7,7273 5,3586 222,38 19 
NP13c 0,3 0,7 0,09 550 5,3776 7,6720 5,3575 221,03 19 
NP24a 0,3 0,7 0,04 450 5,4725 7,6413 5,3982 225,74 16 
NP24b 0,3 0,7 0,04 400 5,4595 7,6433 5,3949 225,12 14 
NP24d 0,3 0,7 0,04 700 5,4870 7,6666 5,3994 227,13 11 
NP12c 0,2 0,7 0,15 550 5,3629 7,5467 5,4425 220,27 22 
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Symbol 

próbki 
La Ca xn Gly T (oC) a (Å) b (Å) c (Å) V (Å3) D (nm) 

NP12d 0,2 0,7 0,15 650 5,3628 7,5607 5,4094 219,33 16 
NP26b 0,2 0,8 0,05 400 5,4549 7,5921 5,3601 221,98 15 
NP26c 0,2 0,8 0,05 550 5,4580 7,5803 5,3688 222,13 11 
NP26d 0,2 0,8 0,05 700 5,4440 7,5844 5,3600 221,31 14 
NP8a 0,2 0,8 0,13 665 5,3569 7,5908 5,3337 216,89 20 

NP25b 0,1 0,9 0,03 400 5,3991 7,5399 5,3651 218,40 11 
NP25e 0,1 0,9 0,03 900 5,3667 7,4735 5,3451 214,38 10 
NP31b 0,1 0,9 0,13 500 5,6089 7,5087 5,3219 224,13 17 
NP31c 0,1 0,9 0,13 550 5,5560 7,5236 5,3174 222,27 15 
NP31d 0,1 0,9 0,13 650 5,4940 7,5043 5,3130 219,05 18 
NP20d 0,0 1,0 0,11 900 5,2345 7,4486 5,2966 206,51 20 

 

Tabela 13. Wartości stałych sieci i objętość komórki elementarnej dla nanokrystalicznych próbek kobaltytów 
La1-yCayCoO3. W kolumnach oznaczonych La, Ca podano koncentracje, odpowiednio, lantanu i wapnia. xn Gly 

oznacza ułamek molowy glicyny użytej w procesie syntezy, T określa temperaturę, w jakiej wygrzewano 
nanocząstki, a (= b), c oraz V oznaczają stałe sieci i objętość komórki elementarnej nanocząstek, a D jest 

rozmiarem nanocząstek wyznaczona z równania Debye’a—Scherrer’a z dokładnością do ± 2 nm. 

Symbol 
próbki 

La Ca xn Gly T (oC) a (Å) c (Å) V (Å3) D (nm) 

NP36b 1,00 0,00 0,046 600 5,3977 13,0569 380,41 13 
NP36c 1,00 0,00 0,046 650 5,4256 13,0784 384,99 17 
NP49a 1,00 0,00 0,067 600 5,4410 13,1099 388,11 15 
NP7a 1,00 0,00 0,125 650 5,3898 13,2637 333,68 29 
NP7b 1,00 0,00 0,125 550 5,4010 13,3341 336,86 23 
NP7e 1,00 0,00 0,125 500 5,4148 13,3528 339,06 16 
NP7i 1,00 0,00 0,125 500 5,4175 13,3427 339,13 15 

NP38a 0,95 0,05 0,161 400 5,3229 13,1627 372,95 8 
NP38c 0,95 0,05 0,161 600 5,3442 13,3018 379,90 19 
NP38d 0,95 0,05 0,161 700 5,3916 13,2766 385,95 17 
NP39a 0,90 0,10 0,224 400 5,4083 13,2481 387,51 8 
NP39c 0,90 0,10 0,224 600 5,3489 13,2363 378,70 17 
NP39d 0,90 0,10 0,224 700 5,3806 13,4479 389,32 17 
NP10c 0,80 0,20 0,127 550 5,4206 13,3133 338,77 21 
NP37c 0,80 0,20 0,046 750 5,3963 13,0743 380,72 18 
NP37d 0,80 0,20 0,046 850 5,4236 13,0793 384,74 22 
NP50a 0,80 0,20 0,068 600 5,4201 13,2104 388,09 10 
NP50b 0,80 0,20 0,068 700 5,3923 13,2083 384,06 13 
NP50c 0,80 0,20 0,068 700 5,3777 13,1438 380,12 22 
NP40c 0,70 0,30 0,163 600 5,3962 13,1533 383,01 10 
NP40d 0,70 0,30 0,163 700 5,3951 13,1783 383,58 18 
NP41b 0,60 0,40 0,224 500 5,3966 13,2095 384,70 14 
NP41c 0,60 0,40 0,224 600 5,3864 13,2060 383,15 11 
NP41d 0,60 0,40 0,224 700 5,3803 13,2249 382,83 20 

NP42b* 0,50 0,50 0,165 500 5,3399 13,0873 373,18 10 
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Symbol 
próbki 

La Ca xn Gly T (oC) a (Å) c (Å) V (Å3) D (nm) 

NP42c* 0,50 0,50 0,165 600 5,3682 13,2366 381,44 8 
NP42d* 0,50 0,50 0,165 700 5,3821 13,2443 383,64 16 
NP43a* 0,40 0,60 0,080 500 5,3922 13,1594 331,36 13 
NP43b* 0,40 0,60 0,080 600 5,3723 13,1821 329,48 12 
NP43c* 0,40 0,60 0,080 700 5,3777 13,1595 329,58 16 
NP44b* 0,30 0,70 0,102 800 5,3385 13,2183 326,24 28 
NP44c* 0,30 0,70 0,102 600 5,3624 13,1623 327,78 10 
NP44d* 0,30 0,70 0,102 700 5,3316 13,2202 325,45 18 
NP45b* 0,20 0,80 0,117 600 5,3393 13,2192 326,37 12 
NP45c* 0,20 0,80 0,117 700 5,3425 13,1907 326,05 20 
NP45d* 0,20 0,80 0,117 800 5,3505 13,1846 326,88 26 
NP46b* 0,10 0,90 0,132 600 5,3328 13,1780 324,56 13 
NP46c* 0,10 0,90 0,132 700 5,3131 13,1411 321,26 23 
NP46d* 0,10 0,90 0,132 800 5,3354 13,1678 324,63 29 
NP47b* 0,05 0,95 0,140 800 5,3524 13,0671 324,19 41 

* w próbkach stwierdzono obecność obcej fazy, której ilość wzrasta od kilku do kilkudziesięciu procent wraz 

ze wzrostem koncentracji wapnia powyżej 0,5. 

 


