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Hexa– and octacyanometalates of transition metals as a base for functional 

molecular materials 

 

The subject of the thesis concerns two main fields of interest in the current research of 

molecular magnetism. The first area is related to producing and characterizing molecular 

nanostructured materials with a view of using them in novel technologies and devices. The 

other one pertains to a search for compounds, the properties of which could be controlled by 

external stimuli, such as temperature, light, pressure, adsorbed gas molecules, electric or 

magnetic field. Due to a possible prospective application, both groups of materials are called 

functional. Physical properties of molecular substances are strongly dependent on the 

properties of individual molecules, therefore research on functionality in organic and 

metalorganic systems develops intensly.  

One of the most important group of molecular magnets are cyano– bridged coordination 

networks. A well– known example of that kind of compounds are Prussian blue analogues 

(PBA)– a large family of cubic systems with face-centred crystal structure containing 

hexacyanometalates [M(CN)6]
n−

 and transition metals ions M’
n+

. PBAs are the subject of 

increasing interest mostly because of the possibility of producing molecule– based magnets in 

the form of thin films by chemical method. The first part of the thesis was done in the Institute 

of Molecular Science, University of Valencia, where the author took part in the project 

„Hybrid Nanostructured Thin Films of Organic Conductors and Prussian Blue Analogues: 

Towards Molecule– based Spin Valves”. Thin films of Prussian blue analogues were prepared 

by three different approaches: Langmuir-Blodgett (LB) technique (Ni3[Cr(CN)6]2), 

electrochemical deposition (Fe3[Cr(CN)6]2, Cr3[Cr(CN)6]2, (Fe0,2/0,3Cr0,8/0,7)3[Cr(CN)6]2) and 

multisequential self-assembly multilayers, the so called layer-by-layer deposition 

(Ni3[Cr(CN)6]2, Ni3[Fe(CN)6]2). Topological analysis of the surface of the films was 

performed by Atomic Force Microscope (AFM), Transmission Electron Microscope (TEM), 

Scanning Electron Microscope (SEM), profilometry and ellipsometry. Physical properties of 

the samples were determined by various measurements: magnetic (using SQUID 

magnetometer), magnetooptical (using MOKE), spectroscopic in the ultraviolet, visible and 

infrared range (UV– Vis, IR and Raman Spectroscopy). The characterization of the samples 

showed that different methods of preparation of the thin films of Prussian blue analogues led 

to the formation of good quality samples with very interesting properties. 

The comparison of the Ni3[Cr(CN)6]2 samples obtained by the layer-by-layer deposition 

and by the LB technique showed a few  significant differences between the two films. The 

basic differences were  observed in the shape of the χ’(T) curve and in the parameters of the 

hysteresis loops. The distinct behaviour is the consequence of the different morphology and 

thickness of the examined films. The more slowly increasing χ’ below TC observed for the LB 

film indicates a stronger anisotropy. The origin of this anisotropy, confirmed further by the 

value of the coercive field, is most probably related to the interaction between the sample and 

the substrate. The morphology of the sample obtained using the „layer by layer” deposition 

shows that this film contains large crystals and because of that, its behaviour is more similar 

to that of a conventional polycrystalline material. 

An interesting issue presented in the first part of the thesis is the discussion of the 

reason for different critical temperatures Tc of the Fe3[Cr(CN)6]2 film as revealed by SQUID 
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magnetometry (26 K) and by MOKE technique (65 K). The most possible explanation is the 

change in the oxidation state of iron from Fe
II
 to Fe

III
 on the surface of the sample. Assuming 

that Fe
III

 is an isoelectronic metal ion to Mn
II
 ion, also of high spin state 5/2, TC of our 

hypothetical compound on the film surface should be close to that measured for 

Mn
II

3[Cr
III

(CN)6]2, which is equal to 66 K.  

MOKE measurements performed for the electrochemically deposited films demonstrate 

that there is a strong correlation between the roughness of the surface of these samples and the 

values of the coercive field. This fact indicates a particle size effect, which has been also 

observed in other molecule-based materials. The increase in the coercive fields with the 

decreasing film thickness is correlated with the simultaneous decrease in the size of the 

particles and the roughness of the film surface. The thinner films show larger coercivity and 

squareness in the hysteresis. The reduction of squareness indicates that the thicker films may 

involve a broader non uniform size distribution of crystallites than the thinner film, perhaps 

with a larger concentration of impurities. The light reflected from the thickest film shows 

significant depolarization due to multiple reflections from the non uniform layer thickness. 

This feature was especially evident for the Cr3[Cr(CN)6]2 film. 

The analysis of the AC susceptibility and the size of the samples indicates that the 

decrease of the film thickness results in the increase of χ’. The highest value of χ’ was 

observed for the LB film: Ni3[Cr(CN)6]2 (40ML) (χ’max≈2200emu/mol). For the sample 

deposited by the “layer by layer” method Ni3[Cr(CN)6]2 (150 ML) χ’max amounted 

to 800 emu/mol, and for the thickest electrodeposited sample of (Fe0,3Cr0,7)3[Cr(CN)6]2 (7μm) 

the maximum of the real component of the AC susceptibility reached merely χ’max 

≈35emu/mol.  

 

The second part of the paper is dedicated to a study of novel cyano-bridged molecular 

networks involving the coordination number higher than in PBAs, i.e. octacyanometalates. 

The [M(CN)8]
n−

 complexes, (M= W
V
, Mo

V
, Nb

IV
), are universal building blocks as they lead 

to various spatial structures, depending on the surrounding ligands and the choice of the metal 

ion. With these complexes many bimetallic magnetic compounds of different network 

dimensionality and characteristics physical properties have been recently obtained.  

Really interesting properties are shown by ligand– tunable magnetic networks: 

M2
II

‒L‒[Nb
IV

(CN)8]
4−

 (M= Mn, Ni). Among these compounds there are examples of a 

magnetic-sponge behaviour, which consists in the reversible increase/decrease of magnetic 

ordering temperature upon the dehydration/hydration process. The samples were synthesized 

in the Faculty of Chemistry, Jagiellonian University. The thesis contains the investigation of 

magnetic properties, critical behaviour and magnetocaloric effect (MCE) of four 

octacyanoniobate compounds, namely three samples with Mn as the transition metal: 

(Mn2(pyrazine)Nb, Mn2(imidazole)Nb, Mn2(pyrole)Nb) and one with Ni (Ni2(pyrole)Nb). 

Magnetic properties of the presented samples are strongly dependent on the kind of the 3d 

metal ion as well as on the bridging ligand. The details of lattice geometry, i.e. the distance 

between the metal centers and the values of the angle              M–CN–M’, are different for a 

particular ligand, which is reflected in values of the critical temperature, the Weiss 

temperature and the critical exponents. The compounds can be classified as soft ferro– or 

ferrimagnets, with Tc between 13.4 K and 43 K. Even though the substances presented in this 
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part of the thesis may be regarded as three– dimensional magnetic systems, they consistently 

show a low value of the critical exponent γ, close to 1. This value is predicted by the mean 

field model, known to hold only sufficiently away far from the critical point. The low values 

of γ as well as the wide temperature range, in which critical scaling could be carried out, may 

be explained by the small density of molecular compounds. 

The common feature of all the presented samples is the unusually sharp magnetic phase 

transition and the high value of magnetic susceptibility, owing to which, measurements of 

magnetocaloric effect were possible. MCE has been determined from the entropy change due 

to applied field H as a function of temperature. An array of isothermal M–H curves was 

recorded up to the field of 56 kOe at various temperatures; the results were transformed to 

(M–T)H data and then to (dM/dT)H plots at different T; integrating such a plot up to the 

desired field value yielded the entropy change in the sample due to that field as a function of 

temperature. The values of the entropy change ΔS near the critical point for all the samples 

are similar. The highest ΔS value was observed for Mn2(imidazole)Nb at μ0ΔH= 5 T and 

temperature T= 23,8 K and it was equal to ΔS= 7,12 J/mol K=10,3 J/kg K. This value is 

comparable to that obtained for the Gd-  prototype room temperature MCE material, for 

which ΔS(T= 294K, μ0ΔH= 5 T)= 9,8 J/kgK. The adiabatic temperature change ΔTad was 

estimated using results of the heat capacity measurement for Mn2(pydz)Nb. Though the 

maximum ΔTad obtained is only ≈1.5 K for μ0ΔH = 5 T, it is still larger than that reported for 

the hexacyanochromate Prusian blue analogues. The origin of small ΔTad in both types of 

materials is the relatively strong lattice contribution to the specific heat. The large value of the 

entropy change obtained for Ni2(pyrole)Nb indicates, that MCE is not only dependent on the 

magnitude of the magnetic moment of the metal centers, but also on the character of the spin 

ordering. The lower spin value of Ni
II
 (s=1) in comparison to Mn

II
 (s=5/2) is compensated by 

the ferromagnetic interaction between the magnetic moments of Ni
II
 and Nb

IV
.  

For a long time magnetocaloric effect was used to attain extremely 

low temperatures (well below 1 K). Nowadays, research is focused on the process to perform 

refrigeration near room temperature. There have been already reports on MCE at high 

temperatures in the metallic systems, but for molecular compounds MCE represents still a 

new area of interest. The research presented in the thesis is a first step in the search for MCE 

molecular materials exhibiting higher critical temperatures. As Mn2(imidazole)Nb and 

Mn2(pyrazine)Nb compounds are examples of „magnetic sponges”, with Tc increasing as a 

result of dehydration, these materials are good candidates for further investigations in that 

respect. 

 

In the light of the results obtained in the two parts of the work it can be stated that hexa– 

and octacyano– bridged molecular magnets may be regarded as promising materials for 

applications. The variety of interesting properties of hexacyanides has been already known 

but due to the possibility of producing thin films of Prussian blue analogues by chemical 

methods, layers of this type of compounds will be probably used in first hybrid molecule–

 based spintronic devices. In turn, magnetism of three– dimensional networks built on 

octacyanometalate– complexes is sensitive to various external stimuli and this property may 

be an origin of novel technologically relevant functionalities. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Temperature
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Wstęp 

1. Magnetyki molekularne jako nowa klasa materiałów 

Magnetyzm molekularny to zjawisko z pogranicza fizyki i chemii, którego istota 

dotyczy własności magnetycznych pojedynczych molekuł, klastrów molekularnych oraz 

molekularnych układów jedno‒, dwu‒ i trzywymiarowych. Magnetykiem tradycyjnie nazywa 

się substancję, która na poziomie atomowym wykazuje zależne od temperatury zachowanie 

paramagnetyczne. Paramagnetyki zbudowane są z atomów lub jonów posiadających momenty 

magnetyczne. Głównym źródłem momentu magnetycznego jest spin elektronów, może też 

występować przyczynek od orbitalnego momentu pędu elektronów, związanego z ich ruchem 

wokół jadra. Sparowane elektrony na tym samym orbitalu, zgodnie z zakazem Pauliego, 

posiadają przeciwnie skierowane spiny, co skutkuje zerowym wkładem do wypadkowego 

momentu magnetycznego. Atomy nie posiadające stałych momentów magnetycznych to 

atomy diamagnetyczne.  

Występuje wiele różnic pomiędzy magnetykami molekularnymi, a tradycyjnymi. W 

tych ostatnich moment magnetyczny wynika z budowy atomowej i związany jest z 

elektronami orbitalu d i f, natomiast w substancjach molekularnych nośnikami spinu mogą 

być również całe cząsteczki dzięki elektronom orbitali s i/lub p. Typ molekuł, ich kształt i 

struktura elektronowa określają strukturę związku i jego własności. Molekuły mogą być 

nośnikami spinu lub pośredniczyć w oddziaływaniu momentów magnetycznych 

pochodzących od jonów metali. Oddziaływania te są realizowane poprzez wiązania 

chemiczne lub przez pustą przestrzeń dzięki oddziaływaniom dipolowym. 

Ze względów historycznych, wśród magnetyków molekularnych wyróżniamy:  

 magnetyki organiczne, zawierające tylko atomy C, N, O oraz H, 

 związki metaloorganiczne, złożone zarówno z molekuł organicznych jak i z 

kompleksów atomów metali 3d i 4f,  

 magnetyki bimetaliczne, zawierające w swoim składzie różne atomy metali 

przejściowych, niekiedy o różnej walencyjności. 

Inna kluczowa różnica pomiędzy tradycyjnie pojmowanym magnetykiem, a 

magnetykiem molekularnym dotyczy sposobu syntezy. Przyjęto, że magnetykiem 

molekularnym nazywa się związek organiczny lub metaloorganiczny, bazujący na 

molekułach jako podstawowych elementach składowych, otrzymywany metodą 

niskotemperaturowej syntezy chemicznej (tzw. metodami mokrej chemii).  

Pierwszym ferromagnetykiem molekularnym była odkryta w 1985 r. sól z 

przeniesieniem ładunku zbudowana z łańcuchów [Fe(CH3C5)2][TCNE]
•−

 [1], [2]. Cząsteczka 

składa się z 8 atomów węgla, 6 atomów wodoru, 4 atomów azotu i tylko jednego atomu 

żelaza. Momenty magnetyczne są związane zarówno z kompleksem Fe(CH3C5)2, który jest 
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donorem, jak i z akceptorem− tetracyjanoetylenem (TCNE), który jest molekułą organiczną. 

Temperatura Curie tego związku wynosi 4,8 K. 

W 1991 r. odkryto pierwszy organiczny ferromagnetyk będący pochodną tlenku azotu 

p‒ NPNN z temperaturą Curie 0,6 K [3]. Związek ten jest przykładem rodnika, czyli 

substancji organicznej, której cząsteczki posiadają niesparowane elektrony, a co za tym idzie‒ 

niezerowy wypadkowy spin. W cząsteczce p‒ NPNN, gęstość spinowa jest zdelokalizowana 

wzdłuż wiązań O‒N‒C=N‒O (Rys. 0.1). Cechą charakterystyczną związków rodnikowych 

jest bardzo niska temperatura krytyczna, sięgająca zaledwie kilku kelwinów. 

 

 
Rys. 0.1 Struktura cząsteczki rodnika p‒NPNN [3]. 

Początkowe badania w dziedzinie magnetyzmu molekularnego koncentrowały się na 

poszukiwaniu materiałów o jak najwyższych temperaturach krytycznych. Pierwszy przykład 

związku o temperaturze przejścia wyższej od temperatury pokojowej został zaprezentowany 

przez Millera i Epsteina w roku 1991 [4]. Był to związek V(TCNE)2∙1/2CH2Cl2 w którym 

oddziaływanie jonów V
II
 z ligandami TCNE‾ poprzez mostki cyjanowe CN prowadzi do 

uporządkowania magnetycznego w temperaturze Tc= 350 K. W związku tym występuje 

oddziaływanie antyferromagnetyczne.  

Substancjami osiągającymi bardzo wysokie temperatury krytyczne są również analogi 

błękitu pruskiego Fe4
III

[Fe
II
(CN)6]3∙14H2O. W analogach błękitu pruskiego jony Fe

II
 i Fe

III
 

zastąpione są przez jony innych metali przejściowych, co ma decydujący wpływ na 

temperaturę uporządkowania magnetycznego. Dla V4[Cr(CN)6]8/3∙nH2O TC= 315 K [5]. 

Oprócz wysokich temperatur przejścia, analogi błękitu pruskiego wykazują wiele 

interesujących własności takich jak np. fotomagnetyzm. Szczególną uwagę poświęcono 

układowi K0.4Co1.3[Fe(CN)6]∙5H2O, w którym występuje przejście ze stanu 

diamagnetycznego do uporządkowania ferromagnetycznego pod wpływem oświetlenia 

światłem z zakresu promieniowania widzialnego. Fotomagnetyzm związany jest z wywołaną 

światłem zmianą stanu niskospinowego (s= 0) jonu Fe
2+

 w stan wysokospinowy (s= 2), a 

następnie oddziaływaniem momentów magnetycznych Co i Fe przez mostki CN. Pionierami 

badań fotomagnetycznych byli Sato i Hashimoto [6]. 

Najnowsze badania w dziedzinie magnetyków molekularnych w dalszym ciągu dotyczą 

poszukiwania materiałów o temperaturach krytycznych bliskich temperaturze pokojowej, 

jednak wiele uwagi poświęca się również syntezie magnetyków, które wykazywałyby 

własności niespotykane w nieorganicznych magnesach, takich jak: biokompatybilność, 

wielofunkcjonalność, przeźroczystość, czy też niska wymiarowość. W roku 2000, Coronado 

zaprezentował pierwszy związek molekularny wykazujący współistnienie ferromagnetyzmu i 

przewodnictwa metalicznego [7], [8]. Jest to warstwowy układ hybrydowy składający się z 

nieorganicznych płaszczyzn [MnCr(C2O4)3]‾ odseparowanych warstwami rodnika [BEDT–
 TTF]. Warstwa nieorganiczna jest ferromagnetyczna (T

C
= 5,5 K) i nieprzewodząca, 

natomiast część organiczna jest przewodząca. W jednym związku występują więc dwie 

niezależne podsieci o różnych własnościach elektronowych (Rys. 0.2).  
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Rys. 0.2 (a) Struktura bimetalicznej warstwy  [MnCr(C2O4)3]‾. (b) Struktura związku [BEDT–

TTF]3[MnCr(C2O4)3] składająca  się z naprzemiennych warstw nieorganicznych (0,36 nm) i organicznych (1,3 

nm) [7]. 

Badania w dziedzinie magnetyków molekularnych, koncentrują się również na 

niskowymiarowych obiektach takich jak nanomagnesy molekularne. Są to zero‒ wymiarowe 

(0D) magnesy cząsteczkowe SMM (Single Molecule Magnet) i jednowymiarowe (1D) 

łańcuchowe magnesy molekularne SCM (Single Chain Magnet). Pierwszy przykład SMM to 

klaster zwany Mn12, po raz pierwszy zsyntetyzowany we Wrocławiu przez prof. Lisa. 

Cząsteczka Mn12 (Rys. 0.3) charakteryzuje się stanem spinowym s= 10, ujemną anizotropią 

jednoosiową oraz długim czasem relaksacji magnetycznej, który w niskich temperaturach 

może sięgać nawet kilku miesięcy [9], [10]. Takie własności mają superparamagnetyki 

poniżej temperatury blokowania. W pomiarze namagnesowania dla T< 4,2 K pojawia się 

pętla histerezy będąca wynikiem powolnej odpowiedzi każdej indywidualnej molekuły na 

zmianę pola, a nie kolektywnego procesu typowego dla ferromagnetyka. Przyczyną tak 

powolnej relaksacji magnetycznej jest duża bariera energetyczna na przeorientowanie 

momentu, związana z silną anizotropią i wysokim spinem cząsteczki. W układach 

jednowymiarowych SCM [11], [12], [13] o wartości bariery decyduje dodatkowo całka 

wymiany wzdłuż łańcucha, dzięki czemu temperatury blokowania są wyższe. 

 

 
Rys. 0.3 Struktura klastra molekularnego Mn12. Kolorem pomarańczowym oznaczono osiem zewnętrznych 

jonów MnIII
 

natomiast zielonym cztery wewnętrzne jony MnIV. Jony Mn 
 

połączone są poprzez atomy tlenu 

(małe żółte sfery). Spiny MnIII (s = 2) i MnIV
 

(s = 3/2) są sprzężone antyferromagnetycznie dając wypadkowy 

spin s = 10.  

Rozwój nowoczesnych dziedzin nauki i technologii, takich jak elektronika, spintronika 

i energetyka dyktuje dalsze kierunki syntezy nowoczesnych materiałów molekularnych 

i organicznych [14]. Istotnym aspektem badań są tzw. materiały funkcjonalne, w których 

możliwa jest zmiana własności fizycznych substancji pod wpływem czynników zewnętrznych 

np. światła, ciśnienia czy temperatury. Wśród materiałów funkcjonalnych znaczącą grupę 

stanowią materiały porowate zmieniające własności w obecności obcych cząsteczek (np. 

wody, alkoholu), czyli tzw. „gąbki magnetyczne”. Materiały funkcjonalne to również 

materiały spełniające funkcje użytkowe. Szczególnie ważną grupę stanowią struktury 

warstwowe mogące znaleźć zastosowanie w nowoczesnych urządzeniach do odczytu i 
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przechowywania pamięci magnetycznej oraz funkcjonujących jako nowoczesne przełączniki 

elektryczne. Prowadzone aktualnie prace dotyczą zarówno tworzenia dwuwymiarowych 

obiektów molekularnych w postaci cienkich warstw, jak również organizacji zero–

 wymiarowych obiektów jak np. Mn12 na podłożu stałym [15]. Możliwość manipulowania na 

poziomie spinu elektronu, otwiera nowe perspektywy w dziedzinie elektroniki spinowej na 

bazie materiałów organicznych i molekularnych. Można przypuszczać, że w najbliższych 

latach prowadzone będą badania podstawowe i prace technologiczne dotyczące tworzenia 

i charakteryzacji urządzeń molekularnych takich jak: molekularne tranzystory, molekularne 

zawory i filtry spinowe oraz nano SQUID na bazie nanorurki węglowej [16], [17]. 

 

2. Cel i zakres pracy 

Tematyka niniejszej rozprawy doktorskiej dotyczy własności magnetycznych 

materiałów molekularnych i koncentruje się na dwóch istotnych kierunkach: wytwarzaniu i 

charakteryzacji materiałów nanostrukturalnych oraz badaniu związków, których budowa 

umożliwia silną zmianę własności fizycznych pod wpływem czynników zewnętrznych, czyli 

tzw. materiałów funkcjonalnych.  

Wśród magnetyków molekularnych szczególnie ważną grupę stanowią związki 

koordynacyjne z mostkami cyjanowymi. Najlepiej zbadaną rodziną związków tego typu jest 

grupa tak zwanych analogów błękitu pruskiego (BP), zawierających heksacyjanometalany 

[M(CN)6]
n−

 oraz jony metali przejściowych M’
n+

. Struktura kubiczna tych substancji, oparta 

na połączeniach M–CN–M’, oraz wysoka symetria orbitalu magnetycznego SOMO, 

pozwalają przewidzieć temperaturę krytyczną oraz naturę oddziaływań magnetycznych [18]. 

Analogi BP wykazują ciekawe własności takie jak fotomagnetyzm, efekty magnetooptyczne, 

punkt kompensacji [19] czy temperatury krytyczne sięgające temperatur pokojowych i 

wyższych, np. V4[Cr(CN)6]8/3∙nH2O (TC=315 K) i KV[Cr(CN)6] (TC= 376 K) [20]. 

Możliwość otrzymywania metodami chemicznymi próbek heksacyjanków w postaci cienkich 

warstw stwarza perspektywy formowania w przyszłości molekularnych odpowiedników 

zaworów spinowych [16]. Od 01.09.2008 do 31.07.2010 autorka rozprawy przebywała na 

stażu naukowym w Instytucie Nauk Molekularnych Uniwersytetu w Walencji, gdzie 

zajmowała się syntezą oraz charakterystyką cienkich warstw analogów błękitu pruskiego w 

ramach hiszpańskiego projektu „Hybrid Nanostructured Thin Films of Organic Conductors 

and Prussian Blue Analogues: Towards Molecule– based Spin Valves”. Próbki uzyskano przy 

pomocy techniki Langmuir– Blodgett, metodą elektrochemiczną oraz metodą „warstwa po 

warstwie”. Otrzymane materiały cienkowarstwowe scharakteryzowano przy pomocy 

magnetometru typu SQUID, magnetooptycznego efektu Kerra (MOKE), spektroskopii w 

zakresie promieniowania widzialnego oraz podczerwieni (UV‒ Vis i IR), mikroskopii sił 

atomowych (AFM). Dodatkowo stosowana była cykliczna woltamperometria, mikroskopia 

elektronowa TEM oraz SEM. Grubość uzyskanych warstw wyznaczana była metodą 

profilometrii i elipsometrii. Był to pierwszy etap projektu, którego celem jest zbudowanie 

trójwarstwowego układu– zaworu spinowego opartego na materiałach molekularnych. Rolę 

magnetycznych elektrod mają pełnić wyżej wspomniane warstwy analogów błękitu 

pruskiego, natomiast rolę przekładki‒ polimer przewodzący. 

Druga część rozprawy doktorskiej poświęcona jest badaniom związków molekularnych 

z kompleksami cyjanowymi o większej liczbie koordynacyjnej, oktacyjanków, 

syntetyzowanych w grupie prof. B. Siekluckiej na Wydziale Chemii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Oktacyjanometalany [M(CN)8]
n−

 (M= W
V
, Mo

V
, Nb

IV
) są uniwersalnymi 
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blokami budulcowymi [21], na bazie których można uzyskać bimetaliczne struktury 

magnetyczne o różnej architekturze sieci oraz różnorodnych własnościach 

fizykochemicznych. Niezwykle obiecującą rodziną substancji okazały się związki manganu z 

oktacyjankiem niobu, M2
II

‒L‒[Nb
IV

(CN)8]
4−

 (M= Mn, Ni) ze względu na wysokie 

temperatury krytyczne Tc oraz wyjątkowo silną zależność własności substancji od rodzaju 

organicznego ligandu mostkującego L [22], [23]. Wśród związków tych można znaleźć 

przykłady tzw. „gąbek magnetycznych”, dla których można przeprowadzić w łatwy 

i kontrolowany sposób proces hydratacji i dehydratacji. Absorpcji bądź utracie wody 

towarzyszą drastyczne zmiany struktury oraz własności magnetycznych [24]. 

Niniejsza rozprawa zawiera wyniki badań magnetycznych oraz magnetokalorycznych 

trzech związków z rodziny Mn2(L)Nb oraz jednego Ni2(L)Nb. Do badań efektu 

magnetokalorycznego wybrano układy o największej wartości podatności magnetycznej oraz 

z najbardziej ostrym przejściem z wysokotemperaturowego stanu paramagnetycznego do 

niskotemperaturowej fazy ferromagnetycznej (ferrimagnetycznej). Efekt magnetokaloryczny 

[25], wykorzystywany był od dawna do otrzymywania najniższych temperatur w procesie 

adiabatycznego rozmagnesowania paramagnetyków. Obecnie trwają intensywne 

poszukiwania magnetyków do uzyskania efektu chłodzenia w temperaturze pokojowej [26]. 

Publikowane dotąd prace dotyczą głównie związków międzymetalicznych, natomiast badania 

MCE w magnetykach molekularnych odnosiły się do klastrów wysokospinowych [27]. 

Literaturowe doniesienia o pomiarach MCE dla molekularnych układów z uporządkowaniem 

dalekiego zasięgu są bardzo nieliczne, dlatego stanowią one atrakcyjne pole badań [28].  

Realizacja niniejszej rozprawy ma na celu dyskusję następujących problemów: 

 Metody i warunki syntezy oraz charakteryzacja fizykochemiczna cienkich warstw 

analogów błękitu pruskiego, 

 Magnetyzm cienkich warstw analogów błękitu pruskiego– porównanie z własnościami 

materiałów objętościowych, 

 Własności magnetyczne nowych materiałów molekularnych na bazie oktacyjanku 

niobu, 

 Wyznaczenie wartości efektu magnetokalorycznego wybranych magnetyków 

molekularnych na bazie oktacyjanku niobu. 

 

Prezentowana rozprawa składa się z ośmiu rozdziałów. Po niniejszym Wstępie 

wprowadzającym w tematykę magnetyzmu molekularnego, w Rozdz. 1 przedstawiono 

mechanizmy oddziaływania magnetycznego w związkach molekularnych. Szczególną uwagę 

poświęcono oddziaływaniom nadwymiennym występującym w analogach błękitu pruskiego. 

Ponadto omówiono podstawowe pojęcia z zakresu fizyki przejść fazowych oraz zdefiniowano 

wykładniki krytyczne. 

Rozdział drugi zawiera wybrane zagadnienia funkcjonalności magnetyków 

molekularnych takie jak: fotomagnetyzm i efekt magnetokaloryczny oraz przegląd prac 

prowadzonych w dziedzinie spintroniki organicznej i molekularnej.  

W rozdziale trzecim omówiono techniki otrzymywania oraz warunki syntezy cienkich 

warstw analogów błękitu pruskiego. Scharakteryzowano technikę Langmuir‒ Blodgett, 

metodę samoorganizacji jonów metalicznych i anionów heksacyjanometalanowych na 

podłożu stałym, zwaną depozycją „warstwa po warstwie” oraz metodę elektrochemicznej 

redukcji.  

Rozdział czwarty zawiera omówienie technik pomiarowych stosowanych w czasie 

realizacji niniejszej pracy. Wśród przedstawianych metod badawczych znajduje się 

elipsometria i profilometria stosowane do wyznaczenia grubości cienkich warstw oraz  

mikroskopia sił atomowych, skaningowa i transmisyjna mikroskopia elektronowa 

wykorzystywane do badania morfologii i topografii próbek cienkowarstwowych. Ważną rolę 
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w realizacji badań pełniły również techniki spektroskopowe: badanie absorpcji w zakresie 

promieniowania ultrafioletowego, widzialnego i podczerwonego, a także spektroskopia 

ramanowska. Własności magnetooptyczne posłużyły do badania zależności temperaturowej 

pętli histerezy poprzez pomiar magnetooptycznego efektu Kerra w różnych temperaturach. 

Dużo miejsca poświęcono metodzie pomiaru zmienno‒ i stałoprądowej podatności 

magnetycznej oraz opisowi podatnościomierza/ magnetometru Lakeshore 7225 oraz 

magnetometru typu SQUID.  

Rozdział piąty poświęcony jest wynikom pomiarowym uzyskanym dla próbek na bazie 

heksacyjanków metali przejściowych. Rozdział składa się z trzech części: w pierwszej 

omówiono własności warstwy Ni3[Cr(CN)6]2 otrzymanej metodą Langmuir‒ Blodgett, w 

drugiej próbki otrzymane metodą „warstwa po warstwie”: Ni3[Cr(CN)6]2 oraz Ni3[Fe(CN)6]2, 

zaś w trzeciej rodzinę związków (FexCr1‒x)3[Cr(CN)6]2∙15H2O (x= 0; 0,2; 1) otrzymanych na 

drodze elektroredukcji. Prezentowane w tym rozdziale wyniki dotyczą charakteryzacji 

powierzchni próbek, badania własności spektroskopowych, magnetycznych i 

magnetooptycznych. Pokazane rezultaty wskazują, że własności omawianych próbek silnie 

zależą od warunków syntezy oraz stechiometrii.  

Rozdział szósty zawiera wyniki uzyskane dla próbek na bazie oktacyjanku niobu: 

Mn(imH)Nb, Mn(pydz)Nb, Mn(pirazol)Nb i Ni(pirazol)Nb. Ważnym aspektem 

prezentowanych w tym rozdziale badań jest wykazanie wpływu ligandu mostkującego na 

własności magnetyczne oraz wartości wykładników krytycznych. Po podaniu informacji 

dotyczących parametrów oddziaływania magnetycznego takich jak stała Curie i temperatura 

Weissa oraz skalowania podatności zmiennoprądowej, zaprezentowano zmiany entropii 

magnetycznej wywołane zmianą zewnętrznego pola magnetycznego w pobliżu temperatury 

porządkowania magnetycznego świadczące o występowaniu efektu magnetokalorycznego. 

Rozdział siódmy zawiera podsumowanie oraz wnioski końcowe.  
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1. Oddziaływania i przejścia fazowe 

w magnetykach 

1.1 Mechanizmy oddziaływania magnetycznego  

 Oddziaływanie wymienne 

 

Oddziaływanie wymienne jest podstawowym oddziaływaniem prowadzącym do 

uporządkowania dalekiego zasięgu momentów magnetycznych. U jego podstaw leży 

tendencja do obniżania energii w układzie poprzez oddalanie w przestrzeni ładunków o tym 

samym znaku oraz zakaz Pauliego. W przypadku oddziaływania dwóch spinów hamiltonian 

wymiany można zapisać jako: 

 

         . (1.1) 

Jeśli energię stanu singletowego oznaczymy jako ES a energię stanu trypletowego jako 

ET, wówczas całka wymiany J, może być przedstawiona jako: 

 

  
     

 
  (1.2) 

Gdy ES> ET całka wymiany J jest dodatnia, co oznacza sprzężenie ferromagnetyczne, a 

wypadkowy spin układu jest równy 1. Natomiast w sytuacji gdy ES< ET, całka wymiany 

przyjmuje ujemną wartość, co prowadzi do sprzężenia antyferromagnetycznego, dla którego 

spin wypadkowy równy jest zeru. W układach wieloelektronowych należy uwzględnić 

wzajemne oddziaływanie każdej pary spinów, dlatego hamiltonian przyjmuje postać: 

 

            . (1.3) 

W układach wieloatomowych elektrony obsadzają orbitale molekularne: wiążący‒ 

odpowiadający sumie orbitali atomowych i antywiążący‒ odpowiadający ich różnicy. 

Wypadkowa funkcja falowa składa się z części przestrzennej i spinowej. Ze względu na fakt, 

że elektrony są fermionami funkcja ta powinna być antysymetryczna, co znaczy, że musi 

zmieniać znak przy przestawieniu elektronów. Gdy funkcja falowa jest  symetryczna, 

elektrony mają spiny antyrównoległe, natomiast w przypadku antysymetrycznego orbitalu 

antywiążącego, spiny są równoległe. Elektrony oddziałują dzięki przestrzennemu 

przekrywaniu się orbitali. Jest to przykład oddziaływania bezpośredniego, dlatego ten typ 

sprzężenia nazywa się bezpośrednim oddziaływaniem wymiennym. Jest to mechanizm 

krótkozasięgowy, który silnie słabnie wraz z odległością. 
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Analizując przekrywanie się orbitali molekularnych możemy rozważyć następujące 

sytuacje: 

 Orbitale przekrywają się lecz całka przekrywania σ jest zerowa (σ= 0) z powodu 

odpowiednich znaków funkcji falowych (Rys. 1.1). Zgodnie z regułą Hunda spiny 

elektronów ustawiają się równolegle, a różnica energii stanu trypletowego i 

singletowego wyniesie 2K, gdzie K oznacza całkę wymiany potencjalnej.  

 Orbitale przekrywają się i całka przekrywania σ jest niezerowa (σ≠0). W odróżnieniu 

od pierwszego przypadku pojawia się tendencja do tworzenia wiązania o 

antyrównoległym ustawieniu spinów, a energia układu dana jest przez: 

 

                               , (1.4) 

gdzie t jest tzw. całką przeskoku, a człon 4σt jest odpowiedzialny za wymianę 

kinetyczną, [18], [29].  

 Orbitale silnie się przekrywają i całka przekrywania σ jest duża; tworzy się silny 

orbital wiążący, a związane z tym obniżenie energii przewyższa energię odpychania 

coulombowskiego. W takiej sytuacji stabilizuje się stan singletowy wiązania 

chemicznego. 

 

 
Rys. 1.1 Przykład orbitali d z zerową i niezerową całką przekrywania σ. Funkcja falowa jest dodatnia w 

obszarach zaciemnionych, a ujemna w białych. 

 Oddziaływanie RKKY 

 

W rzeczywistych układach wymiana bezpośrednia nie jest najważniejszym 

mechanizmem, a często nie może być realizowana ze względu na dużą odległość między 

jonami magnetycznymi i niewystarczającym przekrywaniem się orbitali magnetycznych. 

Oddziaływanie RKKY, autorstwa Rudermana, Kittela, Kasuyi i Yosidy stosuje się do opisu 

oddziaływania momentów magnetycznych zlokalizowanych w atomie na powłoce 4f poprzez 

elektrony przewodnictwa. Moment magnetyczny zlokalizowany w atomie (jonie) polaryzuje 

spiny elektronów przewodnictwa, które z kolei oddziałują z momentami sąsiedniego atomu. 

Jest to oddziaływanie dalekozasięgowe, a jego cechą charakterystyczną jest oscylacyjny 

charakter całki wymiany. W przypadku układów trójwymiarowych całkę wymiany w 

mechanizmie RKKY można opisać za pomocą wzoru: 

 

      
          

  
 (1.5) 

 

 Oddziaływanie nadwymienne 

 

Oddziaływanie nadwymienne jest realizowane w magnetycznych związkach 

zawierających np. tlen lub fluor. Oddziaływanie pomiędzy odległymi od siebie jonami 

magnetycznymi M i M’ odbywa się za pośrednictwem stanów wzbudzonych orbitali p jonu 
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niemagnetycznego np. O, znajdującego się pośrodku. Mechanizm wymiany podwójnej składa 

się z dwóch przyczynków: wymiany potencjalnej, związanej z odpychaniem się elektronów, 

która może prowadzić do ferromagnetyzmu oraz wymiany kinetycznej preferującej sprzężenie 

antyferromagnetyczne. Wartość całki wymiany jest zależna od konfiguracji elektronowej 

jonów magnetycznych oraz kąta M–O–M’ tworzonego przez wiązania, ponieważ decyduje on 

o całce przekrywania się orbitali. Goodenough– Kanamori i Anderson podali reguły według 

których można oszacować typ oddziaływania. Trzy najważniejsze z nich to: 

 Gdy kąt M–O–M’ utworzony przez orbitale d jonów metalu przejściowego i orbitale 

p tlenu wynosi 180°, wówczas oddziaływanie wymienne jest antyferromagnetyczne. 

Reguła dotyczy sytuacji, gdy orbital każdego z atomów posiada po jednym elektronie. 

 Gdy kąt M–O–M’ wynosi 90°, wtedy oddziaływanie wymienne jest słabe, 

ferromagnetyczne. Reguła dotyczy sytuacji, gdy orbital każdego z atomów posiada po 

jednym elektronie. 

