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1. Wstęp
Materiały tlenkowe krystalizujące w strukturze perowskitu są nieprzerwanie przedmiotem
intensywnych badań z powodu intrygujących właściwości fizycznych, wynikających z silnych
oddziaływań elektron–elektron oraz silnego sprzężenia elektron–fonon. Sprzężenie to
prowadzi do korelacji między spinowymi, ładunkowymi i strukturalnymi stopniami swobody.
Z tego względu, w strukturze perowskitu mamy do czynienia z tak odmiennymi zjawiskami
fizycznymi jak: nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, ferromagnetyzm pasmowy czy
kolosalny magnetoopór. Silne oddziaływania pomiędzy momentami magnetycznymi,
nośnikami ładunku i fononami prowadzą do separacji faz magnetycznych i elektronowych,
przejawiającej się istnieniem obszarów o całkowicie odmiennych właściwościach fizycznych
w tym samym krysztale. Wśród wielu materiałów tlenkowych, w których występują ww.
zjawiska, wyróżniamy: manganity, kobaltyty i ruteniany.
Manganity charakteryzują się zjawiskiem kolosalnego magnetooporu, odkrytym na
początku lat 90. ubiegłego wieku [1,2]. Wiąże się z nim duże nadzieje na zastosowania
praktyczne tych materiałów [3], jako czujników pola magnetycznego [4] czy głowic do
odczytu zapisanych magnetycznie informacji [5]. W dotychczas zbadanych materiałach
zauważono, że kolosalny magnetoopór występuje w dość wąskim zakresie temperatur, w
pobliżu temperatury Curie (TC), a sama TC przeważnie jest znacznie niższa od temperatury

pokojowej, co poważnie ogranicza możliwość praktycznego zastosowania tych związków.
Jest charakterystyczne, że TC zależy od ciśnienia.
Kobaltyty – inna grupa tlenkowych materiałów magnetycznych, krystalizujących w
strukturze perowskitu – wykazują nie mniej intrygujące właściwości fizyczne. Kobaltyty
budzą zainteresowanie ze względu na możliwość zmiany stanu spinowego jonu kobaltu [6-8].
Jest to właściwość unikatowa, nie spotykana w żadnej innej grupie tlenkowych materiałów
magnetycznych. Inną cechą, szczególnie ważną z punktu widzenia zastosowań, jest mieszane
przewodnictwo, czyli połączenie bardzo dobrego przewodnictwa jonowego i elektrycznego
[9]. Otwiera to perspektywy zastosowań kobaltytów jako materiałów na elektrody [10] i
membrany [11] w ogniwach paliwowych. Kobaltyty wykazują duży, ujemny magnetoopór
[12,13] oraz olbrzymi efekt Halla [14].
Ruteniany stanowią grupę materiałów tlenkowych krystalizujących w strukturze
perowskitu, w których za właściwości magnetyczne odpowiada, zawierająca niesparowane
elektrony, podpowłoka 4d. Najbardziej znany przedstawiciel tej grupy, rutenian strontu
(SrRuO3), charakteryzuje się ferromagnetyzmem pasmowym, tj. pochodzącym od elektronów
niezlokalizowanych. Ruteniany mogą wykazywać zarówno uporządkowanie magnetyczne
[15-19], jak i nadprzewodnictwo [20]. W związkach tych zauważono również duży, ujemny
magnetoopór [21,22] oraz kwantowy punkt krytyczny [23-25]. Niewiele natomiast wiadomo
o zachowaniu się rutenianów pod ciśnieniem. Istnieje też możliwość zastosowania
technologicznego rutenianów jako elementów układów scalonych w urządzeniach
nadprzewodnikowych oraz jako elementów pamięci trwałej [26]. W pracach [27,28] zbadano
właściwości elektryczne złączy Josephsona na bazie YBa2Cu3O7-x, w których ruteniany,
odpowiednio CaRuO3 [27] i SrRuO3 [28], pełniły rolę barier pomiędzy warstwami
YBa2Cu3O7-x.
Niniejsza praca przedstawia wyniki badań wpływu ciśnienia zewnętrznego na właściwości
magnetyczne i strukturalne wybranych manganitów, kobaltytów i rutenianów. Badania
ciśnieniowe mogą wskazać, jak poprzez podstawienia chemiczne, czyli poprzez tzw. ciśnienie
chemiczne, można modyfikować w pożądany sposób właściwości tych materiałów (np.
podwyższyć TC).

2. Właściwości fizyczne manganitów, kobaltytów i rutenianów
2.1. Struktura krystaliczna
Manganity, kobaltyty i ruteniany należą do grupy materiałów krystalizujących w
strukturze perowskitu AMO3, którą schematycznie przedstawiono na rys. 1. W pozycji A tej
struktury występują 2-wartościowe jony metali ziem alkalicznych (wapń, stront, bar) lub 3wartościowe jony lantanowców (np. lantan, prazeodym lub neodym). Pozycję M obsadzają
jony metali przejściowych, tzn. mangan (w przypadku manganitów), kobalt (w kobaltytach) i
ruten (w rutenianach). Jony A są otoczone przez 12 jonów tlenu, natomiast jony metali
przejściowych M mają w swoim najbliższym sąsiedztwie 6 jonów tlenu, tworzących oktaedr.
Przedstawiona na rysunku 1 struktura, w której jony metalu przejściowego tworzą sieć o
symetrii regularnej, jest wyidealizowana.

Rys. 1. Idealna struktura perowskitu (A – jon lantanowca lub metalu ziem alkalicznych, M – jon
metalu przejściowego, O – jon tlenu).

W rzeczywistości, wskutek niedopasowania promieni jonowych atomów w pozycjach A, O
(jony lantanowców lub ziem alkalicznych są nieznacznie mniejsze od jonów tlenu), a także
M, oktaedry MO6 odkształcają się lub obracają w pewnych kierunkach krystalograficznych.
Wówczas idealna struktura o symetrii regularnej może ulegać przekształceniu do struktury o
niższej symetrii (np. tetragonalnej, romboedrycznej, rombowej). Miarą niedopasowania
rozmiarowego jonów w strukturze perowskitu jest, zdefiniowany przez Goldschmidta [29],
czynnik niedopasowania t (tolerance factor):
t=

rA + rO
2 (rM + rO )

(1)

gdzie: rA – średni promień jonu w pozycji A; rM – średni promień jonu w pozycji M; rO –
średni promień jonu tlenu.
Dla t = 1 mamy idealne dopasowanie rozmiarów jonów, w którym rA = rO = 1,4 Å oraz
rM = 0,58 Å. Jony metalu przejściowego tworzą wówczas sieć o symetrii regularnej (rys. 1), a
kąt wiązania M–O–M wynosi 180º. Czynnik tolerancji mniejszy od jedności wskazuje na
odkształcenie bądź obrót oktaedru tlenowego tak, że kąt wiązania M–O–M jest mniejszy od
180º. Prowadzi to do struktury o symetrii niższej niż regularna.

2.2. Właściwości magnetyczne i elektryczne

Jon metalu przejściowego, będący jonem magnetycznym, znajduje się w środku oktaedru
tlenowego. Sześć jonów tlenu tworzy pole krystaliczne działające na jon metalu
przejściowego (Mn, Co lub Ru), wprowadzając zmiany w jego strukturze elektronowej.
Powoduje to zniesienie degeneracji podpowłoki 3d (w przypadku Ru – podpowłoki 4d),
wskutek czego pięć poziomów 3d (4d) tworzy dwa podpoziomy: 3-krotnie zdegenerowany
orbitalnie podpoziom t2g oraz 2-krotnie zdegenerowany orbitalnie podpoziom eg (rys. 2).
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Rys. 2. Zniesienie degeneracji podpowłoki 3d (4d) w wyniku działania oktaedrycznego pola
krystalicznego jonów tlenu na jon metalu przejściowego. Nierozszczepione orbitale d znajdują się w
środku ciężkości zespołów rozszczepionych.

2.2.1.Manganity

Manganity są to materiały tlenkowe, zawierające mangan, które krystalizują w strukturze
perowskitu. Głównymi pierwiastkami występującymi w manganitach oprócz tlenu i manganu
są:
− metale z grupy ziem alkalicznych: wapń, bar, stront,
− pierwiastki z grupy lantanowców: lantan, prazeodym, neodym i inne.
Na rysunku 3 pokazano komórkę perowskitu, przyjmując początek układu współrzędnych
na jonie lantanowca. Jon w pozycji A znajduje się w narożach komórki, aniony tlenu zajmują
miejsca na ścianach komórki, tworząc oktaedr, w środku którego pozycję M obsadza jon
manganu.

Rys. 3. Idealna struktura perowskitu (początek układu współrzędnych na jonie lantanowca).

W pozycji A znajdują się kationy o dużych promieniach:
−

2-wartościowe: Ca2+ , Ba2+ i Sr2+

−

3-wartościowe: La3+, Pr3+, Nd3+ i inne

W pozycji M znajdują się kationy o małym promieniu, w przypadku manganitów są to
kationy manganu. Niedopasowanie promieni jonowych oraz efekt Jahna – Tellera prowadzą
do dystorsji struktury perowskitu i zmiany symetrii, co może powodować zmiany
oddziaływań między kationami manganu.
W tabeli 1 podano wartości średnich promieni jonowych dla wybranych kationów z
pozycji A (liczba koordynacyjna – L.K. = 12), kationu manganu (L.K. = 6) oraz anionu tlenu
(L. K. = 2).
Tabela 1. Promienie jonowe wybranych jonów występujących w manganitach [Å] [30]

Mn3+
Mn4+
O2-

0,645
0,53
1,4

La3+
Pr3+
Nd3+

1,36
1,29
1,27

Ca2+
Sr2+
Ba2+

1,34
1,44
1,61

Manganity charakteryzuje mieszana wartościowość, tzn. mogą w nich występować
kationy manganu o dwóch różnych wartościowościach (Mn3+ i Mn4+).
Ogólny wzór chemiczny manganitów o mieszanej wartościowości:
R1-xDxMnO3+δ dla 0 ≤ x ≤ 1
gdzie: R – kation lantanowca (La3+, Pr3+, Nd3+); D – kation z grupy ziem alkalicznych (Ca2+,
Sr2+, Ba2+)

W celu zilustrowania, na czym polega mieszana wartościowość w manganitach, dla
przykładu rozważmy kryształ manganitu z jonami La3+ i Ca2+ w pozycji A, którego wzór
ogólny jest postaci:
La1-xCaxMnO3
Rozważmy skrajne przypadki, w których w krysztale istnieją tylko jony La3+ lub Ca2+, a więc:
−

dla x = 0 pozycje A będą obsadzać tylko jony La3+ i mamy związek LaMnO3

−

dla x = 1 pozycje A będą obsadzać tylko jony Ca2+ i mamy związek CaMnO3

Są to związki wyjściowe.
Wartość x określa stopień podstawienia chemicznego – pozycję A może obsadzać tylko
jeden pierwiastek lub część pozycji A może być zajęta przez jony La 3+, a część przez jony
Ca2+.
Z warunku neutralności elektrycznej otrzymujemy wzór szczególny serii La – Ca:
(La 13−+ x Ca 2x + )(Mn 13−+ x Mn 4x + )O 3
W wyniku podstawienia chemicznego w pozycjach A możemy regulować koncentrację
jonów manganu Mn3+ i Mn4+. Między jonami Mn3+ i Mn4+ dominują oddziaływania podwójnej
wymiany, prowadzące do sprzężenia ferromagnetycznego, natomiast między jonami o tej
samej wartościowości (Mn3+ - Mn3+ i Mn4+ - Mn4+) dominują oddziaływania nadwymiany,
prowadzące na ogół do sprzężenia antyferromagnetycznego. Zmiana koncentracji jonów Mn3+
i Mn4+ (poprzez stopień podstawienia) wpływa na rodzaj oddziaływania dominującego w
materiale. W zależności od wartości x oddziaływania magnetyczne oraz wzajemna orientacja
momentów magnetycznych jonów manganu mogą się różnić między sobą. Jony manganu
mogą tworzyć różne struktury magnetyczne.

Rys. 4. Typy struktur magnetycznych, jakie tworzą jony manganu w strukturze perowskitu. Strzałki
oznaczają momenty magnetyczne jonów manganu. AFM – struktura antyferromagnetyczna, FM –
struktura ferromagnetyczna (na podstawie [31]).

Na rysunku 4 pokazano najprostsze typy struktur magnetycznych, jakie tworzą jony
manganu w strukturze perowskitu. Układ spinowy typu B jest ferromagnetyczny, pozostałe są
antyferromagnetyczne. Układy spinowe typu A, C i G składają się z uporządkowanych
ferromagnetycznie płaszczyzn, odpowiednio: {001}, {110} i {111}, sprzężonych wzajemnie
antyferromagnetycznie. W ustawieniu G moment magnetyczny każdego jonu manganu jest
zorientowany antyrównolegle do momentów swoich sześciu sąsiadów. W ustawieniu typu E
każdy jon manganu jest otoczony przez czterech sąsiadów o momentach magnetycznych
zorientowanych

antyrównolegle

i

dwóch

sąsiadów

o

momentach

magnetycznych

zorientowanych równolegle.
Występowanie poszczególnych typów struktur zależy od stopnia podstawienia x. Na
rysunku 5 przedstawiono wielkość momentu ferromagnetycznego układu La1-xCaxMnO3 w
funkcji stopnia podstawienia chemicznego x. Na rysunku tym możemy wyróżnić następujące
obszary:
−

x = 0 mamy związek wyjściowy LaMnO3, który zawiera tylko jony Mn3+ i temu związkowi

odpowiada ustawienie typu A, a więc LaMnO3 jest antyferromagnetykiem typu A.
−

x = 0,1 w sieci pojawiają się jony Mn4+ będące wynikiem podstawienia jonów Ca2+ za

jony La3+, jednocześnie niezerowa wartość namagnesowania spontanicznego wskazuje, że
pojawia się ferromagnetyzm.
−
−

x = 0,3 (ok. 30% jonów Mn4+) związek La0,7Ca0,3MnO3 jest ferromagnetykiem typu B.
dalsze podstawianie Ca za La powoduje stopniowy zanik ferromagnetyzmu i układ staje

się bardziej antyferromagnetyczny; dla x ≥ 0,5 uporządkowanie antyferromagnetyczne jest
dominujące aż do x = 1; jednocześnie następują przemiany układów spinowych z CE przez C
aż do G, dla drugiego związku wyjściowego CaMnO3.

Rys. 5. Zmiany namagnesowania (oś lewa, linia ciągła), przewodnictwa elektrycznego (oś prawa,
linia przerywana) oraz magnetycznego momentu spinowego (oś lewa, linia kreska–kropka)
przypadającego na jeden jon manganu w układzie La1- xCaxMnO3 w funkcji x. Literami oznaczono typy
struktur magnetycznych, tworzonych przez jony manganu [32].

Istnieje również zależność przewodnictwa elektrycznego od stopnia podstawienia x. Duże
przewodnictwo elektryczne pojawia się przy maksymalnym momencie ferromagnetycznym.
Przy dowolnym ułożeniu antyferromagnetycznym następuje spadek przewodnictwa
elektrycznego i materiał staje się izolatorem. W zależności od podstawienia możemy więc
otrzymać przewodnik elektryczny lub izolator.
Wzajemne niedopasowanie promieni jonowych powoduje dystorsję idealnej struktury
perowskitu, prowadząc do obrotów ośmiościanu tlenowego wzdłuż pewnych osi
krystalograficznych. W wyniku tego następuje zmiana idealnej struktury regularnej na inne
struktury krystalograficzne, o innych parametrach sieci i symetriach [32,33]. W wyniku,
następującego w przeciwfazie, obrotu oktaedrów tlenowych wokół osi [110] tworzy się
rombowa struktura typu O, charakteryzująca się następującymi zależnościami stałych sieci: a
< c / 2 < b. Powstanie symetrii typu O jest związane z efektem Jahna–Tellera, który
zachodzi tylko dla jonów Mn3+. Może również występować odkształcenie powodujące
powstanie struktury rombowej typu O’, w której oktaedry tlenowe rozszerzają się w jednym z
kierunków płaszczyzny ab i zmniejszają się wzdłuż kierunku c. Powstanie symetrii typu O’ (
c / 2 < a < b), podobnie jak typu O, jest związane z efektem Jahna–Tellera. Symetria
tetragonalna powstaje w wyniku obrotu oktaedrów tlenowych wokół osi [001]; podstawa
kwadratu zostaje zachowana (a = b), wzrasta natomiast parametr c i otrzymujemy a = b ≠ c.
−

Obrót oktaedrów tlenowych wokół osi [111] prowadzi do symetrii romboedrycznej R 3 c [32].
W zależności od podstawienia chemicznego w manganitach można otrzymać związki o
różnych

właściwościach

strukturalnych,

magnetycznych

i

elektrycznych.