 Gdy wymiana pomiędzy jonami M i M’ odbywa się przez przekrywanie się orbitalu 

jonu M (z jednym elektronem) i pustego orbitalu M’ o innej symetrii, wtedy 

oddziaływanie jest słabe, ferromagnetyczne. Wymiana ta może zachodzić również 

przez atom ligandu. 

 

 Wymiana podwójna i anizotropowa 

 

W niektórych tlenkach jest możliwe występowanie wymiennego oddziaływania 

ferromagnetycznego, które ma miejsce dzięki jonom magnetycznym wykazujących mieszaną 

walencyjność. Przykład może stanowić magnetyt, gdzie występują jony Fe
2+

 i Fe
3+

 oraz 

domieszkowany perowskit La1-xSrMnO (0<x<1) z jonami Mn
3+

 i Mn
4+

. Uporządkowanie 

ferromagnetyczne pojawia się na skutek przeskoku elektronu na pusty orbital sąsiedniego 

metalu w mechanizmie wymiany podwójnej. Przeskok odbywa się z zachowaniem kierunku 

spinu i jest związany z pojawieniem się przewodnictwa. 

 

1.2 Oddziaływanie nadwymienne w związkach z mostkami 

cyjanowymi na przykładzie analogów błękitu pruskiego 

Błękit pruski został odkryty w roku 1704 w Berlinie przez  Diesbacha, podczas 

eksperymentów z utlenianiem żelaza. Związek ten od trzech wieków jest stosowany jako 

barwnik. W 1928 roku Dawidson i Welo opublikowali pierwszy artykuł poświęcony 

magnetycznym własnościom błękitu pruskiego, w którym zamieścili  pomiary podatności 

magnetycznej w trzech temperaturach, w zakresie 200‒ 300 K [30]. Ta wczesna praca dała 

początek dalszym obszernym badaniom błękitu pruskiego i niektórych jego analogów. W 

roku 1968 odkryto, że błękit pruski to ferromagnetyk z temperaturą Curie 5,6 K [31]. Zatem z 

punktu widzenia własności magnetycznych, oryginalny błękit pruski jest mało interesującym 

związkiem. Natomiast jego analogi ujawniają szereg ciekawych własności, takich jak 

fotomagnetyzm oraz bardzo wysokie temperatury krytyczne, sięgające powyżej temperatury 

pokojowej, co w przypadku związków molekularnych jest zjawiskiem bardzo rzadko 

obserwowanym. Ponowne zainteresowanie błękitem pruskim nastąpiło po niedawnym 

odkryciu przez Neffa, że związek ten tworzy elektroaktywną warstwę na powierzchni 

elektrody w wyniku elektrochemicznego lub chemicznego osadzania [32]. To odkrycie 

otworzyło nowy rozdział w badaniach błękitu pruskiego i jego analogów, dając początek prac 

w kierunku cienkich warstw oraz potencjalnych zastosowań w spintronice. 
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Błękit pruski to heksacyjanożelazian (II) żelaza (III), natomiast jego pochodne to 

związki zwane heksacyjanometalanami metali przejściowych. Strukturę idealnego błękitu 

pruskiego można opisać przy pomocy wzoru Fe4[Fe(CN)6]3∙14H2O, a schemat komórki 

elementarnej przedstawia Rys. 1.2. Równoważnym zapisem jest również: 

Fe
II
[Fe

III
(CN)6]3/4∙7/2H2O. Ogólna formuła błękitu pruskiego oraz jego analogów ma postać: 

MxA[B(CN)6]z∙nH2O, gdzie M jest kationem metalu alkaicznego, który może znajdować się w 

położeniach międzywęzłowych, a A i B są metalami przejściowymi. 

 

 
Rys. 1.2 Struktura krystaliczna związków z rodziny błękitu pruskiego MxA[B(CN)6]z∙nH2O. A– metal w stanie 

wysokospinowym, B– metal w stanie niskospinowym. Pominięto część wiązań CN, cząsteczki wody 

krystalizacyjnej i kationy metalu alkalicznego M, które mogą lokować się w przestrzeni międzywęzłowej. 

Struktura krystaliczna błękitu pruskiego po raz pierwszy została zbadana przez Keggina 

i Milesa, a bardziej precyzyjnie wyznaczona na podstawie dyfrakcji elektronów i neutronów 

przez Ludi i współpracowników [33], [34]. Struktura błękitu pruskiego posiada jony żelaza II 

i III, które występują naprzemiennie w komórce fcc, w taki sposób, że jony żelaza III 

otoczone są oktaedrycznie atomami azotu, natomiast jony żelaza II otoczone są atomami 

węgla. Stała sieci dla tego związku wynosi 10,2 Å. 

W idealnej strukturze analogów błękitu pruskiego o stechiometrii MxA[B(CN)6]z∙nH2O, 

każdy atom B jest otoczony przez sześć atomów węgla należących do ligandów CN
–
, które są 

ligandami silnego pola i zawsze „czuje” duże pole ligandu. W rezultacie atom B znajduje się 

w stanie niskospinowym, co oznacza, że niesparowane elektrony zajmują tylko 

orbital                 . Natomiast atom A jest otoczony przez sześć atomów azotu 

należących do ligandu CN
–
. Atomy A czują słabe pole ligandu i są zazwyczaj w stanie 

wysokospinowym, a ich elektrony mogą zajmować zarówno orbitale                  jak i 

              . 

Błękit pruski należy do grupy związków które zostały bardzo dokładnie zbadane, a ich 

własności szczegółowo wyjaśnione i opisane. Taka sytuacja ma miejsce ze względu na bardzo 

prostą kubiczną strukturę krystaliczną. Właśnie dzięki takiej strukturze, możliwe jest 

zastosowanie symetrii do analizy oddziaływań wymiennych. Co więcej, oddziaływanie 

wymienne ma charakter krótkozasięgowy, a więc może być rozważane tylko w obrębie 

dwóch najbliższych centów metalicznych połączonych mostkiem cyjanowym: (CN)5A–N≡C–

B(CN)5. 

Elektrony metalu A mogą zajmować orbitale t2g i eg odległe od siebie o energię Δ, 

natomiast elektrony metalu B tylko niżej energetyczny orbital t2g. Wiadomo, że orbitale t2g i 

eg są wzajemnie ortogonalne. Jeśli założymy, że dwa sąsiednie centra metaliczne A i B 

zawierają po jednym niesparowanym elektronie na orbitalu d, wówczas możemy rozważyć 

dwie możliwe ścieżki oddziaływania: oddziaływanie antyferromagnetyczne (gdy elektrony 

obu centrów metalicznych zajmują orbitale t2g) lub ferromagnetyczne (gdy elektron jednego 

centrum zajmuje orbital t2g, a drugiego eg) [35]. 
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Taka analiza pozwala stwierdzić, że w przypadku błękitu pruskiego i jego analogów mogą 

zachodzić następujące sytuacje: 

 Jeśli jon metaliczny A zawiera niesparowane elektrony tylko na orbitalu eg, wówczas 

w wyniku oddziaływania z elektronami jonu B zajmującymi orbital t2g w związku 

pojawią się tylko oddziaływania ferromagnetyczne.  

 Jeśli jon metaliczny A zawiera tylko elektrony na orbitalu t2g, wówczas w wyniku 

oddziaływania z elektronami jonu B zajmującymi orbital t2g w związku pojawią się 

tylko oddziaływania antyferromagnetyczne. 

 Jeśli jon metaliczny A zawiera elektrony zarówno na orbitalu t2g, jak i eg, wówczas 

w wyniku oddziaływania z elektronami jonu B zajmującymi orbital t2g w związku 

pojawią się zarówno oddziaływania ferromagnetyczne jak i anyferromagnetyczne. 

Powyższe rozważania można zastosować do przewidywania natury oddziaływania pomiędzy 

różnymi kationami paramagnetycznymi z jonem heksacyjanometalanu np. [Cr
III

(CN)6], w 

którym chrom Cr
III

 ma spin 3/2 z konfiguracją elektronową: (t2g)
3
. Liczbę oraz naturę 

możliwych ścieżek wymiany dla tego przypadku przedstawia Rys. 1.3, a podsumowanie 

zawiera Tabela 1. Prosty model przekrywania orbitali molekularnych pozwala przypuszczać, 

że jony A o konfiguracji elektronowej od d
3
 do d

7
 powinny sprzęgać się 

antyferromagnetycznie z momentami jonu B, natomiast  jony o konfiguracji d
8
 i d

9
‒ 

ferromagnetycznie. Z wyjątkiem A= Co i Fe, przewidywania te sprawdzają się dla wszystkich 

pozostałych metali 3d.  

 
Tabela 1 Temperatura Curie jako funkcja konfiguracji elektronowej  jonu metalicznego A w strukturze 

AII[CrIII(CN)6]3/2•xH2O [36]. 

Jon A
II
 V Cr Mn Fe Co Ni Cu 

Konfiguracja d
n
 d

3
 d

4
 d

5
 d

6
 d

7
 d

8
 d

9
 

Oddziaływanie 
efektywne 

AF AF AF F F F F 

TC [K] 330 240 66 16 23 60 66 

 

Ta elementarna analiza może być przydatna w szacowaniu wartości temperatury krytycznej 

analogów błękitu pruskiego. Z wyrażenia opisującego podatność magnetyczną w okolicy 

temperatury krytycznej, otrzymuje się: 

 

                 
   , 

 

(1.6) 

gdzie: Z‒ liczba sąsiadów, J‒ całka wymiany pomiędzy jonami A i B, CA, CB‒ stałe Curie, 

NA‒ liczba Avogadro, g‒ czynnik Landego, β‒ magneton Bohra. Zatem,        [37], [38].  

Jak wynika ze wzoru (1.4) całka wymiany J jest sumą oddziaływań ferromagnetycznych 

i antyferromagnetycznych:                        , przy czym           .  
Oznacza to, że jeśli chcemy podnieść wartość |J| musimy obniżyć oddziaływanie 

ferromagnetyczne. Model sprawdza się dobrze‒ najwyższą temperaturę TC uzyskano dla 

heksacyjanku V‒ Cr. 
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Rys. 1.3 Liczba możliwych ścieżek oddziaływania pomiędzy chromem(II) z rożnymi metalami przejściowymi 

z pierwszego okresu układu okresowego [36]. 

Zaprezentowana analiza oddziaływań wymiennych w związkach z rodziny błękitu 

pruskiego jest dowodem na to, że poprzez dobór odpowiednich jonów metalicznych z 

orbitalami o żądanej symetrii można projektować nowe związki o wysokich temperaturach 

krytycznych i możliwych do przewidzenia własnościach.  

 

1.3 Przejścia fazowe i wykładniki krytyczne 

Przejścia fazowe, zwane też przemianami fazowymi to jedne z najbardziej 

interesujących i uniwersalnych zjawisk zachodzących w przyrodzie: dotyczą zarówno cząstek 

elementarnych jak i makroskopowych układów spotykanych w życiu codziennym. 

Charakterystyczną cechą przejść fazowych jest fakt, że są to zjawiska kolektywne, co 

oznacza, że zachodzą w układach o dużej liczbie cząstek lub atomów. Przemiany fazowe 

w układach zachodzą pod wpływem parametrów zewnętrznych takich jak np. temperatura, 

ciśnienie, pole elektryczne bądź magnetyczne. Z występowaniem przejść fazowych jest 

związane spontaniczne łamanie symetrii: układ będący początkowo w stanie równowagi 

przechodzi do stanu o nowej symetrii i nowym parametrze porządku. Przykład 

spontanicznego łamania symetrii można zilustrować na przykładzie przejścia fazowego z 

wysokotemperaturowego stanu paramagnetycznego do niskotemperaturowej fazy 

ferro(ferri)magnetycznej. Powyżej temperatury krytycznej rozważany materiał posiada 

całkowitą symetrię rotacyjną, w której wszystkie kierunki momentu magnetycznego są 

równoważne. Poniżej punktu krytycznego, symetria rotacyjna układu ulega redukcji: 

momenty magnetyczne wybierają jeden wspólny kierunek.  

Przejście fazowe ferromagnetyk– paramagnetyk opisuje fenomenologiczna teoria 

Landaua. Jest to teoria średniego pola, ponieważ zakłada, że spiny znajdują się w polu 

wymiennym pochodzącym od wszystkich sąsiadów, a namagnesowanie M jest 

proporcjonalne do tego pola. W pobliżu przejścia fazowego energia swobodna F 
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ferromagnetyka o magnetyzacji M, może być rozwinięta w szereg potęgowy względem M.  

Energia układu dla namagnesowania skierowanego w górę i w dół jest taka sama, dlatego w 

rozwinięciu F(M) występują tylko potęgi parzyste: 

           
     

   (1.7) 

Gdzie: F0 i F4 (F4>0) to stałe, a parametr F2 jest wyrazem zależnym d temperatury. Ponieważ 

F2 zmienia znak po przekroczeniu temperatury krytycznej, dlatego można go rozwinąć w 

szereg potęgowy względem różnicy temperatur: F2= a0(T‒Tc), (a0>0). Minimum energii 

swobodnej jest osiągane dla 
  

  
  , co oznacza, że równanie (1.7) przyjmuje rozwiązania: 

 

                      
        

   
 

 

 
            , 

(1.8) 

gdzie wykładnik 
 

 
 jest wykładnikiem krytycznym β opisującym zmianę M w pobliżu Tc. 

Własności magnetyków najczęściej są opisywane przy pomocy modelu, który 

uwzględnia tylko oddziaływanie między najbliższymi sąsiadami. Hamiltonian takiego 

oddziaływania jest opisany równaniem (1.1), które w układach wielu spinów można również 

zapisać jako [39]: 

 

         
   

 

  

   
 
  

 
     

   
    (1.9) 

gdzie J jest całką wymiany, a sumowanie obejmuje tylko najbliższych sąsiadów. Parametry α i 

β przyjmują różne wartości dla różnych modeli oddziaływania wykazujących 

uporządkowanie magnetyczne: 

 model Heisenberga: α=1, β=1, 

 model Isinga: α=0, β=1, 

 model XY: α=1, β=0. 

 

Liczba niezerowych składowych spinu określa tzw. wymiar D parametru porządku, który 

pozwala na klasyfikację konkretnych modeli: 

 D=1, model Isinga (S
z
), 

 D=2, model XY (S
x
, S

y
), 

 D=3, model Heisenberga (S
x
, S

y
, S

z
). 

 

Opis własności termodynamicznych układu rozpoczyna się zazwyczaj od podania 

potencjału termodynamicznego (energii swobodnej F), który jest funkcją ciągłą takich 

parametrów jak: parametr porządku, temperatura lub pole zewnętrzne. W punkcie krytycznym 

potencjał termodynamiczny ma nieokreśloną pochodną, zatem funkcja F posiada punkt 

osobliwy.  

Wg klasyfikacji stworzonej przez Ladaua i Ginzburga rozróżnia się dwa typy przejść 

fazowych:  

 Przejścia fazowe pierwszego rodzaju (nieciągłe przejścia fazowe), w których 

występuje nieciągłość pierwszej pochodnej energii swobodnej i takich wielkości jak 

entropia czy namagnesowanie. Nieciągłość entropii powoduje występowanie tzw. 

utajonego ciepła przemiany. 

 Przejścia fazowe drugiego rodzaju (ciągłe przejścia fazowe), w których obserwowane 

są nieciągłości drugiej pochodnej energii swobodnej, czyli w cieple właściwym lub 

podatności. W przejściach fazowych drugiego rodzaju nie występuje ciepło utajone 

oraz nie obserwuje się temperatury, w której dwie fazy mogłyby współistnieć w 

równowadze. Przykładem takiego przejścia jest wspomniane przejście ferro– para, w 
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którym poniżej punktu Curie pojawia się parametr porządku: namagnesowanie. 

W przejściach fazowych drugiego rodzaju w pobliżu temperatury krytycznej niektóre 

wielkości termodynamiczne przyjmują anomalne wartości. Ten anomalny przebieg można 

przedstawić w postaci prawa potęgowego:  

 

             (1.10) 

gdzie: t oznacza temperaturę zredukowaną    
    

  
  natomiast k to wykładnik krytyczny. 

Dla klasycznych ciągłych przejść fazowych otrzymuje się zależności opisujące: 

 Ciepło właściwe:             , (1.11) 

 Parametr porządku (namagnesowanie):             , 
(1.12) 

 Podatność magnetyczną:             (1.13) 

 Długość korelacji:            . (1.14) 

Przedstawione powyżej wykładniki krytyczne α, β, γ, ν są liczbami rzeczywistymi, natomiast 

A, B, C i D to stałe. Najbardziej znane relacje pomiędzy wykładnikami krytycznymi 

opisującymi przejście fazowe w materiale ferromagnetycznym to: 

związek Rushbrooke’a [40]:         ,  (1.15) 

relacja Josephsona [41]:   
   

 
 , (1.16) 

gdzie d jest wymiarem sieci krystalicznej.  

Tabela 2 zawiera wartości wykładników krytycznych dla modeli oddziaływania 

wykazujących uporządkowanie magnetyczne. 

 
Tabela 2 Wartości wykładników krytycznych dla różnych modeli oddziaływania wykazujących uporządkowanie 

magnetyczne. 

Model α β γ ν 

Teoria pola średniego 0 0,5 1 0,5 

Heisenberg D=3 –0,12 0,369 1,4 0,72 

XY D=3 –0,01 0,33 1,33 0,66 

Ising D=3 0,11 0,312 1,25 0,63 

Ising D=2 0 0,125 1,75 1 

1.4 Skalowanie podatności  

Prace nad analizą przemian fazowych i zjawisk krytycznych wykazały, za wyjątkiem 

nadprzewodników, zachowanie parametru porządku znacznie odbiega od przewidywań teorii 

Landaua. W 1965 roku Widom jako pierwszy sformułował hipotezę skalowania, która po 

teorii Landaua stanowi  „zasadę termodynamiki fenomenologicznej ciągłych przejść fazowych”. 

Nazwa pochodzi od wyjściowego założenia, że postać funkcji termodynamicznych w obszarze 

krytycznym nie zależy od zmiany skali „odległości” od samego punktu krytycznego. W 

stosunku do teorii Landaua hipoteza skalowania jest teorią bardziej ogólną, zawierającą 

termodynamiczne wyniki teorii Landaua jako przypadek szczególny.  

 Klasyczne skalowanie podatności bazuje na relacji: 
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, 

 

(1.17) 

gdzie: c to stała, a γ jest wykładnikiem krytycznym. Zmienną skalującą jest w tym wypadku  

znormalizowana temperatura   
    

  
.  

Inny model skalowania podatności został wprowadzony przez Carre i Souletie, w którym 

autorzy odeszli od liniowego skalowania i zaproponowali skalowanie typu χT [42], [43], [44]. 

Według Carre i Souletie zachowanie krytyczne opisane jest równaniem: 

 

      
    

  
 
  

  

 

(1.18) 

Po zróżniczkowaniu obu stron równania uzyskuje się formułę: 

 
     

        
 

        

   
 

 

(1.19) 

W skalowaniu klasycznym zakres temperatury w którym wykładniki krytyczne 

przyjmują swoje efektywne wartości jest bardzo wąski: (T‒Tc)/Tc <0,1, co jest adekwatne do 

zachowania magnetyków trzywymiarowych. W przypadku układów niskowymiarowych 

wzrost długości korelacji zaczyna się znacznie powyżej przejścia, dlatego też skalowanie 

Carre‒ Souletie, w którym obszar krytyczny jest rozciągnięty, sprawdza się dobrze dla 

układów o niskiej wymiarowości [45].  
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2. Wybrane zagadnienia funkcjonalności 

magnetyków molekularnych 

Postęp w dziedzinie nauki i technologii dyktuje dalsze kierunki syntezy nowoczesnych 

materiałów molekularnych i organicznych. Szczególny nacisk kładzie się na poszukiwanie 

materiałów funkcjonalnych, czyli substancji, których własności fizyczne można zmieniać 

przy pomocy pól zewnętrznych. Doskonałym przykładem substancji funkcjonalnych są 

analogi błękitu pruskiego, dla których zaobserwowano m. in. zjawisko fotomagnetyzmu [6] 

oraz zmiany własności magnetycznych pod wpływem przykładanego ciśnienia [46]. Wśród 

materiałów funkcjonalnych ważną grupę stanowią również tzw. „gąbki magnetyczne”, czyli 

porowate materiały magnetyczne, których własności ulegają zmianie w obecności obcych 

cząsteczek, np. wody lub alkoholu. Obszerny przegląd odkrytych już układów 

fotomagnetycznych, bistabilnych, oraz podatnych na obecność molekuł obcych zawiera 

artykuł [47].  

Niniejszy rozdział zawiera opis zjawiska fotomagnetycznego oraz efektu 

magnetokalorycznego, badania których prezentowane są w rozprawie. Dużo miejsca 

poświęcono również obecnym i przyszłym zastosowaniom układów cienkowarstwowych w 

spintronice organicznej i molekularnej, ponieważ rozważana funkcjonalność dotyczy także 

spełniania przez nowoczesne materiały funkcji użytkowych. Stosowanie materiałów 

molekularnych w nowoczesnych urządzeniach do gromadzenia i odczytu danych, zaworach 

spinowych i tranzystorach staje się faktem i otwiera zupełnie nowy rozdział nanotechnologii 

[48].  

2.1 Fotomagnetyzm 

Fotomagnetyzm to zjawisko polegające na zmianie własności magnetycznych pod 

wpływem oświetlania badanego materiału. Zjawisko fotomagnetyzmu w związkach 

molekularnych zostało zaobserwowane po raz pierwszy dla analogu błękitu pruskiego Co–

 Fe(CN)6, przez Sato i współpracowników w 1996 roku [6]. Związkiem badanym przez Sato 

był ferrimagnetyk K0.2Co1.4[Fe(CN)6]∙6,9H2O, dla którego zaobserwowano wzrost 

magnetyzacji podczas oświetlania światłem czerwonym. Dodatkowo zauważono, że 

fotoindukowana magnetyzacja zanika podczas oświetlania światłem niebieskim lub w 

temperaturach wyższych niż 150 K. Ten niespotykany sposób kontrolowania własności 

magnetycznych poprzez czynnik zewnętrzny jakim jest światło, skłonił wielu badaczy do 

rozpoczęcia prac w dziedzinie funkcjonalnych materiałów magnetycznych, które mogłyby 

stanowić w przyszłości elementy nowych urządzeń stosowanych w elektronice i spintronice.  

Wyjaśnienie zjawiska fotomagnetycznego dla związku Co– Fe(CN)6 zaproponowane 

przez Kawamoto, zakłada cztery możliwe stany spinowe par Co– Fe i jest schematycznie 

pokazane na Rys. 2.1 [49].  
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Rys. 2.1 Schemat zjawiska fotomagnetyczej indukcji momentu magnetycznego na przykładzie 

K0.2Co1.4[Fe(CN)6]∙6.9H2O zaproponowany prze Kawamoto i współpracowników [49].  

Analizując kolejno poszczególne stany spinowe, możemy dokładnie opisać proces 

fotoindukowanej magnetyzacji i demagnetyzacji rozważanego związku. Rozpoczynając od 

stanu LS0– stanu podstawowego diamagnetycznych par Co
III

(s=0)–NC–Fe
II

(s=0), można 

zauważyć, że poprzez oświetlenie materiału światłem z zakresu promieniowania widzialnego, 

nastąpi jego wzbudzenie do stanu LS1. Otrzymamy w ten sposób metastabilny stan pośredni, 

który nie poddany żadnym czynnikom zewnętrznym szybko relaksuje do stanu HS0. W stanie 

HS0 efekt fotomagnetyzmu jest kompletny: gdy próbka znajduje się w temperaturze poniżej 

TC następuje antyrównoległe sprzężenie spinów Co i Fe, dając wypadkowy moment 

ferrimagnetyczny równy s= 1, natomiast gdy T>> TC wypadkowy moment paramagnetyczny 

wynosi s= 2. W wyniku dalszego oświetlania próbki światłem z zakresu podczerwieni, 

następuje przejście układu do stanu metastabilnego HS1, który z racji swej nietrwałości 

szybko powraca do wyjściowego diamagnetycznego stanu LS0. 

Kawamoto również zauważył, że jeśli cząsteczki wody wypełniające wakancje po 

jonach żelaza w związku K0.4Co1.3[Fe(CN)6]•5H2O są przypadkowo rozmieszczone w sieci 

krystalicznej próbki, to 37% jonów Co znajduje się w otoczeniu (CN)5–Co–(OH2), zaś 21% 

jonów Co zajmuje miejsce w połączeniach (CN)5–Co–(OH2). Występowanie defektów sieci 

krystalicznej jest niezbędne do obserwacji zjawisk fotomagnetycznych, ze względu na 

konieczność kompensacji wzrostu odległości Co– N w czasie naświetlania. 

2.2 Efekt magnetokaloryczny 

Efekt magnetokaloryczny (MCE) [25], jest zdefiniowany jako ogrzewanie lub 

ochładzanie materiału magnetycznego pod wpływem zmiany przykładanego pola 

magnetycznego ΔH. Po raz pierwszy został odkryty w 1881 roku przez Warburga, a w 

późniejszych latach wykorzystywany był do otrzymywania najniższych temperatur w procesie 

adiabatycznego rozmagnesowania paramagnetyków.  

Efekt magnetokaloryczny to zjawisko związane z porządkowaniem momentów 

magnetycznych pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego, któremu towarzyszy 

zmiana entropii układu. Wyzerowanie pola magnetycznego w warunkach adiabatycznych 

powoduje obniżenie temperatury materiału magnetycznego, może więc być użyte do 

chłodzenia. MCE występuje we wszystkich materiałach magnetycznych, ale jego wielkość 

zależy od własności poszczególnych układów. Efekt magnetokaloryczny jest duży jeśli duża 

jest wywołująca go zmiana entropii ΔSm. W ferromagnetykach wartość |ΔSm(T, ΔH)| jest 

największa w TC, gdzie występuje maksimum pochodnej |(dM/dT)H|.  W większości znanych 

materiałów efekt magnetokaloryczny występuje w niskich temperaturach (np. 
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międzymetaliczne związki lantanowców RAl2, gdzie R= Er, Ho, Dy, w których efekt 

magnetokaloryczny występuje w przedziale temperatur 10‒ 80 K). Prototypowy materiał, w 

którym MCE obserwowany jest w temperaturze pokojowej, to gadolin, którego temperatura 

Curie wynosi T= 294 K. Efekt magnetokaloryczny występujący w tym związku był badany 

przez wielu autorów [50], [51]. ΔTad w temperaturze TC osiąga dla gadolinu wartości: 6, 12, 

16 i 20 K odpowiednio dla zmiany pola wynoszącej dla μ0ΔH= 2, 5, 7,5 i 10 T, a szybkość 

wzrostu efektu MCE przyjmuje imponującą wartość 3 K/T dla pól o małych wartościach i 

2 K/T dla większych pól. W 1997 roku Pecharsky i Gschneidner dowiedli, że związek 

Gd5Si2Ge2 charakteryzuje się dwukrotnie większym niż gadolin skokiem entropii ΔS 

w temperaturze przejścia bliskiej temperaturze pokojowej. Zjawisko to nosi nazwę 

gigantycznego efektu magnetokalorycznego i jest wynikiem jednoczesnego magnetycznego i 

strukturalnego przejścia fazowego pierwszego rodzaju [52]. Odkrycie to stanowi przełom w 

aplikacyjnym znaczeniu MCE w urządzeniach wykorzystujących chłodzenie magnetyczne.  

W cyklu magnetycznego chłodzenia (Rys. 2.2) początkowo przypadkowo zorientowane 

momenty magnetyczne porządkują się pod wpływem pola magnetycznego, czemu towarzyszy 

wzrost temperatury materiału magnetycznego. Ciepło usuwane jest z materiału do otoczenia 

poprzez kontakt termiczny. Podczas gdy zewnętrzne pole magnetyczne jest usuwane (w 

procesie adiabatycznym), momenty magnetyczne wracają do poprzedniej przypadkowej 

orientacji, co z kolei prowadzi do chłodzenia układu do temperatury niższej od temperatura 

otoczenia. Obniżanie temperatury jest możliwe, ponieważ adiabatyczne rozmagnesowanie 

zachodzi kosztem energii drgań cieplnych sieci krystalicznej substancji paramagnetycznej.  

 

 
Rys. 2.2 Schemat ilustrujący cykl chłodzenia magnetycznego składającego się z czterech etapów: 

adiabatycznego magnesowania, oddawania ciepła do otoczenia,  rozmagnesowania adiabatycznego i pobierania 

ciepła. 

Rysunek 2.3 pokazuje termodynamikę efektu magnetokalorycznego materiału 

ferromagnetycznego w okolicy przejścia fazowego. W stałym ciśnieniu entropia układu 

S(H, T) jest funkcją pola oraz temperatury i składa się z przyczynku magnetycznego SM, 

sieciowego SLat i elektronowego SEl:  

 

                                
 

(2.1) 

Na Rys. 2.3 pokazano zależność temperaturową entropii dla dwóch wartości pola 

magnetycznego: S(H0)– odpowiada polu H0= 0, natomiast S(H1) polu o niezerowej wartości. 

Kiedy pole magnetyczne jest przykładane adiabatycznie, tzn. kiedy entropia układu jest stała 

podczas zmiany pola, efekt magnetokaloryczny (zmiana temperatury adiabatycznej ΔTad) 

może być uwidoczniony poprzez funkcję S(T)H pokazaną jako poziomą strzałkę na Rys. 2.3. 

MCE można także wyrazić poprzez izotermiczną zmianę entropii ΔSM, kiedy zewnętrzne jest 
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przykładane w stałej temperaturze– jest to równoważne izotermicznej różnicy pomiędzy 

odpowiednimi funkcjami S(T)H pokazanymi na Rys. 2.3 jako strzałka pionowa. 

 

 
Rys. 2.3 Zależność temperaturowa entropii dla dwóch wartości pola magnetycznego: S(H0)– odpowiada polu 

H0= 0 (linia niebieska), natomiast S(H1) polu o niezerowej wartości(linia czerwona).  Pionowa strzałka ilustruje 

zmianę entropii magnetycznej spowodowaną izotermiczną zmianą wartością pola z H0 do H1, natomiast zmianę 

temperatury adiabatycznej zachodzącej przy zmianie wartości pola z H0 do H1 oznaczono jako strzałkę poziomą. 

Zarówno ΔTad jak i ΔSM są parametrami związanymi z magnetyzacją (M), natężeniem 

pola magnetycznego (H), ciepłem właściwym w stałym ciśnieniu (C) oraz temperaturą (T), 

poprzez relacje Maxwella.  
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W procesie izotermiczno‒ izobarycznym entropia ΔSM po scałkowaniu przyjmuje 

postać: 

 

            
       

  
 

 

  
  

  

   

 

(2.5) 

Równanie (2.5) oznacza, że zmiana entropii jest proporcjonalna do pochodnej 

namagnesowania po temperaturze w stałym polu oraz do zmian wartości pola 

magnetycznego.  

Dzięki relacjom (2.3) i (2.4), zmiana temperatury wywołana zmianą pola 

magnetycznego H1→ H2 w warunkach adiabatycznych może być przedstawiona jako: 

 

              
 

      
 
 

  

  

 
       

  
 

 

    

 

(2.6) 

Efekt magnetokaloryczny może być badany poprzez: 

 Pomiar ciepła właściwego w różnych polach magnetycznych, gdzie w wyniku dostaje 

się całkowitą charakterystykę zjawiska, dzięki możliwości wyznaczenia obu 

parametrów: ΔTad i ΔSM. 

 Pomiar namagnesowania w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego M(H) w 

różnych temperaturach. W tym wypadku informacja uzyskana w eksperymencie to 
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wartość skoku entropii ΔSM w okolicy przejścia fazowego, którą oblicza się poprzez 

numeryczne całkowanie równania (2.5). 

2.3 Spintronika molekularna‒ perspektywy 

 Zjawisko gigantycznego magnetooporu, spintronika tradycyjna i zawory spinowe 

Spintronika zwana też elektroniką spinową to nowa dziedzina nauki i technologii, która 

w odróżnieniu od tradycyjnej elektroniki oprócz ładunku jako nośnik informacji, 

wykorzystuje spin elektronu. Za początek spintroniki można uznać rozpoczęcie badań w 

dziedzinie magnetycznych struktur cienkowarstwowych. Od początku lat 80 w wielu 

czołowych laboratoriach naukowych prowadzono intensywne prace, mające na celu 

wytworzenie sztucznych układów warstwowych o nowych własnościach magnetycznych i 

elektrycznych. Układy takie otrzymywano albo metodami naparowywania z wiązek 

molekularnych, albo metodami rozpylania katodowego. Pierwszym sukcesem było 

otrzymanie struktur złożonych z warstwy żelaza przedzielonych warstwą chromu. Prace te 

były prowadzone m.in. w grupach prof. Petera Grünberga i prof. Alberta Ferta‒ noblistów w 

dziedzinie fizyki z roku 2006. 

Pierwszą cechą zaobserwowaną w cienkowarstwowych układach typu Fe/Cr/Fe było 

antyferromagnetyczne uporządkowanie momentów magnetycznych warstw żelaza, którego 

źródłem jest oddziaływanie wymienne pomiędzy warstwami żelaza poprzez warstwę chromu. 

Dziś wiadomo, że oddziaływanie to ma charakter uniwersalny i występuje we wszystkich 

metalicznych układach warstwowych, w których dwie warstwy ferromagnetyczne 

przedzielone są niemagnetyczną przekładką. Charakter tego oddziaływania jest bardzo 

podobny do oddziaływania typu RKKY, które występuje pomiędzy dwiema magnetycznymi 

domieszkami w metalu np. Co w Au. Oddziaływanie to można przedstawić w postaci 

hamiltonianu typu Heisenberga: 
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(2.7) 

gdzie: M1, M2‒ momenty magnetyczne warstw ferromagnetycznych, J‒ całka oddziaływania 

wymiennego. Wartość parametru wymiany silnie zależy od grubości przekładki 

niemagnetycznej, a w znacznie mniejszym stopniu od grubości warstw magnetycznych. Znak 

całki wymiany oscyluje wraz z grubością warstwy niemagnetycznej, co oznacza, że dla 

pewnych grubości przekładki niemagnetycznej, momenty magnetyczne warstw 

ferromagnetycznych są ustawione równolegle (J> 0), a dla innych‒ antyrównolegle (J< 0). 

Stwierdzono, że czynnikiem pośredniczącym w tego typu mechanizmie jest gaz elektronowy 

niemagnetycznej przekładki, odpowiadający oscylacjami gęstości spinowej polaryzującym go 

momentom magnetycznym warstwy ferromagnetyka. Częstość oscylacji, będąca funkcją 

własności gazu elektronowego, definiuje grubość przekładki, dla której zmienia się charakter 

sprzężenia. 

Cienkowarstwowe układy metaliczne nabrały prawdziwego znaczenia dzięki odkrytemu 

w nich zjawisku gigantycznego magnetooporu (GMR). Zjawisko to polega na gwałtownym 

spadku oporu elektrycznego podczas zmiany konfiguracji momentów magnetycznych warstw 

magnetycznych z ustawienia antyrównoległego do równoległego [53], [54]. Przyczyn 

występowania zjawiska GMR należy doszukiwać się w strukturze pasmowej: w przypadku 

metali 3d na poziomie energii Fermiego, występuje różna gęstość stanów elektronowych 

elektronów ze spinem w górę (↑) i elektronów ze spinem w dół (↓). Gęstość stanów ze spinem 
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↑ na poziomie Fermiego jest z reguły mniejsza, niż dla elektronów ze spinem 

antyrównoległym. Pomijając rozpraszanie elektronów ze zmianą spinu, możemy traktować 

rozpraszanie elektronów ze spinem ↑ i ↓ niezależnie, z czego wynika różne 

prawdopodobieństwo ich rozproszenia. 

Duży postęp w dziedzinie badań metalicznych struktur cienkowarstwowych umożliwił 

tworzenie układów, w których wzajemna orientacja momentów magnetycznych warstw 

ferromagnetycznych może być zmieniana poprzez zewnętrzne pole magnetyczne i/lub prąd 

płynący w układzie. Zmiana orientacji magnetyzacji warstw magnetycznych wpływa na 

własności transportowe wielowarstwy‒ w układzie może wystąpić zjawisko GMR, co jest 

związane ze spadkiem lub wzrostem oporu elektrycznego. Rozważany układ działa więc jak 

tradycyjnie pojmowany „zawór” dla przepływających elektronów. Dzięki stosowaniu 

zaworów spinowych wykorzystujących efekt GMR w głowicach odczytu twardych dysków, 

kilkakrotnie wzrosła gęstość zapisu informacji. Ideę zjawiska GMR ilustruje Rys. 2.4 b, c. 

Przykładowa struktura zaworu spinowego (Spin Valve) składa się z podłoża np. krzemu, 

na którym znajduje się substancja poprawiająca wzrost innych warstw. Następnie można 

wyróżnić warstwę swobodnego ferromagnetyka F1, przedzieloną od warstwy przyszpilonego 

ferromagnetyka F2 metaliczną przekładką niemagnetyczną (Rys. 2.4 a). Warstwę 

ferromagnetyka F1 nazywa się przyszpiloną ze względu na fakt pokrycia jej warstwą 

antyferromagnetyka, co powoduje, że do jej przemagnesowania musi być przyłożone 

zewnętrzne pole magnetyczne o wartości znacznie przekraczającej wartość jej pola koercji. 

Przyczyna tego efektu tkwi w pojawieniu się oddziaływania wymiennego pomiędzy warstwą 

ferromagnetyka a pokrywającym go antyferromagnetykiem, w wyniku którego pętla histerezy 

zmierzona dla warstwy „przyszpilonej” wykazuje asymetrię względem osi zerowego 

natężenia pola magnetycznego. 

 

 
Rys. 2.4 a) Przykładowa struktura zaworu spinowego, składającego się z podłoża (Si), warstwy poprawiającej 

wzrost pozostałych warstw (Ta), ferromagnetyka (F2), niemagnetycznej przekładki (Cu), ferromagnetyka (F1), 

antyferromagnetyka (FeMn) oraz warstwy pokrywającej (Ta). Czerwoną ramką oznaczono obszar 

odpowiedzialny za występowanie GMR.  b–c) Idea zjawiska GMR: antyrównoległa orientacja momentów 

magnetycznych warstw ferromagnetycznych skutkuje wzrostem lub wzrostem (>5%) oporu elektrycznego (b), 

podczas gdy równoległe ustawienie momentów magnetycznych w warstwach ferromagnetycznych F1 i F2 

powoduje niewielkie rozpraszanie elektronów, co oznacza małą magnetorezystancję (c). 

Innym rodzajem magnetycznych struktur wielowarstwowych są tzw. pseudo zawory 

spinowe (Pseudo Spin Valve), które zbudowane są z dwóch swobodnych warstw 

ferromagnetycznych przedzielonych przekładką niemagnetyczną, przy czym jeden z 

ferromagnetyków musi się charakteryzować dużym, a drugi małym polem koercji. Układ taki 

charakteryzuje się parzystą pętlą przemagnesowania i symetryczną pętlą magnetorezystancji.  
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 Spintronika organiczna (plastikowa) 

Równolegle do rozwoju spintroniki opartej na warstwach metalicznych, rozpoczęto 

prace nad otrzymaniem układów wielowarstwowych bazujących na materiałach organicznych 

i molekularnych. Spintronika organiczna jest nową i obiecującą dziedziną, w której jako 

ośrodek transportu i kontroli sygnału spolaryzowanych spinów zostały zastosowane materiały 

organiczne. Rozwój tego kierunku badań wynika z potrzeby udoskonalenia tradycyjnych 

zaworów spinowych, w których metaliczne przekładki niemagnetyczne powodują duże 

rozproszenie elektronów przechodzących pomiędzy warstwami ferromagnetycznymi, co 

prowadzi do obniżenia efektu GMR. Największym zainteresowaniem oraz możliwością 

potencjalnych zastosowań cieszą się półprzewodniki organiczne oraz polimery przewodzące, 

czyli materiały w których strukturze występują układy podwójnych wiązań sprzężonych typu 

π. Ten typ wiązań umożliwia swobodny przepływ ładunków w obrębie łańcuchów 

polimerowych bądź molekuł półprzewodników. Materiały te charakteryzują się ekstremalnie 

małym oddziaływaniem spin– orbita i słabym oddziaływaniem nadsubtelnym, co powoduje, 

że droga dyfuzji spinu jest bardzo długa, a prawdopodobieństwo rozproszenia elektronów z 

odwróceniem kierunku spinu małe. 

Przykładowy organiczny zawór spinowy przedstawia Rys. 2.5. Jako elektrody 

magnetyczne zastosowano LSMO (La0.67Sr0.33MnO3) oraz kobalt [55]. LSMO jest 

półmetalicznym ferromagnetykiem, który posiada niemal stuprocentową polaryzację spinów. 

Jako przekładkę niemagnetyczną zastosowano półprzewodnik organiczny Alq3, której 

grubość wynosiła od 120 do 200 nm. Najważniejszą cechą tego układu jest występowanie 

gigantycznego magnetooporu, którego wartość wynosi nawet 40%. Obserwowane zjawisko 

GMR maleje wraz ze wzrostem temperatury oraz zwiększaniem grubości przekładki. 

Ciekawostkę stanowi jednak fakt, iż spadek oporu ma miejsce przy zmianie konfiguracji 

wektorów namagnesowania warstw ferromagnetycznych z ustawienia równoległego do 

antyrównoległego, a więc odwrotnie jak ma to miejsce w tradycyjnych układach np. Fe/Cr/Fe 

(Rys. 2.6). Zjawisko to nazywa się negatywnym magneooporem, i jeszcze nie ma teorii, która 

mogłaby je wyjaśnić. Podobny efekt zaobserwowano w układach LSMO/SrTiO3/Co oraz 

LSMO/Ce0.69La0.31O0.1845/Co. Prawdopodobnie za „odwrócenie” efektu GMR odpowiadają 

ujemnie spolaryzowane elektrony orbitalu 3d kobaltu, w którym gęstość stanów spinów 

większościowych na poziomie energii Fermiego jest mniejsza niż gęstość stanów spinów 

mniejszościowych [55]. 

Rys. 2.5 Schemat organicznego zaworu 

spinowego LSMO/Alq3/Co [55]. 
Rys. 2.6 Krzywa magnetooporowa zmierzona dla układu 

LSMO/Alq3/Co [55]. 

 

Projekt „Hybrid Nanostructured Thin Films of Organic Conductors and Prussian Blue 

Analogues: Towards Molecule– based Spin Valves”, w którym uczestniczyła autorka 

rozprawy, ma na celu stworzenie molekularnego odpowiednika zaworu spinowego. Projekt 
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jest obecnie realizowany w grupie prof. Coronado w Instytucie Nauk Molekularnych w 

Walencji. Rolę warstw magnetycznych w proponowanym zaworze spinowym pełnić mają 

warstwy analogów błękitu pruskiego, zaś rolę niemagnetycznej przekładki polimer 

przewodzący (np. PEDOT, polipirol lub polianilina). Zamiana metalicznych elektrod na 

warstwy heksacyjanków metali przejściowych, umożliwi wykonanie takiego urządzenia 

metodami mokrej chemii, gdzie nie jest konieczne stosowanie warunków wysokiej próżni. 

Inną zaletą proponowanego urządzenia jest łatwa przestrajalność własności magnetycznych, 

takich jak pole koercji czy temperatura krytyczna poprzez zmianę jonów metalicznych  w 

strukturze MxA[B(CN)6]z∙nH2O. W taki sam sposób można też kontrolować przewodność 

warstw heksacyjanowych, tak aby stała sie ona bliska wartości osiąganej przez 

półprzewodniki organiczne. Dzięki temu, ułatwiony zostanie proces wstrzykiwania spinu do  

pośredniczącej warstwy organicznej, co jest główną trudnością w aktualnie istniejących 

organicznych zaworach spinowych.  

 

 Modelowe układy molekularne oparte na nanorurkach węglowych i pojedynczych 

molekułach 

 

W molekularnych zaworach spinowych opór zmienia się dzięki różnym kierunkom 

wektorów namagnesowania elektrod i molekuły. Istnieje tylko kilka modelowych przykładów 

molekularnych zaworów spinowych, jednak teoretyczne postawy ich działania nie są do tej 

pory wyjaśnione i z całą pewnością będą stanowić ważny temat badań w najbliższej 

przyszłości. Perspektywy rozwoju spintroniki molekularnej zostały omówione przez Eugenio 

Coronado w artykule [16]. 

Modelowy molekularny zawór spinowy zawiera diamagnetyczną cząsteczkę 

umieszczoną pomiędzy magnetycznymi elektrodami, które mogą być zarówno metaliczne jak 

i półprzewodzące [17]. Pierwszy eksperyment z układem tego typu, przeprowadzono z 

fulerenem C60 przyłączonym do elektrod niklowych (Rys. 2.7). Układ ten wykazuje bardzo 

duży negatywny magnetoopór. Inną możliwością jest użycie nanorurki węglowej 

przyłączonej do półmetalicznych elektrod, przekształcających informację spinową w sygnał 

elektryczny [56].  

Zawór spinowy oparty na nanocząstkach molekularnych miałby bardziej 

skomplikowaną strukturę. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie molekuł 

posiadających dwa magnetyczne centra, które mogłyby być umieszczone pomiędzy dwoma 

niemagnetycznymi elementami (Rys. 2.8). Takie rozwiązanie przypomina pierwowzór 

tradycyjnego zaworu spinowego.  

 
Rys. 2.7 Model najprostszego molekularnego zaworu 

spinowego zawierającego cząsteczkę fulerenu 

przyłączoną do metalicznych elektrod 

ferromagnetycznych [17]. 

 
Rys. 2.8 Model zaworu spinowego zbudowanego z 

cząsteczek zawierających dwa centra magnetyczne 

oddzielone niemagnetyczną przekładką [17]. 

Inną możliwością jest zastosowanie nanocząstki magnetycznej takiej jak np. Mn12. 

Tutaj z racji niezerowego momentu magnetycznego molekuły, do budowy zaworu spinowego 

musielibyśmy zastosować jedną elektrodę magnetyczną oraz diamagnetyczny dren. Zasada 

działania takiego układu różni się wcześniej omawianych przykładów. Na Rys. 2.9 żółta 



26 
 

strzałka oznacza kierunek namagnesowania nanocząstki. Przy równoległej konfiguracji 

wektora namagnesowania elektrody i molekuły większościowe nośniki ładunku ze spinem w 

górę (zielona strzałka) mogą swobodnie przepływać przez molekułę i nic nie stanowi 

przeszkody na której mogłyby się rozproszyć. Natomiast mniejszościowe nośniki ze spinem 

w dół są właściwie „cofane” z powrotem i nie mogą się przedostać przez barierę, jaką stanowi 

molekuła. Przy antyrównoległym ustawieniu namagnesowania elektrody i wektora 

namagnesowania nanocząstki, elektrony większościowe ze spinem w górę są w zasadzie 

zablokowane przez molekułę, podczas gdy elektrony ze spinem z dół mogą przepływać bez 

przeszkód. Oznacza to, że w pierwszym przypadku opór jest znacznie mniejszy niż 

w przypadku drugim, przy założeniu że w prądzie płynącym przez kontakt magnetyczny 

wkład spinów w górę jest większy.  

 

 
Rys. 2.9 Zawór spinowy oparty na pojedynczej cząstce magnetycznej oraz zasada jego działania. Kolorem 

brązowym oznaczono magnetyczną elektrodę (źródło), niebieskim magnetyczną molekułę, a żółtym 

diamagnetyczny dren [17]. (a)Równoległa konfiguracja momentów magnetycznych źródła i molekuły, 

powoduje, że większościowe nośniki ze spinem w górę (gruba zielona strzałka) mogą swobodnie przepływać 

przez cząsteczkę, podczas gdy nośniki mniejszościowe ze spinem w dół (cienka niebieska strzałka) są silnie 

rozpraszane. (b) Antyrównoległe ustawienie momentów magnetycznych źródła i molekuły skutkuje wzrostem 

rezystancji układu. W tym wypadku nośniki większościowe ze spinem w górę są blokowane przez nanocząstkę, 
natomiast nośniki mniejszościowe mogą przepływać swobodnie.  
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3. Otrzymywanie cienkich warstw 

analogów błękitu pruskiego 

3.1 Wzrost cienkich warstw metodą Langmuir– Blodgett 

Filmami Langmuir– Blogett (LB) nazywa się monomolekularne warstwy aktywnych 

powierzchniowo związków organicznych, znajdujących się na granicy rozdziału faz 

np. ciekłej i gazowej [57]. Warstwy LB wytwarzane są w urządzeniu zwanym wagą 

Langmuira, której schemat przedstawia Rys. 3.1. Jest to płytka wanienka wypełniona fazą 

nośną, na powierzchni której tworzy się błonka z zaadsorbowanych cząstek. Poddaje się ją 

ściskaniu poprzez ruchome, teflonowe barierki, a następnie nanosi się kilka kropel surfaktanta 

rozpuszczonego w lotnym rozpuszczalniku, po odparowaniu którego powstaje warstwa 

molekularna. 

 

 
Rys. 3.1 Schemat budowy wanny Langmuira. 

W wytwarzaniu warstw LB ważną rolę odgrywają związki amfifilowe. Związki te 

posiadają dwojaką naturę: hydrofilową i hydrofobową, dzięki czemu podlegają procesowi 

organizacji na granicy rozdziału faz. Część hydrofobową w związkach amfifilowych stanowi 

najczęściej łańcuch węglowodorowy prosty, rozgałęziony lub z wbudowanym pierścieniem 

aromatycznym lub cyklicznym. Fragmentem cząsteczki o charakterze hydrofilowym są grupy 

polarne takie jak: –OH, –COO
–
, –CN

–
, –SO4

2–
, –SO3

–
. Najczęściej stosowanymi związkami 

warstwotwórczymi są kwasy tłuszczowe, ODA (octadecyloaminium), oktadecylopirol, 

DODA (dimethylodioctadecylammonium chloride). Jako fazę nośną w technice Langmuir–

 Blogett wybiera się zwykle ciecz o wysokiej wartości napięcia powierzchniowego jaką jest 

np. woda, dla której wartość napięcia powierzchniowego w temperaturze T= 25°C wynosi 

σ= 72,8 N/m
2
. 

Parametrem charakteryzującym własności materiałów amfifilowych jest izoterma 

sprzężenia π–A, czyli zależność ciśnienia powierzchniowego monowarstwy pokrywającej 
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subfazę od powierzchni obszaru dostępnego dla cząsteczek związku. Modelową izotermę 

sprzężenia π–A przedstawia Rys. 3.2. 

 
Rys. 3.2 Modelowe sprzężenie π‒A. 

Monomolekularne warstwy powierzchniowe mogą występować w różnych stanach 

skupienia. Gdy na jedną cząsteczkę przypada duża powierzchnia, czyli ciśnienie 

powierzchniowe jest małe, stan skupienia monowarstwy molekularnej przypomina stan 

gazowy. W wyższych temperaturach lub przy wyższych wartościach stężeń 

powierzchniowych, stan skupienia monowarstwy ma charakter ciekły. Stan stały występuje, 

gdy cząsteczki w monowarstwie są maksymalnie upakowane i tworzą zwartą strukturę o 

własnościach stanu krystalicznego. Wywierając wyższe ciśnienie na monowarstwę przez 

przesunięcie beleczek w wadze Langmuira, można doprowadzić do tworzenia się 

dwuwarstwy lub poliwarstwy cząsteczkowej. 

Monowarstwy molekularne można przenosić na podłoże stałe stosując wagę Langmuira. 

W tym celu podłoże stałe zanurza się w cieczy na powierzchni której znajduje się 

monowarstwa molekularna. Następnie poprzez przesuwanie beleczek jest ograniczana 

powierzchnia tworzona przez ściśle upakowaną warstwę. W tym czasie cząsteczki 

monowarstwy silnie oddziałują z powierzchnią podłoża i są na nie przenoszone podczas 

zanurzania i wynurzania podłoża z cieczy.  

Jeśli jako podłoże zostanie zastosowana płytka hydrofilowa (np. szkło), wówczas w 

trakcie zanurzania podłoża w cieczy, hydrofilowe części surfaktantu będą przylegać do 

powierzchni podłoża, natomiast części hydrofobowe będą zorientowane na zewnątrz cieczy. 

Za pomocą belek ściskających utrzymywany jest stan dużego upakowania cząsteczek 

monowarstwy, aby została ona przeniesiona jednolicie. Przy wynurzaniu tego samego 

podłoża z powierzchni cieczy zostanie naniesiona kolejna warstwa, ale przeciwnie 

zorientowana– na hydrofobowej powierzchni płytki następuje adsorpcja hydrofobowych 

części surfaktantu, natomiast część polarna znajduje się na zewnątrz. W taki sposób powstaje 

rodzaj warstwy zwany typem Y. Możliwe jest również nanoszenie monowarstwy tylko w 

jednym kierunku. W tym wypadku proces taki prowadzi do powstawania wielowarstw typu X 

i Z, co pokazuje Rys. 3.3. Ilość i jakość depozycji monowarstwy na stałym podłożu są 

określone przez parametr τ, zwany współczynnikiem przeniesienia: 

 

  
  

  
  

 

(3.1) 

gdzie: Al– powierzchnia monowarstwy na cieczy nośnej, AS– powierzchnia podłoża pokryta 

przez monowarstwę. Dla idealnego procesu depozycji, współczynnik τ powinien być równy 1. 

Gdy wartość τ jest bliska zeru, to oznacza że warstwa nie została naniesiona.  
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Rys. 3.3 Schemat powstawania warstwy typu Y (a), X (b) i Z (c) [58]. 

 

Opisana powyżej technika Langmuir– Blodgett może być stosowana do wzrostu 

kryształów substancji nieorganicznych takich jak rodzina związków M3
II
[Cr

III
(CN)6]2 [59], 

[60]. W tym wypadku monowarstwa amfifilowa służy jako szablon wzrostu nanokryształów 

na granicy rozdziału faz. Proces krystalizacji odbywa się w wannie Langmuira poniżej 

warstwy surfaktanta na granicy faz: woda‒ powietrze. Surfaktant ODA lub DODA musi 

zostać rozpuszczany w CHCl3 ze stężeniem 1 mg/ml. Wannę Langmuira napełnia się 

roztworem wodnym MCl2 (M= Ni, Mn, Fe) o stężeniu 0,15 mM, który pełni rolę subfazy. Na 

tak przygotowaną powierzchnię zostaje „nakropiony” roztwór surfaktanta. Po wyparowaniu 

CHCl3 cząstki surfaktanta tworzą na powierzchni subfazy monowarstwę Langmuira, która 

ulega kompresji poprzez ruch barierek poruszających się z prędkością 5 mm/min. Kolejny 

krok to dodanie kilku kropel skoncentrowanego roztworu K3Cr(CN)6. Ilość K3Cr(CN)6 musi 

być tak dobrana, aby po dodaniu do subfazy, finalne stężenie roztworu wynosiło 0,1 mM. 

Wprowadzanie K3Cr(CN)6 do wanny Langmuira odbywa się przy użyciu pipety, a krople są 

kierowane na obszar znajdujący się na zewnątrz barierek. W ten sposób nie zostaje naruszony 

obszar monowarstwy. Jony Cr[CN]6
3–

 wędrując w obszarze subfazy łączą się z kationami 

M
2+

, czego następstwem jest wzrost kryształów tuż poniżej warstwy surfaktanta. Cały proces 

krystalizacji trwa kilkanaście godzin, podczas stałej, niczym nie zakłóconej kompresji 

monowarstwy.  
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Rys. 3.4 Izoterma sprzężenia π–A uzyskana dla surfaktanta DODA 

w eksperymencie krystalizacji nanocząstek Ni3[Cr(CN)6]2. 

surfaktant

nanokryształy
 

Rys. 3.5 Schemat ideowy procesu  
krystalizacji poniżej warstwy surfaktantu.  

p
o

d
ło

ż
e

 
 

Rys. 3.6 Wyidealizowany schemat filmu 
LB naniesionego na podłoże. 

Rysunek 3.4 pokazuje izotermę sprzężenia π–A zarejestrowaną dla monowarstwy 

surfaktanta DODA utworzonej na powierzchni roztworu wodnego zawierającego NiCl2 oraz 

K3Cr(CN)6. Dla ciśnienia powierzchniowego o wartości σ= 30 mN/m
2
 zostaje osiągnięty stały 

stan skupienia monowarstwy, dlatego w czasie całego eksperymentu było ono utrzymywane 

na tym właśnie poziomie. Po upływie 15 godzin następuje wzrost nanokryształów na granicy 

faz: woda‒ powietrze (Rys. 3.5). Transfer monowarstwy DODA+Ni3[Cr(CN)6]2 odbywa się 

poprzez cykliczne zanurzanie podłoża w roztworze. Rys. 3.6 pokazuje schematycznie idealną 

strukturę filmu LB typu Y, w którym nanokryształy Ni3[Cr(CN)6]2 oddzielone są molekułami 

surfaktanta.  

 

3.2 Metody elektrochemiczne  

Elektrochemia jest działem chemii fizycznej, zajmującym się badaniem elektrycznych 

aspektów reakcji chemicznych, a także własnościami elektrycznymi związków chemicznych. 

Typowy układ pomiarowy stosowany w doświadczeniach elektrochemicznych składa się 

z naczynka pomiarowego, trzech elektrod (elektrody roboczej, referencyjnej oraz 

pomocniczej) oraz potencjostatu. Jako elektrodę roboczą (czyli tą na której następuje wzrost 

warstw) najczęściej stosuje się elektrody platynowe lub ITO. Elektroda ITO (Indium Tin 

Oxide) jest wykonana ze szkła pokrytego bardzo cienką, transparentną warstwą tlenku indu 

(In2O3) (90%) oraz tlenku cyny (SnO2) (10%). Jej ogromną zaletą jest przezroczystość, dzięki 

której warstwa próbki utworzona na jej powierzchni podczas eksperymentu może być 

poddawana badaniom spektroskopowym bez konieczności usuwania z powierzchni elektrody. 

Wybór elektrody odniesienia zależy od rodzaju badanego roztworu: dla roztworów wodnych 

często stosowana jest  elektroda chlorosrebrowa Ag/AgCl natomiast dla roztworów 

niewodnych srebrno– jonowa Ag/Ag
+
. Elektroda pomocnicza to najczęściej drucik lub 

blaszka platynowa. Bardzo ważna rolę w eksperymencie odgrywa powierzchnia elektrody 

pomocniczej: jeśli pracujemy z dużą ilością roztworu (30 cm
3
) musi to być blaszka 

o powierzchni ok. 1 cm
2
, jeśli natomiast pracujemy z ilością ok. 5 cm

3
 może to być cieniutki 

drucik. 
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Podczas eksperymentów elektrochemicznych, do naczynka pomiarowego wypełnionego 

badaną substancją, należy włożyć elektrody, a następnie podłączyć je do potencjostatu. 

Badana substancja musi być wzbogacona elektrolitem (np. KCl, NaCl) w celu zapewnienia 

przewodnictwa jonowego. Potencjostat to urządzenie, które umożliwia zmianę potencjału 

elektrody roboczej względem elektrody referencyjnej, a zatem jej polaryzację, co powoduje 

przepływ prądu między elektroda roboczą a elektrodą pomocniczą. Wszystkie parametry 

pomiarowe takie jak np. szybkość zmian i zakres potencjału ustawiane są w programie 

sterującym.  

Do najważniejszych metod elektrochemicznych należą cykliczna woltamperometria 

oraz chronokulometria/chronoamperometria. Woltamperometria cykliczna jest metodą 

stosowaną w badaniu związków kompleksowych, ze względu na prostotę pomiaru, łatwość 

opracowania i interpretowania wyników oraz dużą ilość informacji uzyskiwanych o układzie. 

Technika ta pozwala wyznaczyć standardowy potencjał redoksowy, oszacować liczbę 

transferowanych elektronów oraz określić odwracalność procesu redoksowego. 

Cykliczna woltamperometria bazuje na pomiarze prądu, płynącego w układzie 

pomiędzy elektrodami, przy zmiennym potencjale. Wykres zmian potencjału, przykładanego 

do elektrod od czasu ma kształt trójkątny, a potencjał zmienia się cyklicznie od wartości 

minimalnej (Ep) do wartości maksymalnej (Ek) (Rys. 3.7). 

 
Rys. 3.7 Wykres zmian potencjału 

przykładanego do elektrod od czasu. 

 

 
Rys. 3.8 Przykładowy wykres zmian natężenia prądu od 

przyłożonego potencjału, gdzie  Ep, Ek ‒ to odpowiednio 

wartość minimalna i maksymalna potencjału. Proces 

utlenienia i redukcji objawia się występowaniem 

odpowiednich pików. 

Jeśli w roztworze znajduje się substancja aktywna elektrochemicznie, to przy pewnym 

potencjale elektroda staje się zdolna do jej utleniania lub redukcji. Powoduje to wzrost 

mierzonego prądu. Stały wzrost potencjału w czasie, powoduje wzrost mierzonego prądu, 

gdyż substancja ta coraz łatwiej ulega elektrolizie. Wobec braku mieszania w układzie, przy 

szybkim wzroście potencjału, w warstwie dyfuzyjnej elektrody z czasem zaczyna brakować 

substancji aktywnej i obserwuje się spadek mierzonego prądu do wartości równej prądowi 

dyfuzyjnemu. Na krzywej natężenia prądu od potencjału obserwuje się maksimum. Podobny 

przebieg ma pomiar przy powrocie potencjału do wartości wyjściowej. Uzyskane krzywe dla 

procesu odwracalnego przedstawione są na Rys. 3.8. Dla procesów odwracalnych natężenie 

prądu w maksimum można wyrazić zależnością, zwaną równaniem Randlesa– Sevcika: 

 

              
    

  
, 

 

(3.2) 

gdzie:  n– ilość elektronów biorących udział w akcie elementarnym, F– stała Faraday’a; 

F= 96485 C/mol, R– stała gazowa; R= 8,3145 J/molK, T– temperatura w skali Kelwina, 

A‒ pole powierzchni elektrody pracującej, D – współczynnik dyfuzji substancji 

elektroaktywnej, c– stężenie substancji elektroaktywnej w roztworze, ν– szybkość 

przemiatania potencjałem.  
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Drugą, równie szeroko stosowaną metodą polaryzacji w warunkach stacjonarnych, jest 

tzw. metoda potencjostatyczna. Polega ona na tym, że za pomocą potencjostatu utrzymujemy 

niezmienny w czasie potencjał elektrody badanej (mierzony względem wybranej elektrody 

odniesienia), a równocześnie rejestrujemy zmianę wartości prądu płynącego przez elektrodę 

badaną w funkcji czasu. Rejestrując te zmiany otrzymujemy tzw. krzywą 

chronoamperometryczną. Ogólny wzór zależności I(t) przedstawia zmodyfikowane równanie 

Cottrella: 

 

              

        ,  

 

(3.3) 

gdzie: n– liczba elektronów biorąca udział w reakcji, F– stała Faradaya, A– powierzchnia 

elektrody, D– współczynnik dyfuzji reagenta, C
0
– stężenie reagenta, t– czas. 

Wyżej opisane metody elektrochemiczne mają szerokie zastosowanie w otrzymywaniu 

cienkich warstw heksacyjanometalanów metali przejściowych [61], [62], [63]. Ich zaletą jest 

fakt, że grubość warstwy osadzanej elektrochemicznie jest ściśle związana z ilością ładunku 

przepływającego w trakcie procesu elektrodepozycji. Tak więc grubość warstwy może być 

łatwo kontrolowana.  

W przypadku woltamperometrii, polaryzacja elektrody roboczej (np. ITO) zanurzonej 

w odpowiednim roztworze modyfikującym, następuje w sposób cykliczny. Szybkość 

polaryzacji (czyli szybkość przemiatania potencjału‒ zazwyczaj 10– 50 mV/s) oraz zakres 

potencjałów, muszą być dobrane do konkretnego układu. Roztwór modyfikujący musi 

zawierać elektrolit podstawowy, sól odpowiedniego metalu (np. FeCl3, CrCl3) oraz jony 

[M
III

(CN)6]
3‒

 (M= Fe, Cr) pochodzące z roztworu K3[M
III

(CN)6] o stężeniu kilku mmol/dm
3
. 

Warstwy heksacyjanometalanów metali powstają na powierzchni elektrody w procesie 

elektroredukcji. Szybkość narastania warstwy jest większa w początkowych cyklach 

polaryzacji, a następnie maleje. W zależności od zastosowanego elektrolitu podstawowego, 

powstające warstwy mogą zawierać różne jony metali alkaicznych, np. K
+
, Na

+
, Li

+
, Cs

+
. 

 

 
Rys. 3.9 Schemat powstawania warstwy Fe3

II[CrIII(CN)6]2 w wyniku procesu elektroredukcji  [64]. 

W chronokulometrii, do elektrody zanurzonej w roztworze modyfikującym przykłada się stały 

potencjał, odpowiednio dobrany do układu, a następnie prowadzi się redukcję w ciągu 

określonego czasu. Efektem tego procesu jest wytworzenie się warstwy modyfikatora na 

powierzchni elektrody. Przykładowy schemat tworzenia warstwy heksacyjanochromianu (III) 

żelaza (II) przedstawia Rys. 3.9. W wyniku przykładania odpowiedniego potencjału do 

układu, w bliskim sąsiedztwie elektrody pracującej następuje redukcja żelaza Fe
3+

 do żelaza 

Fe
2+

, które następnie łączy się z kompleksem [Cr
III

(CN)6]
3-

 tworząc warstwę na powierzchni 

elektrody.  
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3.3 Wzrost cienkich warstw w wyniku elektrostatycznej 

samoorganizacji 

Metoda elektrostatycznej samoorganizacji polega na naprzemiennej adsorpcji warstw 

molekularnych przeciwnie naładowanych polimerów, nanocząstek lub innych molekuł. 

Przyciąganie ładunków przeciwnego znaku jest siłą napędową tworzenia warstw [65], [66]. 

Metoda ta ma przewagę nad klasyczną metodą Langmuir– Blodgett, ponieważ adsorpcja ma 

miejsce w roztworze, więc nie zależy od kształtu i topologii podłoża. W jej wyniku uzyskuje 

się jednorodne warstwy całkowicie  pokrywające podłoże. 

Proces nanoszenia warstwy na podłoże można wyjaśnić w oparciu o Rys. 3.10, który 

przedstawia szkło (podłoże) zanurzane kolejno w czterech roztworach. Krok pierwszy i trzeci 

reprezentują odpowiednio adsorpcję anionów i kationów, natomiast krok 2 i 4– mycie, czyli 

płukanie podłoża w wodzie. Taka czterokrokowa sekwencja pozwala na uzyskanie 

najprostszych układów o architekturze (A/B)n. W celu uzyskania bardziej skomplikowanego 

układu wymagane jest zwiększenie sekwencji adsorpcji poprzez dodanie większej liczby 

roztworów. 

AnionyAniony Kationy

Mycie Mycie

 
Rys. 3.10 Schemat  metody elektrostatycznej samoorganizacji złożonej z czterech kroków (a)oraz uproszczony 

model tworzenia się warstw w wyniku naprzemiennej adsorpcji anionów i kationów (b) [67]. 

Wyżej omówiona metoda doskonale nadaje się do tworzenia warstw 

heksacyjanometalanów metali przejściowych [68], [69]. W przypadku tego typu warstw 

bardzo ważną rolę pełni odpowiednio przygotowane podłoże. Aby zapewnić wysoką 

adsorpcję jonów na powierzchni podłoża (np. szkła) należy pokryć go cienką warstwą 

dodatnio naładowanej substancji np. polimeru lub kationopolimeru. Następnie należy 

przygotować dwa roztwory o stężeniu rzędu kilku mmol/dm
3
: pierwszy zawierający sól 

odpowiedniego metalu (np. FeCl2, CrCl2), drugi– zawierający jony [M
III

(CN)6]
3-

 (M= Fe, Cr) 

pochodzące z roztworu K3[M
III

(CN)6]. Zastosowanie sekwencji przedstawionej na Rys. 3.11 

prowadzi w pierwszym kroku do adsorpcji na powierzchni podłoża kompleksu 

heksacyjanometalanu, a w następnym do wbudowania w tworzącą się sieć kationu metalu 

pochodzącego z drugiego roztworu.  

 
Rys. 3.11 Schemat powstawania warstwy FeII[FeIII(CN)6]w wyniku procesu elektrostatycznej samoorganizacji 

[69].  



34 
 

 

4. Metody pomiarowe i techniki badawcze 

4.1 Pomiar grubości cienkich warstw: elipsometria i profilometria 

Elipsometria jest techniką, która wykorzystuje spolaryzowane światło w celu 

wyznaczenia grubości cienkich warstw. W elipsometrii wykorzystywane są zmiany 

polaryzacji liniowo spolaryzowanej wiązki światła w wyniku jej odbicia od powierzchni 

próbki. Ideowy schemat pomiaru elipsometrycznego pokazuje Rys. 4.1.  

 

 
Rys. 4.1 Schemat przedstawiający ideę pomiarów elipsometrycznych. Liniowo spolaryzowana wiązka światła 

odbija się od powierzchni próbki, a następnie trafia do detektora, gdzie jest mierzona zmiana polaryzacji. Wiązka 

padająca i odbita wyznaczają płaszczyznę padania (plane of incidence).  Składowa wektora     fali 
elektromagnetycznej równoległa do  tej płaszczyzny określa się jako p‒ plane, natomiast prostopadła jako 

s‒ plane. 

Metoda ta polega na skorelowaniu kątów elipsometrycznych: Ψ i Δ, które opisują 

geometrię elipsy polaryzacji, z fizykochemicznymi parametrami badanego materiału. Kąt Δ 

jest zdefiniowany jako zmiana fazy i może być przedstawiony jako: 

 

        

 
(4.1) 

gdzie: δ
P
,
 

δ
S
 są kątami przesunięcia fazowego pomiędzy składowymi wektora pola 

elektrycznego fali świetlnej. 

Kąt Ψ jest określany jako:  

     
  

  
  

 

(4.2) 

gdzie: R
P
 i R

S 
są zespolonymi współczynnikami odbicia w płaszczyznach: równoległej 

i prostopadłej do płaszczyzny padania światła. 

Oba kąty są związane z parametrami optycznymi próbki  następującą zależnością: 
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      Δ                      
 

(4.3) 

gdzie: n0– współczynnik załamania ośrodka (w naszym przypadku powietrza), n1– zespolony 

współczynnik załamania materiału próbki (n1= n– ik), n2– współczynnik załamania cienkiej 

warstwy na próbce, Φ– kąt padania fali świetlnej, λ– długość fali światła, d– grubość cienkiej 

warstwy na próbce. Analiza danych zmierzonych w eksperymencie składa się z kilku etapów, 

a poszczególne kroki ilustruje Rys. 4.2.  

 

 
Rys. 4.2 Schemat pokazujący poszczególne etapy analizy danych uzyskanych w eksperymencie elipsometrii. 

W pierwszym kroku, uzyskane podczas eksperymentu dane, dotyczące tylko parametrów Ψ i 

Δ, są przyporządkowane do modelu, przedstawiającego próbkę, jako warstwy  badanego 

materiału o określonych współczynnikach załamania. Następnie nieznane parametry są 

dopasowywane w wyniku wielostopniowego procesu, aż do uzyskania najlepszej zgodności 

dopasowania. 

 

Inną techniką pomiaru grubości cienkich warstw jest profilometria. W przeciwieństwie 

do elipsometrii, metoda ta jest techniką niszczącą, ponieważ wymaga wykonania nacięcia 

badanej próbki. Zasada pomiaru jest bardzo prosta: polega na skanowaniu przy pomocy ostrza 

powierzchni próbki w kierunku prostopadłym do wykonanego nacięcia. Dzięki temu ostrze 

profilometru najpierw porusza się wzdłuż obszaru próbki a następnie trafia na rysę i dokonuje 

pomiaru na podstawie różnicy wysokości. 

 

4.2 Badanie morfologii i topografii 

 Mikroskop sił atomowych AFM 

Mikroskop sił atomowych AFM (Atomic Force Microscope), obok skaningowego 

mikroskopu tunelowego STM (Scanning Tunneling Microscope) stanowi podstawowe 

narzędzie stosowane w nanotechnologii. Mikroskop AFM umożliwia uzyskanie obrazu 

powierzchni ze zdolnością rozdzielczą rzędu wymiarów pojedynczego atomu, dzięki 

wykorzystaniu sił oddziaływań międzyatomowych. Schemat urządzenia przedstawia Rys. 4.3.  
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Próbka

Ostrze

Lustro

Detektor

Laser

Kryształ piezoelektryczny
 

Rys. 4.3 Schemat budowy mikroskopu AFM 

Główną częścią mikroskopu AFM jest ostrze umocowane na swobodnym końcu dźwigni, 

której długość wynosi 100– 200 μm. Występowanie sił magnetycznych, elektrostatycznych i 

oddziaływań międzyatomowych pomiędzy atomami ostrza i badanej powierzchni umożliwia 

wykorzystanie detekcji ruchów ostrza sunącego po powierzchni próbki do obrazowania tej 

powierzchni. Ostrze znajduje się na sprężystej mikrodźwigni (mikrobelce), której odchylenie 

umożliwia wyznaczenie siły oddziaływania międzyatomowego pomiędzy atomami ostrza i 

badanej powierzchni. Mapa sił dla każdego punktu powierzchni próbki jest przetwarzana 

komputerowo na obraz. Pomiar ugięcia dźwigni jest najczęściej dokonywany metodami 

optycznymi. Czułość odczytu ugięcia dźwigni sięga dziesiątych części angstrema. Jeśli do 

obrazowania chce się wykorzystać siły magnetyczne, ostrze pokrywa się materiałem 

magnetycznym. Mikrosondy stosowane w AFM produkuje się zazwyczaj 

z krzemu i azotku krzemu. 

W mikroskopie sił atomowych do zobrazowania powierzchni próbki można 

wykorzystać siły krótko– lub dalekozasięgowe. Ze względu na rodzaj tych sił wyróżnia się 

następujące tryby pomiarowe: 

 Tryb kontaktowy, w którym ostrze AFM odgrywa rolę profilometru badającego 

topografię powierzchni. Nacisk ostrza na powierzchnię wynosi od 10
–7 

N do 10
–11

 N, 

co powoduje, że obszar kontaktu pomiędzy ostrzem a powierzchnią próbki jest 

ekstremalnie mały. W tym trybie wykorzystujemy krótkozasięgowe siły 

oddziaływania międzyatomowego. Pomiędzy atomami na czubku ostrza a atomami 

próbki zachodzą bezpośrednie interakcje ich sfer elektronowych, a działające na ostrze 

siły odpychające powodują ugięcie mikrobelki. 