W

celu

zobrazowania, jak wyżej wymienione właściwości zależą od stopnia podstawiania, a także
wzajemnie od siebie, tworzy się tzw. diagramy fazowe. Na rysunku 6 pokazano diagram
fazowy T – x dla układu La1-xCaxMnO3, gdzie przedstawiono zależności między strukturą,
uporządkowaniem magnetycznym, a przewodnictwem elektrycznym. Diagram fazowy
pokazuje

duże

bogactwo

faz

magnetycznych,

faz

elektronowych

i

struktur

krystalograficznych manganitów. Obszary o różnym uporządkowaniu magnetycznym,
różnych właściwościach elektrycznych i strukturalnych mogą współistnieć w jednym

krysztale. Udział poszczególnych faz może być regulowany przez temperaturę, pole
magnetyczne, ciśnienie i zmianę składu chemicznego.

Rys. 6. Diagram fazowy układu La1-xCaxMnO3. O’,O*,R – typy symetrii strukturalnych,
TN,TSP,TC,TCO,TOO,TJT,TOR – temperatury przejść fazowych, FM – ferromagnetyczny metal, FI –
ferromagnetyczny izolator, SG – szkło spinowe, A,CE,G,C – typy struktur magnetycznych [33].

Jedną z najważniejszych właściwości manganitów jest kolosalny magnetoopór,
oznaczający zmianę (spadek) oporności elektrycznej w funkcji przyłożonego pola
magnetycznego, nawet o kilka rzędów wielkości. W ogólności magnetoopór jest definiowany
w sposób następujący:
∆R
R (0) − R ( H )
=
R (0)
R (0)

(2)

gdzie: R(0) – opór elektryczny bez pola magnetycznego; R(H) – opór elektryczny w polu
magnetycznym.
Odkrycie zjawiska kolosalnego magnetooporu [1,2] sprawiło, że zaczęto rozważać
możliwości praktycznego zastosowania manganitów. Główną przeszkodą jest jednak
występowanie tego zjawiska w wąskim zakresie temperatur w pobliżu temperatury Curie (TC),
która z reguły jest niższa od temperatury pokojowej. Należy więc szukać związków o TC co
najmniej równej temperaturze pokojowej. Ciśnienie hydrostatyczne powoduje zbliżenie do
siebie atomów danego kryształu, co w konsekwencji prowadzi do zmiany stałej sieci i może

wywoływać strukturalną przemianę fazową lub może zmienić TC. W zależności od struktury
mamy

do

czynienia

z

różnymi

właściwościami

fizycznymi

(uporządkowaniem

magnetycznym i temperaturą magnetycznej przemiany fazowej). Przyłożone ciśnienie może
wpływać na zmianę uporządkowania magnetycznego i zmianę właściwości elektrycznych.

TN
(
K
)
P (kbar)
Rys. 7. Porównanie przebiegów zależności temperatury Néela od ciśnienia dla LaMnO3, CaMnO3
oraz YCrO3 [34].

Rysunek 7 pokazuje wpływ ciśnienia na temperaturę Nèela (TN) wybranych materiałów
tlenkowych, krystalizujących w strukturze perowskitu. Można zauważyć, że ciśnienie
podwyższa temperaturę krytyczną o kilka (CaMnO3, YCrO3), a nawet o kilkanaście kelwinów
(LaMnO3). To pokazuje, że pomiary namagnesowania pod ciśnieniem mogą być pożyteczne,
gdyż mogą wskazać, jak poprzez podstawienia chemiczne, czyli wykorzystując tzw. ciśnienie
chemiczne, można modyfikować w pożądany sposób właściwości tych materiałów (np.
podwyższyć TC).

2.2.2.Kobaltyty

Kobaltyty to związki krystalizujące w strukturze perowskitu, które powstają w wyniku
reakcji chemicznej między tlenkiem kobaltu i tlenkiem innego pierwiastka. Kobaltyty
charakteryzuje mieszana wartościowość, najczęściej Co3+ - Co4+. Jony kobaltu mogą istnieć w
trzech stanach spinowych: niskospinowym, średniospinowym i wysokospinowym (rys. 8).

stan spinowy

stan
nisko-spinowy

stan
wysoko-spinowy

Rys. 8. Stany spinowe jonów Co3+ i Co4+.

W stanie podstawowym (T = 0 K), jony Co3+ w LaCoO3 występują w stanie
niskospinowym i wszystkie elektrony obsadzają stany t2g, tak że wypadkowy moment
spinowy S = 0. Powyżej temperatury ok. 100 K jony Co3+ ulegają stopniowo przemianie
spinowej ze stanu niskospinowego do stanu średniospinowego. Przejście do wyższego stanu
stan
spinowego wymaga energii
potrzebnej na pokonanie przerwy energetycznej ΔC (rys. 2).
średnio-

Podwyższenie temperatury-spinowy
do pewnej wartości powoduje wzbudzenie cieplne elektronu do
jednego z orbitali eg i zmianę stanu spinowego. Możliwość zmiany stanu spinowego
występuje wyłącznie w kobaltytach. Wynika to z faktu, że w tych materiałach zysk
energetyczny wynikający z rozszczepienia podpowłoki 3d kobaltu przez pole krystaliczne
oktaedru tlenowego oraz zysk energetyczny wynikający z wewnątrzatomowego sprzężenia
wymiennego między spinami prowadzącego do konfiguracji spinowej przewidywanej przez
reguły Hunda, są porównywalne ze sobą oraz porównywalne z energią termiczną kBT. Z tego
względu zmiany stanu spinowego mogą występować nie tylko w wyniku zmiany temperatury,
ale także w wyniku zmiany ciśnienia.

Rys. 9. Diagram fazowy układu La1-xSrxCoO3. PS – paramagnetyczny półprzewodnik, PM –
paramagnetyczny metal, FM – ferromagnetyczny metal, SG – szkło spinowe, MIT – przemiana metal–
izolator, Tirr – temperatura, w której rozchodzą się krzywe ZFC i FC zależności M(T), linia ciągła
łącząca otwarte trójkąty (dla małych wartości x) wskazuje zależność temperatury przemiany stanu
niskospinowego do stanu średniospinowego w funkcji stopnia podstawienia x [35].

Podstawianie jonu Sr2+ za jon La3+ w LaCoO3 powoduje znaczną zmianę właściwości
magnetycznych. Już przy x = 0,01 zanika możliwość zmiany stanu spinowego (rys. 9). W
zakresie x = 0,01 – 0,18 w układzie La1-xSrxCoO3 dominuje uporządkowanie typu szkło
spinowe. Dla x = 0,18 przekroczony zostaje próg perkolacji i w zakresie x = 0,18 – 0,5 układ
wykazuje

właściwości

ferromagnetyczne

[35].

Temperatura

przejścia

od

stanu

uporządkowania magnetycznego do stanu nieuporządkowania zależy od stopnia podstawienia
x (rys. 9).
Faza szkła spinowego, występująca poniżej progu perkolacji, wynika z rywalizacji
pomiędzy antyferromagnetycznym oddziaływaniem nadwymiany a ferromagnetycznym
oddziaływaniem podwójnej wymiany (pomiędzy jonami o różnej wartościowości). Przy
niewielkich wartościach x w układzie dominują oddziaływania antyferromagnetyczne między
jonami Co3+. Dalszy wzrost x powoduje stopniowe zwiększanie się liczby jonów Co4+ i układ
dzieli się na dwie fazy: odrębne klastery, wewnątrz których mamy sprzężenie
ferromagnetyczne jonów Co3+ i Co4+ i osnowę z dominującymi oddziaływaniami
antyferromagnetycznymi Co3+ - Co3+. Klastery ferromagnetyczne rosną ze wzrostem x, a
wzajemna konkurencja pomiędzy obiema fazami prowadzi do uporządkowania typu szkło
spinowe. Przy x = 0,18 następuje perkolacja klasterów ferromagnetycznych i aż do x = 0,5 w
układzie dominują oddziaływania ferromagnetyczne Co3+ i Co4+, a materiały stają się

przewodnikami elektrycznymi [35]. Rysunek 10 przedstawia zależność stanu spinowego
jonów Co3+ i Co4+ od stopnia podstawienia x. W zakresie x = 0,2 – 0,7 jony Co3+ i Co4+
występują w konfiguracji średniospinowej.

Rys. 10. Stan spinowy jonów Co3+ i Co4+ w funkcji podstawienia x. Linia kropkowana odpowiada
stanom: średniospinowemu dla Co3+ i wysokospinowemu dla Co4+, linia ciągła – stanowi
średniospinowemu dla jonów Co obydwu wartościowości, linia przerywana odpowiada kombinacji:
jon Co3+ w stanie średniospinowym, jon Co4+ w stanie niskospinowym [35].

2.2.3.Ruteniany
Ruteniany są to tlenkowe związki rutenu krystalizujące w strukturze perowskitu, które
podobnie jak manganity i kobaltyty, mogą wykazywać uporządkowanie ferromagnetyczne
[15,16,18] i duży, ujemny magnetoopór [21,22]. Właściwości magnetyczne tych materiałów
tlenkowych wynikają z niezapełnionej podpowłoki 4d i silnie zależą od składu chemicznego.
Najbardziej znany z rutenowych materiałów tlenkowych, rutenian strontu (SrRuO3), jest
przykładem ferromagnetyka z niezapełnioną podpowłoką 4d. Bardziej rozciągłe orbitale

podpowłoki 4d, w porównaniu z orbitalami podpowłoki 3d, przyczyniają się do silnej
hybrydyzacji pomiędzy jonami Ru4+ i O2- prowadząc do ferromagnetyzmu pasmowego w tym
materiale. Ferromagnetyzm w SrRuO3 (TC = 160 K [15]), wynika z równoległego ustawienia
momentów magnetycznych elektronów w pasmie utworzonym przez stany t2g podpowłoki 4d.
Działanie pola krystalicznego, którego źródłem są jony tlenu, na jon Ru 4+ znacznie
przewyższa wewnątrzatomowe sprzężenie momentów magnetycznych (tzw. sprzężenie
Hunda), prowadząc do niskospinowego stanu jonu Ru4+ o momencie magnetycznym 2
μB/atom Ru [21,36]. Jak wykazały badania, SrRuO3 charakteryzuje się przewodnictwem
metalicznym i zredukowanym, w stosunku do teoretycznego, momentem magnetycznym (1,6
μB/atom Ru dla H = 300 kOe), co potwierdza pasmowy charakter ferromagnetyzmu tego
materiału [37]. Przewodnictwo elektryczne może wynikać z przeskoków elektronowych
pomiędzy jonami Ru4+. Różne podstawienia w pozycje A [37-42] lub M [43,44] rutenianu
strontu powodują drastyczne zmiany właściwości magnetycznych. Podstawienie La3+ za Sr2+
powoduje znaczne stłumienie ferromagnetyzmu, spowodowane osłabieniem hybrydyzacji
Ru–O. Temperatura Curie spada z 160 K dla SrRuO3 do 75 K dla La0,2Sr0,8RuO3 [42].
Podstawienie manganu w pozycję rutenu oznacza zastąpienie zdelokalizowanych elektronów
t2g jonu Ru4+ bardziej zlokalizowanymi elektronami t2g z podpowłoki 3d jonu Mn4+. Każdy
orbital podpoziomu t2g jonu Mn4+ jest obsadzony przez jeden elektron. Dalsze obsadzanie jest
możliwe tylko przy przeskoku elektronu t2g o spinie skierowanym w dół jonu Ru4+ do
nieobsadzonych stanów eg jonu Mn4+. Jest to energetycznie niekorzystne ze względu na
silniejsze niż w manganitach i kobaltytach oddziaływanie pola krystalicznego oktaedru
tlenowego na jon Ru4+. Elektrony t2g stają się wówczas bardziej zlokalizowane, powodując
osłabienie ferromagnetyzmu pasmowego i spadek TC do 121 K dla monokryształu
SrRu0,9Mn0,1O3 [25]. Dalsze podstawianie manganu za ruten (do x = 0,39) prowadzi do
uporządkowania typu szkło spinowe [25]. Podstawienie chromem powoduje wzrost TC do 188
K dla SrRu0,9Cr0,1O3 [43] ze względu na możliwość przeskoków elektronów z Ru4+ do Cr4+,
prowadzących do oddziaływania podwójnej wymiany [45-47]. Stwierdzono również spadek
namagnesowania w H = 70 kOe i T = 5 K wraz ze wzrostem zawartości chromu w układzie
SrRu1-xCrxO3, co zdaniem autorów pracy [45] wskazuje na antyferromagnetyczne sprzężenie
jonów rutenu i chromu.

3. Wpływ ciśnienia na właściwości fizyczne manganitów,
kobaltytów i rutenianów
3.1. Ściśliwość i moduł ściśliwości
Ściśliwość κ jest zdefiniowana jako zmiana pewnego elementu objętości ∂V, wywołana
zmianą ciśnienia ∂P w stałej temperaturze:

κ = −

1  ∂V 


V  ∂P T

[kbar -1 ]

(3)

Ściśliwość jest terminem dość rzadko spotykanym. Częściej, do określania właściwości
mechanicznych materiału używa się wielkości zwanej modułem ściśliwości, K, definiowanej
jako odwrotność ściśliwości. Dla ciśnienia P = 0 kbar, moduł ściśliwości K = K0. Szybkość
zmian modułu ściśliwości K0 pod wpływem ciśnienia określa parametr K’ o postaci:
K' =

∂ K0
∂P

(4)

3.2. Zależność właściwości magnetycznych, transportowych i strukturalnych
od ciśnienia.
Ciśnienie zewnętrzne można rozpatrywać jako dodatkowy parametr, stopień swobody,
który, oprócz temperatury i pola magnetycznego, pozwala na sterowanie właściwościami
magnetycznymi materiałów. Ciśnienie prowadzi do zmiany odległości między atomami, w
szczególności do zmiany tak kluczowych wielkości jak: długość wiązań M–O oraz kąt
wiązania θ, tworzony przez układ M–O–M. Jak zostanie pokazane w dalszej części pracy, od
długości wiązania M–O w kobaltytach silnie zależy rozszczepienie poziomów t2g i eg,
pozwalające na sterowanie stanami spinowymi jonu kobaltu. Z kolei kąt wiązania θ wpływa
na siłę oddziaływania podwójnej wymiany w perowskitowych materiałach tlenkowych.

3.2.1.Manganity
W ogólności właściwości magnetyczne i elektryczne manganitów są wrażliwe na ciśnienie
zewnętrzne, w szczególności w pobliżu progu perkolacji xC, tzn. takiego poziomu
podstawiania, przy którym ma miejsce przejście od zlokalizowanych nośników ładunku (x <
xC) do nośników zdelokalizowanych (x > xC) [48]. Badania wpływu ciśnienia na temperaturę
Curie (TC) dla monokryształów z układu La1-xCaxMnO3 (x = 0,18; 0,2; 0,22) [49,50] pokazały,
że zmiany TC pod wpływem ciśnienia są znacznie mniejsze dla x < xC niż powyżej progu

perkolacji. Wynika to z różnej natury oddziaływań magnetycznych w podanych zakresach x.
Dla x > xC dominuje oddziaływanie podwójnej wymiany, odpowiedzialne za ferromagnetyzm
i przewodnictwo elektryczne. Poniżej progu perkolacji ferromagnetyczne oddziaływanie
podwójnej wymiany zostaje zdominowane przez oddziaływanie nadwymiany, które sprawia,
że związki o x = 0,2 oraz x = 0,18 są izolatorami o sprzężeniu ferromagnetycznym. Różna
natura oddziaływań podwójnej wymiany i nadwymiany znajduje odzwierciedlenie w różnych
przebiegach zależności TC(P). Oddziaływania podwójnej wymiany są bardziej podatne na
ciśnienie niż oddziaływania nadwymiany [50]. W pracach [51-56] pokazano, iż przemiana do
uporządkowania ferromagnetycznego jest II rodzaju dla niewielkich wartości x i przechodzi w
przemianę I rodzaju dla x > xC. Podobny próg perkolacji (xC = 0,24 [57]) wykazuje układ
Pr1-xSrxMnO3. Wyniki badań magnetycznych i transportowych pod ciśnieniem dla tego układu
w pobliżu jego progu perkolacji (x = 0,22; 0,24 i 0,26, próbki monokrystaliczne)
przedstawiono w pracy [58]. Podobnie jak w przypadku La1-xCaxMnO3 [50], tu również
obserwuje się taką samą zmianę natury przemiany do stanu ferromagnetycznego w funkcji
zastępowania prazeodymu strontem. Przemiana II rodzaju dla x < xC przechodzi w przemianę
I rodzaju powyżej progu perkolacji. W dodatku współczynnik dTC/dP dla obydwu
wspomnianych układów jest dodatni w pobliżu ich progu perkolacji i nie wykazuje większych
zmian wartości aż do x = 0,3 [58]. Wyniki badań polikrystalicznych próbek układu
La1-xCaxMnO3 pod ciśnieniem, w zakresie tzw. domieszkowania elektronowego, x > 0,5,
zaprezentowano w pracy [59]. W stanie podstawowym, La0,1Ca0,9MnO3 składa się z faz o
uporządkowaniu antyferromagnetycznym typu G (G–AFM) i C (C–AFM) oraz z fazy
ferromagnetycznej, wydzielonej w fazie G–AFM. Składowa ferromagnetyczna okazała się
być bardzo wrażliwa na ciśnienie zewnętrzne. Dla P = 11 kbar namagnesowanie spontaniczne
podwaja się, co może oznaczać: wzrost objętości wydzieleń fazy ferromagnetycznej w
matrycy G–AFM (jako dowód przytoczono indukowany ciśnieniem wzrost przewodnictwa
elektrycznego i magnetooporu poniżej temperatury uporządkowania magnetycznego) oraz
wzrost kąta nachylenia (canting angle) momentów magnetycznych matrycy G–AFM
(wskazuje na to niewielki wkład fazy ferromagnetycznej do całkowitego namagnesowania
materiału). Histereza krzywych zależności oporności od pola magnetycznego oraz zależności
namagnesowania

od

pola

magnetycznego,

poniżej

temperatury

uporządkowania

magnetycznego, odzwierciedla współistnienie i konkurowanie ze sobą wydzieleń fazy
ferromagnetycznej i matrycy antyferromagnetycznej typu G. Związek o wyższej koncentracji
lantanu, La0,2Ca0,8MnO3, wykazuje prawie w całości uporządkowanie C–AFM, któremu
towarzyszy uporządkowanie orbitalne. Przyłożone ciśnienie praktycznie w ogóle nie wpływa,

zarówno na temperaturę Néela, jak i na temperaturę uporządkowania orbitalnego tego
związku. Pomiary oporności w funkcji temperatury wskazują, że wraz ze spadkiem
temperatury, mamy do czynienia z dwiema następującymi po sobie przemianami fazowymi:
do stanu uporządkowania orbitalnego (210 K), a następnie do fazy o uporządkowaniu C–
AFM (185 K) [59].
Dla związku wyjściowego CaMnO3 stwierdzono niewielki liniowy wzrost wartości
temperatury Néela, TN, pod wpływem ciśnienia [60,61] (0,48 K/kbar w zakresie ciśnień 0 –
11,5 kbar [61]). Efekt ten może być związany ze zmniejszeniem dystorsji rombowej
regularnej komórki elementarnej [60]. Inny najbardziej znany związek wyjściowy, LaMnO3,
wykazuje nieliniową zależność TN(P) poniżej 7 kbar; dla P = 7 kbar następuje przemiana
fazowa I rodzaju, po której obserwujemy dalszy wzrost TN w funkcji ciśnienia, z szybkością
0,55 K/kbar [34] (rys. 8).
W pracach [61-63] badano wpływ ciśnienia na właściwości magnetyczne i transportowe
próbek polikrystalicznych z układu CaMn1-xRuxO3 (x ≤ 0,5). Dla x = 0,1 już przy P = 9,5 kbar
[61] zaobserwowano niemal całkowity zanik fazy ferromagnetycznej. Dla x = 0,15 faza
ferromagnetyczna również zmniejsza objętość, lecz w mniejszym stopniu [61]. W materiale z
układu CaMn1-xRuxO3 dla x = 0,4 [62] również zaobserwowano tłumienie oddziaływań
ferromagnetycznych pod ciśnieniem, lecz efekt ten był słabszy niż w związkach z zawartością
rutenu poniżej 15%. Zauważono, iż wpływ ciśnienia na oddziaływania magnetyczne silnie
zależy od podstawiania rutenu za mangan (x). Przebieg temperaturowej zależności
namagnesowania wskazuje na istnienie, w niskich temperaturach, dwóch przemian fazowych:
z fazy paramagnetycznej do fazy o uporządkowaniu ferromagnetycznym (TC = 210 K, P = 0),
a następnie do fazy o uporządkowaniu antyferromagnetycznym (TN = 115 K, P = 0).
Oddziaływania ferromagnetyczne maleją pod ciśnieniem (spadek TC do 191 K dla P = 11
kbar), natomiast antyferromagnetyczne – wzrastają (wzrost TN do 131 K dla P = 11 kbar).
Tłumienie ferromagnetyzmu przez ciśnienie jest silniejsze w zakresie x ≤ 0,15, w którym
objętość fazy ferromagnetycznej gwałtownie wzrastała ze wzrostem x [62]. Otrzymane
wyniki [61,62] zostały zinterpretowane w oparciu o indukowaną ciśnieniem zmianę
wartościowości jonów manganu i rutenu według schematu Mn3+ + Ru5+ → Mn4+ + Ru4+,
prowadzącą do tłumienia oddziaływań podwójnej wymiany pomiędzy Mn3+ - Ru5+ oraz Mn3+ Mn4+ [61,62]. W pracy [63] wykonano pomiary magnetyczne pod ciśnieniem dla x ≤ 0,5. Dla
materiałów x = 0,3 i 0,5 otrzymano zależność M(T), jakościowo podobną do tej obserwowanej
dla x = 0,4 [62]. W przypadku związku x = 0,1 otrzymano dodatnią wartość paramagnetycznej
temperatury Curie nawet dla P = 10 kbar, co zdaniem autorów pracy wskazuje na zanik

oddziaływań ferromagnetycznych dalekiego zasięgu i utrzymanie ferromagnetycznych
oddziaływań krótkozasięgowych w klasterach. Wartość bezwzględna współczynnika
ciśnieniowego –dM0/dP maleje liniowo ze wzrostem x. Można to wytłumaczyć przez
założenie, iż zmiany wartościowości jonów Ru i Mn zachodzą głównie na granicy faz:
ferromagnetycznej i antyferromagnetycznej. Wzrost klasterów ferromagnetycznych ze
wzrostem x jest połączony ze zmianą ich energii magnetycznej i magnetoelastycznej oraz
odkształceniem sieci. Im mniejsze x, tym mniejsze klastery i tym większy stosunek ich
powierzchni do objętości. Można tym wytłumaczyć większy spadek namagnesowania
obserwowany dla związków x = 0,1 i 0,15 w porównaniu ze zmianami dla związków o
większej zawartości rutenu, x [63].
W roku 2001 ukazały się, niemal równolegle, dwie prace [64,65], w których
przedstawiono wpływ ciśnienia na właściwości strukturalne związku wyjściowego LaMnO3.
W pracy [64] w zakresie ciśnień do 70 kbar stwierdzono zmniejszenie się pod wpływem
ciśnienia dystorsji rombowej oktaedrów MnO6 w skali globalnej. Ściśliwość oktaedrów jest
prawie izotropowa. Efekt Jahna–Tellera utrzymuje się aż do maksymalnego zastosowanego
ciśnienia. Dodatkowa analiza widma dyfrakcyjnego zmierzonego pod ciśnieniem 80 kbar
wykazała istnienie nowej fazy, która w opinii autorów pracy może być związana z tłumieniem
efektu Jahna–Tellera w zakresie P = 70–80 kbar. Zbadano również właściwości magnetyczne
pod ciśnieniem. Stwierdzono wzrost temperatury Néela w funkcji ciśnienia (0,32 K/kbar).
Uporządkowanie typu A jest zachowane, z silniejszymi oddziaływaniami między jonami Mn,
wynikającymi z krótszych wiązań Mn–O i większych kątów wiązań Mn–O–Mn [64]. Z kolei
Loa ze współpracownikami [65] w swoich badaniach strukturalnych LaMnO3 zastosowali
znacznie większy zakres ciśnień (do 400 kbar) i, wykorzystując wyniki pomiarów
transportowych i spektroskopii optycznej, powiązali zmiany struktury krystalicznej pod
ciśnieniem ze zmianami w strukturze elektronowej. Wzrost ciśnienia od 0 do 180 kbar
prowadził do tłumienia efektu Jahna–Tellera oraz zaniku uporządkowania orbitalnego. Dane
strukturalne wskazują na osłabienie stopnia dystorsji rombowej ze wzrostem ciśnienia.
Związek ten jest izolatorem aż do ok. 320 kbar, gdzie następuje przejście do fazy metalicznej.
Jest to spowodowane zmniejszaniem się długości wiązania Mn–O oraz wspomnianej dystorsji
oktaedrów MnO6, która prowadzi do zwiększenia szerokości pasma, tworzonego przez
orbitale eg i większej delokalizacji elektronów w tym pasmie. W zakresie ciśnień 180 – 320
kbar LaMnO3 jest izolatorem bez uporządkowania orbitalnego i efektu Jahna–Tellera.
Wyznaczony moduł ściśliwości dla LaMnO3 wyniósł 1080(±20) kbar, natomiast wartość K' =
8,5(±0,4). Do 400 kbar struktura rombowa jest stabilna [65]. W nieco późniejszej pracy [66]

przedstawiono wyniki pomiarów temperatury Néela w funkcji ciśnienia oraz ściśliwości C
rodziny AMnO3 (A = Ca, Sr, Sm, Pr). Wartości ściśliwości dla CaMnO 3, SrMnO3 oraz
LaMnO3 (wyznaczona na podstawie wyników uzyskanych przez Pinsarda–Gaudarta i innych
[64]) są porównywalne ze sobą, z kolei ściśliwości dla SmMnO3 i PrMnO3 są mniejsze (o ok.
0,1 w jednostkach 10-3 kbar-1) od ściśliwości trzech wyżej wymienionych związków. Dla
wszystkich badanych związków stwierdzono systematyczny wzrost ściśliwości wraz ze
wzrostem temperatury Néela [66].

3.2.2.Kobaltyty
Asai ze współpracownikami [67] zmierzyli wpływ ciśnienia zewnętrznego na temperaturę
przemiany stanu niskospinowego do stanu średniospinowego (100 K) w LaCoO3. Przyłożenie
ciśnienia powodowało wzrost rozszczepienia ΔC pomiędzy stanami t2g i eg, co powodowało
wzrost temperatury przejścia ze stanu niskospinowego do stanu średniospinowego ze
wzrostem ciśnienia. Większe rozszczepienie ΔC pomiędzy stanami t2g i eg ogranicza
możliwość zmiany stanu spinowego, a także przeskoków elektronów, które przyczyniają się
do

powstania

przewodnictwa

elektrycznego

i

ferromagnetyzmu.

Masuda

ze

współpracownikami [68] zaobserwowali pojawianie się, pod wpływem ciśnienia, anomalii
oporności w niskiej temperaturze w związku Pr0,7Ca0,3CoO3, co – w ich opinii – może
wskazywać na przemianę fazową. W pracy [69] zauważono, że przyłożenie ciśnienia
indukowało przemianę fazową ze stanu przewodzącego do izolującego w Pr0,8Ca0,2CoO3,
podczas gdy w warunkach ciśnienia atmosferycznego, tego rodzaju przemiana nie jest
obserwowana [69]. W ferromagnetycznym, przewodzącym monokrysztale La0,82Sr0,18CoO3
indukowanemu ciśnieniem powstawaniu stanu izolującego towarzyszył także spadek
momentu magnetycznego i temperatury Curie. Związane to było z przemianą ze stanu
średniospinowego jonu Co3+ do stanu niskospinowego. Ciśnienie zwiększało rozszczepienie
ΔC stanów t2g i eg, tłumiąc w ten sposób przeskoki elektronowe między jonami Co 3+ i Co4+,
odpowiedzialne

za

przewodnictwo

elektryczne

i

ferromagnetyzm

[70].

Fita

ze

współpracownikami [71] badali wpływ ciśnienia na uporządkowanie magnetyczne w
monokryształach i polikryształach układów La1-xCaxCoO3 i La1-xSrxCoO3 (x ≤ 0,3). Stwierdzili
oni, że przyłożone ciśnienie tłumi silnie ferromagnetyzm oraz zmniejsza objętość fazy
ferromagnetycznej w układzie lantanowo–wapniowym. Spadek efektywnego momentu

spinowego S wskazuje na tłumienie oddziaływań podwójnej wymiany poprzez zwiększenia
rozszczepienia ΔC stanów t2g i eg jonu kobaltu, co prowadzi do tłumienia przeskoku
elektronów eg. Wpływ ciśnienia na magnetyzm w układzie lantanowo–strontowym jest
bardziej złożony i zależy od stopnia podstawienia. Ciśnienie wzmacnia ferromagnetyzm w
zakresie dominacji fazy szkła spinowego (x < 0,2 ), a także w zakresie dominacji oddziaływań
ferromagnetycznych dalekiego zasięgu (x > 0,2), natomiast dla x = 0,2 (próg perkolacji),
oddziaływania ferromagnetyczne są osłabiane przez ciśnienie. Zdaniem autorów pracy [71],
takie zachowanie może być wynikiem nieciągłego zmniejszenia długości wiązań Co–O dla
zawartości strontu, odpowiadającej progowi perkolacji. W pracy [72] badano wpływ ciśnienia
na strukturę związku wyjściowego LaCoO3 w temperaturze pokojowej. Dla tego związku
otrzymano mniejszą wartość modułu ściśliwości (K0 = 1500(±20) kbar dla K’ = 4), w
porównaniu z innymi tlenkami, krystalizującymi w strukturze o symetrii romboedrycznej.
Dodatkowo wartość ta znacznie odbiega od przewidywanej przez model Corneliusa–
Schillinga (1800 kbar) [73]. Zaobserwowano także zmianę ściśliwości poszczególnych
wiązań (CLa-O1, CLa-O2, CLa-O3 oraz CCo-O) w pobliżu 40 kbar. Poniżej 40 kbar ściśliwość wiązania
Co-O jest znacznie wyższa (CCo-O = 4,8·10-4 kbar-1) niż przy ciśnieniu wyższym od 40 kbar
(CCo-O = 1,2·10-4 kbar-1). Zdaniem autorów pracy [72], powodem takiego zachowania wiązania
Co-O pod ciśnieniem jest indukowane ciśnieniem stopniowe przechodzenie jonów Co 3+ ze
stanu średniospinowego do stanu niskospinowego w zakresie ciśnień do 40 kbar. Wynika to
ze zwiększenia rozszczepienia ΔC stanów t2g i eg jonu Co3+. Powyżej 40 kbar otrzymano
stabilną fazę z jonami Co3+ w stanie niskospinowym [72]. W pracy [74] otrzymano mniejszą
wartość modułu ściśliwości (K0 = 1220(±30) kbar, K’ = 4) dla LaCoO3. Nie stwierdzono
przejścia wszystkich jonów Co3+ do stanu niskospinowego w zakresie ciśnień do 70 kbar i
tym autorzy pracy [74] tłumaczą mniejszą wartość K0 dla LaCoO3 w porównaniu z K0
otrzymanym w pracy [72]. Obecność jonów Co3+ o większej wartości spinu niż w stanie
niskospinowym jest odpowiedzialna za małą wartość K0 dla LaCoO3. Dodatkowo, wolniejsze
niż zaobserwowane w pracy [72] przechodzenie jonów Co3+ do stanu niskospinowego w
funkcji ciśnienia sugeruje wartość współczynnika K’ bliską 1, zamiast typowej dla sieci
sprężystej wartości w granicach 4–6 [74]. Faza romboedryczna w LaCoO3 jest stabilna aż do
najwyższych użytych ciśnień. Większe wartości K0 zaobserwowano dla PrCoO3 (K0 =
1680(±20) kbar, K’ = 4, P = 0 – 45 kbar) oraz NdCoO3 (K0 = 1940(±40) kbar, K’ = 4, P = 0 –
64 kbar). Obydwa związki wykazują strukturalne przejście fazowe I rodzaju od symetrii
rombowej do symetrii romboedrycznej; w przypadku PrCoO3 dla P = 45 kbar, natomiast w
przypadku NdCoO3 dla P = 64 kbar. Większe wartości K0 dla PrCoO3 i NdCoO3, w

porównaniu z wartością K0 dla LaCoO3, są związane z obecnością mniejszej liczby jonów w
stanie spinowym wyższym niż stan niskospinowy [74]. W pracy [70] otrzymano wartość
modułu ściśliwości (K0 = 1580(±80) kbar dla K’ = 5(1)) dla związku La0,82Sr0,18CoO3. Nie
zaobserwowano strukturalnej przemiany fazowej.