 Tryb bezkontaktowy, w którym odsuwając ostrze na odległość 10– 100 nm, 

wykorzystujemy do obrazowania siły dalekozasięgowe, takie jak: siły magnetyczne, 

elektrostatyczne czy przyciągające siły van der Waalsa. W tej metodzie obrazowania 

nie mierzymy statycznego ugięcia dźwigni, ale wprawiamy dźwignię w drgania o 

częstości zbliżonej do jej częstości rezonansowej za pomocą piezoelementu. Reakcją 

na siłę działającą na dźwignię jest zmiana amplitudy i częstości drgań, co jest 

informacją pozwalającą uzyskać obraz. 

 Tryb kontaktu przerywanego, w którym belka jest wprowadzana w drgania na tyle 

blisko powierzchni, że poza siłami dalekozasięgowymi znaczenie mają również siły 

krótkozasięgowe: ostrze cyklicznie uderza w powierzchnię. 

Dźwignie mogą być wytwarzane wraz z ostrzem lub ostrza są do niej przyklejane. Typowe 

dźwignie mają długość od 100 do 500 μm, stałe sprężystości 0,01– 1 N/m i częstości 

rezonansowe w zakresie 3– 500 kHz. 

Jedną z najważniejszych informacji uzyskiwanych dzięki mikroskopii AFM jest 

szorstkość badanej powierzchni. Szorstkość średnia kwadratowa (RMS– Root Mean Square) 

może być zdefiniowana przy pomocy następującego równania: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Angstrem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Azot
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niuton
http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektron_(cz%C4%85stka_elementarna)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Diderik_van_der_Waals


37 
 

 

    
 

 
         
 

   

 

 

(4.4) 

gdzie:  n– liczba zliczeń,  yi–wysokość obiektu,   – średnia wysokość obiektów znajdujących 

się na skanowanej powierzchni. 

 

 

 Mikroskopia elektronowa: transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM) i skaningowy 

mikroskop elektronowy (SEM) 

 

Zasada tworzenia powiększonego obrazu w mikroskopii optycznej i elektronowej oparta 

jest na podobnych zasadach. Światło widzialne zastępowane jest wiązką elektronów 

przyspieszanych polem elektrycznym, a soczewki optyczne– soczewkami 

elektromagnetycznymi. 

Najważniejszym elementem mikroskopu elektronowego jest kolumna mikroskopu, 

która zawiera działo elektronowe wytwarzające wiązkę elektronów. Wstępnie uformowana 

wiązka elektronów w obszarze pomiędzy katodą i anodą zostaje rozpędzona uzyskując 

energię: E = eU, gdzie e jest ładunkiem elektronu, a U– napięciem między katodą i anodą. 

Zwiększenie napięcia pozwala na zwiększenie pędu elektronów, co zmniejsza długości fali. 

Aby elektrony mogły przebyć drogę od działa elektronowego do ekranu konieczne jest 

utrzymywanie w kolumnie bardzo dobrej próżni. Rolę soczewek optycznych pełni 

odpowiednio ukształtowane pole magnetyczne zmieniające bieg elektronów w cewkach 

ogniskujących. Istotną zaletą soczewek magnetycznych jest możliwość płynnej zmiany ich 

ogniskowych poprzez regulację natężenia prądu przypływającego przez soczewkę. W 

transmisyjnych mikroskopach elektronowych elektrony przechodzą przez badany preparat, 

dlatego próbka nie może być grubsza niż 0,1 μm. 

W mikroskopie skaningowym wiązka elektronów jest przesuwana po powierzchni 

próbki, a rejestrowane są  elektrony wtórne i wstecznie rozproszone, powstałe w wyniku 

naświetlania próbki. Emisja elektronów z próbki zależy od ukształtowania jej powierzchni, 

dlatego możliwe jest uzyskanie obrazu topograficznego próbki. Elektrony wtórne powstają w 

wyniku oddziaływań nieelastycznych. Ze względu na niską energię (zwykle poniżej 50 eV) 

emisja zachodzi z przypowierzchniowej warstwy próbki. Kontrast związany jest z topografią  

próbki ze względu na fakt, że krawędzie i ścianki emitują więcej elektronów wtórnych. Tak 

więc obszary te charakteryzują się większą jasnością niż pozostałe. 

Najcenniejszym efektem oddziaływania wiązki elektronów z próbką jest emisja 

promieniowania charakterystycznego pierwiastków. Analiza widma promieniowania 

umożliwia ocenę ilości, rodzaju i rozkładu pierwiastków na skanowanej powierzchni próbki. 

Wiązka wysokoenergetycznych elektronów uderzając w powierzchnię próbki powoduje 

wzbudzenie atomów i wysyłanie charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego. 

Promieniowanie to jest odbierane przez detektor, a następnie obliczana jest ilość kwantów 

promieniowania o tej samej energii. Ilość danego pierwiastka w próbce jest proporcjonalna do 

ilości zliczeń, dlatego można ją wyznaczyć poprzez obliczenie powierzchni piku w 

histogramie energii.  
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4.3 Spektroskopia w zakresie światła ultrafioletowego, widzialnego 

i podczerwieni oraz spektroskopia ramanowska 

Spektroskopia to dziedzina badań, która zajmuje się oddziaływaniem między 

promieniowaniem elektromagnetycznym a materią. Oddziaływanie to polega na pochłanianiu 

części energii (absorpcja) przez materię, lub oddawaniu przez materię części energii w postaci 

promieniowania (emisja). Jednym z podstawowych kryteriów wyboru metody 

spektroskopowej do badania substancji jest zakres promieniowania elektromagnetycznego. 

Tabela 3 przedstawia granice poszczególnych zakresów promieniowania 

elektromagnetycznego. W spektroskopii  w zakresie IR, widma absorpcji lub widma emisji 

najczęściej przedstawia się w jednostkach liczb falowych. Jako liczbę falową przyjmuje się 

odwrotność długości fali (   
 

 
 ).  

 
Tabela 3 Zakres promieniowania elektromagnetycznego. 

Daleki UV 10– 180 nm 

Bliski UV 180– 400 nm 

Vis 400– 780 nm 

IR 
780 nm– 1 mm 

(12500– 10 cm
–1

) 

 

Spektroskopia molekularna obejmuje badania widm cząsteczkowych. W ogólnym 

pojęciu, pełne widmo cząsteczkowe zawiera trzy rodzaje widm: widmo rotacyjne, widmo 

oscylacyjno– rotacyjne oraz widmo elektronowe. Energia elektronowa w cząsteczce jest 

wielokrotnie większa od energii oscylacyjnej, a ta z kolei jest większa od energii rotacyjnej. 

Różnice pomiędzy poziomami elektronowymi wynoszą kilka elektronowoltów, pomiędzy 

poziomami oscylacyjnymi dziesiąte i setne części eV, a pomiędzy poziomami rotacyjnymi 

tysięczne części eV. 

Znaczne różnice wartości poszczególnych rodzajów energii powodują, że odpowiednie 

widma pojawiają się w różnych zakresach spektralnych. Pochłonięcie kwantów 

promieniowania z zakresu dalekiej podczerwieni jako najmniej energetyczne może 

powodować tylko zmiany energii rotacyjnej, natomiast promieniowanie z zakresu bliskiej 

podczerwieni powoduje przejścia pomiędzy poziomami oscylacyjnymi. Widma uzyskane w 

zakresie promieniowania IR służą do identyfikacji rodzaju wiązań chemicznych w badanym 

materiale. 

Zmiany energii elektronowej może wywołać tylko zaabsorbowanie promieniowania 

z zakresu widzialnego i nadfioletu. Promieniowanie w tym zakresie jest absorbowane na 

skutek wzbudzania drgań większych fragmentów cząsteczek, takich jak np. grup fenylowych. 

Spektroskopia ta nie dostarcza zbyt wielu informacji o strukturze cząsteczek, ale przydaje się 

do analizy ich potencjalnych własności elektrooptycznych. Jedną z informacji jakie czerpie 

się z widm elektronowych jest tzw. międzypasmowe przeniesienie ładunku, co w przypadku 

niektórych próbek może dawać informacje o potencjalnych własnościach fotomagnetycznych.  

 

 

 Spektroskopia UV– Vis 

Tradycyjnie spektroskopię UV– Vis stosuje się do próbek przygotowanych w postaci 

roztworu. Wówczas pomiar absorbancji wykonuje się w stosunku do roztworu 

http://www.zgapa.pl/zgapedia/Cząsteczka.html
http://www.zgapa.pl/zgapedia/Grupa_fenylowa.html
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porównawczego (odnośnika), którego skład jest podobny i który znajduje się w identycznych 

kuwetach. Zgodnie z prawem Lamberta– Beera absorbancja dana jest wzorem: 

     
  

  
, 

 

(4.5) 

gdzie: I0– natężenie wiązki padającej na próbkę, It– natężenie wiązki po przejściu przez 

próbkę. 

Transmisyjna metoda pomiaru absorbancji w zakresie promieniowania UV– Vis może 

być zastosowana do próbek przygotowanych w postaci cienkich warstw, pod warunkiem, że 

podłoże na którym zdeponowana jest próbka jest transparentne dla promieniowania 

ultrafioletowego i widzialnego– takim podłożem może być np. kwarc.  

Zasada pomiaru widm elektronowych jest bardzo prosta. Źródło światła wysyła ciągłe 

promieniowanie elektromagnetyczne, które następnie przechodzi przez podłoże, bez próbki, 

a następnie przez próbkę znajdującą się na tym samym podłożu. W tym samym czasie w 

układzie detektora następuje pomiar natężenia wiązki która przeszła przez samo podłoże (I0) 

oraz wiązkę która przeszła przez próbkę (It). W ostatnim kroku rejestrator kreśli widmo 

badanej substancji w postaci krzywej A= f(λ). 

Bardzo ważnym aspektem pomiarów z zastosowaniem promieniowania UV– Vis jest 

dziedzina zwana spektroelektrochemią. Jest to zespół technik umożliwiających obserwację 

in–situ zmian zachodzących w rejestrowanym widmie w czasie syntezy substancji pod 

wpływem zmian napięcia dostarczanego do układu. W przypadku pomiarów 

spektroelektrochemicznych, w naczynku pomiarowym oprócz roztworu badanej substancji, 

należy umieścić zestaw trzech elektrod: referencyjną pomocniczą oraz roboczą (Rys. 4.4). Do 

elektrod za pomocą potencjostatu dostarczane jest napięcie, które powoduje reakcje 

elektrochemiczne w badanym roztworze. Zmiany zachodzące w roztworze w wyniku procesu 

utleniania lub redukcji powodują wzrost lub spadek mierzonej absorbancji.  

 

 
Rys. 4.4 Schemat ilustrujący naczynko pomiarowe zawierające roztwór badanej substancji wraz z zestawem 

elektrod stosowanych w eksperymentach elektrochemicznych. I0  i  I1 oznaczają odpowiednio, początkowe 

natężenie światła oraz natężenie  światła po przejściu przez  roztwór. 

Technika ma również szerokie zastosowanie kontroli procesu tworzenia cienkich 

warstw substancji metodą elektrochemiczną (np. cienkie warstwy polimerów przewodzących, 

lub analogów błękitu pruskiego‒ Rozdział 3). Jako elektrodę roboczą należy wówczas wybrać 

przezroczystą elektrodę szklaną pokrytą ITO. Dostarczanie do układu stałego potencjału 

podczas eksperymentu chronokulometrii powoduje elektroredukcję/elektroutlenianie roztworu 

w bliskim sąsiedztwie elektrody oraz reakcje prowadzące do osadzaniu materiału na 

elektrodzie roboczej. Zwiększanie się mierzonej absorbancji, jest oznaką wzrostu filmu na 

powierzchni elektrody. Jest to bardzo przydatne narzędzie zarówno w charakteryzacji 

otrzymanego materiału oraz do oceny jego jakości.   
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 Spektroskopia IR w badaniu cienkich warstw: konfiguracja odbiciowa oraz technika 

całkowitego osłabionego odbicia ATR (Attenuated Total Reflectance) 

 

W przypadku tradycyjnych próbek proszkowych pomiar widma w zakresie 

promieniowania IR odbywa się metodą transmisyjną, w której stosuje się spektrometry typu 

FTIR (Fourier Transformation Infrared). Pomiar w takim spektrometrze polega na tzw. 

przemiataniu próbki wiązką promieniowania, w której występują wszystkie długości fali z 

zakresu IR. Po przejściu tej wiązki przez próbkę, interferuje się ją z wiązką z tego samego 

źródła, ale taką która nie przeszła przez próbkę. Obraz widma powstaje przez zastosowanie 

transformaty Fouriera zarejestrowanego obrazu interferencyjnego.  

W przypadku próbek uzyskanych w postaci cienkich warstw, zastosowanie metody 

transmisyjnej jest niemożliwe ze względu na podłoże, na którym znajduje się próbka. W celu 

zmierzenia widma IR próbek zdeponowanych na stałym podłożu stosuje się technikę 

całkowitego osłabionego odbicia ATR lub technikę odbicia kierunkowego (Specular 

Reflectance) [70]. W obu przypadkach wykorzystuje się przyrząd zwany VeeMaxII, który jest 

dodatkową przystawką montowaną w spektrometrze IR (Rys. 4.5). Zawiera on w swej 

budowie układ zwierciadeł umożliwiających skierowanie wiązki promieniowania IR na 

powierzchnię próbki, od której wiązka odbija się i trafia do detektora. Jest to technika 

umożliwiająca wykonanie pomiaru dla próbek w postaci cienkich warstw zdeponowanych na 

nieprzezroczystym podłożu, lub cienkich folii metalicznych.  

W przypadku gdy próbka zawiera bardzo małą ilość materiału i niemożliwe jest 

uzyskanie sygnału techniką odbicia kierunkowego, stosuje się technikę ATR. Głównym 

elementem przystawki ATR jest pryzmat o wysokim współczynniku załamania światła, na 

którym umieszcza się próbkę. Wiązka promieniowania podczerwonego jest kierowana na 

jedną ze ścian pryzmatu, a wychodzi z drugiej jego strony po całkowitym odbiciu od jego 

wewnętrznej strony. Schemat budowy przystawki ATR pokazano na Rys. 4.6. 

 

 
Rys. 4.5 Urządzenie VeeMaxII wraz z przystawką 

ATR [70]. 

Pomieniowanie IR Kryształ ZnSe 

Próbka Docisk

 
Rys. 4.6 Schemat przedstawiający budowę przystawki 

ATR. 

Kąt padania wiązki promieniowania θ musi być dobrany tak, aby nastąpiło całkowite 

wewnętrzne odbicie, czyli musi być spełniony następujący warunek: 

 

     
  

  
,  (4.6) 

gdzie: n1– współczynnik załamania światła dla pryzmatu, n2– współczynnik załamania 

światła dla próbki. W układzie pomiarowym dostępnym w Instytucie Nauk Molekularnych w 

Walencji, pryzmat wykonany jest z ZnSe, którego współczynnik załamania wynosi n=2,89. 

Odpowiedni system ruchomych luster pozwala na ustawienie odpowiedniego kąta padania 

promieniowania IR. Warunkiem otrzymania widma dobrej jakości jest optyczny kontakt 

próbki z pryzmatem. W tym celu stosuje się docisk przymocowany do ruchomej śruby. 

Dodatkowym atutem jest również gładkie, bądź elastyczne podłoże. Grubość próbki nie 

wpływa na jakość widma, przeciwnie niż w przypadku widm transmisyjnych. Metoda ta 
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pozwala na wykonywanie pomiarów nawet dla pojedynczych monowarstw np. uzyskanych 

poprzez metodę samoorganizacji. 

 

 

 Spektroskopia Ramana 

Spektroskopia Ramana jest jedną z technik pozwalających na uzyskanie informacji 

o własnościach wibracyjnych cząsteczek. W odróżnieniu od spektroskopii w podczerwieni, 

otrzymane widmo jest widmem rozproszeniowym. Technika ta jest metodą selektywną: 

położenie pasm w widmie, ich intensywność i liczba, są zależne od struktury molekularnej, 

zmian konformacyjnych oraz otoczenia. 

Mechanizm rozpraszania ramanowskiego można wytłumaczyć w następujący sposób: 

cząsteczka jest zbiorem ładunków elektrycznych, ujemnych i dodatnich. Składowa 

elektryczna promieniowana elektromagnetycznego musi więc oddziaływać z naładowanymi 

składowymi cząsteczek, przez co indukuje w molekule moment dipolowy μ ind. Moment 

dipolowy wyrażony jest wzorem: 

 

        
 

(4.7) 

gdzie: α– tensor polaryzowalności, E– natężenie składowej elektrycznej zmiennego pola 

elektrycznego. Dopuszczając zmianę częstości promieniowania powodowaną 

oddziaływaniem z układem cząsteczek, moment dipolowy można zapisać w postaci równania: 

 

                     
 

 
 
  

  
 
 

               
 

 
 
  

  
 
 

                

 

(4.8) 

W powyższym równaniu tkwi idea rozpraszania Ramana: drgający indukowany moment 

dipolowy staje się źródłem promieniowania o trzech częstotliwościach: 

 ν0 – częstotliwość maksimum pasma rozpraszania Rayleigha, 

 (ν0 – ν) – częstotliwość maksimum pasma stokesowskiego rozpraszania Ramana, 

 (ν0 + ν) – częstotliwość maksimum pasma antystokesowskiego rozpraszania Ramana. 

Zjawisko to można przedstawić przy pomocy Rys. 4.7. 

 

IR
ν=0

ν=1

ν=2

Rozpraszanie 

Rayleigh’a

 ν0

Rozpraszanie 

stokesowskie

 ν0 -νwib

Rozpraszanie 

antystokesowskie

 ν0 + νwib  
Rys. 4.7 Diagram energetyczny  z zaznaczonymi kwantowymi poziomami energetycznymi cząsteczki, biorącymi 

udział w rozproszeniu Ramana. Przejście oznaczone czerwoną strzałką odpowiada widmu w podczerwieni. 

Gdy foton pada na cząsteczkę, która znajduje się w podstawowym stanie elektronowym 

i podstawowym stanie wibracyjnym, a w wyniku rozpraszania światła cząsteczka przechodzi 

na wzbudzony poziom wibracyjny, częstość fotonu wyemitowanego w wyniku rozproszenia 
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wynosi (ν0– νwib), gdzie νwib jest częstością modu wibracyjnego. Przeciwnie, gdy foton o 

częstości ν0 oddziałuje z cząsteczką, która pierwotnie znajduje się we wzbudzonym stanie 

wibracyjnym, a po rozproszeniu fotonu powraca do podstawowego poziomu wibracyjnego, 

częstość fotonu rozproszonego wynosi (ν0 + νwib). Oba te przypadki stanowią składowe 

rozpraszania Ramana, przy czym pierwszą z nich nazywa się składową stokesowską, a drugą 

antystokesowską. W sytuacji, gdy częstość promieniowania padającego i rozproszonego jest 

jednakowa występuje zjawisko rozpraszania Rayleigha. 

Intensywność promieniowania rozproszonego jest od czterech do ośmiu rzędów 

wielkości mniejsza niż intensywność promieniowania wzbudzającego, aby więc uzyskać 

mierzalny strumień fotonów rozproszenia ramanowskiego do wzbudzania niezbędne jest 

zastosowanie silnego źródła promieniowania i bardzo czuły układ detekcyjny. Jest to 

przyczyną wprowadzania źródeł laserowych, które odznaczają się monochromatycznością i 

bardzo dużą intensywnością wiązki promieniowania. Otrzymane widmo jest funkcją 

rozproszonego promieniowania od częstości. W widmie Ramana trudno jest wyrazić 

intensywność w jednostkach bezwzględnych, lecz można ją mierzyć w jednostkach 

umownych, odnosząc do jakiegoś wybranego wzorca. Podczas pomiaru wiązka 

promieniowania monochromatycznego jest kierowana na badaną substancję pod kątem 90
o
 co 

zapobiega odbiciu światła. Ponieważ zakres promieniowania nie odpowiada różnicy energii 

przejść pomiędzy poziomami energetycznymi cząsteczki, dlatego następuje rozproszenie 

wiązki powodowane indukowaniem momentu dipolowego molekuły stającego się źródłem 

promieniowania, emitowanego we wszystkich możliwych kierunkach. 

Technikę tę można stosować do badania materiałów w postaci objętościowej, cienkich 

warstw, a nawet nanorurek i innych nanoobiektów. 

 

4.4 Pomiar własności magnetooptycznych 

 Magnetooptyczny efekt Kerra (MOKE: Magneto Optic Kerr Effect) 

Magnetooptyczny efekt Kerra powstaje w wyniku oddziaływania fal 

elektromagnetycznych z materiałem magnetycznym. Kiedy spolaryzowane liniowo światło 

odbija się od warstwy magnetycznej, polaryzacja staje się eliptyczna (Kerr elipticity) a 

główna oś polaryzacji ulega skręceniu (Kerr rotation). Zjawisko to po raz pierwszy zostało 

zaobserwowane przez Johna Kerra w 1887 roku [71]. Jest podobne do zjawiska 

obserwowanego przez Faradaya w 1845 roku, które polega na rotacji liniowo 

spolaryzowanego światła po przejściu przez magnetyczny materiał, znajdujący się w 

zewnętrznym polu magnetycznym [72]. Sygnał rejestrowany dzięki MOKE jest 

proporcjonalny do namagnesowania badanego materiału, dlatego może być stosowany do 

analizy własności magnetycznych różnych substancji. Obecnie największe zastosowanie 

MOKE znajduje w badaniu układów wielowarstwowych i cienkich warstw, ze względu na 

dużą czułość– możliwość rejestracji sygnału nawet dla monowarstw [73], [74]. 

Promień laserowy spolaryzowany liniowo, który odbija się od magnetycznej próbki, 

rozdziela się na dwie składowe. Pierwsza z nich, która jest zgodna w fazie z promieniem 

padającym odpowiada za skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła i jest nazywana rotacją 

Kerra, zaś druga składowa promienia odbitego niezgodna w fazie z promieniem padającym to 

eliptyczność Kerra (Rys. 4.8). Obserwowany efekt silnie zależy od polaryzacji elektronów 

odpowiedzialnych za magnetyzm. Skręcenie płaszczyzny polaryzacji jest proporcjonalne do 

magnetyzacji [75]. 
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Rys. 4.8 Magetooptyczny efekt Kerra. 

Kwantowe wyjaśnienie efektu Kerra, zostało zaproponowane w 1932 roku przez Hulme 

[76]. Wykazał on, że stała dielektryczna jest konsekwencją oddziaływania spin– orbita, które  

sprzęga spin elektronu z jego ruchem orbitalnym. Zmiana stanów elektronowych 

(namagnesowania) wpływa na polaryzację i eliptyczność światła, a co za tym idzie pojawienie 

się skręcenia płaszczyzny polaryzacji zwanego skręceniem Kerra. Optyczne własności 

ośrodka opisywane są przez tensor dielektryczny    określony przez ruch elektronów ośrodka. 

Efekty magnetooptyczne (efekt Faradaya i efekt Kerra) związane są z faktem, że odpowiedź 

elektronów na lewo‒ i prawoskrętnie kołowo spolaryzowane światło jest różna. 

Wyróżniamy trzy konfiguracje magnetooptycznego efektu Kerra w zależności od 

kierunku wektora namagnesowania w stosunku do powierzchni próbki i płaszczyzny padania 

promienia laserowego. Konfiguracje te są zilustrowane na Rys. 4.9. 

 

B
B

B

 
Rys. 4.9 Konfiguracje MOKE: prostopadła (a), podłużna (b) 

i poprzeczna (c). 
 

Rys. 4.10 Elektromagnesy stosowane w 

układzie pomiarowym wraz z zaznaczonymi 

kierunkami linii pola. 

Pierwszą z nich jest konfiguracja prostopadła (polar), w której wektor namagnesowania jest 

prostopadły do powierzchni próbki. Ta geometria MOKE pozwala na badanie układów 

o anizotropii prostopadłej. Inną odmianą jest konfiguracja podłużna (longitudinal), w której 

wektor namagnesowania leży w płaszczyźnie powierzchni próbki i jest równoległy do 

płaszczyzny padania światła. Pomiary kerrowskie w tej geometrii są czułe na składową 

magnetyzacji w płaszczyźnie próbki i dlatego też, jest ona najczęściej stosowana w badaniach 

układów o anizotropii magnetycznej w płaszczyźnie. W przypadku systemów prostopadle 

namagnesowanych, podłużny MOKE pozwala również na wyznaczanie wartości pól 

anizotropii. Trzecią geometrią jest geometria poprzeczna (transversal), w której wektor 

namagnesowania jest prostopadły do płaszczyzny odbicia promienia laserowego. Ta 

konfiguracja różni się od dwóch poprzednich tym, że zauważalny efekt jest tylko 

w przypadku gdy promień padający jest spolaryzowany równolegle do kierunku padania. 

Jednym z zastosowań geometrii poprzecznej może być szczegółowa analiza procesu 

przemagnesowania. 

Układ pomiarowy zbudowany w Instytucie Nauk Molekularnych (Uniwersytet w 

Walencji) przedstawia Rys. 4.11. 
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Rys. 4.11 Układ pomiarowy MOKE z zaznaczonymi elementami. 

1. Laser: λ = 635 nm, P 

= 10 mW  

2. Polaryzator 

3. Kriostat T= (5‒300) K 

4. Elektromagnesy: 
       Pole prostopadłe Bmax = 180 

mT  
       Pole poprzeczne Bmax = 41 mT  

       Pole podłużne Bmax= 304 mT  

5. Półfalówka 

6. Pryzmat Wollastona 

7. Układ fotodiod 

 

 

Źródłem światła jest laser półprzewodnikowy o długości fali λ= 635 nm. Laser ten daje 

prawie monochromatyczne światło oraz dobrze zogniskowaną wiązkę. Monochromatyczność 

światła jest ważna ze względu na zależność współczynników odbicia od długości fali λ. 

Światło laserowe jest polaryzowane za pomocą polaryzatora pryzmatycznego. Dla regulacji 

płaszczyzny polaryzacji, polaryzator został umieszczony w obudowie, która posiada 

możliwość obrotu wokół osi równoległej do kierunku propagacji wiązki. Po odbiciu od 

powierzchni próbki, która znajduje się w kriostacie, światło trafia do analizatora, którego rolę 

pełni pryzmat Wollastona. Na tym etapie zostają wyodrębnione dwie ortogonalne składowe 

natężenia światła I1 i I2, które trafiają do dwóch różnych fotodiod, stanowiących część układu 

detekcyjnego. W tym kroku układ detekcyjny wylicza sumę (I1 + I2) i różnice (I1 – I2) 

poszczególnych składowych wektora natężenia światła. Ponieważ suma (I1 + I2) jest 

proporcjonalna do rotacji Kerra θk a θk jest proporcjonalna do namagnesowania próbki, sygnał 

wyjściowy jest interpretowany jako zależność namagnesowania M od zewnętrznego pola 

magnetycznego H wytwarzanego przez układ elektromagnesów wbudowanych w układ 

pomiarowy.  

 

4.5 Pomiar własności magnetycznych 

 Stało‒ i zmiennoprądowa podatność magnetyczna  

Podstawowe parametry charakteryzujące własności magnetyczne substancji to moment 

magnetyczny M (namagnesowanie, magnetyzacja) oraz podatność magnetyczna χ w 

jednostkach masy, objętości lub mola substancji. Wielkości te są związane poprzez natężenie 

zewnętrznego pola magnetycznego H, co opisuje następująca relacja: 

 

     

 
(4.9) 

Podatność magnetyczna jest jednym z parametrów charakteryzujących stan układu, określa 

zdolność ciała do magnesowania się pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego. W 

ogólnym przypadku χ jest tensorem, jednak dla próbek polikrystalicznych można uważać 

podatność magnetyczną za wielkość skalarną. 

Podatnością statyczną, zwaną również podatnością stałoprądową, nazywa się zmianę 

namagnesowania próbki w wyniku przyłożenia stałego pola magnetycznego, co opisuje 

relacja:  
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 (4.10) 

Liniowa zależność namagnesowania M od natężenia pola H jest prawdziwa dla 

diamagnetyków oraz para– i antyferromagnetyków dla małych wartości pól. W przypadku 

ferromagnetyków i innych materiałów magnetycznych, wartość podatności w danej 

temperaturze nie jest stała, lecz zależy od natężenie pola magnetycznego. 

Rysunek 4.12 ilustruje zasadę pomiaru statycznej i dynamicznej podatności 

magnetycznej. Jak widać, w przypadku nieliniowej zależności M(H) wyznaczona wartość 

podatności zależna jest od wartości pola magnetycznego. 

 

 
Rys. 4.12 Wyznaczanie podatności a) statycznej, b) dynamicznej [77]. 

 

Dynamiczna podatność magnetyczna, zwana też podatnością zmiennoprądową AC lub 

podatnością różniczkową, to odpowiedź układu na małą zmianę zewnętrznego pola 

magnetycznego objawiająca się zmianą namagnesowania. Może być wyrażona następującym 

równaniem: 

 

    
  

  
 

 

(4.11) 

Próbka umieszczona jest w oscylującym polu magnetycznym o małej amplitudzie: 

 

                     
 

(4.12) 

gdzie:  H0– człon niezależny od czasu, h– amplituda pola, ω=2πf– częstość kołowa. 

Namagnesowanie próbki będzie podążać za polem z pewnym opóźnieniem w fazie 

danym przez kąt θ: 

                       
                                      

 

(4.13) 

Definiując: 

   
         

 
    oraz       

         

 
  

 

(4.14) 

po podstawienia do prawej strony równania, otrzymujemy: 

 

                                       
 

(4.15) 

Korzystając z języka liczb zespolonych, powyższe wyrażenie można zapisać jako: 

 

                 
    

 
(4.16) 
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Zatem ostatecznie:                    . 

 

(4.17) 

Podatność dynamiczna jest wielkością zespoloną, składającą się z części rzeczywistej χ  

oraz urojonej χ  . Obie składowe mogą zależeć od częstości ω, amplitudy h i stałego pola H0. 

   – składowa pozostająca w fazie z przyłożonym polem HAC. Opisuje odpowiedź 

układu na pole HAC, a tym samym odzwierciedla „łatwość” magnesowania się próbki. 

Jest zwana dyspersją magnetyczną. 

    – składowa będąca w przeciw– fazie z przyłożonym polem HAC. Odpowiada za 

pochłanianie energii przez próbkę. Straty energii wynikają z obecności procesów 

relaksacyjnych np. relaksacji spinowej, ruchu ścianek domenowych w magnetyku. 

Występuje, gdy istnieje spontaniczny moment magnetyczny lub gdy moment 

magnetyczny jest nieskompensowany. Nazywa się ją absorpcją magnetyczną. 

 

 

 Podatnościomierz/ magnetometr Lakeshore 7225 

AC podatnościomierz/ DC magnetometr Lakeshore 7225 stanowi podstawowe 

wyposażenie pracowni pomiarów magnetycznych IFJ PAN w Krakowie. Parametry tego 

urządzenia zawiera Tabela 4: 
Tabela 4 Parametry podatnościomierza/magnetometru Lakeshore 7225. 

Zakres temperatur 4,2 K–325 K 

Zakres częstotliwości 
1 Hz–1 kHz       krok 1Hz 

1 kHz–10 kHz    krok 10 Hz 

Amplituda pola AC 0.00125 Oe–20 Oe 

Natężenie pola DC ±56 kOe 

Dokładność pomiaru 

momentu magnetycznego 

5∙10
–5

 emu (emu= 10
–3

 J/T) 

0,25∙10
–6

 g Fe 

 

Schemat budowy urządzenia Lakeshore 7225 przedstawia Rys. 4.13. Podstawowe 

elementy przyrządu to: magnes nadprzewodzący generujący stałe pole DC, cewka pierwotna, 

dwie cewki wtórne, źródło prądu AC oraz detektor fazoczuły LOCK‒IN, do którego 

kierowany jest sygnał referencyjny. 

 
Rys. 4.13 Schemat budowy podatnościomierza/magnetometru Lakeshore 7225. 

Oscylujące pole magnetyczne jest generowane przez cewkę pierwotną, zasilaną prądem 

zmiennym o częstotliwości f  i amplitudzie h. Oscylujące pole magnetyczne powoduje 

wyidukowanie się siły elektromotorycznej w cewce wtórnej. W układzie pomiarowym 

występują dwie cewki wtórne nawinięte przeciwsobnie. Konfiguracja ta zapewnia, 
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że wyidukowane napięcie jest zrównoważone i wypadkowy sygnał jest równy zeru. W 

momencie gdy w centrum jednej z cewek detekcyjnych znajduje się próbka, równowaga 

napięcia zostaje zakłócona, i w rezultacie niezerowy sygnał wypadkowy jest rejestrowany 

przez detektor fazoczuły. Mierzone napięcie jest proporcjonalne do podatności próbki na 

jednostkę objętości, częstotliwości i amplitudy pola AC: 

  
 

 
      

 

(4.18) 

gdzie:  α– współczynnik kalibracyjny zależny od geometrii cewek, H– pole skuteczne. 

Aby uniknąć błędu pomiarowego związanego z możliwym nieskompensowanym 

sygnałem pochodzącym od cewek wtórnych (tzw. sygnał offsetowy Uoff), sygnał jest 

mierzony dla dwóch położeń próbki: w centrum cewki górnej, a następnie dolnej. Sygnały 

pochodzące od próbki, indukowane w cewkach detekcyjnych mają przeciwne znaki, ze 

względu na przeciwny kierunek nawinięcia. Napięcie Uoff jest niezależne od ruchu próbki, 

dlatego możemy zapisać następujące równania: 

                                      . 

 
(4.19) 

Rzeczywisty sygnał pochodzący od próbki uzyskany przez pomiar w obu cewkach jest 

równy: 

 

  
              

 
.  

 

(4.20) 

Jak pokazano na Rys. 4.13 do detektora LOCK–IN doprowadzany jest sygnał 

referencyjny o tej samej częstotliwości i w fazie ze źródłem prądu zmiennego zasilającego 

cewkę pierwotną. Służy on do dostrojenia detektora na zadaną częstotliwość oraz umożliwia 

pomiar przesunięcia w fazie θ pomiędzy sygnałem podawanym na cewkę pierwotną a 

rejestrowanym z cewek detekcyjnych. LOCK–IN podaje sygnał wyjściowy Uout, zależny od 

przesunięcia w fazie θ i sygnału z cewek: 

 

             . 

 
(4.21) 

Aby jako wyjściowy wynik uzyskać odseparowane wartości składowej rzeczywistej i 

urojonej podatności magnetycznej, wymagane jest dokładne fazowanie układu, ponieważ 

przesunięcie fazowe w samym obwodzie może różnić się od wartości 90°, właściwej dla 

układu idealnego. Procedura fazowania polega na wprowadzeniu przesunięcia fazowego Φ w 

kanale referencyjnym detektora, zatem sygnał wyjściowy można zapisać jako: 

 

             Φ   
 

(4.22) 

Do tego celu używa się próbki, której składowa χ” jest równa zeru np. ałun 

CrK(SO4)2·12H2O. Sygnał od takiej próbki jest związany tylko ze składową w fazie z polem, 

co oznacza że fazowanie sprowadza się do ustawienia Φ= θ, co odpowiada maksymalnemu 

sygnałowi wyjściowemu. Aby uzyskać taką wartość parametru θ, należy ustawić Φ tak, aby 

sygnał wyjściowy był równy zero, a następnie przesunąć fazę o 90°. Napięcia odpowiadające 

χ’ i χ” dane są wyrażeniami: 

 

                   Φ , 
           Φ        Φ , 

 

(4.23) 
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gdzie U0– napięcie mierzone przez LOCK–IN przy przesunięciu w fazie ustawionym na 0°, 

U90-napięcie mierzone przy przesunięciu w fazie 90°. Zatem z powyższych wzorów można 

otrzymać: 

   
   

   
             

     

   
 

 

(4.24) 

W praktyce wyznaczenie objętości próbki może okazać się bardzo kłopotliwe, dlatego 

najczęściej operuje się podatnością masową χm lub molową χmol: 

 

   
  

   
                     

 

(4.25) 

gdzie: m– masa próbki, mmol– masa molowa. 

Pomiar w trybie DC jest prowadzony metodą tzw. ekstrakcji, która polega na 

„wyrywaniu” próbki z pola magnetycznego. Terminem ekstrakcji określa się grupę metod, w 

których detekcja zmiany strumienia pola magnetycznego odbywa się gdy próbka jest 

wyjmowana z cewki detekcyjnej. Zmiana strumienia jest proporcjonalna do momentu 

magnetycznego próbki. Rysunek 4.14 przedstawia typowy przebieg indukowanego napięcia w 

czasie: dwa maksima odpowiadają przejściu próbki przez środki cewek wtórnych. 

 

 
Rys. 4.14 Typowy przebieg napięcia V(t) w metodzie ekstrakcji [77]. 

W pomiarach stałoprądowych detektor fazoczuły LOCK– IN jest zamieniany na 

cyfrowy woltometr całkujący. Scałkowany po czasie sygnał wyjściowy odpowiada 

momentowi magnetycznemu próbki: 

 

  
 

 
        

 

 

   

 

(4.26) 

gdzie k= πα jest współczynnikiem kalibracyjnym. Podatność stałoprądową uzyskuje się 

dzieląc namagnesowanie przez wartość natężenia pola zewnętrznego.  

 

 

 

 Magnetometr MPMS SQUID 

Pomiary na urządzeniu MPMS SQUID były wykonywane w Instytucie Nauk 

Molekularnych Uniwersytetu w Walencji oraz Instytucie Fizyki Doświadczalnej Słowackiej 

Akademii Nauk w Koszycach. Najważniejsze elementy budowy magnetometru typu SQUID 

stanowią: magnes nadprzewodzący, nadprzewodzące cewki detekcyjne oraz element SQUID 

(Superconducting Quantum Interference Device) połączony z cewką detekcyjną. Schemat 

takiego urządzenia przedstawiony jest na Rys. 4.15. 
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Rys. 4.15 Schemat budowy magnetometru typu SQUID. 