3.2.3.Ruteniany
Istnieje jedna praca dotycząca wpływu ciśnienia na właściwości magnetyczne i
transportowe rutenianów objętościowych. Neumeier ze współpracownikami [75] badali
wpływ ciśnienia na temperaturę Curie w SrRuO3. Zaobserwowano spadek TC ze wzrostem
ciśnienia do 61 kbar, co wskazywało na osłabienie oddziaływań ferromagnetycznych.
Autorzy zauważyli także jakościową zgodność pomiędzy zależnością TC(P) dla ciśnienia
zewnętrznego w SrRuO3 [75], a zależnością TC(P) dla ciśnienia wewnętrznego dla
Ca1-xSrxRuO3, przy wzroście zawartości wapnia [38]. Pod ciśnieniem hydrostatycznym badano
również monokrystaliczną warstwę epitaksjalną SrRuO3, naniesioną na podłoże SrTiO3 [76].
Autorzy pracy [76] stwierdzili spadek temperatury Curie z szybkością 0,59 K/kbar w
pomiarach prowadzonych w zakresie ciśnień do 130 kbar. Powyżej 130 kbar wartość
temperatury Curie jest stała i wynosi 77 K.

4. Cel i metodyka badań
Przedstawione rozważania wskazują na silny wpływ struktury krystalicznej na
właściwości magnetyczne wszystkich trzech grup dyskutowanych związków. Symetria
komórki elementarnej zależy od dystorsji oktaedrów tlenowych. Właściwości magnetyczne i
strukturalne silnie zależą od składu chemicznego, temperatury, pola magnetycznego oraz
ciśnienia. Skład chemiczny może być regulowany poprzez podstawienia chemiczne w
pozycje A i M, a także przez zmianę liczby wakansów tlenowych. Oprócz wpływu na
magnetyzm i strukturę, podstawienia wywołują tzw. ciśnienie chemiczne.

Celem pracy jest określenie wpływu ciśnienia zewnętrznego na właściwości magnetyczne
i strukturę wybranych kobaltytów, rutenianów i manganitów, w szczególności, zbadanie
korelacji pomiędzy zmianami struktury, właściwości mechanicznych (moduł ściśliwości) i
magnetycznych (temperatura Curie – TC, stany spinowe jonów Co, pole koercji,
namagnesowanie spontaniczne – M0, pozostałość magnetyczna) zachodzącymi pod wpływem
ciśnienia zewnętrznego. Ciśnienie można rozpatrywać jako dodatkowy stopień swobody,
obok temperatury i pola magnetycznego, pozwalający na sterowanie właściwościami
fizycznymi materiałów. Zbadanie wpływu ciśnienia na właściwości magnetyczne umożliwia
lepsze zrozumienie mechanizmów fizycznych, odpowiedzialnych za zjawiska obserwowane
w materiałach tlenkowych.
Wyznaczenie wartości modułu ściśliwości (K0) z obliczeń teoretycznych i danych
doświadczalnych dla związku wyjściowego CaMnO3 miało na celu wyjaśnienie rozbieżności
pomiędzy wartościami K0 (eksperymentalnymi i teoretycznymi) wyznaczonymi wcześniej.
Pokazano również zależność K0 od liczby wakansów tlenowych dla serii związków CaMnO3-δ.
W pracy zbadano kobaltyty z różnym stopniem podstawienia strontu w miejsce lantanu
oraz z różną stechiometrią tlenu. Parametrem, który określa wzajemny stosunek jonów Co3+ i
Co4+ i jednocześnie uwzględnia stopień podstawienia i stechiometrię tlenu jest średnia
wartościowość jonu kobaltu (vCo). Związki o identycznej vCo powinny wykazywać podobne
właściwości magnetyczne, ponieważ mają identyczny stosunek ilościowy jonów Co3+ i Co4+.
W pracy podjęto próbę korelacji zmian temperatury Curie pod wpływem ciśnienia
(współczynnik dTC/dP) ze zmianami vCo, w celu stwierdzenia, czy vCo jest podstawowym
czynnikiem, kontrolującym właściwości magnetyczne. Badania magnetyczne kobaltytów
miały na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak stechiometria tlenu wpływa na
przesunięcie progu perkolacji w układzie La1-xSrxCoO3-δ. Badania związku wyjściowego
LaCoO3 wykazały istnienie korelacji pomiędzy wartością modułu ściśliwości i stanem
spinowym jonu Co3+. W niniejszej pracy podjęto próbę stwierdzenia, czy taka sama korelacja
pomiędzy modułem ściśliwości a stanem spinowym jonów Co3+ i Co4+ istnieje w przypadku
LaCoO3 z podstawieniem strontu za lantan w pozycji A i odstępstwem od stechiometrii tlenu.
Pierwiastki podstawieniowe w SrRuO3, wywołują ciśnienie chemiczne, prowadząc do
zmian w strukturze krystalicznej i wpływając na hybrydyzację Ru – O, a tym samym na
ferromagnetyzm. Stopień dystorsji rombowej w SrRuO3 może być regulowany przez ciśnienie
zewnętrzne lub przez podstawienia chemiczne. Model Wohlfartha dla ferromagnetyków
pasmowych przewiduje spadek temperatury Curie pod wpływem ciśnienia, dodatkowo
istnieje korelacja pomiędzy wartością temperatury Curie dla P = 0 kbar a wartością

współczynnika dlnTC/dP, mianowicie wartość dlnTC/dP powinna być tym większa im niższa
jest wartość TC dla P = 0 kbar. Model Wohlfartha zakłada również korelację wartości
współczynników dlnTC/dP i dlnM0/dP. Badania magnetyczne pod ciśnieniem przeprowadzono
dla związków różniących się właściwościami magnetycznymi wskutek różnych podstawień w
pozycjach A i M. SrRuO3 posłużył jako materiał referencyjny. Sprawdzono zgodność ww.
współczynników z przewidywaniami modelu Wohlfartha dla wszystkich zbadanych
związków. Porównano również wpływ ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego na
właściwości magnetyczne rutenianów.

4.1.Badane związki oraz technologia ich wytwarzania
W pracy badano trzy grupy materiałów: manganity, kobaltyty i ruteniany. Wszystkie
materiały były polikrystaliczne. Miały one następujące składy chemiczne:
−

Manganity: CaMnO3

−

Kobaltyty:

La0,33Sr0,67CoO2,85;

La0,5Sr0,5CoO2,89;

SrCoO2,88;

La0,33Sr0,67CoO3;

La0,5Sr0,5CoO3;
−

Ruteniany: SrRuO3; SrRu0,9Mn0,1O3; SrRu0,9Cr0,1O3; La0,2Sr0,8RuO3
Dla kobaltytów zostały przeprowadzone badania magnetyczne i strukturalne pod

ciśnieniem. Z kolei dla rutenowych materiałów tlenkowych przeprowadzono jedynie badania
magnetyczne, natomiast dla związku manganitowego – jedynie badania strukturalne.
Manganitowy materiał tlenkowy został wykonany w Laboratoire CRISMAT, Universite
de Caen (Caen, Francja) w grupie kierowanej przez prof. Bernarda Raveau. Do wytworzenia
związku CaMnO3 użyto tlenków CaO i Mn2O3, które były na przemian kruszone i
podgrzewane do 1300 ºC bez użycia atmosfery ochronnej. Bardziej szczegółowy opis można
znaleźć w pracy [77].
Kobaltyty i ruteniany wykonano w Physics Department, Northern Illinois University
(DeKalb, Stany Zjednoczone) w grupie kierowanej przez prof. Bogdana Dąbrowskiego. Do
przygotowania jednofazowych, polikrystalicznych kobaltytów wykorzystano tradycyjną
reakcję w stanie stałym. Związki La2O3, SrCoO3, i Co3O4 o odpowiednich stosunkach
molowych zostały zmieszane, kilkakrotnie rozdrobnione, a następnie wygrzane w powietrzu
w temperaturach 800–1000 ºC. Następnie materiały zostały ściśnięte w granule i wygrzane w
1100–1120 ºC. Otrzymanie jednofazowego związku SrCoOx, wymaga szybkiego jego

schłodzenia z wysokich temperatur na płytce miedzianej. Związki o różnej zawartości tlenu
zostały otrzymane przez dodatkowe wygrzewanie w tlenie (SrCoO2,88) lub w powietrzu pod
ciśnieniem, po czym materiały oziębiano w ciekłym azocie. Zawartość tlenu w tych
związkach mierzono z zastosowaniem metody termograwimetrycznej.
Jednofazowe, polikrystaliczne materiały rutenowe zostały otrzymane przy zastosowaniu
tradycyjnej metody otrzymywania materiałów ceramicznych [78]. Sproszkowana mieszanina
związków SrCoO3 i RuO2, wstępnie wygrzana w 600 ºC, została uformowana w granule i
wygrzana w powietrzu oraz w argonie w różnych temperaturach do 1150 ºC. Pomiędzy
wygrzewaniami, mieszaninę poddano kilkakrotnemu mieleniu. Następne wyżarzanie
przeprowadzono w czasie około 20 h, z zastosowaniem przepływu tlenu, powietrza i argonu
w temperaturach 950–1150 ºC oraz w tlenie pod ciśnieniem 600 atm.

4.2.Badania magnetyczne pod ciśnieniem
Badania magnetyczne polegały na pomiarze namagnesowania w funkcji temperatury w
stałym polu magnetycznym, M(T,H=const), oraz namagnesowania w funkcji pola
magnetycznego

w

stałej

temperaturze

M(H,T=const),

dla

wybranych

ciśnień

hydrostatycznych z zakresu od 0 (1 atm) do 12 kbar. Badania zostały wykonane w Instytucie
Fizyki PAN za pomocą magnetometru z drgającą próbką (model PAR 4500). Przeprowadzone
zostały w zakresie temperatur 4,2 – 290 K, w polu magnetycznym do 16 kOe. Zależność
namagnesowania od temperatury, M(T), mierzono przy użyciu procedur zero field cooling
(ZFC) i field cooling (FC). Pierwsza z nich polegała na schłodzeniu próbki w polu zerowym
do niskiej temperatury, przyłożeniu pola magnetycznego i pomiarze w trakcie ogrzewania do
temperatur powyżej temperatury przejścia fazowego. W procedurze FC próbka była
schładzana do niskich temperatur w takim samym niezerowym polu jak w pomiarze ZFC.
Zależność namagnesowania od pola M(H) była mierzona po uprzednim schłodzeniu próbki w
maksymalnym polu magnetycznym H = 16 kOe (FC). W pomiarach tych wykorzystano
komorę ciśnieniową wykonaną z niemagnetycznego stopu Cu–Be (98% Cu) [79]. Schemat
takiej komory przedstawia rys. 11a. Komora ma wysokość ok. 55 mm (licząc od czubka
dokręconej do końca nakrętki do dna wnętrza komory) i średnicę wewnętrzną – 1,42 mm.

a)

Rys. 11. Komora ciśnieniowa Cu–Be i jej elementy konstrukcyjne: (a) schemat, (b) zdjęcie, po

b)

nakrętka

lewej od góry: nakrętka i korpus komory, po prawej od góry: tłok z gumką, walec, próbka, walec,
czujnik cynowy. (Fot. M. Barański)

Oprócz próbki w komorze znajdują się dodatkowe elementy, takie jak: kawałek cyny,
tłok

pełniący rolę manometru, oraz mały walec wykonany ze stopu Cu–Be, umożliwiający
guma

przyłożenie maksymalnego możliwego ciśnienia (przeważnie dodaje się jeszcze drugi walec).
próbkawykonanym również ze stopu Cu–Be. W badaniach
Całość jest ściśnięta tłokiem,
mały walec

zastosowano dwa ośrodki przenoszące ciśnienie: mieszaninę oleju i nafty oraz mieszaninę
czujnik cynowy

oleju i silikonu. Ciśnienie było przykładane w temperaturze pokojowej. Zależność ciśnienia
korpus komory

od temperatury może być wyrażona równaniami podanymi przez Thompsona [80]:
P (T ) = P (0) + α T

dla T ≤ 90 K

P (T ) = P (90K ) + 0,012(T − 90) dla T > 90 K

[kbar]

(5a)

[kbar]

(5b)

gdzie: T – temperatura [K], P(T) – ciśnienie w T ≠ 0 K [kbar], P(0) – ciśnienie w T = 0 K
[kbar], P(90 K) – ciśnienie w T = 90 K [kbar], α – współczynnik zdefiniowany jako zmiana
ciśnienia ∂P wywołana zmianą temperatury ∂T:

α ≡

∂P
∂T

[kbar/K]

(6)

Zależność współczynnika α od ciśnienia P(T = 0 K) pokazano na rys. 12.

Rys. 12. Zależność współczynnika α od ciśnienia w T = 0 K w zakresie T ≤ 90 K [80].

Pomiar ciśnienia przeprowadzano w niskich temperaturach (poniżej 5 K), przy użyciu
czujnika cynowego. Temperatura przejścia fazowego cyny w stan nadprzewodnictwa zależy
od wartości przyłożonego ciśnienia hydrostatycznego. Zależność ta może być opisana
następującym wzorem empirycznym:
TC ( Sn) = 3,73232 − 0,04753 ⋅ P + 3,50303 ⋅ 10 − 5 ⋅ P 2 + 3,09149 ⋅ 10 − 5 ⋅ P 3 − 1,59454 ⋅ 10 − 6 ⋅ P 4
gdzie: TC – temperatura krytyczna cyny [K]; P – przyłożone ciśnienie [kbar]
Wartość ciśnienia była określana po uprzednim wyznaczeniu temperatury krytycznej
cyny. Na podstawie wyżej wymienionej zależności dla ciśnienia atmosferycznego, TC = 3,73
K, natomiast dla P = 12 kbar, TC spada do ok. 3,2 K.
Magnetyczne badania pod ciśnieniem pozwoliły na określenie zmian temperatury
przejścia fazowego TC, i namagnesowania spontanicznego M0, a także pozostałości
magnetycznej MR i pola koercji HC pod wpływem ciśnienia. Zmiany te zostały
scharakteryzowane przez współczynniki ciśnieniowe: dTC/dP, dM0/dP, dMR/dP i dHC/dP.

4.3. Badania strukturalne pod ciśnieniem
Badania strukturalne pod ciśnieniem wykonano w ośrodku DESY/Hasylab w Hamburgu
na linii pomiarowej F2.1, przy wykorzystaniu prasy typu MAX80 i promieniowania
rentgenowskiego emitowanego z synchrotronu. Padająca na próbkę wiązka promieniowania
pozwala na obserwacje zmian stałych sieci i strukturalnych przejść fazowych w funkcji
ciśnienia oraz temperatury. Wykorzystano dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego w
trybie energodyspersyjnym (EDXRD – energy-dispersive X-ray diffraction) [81-83].

Technika ta wykorzystuje wiązkę promieniowania o szerokim zakresie energetycznym (tzw.
wiązkę białą), która padając na badaną próbkę, zostaje przez nią ugięta pod niewielkim,
stałym kątem i następnie zarejestrowana przez detektor (rys. 13,14). Dyfrakcja dla stałego
kąta γ od rodziny równoległych płaszczyzn krystalograficznych o danej odległości
międzypłaszczyznowej d zachodzi dla energii spełniających równanie Bragga o postaci
podanej przez Cole’a [84]:
E=

6,199
d sin γ

(7)

gdzie: E – energia wiązki pierwotnej [keV], d – odległość międzypłaszczyznowa [Å], γ – kąt
ugięcia wiązki pierwotnej [stopnie]
Wynikiem pomiaru były widma rozproszonego promieniowania rentgenowskiego dla
kolejnych ciśnień z zakresu od 0 do ok. 50 kbar.

Rys. 13. Schemat układu pomiarowego do wysokociśnieniowych pomiarów rentgenowskich, 1 – górne
kowadło ściskające, 2 – dolne kowadło ściskające.

B
C
A

Rys. 14. Zdjęcie układu pomiarowego do wysokociśnieniowych pomiarów rentgenowskich
przedstawionego schematycznie na rys.13. A – wiązka pierwotna, B – próbka, C – detektor (Fot. R.
Minikayev).

Rys. 15. Schemat ułożenia części składowych kostki zastosowanej do badań ciśnieniowo –
temperaturowych.