Magnes nadprzewodzący to solenoid wykonany z materiału nadprzewodzącego, 

umieszczony w dewarze wypełnionym ciekłym helem. Jednorodne pole magnetyczne jest 

wytwarzane wzdłuż  osi cewki. Nadprzewodząca cewka detekcyjna wykonana jest 

z pojedynczego pręta nadprzewodzącego, skonfigurowanego jak gradiometr. W takiej 

geometrii cewka detekcyjna jest umieszczona w jednorodnym polu magnetycznym 

wytwarzanym przez magnes nadprzewodzący. 

SQUID to jedno z najczulszych urządzeń służących do pomiaru natężenia pola 

magnetycznego, w którym wykorzystywany jest efekt kwantyzacji strumienia indukcji 

magnetycznej w pierścieniu nadprzewodzącym i efekt Josephsona. Efekt Josephsona to 

zjawisko polegające na tunelowaniu elektronów między dwoma nadprzewodnikami 

przedzielonymi przekładką wykonaną z izolatora. Podczas przepływu prądu przez złącze 

Josephsona obserwuje się interferencję funkcji falowych par Coopera. Interferencja jest 

możliwa ze względu na różnice fazowe elektronów powodowane poruszaniem się elektronów 

dwiema możliwymi, równoważnymi ścieżkami pokazanymi na Rys. 4.16. 

 
Rys. 4.16 Interferometer SQUID. 

Różnica faz par elektronów zależy od zmiany strumienia pola magnetycznego Φ. 

Całkowity prąd płynący przez złącza to prąd par Coopera, a jego natężenie jest opisane przy 

pomocy pierwszego prawa Josephsona: 

                     , 
 

(4.27) 

gdzie: Φ jest różnicą faz funkcji falowych par Coopera, zaś IC prądem krytycznym złącza. 

Prąd krytyczny złącza jest silnie zależny od temperatury oraz pola magnetycznego. Zmiana 

strumienia pola magnetycznego obejmowanego przez element SQUID wywołuje zmianę 

natężenia prądu przepływającego przez urządzenie jak i zmianę prądu indukowanego w 

pierścieniu.  

Pomiar wykonywany przy użyciu urządzenia MPMS SQUID polega na przesuwaniu 

próbki wzdłuż nadprzewodzącej cewki detekcyjnej. Ruch próbki sprawia, że jej moment 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwantyzacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Indukcja_magnetyczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Indukcja_magnetyczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_Josephsona
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magnetyczny indukuje prąd elektryczny w cewce detekcyjnej. Ponieważ cewka detekcyjna 

wraz ze SQUIDem tworzą zamkniętą pętlę, każda zmiana strumienia pola magnetycznego w 

cewce detekcyjnej powoduje zmianę  prądu płynącego przez obwód detekcyjny. Zmiana ta 

jest proporcjonalna do zmiany strumienia pola magnetycznego. Ponieważ SQUID 

funkcjonuje jako konwerter prąd‒  napięcie, zmiana strumienia pola w cewce detekcyjnej 

wytwarza odpowiadające zmiany w napięciu wyjściowym SQUIDa, które są proporcjonalne 

do momentu magnetycznego próbki. 

Tabela 5 zawiera parametry urządzenia MPMS SQUID. 

 
Tabela 5 Parametry magnetometru MPMS SQUID. 

Zakres temperatur 2K– 325K 

Zakres częstotliwości 0,1Hz – 1kHz 

Amplituda pola AC 0,0000025 Oe–30 Oe 

Natężenie pola DC ±50kOe 

Dokładność pomiaru 

momentu 

magnetycznego 

10
–7

  emu (5∙10
–10

 g Fe) 
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5. Morfologia, własności spektroskopowe 

i magnetyczne cienkich warstw analogów 

błękitu pruskiego 

5.1 Próbka Ni3[Cr(CN)6]2 wytworzona metodą Langmuir- Blodgett 

Charakterystykę cienkiej warstwy DODA+Ni3[Cr(CN)6]2 rozpoczęto od pomiarów 

spektroskopowych w zakresie promieniowania podczerwonego. Widmo w zakresie IR 

otrzymano dla 20 ML (ML– monolayers) DODA+Ni3[Cr(CN)6]2 naniesionych na płytkę 

wykonaną z ZnSe. Jest to podłoże hydrofobowe oraz całkowicie transparentne dla 

promieniowania podczerwonego, dzięki czemu próbka mogła być zmierzona w trybie 

transmisyjnym. Otrzymane widmo przedstawia Rys. 5.1. Pasma odpowiadające liczbom 

falowym: 2920 cm
‒1

oraz 2850,9 cm
‒1

 są związane z drganiami rozciągającymi CH2 lub 

wibracjami nożycowymi surfaktantu DODA. Zgodnie z danymi literaturowymi, widma 

absorpcji w podczerwieni zmierzone dla proszkowych próbek nanocząstek Ni3[Cr(CN)6]2 

wykazują silne pasmo przy 2170 cm
‒1

, które jest związane z drganiami mostków cyjanowych 

ν(C≡N). Obecność pasma przy 2175,6 cm
‒1

 w zarejestrowanym widmie jest dowodem na 

obecność nanokryształów Ni3[Cr(CN)6]2 w badanym materiale, a dokładnie występowania 

wiązań Ni–N≡C–Cr. Dodatkowo piki obserwowane dla liczb falowych równych: 

3648,8 cm
‒1

, 3400 cm
-1

oraz 1612 cm
‒1

 są związane z obecnością molekuł wody w sieci 

krystalicznej Ni3[Cr(CN)6]2. 

 

 
Rys. 5.1 Widmo absorpcji promieniowania podczerwonego zarejestrowane w temperaturze pokojowej dla próbki 

DODA+Ni3[Cr(CN)6]2  naniesionej na podłoże ZnSe (20 ML) 
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W celu pomiaru widma w zakresie promieniowania UV– Vis, próbka została naniesiona 

na płytkę kwarcową. Uzyskano widma dla filmu różnej grubości, czyli o różnej liczbie 

zdeponowanych monowarstw. Rysunek 5.2 pokazuje zmianę absorbancji promieniowania 

UV–Vis dla próbek zawierających różną liczbę monowarstw. Uzyskany film ma żółty kolor, 

czemu odpowiada pasmo absorbcyjne z maksimum pojawiającym się dla 260 nm. Wynik ten 

jest zgodny z danymi literaturowymi [78]. Brak pasm absorpcyjnych w zakresie 

promieniowania widzialnego sugeruje, że nie występuje zjawisko przeniesienia ładunku 

(charge transfer). Oznacza to również, że występuje bardzo słabe mieszanie walencyjności w 

sieci związku opartego na sekwencjach Ni
II
-N≡C-Cr

III
.  

  

 
Rys. 5.2 Widmo absorpcji promieniowania w zakresie UV– Vis zmierzone dla próbki DODA+Ni3[Cr(CN)6]2 

naniesionej na podłoże kwarcowe, zawierającej różną liczbę  monowarstw. 

Na Rys. 5.3 przedstawiono zależność absorbancji zarejestrowanej dla wybranej długości 

fali λ=260 nm, od liczby monowarstw naniesionych na podłoże. Uzyskany wynik pozwala 

stwierdzić, że wzrastającej liczbie monowarstw, towarzyszy liniowy wzrost absorpcji 

promieniowania UV‒ Vis, co jest dowodem na to, iż dokładnie ta sama ilość materiału jest 

przenoszona na podłoże w każdym cyklu zanurzania.  

 

 
Rys. 5.3 Zależność absorbancji zmierzonej dla długości fali równej 260 nm od liczby naniesionych monowarstw. 
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Bezpośrednia analiza kształtu i rozmiaru nanokryształów DODA+Ni3[Cr(CN)6]2 

otrzymanych w postaci cienkiego filmu jest możliwa dzięki transmisyjnej mikroskopii 

elektronowej (TEM). Pomiary TEM wymagają zastosowania specjalnego podłoża, dlatego 

próbka została naniesiona na miedzianą siateczkę z membraną polimerową (Formvar). 

Rysunek 5.4 pokazuje obraz zarejestrowany dla jednej monowarstwy DODA+Ni3[Cr(CN)6]2. 

Cała powierzchnia jest równomiernie pokryta nanocząstkami o wymiarach ok. 100 nm, co jest 

dowodem na to, iż nanokryształy obecne w roztworze zostały zaabsorbowane na 

monowarstwie surfaktanta, a później pomyślnie przeniesione na podłoże stałe w postaci 

filmu. 

 

 
Rys. 5.4 Obraz TEM filmu typu Langmuir– Blodgett: DODA+ Ni3[Cr(CN)6]2, otrzymanego na siatce miedzianej 

z membraną polimerową. 

Ciekawym aspektem wykorzystania transmisyjnej mikroskopii elektronowej jest badanie 

organizacji otrzymanych nanokryształów. Rysunki 5.5–5.7 przedstawiają obrazy TEM 

wykonane dla cząstek przeniesionych na podłoże stałe z różnym czasem przebywania 

kryształów na granicy faz: woda– powietrze. Obrazy uzyskano dla t=15 h (minimalny czas 

potrzebny na wyhodowanie kryształów), t=24 h oraz t=55 h. W przypadku t=15 h 

obserwowana jest tendencja do łączenia się nanocząstek w łańcuchy. Tylko niewielka liczba 

obiektów pozostaje odseparowana od pozostałych. Wraz z wydłużaniem czasu przebywania 

cząstek na granicy rozdziału faz, uzyskiwana jest lepsza stabilizacja steryczna, co może być 

wytłumaczone lepszą adsorpcją surfaktantu. W związku z tym liczba aglomeratów maleje, a 

duża część nanokryształów stanowi odseparowane elementy. Dla wszystkich czasów t 

wielkość kryształów jest stała i wynosi ok. 100 nm.  
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Rys. 5.5 a‒ b) Obraz TEM filmu typu Langmuir‒ Blodgett: DODA+ Ni3[Cr(CN)6]2, otrzymanego na siatce 

miedzianej z membraną polimerową. Pomiar został wykonany dla t=15 h. 

 
Rys. 5.6 c‒d) Obraz TEM filmu typu Langmuir– Blodgett: DODA+Ni3[Cr(CN)6]2, otrzymanego na siatce 

miedzianej z membraną polimerową. Pomiar został wykonany dla t=15 h +9 h. 

 

 

Rys. 5.7 e‒f) Obraz TEM filmu typu Langmuir–Blodgett: DODA+Ni3[Cr(CN)6]2, otrzymanego na siatce 

miedzianej z membraną polimerową. Pomiar został wykonany dla t=15 h +45 h. 

Morfologia cienkich warstw DODA+Ni3[Cr(CN)6]2 na podłożu stałym została również 

zbadana przy użyciu mikroskopii sił atomowych (AFM). Do pomiarów AFM przygotowano 

dwie próbki: pierwsza zawierająca jedną monowarstwę, a drugą pięć monowarstw 

DODA+Ni3[Cr(CN)6]2. Obie otrzymano  na podłożu szklanym. 
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Wszystkie obrazy AFM w tym eksperymencie zostały wykonane w trybie 

przerywanego kontaktu (tapping mode). Rysunek 5.8 przedstawia typową topografię filmów 

uzyskanych techniką Langmuir– Blogdett, zawierających jedną monowarstwę. Cała 

powierzchnia została równomiernie pokryta przez nanokryształy. Maksymalna wysokość 

badanych obiektów wynosi 80,46 nm– dla powierzchni skanowania 5 μm x 5 μm oraz 

109,75 nm dla powierzchni 10 μm x 10 μm. Jest to wartość zgodna z rozmiarem cząstek, 

zmierzonym przy użyciu TEM. 

 

 
Rys. 5.8 Topografia powierzchni próbki zawierającej jedną monowarstwę DODA+Ni3[Cr(CN)6]2. uzyskana 

w pomiarze AFM. a) Obszar skanowania:5 µm x 5 µm. b) Obszar skanowania:10 µm x 10 µm. 

 

Analiza obrazów AFM dostarcza informacji m.in. na temat szorstkości skanowanej 

powierzchni. Szorstkość zmierzona dla obrazów przedstawionych na Rys. 5.8 wynosi 

odpowiednio 14,5 nm (a) i 17,45 nm (b). Oznacza to, że występują dość duże różnice w 

wielkości nanokryształów w uzyskanej warstwie. Potwierdzają to również Rys. 5.9 i 

Rys. 5.10. Na pierwszym z nich widać trójwymiarową wizualizację powierzchni otrzymanego 

filmu. Na drugim– przykładowy profil powierzchni monowarstwy DODA+Ni3[Cr(CN)6]2, 

gdzie piki reprezentują odpowiednie nanokryształy. 

 

 
Rys. 5.9 Trójwymiarowa wizualizacja 

powierzchni próbki zawierającej jedną 

monowarstwę DODA+Ni3[Cr(CN)6]2. 

Obszar skanowania: 5 µm x 5 µm. 

 
Rys. 5.10 Przykładowy profil powierzchni tworzonej przez jedną 

monowarstwę DODA+Ni3[Cr(CN)6]2 naniesioną na podłoże 

stałe. 

W przypadku próbek zawierających pięć monowarstw, uzyskane obrazy AFM 

potwierdzają, że powierzchnia podłoża została całkowicie pokryta przez 

DODA+Ni3[Cr(CN)6]2. Topografię powierzchni przedstawia Rys. 5.11: jasne obszary 

sugerują, że mamy tu do czynienia z aglomeratami cząstek. Potwierdza to również analiza 

szorstkości. Średnia szorstkość wynosi 60 nm, a więc jest rzędu wielkości pojedynczych 

nanokryształów. 

 



56 
 

 
Rys. 5.11 Topografia powierzchni próbki zawierającej pięć monowarstw DODA+Ni3[Cr(CN)6]2. a) Obszar 

skanowania:5 µm x 5 µm. b) Obszar skanowania:10 µm x 10 µm. 

 

Przykładowy histogram rozkładu wielkości skanowanych obiektów przedstawia 

Rys. 5.12. Został on wykonany dla obrazu powierzchni o wymiarach 10 μm x 10 μm. Średnia 

wysokość obiektów wynosi 114 nm. 

 

 
Rys. 5.12 Histogram rozkładu wielkości nanokryształów na powierzchni próbki utworzonej poprzez naniesienie 

pięciu monowarstw DODA+Ni3[Cr(CN)6]2 na podłoże stałe. 

Pomiar AFM odbywa się poprzez skanowanie powierzchni próbki, gdy system mierzy 

zmiany w częstotliwości rezonansowej lub amplitudzie drgań dźwigienki. Informacja zawarta 

w zmianach tych dwóch sygnałów służy do wyznaczenia topografii próbki. Okazuje się 

jednak, że analiza zmian amplitudy i częstotliwości drgań rozważana jako osobne sygnały, 

dostarcza dodatkowych informacji na temat badanego materiału. Obraz uzyskany na 

podstawie zmian amplitudy drgań może być pomocny w analizie kształtu badanych obiektów, 

natomiast obraz zmian fazy dostarcza informacji o składzie mierzonej substancji. Obraz 

amplitudy uwidacznia kształt nanokryształów, który jest zgodny z tym obserwowanym za 

pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej (Rys.5.13a). Natomiast Rys. 5.13b jest 

dowodem, że uzyskane nanokryształy Ni3[Cr(CN)6]2 otoczone są cząsteczkami surfaktanta 

DODA, co potwierdzają ciemne obwódki wokół badanych obiektów.  

 



57 
 

 
Rys. 5.13 Obraz amplitudy (a) i fazy (b) uzyskany dla próbki zawierającej pięć monowarstw 

DODA+Ni3[Cr(CN)6]2. 

 

Własności magnetyczne warstwy Ni3[Cr(CN)6]2 zostały zmierzone przy użyciu 

magnetometru SQUID. Jako podłoże, wybrano tworzywo polimerowe zwane Mylar, na 

którym zdeponowano film‒ 40 ML. Jego zaletą jest znikomy przyczynek diamagnetyczny, co 

jest bardzo ważne w przypadku pomiarów wykonywanych dla tego rodzaju próbek. Ze 

względu na niezwykle małą ilość materiału zawartego w próbce, pomiar masy filmów 

uzyskanych metodą LB jest niemal niemożliwy lub obarczony ogromnym błędem. Ponieważ 

stechiometrię związku ustalono poprzez pomiary mikroanalityczne, możliwe było 

wyznaczenie masy molowej substancji. Dzięki temu masa została oszacowana na podstawie 

eksperymentalnej wartości masycenia namagnesowania. Uzyskany wynik to: m= 37,19 µg. W 

dalszej części prezentowane będą wyniki pomiarów magnetycznych, w których uwzględniono 

oszacowaną masę próbki. 

 

 
Rys. 5.14 Temperaturowa zależność części rzeczywistej χ' (górna część rysunku) i urojonej χ'' (dolna część 

rysunku) podatności zmiennoprądowej zmierzona dla HAC=3,9 Oe i HDC=0 Oe  próbki DODA+Ni3[Cr(CN)6]2 

(40ML). 

Rysunek 5.14 pokazuje temperaturową zależność składowej rzeczywistej χ’ i urojonej 

χ” podatności zmiennoprądowej. Pomiar przeprowadzono w zmiennym polu magnetycznym 
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o amplitudzie HAC=3,9 Oe dla trzech różnych częstości: f= 1, 10 i 100 Hz. Kształt zmierzonej 

krzywej wskazuje na obecność przejścia fazowego: z wysokotemperaturowej fazy 

paramagnetycznej do niskotemperaturowego stanu ferromagnetycznego. Temperatura 

krytyczna badanego materiału została wyznaczona na podstawie minimum pochodnej części 

rzeczywistej podatności χ’(T) i wynosi: TC= 70 K (Rys. 5.15). 

 

 
Rys. 5.15 Pochodna rzeczywistej składowej podatności AC próbki DODA+Ni3[Cr(CN)6]2 (40ML). 

Niewielka zależność od częstości obu składowych podatności wskazuje, że próbka ma 

cechy szkła spinowego. Można to wyjaśnić poprzez silne oddziaływanie dipolowe pomiędzy 

nanokryształami naniesionymi na podłoże. Założenie to jest zgodne z informacjami 

uzyskanymi z obrazów AFM: nanocząstki znajdują się w bliskim sąsiedztwie oraz tworzą 

aglomeraty i skupiska. Charakter szkła spinowego, prezentują również próbki proszkowe 

nanocząstek pokrytych surfaktantem lub polimerem [79], [80]. 

Pomiar namagnesowania w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego został 

przeprowadzony w temperaturze T= 2 K, w zakresie pola H=±50 kOe. Badana substancja jest 

miękkim magnetykiem o polu koercji HC= 100 Oe. Pętla histerezy pokazana na Rys. 5.16 

ilustruje bardzo szybki wzrost namagnesowania, które już dla pola o wartości H= 400 Oe 

osiąga poziom bardzo bliski nasycenia.  

 

 
Rys. 5.16 Pętla histerezy zmierzona w temperaturze T= 2 K dla próbki próbki DODA+Ni3[Cr(CN)6]2 

(40ML).Wstawka: Pomiar w zakresie ±1 kOe. 

Wartość teoretyczna namagnesowania nasycenia wynosi 12,6 µB. Odpowiada to 

ferromagnetycznemu sprzężeniu pomiędzy trzema spinami: Ni
II
 (S= 1, gNi= 2,2) oraz dwoma 

Cr
III

 (S= 3/2, gCr= 2). 
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Pomiar stałoprądowej podatności magnetycznej wykonano w szerokim zakresie 

temperatur 2– 300 K w stałym polu magnetycznym wynoszącym HDC = 1 kOe.  

 

 
Rys. 5.17 Temperaturowa zależność iloczynu podatności stałoprądowej i temperatury χDCT zmierzona w polu 

HDC=1kOe.Wstawka: liniowa zależność odwrotności podatności pomniejszonej o χ0. 

Wartość podatności χDC(T) została przemnożona przez temperaturę (Rys. 5.17), a następnie 

do tak uzyskanej krzywej dopasowano zmodyfikowane prawo C– W postaci:  

 

            
 

   
   

 

(5.1) 

gdzie: χ0– niezależny od temperatury przyczynek diamagnetyczny do podatności, C– stała 

Curie, θ– temperatura Weissa. Po wyznaczeniu podatności χ0, jej wartość została odjęta od 

podatności χDC próbki. Wartość parametrów wyznaczonych z dopasowania zależności (5.1) do 

danych eksperymentalnych w zakresie temperatury: 150– 300 K to: χ0= –

0,0745±0,0043 emu/mol, θ= 83,6±2 K  oraz C= 9,11±0,25 emuK/mol  .  

Dopasowanie w tym samym przedziale temperatury do liniowej zależności odwrotności 

podatności χDC pomniejszonej o wartość χ0 (wstawka Rys. 5.17) dało podobne rezultaty, 

a mianowicie: θ= 90,6±2 K oraz C= 8,09±0,35 emuK/mol. W obu przypadkach duża i 

dodatnia wartość temperatury Weissa wskazuje na występowanie oddziaływań 

ferromagnetycznych w badanym materiale. Wartość teoretyczna stałej Curie, którą można 

obliczyć na podstawie następującej relacji: 

 

  
    

 

   
         

 

(5.2) 

Dla jednostki zawierającej 3 atomy Ni
II 

(s=1, g=2,2) i 2 atomy Cr
III

 (s=3/2, g=2), wartość 

stałej Curie wynosi C= 7,38 emuK/mol. Wyższa wartość wyznaczonej eksperymentalnie 

stałej Curie od wartości teoretycznej wskazuje na istnienie powyżej TC szczątkowych 

krótkozasięgowych sprzężeń ferromagnetycznych między momentami jonów niklu i chromu. 

Rozszerzenie temperaturowego zakresu pomiaru podatności do TC> 300 K prawdopodobnie 

pozwoliłoby na otrzymanie wartości C dla nieoddziałujących spinów.   

Na uwagę zasługuje bardzo duża wartość podatności χ’max≈ 2000 emu/mol. Podobnie 

silne maksima były obserwowane dla trój– i wielowarstw metalicznych i wytłumaczone 

dwuwymiarowymi fluktuacjami magnetycznymi badanych warstw [81], [82].  
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5.2 Próbki wytworzone metodą  „warstwa po warstwie” (WW) 

Metoda samoorganizacji „warstwa po warstwie” (WW) posłużyła do wytworzenia 

dwóch próbek: Ni3[Cr(CN)6]2 oraz Ni3[Fe(CN)6]2. Jak wynika z opisu metody umieszonego 

w Rozdziale 3, najtrudniejszym i zarazem najważniejszym etapem procesu wzrostu warstw 

jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Dobór podłoża ma również ogromne znaczenie dla 

dalszej charakterystyki uzyskanych filmów, ponieważ różne techniki pomiarowe 

wprowadzają dodatkowe ograniczenia stosowalności konkretnych materiałów. W literaturze 

można spotkać wiele przykładów aktywacji powierzchni, jak np. hydroliza PET przy 

zastosowaniu wodorotlenku sodu NaOH [83], czy depozycja polielektrolitów PAH/PSS na 

powierzchni szklanej [78]. Pomiar własności magnetycznych, najistotniejszych w tej pracy, 

niesie za sobą konieczność stosowania materiału o możliwie najmniejszym przyczynku 

diamagnetycznym, jak na przykład tworzywo polimerowe Mylar. Aktywacja powierzchni 

Mylar okazała się zadaniem bardzo trudnym, a wzrost warstw bardzo niejednorodny. 

Podłożem dla którego zaobserwowano równomierny wzrost materiału okazał się Mylar z 

naparowaną cienką warstwą złota o grubości około 100 nm, którego powierzchnia została 

zmodyfikowana kwasem merkaptopropionowym (MPA) [84]. Aktywacja podłoża, trwająca 

3 godziny, miała miejsce w roztworze metanolu zawierającego 20 mM MPA. W tym czasie 

na powierzchni złota zaszła reakcja, prowadząca do utworzenia ujemnie naładowanej 

warstwy. Proces ten ilustruje Rys. 5.18. 

 

 
Rys. 5.18 Proces aktywowania powierzchni Au poprzez reakcję z kwasem merkaptopropionowym. 

W następnym kroku, podłoże zostało umieszczone w roztworze wodnym NiCl2 o 

stężeniu 20 mM, gdzie nastąpiła reakcja grup karboksylowych MPA z kationami Ni
2+

. 

Następnie film został zanurzony w wodzie w celu usunięcia nadmiaru jonów z powierzchni 

warstwy, po czym w roztworze wodnym K3[Cr(CN)6]/ K3[Fe(CN)6] o stężeniu 20 mM, 

kationy Ni
2+

 uległy reakcji z jonami heksacyjanochromianu/heksacyjanożelazianu tworząc 

pierwszą monowarstwę Ni3[Cr(CN)6]2 /Ni3[Fe(CN)6]2. Ostatnim krokiem cyklu było 

ponowne zanurzenie podłoża w wodzie. Proces był powtarzany 150 razy: czas reakcji w 

roztworach wynosił piętnaście minut, natomiast mycie jedną minutę. 

5.2.1 Ni3[Fe(CN)6]2 

Stechiometria związku Ni3[Fe(CN)6]2 została wyznaczona na podstawie analizy 

energetycznej widma promieniowania rentgenowskiego uzyskanego przy zastosowaniu 

skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w spektrometr dyspersji energii 

promieni X. Wiązka wysokoenergetycznych elektronów uderzających w powierzchnię próbki, 

powoduje wzbudzenie atomów i wysyłanie charakterystycznego promieniowania 

rentgenowskiego. Natężenie piku promieniowania charakterystycznego jest w przybliżeniu 

proporcjonalne do ilości danego pierwiastka. Mierząc zatem pole pod powierzchnią piku 
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(ilość zliczeń na histogramie w danym zakresie energii), można obliczyć stężenie dowolnego 

pierwiastka znajdującego się w badanej próbce. Histogram rozkładu energii widma 

rentgenowskiego dla próbki Ni3[Fe(CN)6]2 jest pokazany na Rys. 5.19. 

 

 
Rys. 5.19 Histogram rozkładu energii widma rentgenowskiego dla próbki Ni3[Fe(CN)6]2 

W celu dokładnego ustalenia składu badanej substancji, pomiar wykonywany był kilkakrotnie 

dla różnych obszarów próbki, a końcowy rezultat to średnia arytmetyczna uzyskanych 

wyników. Tabela 6 zawiera zestawione informacje dotyczące procentowego udziału atomów 

C, N, Fe oraz Ni w badanym materiale.  

 
Tabela 6 Procentowy udział atomów C, N, Fe i Ni w próbce Ni3[Fe(CN)6]2  

Procentowy udział 

pierwiastka w próbce 
Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 Pomiar 4 Pomiar 5 Pomiar 6 

%C 48,29 48,19 53,24 53,24 53,11 53,65 

%N 47,52 48,45 43,15 43,15 43,19 39,88 

%Fe 1,65 1,49 1,41 1,41 1,55 1,4 

%Ni 2,55 1,89 2,19 2,19 2,15 2,07 

 

Średni wynik stosunku zawartości żelaza i niklu: 
   

   
 pozwala stwierdzić, że na każde dwa 

atomy Fe przypadają trzy atomy Ni, a zatem próbkę można opisać formułą: Ni3[Fe(CN)6]2. 

Tworzenie kompleksu Ni3[Fe(CN)6]2 w procesie cyklicznej depozycji materiału w 

technice „warstwa po warstwie” zostało również potwierdzone poprzez pomiar widma w 

zakresie promieniowana podczerwonego. Pomiar wykonano przy zastosowaniu konfiguracji 

ATR, dzięki czemu możliwa była charakterystyka próbki naniesionej na Mylar pokryty 

warstwą Au. Co więcej, złoto stało się dodatkowym atutem, zapewniając lepsze odbicie 

promieni IR od powierzchni próbki.  

 
Rys. 5.20 Widmo absorpcji promieniowania podczerwonego zarejestrowane w temperaturze pokojowej dla 

próbki Ni3[Fe(CN)6]2 uzyskane techniką ATR. 
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Dla badanego związku zaobserwowano dwa pasma związane z drganiami mostków 

cyjanowych CN, odpowiadające liczbom falowym: 2103 cm
-1

 oraz 2165 cm
-1

. Wynik ten jest 

zgodny z danymi literaturowymi [78]. Pozostałe pasma są związane z występowaniem 

molekuł wody w sieci krystalicznej Ni3[Fe(CN)6]2. 

 

Charakterystyka własności cienkiej warstwy Ni3[Fe(CN)6]2 objęła również badanie 

topografii i morfologii powierzchni próbki. Analiza szorstkości powierzchni została 

przeprowadzona na podstawie obrazów AFM. Na Rys. 5.21 przedstawiono obraz powierzchni 

próbki o wymiarach 10 µm x 10 µm. Na skanowanym obszarze dominuje płaska 

powierzchnia, na której pojawia się niewielka liczba wzniesień oznaczonych kolorem żółtym. 

Ich wysokość sięga około 300 nm. 

 

 378.84

 0.00  
Rys. 5.21 Obraz powierzchni próbki Ni3[Fe(CN)6]2 

uzyskany przy pomocy mikroskopu AFM. 

 
Rys. 5.22 Trójwymiarowa wizualizacja powierzchni 

próbki Ni3[Fe(CN)6]2. 

Jednorodny charakter powierzchni próbki potwierdza również wizualizacja 3D 

pokazana na Rys. 5.22, jak również histogram rozkładu wielkości kryształów na badanej 

powierzchni (Rys. 5.23). Szorstkość RMS określona na podstawie obrazu pokazanego na 

rysunku wynosi 27,86 nm, natomiast średnia wysokość krystalitów na powierzchni próbki to 

108,96 nm.  

 

 
Rys. 5.23 Histogram rozkładu wielkości 

kryształów na powierzchni próbki 
Ni3[Cr(CN)6]2. 

 
Rys. 5.24 Przykładowy profil powierzchni cienkiej warstwy 

Ni3[Cr(CN)6]2. 

Przykładowy profil powierzchni Ni3[Fe(CN)6]2 pokazuje Rys. 5.24. Obejmuje on 

zarówno płaski obszar powierzchni materiału jak również wysokie wzniesienia sięgające 

300 nm. Dodatkowo dla warstwy Ni3[Fe(CN)6]2 wykonano zdjęcia powierzchni przy użyciu 

mikroskopu SEM, które umieszczono na Rys. 5.25. Oprócz zarejestrowanych przy pomocy 

mikroskopu AFM "wysp", na obrazach SEM można dostrzec pęknięcia rozdzielające 

powierzchnię próbki na mniejsze fragmenty.  
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Rys. 5.25 Obraz powierzchni próbki Ni3[Fe(CN)6]2 uzyskany przy zastosowaniu mikroskopu SEM. 

Własności magnetyczne zostały zmierzone przy użyciu magnetometru SQUID. We 

wszystkich pomiarach próbka była umieszczona równolegle do linii pola magnetycznego. 

Rysunek 5.26 pokazuje temperaturową zależność składowej rzeczywiste χ’ i urojonej χ” 

podatności zmiennoprądowej. Pomiar wykonano w zmiennym polu magnetycznym o 

amplitudzie HAC= 3,9 Oe dla pięciu różnych częstości: f=1, 10, 110, 332 i 997 Hz. 

 

 
Rys. 5.26 Temperaturowa zależność części rzeczywistej χ' (górna część rysunku) i urojonej χ'' (dolna część 

rysunku) podatności zmiennoprądowej zmierzona dla HAC=3,9 Oe i HDC=0 Oe próbki Ni3[Fe(CN)6]2. 

Rzeczywista składowa podatności χ’(T) charakteryzuje się występowaniem wyraźnego 

maksimum odpowiadającemu temperaturze T=6 K. Wykazuje również zależność od częstości 

pola HAC, co jest cechą przypisywaną szkłom spinowym. Temperatura krytyczna badanego 

materiału została wyznaczona na podstawie minimum pochodnej części rzeczywistej 

podatności χ’(T) i wynosi: TC= 10 K. 

Rysunek 5.27 pokazuje krzywą namagnesowania zmierzoną w temperaturze T= 2 K 

w zakresie zewnętrznego pola magnetycznego ±50 kOe. 
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Rys. 5.27 Krzywa pierwotna M(H) zmierzona w temperaturze T=2 K. Wstawka: Zależność namagnesowania 

w funkcji odwrotności zewnętrznego pola magnetycznego. 

Krzywa pierwotna wykazuje wzrost namagnesowania sięgający wartości około 0,00319 emu 

dla maksymalnej wartości pola 50 kOe. Ponieważ z racji zbyt słabego zewnętrznego pola 

magnetycznego, nie zostało osiągnięte nasycenie namagnesowania, wykonano ekstrapolację 

jego wartości. Jak pokazano na wstawce do Rys. 5.27 do krzywej M(1/H) została dopasowana 

zależność opisana równaniem [85]: 

 

  
 

 
      

 

 
    

 

 
 
 

   
 

 
 
 

   
 

 
 
 

   
 

 
 
 

   

 

(5.3) 

Namagnesowanie osiąga nasycenie dla H→ ∞, co odpowiada członowi 1/H→0. Dla 

1/H→0 wielomian zmierza do wartości  A= Msat= 0,00366 emu. W próbkach otrzymanych 

metodą warstwa po warstwie, podobnie jak w filmach L– B istnieje problem ustalenia masy 

badanej substancji. Otrzymana doświadczalnie wartość Msat pozwala na wyznaczenie masy 

próbki. Teoretyczna wartość namagnesowania wyrażona w magnetonach Bohra wynosi 

Msat= 8,6 μB, co odpowiada ferromagnetycznemu oddziaływaniu pomiędzy spinami: Fe
III

 

(s= ½, gFe= 2) oraz Ni
II
 (s= 1, gNi= 2,2). Biorąc pod uwagę wartość eksperymentalną oraz 

teoretyczną magnetyzacji nasycenia można stwierdzić, że masa badanej próbki wynosi: 

m= 45,75 µg.  

Pętla histerezy zmierzona w temperaturze T= 2 K (Rys. 5.28), wskazuje, że związek 

Ni3[Fe(CN)6]2 to miękki ferromagnetyk z polem koercji równym HC= 340 Oe oraz 

remanencją MR= 9,3 μB. Kształt pętli histerezy wskazuje na możliwość występowania 

anizotropii magnetycznej w badanym materiale. Namagnesowanie bardzo wolno wzrasta 

wraz  ze zwiększaniem natężenia pola H, co może świadczyć, że proces namagnesowania 

odbywa się wzdłuż osi trudnej.  
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Rys. 5.28 Pętla histerezy zmierzona w temperaturze T= 2K próbki Ni3[Fe(CN)6]2. 

Wysokotemperaturowy pomiar stałoprądowej podatności magnetycznej wykonano 

w obecności zewnętrznego pola magnetycznego HDC= 1 kOe. Rysunek 5.29 pokazuje krzywą 

χDC(T). Krzywa ta nie posiada wyraźnego maksimum, ale o obecności przejścia fazowego ze 

stanu paramagnetycznego do uporządkowanej fazy ferromagnetycznej, świadczy pojawienie 

się „załamania” na krzywej w temperaturze 7 K.  

 

 
Rys. 5.29 Krzywa podatności stałoprądowej χDC pomniejszona o podatność χ0, zmierzona w HDC=1kOe. 

Wstawka: odwrotność podatności χDC pomniejszonej o χ0. 

Dopasowanie do krzywej χDC(T) prawa Curie– Weissa, pozwoliło na wyznaczenie 

niezależnej od temperatury podatności χ0, związanej z wkładem diamagnetycznym. Uzyskana 

z dopasowania wartość χ0= ‒0,0514±0,0035 emu/mol, została następnie odjęta od danych 

eksperymentalnych. Z dopasowania liniowej postaci prawa C– W do krzywej 1/(χDC(T)– χ0), 

uzyskano wartość C= 4,6±0,25 emuK/mol oraz θ= 16,15±1,5 K. Dla jednostki zawierającej 3 

atomy Ni
II 

(s= 1, g= 2,2) i 2 atomy Fe
III

 (s= 1/2, g= 2), wartość stałej Curie wynosi 

C= 4,38±0,12 emuK/mol, tak więc uzyskany wynik jest w dobrej zgodności z wartością 

przewidywaną. 
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5.2.2  Ni3[Cr(CN)6]2 

Stechiometria związku Ni3[Cr(CN)6]2, podobnie jak poprzednio omawianego 

Ni3[Fe(CN)6]2 została wyznaczona na podstawie analizy energetycznej widma 

promieniowania rentgenowskiego uzyskanego przy zastosowaniu mikroskopu SEM 

wyposażonego w spektrometr dyspersji energii promieni X. Histogram rozkładu energii 

widma rentgenowskiego wyznaczonego dla Ni3[Cr(CN)6]2 pokazuje Rys. 5.30. 

 

 
Rys. 5.30 Histogram rozkładu energii widma rentgenowskiego dla próbki Ni3[Fe(CN)6]2. 

Również w przypadku tej próbki, pomiar wykonano kilkakrotnie dla różnych obszarów 

próbki, a wynik końcowy to średnia arytmetyczna uzyskanych rezultatów. Tabela 7 zawiera 

procentowy udział rozważanych pierwiastków w poszczególnych pomiarach. Uzyskany 

stosunek: 
   

   
 pozwala stwierdzić, że każdym trzem atomom niklu odpowiadają dwa atomy 

chromu, co dowodzi stechiometrii: Ni3[Cr(CN)6]2. 

 
Tabela 7 Procentowy udział C, N, Cr, Ni w próbce Ni3[Cr(CN)6]2 

Procentowy udział 

pierwiastka w próbce 
Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 Pomiar 4 

%C 47,17 48,51 64,13 49,93 

%N 48,44 45,93 31,87 44,72 

%Cr 1,67 2,23 1,72 2,02 

%Ni 2,72 3,33 2,27 3,33 

 

Widmo w zakresie promieniowania podczerwonego uzyskano dzięki technice ATR 

(Rys. 5.31). Wyraźne pasmo odpowiadające 2170 cm
-1 

jest związane z  drganiami mostków 

cyjanowych ν(C≡N). Pozostałe pasma, odpowiadające liczbom falowym około 1660 cm
-1 

oraz 

3500 cm
-1

, są związane z obecnością wody w sieci krystalicznej badanego materiału. 

 

 
Rys. 5.31 Widmo absorpcji promieniowania podczerwonego zarejestrowane w temperaturze pokojowej dla 

próbki Ni3[Cr(CN)6]2 uzyskane techniką ATR. 
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Analiza topografii powierzchni cienkiej warstwy Ni3[Cr(CN)6]2 wskazała, że na 

powierzchni badanego materiału istnieją liczne kryształy, których rozmiary sięgają nawet 

kilkuset nanometrów. Jest to szczególnie widoczne, na wizualizacji 3D powierzchni próbki 

uzyskanej na podstawie Rys. 5.33.  

 

 
Rys. 5.32 Obraz powierzchni próbki Ni3[Cr(CN)6]2 

uzyskany przy pomocy mikroskopu AFM. 

 
Rys. 5.33 Trójwymiarowa wizualizacja powierzchni 

próbki Ni3[Cr(CN)6]2 

Duże rozmiary kryształów na powierzchni próbki, sprawiają, że jest ona dość 

niejednorodna, a szorstkość przyjmuje dość wysoką wartość: 94,6 nm. Jak wynika z 

histogramu pokazanego na Rys. 5.34, średnia wielkość kryształów na powierzchni wynosi 

237 nm. Przykładowy profil powierzchni próbki Ni3[Cr(CN)6]2 przedstawiony na Rys. 5.35, 

dowodzi, że topografia badanego materiału jest bardziej zbliżona do topografii próbki 

Ni3[Cr(CN)6]2 uzyskanej metodą LB, niż pokazanej w tym rozdziale próbki Ni3[Fe(CN)6]2 

otrzymanej techniką warstwa po warstwie. 

 

 
Rys. 5.34 Histogram rozkładu wielkości 

kryształów na powierzchni próbki 

Ni3[Cr(CN)6]2. 

 
Rys. 5.35 Przykładowy profil powierzchni cienkiej warstwy 

Ni3[Cr(CN)6]2. 

Rysunek 5.36 pokazuje temperaturową zależność składowej rzeczywistejs χ’ i urojonej 

χ” podatności AC. Pomiar wykonano w zmiennym polu magnetycznym o amplitudzie 

HAC= 3,9 Oe dla pięciu różnych częstości: f= 1, 10, 110, 332, 997 Hz.  
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Rys. 5.36 Temperaturowa zależność części rzeczywistej χ' (górna część rysunku) i urojonej χ'' (dolna część 

rysunku) podatności zmiennoprądowej zmierzona dla HAC=3,9 Oe i HDC=0 Oe próbki Ni3[Cr(CN)6]2. 

Obie składowe podatności charakteryzuje ostry pik osiągający maksimum dla T= 70 K, 

który świadczy o występowaniu przejścia fazowego, ze stanu nieuporządkowanego 

magnetycznie do fazy ferromagnetycznej. Temperatura krytyczna została oszacowana w 

oparciu o minimum pochodnej rzeczywistej składowej podatności AC i wynosi TC= 71 K.  

Podobnie jak w przypadku wcześniej opisanych związków, pomiar magnetyzacji 

nasycenia próbki Ni3[Cr(CN)6]2 posłużył do oszacowania masy badanego materiału. Przy 

założeniu namagnesowania nasycenia równego 12,6 µB, wyznaczono masę próbki równą 

15,145 µg.  
 

 
Rys. 5.37 Pętla histerezy zmierzona w temperaturze T= 2 K próbki Ni3[Cr(CN)6]2. 

Rysunek 5.37 pokazuje pętlę histerezy zmierzoną w temperaturze helowej w zakresie 

pola ±50 kOe. Ni3[Cr(CN)6]2 to miękki ferromagnetyk, którego pole koercji wynosi 

HC= 60 Oe, a remanencja MR= 5,3 µB. 

Pomiar stałoprądowej podatności magnetycznej wykonano w szerokim zakresie 

temperaturowym 2‒ 300 K, w obecności pola zewnętrznego o natężeniu 1 kOe (Rys. 5.38).   
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Rys. 5.38  Krzywa podatności stałoprądowej χDC zmierzona w HDC= 1 kOe  próbki Ni3[Cr(CN)6]2.  

Poprzez dopasowanie prawa Curie– Weissa do krzywej χDC(T) wyznaczono niezależną 

od temperatury podatność χ0, która przyjmuje wartość: ‒0,1656 emu/mol. Duża wartość χ0 ma 

prawdopodobnie związek z bardzo dużą masą podłoża w porównaniu do masy próbki, stąd 

tak duży przyczynek diamagnetyczny. Z dopasowania liniowej zależności prawa Curie–

 Weissa do krzywej 1/(χDC(T)‒ χ0), uzyskano stałą C= 9,69±0,15 emuK/mol oraz 

θ= 85,5±1,2 K, czyli wartości podobne do otrzymanych dla próbki LB. 

 

 Porównanie własności próbek Ni3[Cr(CN)6]2 uzyskanych metodą LB i WW 

Pomimo iż temperatura Curie, namagnesowanie nasycenia oraz wartości stałych C i θ 

dla próbki Ni3[Cr(CN)6]2 otrzymanej metodą Lb i WW są bardzo zbliżone, pomiary 

zmiennoprądowej podatności magnetycznej ujawniają istotne różnice między próbkami. 

Różna jest wartość podatności w przejściach χ’max, inna jest też zależność temperaturowa 

χ’(T). Jak wspomniano wyżej, bardzo wysoka wartość χ’max próbki LB (Rys. 5.14) jest 

uzasadniona małą grubością i dwuwymiarowym charakterem. Mniejsza wartość χ’max próbki 

Ni3[Cr(CN)6]2 otrzymanej metodą WW (Rys. 5.36) świadczy o osłabieniu charakteru 

dwuwymiarowego, a więc wzroście grubości. Rys. 5.39 pokazuje porównanie podatności 

zmiennoprądowej zmierzonej dla próbki Ni3[Cr(CN)6]2 otrzymanej metodą warstwa po 

warstwie, oraz Ni3[Cr(CN)6]2 uzyskanej metodą Langmuir– Blodgett. W celu łatwiejszego 

porównania krzywe zostały znormalizowane względem wysokości pików. W przypadku obu 

krzywych prawe zbocze piku ma bardzo ostry przebieg, sygnał podatności gwałtownie maleje 

do zera po przekroczeniu temperatury krytycznej. Istotną różnicę można dostrzec obserwując 

lewą stronę piku χ’, a mianowicie, w przypadku próbki wytworzonej metodą „warstwa po 

warstwie” mierzony sygnał  rośnie znacznie wolniej niż dla warstwy LB. Zachowanie 

składowej χ" dla obu próbek ma bardzo podobny przebieg i charakteryzuje się 

występowaniem anomalii w okolicy temperatury krytycznej, co również potwierdza 

występowanie przejścia fazowego z wysokotemperaturowego stanu paramagnetycznego do 

niskotemperaturowej fazy uporządkowanej magnetycznie. 
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Rys. 5.39 Porównanie: a)  sygnału podatności AC, b)  pochodnych rzeczywistej składowej podatności 

zmierzonej dla próbki  Ni3[Cr(CN)6]2 wytworzonej metodą Langmuir‒ Blodgett oraz techniką „warstwa po 

warstwie”. 

 

Różnice pomiędzy próbkami Ni3[Cr(CN)6]2 uzyskanymi rożnymi technikami 

uwidacznia również pomiar namagnesowania w funkcji pola magnetycznego. W porównaniu 

do filmu LB, film Ni3[Cr(CN)6]2 naniesiony na podłoże „warstwa po warstwie", 

charakteryzuje się mniejszym polem koercji jak również mniejszą wartością namagnesowania 

resztkowego, co pokazuje Rys. 5.40. 

 

 
Rys. 5.40 Pętle histerezy zmierzone w T=2K dla próbki  Ni3[Cr(CN)6]2 wytworzonej metodą 

Langmuir‒ Blodgett oraz techniką „warstwa po warstwie”. 

Odmienny przebieg zależności temperaturowej χ’ oraz różne parametry pętli histerezy dla 

próbek Ni3[Cr(CN)6]2  wytworzonych metodą LB oraz WW związane są z różną ich 

morfologią. Niższe wartości χ’ próbki LB dla T<TC świadczą o silniejszej anizotropii, 

powodowanej prawdopodobnie oddziaływaniem z podłożem, co znajduje też potwierdzenie w 

wyższej wartości pola koercji. Natomiast własności filmu otrzymanego metodą „warstwa po 

warstwie” o budowie zawierającej duże nanokryształy nie mają cech próbki 

cienkowarstwowej (typu 2D) i są zbliżone do własności tradycyjnych próbek 

polikrystalicznych.  
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Tabela 8 Porównanie parametrów oddziaływania magnetycznego dla próbek Ni3[Cr(CN)6]2  uzyskanych techniką 

LB i metodą WW.  

 TC HC MR M (50 kOe)  C θ 

LB 70 K 100 Oe 8,5 μB 12,6 μB 8,09 emuK/mol 90,5 K 

WW 71 K 60 Oe 5,3 μB 12,6 μB 9,69 emuK/mol 85,1 K 

 

5.3 Rodzina związków (FexCr1-x)3[Cr(CN)6]2 otrzymanych metodą 

elektroredukcji 

Ohkoshi wraz ze współpracownikami pokazali, że możliwa jest synteza cienkich 

warstw o mieszanych własnościach ferro– ferrimagnetycznych, które opisuje formuła 

(FexCr1‒x)3[Cr(CN)6]2 [86]. Proces tworzenia tych warstw odbywa się w wyniku przykładania 

stałego potencjału do układu elektrod umieszczonych w roztworze zawierającym FeCl3, CrCl3 

oraz K3[Cr(CN)6]2. Współczynnik mieszania jonów dwuwartościowych xmix jest czynnikiem 

wpływającym na zmianę własności optycznych i magnetycznych uzyskanego materiału. 

Współczynnik xmix jest określony relacją (5.4). 

 

     
    

         
 

   

       
 

 

(5.4) 

Oprócz parametru xmix, duży wpływ na własności otrzymanych warstw ma również wartość 

potencjału redukcji, który musi być odpowiednio dobrany do roztworu. Przy zastosowaniu 

procedury opisanej w artykule [86] uzyskano warstwy o różnej grubości poprzez stosowanie 

rożnych czasów elektrodepozycji. W dalszej części pracy pokazane będą własności warstw 

uzyskanych dla następujących wartości parametru xmix: 

 xmix=1, gdzie uzyskany film opisuje formuła Fe3[Cr(CN)6]2, 

 xmix=0,14 , gdzie uzyskany film opisuje formuła (Fe0,2/0,3Cr0,8/0,7)3[Cr(CN)6]2, 

 xmix=0, gdzie uzyskany film opisuje formuła Cr3[Cr(CN)6]2. 

5.3.1 Fe3[Cr(CN)6]2, xmix=1 

Próbkę Fe3[Cr(CN)6]2 w postaci cienkiej warstwy uzyskano przy pomocy 

elektroredukcji roztworu wodnego zawierającego heksacyjanożelazian (III) potasu (I) 

K3[Cr(CN)6] (5 mM) oraz chlorek żelaza (III) (7,5 mM). W wyniku przyłożenia do elektrody 

roboczej potencjału równego ‒ 0,5 V, w bliskim sąsiedztwie elektrody następuje redukcja 

jonów Fe
3+

 do Fe
2+

, które następnie reagują z jonami [Cr(CN)]
3‒

 i osadzają się w postaci 

pomarańczowego filmu na powierzchni elektrody. Potencjał redukcji został wyznaczony 

poprzez eksperyment cyklicznej woltamperometrii. Pomiar natężenia prądu płynącego 

pomiędzy elektrodami przy potencjale zmieniającym się z szybkością 20 mV/s w przedziale 

1 V‒ (‒1 V) wskazał obecność 4 pików (Rys. 5.41). W obszarze ujemnego potencjału ma 

miejsce redukcja i utlenianie żelaza, natomiast przy dodatnich wartościach potencjału redukcji 

i utlenianiu ulega chrom z kompleksu [Cr(CN)6]
3–

. 
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Rys. 5.41 Krzywe woltamperometryczne zarejestrowane za pomocą elektrody Pt modyfikowanej  Fe3[Cr(CN)6]2 

przy szybkości polaryzacji 20 mV/s. 

Wzrost cienkich warstw Fe3[Cr(CN)6]2 uzyskano w eksperymencie chronokulometrii, 

czyli techniki w której rejestruje się zależność ładunku gromadzonego na powierzchni 

elektrody od czasu podczas dostarczania do układu stałego napięcia. Przykładowe krzywe 

chronokulometryczne uzyskane dla różnych czasów depozycji materiału na elektrodzie ITO 

pokazuje Rys. 5.42.  

 

 
Rys. 5.42 Krzywe chronokulometryczne zarejestrowane podczas wytwarzania Fe3[Cr(CN)6]2 na elektrodzie ITO 

z różnymi czasami depozycji. 

W eksperymencie chronokulometrii czas jest parametrem, który pozwala kontrolować 

grubość uzyskanych próbek. Kształt krzywych pokazanych na Rys. 5.42 pozwala 

przypuszczać, że czas trwania eksperymentu jest wprost proporcjonalny do grubości materiału 

zdeponowanego na elektrodzie. Przypuszczenie to zostało potwierdzone poprzez pomiar 

grubości warstw Fe3[Cr(CN)6]2 przy użyciu profilometru. Rysunek 5.43 pokazuje porównanie 

grubości filmów uzyskanych na elektrodzie ITO, oraz na elektrodzie wykonanej na 

polimerowym podłożu (Mylar), na który została naparowana warstwa złota o grubości 

100 nm. Dla obu rodzajów podłoży uzyskuje się bardzo podobne grubości próbek.  
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Rys. 5.43 Zależność grubości warstw Fe3[Cr(CN)6]2 od czasu depozycji, zmierzona przy pomocy profilometrii 

i elipsometrii. 

Grubość warstw została również wyznaczona przez pomiary elipsometryczne, w 

których podłożem próbki było złoto. Uzyskane wyniki bardzo dobrze zgadzają się z 

rezultatami profilometrycznymi. Dodatkową zaletą elipsometrii jest możliwość wyróżnienia 

w badanym materiale grubości warstwy zewnętrznej tzw. top layer, co pokazuje Rys. 5.44. 

 

 
Rys. 5.44 Schemat przekroju poprzecznego warstwy Fe3[Cr(CN)6]2 uzyskanej z czasem depozycji 150 s (a) 

i 1000 s (b).   

Jakość cienkich warstw analogów błękitu pruskiego może być również kontrolowana 

poprzez pomiar in‒ situ zmian absorbancji w zakresie promieniowania ultrafioletowego i 

widzialnego w funkcji czasu trwania procesu elektrodepozycji. Przeprowadzenie 

eksperymentu spektroelektrochemicznego jest możliwe dzięki zastosowaniu kwarcowej 

kuwety znajdującej się na ścieżce promieniowania z zakresu UV– Vis, w której umieszcza się 

elektrody: referencyjną, pomocniczą i roboczą. W czasie elektropolimeryzacji elektrody 

roboczej następuje liniowy przyrost grubości próbki, co odzwierciedla się we wzroście 

absorbancji.  

Rysunek 5.45 pokazuje widmo absorpcyjne w zakresie promieniowania UV– Vis 

zarejestrowane podczas wzrostu cienkiej warstwy Fe3[Cr(CN)6]2. Składa się ono z widm 

mierzonych co 3 sekundy podczas procesu redukcji. Można na nim dostrzec, że wraz ze 

zwiększaniem czasu depozycji, następuje wyraźny wzrost absorbancji. Uzyskane widmo 

charakteryzuje się występowaniem maksimum absorpcji przypadającym dla 425 nm. 

Występowanie maksimum w tym obszarze długości fali promieniowania 

elektromagnetycznego wskazuje na występowanie przejść elektronowych z przeniesieniem 

ładunku tzw. charge transfer. 



74 
 

 
 

Rys. 5.45 Widmo UV– Vis uzyskane in-situ podczas 

elektrosyntezy warstwy Fe3[Cr(CN)6]2. 

Rys. 5.46 Zależność absorbancji od czasu 
depozycji, rejestrowana podczas tworzenia 

warstwy Fe3[Cr(CN)6]2 dla wybranych długości 

fali λ=500, 450 i 400 nm. 

 

Oprócz obserwacji zmian absorpcji promieniowania UV– Vis w całym zakresie, 

w eksperymencie spektroelektrochemicznym możliwe jest wyselekcjonowanie pojedynczych 

długości fali, dla których można rejestrować zmiany absorbancji w funkcji czasu. 

Rysunek 5.46 pokazuje jak zmienia się absorbancja wraz ze wzrostem czasu depozycji dla 

długości fali wynoszących odpowiednio: 400, 450 oraz 500 nm. Wszystkie krzywe mają 

kształt przypominający ramię paraboli: w pierwszych sekundach eksperymentu wzrost 

absorbancji następuje bardzo szybko, a następnie ma on charakter liniowy. Kształt ten zgadza 

się z wcześniejszymi wynikami uzyskanymi w trakcie chronokulometrii: ilość ładunku 

na powierzchni elektrody oraz absorbancja rośną bardzo szybko na początku reakcji, a po 

przekroczeniu pewnej krytycznej wartości wraz ze zwiększającym się czasem redukcji żelaza 

w roztworze wzrost tych wartości ma charakter liniowy. 

Pomiar absorpcji promieniowania podczerwonego wykonano w konfiguracji ATR, 

gdzie jako podłoże zastosowano Mylar pokryty warstwą Au. Uzyskane widmo pokazuje 

Rys. 5.47. 

 

  
Rys. 5.47 Widmo w zakresie promieniowania 

podczerwonego zmierzone dla próbki Fe3[Cr(CN)6]2 

uzyskanej z różnymi czasami depozycji. 

Rys. 5.48 Widmo w zakresie promieniowania 

podczerwonego zmierzone dla próbki 

Fe3[Cr(CN)6]2 tydzień po syntezie uzyskanej 

z różnymi czasami depozycji. 

 

Na Rys. 5.47 można wyróżnić tylko trzy pasma: 2165 cm
‒1

– odpowiadające drganiom 

rozciągającym mostków C≡N oraz 1612 cm
‒1

 i 3400 cm
‒1

 związane z obecnością molekuł 

wody w sieci krystalicznej Fe3[Cr(CN)6]2. Porównanie widm ATR– IR dla warstw 
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uzyskanych z różnym czasem depozycji, pokazuje że wraz z przyrostem materiału na 

elektrodzie, następuje wzrost absorbcji promieniowania IR, objawiający się wzrostem 

intensywności poszczególnych pasm.  

Spektroskopia IR jest również pomocna w charakterystyce procesu „starzenia” się 

próbki. Widmo w zakresie promieniowania podczerwonego zmierzone dla próbki 

Fe3[Cr(CN)6]2 tydzień po syntezie pokazuje Rys. 5.48. Widać na nim wyraźnie pojawienie się 

dodatkowego piku w obszarze częstotliwości odpowiadającej drganiom rozciągającym ν(CN). 

Oprócz rejestrowanego dla świeżej próbki pasma przy 2165 cm
‒1

, występuje dodatkowe i 

dominujące pasmo przy 2100 cm
‒1 

świadczące jednoznacznie o zachodzącym procesie 

izomeryzacji. Izomeryzacja objawia się również zmianą koloru próbki: tuż po syntezie jest 

ona jasnopomarańczowa a wraz z upływem czasu staje się ciemniejsza. Po kilku tygodniach 

ma kolor brązowo– pomarańczowy. Mechaniczne przyspieszenie procesu izomeryzacji 

zostało osiągnięte po umieszczeniu próbki przez godzinę w piecu w temperaturze 100 °C. W 

wyniku takiego zabiegu próbka zyskała kolor brunatnozielony, a pomiary magnetyczne 

wykazały całkowity diamagnetyzm. 

Izomeryzacja to przemiana jednego związku chemicznego w inny bez zmiany składu 

atomowego. Zwykle zachodzi pod wpływem katalizatorów, ogrzewania lub naświetlania. 

Typowym przykładem izomeryzacji są reakcje przegrupowania, polegające na zmianie 

położenia atomów lub grup atomów w cząsteczce. W przypadku Fe3[Cr(CN)6]2 

prawdopodobny przebieg procesu izomeryzacji przedstawia schemat na Rys. 5.49. W 

pierwszym kroku następuje transfer elektronu z Fe
2+

 do Cr
3+

, co prowadzi do powstania 

jednostki Cr
II

–CN–Fe
III

. Formowanie bardzo niestabilnego kationu Cr
3+

 prowadzi do szybkiej 

zmiany stanu wiązań koordynacyjnych, co z kolei powoduje powstawanie Cr
II

–NC–Fe
III

. 

Powtórne przeniesienie ładunku prowadzi do przywrócenia początkowego stanu utlenienia 

każdego z jonów metalicznych i w rezultacie powstaje: Cr
III

–NC–Fe
II
. Hipoteza procesu 

izomeryzacji została potwierdzona w artykule [87]. 

 

 
Rys. 5.49 Prawdopodobny przebieg procesu izomeryzacji w Fe3[Cr(CN)6]2 [87]. 

 

Charakterystyka własności warstw Fe3[Cr(CN)6]2 objęła również badanie topografii 

i morfologii powierzchni próbki. Analiza szorstkości powierzchni została przeprowadzona na 

podstawie obrazów AFM. Na Rys. 5.50 przedstawiono obrazy powierzchni o wymiarach 

10 µm x 10 µm, dla próbek uzyskanych z różnymi czasami depozycji wraz z ich 

trójwymiarowymi wizualizacjami. Wspólna cechą wszystkich obrazów jest występowanie na 

powierzchni trójkątnych kryształów. Taka topografia powierzchni jest typowa dla próbek 

uzyskiwanych metodami elektrochemicznymi [88]. 
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Rys.5.50 Obrazy powierzchni Fe3[Cr(CN)6]2 oraz ich trójwymiarowa wizualizacja uzyskane dla próbek o 

grubości: (a, b) 160 nm, (c,d) 400 nm i (e, f) 1450 nm. 

 

Zgodnie z przypuszczeniami wielkość piramidalnych kryształów rośnie wraz ze 

zwiększaniem się czasu depozycji materiału na elektrodzie, a zatem ze zwiększaniem 

grubości warstw. Ma to odzwierciedlenie w histogramie rozkładu wielkości kryształów na 

powierzchni badanych próbek, pokazanym na Rys. 5.51. Dla najcieńszej warstwy o grubości 

160 nm utworzonej z czasem depozycji 50 s średnia wielkość kryształów na powierzchni 

wynosi 190 nm, a szorstkość RMS 30nm. Niewiele różniące się wyniki uzyskano dla warstwy 

utworzonej z czasem redukcji 250 s (grubość 400 nm), gdzie średnia wielkość trójkątnych 

kryształów to 212 nm, a szorstkość RMS ma wartość 50 nm. Bardzo szeroki histogram 

uzyskano dla najgrubszej próbki o grubości 1450 nm. Kryształy na powierzchni mają tutaj 

bardzo duże rozmiary‒ ich średnia wielkość to 410 nm, a szorstkość RMS przyjmuje wartość 

124 nm. 

Opisane wcześniej parametry uzyskane dzięki mikroskopii AFM, mają również 

odzwierciedlenie w profilach powierzchni przedstawionych powyżej próbek (Rys. 5.52). 

Wraz ze zwiększaniem ilości materiału na elektrodzie pracującej, na powierzchni próbki 

następuje wyraźny wzrost kryształów co prowadzi do zwiększenia szorstkości powierzchni, a 

to z kolei wpływa na wzrost udziału powierzchni w badanych warstwach. 
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Rys. 5.51 Histogram rozkładu wielkości kryształów na 

powierzchni próbki Fe3[Cr(CN)6]2 uzyskanej z czasem 

depozycji 50 s (grubość 160 nm), 250 s (grubość 400 nm) oraz 

1000 s (grubość 1450 nm). 

 

Rys. 5.52 Przykładowy profil powierzchni 

cienkiej warstwy Fe3[Cr(CN)6]2 uzyskanej 
z czasem depozycji a) 50 s (grubość 160 nm), 

b) depozycji 250 s (grubość 400 nm), c) 

1000 s (grubość 1450 nm). 
 

 

Własności magnetyczne Fe3[Cr(CN)6]2 zostały zbadane przy zastosowaniu 

magnetometru typu SQUID, dla próbki uzyskanej przy czasie elektrodepozycji równym 

1000 s, co odpowiada grubości warstwy 1,45 µm. Wszystkie pomiary wykonano dla próbki 

ustawionej równolegle do linii pola magnetycznego. Rysunek 5.53 przedstawia 

temperaturową zależność obu składowych podatności AC, zmierzonej w zmiennym polu 

magnetycznym o amplitudzie HAC= 4 Oe dla trzech różnych częstości: f= 1, 10, 110 Hz. 

Zarówno rzeczywista jak i urojona składowa podatności charakteryzują się nieznaczną 

zależnością od częstości, jak również występowaniem „garbu” na prawym zboczu piku. 

Otrzymana próbka jest najprawdopodobniej dwufazowa, co może być związane z 

występowanie dodatkowych jonów w strukturze próbki, np. Cr
2+

 powstających w wyniku 

elektroredukcji Cr
3+

→ Cr
2+

 lub też innych domieszek bądź zanieczyszczeń. Kształt krzywej 

podatności można również wytłumaczyć występowaniem w próbce obszarów o odmiennych 

własnościach np. gdy warstwa powierzchniowa różni się od pozostałej „objętościowej” części 

próbki. Dodatkowe maksima krzywej podatności obserwowano również np. dla metalicznych 

układów warstwowych [89]. Niemniej jednak kształt krzywej χ’(T) świadczy o występowaniu 

przejścia fazowego z wysokotemperaturowej fazy paramagnetycznej do niskotemperaturowej 

fazy uporządkowanej. Temperatura krytyczna związku, oszacowana na podstawie pochodnej 

rzeczywistej składowej podatności, wynosi TC= 26 K.  
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Rys. 5.53 Temperaturowa zależność części rzeczywistej χ' (górna część rysunku) i urojonej χ'' (dolna część 

rysunku) podatności zmiennoprądowej zmierzona dla HAC= 4 Oe i HDC= 0 Oe warstwy Fe3[Cr(CN)6]2 o grubości 

1,45μm. 

Krzywa pierwotna M(H), zmierzona w temperaturze T= 2 K (Rys. 5.54), wykazuje 

szybki wzrost namagnesowania sięgający 10 μB  dla pola o natężeniu 5 kOe, a następnie 

wolno narasta osiągając 11 μB dla maksymalnej wartości pola HDC=50 kOe. Ponieważ 

nasycenie magnesowania nie zostało zaobserwowane dla maksymalnej wartości pola, 

wykonano ekstrapolację jego wartości. Z dopasowania krzywej M(H
‒1

) w granicy H
‒1

→ 0 

otrzymano Msat=12,4 μB. Rozważając teoretyczną wartość namagnesowania odpowiadającą 

ferromagnetycznemu sprzężeniu trzech wysokospinowych jonów Fe
II
 oraz dwóch Cr

III
, równą 

18 μB, można stwierdzić, że część spinów Fe
II
 jest ustawiona antyrównolegle do spinów Cr

III
. 

 

 
Rys. 5.54 Krzywa pierwotna namagnesowania M warstwy Fe3[Cr(CN)6]2 o grubości 1,45 μm wraz z zależnością  

namagnesowania w funkcji odwrotności pola magnetycznego M(1/H) ‒ wstawka 
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Rysunek 5.55 pokazuje pętlę histerezy zmierzoną w temperaturze T= 2 K, w zakresie 

zewnętrznego pola magnetycznego H=± 50 kOe. Pole koercji zmierzone dla Fe3[Cr(CN)6]2 

ma wartość HC= 670 Oe, natomiast namagnesowanie resztkowe MR= 6,25 μB , czyli około 

½Msat. Otrzymany kształt pętli histerezy jest typowy dla agregatów cząstek 

jednodomenowych [85]. 

 

 
Rys. 5.55 Pętla histerezy zmierzona w temperaturze T= 2 K warstwy Fe3[Cr(CN)6]2 o grubości 1,45 μm. 

Pomiar podatności stałoprądowej wykonano w obecności pola HDC= 500 Oe w zakresie 

temperatury 2‒ 300 K. Dopasowanie prawa Curie– Weissa pozwoliło na wyznaczenie 

temperatury Weissa θCW= 26±1 K oraz stałej Curie równej C= 12±0,15 emuK/mol, która jest 

bliska wartości oczekiwanej dla trzech wysokospinowych jonów Fe
II
 (g= 2) oraz dwóch 

jonów Cr
III

 (g= 2) wynoszącej 12,75 emuK/mol. 

 

 
Rys. 5.56 Temperaturowa zależność podatności DC warstwy Fe3[Cr(CN)6]2 o grubości 1,45μm. Wstawka: 

Odwrotność podatności χDC pomniejszonej o wartość χ0.  

Celem pomiarów z zastosowaniem magnetooptycznego efektu Kerra była analiza 

własności magnetycznych powierzchni warstw Fe3[Cr(CN)6]2. Film o grubości 1450 nm– 

takiej samej jak podczas pomiarów w SQUIDzie, był naświetlany światłem laserowym o 

długości fali λ= 633 nm i mocy 6,5 mW. Pętle histerezy rejestrowano w konfiguracji polarnej, 

gdzie przykładane pole magnetyczne skierowane było prostopadle do powierzchni próbki. W 
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przypadku stosowania konfiguracji podłużnej nie zaobserwowano żadnej pętli histerezy. 

Ponieważ w pomiarach w obu konfiguracjach na SQUIDzie obserwowano takie samo 

namagnesowanie, wytłumaczeniem tej różnicy może być fakt, iż w efekcie Kerra sygnał 

mierzony w konfiguracji polarnej jest o jeden rząd wielkości większy niż w konfiguracji 

podłużnej. 

Rysunek 5.56 pokazuje pętle histerezy uzyskane dla próbki Fe3[Cr(CN)6]2 o grubości 

1450 nm oświetlanej światłem czerwonym o długości fali λ= 633 nm. Najciekawszą 

własnością uzyskaną z pomiarów MOKE jest znacznie wyższa temperatura krytyczna 

badanego materiału niż zmierzona podczas tradycyjnych pomiarów magnetycznych w 

SQUIDzie. Temperatura przejścia zmierzona w MOKE wynosi 60‒70 K, podczas gdy ta 

uzyskana ze SQUIDu to zaledwie 26 K.  

W celu sprawdzenia, czy obserwowana temperatura TC ma związek z grubością 

mierzonych warstw, pomiar został również przeprowadzony na filmie o grubości 400 nm w 

tych samych warunkach eksperymentalnych. Uzyskany wynik to TC= 65 K, co jest zgodne z 

rezultatami uzyskanymi dla grubszych warstw. 

 

 
Rys. 5.57 Pętle histerezy uzyskane w pomiarach MOKE w konfiguracji prostopadłej w różnych temperaturach 

dla próbki Fe3[Cr(CN)6]2 (1,45μm) oświetlanej światłem o długości fali λ= 633 nm. 

Zgodnie z przewidywaniami, zaobserwowano ewolucję pola koercji wraz z temperaturą: 

wraz ze wzrostem temperatury wartość pola koercji zmniejsza się (Rys. 5.58). Remanencja 

Kerra‒ proporcjonalna do namagnesowania, wykazuje szybki wzrost wartości przy obniżaniu 

temperatury z 60 K do 45 K a następnie osiąga nasycenie (Rys. 5.59).  
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Rys. 5.58 Pole koercji uzyskane w pomiarach MOKE 

w funkcji temperatury dla próbki o grubości 1450 nm 

oświetlanej światłem o długości fali λ= 633 nm. 

 
Rys. 5.59 Temperaturowa zależność remanencji Kerra 

zmierzona dla próbki o grubości 1450 nm oświetlanej 
światłem o długości fali λ= 633 nm. 

Dodatkowo magnetooptyczny efekt Kerra dla próbki Fe3[Cr(CN)6]2 został również 

zmierzony przy zastosowaniu lasera zielonego (λ= 520 nm) oraz niebieskiego (λ= 488 nm). 

Pętle histerezy zarejestrowane dla obu długości fali pokazują rysunki 5.62 i 5.63. Podobnie 

jak w przypadku światła czerwonego, temperatura krytyczna ma znacznie większą wartość i 

mieści się w przedziale 60– 70 K. Zaobserwowano natomiast niewielkie różnice pomiędzy 

wartością pola koercji mierzonej przy pomocy lasera o różnej długości fali (Rys. 5.61). 

Największe wartości pola koercji uzyskano dla światła czerwonego, zaś najmniejsze dla 

światła niebieskiego. Na ten wynik może mieć wpływ moc lasera jak również własności 

absorpcyjne próbki. Jak widać na Rys. 5.60 długość fali światła niebieskiego znajduje się 

najbliżej maksimum absorpcji, natomiast światło czerwone leży poza obszarem absorpcji.  

 

 
Rys. 5.60 Widmo absorbancji w zakresie UV–

 Vis próbki Fe3[Cr(CN)6]2 wraz z zaznaczonymi 
długościami fali światła laserowego 

wykorzystywanego w pomiarach MOKE. 

 
Rys. 5.61 Temperaturowa zależność pola koercji zmierzona 

dla próbki Fe3[Cr(CN)6]2 w pomiarach MOKE dla trzech 

różnych długości fali: λ= 633, 520, 488 nm. 
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Rys. 5.62 Pętle histerezy uzyskane w pomiarach MOKE w konfiguracji prostopadłej w różnych temperaturach 

dla próbki oświetlanej światłem o długości fali λ= 520 nm. 

 
Rys. 5.63 Pętle histerezy uzyskane w pomiarach MOKE w konfiguracji prostopadłej w różnych temperaturach 

dla próbki oświetlanej światłem o długości fali λ= 488 nm. 

Znaczna różnica wartości temperatury krytycznej uzyskanej w wyniku pomiarów 

magnetycznych (SQUID), oraz magnetooptycznych (MOKE), wymaga dyskusji na temat 
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wpływu światła laserowego na własności magnetyczne badanego układu. Jako pierwsze 

wyjaśnienie tak rozbieżnych wyników nasuwa się hipoteza dotycząca własności 

fotomagnetycznych związku Fe3[Cr(CN)6]2. Pierwsze pomiary magnetyczne z sondą optyczną 

dla badanej substancji zostały wykonane przez S. Ohkoshi i opublikowane w artykule [63]. W 

wyniku naświetlania próbki światłem niebieskim przez 8 godzin zaobserwowano spadek 

magnetyzacji w temperaturze 5 K o 10%. Obserwowany efekt ma charakter odwracalny: po 

ogrzaniu próbki powyżej temperatury 40 K i powrotu do 5 K, namagnesowanie osiąga 

pierwotną wartość. Schemat przedstawiający mechanizm wzbudzenia fotomagnetycznego 

zachodzącego w Fe3[Cr(CN)6]2 zawiera Rys. 5.64. Po oświetleniu próbki światłem niebieskim 

w związku pojawia się stan mieszanej walencyjności: Cr
III

–CN–Fe
II
                  i Cr

II
– CN–

Fe
III

, który następnie relaksuje do stanu metastabilnego, w którym oddziaływanie 

ferromagnetyczne jest zbyt słabe, aby zachować porządek momentów magnetycznych. Po 

podgrzaniu do temperatury powyżej 40K układ wraca do stanu wyjściowego. Należy zwrócić 

uwagę, że w omawianym procesie nie ulega zmianie stan spinowy żelaza, zmniejsza się 

natomiast drastycznie siła sprzężenia ferromagnetycznego pomiędzy jonami Fe
II
 i Cr

III
, co 

prowadzi do pojawienia się stanu paramagnetycznego. 

Pomiar własności magnetycznych z sondą optyczną dla próbki Fe3[Cr(CN)6]2 został 

powtórzony, w celu potwierdzenia że otrzymany materiał wykazuje własności opisane przez 

Ohkoshi. W tym celu próbka o grubości 1,45 μm otrzymana na warstwie złota naparowanej 

na Mylar  została wysłana do laboratorium w Bordeaux. Rezultat eksperymentu pokazano na 

Rys. 5.65. Wykazuje on bardzo dobrą zgodność z wynikami zawartymi [63]. Widać więc, że 

naświetlanie próbki nie powoduje wzrostu TC i konieczne jest rozważenie innych powodów 

wzrostu TC w eksperymencie MOKE. 

 

 
Rys. 5.64 Schemat przedstawiający mechanizm 
wzbudzenia fotomagnetycznego zachodzącego 

w Fe3[Cr(CN)6]2  [63].  

 
Rys. 5.65 Krzywa namagnesowania w funkcji 

temperatury zmierzona przed naświetleniem próbki 

światłem niebieskim (czarna krzywa) i po naświetlaniu. 