Rys. 16. Kowadło wolframowe oraz części składowe kostki zastosowanej do badań ciśnieniowo –
temperaturowych, od lewej: kostka z wydrążonym centralnie otworem, pierścień miedziany, pyrofylit,
dysk grafitowy, grzejnik grafitowy, rurka z heksagonalnego BN, do której wkładana jest próbka oraz
korundowa izolacja termopary. (Fot. R. Minikayev)

Badane związki były umieszczane w sześciennej kostce o boku 8 mm, wykonanej z
amorficznego boru związanego żywicą epoksydową. Zastosowana kostka umożliwia również
wykonywanie badań strukturalnych w funkcji temperatury (od 30 do ok. 1500 ºC). Bor, jako
lekki materiał, słabo absorbuje promieniowanie rentgenowskie. Rysunek 15 pokazuje schemat
ułożenia poszczególnych warstw w kostce, a rysunek 16 – wygląd kostki, jej części

składowych i jednego z kowadeł wolframowych. W kostce, oprócz warstwy badanego
związku o grubości ok. 0,3 mm, umieszcza się również w odpowiedniej kolejności
następujące elementy: miedziany pierścień kontaktowy, wypełniony wewnątrz materiałem
izolacyjnym – pyrofylitem, dysk grafitowy pełniący rolę kontaktu, pierścień grafitowy,
służący jako grzejnik, rurkę z azotku boru o strukturze heksagonalnej (hBN), do której należy
włożyć warstwę badanego związku i warstwę NaCl, oddzielone od siebie i od dysku
grafitowego warstwą hBN. Heksagonalny azotek boru jest obojętny chemicznie i wytrzymuje
działanie temperatur wyższych niż 1500 ºC, zapobiegając reakcjom chemicznym, które mogą
zajść pod wpływem podwyższonego ciśnienia lub temperatury, między poszczególnymi
warstwami materiałów. W przypadku prowadzenia pomiarów w temperaturach powyżej
30°C, do centrum kostki, poprzez jej boczną krawędź, za pomocą cienkiej korundowej rurki,
należy wprowadzić termoparę. Każdy z badanych związków (w postaci proszku) został
zmieszany z proszkiem NaCl, pełniącym jednocześnie dwie funkcje: ośrodka przenoszącego
ciśnienie i miernika ciśnienia. Ciśnienie było wyznaczane, na podstawie zmian stałej sieci
NaCl, przy użyciu równania stanu Deckera [85]. Cała kostka była ściskana przez sześć
kowadeł wolframowych, ustawionych symetrycznie (rys. 17).

Rys. 17. Kostka z próbką w środku, ściskana kowadłami wolframowymi z sześciu stron. Widoczne są
cztery kowadła boczne, piąte (niewidoczne) znajduje się na dole. (Fot. J. Nowak)

Wszystkie pomiary zostały wykonane w temperaturze 30(±2) °C, więc do kostki nie
montowano termopary. Przeprowadzone pomiary pozwoliły na wyznaczenie zależności
względnej objętości komórki elementarnej od ciśnienia. Zależność opisano równaniem stanu

Bircha–Murnaghana [86], po dopasowaniu współczynników tego równania do danych
eksperymentalnych za pomocą programu EOS [87]. Pozwoliło to na wyznaczenie modułu
ściśliwości K0. Równanie stanu Bircha–Murnaghana trzeciego rzędu jest postaci:
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gdzie: P – ciśnienie [kbar], K0 – moduł ściśliwości dla P = 0 [kbar], V0 – objętość komórki
elementarnej dla P = 0 [Å3], V – objętość komórki elementarnej dla P ≠ 0 [Å3], K’ – pierwsza
pochodna modułu ściśliwości K0 względem ciśnienia o postaci wyrażonej wzorem (4) (str.
15).
Równanie Bircha–Murnaghana opisuje najbardziej znany model ściskania kryształów,
który zakłada wzrost modułu ściśliwości pod wpływem ciśnienia, tzn. im bardziej kryształ
jest ściskany, tym bardziej opiera się temu ściskaniu. Szybkość wzrostu K0 pod wpływem
ciśnienia opisuje parametr K’, pełniący (z reguły) rolę parametru dopasowania, który musi
być różny od zera i dodatni. Zmienne V, V0 i P wyznacza się z danych eksperymentalnych.
Wykorzystując powyższe zmienne oraz ustaloną wartość K’ otrzymuje się zależność
względnej objętości komórki elementarnej od ciśnienia opisaną równaniem (8). W
obliczeniach ustalono K’ = 4, zatem zależności względnej objętości komórki elementarnej od
ciśnienia dla wszystkich badanych związków są opisane równaniem stanu Bircha–
Murnaghana drugiego rzędu o postaci:
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Przed rozpoczęciem badań strukturalnych w funkcji ciśnienia w Hamburgu, w Instytucie
Fizyki PAN wykonano analizę fazową związków na dyfraktometrze X’Pert PRO MPD w celu
zapoznania się z ich składem fazowym oraz strukturą krystaliczną pod ciśnieniem
atmosferycznym. W analizie tej wykorzystano dyfrakcję w trybie kątowodyspersyjnym.

4.4. Badania podatności magnetycznej metodą zmiennoprądową
Badania podatności magnetycznej metodą zmiennoprądową (tzw. podatności ac) zostały
wykonane w Instytucie Fizyki PAN przy użyciu komercyjnego zestawu pomiarowego typu
PPMS (Physical Property Measurement System) wyprodukowanego przez firmę Quantum
Design. Wynikiem

przeprowadzonych

badań było

wyznaczenie zależności

części

rzeczywistej oraz części urojonej podatności ac od temperatury, dla różnych częstotliwości i
amplitud pola zmiennego χ’, χ’’(T, f, HAC). Wszystkie pomiary zostały przeprowadzone przy
ciśnieniu atmosferycznym, w zakresie temperatur 5 – 260 K.
Badane próbki były poddawane działaniu zmiennego w czasie pola magnetycznego o
niewielkiej amplitudzie (1 Oe). Odpowiedzią próbki jest mierzony metodą zmiennoprądową
sygnał ac przesunięty w fazie w stosunku do przyłożonego zmiennego pola magnetycznego.
Przesunięcie związane jest z rozpraszaniem energii w próbce (jest zerowe w przypadku, kiedy
nie ma rozpraszania). Składowa rzeczywista podatności ac to składowa zgodna w fazie ze
zmiennym polem zewnętrznym. Składowa urojona podatności ac to składowa przesunięta w
fazie o 90°. Ponieważ mierzony sygnał ac próbki mierzony metodą zmiennoprądową jest
proporcjonalny do amplitudy przyłożonego, zmiennego w czasie pola magnetycznego, to
rzeczywista i urojona część podatności ac są zdefiniowane wzorami:

χ '=

M'
H AC

χ ''=

M ''
H AC

(10)

gdzie: M’ i M’’ – składowe, odpowiednio, rzeczywista i urojona namagnesowania próbki w
zmiennym zewnętrznym polu zewnętrznym, HAC – amplituda przyłożonego pola
magnetycznego.

5. Wyniki badań i dyskusja wyników
5.1. Manganity
5.1.1.Badania strukturalne pod ciśnieniem
Związek CaMnO3 jest w stanie podstawowym izolatorem, antyferromagnetykiem typu G
(TN = 120 K dla P = 0) z niewielką, niezerową składową ferromagnetyczną [88]. Krystalizuje
w strukturze perowskitu o symetrii rombowej (grupa przestrzenna Pnma [89]). Pod wpływem
ciśnienia obserwuje się nieznaczny wzrost wartości TN [60,61], co może mieć związek ze
zmniejszeniem dystorsji rombowej regularnej komórki elementarnej [60]. Właściwości
strukturalne CaMnO3 w funkcji ciśnienia były rozpatrywane w pracach [34,66,90,91]. Sani i
współpracownicy (dane niepublikowane) otrzymali, na podstawie pomiaru zmian objętości
komórki elementarnej w szerokim zakresie ciśnień (do 400 kbar), wartość K0 = 1710 kbar
[91]. Z kolei Zhou i Goodenough wyznaczyli z danych eksperymentalnych wartość
ściśliwości, 0,00068 kbar-1 [34,66], która odpowiada wartości K0 = 1471 kbar. Kilka lat
wcześniej Freyria-Fava i współpracownicy otrzymali z obliczeń teoretycznych dla regularnej
prymitywnej komórki elementarnej CaMnO3 znacznie większą wartość K0 = 2150 kbar [90].
Duże rozbieżności pomiędzy wyżej cytowanymi wartościami K0 dla CaMnO3 były źródłem
motywacji do przeprowadzenia pomiarów pod ciśnieniem, wykorzystujących dyfrakcję
promieniowania rentgenowskiego, z których określono równanie stanu i wyznaczono moduł
ściśliwości K0.
Analiza fazowa próbki CaMnO3 wykazała obecność słabych refleksów o natężeniu ok.
0,5% w stosunku do refleksu CaMnO3 o maksymalnej intensywności, należących do fazy
wtórnej, prawdopodobnie Ca2Mn2O5 lub CaMn2O4. Kąt padania wiązki ugiętej w pomiarze
ciśnieniowym został ustalony na 4,618º. Związek CaMnO3, w postaci proszku, został
zmieszany z proszkiem NaCl w stosunku objętościowym 2:3. Pozycja refleksu 002 od NaCl
posłużyła do wyznaczenia wartości ciśnienia.

Rysunek 18 przedstawia widma dyfrakcyjne dla dziewięciu wybranych wartości ciśnienia.
CaMnO3 odznacza się niezbyt dużą dystorsją rombową, dodatkowo słaba rozdzielczość
metody EDXRD prowadzi do całkowitego nakładania się refleksów w grupach. Odległość
takich refleksów dla CaMnO3 wynosi około 0,1 keV, z kolei szerokość połówkowa
pojedynczego refleksu w metodzie EDXRD jest co najmniej trzy razy większa. Z tego
względu, przy pomiarach metodą EDXRD, możemy wyznaczać parametry pseudoregularnej
komórki elementarnej, która jest, w kontekście wyznaczenia wartości modułu ściśliwości,
zadowalającym przybliżeniem rombowej komórki elementarnej. Do określenia parametrów
sieci pseudoregularnej CaMnO3, wykorzystano refleksy: 220, 400, 422, 440. Parametry sieci
obliczono metodą najmniejszych kwadratów za pomocą zmodyfikowanej wersji programu
SCANIX, opisanego w pracy [92]. Parametr sieci pseudoregularnej, a, przy ciśnieniu
atmosferycznym wynosi 7,4594(16) Å i zmniejsza swoją wartość do 7,3833(19) Å dla 48,4
kbar. Odpowiada to zmniejszeniu objętości o ok. 3 %. Objętość pseudoregularnej komórki
elementarnej dla ciśnienia atmosferycznego jest w dobrej zgodności z danymi literaturowymi,

log intensywność (jednostki dowolne)

dotyczącymi symetrii rombowej [93].
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Rys. 18. Widma dyfrakcyjne CaMnO3 dla dziewięciu wybranych wartości ciśnienia. Refleksy
pochodzące od CaMnO3 są oznaczone i połączone linią ciągłą. Refleksy pochodzące od hBN i NaCl są
oznaczone odpowiednio symbolami: „*” i „N”. Liczby podane nad krzywymi oznaczają wartości
przyłożonych ciśnień (w kbar).
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Rys. 19. a) Zależność względnej objętości pseudoregularnej komórki elementarnej od ciśnienia dla
CaMnO3. Podano wartości modułu ściśliwości K0 oraz jego pochodnej względem ciśnienia. Linia
kreskowana

pokazuje

dopasowanie

równania

stanu

Bircha–Murnaghana

do

danych

eksperymentalnych oznaczonych kwadratami. b) Zależność stałej sieci pseudoregularnej komórki
elementarnej od ciśnienia dla CaMnO3.. Dane eksperymentalne oznaczono kwadratami. Linia ciągła
przedstawia zależność teoretyczną otrzymaną na podstawie równania Bircha–Murnaghana. Błąd
wyznaczenia wartości ciśnienia oszacowano na ±1 kbar.

Rysunek 19a przedstawia zależność względnej objętości komórki elementarnej od
ciśnienia, wykorzystaną do wyznaczenia wartości modułu ściśliwości K0. W granicach błędu
eksperymentalnego, praktycznie wszystkie punkty eksperymentalne są zgodne z przebiegiem
krzywej opisanej równaniem Bircha–Murnaghana. Na rys. 19b pokazano zależność stałej
sieci pseudoregularnej komórki elementarnej od ciśnienia wraz z przebiegiem zależności
teoretycznej otrzymanej na podstawie równania Bircha–Murnaghana.

Tabela 2. Właściwości sprężyste najbardziej znanych manganitów. K0 wyznaczone z obliczeń
teoretycznych (t) i z danych eksperymentalnych (e).
Materiał

Struktura
(grupa przestrzenna)

Pseudoregularna
CaMnO3

CaMnO2,97
CaMnO2,91
CaMnO2,85
CaMnO2,76
CaMnO2,7

SrMnO3

La0,7Sr0,3MnO3

LaMnO3

La0,75Ca0,25MnO3
La0,5Ca0,5MnO3
PrMnO3
SmMnO3

K0 [kbar]
(T = 300 – 310 K)
(e) 1544(±33)

K’
(e) 4

Źródło
TA PRACA

Rombowa (Pnma)

(e) 1471

Rombowa (Pnma)

(e) 1710

Regularna (Pm3m)

(t) 2150

Rombowa (Pnma)
Rombowa (Pnma)
Rombowa (Pnma)
Rombowa (Pnma)
Rombowa (Pnma)
Rombowa (Pnma)
Regularna (Pm3m)

(t) 2068

(t) 3,44

[94]

(t) 2009
(t) 1890
(t) 1767
(t) 1577
(t) 1445
(e) 1408

(t) 3,75
(t) 3,67
(t) 3,53
(t) 3,88
(t) 4,35

[94]
[94]
[94]
[94]
[94]
[66]

Regularna (Pm3m)

(t) 1660

(t) 4,7

[95]

Regularna (Pm3m)

(t) 1187

Heksagonalna (P63/mmc)

(e) 1360

(e) 4,16

[95]

Heksagonalna (P63/mmc)
Romboedryczna ( R3 c )
Rombowa (Pnma)

(t) 1260
(e) 1670(±50)
(e) 1408

(t) 4,4
(e) 4(±1)

[95]
[97]
[66]

Rombowa (Pnma)

(e) 1080(±20)

(e) 8,5

[65]

Rombowa (Pnma)

(t) 1330

(t) 6,1

[100]

Rombowa (Pnma)

(e) 1429

Rombowa (Pnma)

(e) 1040

(e) 9,5

[91]

Rombowa (Pnma)
Romboedryczna ( R3 c )
Rombowa (Pnma)
Rombowa (Pnma)

(e) 1780
(e) 1860(±50)
(e) 1639
(e) 1695

(e) 4
(e) 8,5

[98]
[99]
[66]
[66]

[66]
(e) 5,9

[91]
[90]

[96]

[34]

W tabeli 2 zestawiono wartości modułów ściśliwości oraz struktur krystalicznych
najbardziej znanych manganitów. Wyznaczona wartość K0 wynosi 1544(±33) kbar i wykazuje
dobrą zgodność z wartością ściśliwości (0,00068 kbar-1) wyznaczoną w pracach [34,66]
(odpowiada to wartości K0 równej 1471 kbar), jest natomiast niższa od wartości wyznaczonej
eksperymentalnie przez Saniego i współpracowników (1710 kbar) [91] oraz wartości
teoretycznej (2150 kbar) [90]. Rozbieżności pomiędzy wartościami K0 dla CaMnO3
otrzymanymi z danych eksperymentalnych mogą wynikać z takich czynników jak: sposób
przygotowania próbki do pomiaru, stabilność długości fali (stopień monochromatyczności),
zastosowana metoda kalibracji ciśnienia, a także stopień niejednorodności ciśnienia w
komorze. Wartość K0 dla CaMnO3 należy do największych spośród najbardziej znanych
związków wyjściowych z rodziny AMnO3. Podstawianie lantanu w miejsce wapnia do

poziomu 50 [99] i 75% [98], nie przyczyniało się do znaczącego wzrostu wartości K0,
podobnie jak podstawienie lantanu w miejsce strontu do poziomu 70% [97]. Związek
wyjściowy LaMnO3 wykazuje już nieco mniejsze K0. Obliczenia teoretyczne wykonane we
współpracy z Davy Faraday Research Laboratory (Londyn, Wielka Brytania), dla związku
wyjściowego CaMnO3 dały w rezultacie wartość K0 (2068 kbar) bliską tej otrzymanej przez
Freyria-Fava i współpracowników [90]. Zmiany K0 są również obserwowane w przypadku
wprowadzenia wakansów tlenowych. Zaobserwowano monotoniczny spadek K0 wraz ze
wzrostem δ. Im większa liczba wakansów tlenowych, tym materiał stawia mniejszy opór
przyłożonemu ciśnieniu i w rezultacie wartość modułu ściśliwości jest mniejsza.
Prezentowane powyżej wyniki wejdą w skład pracy [94], będącej obecnie w
przygotowaniu.