 

Natura oddziaływań magnetycznych pomiędzy jonami A i B centrów metalicznych 

w analogach błękitu pruskiego o wzorze Aa[B(CN)6]b∙nH2O jest silnie związana ze strukturą 

elektronową jonów metalicznych połączonych mostkami cyjanowymi. Jak wynika z 

Rozdziału 1 oddziaływanie wymienne pomiędzy niesparowanymi elektronami zajmującymi 

orbitale o tej samej symetrii np. [t2g(A)–t2g(B) lub eg(A)–eg(B)] jest antyferromagnetyczne. Z 

drugiej strony, kiedy elektrony należą do orbitali o różnej symetrii [t2g(A)–eg(B) lub t2g(B)–

eg(A)] wówczas oddziaływanie wymienne ma charakter ferromagnetyczny. Znak oraz siła 

oddziaływania zależy od sumy możliwych ścieżek wymiany pomiędzy elektronami centrów 

metalicznych. W przypadku Fe3[Cr(CN)6]2 jony żelaza Fe
2+

 w stanie wysokospinowym o 

konfiguracji: t2g
4
eg

2
 oddziałują z jonami Cr

3+
 o konfiguracji elektronowej eg

3
. Liczba 

ferromagnetycznych i antyferromagnetycznych ścieżek wymiany jest równa i wynosi 6. 
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Ponieważ oddziaływanie antyferromagnetyczne jest zazwyczaj silniejsze, w związku z tym 

powinno pojawić się wypadkowe słabe oddziaływanie antyferromagnetyczne pomiędzy 

jonami metali w wiązaniu Cr
III

–C≡N–Fe
II

, co zostało potwierdzone w pomiarach 

namagnesowania w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego. 

Zmiany własności magnetycznych wynikające z obecności zewnętrznych czynników 

takich jak światło czy ciśnienie, jest silnie związane ze zmianą stanu utlenienia lub 

konfiguracji elektronowej jonów metalicznych. W przypadku związku Fe3[Cr(CN)6]2 

możliwe są trzy rodzaje transformacji pokazane na Rys. 5.66. 

 

 

 
Rys. 5.66 Ideowy schemat możliwych procesów zachodzących w Fe3[Cr (CN)6]2 pod wpływem czynników 

zewnętrznych: światła lub ciśnienia [87], [90]. 

 

Oznaczony na Rys. 5.66 (A) proces spin crossover, polega na zmianie stanu spinowego 

jonu metalicznego; w tym wypadku żelazo ze  stanu wysokospinowego (HS) przechodzi do 

stanu niskospinowego (LS). Podczas spin crossover nie występują natomiast zmiany stanu 

utlenienia metali. Izomeryzacja (linkage isomerization, Rys. 5.66 (B)), czyli reakcja 

polegająca na przekształcaniu jednego izomeru w drugi, polega w tym wypadku na zamianie 

miejscami atomów azotu i węgla, czemu towarzyszy zmiana stanu spinowego żelaza. 

Przeniesienie elektronu z Fe
2+

 do Cr
3+

 (elektron transfer, Rys. 5.66(C)) skutkuje zmianą 

konfiguracji elektronowej jonów żelaza i chromu.  

Wibracje związane z rozciąganiem mostków cyjanowych są bardzo zależne od stanu 

utlenienia połączonych jonów metali, dlatego techniką umożliwiającą rozpoznanie wyżej 

opisanych zjawisk jest spektroskopia ramanowska. W przypadku procesu spin crossover nie 

występują zmiany stanu utlenienia, dlatego w rejestrowanym widmie powinno zaobserwować 

się jedynie małe przesunięcie (6‒ 8 cm
‒1

) w stronę wyższych częstości. Dla procesów B i C 

powinno się zaobserwować znaczące przesunięcie pasma około 60 cm
‒1

 w stronę niższych 

częstotliwości. 

W celu analizy zmian zachodzących w Fe3[Cr(CN)6]2 podczas naświetlania światłem 

laserowym o różnej długości fali, film o grubości 1450 nm został poddany badaniom techniką 

spektroskopii ramanowskiej. W pierwszym eksperymencie próbkę naświetlano światłem 

czerwonym (λ= 647 nm) w wyniku czego zaobserwowano tylko jedno pasmo odpowiadające 

przesunięciu Ramana równemu 2163,9 cm
‒1

 (Rys. 5.67, dolna część). Wartość ta odpowiada 

częstości rozciągania mostków CN jednostki Cr
III

–CN–Fe
II
 rejestrowanej w spektroskopii IR. 

Podczas naświetlania próbki światłem niebieskim o długości fali λ= 488 nm w 

obserwowanym widmie pojawiają się nieobserwowane dotąd pasma. Dopasowanie funkcji 

złożonej z trzech krzywych Lorentza do danych eksperymentalnych pozwoliło na 

wyodrębnienie trzech pasm: 2164,6 cm
‒1

, 2099,4 cm
‒1

, 2151,4 cm
‒1

 (Rys. 5.67, górna część). 

Pasmo odpowiadające 2099,4 cm
‒1

 jest wynikiem wymuszonego światłem transferu elektronu 

powodującym transformację          z Cr
III

– CN–Fe
II
 do Cr

III
–CN–Fe

III
. Pasmo obserwowane 

przy 2151 cm
‒1

 może być związane z obecnością stanu metastabilnego pochodzącego z 

relaksacji stanu wzbudzonego zaproponowanego przez Ohkoshi [63]. 
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Rys. 5.67 Widmo ramanowskie uzyskane dla Fe3[Cr (CN)6]2∙15H2O przy oświetlaniu próbki światłem 

niebieskim (góra rysunku) oraz czerwonym (dolna część rysunku). 

 
Rys. 5.68 Widmo ramanowskie uzyskane dla tego samego punktu próbki oświetlanej kolejno światłem o 

długości fali: λ= 772, 647 i 488 nm (czarna krzywa), a następnie ponownie światłem o długości fali : λ= 772 i 
647 nm (niebieska krzywa). 

W celu potwierdzenia odwracalności procesu, przeprowadzono kolejny eksperyment, 

w którym dokładnie ten sam punkt próbki był oświetlany najpierw światłem o długości fali 

λ= 772 nm (spoza obszaru absorpcji), a następnie światłem czerwonym (λ= 637 nm) i 

niebieskim (λ= 488 nm), by następnie powtórzyć ponownie całą sekwencję. Otrzymane 

rezultaty pokazuje rysunek 5.68. Wynika z niego, że wzbudzenie spowodowane światłem 

niebieskim, ma całkowicie odwracalny charakter i nie powoduje zmian w widmie uzyskanym 

z wykorzystaniem lasera o innej długości fali. Wyniki uzyskane dzięki spektroskopii Ramana 
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świadczą jednoznacznie o obecności własności fotomagnetycznych w badanym układzie, ale 

tylko dla światła niebieskiego, co oznacza, że różnica w temperaturze TC, zmierzona w 

MOKE i w SQUIDzie ma inne pochodzenie. 

Wytłumaczenie obserwowanej dużej różnicy TC mierzonej w SQUIDzie 

i magnetooptycznym efekcie Kerra można oprzeć na specyfice drugiej metody. MOKE, jako 

technika powierzchniowa, próbkuje przede wszystkim zewnętrzną warstwę próbki, a zatem 

informacje rejestrowane za pomocą tej metody pochodzą z powierzchni badanego materiału. 

Można zatem postawić hipotezę, że na powierzchni próbki Fe
II

3[Cr
III

(CN)6]2, uzyskanej w 

postaci cienkiej warstwy, może znajdować się Fe
III

 pochodzące z utleniania Fe
II

. W związku z 

tym, badany materiał składa się z właściwej warstwy Fe
II

3[Cr
III

(CN)6]2 oraz warstwy 

zewnętrznej Fe
III

3[Cr
III

(CN)6]2. Jak dotąd nie ma w literaturze odnośników opisujących 

własności magnetyczne, a w szczególności TC związku Fe
III

3[Cr
III

(CN)6]2. Biorąc pod uwagę 

podobieństwo pomiędzy jonami Fe
III 

i Mn
II 

polegające na podobnej konfiguracji elektronowej 

i tej samej wartości spinu s=5/2, można stwierdzić, że Fe
III

3[Cr
III

(CN)6]2 powinien mieć 

podobne własności magnetyczne jak Mn
II

3[Cr
III

(CN)6]2. Wartość temperatury krytycznej dla 

Mn
II

3[Cr
III

(CN)6]2 w postaci bulk wynosi 66 K [36] i jest ona zgodna z TC wyznaczoną dla 

domniemanej frakcji Fe
III

3[Cr
III

(CN)6]2 w pomiarach MOKE. 

Na korzyść powyższej hipotezy przemawiają wcześniejsze badania przeprowadzone w 

grupie profesora E. Coronado [87]. Próbka Fe3[Cr(CN)6]2 (bulk) uzyskana w wyniku 

powolnej dyfuzji była poddana pomiarom synchrotronowym w ERSF (Grenoble). Pomiary 

XMCD (Soft X– Ray Magnetic Circular Dichroism) wykonano w temperaturze T=10 K i polu 

magnetycznym H=±5 T. Sygnał dichroizmu wykazał dodatni pik dla krawędzi L3 żelaza 

odpowiadający 707,5 eV i ujemny na krawędzi L2 żelaza w 719,9 eV. Oznacza to, że moment 

magnetyczny Fe jest równoległy do zewnętrznego pola magnetycznego. Sygnał XMCD 

zmierzony dla Cr na krawędziach L2,3 charakteryzował się bardziej skomplikowaną strukturą  

i zawierał dwa bardzo intensywne piki dla L3 (574,4 eV i 577,3 eV) i słabe oscylacje w 

regionie 584,6 eV. Dobre dopasowanie do widma uzyskano przy założeniu, że moment 

magnetyczny Cr jest skierowany antyrównolegle do pola magnetycznego. Wynik uzyskany 

dzięki XMCD można traktować jako efekt powierzchni, ale może on również stanowić 

wytłumaczenie mniejszej wartości namagnesowania nasycenia zmierzonej w SQUIDzie od 

wartości teoretycznej. Dodatkowo dzięki pomiarom XMCD na powierzchni próbki 

zaobserwowano obecność jonów Fe
3+

 (s=5/2), których spiny są również sprzężone 

antyrównolegle do Cr
3+

. W warstwie o grubości 20 nm wśród jonów Fe stwierdzono 20% 

Fe
3+

.  

W celu eksperymentalnego potwierdzenia hipotezy wzrostu temperatury TC poprzez 

utlenianie jonów Fe
2+

 do Fe
3+

 na powierzchni Fe3[Cr(CN)6]2 próbkę w postaci cienkiej 

warstwy poddano procesowi ozonowania. Ozonowanie jest to jeden z najbardziej 

rozpowszechnionych sposobów utleniania różnych materiałów. Podstawowym założeniem 

eksperymentu było szybkie utlenienie filmu, które pozwoliłoby uniknąć procesu izomeryzacji 

powodującej obniżenie TC. Rezultaty modyfikacji były weryfikowane przy pomocy 

spektroskopii IR i pomiarów magnetycznych. W pierwszej kolejności ozonowaniu poddano 

próbkę umieszczoną w naczynku zawierającym jedynie zjonizowane powietrze. W wyniku 

takiego zabiegu zaobserwowano jedynie niewielkie przesunięcie pasma związanego z 

drganiami mostków cyjanowych o 3 cm
‒1

 względem pomiaru dokonanego przed 

ozonowaniem. Pomiar własności magnetycznych wykazał, że eksperyment nie przyniósł 

oczekiwanych efektów– zaobserwowano obniżenie wartości namagnesowania zmierzonego w 

funkcji temperatury, a wartość TC okazała się nieco niższa niż mierzona dla próbki nie 

poddanej żadnej modyfikacji.  

Kolejna próba została przeprowadzona ponownie dla próbki w postaci cienkiej 

warstwy, ale umieszczonej w wodzie nasyconej O
3‒

. Modyfikacja ta spowodowała wyraźne 
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przesunięcie się pasma związanego z ν(CN) o 24 cm
‒1

 (Rys. 5.69). Niestety ponownie pomiar 

własności magnetycznych wykazał, że zabieg ozonowania spowodował obniżenie 

temperatury krytycznej związku Fe3[Cr(CN)6]2 (Rys. 5.70). Zatem eksperyment przyniósł 

efekty odwrotne do oczekiwanych. W wyniku ozonowania prawdopodobnie nastąpiły 

nieodwracalne zmiany w strukturze Fe3[Cr(CN)6]2, ale nie doprowadziły one do 

spodziewanego utlenienia jonów żelaza. 

 

 
Rys. 5.69 Widmo absorbcji w zakresie promieniowania IR uzyskane dla próbki Fe3[Cr(CN)6]2 nie 

modyfikowanej (czarna krzywa), poddanej ozonowaniu w powietrzu (czerwona krzywa) i w ozonowaniu w 

wodzie (zielona krzywa). 

 
Rys. 5.70 Podatność stałoprądowa zmierzona dla próbki Fe3[Cr(CN)6]2 nie modyfikowanej, poddanej 

ozonowaniu w powietrzu (czarna krzywa) i w ozonowaniu w wodzie (czerwona krzywa). 

Mimo, że hipoteza utleniania żelaza na powierzchni nie została potwierdzona w próbach 

ozonowania jednak przyjęto ją jako najbardziej prawdopodobną przyczynę wyższej 

temperatury TC obserwowanej metodą MOKE, niż przy pomocy SQUIDu. 
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5.3.2 (Fe0,2/0,3Cr0,8/0,7)3[Cr(CN)6]2, xmix=0,14  

Związek opisany formułą (Fe0,2/0,3Cr0,8/0,7)3[Cr(CN)6]2, uzyskano techniką 

elektrochemiczną, gdzie roztwór zawierający 5 mM K3[Cr(CN)6]2, 8 mM CrCl3 oraz 1,3 mM 

FeCl3 poddawano redukcji potencjałem o wartości –0,8V. W wyniku dostarczania do 

elektrody roboczej stałego potencjału następuje wzrost fioletowego filmu. Przy doborze 

stężeń poszczególnych substancji w roztworze, decydujący wpływ miała wartość parametru 

xmix=0,14. Wyboru xmix= 0,14 dokonano, ponieważ wcześniej opublikowane wyniki dla 

warstw uzyskanych dla podobnej wartości xmix wykazywały ciekawe własności magnetyczne 

i strukturalne [86].  

Podobnie jak w przypadku wcześniej opisanych związków, grubość uzyskanego 

materiału na elektrodzie zależy liniowo od czasu depozycji zastosowanego w eksperymencie. 

Pokazuje to Rys. 5.71.  

 
Rys. 5.71 Liniowa zależność grubości warstw od czasu depozycji materiału próbki (Fe0,2/0,3Cr0,8/0,7)3[Cr(CN)6]2. 

W przypadku tego układu, analiza elementarna, którą wykonano za pomocą 

spektrometru dyspersji energii promieni X, wykazała, że stechiometria próbek różni się 

nieznacznie w zależności od grubości rozpatrywanych warstw. Dla cieńszych filmów tj. o 

grubości  sięgającej 4 µm wartość x we wzorze (FexCr1‒x)3[Cr(CN)6]2 jest bliska 0,2, 

natomiast dla warstwy o uzyskanej z najwyższym czasem depozycji (grubość 7 µm) x=0,3. 

Oznacza to, że grubsze próbki zawierają więcej żelaza. Można to wytłumaczyć spadkiem 

przewodnictwa jonowego warstwy wynikającej z dużej grubości filmu, co z kolei prowadzi 

do zmniejszenia potencjału na powierzchni elektrody modyfikowanej tworzącym się 

materiałem. 

 
Tabela 9 Procentowy udział Fe i Cr w próbce (FexCr1‒x)3[Cr(CN)6]2 uzyskanej z różnym czasem depozycji. 

Czas depozycji 

[s] 

Grubość 

[nm] 
FeK [%] CrK [%] x 

1000s 7400 18,23 81,76 0,3 

500s 3200 13,42 86,58 0,22 

250s 2200 14.35 85,65 0,23 

100s 800 12,53 87,47 0,21 

50s 330 12,61 87,39 0,21 

 

Widmo absorpcji promieniowania w zakresie UV– Vis pokazane na Rys. 5.72, jest 

zdominowane poprzez szerokie pasmo o maksimum odpowiadającym długości fali 
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λ= 520 nm. Pasmo to jest związane z procesem przeniesienia ładunku Cr
III

–CN–Fe
2+

  

Cr
II

–CN–Fe
3+

.  

 

 
Rys. 5.72 Widmo absorpcji promieniowania 

w zakresie UV‒ Vis otrzymane dla materiału 

(Fe0,2/0,3Cr0,8/0,7)3[Cr(CN)6]2. 

Rys. 5.73 Widmo ATR- IR zmierzone dla warstw 

(Fe0,2/0,3Cr0,8/0,7)3[Cr(CN)6]2 o różnej grubości. 

 

Absorbancja w zakresie promieniowania podczerwonego została zmierzona dla różnych 

grubości warstw (Fe0,2/0,3Cr0,8/0,7)3[Cr(CN)6]2 (Rys. 5.73). Pasmo związane z wibracjami 

rozciągającymi mostków cyjanowych zaobserwowano dla 2181 cm
–1

. Literaturowe dane 

dotyczące położenia pasma ν(CN) dla grupy związków (FexCr1-x)3[Cr(CN)6]2 wskazują, że dla 

x=0 obserwuje się pik ν(CN) w 2189 cm
–1

, a dla x=1 w 2161 cm
–1

. Oznacza to, że pasmo 

zarejestrowane w 2181 cm
–1

 odpowiadające wartości parametru x=0,2; 0,3 potwierdza wyniki 

analizy elementarnej. Zgodnie z przypuszczeniami intensywność rejestrowanych pasm rośnie 

proporcjonalnie z grubością warstw. Dla najgrubszych warstw pojawia się również nowe 

pasmo w 2017 cm
–1

, które jest związane z obecnością defektów [Cr
II
(CN)6]

4–
. Jednak 

występowanie tych defektów nie wpływa na własności próbek, ponieważ ich zawartość jest 

mniejsza niż 5% całkowitej liczby heksacyjanometalanów.  

W celu charakteryzacji morfologii filmów (Fe0,2/0,3Cr0,8/0,7)3[Cr(CN)6]2 wykonano 

pomiary AFM. Wszystkie obrazy były rejestrowane w trybie przerywanego kontaktu, dla 

obszaru skanowania o wymiarach 5 µm x 5 µm.  
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Rys. 5.74 Obraz AFM powierzchni oraz jej trójwymiarowa wizualizacja próbki (Fe0,2/0,3Cr0,8/0,7)3[Cr(CN)6]2 o 

grubości 800 nm (a, b) oraz 7000 nm (c, d). 

 

Na Rys. 5.74 prezentującym obrazy AFM uzyskane dla warstwy o grubości 800 nm oraz 

7000 nm, wyróżnić można polikrystaliczną strukturę składającą się z wielu piramidalnych 

cząstek. Taki typ morfologii był obserwowany dla epitaksjalnych warstw błękitu pruskiego 

deponowanych w procesie elektroredukcji na powierzchni Au (110) [88]. 

Średnia wielkość kryształów na powierzchni rośnie od wartości 410 nm uzyskanej dla 

próbki o czasie depozycji równym 100 s do 1070 nm dla próbki z najwyższym czasem 

depozycji– 1000 s. Podobną zależność zaobserwowano dla szorstkości RMS, która dla 

cieńszej próbki wynosi 45 nm, zaś dla najgrubszej warstwy 121 nm. Wzrost rozmiarów 

kryształów na powierzchni oraz szorstkości wraz ze zwiększaniem czasu elektroredukcji 

(czyli grubością warstw) jest zgodny z mechanizmem wzrostu warstw obserwowanym w 

podobnych heksacyjanometalanach metali przejściowych, które powstawały na skutek 

wymiany jonowej w porach membran nafionowych [91].   

 

 
Rys. 5.75 a) Histogram rozkładu wielkości kryształów na powierzchni (Fe0,2/0,3Cr0,8/0,7)3[Cr(CN)6]2, b) 

Przykładowy profil powierzchni (Fe0,2Cr0,8)3[Cr(CN)6]2 o grubości 800 nm, c) Przykładowy profil powierzchni 
(Fe0,3Cr0,7)3[Cr(CN)6]2 o grubości 7000 nm. 
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Własności magnetyczne (Fe0,3Cr0,7)3[Cr(CN)6]2 zmierzono przy zastosowaniu 

magnetometru MPMS XL5, dla próbki uzyskanej przy czasie elektrodepozycji równym 

1000 s, co odpowiada grubości warstwy 7 µm. Wszystkie pomiary wykonano dla próbki 

ustawionej równolegle do linii pola magnetycznego. Rysunek 5.76 przedstawia 

temperaturową zależność obu składowych podatności AC, zmierzonej w zmiennym polu 

magnetycznym o amplitudzie HAC= 4 Oe dla trzech różnych częstości: f= 1, 10, 110 Hz. Jak 

widać, poniżej T= 190 K próbka znajduje się w stanie uporządkowanym magnetycznie, a 

podatność AC jest niezależna od częstości. Podobnie jak w przypadku Fe3[Cr(CN)6]2 

otrzymany wynik wskazuje, że próbka (Fe0,3Cr0,7)3[Cr(CN)6]2 nie jest jednofazowa. 

 
Rys. 5.76 Temperaturowa zależność części rzeczywistej χ' (górna część rysunku) i urojonej χ'' (dolna część 

rysunku) podatności zmiennoprądowej zmierzona dla warstwy (Fe0,3Cr0,7)3[Cr(CN)6]2 o grubości 7μm 

(HAC= 4 Oe i HDC= 0 Oe). 

Krzywa namagnesowania M(H) zmierzona w temperaturze T= 2 K (Rys. 5.77) pokazuje 

bardzo szybki wzrost sięgający 2,5 µB dla pola równego 5 kOe, a następnie łagodne narastanie 

namagnesowania sięgające prawie 3 µB dla maksymalnej wartości pola H= 50 kOe. 

Namagnesowanie nasycenia oszacowano przy pomocy dopasowania krzywej M(H
‒1

) dla 

H→ 0, a jego wartość jest równa 3,06 µB.   

 

 
Rys. 5.77 Krzywa pierwotna namagnesowania M wraz z zależnością  namagnesowania w funkcji odwrotności 

pola magnetycznego M(1/H)‒ wstawka. 
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Rysunek 5.78 pokazuje pętlę histerezy zmierzoną w temperaturze T= 2, 150 i 200 K, 

w zakresie zewnętrznego pola magnetycznego H=±50 kOe. Pole koercji zmierzone dla 

najniższej temperatury  ma wartość HC= 1 kOe natomiast namagnesowanie resztkowe 

MR= 1,72 μB.  

 

 
Rys. 5.78 Pętla histerezy zmierzona w temperaturze T= 2, 150 i 200K dla warstwy (Fe0,3Cr0,7)3[Cr(CN)6]2 o 

grubości 7μm.   

Temperaturowa zależność χDC(T) jest pokazana na Rys. 5.79. Podczas chłodzenia do 

temperatury 200 K, podatność stałoprądowa ma niemal stałą wartość, dopiero po 

przekroczeniu T= 175 K zaczyna wyraźnie wzrastać, aż do osiągnięcia wartości 

12,950 emu/mol w temperaturze T= 2 K. Dopasowanie zmodyfikowanej postaci prawa Curie–

 Weissa do krzywej odwrotności podatności 1/χDC(T) pozwoliło na wyznaczenie temperatury 

Weissa θ= ‒22±1 K oraz stałej Curie C= 5.56±0,15 emuK/mol. Ujemna wartość parametru θ 

oznacza, że w (Fe0,3Cr0,7)3[Cr(CN)6]2 dominują oddziaływania antyferromagnetyczne. Dużo 

niższa wartość C od przewidywanej (12,75 emuK/mol) sugeruje, że nawet w temperaturze 

pokojowej, wciąż występują krótkozasięgowe oddziaływania antyferromagnetyczne. 

 

 
Rys. 5.79 Temperaturowa zależność podatności stałoprądowej χDC(T) warstwy (Fe0,3Cr0,7)3[Cr(CN)6]2 o grubości 

7μm  zmierzonej w obecności pola HDC=1kOe. Wstawka:  Podatność stałoprądowa przemnożona przez 
temperaturę χDCT(T). 
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Własności magnetyczne badanego materiału są wynikiem konkurencji pomiędzy 

ferromagnetycznymi oddziaływaniami Cr
III

– Fe
II
 i antyferromagnetycznymi oddziaływaniami 

Cr
III

– Cr
II
. W jednym z artykułów zauważono, że dla grupy związków (FexCr1‒x)3[Cr(CN)6]2 

o zawartości żelaza z przedziału 0,11<x<0,15 poniżej pewnej temperatury kompensacji 

ujawnia się ujemna magnetyzacja [86]. W naszym wypadku (x= 0,3) namagnesowanie w 

całym zakresie temperaturowym ma dodatnie wartości, a krzywa χDC(T) ma zbliżony kształt 

do wcześniej opublikowanych wyników dla związków z x>>0,15. Oznacza to, że podsieć 

zawierająca jony Cr
III

 i Fe
II
 wnosi dodatnią wartość namagnesowania, podczas gdy 

namagnesowanie pochodzące z podsieci zawierającej Cr
II
 jest ujemne. 

Namagnesowania nasycenia wynoszące 3 µB jest jednak wyższe od spodziewanego dla 

wyżej opisanej konfiguracji spinów (1,2 µB). Różnica ta może wynikać z obecności 

częściowego utleniania jonów Cr
2+

 (s=2) do Cr
3+

 (s=3/2), co prowadzi do powstawania sieci 

połączeń Cr
III

–CN–Cr
III/3+

. Takie nowe połączenia są również sprzężone 

antyferromagnetycznie, zatem wypadkowy spin ujemnego namagnesowania jest mniejszy, 

pozwalając na wzrost wypadkowej magnetyzacji. Takie rozumowanie jest prawdziwe dla 

bardzo uproszczonego obrazu układu, gdzie są pominięte oddziaływania pomiędzy 

następnymi najbliższymi sąsiadami i anizotropia magnetyczna. 

Pomiary magnetooptycznego efektu Kerra przeprowadzono z zastosowaniem 

spolaryzowanego światła o długości fali 633 nm, podczas których rotacja Kerra (θK) i 

eliptyczność (υ) były rejestrowane w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego. Pomiary 

wykonywano w szerokim zakresie temperatury: powyżej i poniżej przejścia fazowego. Dla 

wszystkich warstw (Fe0,2/0,3Cr0,8/0,7)3[Cr(CN)6]2 zaobserwowano pętle histerezy w konfiguracji 

polarnej i konfiguracji podłużnej, jednak w przypadku tej drugiej mierzony sygnał 

pochodzący od próbki był wyjątkowo mały w porównaniu do szumów. Podobnie jak w 

przypadku warstw Fe3[Cr(CN)6]2 nie jest to wynikiem występowania anizotropii w układzie, 

lecz specyfiką aparatury: sygnał rejestrowany w konfiguracji prostopadłej jest zazwyczaj o 

rząd wielkości większy niż w przypadku konfiguracji podłużnej. Ponadto pomiary 

magnetyczne wykonane w SQUIDzie dla próbki ustawionej równolegle i prostopadle do 

kierunku linii pola magnetycznego dały dokładnie takie same rezultaty, co dodatkowo 

potwierdza izotropowość badanego materiału.  

Porównanie wyników otrzymanych dla rotacji (θK) i eliptyczności (υ) wykazało, że pole 

koercji uzyskane w obu eksperymentach przeprowadzonych dla tej samej temperatury ma 

dokładnie taką samą wartość, dlatego wszystkie prezentowane wyniki dotyczą tylko 

pomiarów θK.  

Podstawową cechą zaobserwowaną podczas pomiarów MOKE dla warstw 

(Fe0,2/0,3Cr0,8/0,7)3[Cr(CN)6]2 jest silna zależność wartości pola koercji od grubości próbki. Na 

rysunku 5.80 pokazano pętle histerezy zarejestrowane w temperaturze 170 K dla warstw 

o grubości 7000 nm oraz 800 nm. Widać tu wyraźnie, że dla grubszej warstwy pole koercji 

jest mniejsze i wynosi 63 mT. W przypadku cieńszej próbki pole koercji jest ponad 

dwukrotnie większe i przyjmuje wartość 143 mT. Takie zjawisko było już obserwowane w 

materiałach molekularnych i ma związek z efektami wynikającymi z rozmiarów cząstek [92]. 

Jak wynika z analizy obrazów AFM, warstwa (Fe0,2Cr0,8)3[Cr(CN)6]2 o grubości 800 nm, 

charakteryzuje się mniejszymi rozmiarami kryształów na powierzchni, które można traktować 

jak cząstki jednodomenowe. Przy zwiększaniu czasu depozycji materiału na elektrodzie, 

kryształy na powierzchni osiągają znacznie większe rozmiary, przez co składają się z wielu 

domen, co przekłada się na zmniejszenie pola koercji.  
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Rys. 5.80 Pętle histerezy uzyskane dla (Fe0,2/0,3Cr0,8/0,7)3[Cr(CN)6]2 w temperaturze T= 170 K, dla próbek 

o grubości 800 i 7000 nm. 

Temperatura krytyczna w pomiarach MOKE została oszacowana na podstawie 

zależności temperaturowej pola koercji. W przypadku obu warstw, za temperaturę krytyczną 

przyjęto wartość temperatury dla której HC→0 i wynosi ona 225 K. Jest to wartość wyższa o 

około 30 K od temperatury TC wyznaczonej na podstawie minimum pochodnej podatności 

AC. 

Rysunek 5.81 pokazuje zależność temperaturową HC(T) wyznaczoną dla warstw o 

grubości 800 nm i 7000 nm. Podczas chłodzenia cieńszej próbki w zakresie temperatur 225–

 200 K, obserwowany jest gwałtowny wzrost wartości pola koercji (dHC/dT= 6,7 mT/K), a 

następnie wzrost ten jest znacznie łagodniejszy (dHC/dT= 0,46 mT/K). Krzywa HC(T) 

otrzymana dla grubszej warstwy charakteryzuje się podobnym zachowaniem w zakresie 

temperatur 225– 200 K, jednak przy dalszym chłodzeniu układu najpierw obserwowane jest 

maksimum wartości HC w temperaturze T= 192 K, a następnie spadek jego wartości aż do 

osiągnięcia plateau, gdzie HC= 60 mT.  

 

 
Rys. 5.81 Temperaturowa zależność pola koercji HC(T) próbki (Fe0,2/0,3Cr0,8/0,7)3[Cr(CN)6]2 o grubości 800 

i 7000 nm. 

Anomalne zachowanie krzywej HC(T) zmierzonej dla (Fe0,3Cr0,7)3[Cr(CN)6]2 oraz 

różnica w wartości TC, wyznaczonej z pomiarów MOKE i SQUID nasuwają przypuszczenie, 

że badana substancja może charakteryzować się własnościami fotomagnetycznymi.  

W celu zweryfikowania takiej hipotezy przeprowadzono pomiary magnetyczne 

z zastosowaniem sondy optycznej, których wyniki pokazuje Rys. 5.82. Dla najgrubszej 

warstwy (Fe0,3Cr0,7)3[Cr(CN)6]2 (7000 nm), wykonano pomiar, podczas którego próbka 

o wymiarach 5 mm x 5 mm została umieszczona w konfiguracji prostopadłej zarówno do linii 

pola magnetycznego jak i padającego światła laserowego. W pierwszej kolejności zmierzono 

namagnesowanie w funkcji temperatury w obecności zewnętrznego pola magnetycznego 
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HDC= 100 Oe, dla próbki nie poddanej działaniu żadnych czynników zewnętrznych. Uzyskany 

wynik jest podobny do poprzednio prezentowanego pomiaru podatności stałoprądowej, który 

odbywał się w obecności znacznie większego pola HDC= 1 kOe. W obu przypadkach 

obserwowany jest wyraźny wzrost wartości namagnesowania podczas chłodzenia próbki 

poniżej 175 K. Jednak bardzo ciekawą cechą krzywej M(T) zmierzonej dla HDC= 100 Oe, jest 

występowanie dodatkowych anomalii odpowiadających temperaturom TC1= 220 K i 

TC2= 190 K. Podczas oświetlania próbki światłem czerwonym krzywa M(T) ponownie 

obserwuje się niewielki wzrost namagnesowania w TC1= 220 K, ale poniżej TC2 materiał 

wykazuje ujemną magnetyzację aż do punktu kompensacji Tcomp= 165 K. W przypadku 

poddawania próbki działaniu światła niebieskiego, początkowo podczas chłodzenia 

namagnesowanie wzrasta i podobnie jak w przypadku pomiaru bez światła, krzywa M(T) 

posiada dwie anomalie TC1= 220 K i TC2= 190 K Następnie osiąga ono maksimum w 

T= 140 K, po czym jego wartość powoli maleje.  

 

 
Rys. 5.82 a) Namagnesowanie w funkcji temperatury zmierzone dla próbki bez działania czynników 

zewnętrzych oraz po ostwietleniu światłem o kolorze czerwonym i niebieskim. Rysunek b pokazuje tę samą 

zależność M(T) w zakresie temperatury 120‒240 K. 

Kształt krzywych M(T), a w szczególności występowanie TC1 i TC2 można połączyć 

z wynikami magnetooptycznego efektu Kerra. Porównując rysunki 5.81 i 5.82 widać, że TC1 

odpowiada temperaturze krytycznej oszacowanej na podstawie pomiarów MOKE, natomiast 

TC2 odpowiada maksimum krzywej HC= f(T). Obecność TC1 i TC2 może świadczyć o 

występowaniu małych klastrów magnetycznych wykazujących nieco odmienne zachowanie. 

Przyczyną takiego stanu mogą być efekty powierzchniowe lub/i nierównomierny rozkład 

jonów Fe/Cr w badanym materiale. Oznacza to, że w zakresie 225– 190 K pomiary MOKE 

mogą być czułe na heterogeniczność badanej substancji. 

Głównym wnioskiem wynikającym z wcześniejszej dyskusji jest fakt, że temperatura 

krytyczna oszacowana na podstawie pomiarów MOKE ma natomiast związek z zachowaniem 

krzywej M(T) uzyskanej w obecności małego pola zewnętrznego HDC= 100 Oe dla próbki nie 

poddanej działaniu światła i nie wynika bezpośrednio z własności fotomagnetycznych 

materiału. Zjawisko ujemnej magnetyzacji i punkt kompensacji pojawiający się po 

oświetleniu (Fe0,3Cr0,7)3[Cr(CN)6]2 światłem czerwonym na natomiast związek z dziwnym 

zachowaniem krzywej HC(T). Dodatkowo, w obszarze niskotemperaturowym, w wyniku 

oddziaływania ze światłem czerwonym, następuje czterokrotny wzrost namagnesowania. 

Fotoindukowana magnetyzacja może być ponownie zmniejszona poprzez oświetlenie 

materiału światłem niebieskim. Taki efekt jest znany w rodzinie związków analogów błękitu 

pruskiego i zazwyczaj jest spowodowany zjawiskiem przeniesienia ładunku pod wpływem 

promieniowania z zakresu widzialnego.  
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Spektroskopia Ramana, jako technika czuła na zmiany stanu utlenienia jonów 

metalicznych w związkach molekularnych, posłużyła do analizy zmian zachodzących 

w (Fe0,3Cr0,7)3[Cr(CN)6]2 (7000 nm) w wyniku poddawania materiału wpływowi światła 

laserowego o różnej długości fali. W pierwszej kolejności próbkę poddano działaniu światła 

o długości fali λ= 647 nm, w wyniku czego otrzymano dwa niskoczęstotliwościowe pasma 

odpowiadające przesunięciu Ramana odpowiednio: 2100,3 cm
‒1 

i 2154,1 cm
‒1 

(Rys. 5.83). 

Porównując rezultaty uzyskane dla Fe3[Cr(CN)6]2 w dokładnie takich samych warunkach 

pomiarowych, można stwierdzić, że pierwsze pasmo jest następstwem przeniesienia ładunku 

Cr
II

–CN–Fe
III

, natomiast drugie pasmo wynika z metastabilnej konfiguracji Cr
III

–CN–Fe
II
, 

która tworzy się w wyniku "back electron transfer", gdzie jest przywrócony początkowy stan 

utlenienia, ale wciąż jest utrzymywana geometria stanu wzbudzonego. Taki krótkotrwały stan, 

nie ma wpływu na własności magnetyczne, co zostało opisane przez Ohkoshi w [63].W 

wyższych częstościach główne pasmo obecne dla 2181 cm
‒1

, ulega podziałowi na dwa pasma 

o podobnej intensywności ulokowane w 2190,8 cm
‒1

 i 2178,7 cm
‒1

. Świadczy to o podziale 

jednorodnej fazy magnetycznej na różne domeny. Pasmo przy 2190,8 cm
‒1

 może być 

przypisane głównie domenom zawierającym jednostki Cr
III

–CN–Fe
III

, podczas gdy pasmo 

2178,7 cm
‒1 

jest związane z domenami Cr
III

 –CN–Cr
II

. Oznacza to, że po oświetleniu próbki 

światłem czerwonym, w wyniku przeniesienia elektronu może zachodzić transformacja:  

 



Cr
I I
–CN–Fe

I I I
Cr

I I I
–CN–Cr

I I I
Cr

I I I
–CN–Fe

I I I
Cr

I I I
–CN–Cr

I I
,
 

 

Takie zmiany mają zazwyczaj wpływ na własności magnetyczne i prowadzą do wzrostu 

wartości mierzonego namagnesowania, co dobrze zgadza się z wynikami pomiarów 

fotomagnetycznych. 