5.2.Kobaltyty

W ogólności zakłada się, że ferromagnetyzm kobaltytów wynika z oddziaływań
podwójnej wymiany pomiędzy jonami Co3+ i Co4+. Zawartość poszczególnych jonów jest
uzależniona od stopnia podstawienia jonu metalu z grupy ziem alkalicznych za jon
lantanowca w pozycji A, a jak wykazały badania, stopień podstawienia strontu w pozycję
lantanu wpływał na właściwości magnetyczne w układzie La1-xSrxCoO3 [35,101,102]. Stopień
podstawienia określa procentowy udział jonów o różnej wartościowości oraz pozwala
wyznaczyć średnią wartościowość jonu kobaltu (vCo) w danym związku. Wartość vCo zależy
również od stechiometrii tlenu. Możemy więc rozpatrywać właściwości magnetyczne
kobaltytów z punktu widzenia średniej wartościowości jonu kobaltu, ponieważ jest ona
uzależniona od procentowego udziału jonów Co3+ i Co4+, a udział ten może być regulowany
przez stopień podstawienia w pozycjach A i M oraz przez zawartość tlenu. Badania wykazały,
iż zawartość tlenu ma wpływ na magnetyczne i transportowe właściwości w układzie
La1-xSrxCoO3-δ [103-105]. Związek wyjściowy SrCoO3 jest ferromagnetykiem z TC = 280 K.
Zmniejszanie zawartości tlenu prowadzi do spadku TC do 220 K dla SrCoO2,8, natomiast w
przypadku SrCoO2,5, związek ten staje się antyferromagnetykiem o TN = 500 K [103]. Raveau
ze współpracownikami [106] zbadali związki z układu Sr1-xLnxCoO3-δ (Ln = La – Ho)
Wykazali oni, iż powyżej pewnej specyficznej wartości vCo równej +3,43, tlenki z badanego
układu stają się silnymi ferromagnetykami i przewodnikami elektrycznymi. W cytowanej
pracy zawartość tlenu, a zatem i wartościowość kobaltu, zależały głównie od rozmiaru
kationu w pozycji A. W pracy [107] pokazano dla związków La 0,33Sr0,67CoO3-δ, że
ferromagnetyzm ulega osłabieniu wraz ze wzrostem δ, wskutek zmiany w rozkładzie
wartościowości jonów kobaltu i ich stanu spinowego [107].
Związki o identycznej vCo powinny wykazywać podobne właściwości magnetyczne. W
celu określenia, czy vCo jest kluczowym czynnikiem, pozwalającym kontrolować właściwości
magnetyczne kobaltytów z układu La1-xSrxCoO3-δ, przeprowadzono badania magnetyczne pod
ciśnieniem dla pięciu związków o różnym vCo. Wyniki badań zostały porównane z wynikami
otrzymanymi w pracy [71] w celu określenia wpływu vCo na zmiany temperatury przejścia
fazowego pod ciśnieniem. Część z prezentowanych poniżej wyników badań kobaltytów
została opublikowana w pracy [108].

5.2.1.Badania magnetyczne pod ciśnieniem

Zależności M(T) (rys. 20a) oraz M(H) (rys. 20b) dla wszystkich badanych związków
wykazują odpowiednio: rozbieżność krzywych MZFC i MFC w niskich temperaturach i
obecność namagnesowania spontanicznego M0.
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Rys. 20. Wyniki badań magnetycznych kobaltytów pod ciśnieniem: (a) Zależności namagnesowania od
temperatury zmierzone w polu 100 Oe. (b) Zależności namagnesowania od pola magnetycznego
zmierzone w temperaturze 10 K. Kolejność wykresów, w kierunku rosnącego vCo, patrząc od dołu do
góry.

Fakt występowania M0 ≠ 0, wyznaczonego przez ekstrapolację krzywej M(H) z zakresu
pól wysokich (10 – 16 kOe) do H = 0, wskazuje na obecność ferromagnetycznych

oddziaływań poniżej TC. Z tego względu, TC wyznaczona z krzywej MFC(T) jako wartość
maksymalnego nachylenia –dM/dT może być utożsamiana z temperaturą Curie. W ogólności,
ferromagnetyzm w układzie La1-xSrxCoO3 wynika z oddziaływania podwójnej wymiany
pomiędzy jonami Co3+ i Co4+. Z przebiegu zależności M(H) możemy wnioskować, że
wszystkie badane związki są typowymi ferromagnetykami, w których oddziaływanie
podwójnej wymiany dominuje nad antyferromagnetycznym oddziaływaniem nadwymiany.
Współczynniki ciśnieniowe dTC/dP, dM0/dP, dHC/dP oraz dMR/dP zostały wyznaczone
metodą najmniejszych kwadratów z danych eksperymentalnych.
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Rys. 21. Zależność temperatury Curie od ciśnienia.

Dla wszystkich badanych związków temperatura przemiany fazowej (TC) wzrasta wraz ze
wzrostem ciśnienia (rys. 21). Współczynnik ciśnieniowy dTC/dP dla La0,33Sr0,67CoO2,85 (1,55
K/kbar) jest nieznacznie większy niż dla La0,5Sr0,5CoO2,89 (1,45 K/kbar). W przypadku
materiałów z pełną stechiometrią tlenu (La0,5Sr0,5CoO3, La0,33Sr0,67CoO3), TC wzrasta pod
wpływem ciśnienia z szybkością nieco mniejszą, w porównaniu ze zmianami dla związków
lantanowo–strontowych z niestechiometrią tlenu. Współczynnik ciśnieniowy dla SrCoO2,88
(1,62 K/kbar) jest najwyższy spośród współczynników wszystkich badanych materiałów.
Wzrost temperatury Curie ze wzrostem ciśnienia oznacza wzmocnienie oddziaływania
podwójnej wymiany odpowiedzialnego za ferromagnetyczne sprzężenie we wszystkich
zbadanych związkach.
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Rys. 22. Zależność namagnesowania spontanicznego od ciśnienia.

Spontaniczne namagnesowanie wzrasta liniowo z ciśnieniem dla La0,5Sr0,5CoO2,89 aż do
ciśnienia 7,3 kbar. Wartość M0 jest pewną miarą objętości fazy, w której momenty
magnetyczne jonów kobaltu są sprzężone równolegle. Wzrost M0 obserwowany dla
La0,5Sr0,5CoO2,89 świadczy więc o wzroście objętości fazy ferromagnetycznej. Wartość M0 dla
La0,33Sr0,67CoO2,85 również wzrasta pod ciśnieniem, lecz jest to zależność nieliniowa. Można
zaobserwować wyraźny wzrost namagnesowania z ciśnieniem do 2 – 3 kbar. Powyżej 3 kbar
M0 praktycznie nie zmienia się (w granicach błędu eksperymentalnego) aż do najwyższego
zmierzonego ciśnienia (9,6 kbar). W przypadku materiałów tlenkowych z takim samym
stopniem podstawienia lantanu za stront, ale brakiem wakansów tlenowych (La0,5Sr0,5CoO3 i
La0,33Sr0,67CoO3), M0 wykazuje liniowy spadek ze wzrostem ciśnienia. Wartość M0 nie zależy
od ciśnienia dla SrCoO2,88, co wskazuje na marginalne zmiany objętości fazy
ferromagnetycznej w przypadku tego związku.
Ze wzrostem wartościowości jonu Co, vCo, namagnesowanie spontaniczne staje się mniej
wrażliwe na przyłożone ciśnienie zewnętrzne (wzrost vCo jest związany ze wzrostem liczby
jonów Co4+).
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Rys. 23. Zależność pozostałości magnetycznej od ciśnienia.

Wartości MR dla poszczególnych ciśnień (rys. 23) zostały wyznaczone z górnej gałęzi
krzywej M(H) poprzez interpolację. Dla La0,5Sr0,5CoO2,89 przy liniowym wzroście M0(P),
można zaobserwować liniowy spadek MR(P) o współczynniku dMR/dP bardzo zbliżonym do
dM0/dP co do wartości bezwzględnej, lecz z przeciwnym znakiem. Podobny efekt lustrzanego
odbicia można zauważyć dla La0,33Sr0,67CoO2,85 – MR wykazuje nieliniowy spadek ze wzrostem
ciśnienia, a szybkość zmian dMR/dP jest tym większa, im większe jest przyłożone ciśnienie.
Związki La0,5Sr0,5CoO3 i La0,33Sr0,67CoO3 nie wykazują tego efektu – liniowemu spadkowi M0,
towarzyszy liniowy spadek MR. W przypadku SrCoO2,88 pozostałość magnetyczna nie
wykazuje istotnych zmian pod wpływem ciśnienia, podobnie jak M0.
Niezależnie od wartości vCo, pozostałość magnetyczna zmniejsza się pod wpływem
ciśnienia dla większości zbadanych związków, z wyjątkiem SrCoO2,88.
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Rys. 24. Zależność pola koercji od ciśnienia.

Wartości HC dla poszczególnych ciśnień (rys. 24) zostały wyznaczone z górnej gałęzi
krzywej M(H) poprzez interpolację. Dla La0,5Sr0,5CoO2,89 wielkość ta wykazuje niewielki
liniowy spadek ze wzrostem ciśnienia. Współczynnik dHC/dP dla La0,33Sr0,67CoO2,85 (-0,07
kOe/kbar) jest nieznacznie mniejszy, co do wartości bezwzględnej, od dHC/dP dla
La0,5Sr0,5CoO2,89 (-0,11 kOe/kbar). Dla

La0,5Sr0,5CoO3 pole koercji nie zmienia się pod

wpływem ciśnienia, natomiast dla La0,33Sr0,67CoO3, HC bardzo nieznacznie spada. Podobnie
jak w przypadku M0, wpływ ciśnienia zewnętrznego na HC również zmniejsza się ze wzrostem
vCo.
Tabela 3. Właściwości magnetyczne badanych kobaltytów pod ciśnieniem atmosferycznym.

SrCoO2,88
La0,33Sr0,67CoO3
La0,5Sr0,5CoO3
La0,33Sr0,67CoO2,85
La0,5Sr0,5CoO2,89

vCo

TC [K]

+3,76
+3,67
+3,5
+3,37
+3,28

215,5
270
262
166,2
174,9

M0

 emu 


 g 

27,57
43,37
33,11
25,3
22,85

M0

 μB 
 Co 



0,95
1,64
1,3
0,95
0,89

HC [kOe]
0,51
0,93
1,2
2,45
2,19

MR

 emu 


 g 

10,3
19,12
19,98
19,58
15,01

Z tabeli 3 wynika, że najwyższe TC oraz M0 mają związki pozbawione wakansów
tlenowych. Wprowadzenie wakansów tlenowych do materiałów lantanowo–strontowych
znacznie podwyższa pole koercji. Pozostałość magnetyczna ma wartość najwyższą dla
związków o vCo → +3,5.

W układzie La1-xSrxCoO3 (x ≤ 0,3), dTC/dP jest równe -0,28 K/kbar oraz 0,3 K/kbar,
odpowiednio dla: x = 0,2 (vCo = +3,2) i dla x = 0,3 (vCo = +3,3) [71]. Lengsdorf ze
współpracownikami otrzymali dTC/dP równe ok. –0,4 K/kbar dla x = 0,18 [70]. W pracy [71]
zapostulowano, iż ujemny współczynnik ciśnieniowy wskazuje na istnienie progu perkolacji.
Badany

związek
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z

podobną

wartościowością

kobaltu

(+3,28)

prawdopodobnie znajduje się powyżej progu perkolacji.
Rozbieżność pomiędzy wartością dTC/dP dla związku z niepełną stechiometrią tlenu z vCo
= +3,28, a wartością dTC/dP dla związków o pełnej stechiometrii tlenu z vCo = +3,2 oraz +3,3
(rys.

25) wskazuje, że wartościowość kobaltu

nie jest kluczowym czynnikiem

determinującym właściwości magnetyczne. Równie istotne mogą być zawartość tlenu i stan
spinowy jonu kobaltu.
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Rys. 25. Porównanie zmian temperatury Curie pod ciśnieniem dla kobaltytów z układu
La1- xSrxCoO3-δ w odniesieniu do średniej wartościowości kobaltu.

5.2.2.Badania podatności magnetycznej metodą zmiennoprądową
Na rys. 26a i 26b przedstawiono zależności składowej rzeczywistej i urojonej podatności
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ac w funkcji temperatury dla La0,5Sr0,5CoO2,89.
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Rys. 26. Zależność podatności ac od temperatury zmierzona dla La0,5Sr0,5CoO2,89 przy amplitudzie pola
wynoszącej 1 Oe. (a) część rzeczywista, w oknie po prawej: powyższa zależność w zakresie temperatur
w pobliżu występowania maksimum. (b) część urojona, w oknie po prawej: powyższa zależność w
zakresie temperatur w pobliżu występowania maksimum. (c) Zależność namagnesowania od
temperatury zmierzona dla La0,5Sr0,5CoO2,89 w stałym polu magnetycznym 100 Oe.

Początkowo χ’(T) rośnie ze wzrostem temperatury, przy ok. 170 K dla f = 10 Hz osiąga
maksimum, które ze wzrostem częstotliwości do 104 Hz przesuwa się nieznacznie (o ok. 2 K)
w stronę niższych temperatur (okno rys. 26a). Po przejściu przez maksimum χ’(T) gwałtownie
maleje, dążąc do zera w miarę wzrostu temperatury. W przypadku składowej urojonej χ’’
można zaobserwować takie samo ostre maksimum w pobliżu 170 K, którego położenie nie
zależy od częstotliwości (okno po prawej rys. 26b). Temperatura występowania obydwu
maksimów jest bardzo bliska temperatury maksimum na krzywej MZFC(T) dla P = 0 (rys. 26c).

Dodatkowo, w pewnym zakresie niskich temperatur (30 – 60 K) i pewnym zakresie
temperatur wyższych (210 – 220 K) można zaobserwować lokalne maksima, mogące
świadczyć o tym, że materiał ten nie jest jednofazowy. Maksimum niskotemperaturowe
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Rys. 27. Zależność podatności ac od temperatury zmierzona dla La0,33Sr0,67CoO2,85 przy amplitudzie
pola wynoszącej 1 Oe. (a) część rzeczywista, w oknie po prawej: powyższa zależność w zakresie
temperatur w pobliżu występowania maksimum. (b) część urojona, w oknie po prawej: powyższa
zależność w zakresie temperatur w pobliżu występowania maksimum. (c) Zależność namagnesowania
od temperatury zmierzona dla La0,33Sr0,67CoO2,85 w stałym polu magnetycznym 100 Oe.

Zależność χ’(T) dla związku La0,33Sr0,67CoO2,85 przedstawiono na rys. 27a. Widoczne jest
ostre maksimum, którego położenie praktycznie nie zależy od częstotliwości (okno po prawej
stronie rys. 27a). Wartość temperatury występowania maksimum (ok. 162 K) jest bliska
wartości TC = 166 K dla P = 0, wyznaczonej z krzywej MFC(T) jako wartość maksymalnego
nachylenia, -dM/dT (por. rys. 27a i 27c). Zależność χ’’(T) (rys. 27b) jest rosnąca od najniższej
temperatury, osiąga maksimum przy ok. 163 K, którego położenie również nie zależy od
częstotliwości (okno po prawej rys. 27b).
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Rys. 28. Zależność podatności ac od temperatury zmierzona dla La0,5Sr0,5CoO3 przy amplitudzie pola
wynoszącej 1 Oe. (a) część rzeczywista, w oknie po prawej: powyższa zależność w zakresie temperatur
w pobliżu występowania maksimum. (b) część urojona, w oknie po prawej: powyższa zależność w
zakresie temperatur w pobliżu występowania maksimum. (c) Zależność namagnesowania od
temperatury zmierzona dla La0,5Sr0,5CoO3 w stałym polu magnetycznym 100 Oe.

Wykresy zależności χ’(T) i χ’’(T) dla związku La0,5Sr0,5CoO3 pokazano na rys. 28a i 28b.
Składowa χ’ wykazuje ostre maksimum w temperaturze ok. 260 K, o położeniu niezależnym
od częstotliwości (okno po prawej rys. 28a). Na wykresie zależności χ’’(T) widać maksimum
również w temperaturze ok. 260 K (okno po prawej rys. 28b), którego położenie od
częstotliwości nie zależy. Temperatury występowania maksimów wysokotemperaturowych na
obydwu krzywych, tzn. χ’(T) i χ’’(T) są bardzo bliskie wartości TC = 262 K, wyznaczonej z
krzywej MFC(T) dla P = 0 (por. rys. 28a, 28b i 28c).
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Rys. 29. Zależność podatności ac od temperatury zmierzona dla La0,33Sr0,67CoO3 przy amplitudzie pola
wynoszącej 1 Oe. (a) część rzeczywista, w oknie

po prawej: powyższa zależność w zakresie

temperatur w pobliżu występowania maksimum. (b) część urojona. (c) Zależność namagnesowania od
temperatury zmierzona dla La0,33Sr0,67CoO3 w stałym polu magnetycznym 100 Oe.

Wykresy zależności χ’(T) i χ’’(T) dla związku La0,33Sr0,67CoO3 (rys. 29a i 29b) jakościowo
wykazują przebiegi podobne jak dla La0,5Sr0,5CoO3. Składowa χ’ wykazuje ostre maksimum w
temperaturze ok. 270 K, o położeniu niezależnym od częstotliwości. Składowa χ’’ również
wykazuje ostre maksimum w temperaturze ok. 270 K, którego położenie nie zależy od
częstotliwości. Temperatury występowania wysokotemperaturowych maksimów na obydwu
krzywych, tzn. χ’(T) i χ’’(T), odpowiadają wartości TC = 270 K, wyznaczonej z krzywej
MFC(T) dla P = 0 (por. rys. 29a, 29b i 29c).
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Rys. 30. Zależność podatności ac od temperatury zmierzona dla SrCoO2,88 przy amplitudzie pola
wynoszącej 1 Oe. (a) część rzeczywista, w oknie po prawej: powyższa zależność w zakresie temperatur
w pobliżu występowania maksimum. (b) część urojona, w oknie po prawej: powyższa zależność w
zakresie temperatur w pobliżu występowania maksimum. (c) Zależność namagnesowania od
temperatury zmierzona dla SrCoO2,88 w stałym polu magnetycznym 100 Oe.

Wykresy zależności χ’(T) i χ’’(T) dla SrCoO2,88 pokazano na rys. 30a i 30b. Składowa χ’
wykazuje ostre maksimum w temperaturze ok. 215 K, o położeniu niezależnym od
częstotliwości (okno po prawej rys. 30a). Składowa χ’’ wykazuje dwa maksima:
niskotemperaturowe (100 – 150 K), o położeniu zależnym od częstotliwości, oraz
wysokotemperaturowe (ok. 215 K), którego położenie nie zależy od częstotliwości (okno po
prawej rys. 30b). Temperatury występowania wysokotemperaturowych maksimów na
obydwu krzywych, tzn. χ’(T) i χ’’(T), odpowiadają wartości TC = 215,5 K, wyznaczonej z
krzywej MFC(T) dla P = 0 (por. rys. 30a, 30b i 30c).

Zależność położenia maksimum od częstotliwości na krzywej χ’(T) oraz przekrycie się
temperatury maksimum χ’(T) z temperaturą maksimum MZFC(T) dla La0,5Sr0,5CoO2,89 świadczy
o zachowaniu typu szkło spinowe. Temperatura występowania maksimum może więc
odpowiadać temperaturze zamarzania (TF). Lokalne maksima poniżej i powyżej TF,
prawdopodobnie wynikają z obecności faz wtórnych. Brak zależności położenia piku od
częstotliwości, zarówno dla zależności χ’(T), jak i dla χ’’(T), w przypadku związków
La0,33Sr0,67CoO2,85, La0,5Sr0,5CoO3, La0,33Sr0,67CoO3 i SrCoO2,88 oraz zbieżność temperatury
maksimum z TC mogą być zinterpretowane jako dominacja fazy ferromagnetycznej.
W układzie La1-xSrxCoO3 faza szkła spinowego dominuje poniżej progu perkolacji (x ≤
0,18) [35]. Zachowanie typu szkło spinowe, stwierdzone w związku La0,5Sr0,5CoO2,89 (x = 0,5),
może wskazywać na przesunięcie progu perkolacji w układzie La1-xSrxCoO3-δ w stronę
wyższych wartości x, w porównaniu z wartościami dla układu La1-xSrxCoO3.

5.2.3. Badania

strukturalne pod ciśnieniem

W układzie La1-xSrxCoO3-δ mamy do czynienia, w temperaturze pokojowej, z dwoma
−

typami struktur krystalicznych: romboedryczną ( R 3 c ) dla x ≤ 0,5 oraz regularną prostą (
−

Pm 3 m ) dla x > 0,5 [109-111]. Van Doorn i Burggraaf zaproponowali tetragonalną
nadstrukturę ap x ap x 2ap dla La0,3Sr0,7CoO2,82 [111]. Istnienie podobnej nadstruktury dla
La0,1Sr0,9CoO3-δ stwierdzono w pracy [112]. Z kolei dla La0,33Sr0,67CoO3-δ (0 < δ < 0,5) opisano,
w zależności od δ, trzy typy różnych struktur [107].
Analiza fazowa dla La0,33Sr0,67CoO2,85 wskazuje na strukturę o symetrii regularnej prostej.
W przypadku SrCoO2,88 stwierdzono nieznaczne odchylenie od symetrii regularnej,
charakteryzujące się niewielkim rozdzieleniem refleksów 002 i 310. Obecne są też słabe
refleksy (natężenie < 1,2%) należące do faz wtórnych. Rysunki 31a i 31b pokazują widma
dyfrakcyjne obydwu związków dla ośmiu wybranych ciśnień. Na widmach nie widać oznak
strukturalnej przemiany fazowej w rozpatrywanym zakresie ciśnień. Kąt padania wiązki
ugiętej został ustalony na 4,507º. Obydwa badane związki, w postaci proszku, zostały
zmieszane z proszkiem NaCl w stosunku objętościowym 1:5. Pozycja refleksu 002 od NaCl
posłużyła do wyznaczenia wartości ciśnienia. Do wyznaczenia parametru sieci a użyto
refleksu 111, ponieważ pozostałe pokrywają się z refleksami pochodzącymi od NaCl przy

najwyższych ciśnieniach. Parametr sieci dla La0,33Sr0,67CoO2,85 zmniejsza się z 3,844 Å dla P =
0 do 3,813 Å dla P = 37,7 kbar. W przypadku SrCoO2,88 – a = 3,843 Å dla P = 0 i 3,807 Å dla
P = 23,3 kbar. Otrzymane wyniki (dla P = 0) są w dobrej zgodności z danymi
przedstawionymi w pracach [103] (3,84 Å) i [107] (3,839 Å) odpowiednio dla SrCoO 2,88 i
La0,33Sr0,67CoO2,85.
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Rys. 31. Widma dyfrakcyjne dla SrCoO2,88 (a) i La0,33Sr0,67CoO2,85 (b). Refleksy pochodzące od
badanych związków są oznaczone i połączone linią ciągłą. Refleksy pochodzące od hBN i NaCl są
oznaczane symbolami, odpowiednio: „*” i „N”. Szybko przesuwające się ze wzrostem ciśnienia
refleksy 002 (E ≈ 25 keV) i 004 (E ≈ 50 keV) od hBN połączone są linią kropkowaną. Liczby po
prawej oznaczają wartości przyłożonych ciśnień (w kbar). „La” oznacza linię fluorescencyjną od
lantanu.
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Rys. 32. Zmiany względnej objętości komórki elementarnej pod wpływem ciśnienia dla
La0,33Sr0,67CoO2,85 i SrCoO2,88. Linie ciągłe oznaczają dopasowane równanie stanu Bircha–
Murnaghana.

Na rysunku 32 pokazano zależność względnej objętości komórki elementarnej od
ciśnienia dla obydwu związków. Do punktów eksperymentalnych dopasowano współczynniki
opisujące równanie stanu Bircha–Murnaghana w zakresie ciśnień 0 – 23 kbar dla SrCoO2,88 i 0
– 38 kbar dla La0,33Sr0,67CoO2,85. Pewne odchylenia od modelu obserwowane powyżej 23 kbar
dla SrCoO2,88 oraz w zakresie 5 – 7 kbar dla La0,33Sr0,67CoO2,85 mogą być spowodowane
niejednorodnością ciśnienia wewnątrz kostki. Nie można też wykluczyć możliwości zmiany
symetrii

struktury

krystalicznej

pod

wpływem

ciśnienia.

Odchylenia

punktów

eksperymentalnych od zależności teoretycznej widoczne dla najwyższych ciśnień mogły być
spowodowane niedostatecznym rozdzieleniem refleksu 111 badanego materiału i refleksu 100
hBN.
Związek La0,33Sr0,67CoO2,85 jest znacznie mniej ściśliwy niż SrCoO2,88 (rys. 32). Ich moduły
ściśliwości wynoszą odpowiednio: 1540(±25) kbar i 790(±15) kbar. Moduł ściśliwości dla
La0,33Sr0,67CoO2,85 jest praktycznie identyczny z modułami dla związków o symetrii
romboedrycznej, bogatymi w lantan – La0,82Sr0,18CoO3 (K0 = 1580(±80) kbar) [70] i LaCoO3
(K0 = 1500(±20) kbar) [72]. K0 wydaje się nie zmieniać w szerokim zakresie podstawiania
Sr:La. Niedawno otrzymano [74] dla LaCoO3 nieco niższą wartość K0 = 1220(±30) kbar,
używając innego miernika ciśnienia. Autorzy prac [72,74] uzależniają wartość K0 od stanu
spinowego jonu kobaltu, tzn. im stan spinowy jonu Co jest niższy, tym K0 jest wyższe. W celu
sprawdzenia powyższej zależności dla La0,33Sr0,67CoO2,85 i SrCoO2,88, konieczne jest

wyznaczenie stanu spinowego jonu kobaltu w tych materiałach. W niniejszej pracy stan
spinowy jonu kobaltu nie był wyznaczany z dopasowania prawa Curie–Weissa do danych
eksperymentalnych z uwagi na zbyt wąski zakres temperatur obszaru paramagnetycznego,
dostępny w zastosowanej aparaturze pomiarowej.

5.3.Ruteniany
Obliczenia struktury pasmowej przeprowadzone przez Mazina i Singha [36] pokazały, że
obroty oktaedrów tlenowych, odpowiedzialne za powstanie dystorsji rombowej w SrRuO3, są
kluczowym czynnikiem wpływającym na hybrydyzację Ru–O i magnetyzm w tym związku.
Stopień dystorsji rombowej w SrRuO3 może być regulowany przez ciśnienie zewnętrzne lub
przez podstawienia chemiczne. Pierwiastki podstawieniowe wywołują ciśnienie chemiczne,
prowadząc do zmian w strukturze krystalicznej i w konsekwencji do osłabienia hybrydyzacji
Ru–O, a więc i do osłabienia ferromagnetyzmu w rutenianach. Wyjątkiem jest podstawienie
chromu za ruten. Badania ciśnieniowe pozwalają na modyfikację właściwości magnetycznych
w tych materiałach tlenkowych, ponieważ poprzez ściskanie wiązań A–O i M–O, można
zwiększyć przekrywanie się funkcji falowych w sieci M–O. Otrzymujemy wówczas
zwiększenie szerokości pasma W, opisywanej przez wzór empiryczny:
W=

cos Θ
[M − O]3,5

(11)

gdzie: [M–O] jest długością wiązania M–O, natomiast kąt Θ zdefiniowany jest następująco:
Θ =

1
(π − < M − O − M > )
2

(12)

gdzie: <M–O–M> jest kątem wiązania M–O–M. Zwiększenie szerokości pasma powinno
prowadzić do wzmocnienia oddziaływań podwójnej wymiany i do wzrostu temperatury Curie
pod wpływem ciśnienia [113]. W metalach z niezapełnioną powłoką 4d przekrywanie się
orbitali 4d jest wystarczające do wywołania oddziaływań bezpośrednich pomiędzy jonami
tych metali. Dla czystego rutenu przekrywanie się orbitali 4d jest zbyt duże do wywołania
zarówno magnetyzmu związanego z elektronami zlokalizowanymi jak i magnetyzmu
pasmowego (stała sieci ~ 2,65 Å) [114]. Dla SrRuO3 (odległość Ru–Ru ~ 3,923 Å) stopień
przekrycia

orbitali

może

umożliwić

powstawanie

ferromagnetyzmu

pasmowego.

Zmniejszenie się odległości Ru – Ru pod wpływem ciśnienia powinno prowadzić do
tłumienia oddziaływań ferromagnetycznych i obniżania TC ze wzrostem ciśnienia, a

współczynnik dlnTC/dP powinien być odwrotnie proporcjonalny do TC2 [115]. W pracy [75]
zauważono spadek TC pod wpływem ciśnienia dla SrRuO3 z szybkością –0,57 K/kbar i
stwierdzono zgodność jakościową tej wartości z przewidywaniami modelu Wohlfartha [117].
Według tego modelu, zależność TC jednorodnego ferromagnetyka pasmowego od ciśnienia
jest postaci:
d ln TC
α
5
= − 2 + κ
dP
TC 3

(13)

gdzie: α jest wolno zmieniającą się wielkością, natomiast κ oznacza ściśliwość. Dla słabego
ferromagnetyka pasmowego zarówno α jak i κ są dodatnie i pierwszy wyraz po prawej stronie
równania (13) jest większy niż drugi [115]. Oznacza to spadek TC ze wzrostem ciśnienia.
Wartość dTC/dP otrzymana przez Neumeiera i współpracowników pozwoliła im na
stwierdzenie, że SrRuO3 jest słabym ferromagnetykiem pasmowym.
Badania ciśnieniowe przeprowadzono na związkach różniących się właściwościami
magnetycznymi wskutek różnych podstawień w pozycjach A i M. SrRuO3 posłużył jako
związek referencyjny. Przedstawione poniżej wyniki badań dla związków rutenowych zostały
opublikowane w pracach [116,117].

5.3.1.Badania magnetyczne pod ciśnieniem
Zależności M(T) (rys. 33a) oraz M(H) (rys. 33b) dla wszystkich zbadanych rutenianów
wykazują odpowiednio: rozbieżność krzywych MZFC i MFC w niskich temperaturach i
obecność namagnesowania spontanicznego M0. Występowanie M0 ≠ 0, wyznaczonego przez
ekstrapolację krzywej M(H) z zakresu pól wysokich (10 – 16 kOe) do H = 0, potwierdza
wyraźny ferromagnetyzm poniżej TC. Z tego względu, TC wyznaczona z krzywej MFC(T) jako
wartość maksymalnego nachylenia, –dM/dT może być utożsamiana z temperaturą Curie.
Współczynniki ciśnieniowe dTC/dP, dM0/dP, dHC/dP oraz dMR/dP zostały wyliczone metodą
najmniejszych kwadratów z danych eksperymentalnych.
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Rys. 33. Wyniki badań magnetycznych rutenianów pod ciśnieniem: (a) Zależności namagnesowania
od temperatury zmierzone w polu 100 Oe. (b) Zależności namagnesowania od pola magnetycznego
zmierzone w temperaturze 10 K.

Tabela 4. Właściwości magnetyczne badanych rutenianów pod ciśnieniem atmosferycznym. TC została
wyznaczona na podstawie pomiarów M(T) w H = 100 Oe, natomiast M0, HC i MR na podstawie
pomiarów M(H) w T = 10 K

TC [K]
SrRuO3
SrRu0,9Cr0,1O3
SrRu0,9Mn0,1O3
La0,2Sr0,8RuO3

163,3
184,7
117
70,2

M0

 emu 


 g 

20,31
15,15
16
6,34

M0

 μB 
 Ru 



0,86
0,63
0,66
0,28

HC [kOe]
2,09
1,74
2,32
5,29

MR

 emu 


 g 

18,01
13,25
15,05
5,97

Z tabeli 4 wynika, że najmniejszymi wartościami TC, M0 i MR charakteryzuje się
La0,2Sr0,8RuO3, dodatkowo związek ten charakteryzuje się polem koercji ponad dwukrotnie
wyższym niż SrRuO3. Podobnie podwyższone pole koercji zaobserwowano wcześniej w
związku SrRu1-xO3, zawierającym wakanse rutenu [118]. Oznacza to, że nieuporządkowanie
wywołane podstawianiem La3+ za Sr2+ silnie wzmacnia kotwiczenie ścian domenowych.
Podstawienie manganu za ruten (związek SrRu0,9Mn0,1O3) także powoduje tłumienie
oddziaływań ferromagnetycznych, co prowadzi do spadku wartości TC, M0 i MR. W tym
przypadku obserwujemy niewielki wzrost HC, więc podstawienie manganem nie jest
efektywną metodą kotwiczenia ścian domenowych. Podstawienie chromem prowadzi do
wzrostu TC, połączonego ze spadkiem M0 i MR. Spadek HC może być związany z usunięciem
części wakansów rutenowych obecnych w SrRuO3 [119].
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Rys. 34. Zależność temperatury Curie od ciśnienia.

Temperatura Curie (TC) zmniejsza się wraz ze wzrostem ciśnienia dla wszystkich
badanych rutenianów. Współczynnik ciśnieniowy dla TC związku wyjściowego SrRuO3
wyznaczony z pomiarów, dTC/dP = -0,68(±0,09) K/kbar, jest w dobrej zgodności (w
granicach błędu) z otrzymanym przez autorów pracy [75] (-0,57(±0,02) K/kbar).
Podstawienie lantanu za stront w związku SrRuO3 spowodowało znaczące osłabienie
sprzężenia ferromagnetycznego w La0,2Sr0,8RuO3, co zostało powiązane z osłabiającym
wpływem jonu La (w postaci wywierania ciśnienia wewnętrznego) na hybrydyzację Ru–O. W
wyniku podstawienia x = 0,2, temperatura Curie uległa zmniejszeniu od 160 K dla SrRuO 3 do
75 K dla La0,2Sr0,8RuO3 [42]. W przypadku SrRu0,9Cr0,1O3 zaobserwowano osłabienie
oddziaływań podwójnej wymiany Rut2g – O2p – Crt2g, potwierdzone przez spadek TC wraz ze
wzrostem ciśnienia (dTC/dP = -0,53 K/kbar). Dla SrRu0,9Mn0,1O3 przyłożone ciśnienie
prawdopodobnie wpływa na hybrydyzację Ru–O w taki sposób, że ogranicza delokalizację
elektronów podpowłoki 4d, prowadząc do osłabienia oddziaływań ferromagnetycznych. Jest
to zobrazowane ujemnym współczynnikiem ciśnieniowym, wynoszącym dla tego związku
-0,39 K/kbar.
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Rys. 35. Zależność namagnesowania spontanicznego od ciśnienia.

Namagnesowanie spontaniczne (M0) nie ulega zmianie pod wpływem ciśnienia dla
większości materiałów, z wyjątkiem La0,2Sr0,8RuO3, dla którego M0 spada ze wzrostem
ciśnienia (rys. 35). Przyłożenie ciśnienia zewnętrznego najprawdopodobniej powoduje
dodatkowe osłabienie hybrydyzacji Ru–O, tak że pewne momenty magnetyczne stają się
bardziej zlokalizowane, wywołując zwiększenie antyferromagnetycznych oddziaływań
nadwymiany Rut2g – O2p – Rut2g, kosztem oddziaływań ferromagnetycznych [42]. Prowadzi to
do spadku M0 pod wpływem ciśnienia w tym związku (dM0/dP = -0,07 emu/g·kbar). Brak
zmian M0 pod wpływem ciśnienia dla SrRu0,9Cr0,1O3 wynika z większej lokalizacji elektronów
z pasma Rut2g, o spinie skierowanym przeciwnie do kierunku przyłożonego pola
magnetycznego, które w ten sposób nie dają wkładu do antyferromagnetycznego sprzężenia
między jonami Ru i Cr zaproponowanego w pracy [45]. Wartość M0 dla SrRu0,9Mn0,1O3 nie
zmienia się pod wpływem ciśnienia, podobnie jak w przypadku SrRuO3 i SrRu0,9Cr0,1O3. Dla
tych związków objętość fazy ferromagnetycznej nie ulega zmianie pod wpływem ciśnienia.
Można zauważyć, że M0 zależy od ciśnienia w materiale z podstawieniem w pozycji A,
natomiast podstawianie w pozycji M (za jon Ru4+), a następnie przyłożenie ciśnienia nie
prowadzi do żadnych zmian M0.
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Rys. 36. Zależność pozostałości magnetycznej od ciśnienia.

Wartości MR dla poszczególnych ciśnień (rys. 36) zostały wyznaczone z górnej gałęzi
krzywej M(H) poprzez interpolację. Ze wzrostem ciśnienia MR maleje tylko dla
La0,2Sr0,8RuO3, natomiast dla pozostałych związków pozostaje bez zmian w granicach błędu
eksperymentalnego. Wartość MR pod wpływem ciśnienia, podobnie jak wartość M0, zmienia
się więc tylko w materiale z podstawieniem w pozycji A.
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Rys. 37. Zależność pola koercji od ciśnienia.

Wartości HC dla poszczególnych ciśnień (rys. 37) zostały wyznaczone z górnej gałęzi
krzywej M(H) poprzez interpolację. Pole koercji wzrasta pod wpływem ciśnienia dla związku
wyjściowego, natomiast w związkach z podstawieniami w pozycjach A i M, nie

obserwujemy, w granicach błędu eksperymentalnego, wpływu przyłożonego ciśnienia
zewnętrznego na HC.
Tabela 5. Zależność właściwości magnetycznych badanych rutenianów od ciśnienia.

TC
[K]
SrRuO3
163,3
SrRu0,9Cr0,1O3 184,7
SrRu0,9Mn0,1O3 117
La0,2Sr0,8RuO3 70,2

dTC
dP

dlnTC
dP

dM 0
dP

dlnM 0
dP

dH C
dP

dM R
dP

 K 
 kbar 



 K 
 kbar 



 emu 


 g ⋅ kbar 

 emu 


 g ⋅ kbar 

 kOe 
 kbar 



 emu 


 g ⋅ kbar 

-0,68
-0,53
-0,39
-0,67

-0,0042
-0,0029
-0,0033
-0,0095

≈0
≈0
≈0
-0,07

≈0
≈0
≈0
-0,011

0,03
≈0
≈0
≈0

≈0
≈0
≈0
-0,06

Spadek TC ze wzrostem ciśnienia, stwierdzony dla wszystkich badanych związków, nie
jest skorelowany z wartością TC dla P = 0, ponieważ największe wartości współczynnika dTC/
dP stwierdzono dla materiałów z TC = 163,3 K oraz 70,2 K. Według modelu Wohlfartha
(równanie 12), wielkość dlnTC/dP powinna być tym większa, im niższa jest wartość TC. Dla
związku o najniższej TC (La0,2Sr0,8RuO3), współczynnik dlnTC/dP jest największy (co do
wartości bezwzględnej – tabela 5), natomiast dla związku o najwyższej TC (SrRu0,9Cr0,1O3),
współczynnik dlnTC/dP jest najmniejszy (co do wartości bezwzględnej – tabela 5). Pozostałe
związki nie spełniają przewidywań modelu Wohlfartha. Nie stwierdzono również korelacji
pomiędzy dlnM0/dP i dlnTC/dP, która według modelu Wohlfartha jest postaci:

1 
d ln 

2 χ 0 M 02 
d ln M 0 d ln TC 5
1

=
− κ −
dP
dP
6
2
dP

(14)

gdzie: χ0 oznacza podatność ferromagnetyczną w T = 0 K. Dwa ostatnie wyrazy po prawej
stronie równania (14) są zazwyczaj małe dla słabych ferromagnetyków pasmowych.
Odstępstwa od przewidywań Wohlfartha obserwowane dla współczynników dlnTC/dP i
dlnM0/dP można wytłumaczyć faktem, że wzory (13) i (14) zostały otrzymane przy założeniu
niezmienności struktury pasmowej pod wpływem ciśnienia.
Wpływ ciśnienia zewnętrznego na TC, w zakresie 0 – 12 kbar, dla SrRuO3 był
zdecydowanie mniejszy niż wpływ ciśnienia chemicznego. Przyłożenie ciśnienia równego 10
kbar powodowało spadek TC o ok. 7 K (rys. 33). Zmiana ta jest zdecydowanie mniejsza od
zmian

wywołanych

przez

ciśnienie

chemiczne,

którego

źródłem

są

pierwiastki

podstawieniowe: mangan w pozycji M (spadek TC o ponad 40 K) i lantan w pozycji A (ponad
2–krotny spadek TC). Dla SrRu0,9Cr0,1O3, w wyniku podstawienia chromu za ruten,

stwierdzono wzrost TC o ok. 20 K, a więc efekt całkowicie przeciwny niż przyłożenie
ciśnienia zewnętrznego 10 kbar do związku wyjściowego SrRuO3. Mniejszą wartość TC, w
porównaniu z wartością TC dla próbek objętościowych, stwierdzono w cienkiej warstwie
SrRuO3 (TC = 145 K) naniesionej na podłoże SrTiO3. W tym przypadku zmniejszenie się
wartości TC zostało wytłumaczone przez działanie na badaną warstwę naprężeń ściskających,
które wynikały z niedopasowania stałych sieci między warstwą a podłożem [120]. Różnice w
wartościach stałych sieci warstwy i podłoża wywołują efekt podobny jak przyłożone
ciśnienie, który wydaje się być pośrednim, pomiędzy ciśnieniem chemicznym, a ciśnieniem
zewnętrznym rzędu 12 kbar.

5.3.2.Badania podatności magnetycznej metodą zmiennoprądową
Rysunki 38a i 38b przedstawiają zależności składowej rzeczywistej i urojonej podatności
ac w funkcji temperatury dla SrRuO3. Zależność χ’(T) osiąga wyraźne maksimum przy ok.
161 K, którego położenie nie zależy od częstotliwości. Temperatura występowania
maksimum pokrywa się z temperaturą Curie dla P = 0, wyznaczoną z krzywej MFC(T) (por.
rys. 38a i 38c). W przypadku składowej urojonej χ’’ (rys. 38b) można zaobserwować także
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Rys. 38. Zależność części rzeczywistej (a) i urojonej (b) podatności ac od temperatury, zmierzona dla
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zmierzona dla SrRuO3 w stałym polu magnetycznym 100 Oe.
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Rys. 39. Zależność części rzeczywistej (a) i urojonej (b) podatności ac od temperatury, zmierzona dla
La0,2Sr0,8RuO3 przy amplitudzie pola wynoszącej 1 Oe. (c) Zależność namagnesowania od
temperatury, zmierzona dla La0,2Sr0,8RuO3 w stałym polu magnetycznym 100 Oe.

Zależność χ’(T) dla La0,2Sr0,8RuO3 przedstawiono na rys. 39a. Wartość temperatury, dla
której obserwuje się maksimum (ok. 70 K) jest bliska wartości TC = 70,2 K dla P = 0,
wyznaczonej z krzywej MFC(T) (por. rys. 39a i 39c). Zależność χ’’(T) (rys. 39b) osiąga
maksimum przy ok. 70 K (podobnie jak dla χ’(T)), którego położenie również nie zależy od
częstotliwości.
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Rys. 40. (a) Zależność części rzeczywistej (a) i urojonej (b) podatności ac od temperatury, zmierzona
dla SrRu0,9Cr0,1O3 przy amplitudzie pola wynoszącej 1 Oe. (c) Zależność namagnesowania od
temperatury, zmierzona dla SrRu0,9Cr0,1O3 w stałym polu magnetycznym 100 Oe.

Dla SrRu0,9Cr0,1O3 składowa χ’ wykazuje maksimum w temperaturze 184 K (rys. 40a),
którego położenie nie zależy od częstotliwości. Na wykresie zależności χ’’(T) widać
maksimum w tej samej temperaturze (ok. 184 K), którego położenie również nie zależy od
częstotliwości (rys. 40b). Temperatura występowania maksimów na obydwu krzywych, tzn.
χ’(T) i χ’’(T), jest bliska wartości TC = 184,7 K dla P = 0, wyznaczonej z krzywej MFC(T) (rys.
40c).
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Rys. 41. Zależność części rzeczywistej (a) i urojonej (b) podatności ac od temperatury, zmierzona dla
SrRu0,9Mn0,1O3 przy amplitudzie pola wynoszącej 1 Oe. (c) Zależność namagnesowania od
temperatury, zmierzona dla SrRu0,9Mn0,1O3 w stałym polu magnetycznym 100 Oe.

W przypadku SrRu0,9Mn0,1O3, podobnie jak dla poprzednich związków, zależności χ’(T) i
χ’’(T) osiągają maksima przy ok. 116 K, których położenie nie zależy od częstotliwości (rys.
41a). Temperatura występowania maksimum jest bliska wartości temperatury Curie (117 K)
dla P = 0, wyznaczonej z krzywej MFC(T) (por. rys. 41a i 41c).

Brak zależności położenia maksimum od częstotliwości zarówno dla χ’(T), jak i dla χ’’(T),
stwierdzony we wszystkich związkach rutenowych, oraz zbieżność temperatury maksimum z
TC (w granicach błędu eksperymentalnego) świadczą o istnieniu uporządkowania
ferromagnetycznego. We wszystkich przebadanych związkach nie zaobserwowano obecności
fazy szkła spinowego, charakterystycznej np. dla związku SrRu0,61Mn0,39O3 o wyższym
stopniu podstawienia manganem [25].
Badania dyfrakcji neutronów pod ciśnieniem, wykonane na związku SrRuO3 w
temperaturach 295 i 50 K, w zakresie ciśnień 0 – 5,5 kbar, wykazały zmniejszenie długości
wiązania Ru – O ze wzrostem ciśnienia oraz brak zmian kąta wiązania Ru – O – Ru i dystorsji
rombowej pod wpływem ciśnienia, zarówno w T = 295 K jak i 50 K [119].
Przedstawione powyżej wyniki wskazują, że ze względu na brak zmian kąta wiązania Ru–
O–Ru i zmniejszenie długości wiązania Ru–O, tłumienie ferromagnetyzmu pod wpływem
ciśnienia (do 12 kbar) we wszystkich badanych związkach nie może być wytłumaczone
osłabieniem oddziaływań podwójnej wymiany. Efekt ten może być spowodowany przez
zmiany w strukturze pasmowej, które mogą wynikać z oddziaływań bezpośrednich pomiędzy
jonami rutenu (Ru–Ru) i modulacji hybrydyzacji Ru–O związanej ze zmniejszeniem długości
wiązań Ru–O. Spadek TC pod wpływem ciśnienia, stwierdzony dla wszystkich zbadanych
związków, może być opisany za pomocą prostego modelu Stonera. Spadek długości wiązań
Ru–O przyczynia się do większego przekrywania się orbitali Ru i O i w rezultacie do
większej szerokości pasma przewodnictwa. Towarzyszące temu zmniejszenie się gęstości
stanów na poziomie Fermiego mogłoby prowadzić do spadku temperatury Curie. Odstępstwa
od przewidywań modelu Wohlfartha obserwowane dla współczynników dlnTC/dP i dlnM0/dP
są związane prawdopodobnie ze zmianami struktury pasmowej pod wpływem ciśnienia.

6. Podsumowanie
W pracy zbadano wpływ ciśnienia zewnętrznego na właściwości magnetyczne i
strukturalne manganitów, kobaltytów i rutenianów.
Manganity
Wartość modułu ściśliwości K0 = 1544(±33) kbar dla CaMnO3, wyznaczona z badań
strukturalnych pod ciśnieniem, należy do największych spośród najbardziej znanych
związków wyjściowych z rodziny AMnO3. W układzie La1-xCaxMnO3, związki podstawiane
(x = 0,25 i 0,5) odznaczają się wartością modułu ściśliwości porównywalną ze związkiem
wyjściowym CaMnO3 i nieco większą niż związek wyjściowy LaMnO3. Podobną tendencję
zaobserwowano w układzie La1-xSrxMnO3 (x = 0; 0,3; 1). Z obliczeń teoretycznych wynika, że
wprowadzenie wakansów tlenowych do związku wyjściowego CaMnO3 przyczynia się do
monotonicznego spadku wartości K0 wraz ze wzrostem liczby wakansów tlenowych.
Kobaltyty
Badania magnetyczne pod ciśnieniem wykazały wzrost temperatury Curie (TC) pod
wpływem ciśnienia we wszystkich badanych związkach. Wpływ ciśnienia zewnętrznego na
namagnesowanie spontaniczne (M0) i pole koercji (HC) obniżał się ze wzrostem średniej
wartościowości jonu kobaltu (vCo). Pozostałość magnetyczna (MR) zmniejszała się pod
wpływem ciśnienia dla większości zbadanych związków, z wyjątkiem SrCoO2,88. Nie
zaobserwowano korelacji pomiędzy dTC/dP a średnią wartościowością jonu kobaltu.
Wartościowość kobaltu nie jest więc kluczowym czynnikiem kontrolującym właściwości
magnetyczne. Równie istotne mogą być zawartość tlenu i stan spinowy jonu kobaltu. Badania
zmiennopolowej podatności magnetycznej wskazują na dominację fazy ferromagnetycznej w
La0,33Sr0,67CoO2,85, La0,5Sr0,5CoO3, La0,33Sr0,67CoO3 i SrCoO2,88, z kolei w La0,5Sr0,5CoO2,89 fazą
dominującą wydaje się być szkło spinowe, co potwierdza wpływ zawartości tlenu na
właściwości magnetyczne oraz na przesunięcie progu perkolacji. Wartość modułu ściśliwości
dla związku La0,33Sr0,67CoO2,85 jest większa niż dla SrCoO2,88.
Ruteniany
Badania magnetyczne wykazały spadek TC pod wpływem ciśnienia dla wszystkich
zbadanych związków oraz wpływ ciśnienia na namagnesowanie spontaniczne, pozostałość

magnetyczną i pole koercji, który był zależny od podstawienia w pozycjach A oraz M
rutenianu strontu. Podstawienie w pozycję A wpływało na zmiany M0 i MR pod ciśnieniem,
natomiast podstawienie w pozycję M takich zmian nie powodowało. Pole koercji ulegało
zmianie pod ciśnieniem jedynie w związku wyjściowym SrRuO3. Wpływ ciśnienia
zewnętrznego, w zakresie do 12 kbar, na TC w SrRuO3 był znacznie mniejszy niż wpływ
ciśnienia chemicznego, wynikającego z podstawień chemicznych w pozycje A i M tego
związku. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy współczynnikami dlnM0/dT i dlnTC/dP,
przewidywanej przez model Wohlfartha, co może oznaczać, że ciśnienie indukuje zmiany w
strukturze pasmowej. Istnienie oddziaływań Ru–Ru i ich siła w stosunku do siły oddziaływań
wymiennych Ru–O–Ru może być wyjaśnione w badaniach strukturalnych i magnetycznych z
zastosowaniem wyższego zakresu ciśnień niż zastosowany w niniejszej pracy.
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