 

 
Rys. 5.83 Widmo ramanowskie uzyskane dla (Fe0,3Cr0,7)3[Cr(CN)6]2 (7000 nm) przy oświetlaniu próbki światłem 

czerwonym (góra rysunku) oraz niebieskim (dolna część rysunku). 

Po oświetleniu próbki światłem niebieskim (λ= 488 nm) (Rys. 5.83, dolna część) ulega 

zmniejszeniu intensywność pasma 2190,8 cm
‒1

, a pasmo opisane jako 2178,7 cm
‒1

 ulega 

przesunięciu w stronę wyższych częstotliwości (a zatem w stronę swojego pierwotnego 

położenia), co jest przewidywane dla częściowej odwracalności reakcji przeniesienia ładunku 

zmierzonej w eksperymencie fotomagnetycznym.  
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5.3.3 Cr3[Cr(CN)6]2, xmix=0  

Cienką warstwę Cr3[Cr(CN)6]2 otrzymano w eksperymencie chronokulometrii, 

w którym roztwór zawierający 7,5 mM CrCl3 oraz 5 mM K3[Cr(CN)6]2 był redukowany 

potencjałem -0,88 V vs Ag/AgCl [6]. Czas elektroredukcji służył jako parametr kontrolujący 

grubość otrzymywanych warstw i podobnie jak w przypadku wcześniej opisywanych filmów 

z rodziny (FexCr1-x)3[Cr(CN)6]2 grubość rośnie liniowo wraz ze wzrostem czasu depozycji 

(Rys. 5.84)). 

 

 
Rys. 5.84 Zależność grubości warstw Cr3[Cr(CN)6]2 od czasu depozycji, zmierzona przy pomocy profilometrii 

i elipsometrii. 

W eksperymencie elipsometrii wyznaczono grubość warstw otrzymanych z czasem 

depozycji 10, 25 i 50 s, która wynosi odpowiednio: 80, 250 i 450 nm. Dodatkową informacją 

jakiej dostarcza elipsometria, jest grubość zewnętrznej warstwy próbki, czyli obszaru 

poddawanego działaniu czynników zewnętrznych. Również grubość tej warstwy rośnie 

liniowo ze wzrostem czasu depozycji materiału na elektrodzie Au. 

Podłoże Au

78nm

 top layer 2 nm

Podłoże Au

214 nm

 top layer 36 nm

Podłoże Au

404 nm

 top layer 46 nm
a b c

 
Rys. 5.85 Schemat przekroju poprzecznego warstw Cr3[Cr(CN)6]2 uzyskanych  z czasem depozycji: a) 10 s, 

b) 25 s, c) 50 s. 

Widmo absorpcji w zakresie promieniowania widzialnego i ultrafioletu zmierzono in–

 situ podczas procesu wzrostu Cr3[Cr(CN)6]2 dzięki technice spektroelektrochemicznej. W 

tym eksperymencie jako elektrodę roboczą zastosowano płytkę szklaną pokrytą warstwą ITO. 

Rysunek 5.86 przedstawia widma UV– Vis rejestrowane co 3 sekundy podczas dostarczania 

stałego potencjału do układu elektrod. Widać wyraźnie, że wraz z czasem przebiegu 

eksperymentu, następuje intensywny wzrost pasma położonego około 380 nm. Świadczy to 

jednoznacznie o pomyślnym procesie syntezy Cr3[Cr(CN)6]2 oraz jednorodnym przyroście 

materiału. Występowanie pasma w zakresie bliskiego ultrafioletu, świadczy o możliwości 

występowania procesu przeniesienia ładunku Cr
III

−C≡N−Cr
2+

 → Cr
II

−C≡N−Cr
3+

.  
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Rys. 5.86 Widmo UV‒ Vis uzyskane in-situ podczas 

elektrosyntezy warstwy Cr3[Cr(CN)6]2. 

Rys. 5.87 Zależność absorbancji od czasu depozycji, 

rejestrowana podczas tworzenia warstwy Cr3[Cr(CN)6]2 

dla wybranych długości fali λ= 400, 450, 500,600 

i 700 nm.  

Spektroelektrochemia pozwala również na obserwację zmian absorpcji zachodzących 

dla wybranych długości fali podczas eksperymentu chronokulometrii. Rysunek 5.87 pokazuje 

jak zmienia się absorpcja promieniowana podczas wzrostu Cr3[Cr(CN)6]2 dla wybranych 

długości fali: 400, 450, 500, 600 i 700 nm. Dla wszystkich przypadków uzyskane krzywe 

mają podobny kształt: najpierw następuje bardzo intensywny wzrost, natomiast po upływie 

300 s ma miejsce nasycenie absorbancji. Świadczyć to może o znacznym zmniejszeniu 

przewodnictwa jonowego w warstwie zdeponowanego materiału, co może utrudniać redukcję 

jonów Cr
3+

 w pobliżu elektrody, a zatem spadek szybkości reakcji prowadzącej do odkładania 

filmu na elektrodzie.  

Widma absorpcji w zakresie promieniowania podczerwonego zostały wykonane 

z zastosowaniem przystawki ATR (Rys. 5.88). Dominujące pasmo występujące dla 2187 cm
‒1

 

jest związane z drganiami rozciągającymi anionu [Cr
III

(CN)6]
3‒ 

i występuje dla obu próbek, 

których grubość wynosi 7000 i 400 nm. Dla grubszej warstwy dodatkowo pojawia się 

niewielkie pasmo odpowiadające 2066 cm
‒1

. Jest ono najprawdopodobniej związane z 

występowaniem defektów [Cr
II
(CN)6]

4–
 w strukturze materiału [93]. Stanowią one jednak 

zaledwie niewielki procent całej liczby heksacyjanometalanów zawartych w badanej 

substancji. 

 

 
Rys. 5.88 Widmo w zakresie promieniowania podczerwonego zmierzone dla próbki Cr3[Cr(CN)6]2 o grubości 

7000 nm i 400 nm. 
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Morfologia warstw Cr3[Cr(CN)6]2 została wyznaczona przy pomocy mikroskopii sił 

atomowych. Wszystkie obrazy wykonano w trybie przerywanego kontaktu, dla obszaru 

próbki o powierzchni 5 μm x 5 μm. Analizie poddano próbki uzyskane dla różnych czasów 

depozycji, a zatem o różnej grubości (25 s‒ 250 nm, 50 s‒ 450 nm, 100 s‒ 1500 nm) 

Uzyskane wyniki są podobne do tych które przedstawiono powyżej dla rodziny związków 

(FexCr1‒x)3[Cr(CN)6]2, bowiem również charakteryzują się występowaniem piramidalnych 

kryształów na swojej powierzchni (Rys. 5.89). 

 

 
 

Rys. 5.89 Obraz AFM powierzchni próbki Cr3[Cr(CN)6]2 o grubości 80 nm (a), 250 nm (c) i 450 nm (e) oraz 

trójwymiarowe wizualizacje ich powierzchni (odpowiednio b, d i f). 

Wnioskiem wynikającym z analizy obrazów AFM jest obserwowany wzrost średniej 

wielkości kryształów na powierzchni próbek wraz ze wzrostem grubości warstw. Dla 

najcieńszego filmu o grubości 250 nm, wielkość tych kryształów wynosi 60 nm, natomiast dla 

najgrubszej warstwy (1500 nm) jest to już 225 nm. Jednocześnie można zauważyć, że dla 

bardzo małych czasów depozycji, powierzchnia próbki jest zdecydowanie bardziej 

jednorodna, niż dla grubszych warstw. Ilustruje to w szczególności obraz uzyskany dla próbki 

o czasie depozycji 50 s (grubość 450 nm), gdzie na powierzchni oprócz bardzo małych 

kryształów pojawiają się również wyspy zawierające obiekty o dużo większych rozmiarach 

(Rys. 5.89 b, c). 

Innym bardzo ważnym parametrem w analizie obrazów AFM jest szorstkość. Zgodnie 

z przewidywaniem, obniżanie czasu depozycji w eksperymencie chronokulometrii przekłada 

się również na zmniejszenie szorstkości RMS, która dla najgrubszej warstwy (1500 nm) 

wynosi 59 nm, natomiast dla najcieńszej (250 nm) 17 nm. 
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Rys. 5.90 Histogram rozkładu wielkości kryształów na powierzchni próbki Cr3[Cr(CN)6]2 uzyskanej z czasem 

depozycji 25 s (grubość 250 nm), 50 s (grubość 450 nm) oraz 100 s (grubość 1500 nm). 

Warstwy Cr3[Cr(CN)6]2 okazały się bardzo słabo przylegające do podłoża– kilkakrotne 

próby umieszczenia próbki znajdującej się na podłożu (Mylar z naparowaną warstwą Au) 

w słomce, którą wprowadza się do magnetometru SQUID, kończyły się całkowitą utratą 

materiału. Jedyną możliwością pomiarów własności magnetycznych było kontrolowane 

zeskrobanie materiału z podłoża i umieszczenie go w naczynku pomiarowym stosowanym w 

pomiarach próbek proszkowych.  

Rysunek 5.91 przedstawia temperaturową zależność obu składowych podatności AC, 

zmierzonej w zmiennym polu magnetycznym o amplitudzie HAC=4 Oe i częstości f=110 Hz. 

Podczas procesu chłodzenia próbki, po przekroczeniu temperatury T= 225 K następuje bardzo 

gwałtowny wzrost podatności magnetycznej, co świadczy o obecności przejścia fazowego 

z wysokotemperaturowej fazy paramagnetycznej do fazy uporządkowanej magnetycznie. 

Temperatura krytyczna wyznaczona na podstawie pochodnej dχ’/dT wynosi TC= 216 K. 

Podobnie jak w przypadku poprzednich próbek, złożone zachowanie χ’ i χ’’ dla T< TC 

wskazuje na niejednofazowy charakter próbki. 

 

 
Rys. 5.91 Temperaturowa zależność części 

rzeczywistej χ' (górna część rysunku) i urojonej χ'' 

(dolna część rysunku) podatności AC dla 

Cr3[Cr(CN)6]2 w postaci proszku (HAC= 4 Oe 

i HDC= 0 Oe). Wstawka: Zależność podatności AC od 

częstości zmierzona w okolicy przejścia fazowego. 

 

Rys. 5.92 Temperaturowa zależność części 

rzeczywistej χ' oraz pochodna dχ'/dT. 
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Pomiary namagnesowania w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego wykonano dla 

T= 2K, 50K, 150 K i 200 K w zakresie pola H=±50 kOe. Jak wynika z Rys. 5.93, badana 

substancja jest bardzo miękkim magnetykiem molekularnym, dla którego nie zaobserwowano 

pętli histerezy nawet w T= 2 K. Na uwagę zasługuje wartość nasycenia namagnesowania, 

która w temperaturze 2 K wynosi 2,75 μB a zatem jest ponad dwukrotnie mniejsza od wartości 

przewidywanej wynoszącej 6 μB. Różnicę tę można wytłumaczyć podobnie jak w przypadku 

układu (Fe0,3Cr0,7)3[Cr(CN)6]2 obecnością jonów Cr
3+

 (s=3/2) powstających w wyniku 

utleniania bardzo nietrwałych jonów Cr
2+

 (s=2). Częściowe utlenianie Cr
2+

 może prowadzić 

do znacznego obniżenia namagnesowania wynikające z antyferromagnetycznego 

oddziaływania momentów jonów Cr
2+

 i Cr
3+

. 

 
Rys. 5.93 Pętle histerezy zmierzone w temperaturze T= 2, 50, 100, 150 i 200 K dla próbki Cr3[Cr(CN)6]2 w 

postaci proszku. 

Pomiar podatności stałoprądowej wykonano w obecności pola HDC= 500 Oe i 100 Oe 

w zakresie temperatury 2– 300 K oraz dla pola HDC= 1 kOe w zakresie temperatury 200–

 300 K (Rys. 5.94). Wraz ze zwiększaniem natężenia zewnętrznego pola magnetycznego 

obserwuje się obniżanie sygnału podatności DC. W przypadku wszystkich krzywych χDC, 

obserwuje się wzrost sygnału przy chłodzeniu układu poniżej temperatury 235 K.  

 

 
Rys. 5.94 Temperaturowa zależność podatności 

stałoprądowej próbki Cr3[Cr(CN)6]2  w postaci proszku 

zmierzona dla HDC=100, 500 i 1000 Oe. 

 
Rys. 5.95 Odwrotność podatności stałoprądowej 

w funkcji temperatury próbki Cr3[Cr(CN)6]2  w 
postaci proszku. 

Ze względu na wysoką temperaturę krytyczną (TC= 216 K), dopasowanie prawa 

Curie‒ Weissa w zakresie temperatur sięgającym 300 K dawało bardzo złe rezultaty. Nawet 

w T= 300 K wciąż występują krótkozasięgowe oddziaływania antyferromagnetyczne. W 
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związku z tymi trudnościami wykonano pomiar χDC(T) dla pola HDC= 500 Oe w zakresie 

temperatur 200- 400 K. Rysunek 5.95 pokazuje odwrotność podatności χDC w funkcji 

temperatury, do której dopasowano zmodyfikowaną postać prawa C– W. Uzyskano 

temperaturę Weissa θ=–222±2,2 K a stała Curie C= 10±0,2 emuK/mol. Ujemna wartość θ 

potwierdza antyferromagnetyczny charakter oddziaływań zachodzących pomiędzy jonami 

metalicznymi Cr
2+

 i Cr
3+

 poprzez mostki cyjanowe. Niższa wartość C spowodowana jest 

podobnie jak obniżenie namagnesowania, częściowym utlenianiem jonów Cr
2+

 . 

  

 
Rys. 5.96 Temperaturowa zależność podatności 

stałoprądowej przemnożonej przez wartość temperatury, 

zmierzona dla HDC= 100, 500 i 1000 Oe. 

 
Rys. 5.97 Zależność χDCT(T) z Rys. 5.97 pokazana 

w zakresie temperatury 250‒300 K. 

Antyferromagnetyczny charakter oddziaływań magnetycznych pomiędzy najbliższymi 

sąsiadami w Cr3[Cr(CN)6]2 potwierdza również zależność χDCT(T) obserwowana w przedziale 

temperatur 250– 300 K (Rys. 5.97). Przy obniżaniu temperatury z 300 K dla wszystkich 

wartości natężenia pola następuje spadek wartości χDCT aż do temperatury 280 K, po 

przekroczeniu której  następuje ponowny wzrost χDCT. Podobne zjawisko obserwowano 

zarówno dla warstw Cr3[Cr(CN)6]2 [94], jak i odpowiednika tej próbki w postaci bulk [95]. 

Pomiary magnetooptycznego efektu Kerra dla warstw Cr3[Cr(CN)6]2 przeprowadzono 

przy użyciu światła laserowego o długości fali λ= 633 nm i mocy 6,5 mW. Jak wynika z 

analizy widma absorpcyjnego UV– Vis, taka długość fali nie powoduje żadnych efektów 

fotomagnetycznych w badanej substancji. Rotacja Kerra θk była rejestrowana w funkcji 

zewnętrznego pola magnetycznego, dla warstw o różnej grubości dla temperatur powyżej i 

poniżej temperatury krytycznej. Podobnie jak w przypadku innych związków z grupy (FexCr1-

x)3[Cr(CN)6]2, pętle histerezy były rejestrowane tylko dla konfiguracji prostopadłej MOKE, 

tzn. dla próbki ustawionej prostopadle do linii pola magnetycznego.  

Rysunek 5.98 pokazuje odpowiedź magnetooptyczną warstw Cr3[Cr(CN)6]2 uzyskaną 

dla filmów o różnej grubości: 1500 nm, 450 nm i 250 nm. Wyniki zarejestrowane w 

temperaturach: 145 K, 175 K, 200 K i 220 K uwidaczniają zależność wartości pola koercji od 

grubości warstw. Dla Cr3[Cr(CN)6]2 wartość pola koercji rośnie wraz ze zmniejszaniem 

grubości próbki. Podobnie jak wynik pokazany na Rys. 5.80, zjawisko to jest następstwem 

efektu rozmiaru cząstek na powierzchni badanego materiału i było już obserwowane dla 

innych magnetyków molekularnych [92]. 
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Rys. 5.98 Pętle histerezy pochodzące z eksperymentu MOKE uzyskane dla warstw Cr3[Cr(CN)6]2 o grubościach 

1500 nm (linia zielona), 450 nm (linia czerwona), 250 nm (linia czara), zmierzone w temperaturach: 145 K, 

175 K, 200 K i 220 K. 

 

 
Rys. 5.99 Temperaturowa zależność pola koercji warstw Cr3[Cr(CN)6]2 o grubości: 250 nm (25 s), 450 nm (50 s), 

1500 nm (100 s). 

Wzrost pola koercji przy zmniejszaniu grubości warstw Cr3[Cr(CN)6]2 jest ściśle 

związany z jednoczesnym zmniejszaniu wielkości kryształów i szorstkości  powierzchni 

próbki. Porównując pętle histerezy uzyskane w tej samej temperaturze dla warstw o różnej 

grubości, widać, że dla najcieńszej próbki obserwuje się największe pole koercji, a pętle 

przyjmują kształt prostokątny. Ewolucja kształtu omawianych pętli jest również 

wyznacznikiem homogeniczności powierzchni badanych próbek i rozkładu krystalitów na ich 

powierzchni. Czym pętla bardziej prostokątna, tym bardziej jednorodna jest powierzchnia 

materiału poddawanego pomiarom. Technika  MOKE jest bardzo czuła na jednorodność 

powierzchni, gdyż pomiar odbywa się poprzez analizę sygnału odbitego od powierzchni 

próbki. Światło odbite od powierzchni najgrubszej warstwy Cr3[Cr(CN)6]2 jest w dużym 

stopniu rozproszoną, w wyniku wielokrotnego odbicia od krystalitów na powierzchni 

materiału.  
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Tabela 10 Parametry charakteryzujące cienkie warstwy Cr3[Cr(CN)6]2.  

Czas depozycji 
[s] 

Grubość 
[nm] 

Średnia wielkość 

kryształów 

napowierzchni [nm] 

Szorstkość 
RMS [nm] 

Pole koercji 

(MOKE, 

T=200K) [Oe] 

100 1500 225 58 38 
50 450 125 37 50 

25 250 60 18 78 

10 80 35 10 85 

 

5.4 Podsumowanie własności badanych warstw  

Prezentowany powyżej rozdział zawiera warunki syntezy oraz wyniki zgromadzone dla 

cienkich warstw analogów błękitu pruskiego. Scharakteryzowano próbki otrzymane 

technikami: 

 Langmuir‒ Blodgett: Ni3[Cr(CN)6]2, 
 warstwa po warstwie: Ni3[Cr(CN)6]2, Ni3[Fe(CN)6]2, 

 elektrodepozycji: Fe3[Cr(CN)6]2, Cr3[Cr(CN)6]2, (Fe0,2/0,3Cr0,8/0,7)3[Cr(CN)6]2. 

 

Do najważniejszych rezultatów uzyskanych dla próbek heksacyjanowych zaliczyć można: 

 

 Wskazanie różnic pomiędzy próbką Ni3[Cr(CN)6]2 otrzymaną metodą 

Langmiur‒ Blodgett i „warstwa po warstwie”, przejawiających się odmiennym 

przebiegiem zależności temperaturowej χ’ oraz różnymi parametrami pętli histerezy. 

Różnice te związane są z różną morfologią próbek. Powolniejszy wzrost χ’ próbki LB 

dla T<TC (Rys. 5.39) świadczy o silniejszej anizotropii, powodowanej 

prawdopodobnie oddziaływaniem z podłożem, co znajduje też potwierdzenie w 

wyższej wartości pola koercji. Natomiast własności filmu otrzymanego metodą 

„warstwa po warstwie” o budowie zawierającej duże nanokryształy nie mają cech 

próbki cienkowarstwowej (typu 2D) i są zbliżone do własności tradycyjnych próbek 

polikrystalicznych. 

 

 Hipotezę wyjaśniającą różnicę wartości temperatury krytycznej wyznaczonej dla 

Fe3[Cr(CN)6]2  na podstawie minimum pochodnej podatności AC oraz pomiarów 

MOKE. Wytłumaczenie tego zjawiska można oprzeć na specyfice metody MOKE, 

która jako technika powierzchniowa, próbkuje przede wszystkim zewnętrzną warstwę 

próbki, a zatem informacje rejestrowane za pomocą tej metody pochodzą 

z powierzchni badanego materiału. Obecność  utlenionych jonów żelaza Fe
III

, 

powoduje występowanie na powierzchni próbki związku Fe
III

3[Cr
III

(CN)6]2, którego 

temperatura krytyczna prawdopodobnie znacznie przewyższa wartość mierzoną dla 

objętościowego obszaru próbki, zawierającego Fe
II

3[Cr
III

(CN)6]2. Dwufazowość 

badanego materiału jest uwidoczniona również w kształcie krzywych podatności AC. 

 

 Wykazanie silnej zależności między szorstkością powierzchni próbek otrzymanych 

techniką elektrochemiczną, a wartościami pola koercji uzyskiwanych z pomiarów 

MOKE. Szczególnie widoczne jest to w przypadku związku Cr3[Cr(CN)6]2 dla którego 

wartość pola koercji rośnie wraz ze zmniejszaniem grubości próbki (Rys. 5.98). 

Zjawisko to jest ściśle związane z jednoczesnym zmniejszaniu wielkości kryształów i 
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szorstkości powierzchni próbki. Porównując pętle histerezy uzyskane w tej samej 

temperaturze dla warstw o różnej grubości, można zauważyć, że dla najcieńszej próbki 

obserwuje się największe pole koercji, a pętle przyjmują kształt prostokątny. Ewolucja 

kształtu omawianych pętli jest również wyznacznikiem homogeniczności powierzchni 

badanych próbek i rozkładu krystalitów na ich powierzchni. 

 

 Wykazanie zależności pomiędzy wartością podatności AC i wymiarami warstw: wraz 

ze zmniejszaniem grubości filmu zaobserwowano wzrost sygnału podatności. 

Najwyższą wartość podatności χ’ uzyskano dla filmu LB: Ni3[Cr(CN)6]2 (40 ML) 

wynoszącą 2200 emu/mol (Rys. 5.14). Dla warstwy Ni3[Cr(CN)6]2 (150 ML) 

uzyskanej metodą WW maksymalna wartość podatności χ’ wyniosła 800 emu/mol 

(Rys. 5.36). Natomiast dla najgrubszego filmu (Fe0,3Cr0,7)3[Cr(CN)6]2 wytworzonego 

techniką elektrochemiczną o grubości 7μm, χ’ osiąga jedynie 35 emu/mol (Rys. 5.76). 

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo duża wartość podatności χ’max≈ 2000 emu/mol. 

Podobnie silne maksima były obserwowane dla trój– i wielowarstw metalicznych i 

wytłumaczone dwuwymiarowymi fluktuacjami magnetycznymi badanych warstw 

[81], [82]. 

 

 Wartości temperatur krytycznych badanych próbek w postaci warstw są różne od 

odpowiadających im materiałów w postaci bulk. TC dla próbki Ni3[Cr(CN)6]2 w 

postaci objętościowej wynosi 53K, podczas gdy TC dla Ni3[Cr(CN)6]2  uzyskanej 

zarówno metodą LB jak i WW wynosi 70K. Znacznie niższą temperaturę przejścia 

zaobserwowano dla próbki Ni3[Fe(CN)6]2 w postaci cienkiej warstwy (TC=10K) niż 

dla tego samego związku w postaci bulk (TC=23K). Elektrochemicznie wytworzone 

warstwy Fe3[Cr(CN)6]2 i Cr3[Cr(CN)6]2 charakteryzują się temperaturami 

porządkowania magnetycznego wynoszącymi odpowiednio 26 K i 225 K, podczas 

gdy ich objętościowe odpowiedniki charakteryzują temperatury krytyczne o 

wartościach: 16K i 240K. Wszystkie referencyjne wartości TC zaczerpnięto z [36]. 
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6. Własności magnetyczne, zachowanie 

krytyczne oraz efekt magnetokaloryczny 

oktacyjanków Mn‒Nb i Ni‒Nb 

Opisane w tym rozdziale materiały to nowoczesne magnetyki molekularne, 

syntetyzowane na bazie bloków budulcowych [M(CN)8]
n–

, gdzie jon centralny M, zwany 

również centrum koordynacyjnym otoczony jest ośmioma ligandami CN. Ze względu na duży 

rozmiar, zdolny do przyłączenia ośmiu mostków CN, jako jon centralny, najczęściej wybiera 

się molibden, wolfram oraz niob (M= Nb
IV

, Mo
V
, W

V
). Pierwiastki te charakteryzują się 

niezapełnioną powłoką elektronową 4d (Nb, Mo) i 5d (W), przez co mają większą tendencję 

do tworzenia kompleksów o wyższych stopniach utlenienia. W przeciwieństwie do 

omawianych w Rozdz. 1 i Rozdz. 5 heksacyjanków metali przejściowych, badania których 

trwają od kilkudziesięciu lat, zainteresowanie związkami na bazie oktacyjanków rozpoczęło 

się około 10 lat temu. Okazało się, że użycie jako bloku budulcowego kompleksu 

[M(CN)8]
3‒/4‒

 umożliwia syntezę materiałów o różnej strukturze i szerokiej gamie własności 

[21], [96]. Wśród związków opartych na oktacyjankach metali spotyka się sieci krystaliczne o 

różnorodnej wymiarowości: od struktur 0D, poprzez 1, 2 oraz 3 wymiarowe układy. Duża 

część z nich to potencjalne materiały funkcjonalne wykazujące własności magnetyczne 

i fotomagnetyczne, zmianę stanu spinowego, a w przypadku sieci porowatych, silną i 

selektywną podatność na obecność w sieci obcych molekuł.  

Do najciekawszych związków oktacyjanku wolframu/molibdenu z metalami 3d, 

otrzymanych po raz pierwszy i badanych w Krakowie należą warstwowe dwu‒ i 

trzywymiarowe połączenia z miedzią Cu
II

‒[W
V
/Mo

IV
(CN)8]

3‒/4‒
 [97], [98], [99] oraz 

porowata sieć Ni
II
(cyklam)‒[W

V
(CN)8]

3‒
 o strukturze plastra miodu, dla której temperatura 

krytyczna uporządkowania magnetycznego zmienia się pod  wpływem wody, metanolu lub 

innych molekuł zaabsorbowanych w porach [100], [101]. 

Inna niezwykle interesująca rodzina substancji to M
II

‒L‒[Nb
IV

(CN)8]
4‒

, gdzie M‒ metal 

3d. Jest to przykład organiczno‒ nieorganicznych hybrydowych sieci wysokowymiarowych, 

których budowa opiera się na oktacyjankach niobu, jonach metalu przejściowego (Mn
II
, Fe

II
, 

Co
II
, Ni

II
) oraz organicznych ligandach mostkujących L. Synteza takiej rodziny próbek miała 

w założeniu stworzenie szeregu związków o własnościach magnetycznych zależnych od 

zastosowanego metalu 3d lub/i ligandu. Opis syntezy, własności strukturalne oraz 

magnetyczne tej rodziny zawiera praca doktorska dr Dawida Pinkowicza [102]. Szczególnie 

ciekawe okazały się związki z manganem, gdzie ligandem jest imidazol (imH) lub pirydazyna 

(pydz). Zaobserwowano tu w pełni odwracalny, wspomniany już wcześniej efekt „gąbki 

magnetycznej”, polegający na wzroście temperatury TC przejścia magnetycznego przy 

dehydratacji i powrót Tc do pierwotnej wartości przy rehydratacji. W przypadku L= imH jest 

to wzrost TC=25K→ 62K [23], natomiast dla L= pydz proces ten jest dwuetapowy, TC=43K→ 

68K→100K i znajduje wytłumaczenie w zaobserwowanych zmianach strukturalnych 

prowadzących do pojawienia się dodatkowej ścieżki oddziaływania magnetycznego czy też 
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wzrostu całki wymiany [103]. 

Niniejsza rozprawa zawiera rozszerzenie badań magnetycznych, analizę wykładników 

krytycznych w pobliżu przejścia fazowego oraz badanie efektu magnetokalorycznego dla 

kilku  związków z rodziny M
II

‒L‒[Nb
IV

(CN)8]
4‒

. Wstępne pomiary magnetyczne 

wskazywały, że są to miękkie ferri‒ lub ferromagnetyki. Ostre przejście do stanu 

uporządkowanego i duża wartość podatności w T= TC sugerowały możliwość 

zaobserwowania zmiany entropii magnetycznej związanej z przejściem. Ze względu na silny 

moment, do badań wybrano trzy próbki z manganem różniące się typem ligandu, a dodatkowo 

jedną próbkę z innym metalem 3d (Ni), lecz tym samym ligandem mostkującym (pirazol), co 

jedna z próbek manganowych. Tak więc materiałem badawczym były następujące związki: 

 {[Mn(H2O)2(pydz)][Mn(H2O)2][Nb(CN)8]}•2H2O Mn2(pydz)Nb 

 {Mn2
II
(imH)2(H2O)4[Nb

IV
(CN)8]}•4H2O Mn2(imH)Nb 

 {Mn2
II
(pirazol)2(H2O)4[Nb

IV
(CN)8]}•4H2O Mn2(pirazol)Nb 

 {Ni2
II
(pirazol)2(H2O)4[Nb

IV
(CN)8]}•4H2O Ni2(pirazol)Nb 

Wszystkie związki omawiane w tej części pracy, zostały otrzymane na Wydziale Chemii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, w zespole kierowanym przez prof. Barbarę Sieklucką. 

6.1 Mn2(pydz)Nb 

 Własności strukturalne Mn2(pydz)Nb 

 

Magnetyk molekularny Mn2(pydz)Nb otrzymano w wyniku samoskładania jonowych 

bloków budulcowych w postaci: [Nb(CN)
8
]

4‒
, [Mn(pydz)(H2O)2]

2+
 i [Mn(H2O)]

2+
 w 

stechiometrii 1:1:1. Z pomiarów rentgenowskich wykonanych dla monokryształu w 

temperaturze pokojowej, wynika, że Mn2(pydz)Nb to związek o trójwymiarowej sieci 

krystalicznej, o symetrii jednoskośnej z grupą przestrzenną P 21/c [102].  

 
Rys. 6.1 Struktura Mn2(pydz)Nb w rzucie na płaszczyznę bc oraz najbliższe otoczenie jonów Nb i Mn 

Rys. 6.1a pokazuje strukturę związku Mn2(pydz)Nb w rzucie na płaszczyznę bc. 

Szkielet struktury jest oparty na układzie połączeń typu Mn(II)‒NC‒Nb(IV). Każdy z jonów 

Nb(IV) może być skoordynowany poprzez mostki cyjanowe z maksymalnie siedmioma 

jonami Mn. W strukturze Mn2(pydz)Nb występują dwa rodzaje stref koordynacyjnach jonów 

Mn, a mianowicie pierwszy z dwuwartościowych jonów Mn jest otoczony dwiema 

cząsteczkami wody, cząsteczką pirydazyny oraz poprzez mostki cyjanowe łączy się z trzema 

jonami niobowymi, natomiast drugi poprzez mostki CN łączy się z czterema jonami Nb, a w 
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swoim otoczeniu zawiera dwie cząsteczki wody.  

 

 Własności magnetyczne Mn2(pydz)Nb  

 

Rysunek 6.2 przedstawia zestawienie temperaturowej zależności podatności 

stałoprądowej zmierzonej przy pomocy przyrządu LakeShore (czerwone punkty) w zakresie 

temperatury 4,3‒ 160 K w polu HDC= 2 kOe oraz uzyskanej przy pomocy SQUIDu w zakresie 

temperatury 2‒ 300 K i polu HDC= 1 kOe. Sygnał podatności silnie zależy od wartości 

zewnętrznego pola magnetycznego: większe pole powoduje zmniejszenie wartości χDC. 

Ponadto można zauważyć lepszą dokładność pomiarów wykonanych przy pomocy SQUIDu. 

 

 
Rys. 6.2 Porównanie zależności χDC(T) uzyskanej dla HDC=1kOe (SQUID) oraz HDC=2kOe (LS). Wstawka: 

Obszar wysokotemperaturowy krzywej  χDC(T) (HDC=1kOe) z dopasowaniem prawa Curie– Weissa (czerwona 

linia). 

Dopasowanie prawa Curie– Weissa do wartości eksperymentalnych silnie zależy od 

zakresu dopasowania. Zmieniając dolny limit dopasowania w zakresie 100‒ 240 K podczas 

gdy górny limit wynosił 300 K uzyskano zaniżoną wartość stałej Curie równą 

C= 6,55±0,3 emuK/mol, podczas gdy temperatura Weissa przyjmowała bardzo wysoką 

wartość: θ= 52±1 K. Dopiero dopasowanie w granicy 250‒ 300 K pozwoliło na uzyskanie 

spodziewanej wartości C i θ, które wynoszą odpowiednio 9,25±0,3 emuK/mol i 10,15±1 K. 

Również wysokotemparaturowa granica χDCT jest równa 9,3 emuK/mol. Wynik ten jest 

zgodny z wartością 9,125 emuK/mol– odpowiadającą oddziaływaniu dwóch 

wysokospinowych jonów Mn
II
 (s=5/2) z jednym jonem Nb

IV
 (s=1/2), przy założeniu, że g= 2. 

Pomiar namagnesowania w funkcji pola magnetycznego w temperaturze T= 4,23 K, 

wskazuje, że badany materiał jest typowym ferrimagnetykiem. Namagnesowanie osiąga 

nasycenie już dla pola o natężeniu 2 kOe. Brak pętli  histerezy oraz charakterystyczny kształt 

krzywej pierwotnej dowodzą, że Mn2(pydz)Nb jest doskonałym przykładem miękkiego 

magnetyka 3D. Wartość namagnesowania nasycenia zmierzona dla Mn2(pydz)Nb jest równa: 

Msat= 9 μB. Odpowiada to sieci momentów magnetycznych zbudowanej w oparciu o dwa 

ferromagnetycznie sprzężone centra Mn(II) o spinie 5/2 z momentem magnetycznym Nb(IV) 

o spinie 1/2 sprzężonym antyrównolegle do nich. 
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Rys. 6.3 a)Pętla histerezy z HC= 0 uzyskana w temperaturze T= 4,23 K dla Mn2(pydz)Nb. b) Krzywe 

namagnesowania uzyskane dla związku Mn2(pydz)Nb dla temperatur z przedziału 30– 60 K służące do 
wyznaczenia efektu magnetokalorycznego. 

Pokazane na Rys. 6.3b zestawienie krzywych namagnesowania dla związku Mn2(pydz)Nb 

stanowiło podstawę badania efektu magnetokalorycznego. W celu zaobserwowania skoku 

entropii towarzyszącemu przemianie fazowej ze stanu uporządkowanego magnetycznie do 

stanu paramagnetycznego, pomiar krzywych M(H) wykonano w szerokim zakresie 

temperatur‒ poniżej i powyżej przejścia fazowego oraz w zakresie zewnętrznego pola 

magnetycznego 0‒ 50 kOe. Analiza MCE w Mn2(pydz)Nb znajduje się w dalszej części 

bieżącego rozdziału. 

Pomiar zmiennoprądowej podatności magnetycznej wykonano w polu o amplitudzie 

HAC= 5 Oe i częstotliwość f= 125 Hz. Rysunek 6.4 przedstawia zależność części rzeczywistej 

χ’ i urojonej χ” podatności zmiennoprądowej uzyskaną dla związku Mn2(pydz)Nb.  

 

 
Rys. 6.4 Temperaturowa zależność składowej rzeczywistej (góra rysunku) i urojonej (dół rysunku) podatności 

magnetycznej. Wstawka: pochodna składowej rzeczywistej dχ’(T)/dT. 

Anomalie występujące dla obu krzywych χ’(T) i χ”(T) wskazują na obecność bardzo 

ostrego przejścia fazowego z wysokotemperaturowego stanu paramagnetycznego do 
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niskotemperaturowej fazy ferrimagnetycznej. Temperatura krytyczna została oszacowana na 

podstawie maksimum pochodnej rzeczywistej składowej χ’ i wynosi ona 43 K. 

 

 Skalowanie podatności magnetycznej i magnetyzacji  

 

Nieklasyczne skalowanie temperaturowej zależności χ’(T) przedstawiono na Rys. 6.5a. 

Z dopasowania liniowych zależności y= a+ bx do odwrotności dlog(χACT)/dlogT poniżej 

i powyżej punktu krytycznego otrzymano dwie wartości wykładnika γ (równego odwrotności 

wyrazu wolnego a): dla obszaru ferrimagnetycznego γ= 0,97±0,03, natomiast dla obszaru 

paramagnetycznego γ= 1,17±0,03. Pomimo różnych wartości, wynik ten, podobnie jak wyniki 

skalowania dla omawianych poniżej kolejnych próbek oktacyjanków, jest nielicznym 

przykładem możliwości opisu podatności dynamicznej związku prawem potęgowym w 

bardzo szerokim zakresie temperaturowym, zarówno dla T<Tc jak i dla T>Tc. Temperatura 

krytyczna wyznaczona w wyniku skalowania podatności tylko nieznacznie różni się od tej 

uzyskanej z pochodnej dχ’(T)/dT i wynosi TC= 43,77 K. 

 

 
Rys. 6.5 Skalowanie podatności AC: a) według Carre i Souletie (wg wzoru (1.19)),  b) klasyczne dla próbki 

Mn2(pydz)Nb. 

 

Wyniki skalowania podatności AC przy zastosowaniu klasycznej procedury pokazuje 

Rys. 6.5 b. W tym wypadku wykładnik krytyczny γ odpowiada współczynnikowi 

kierunkowemu prostej y= ax+b dopasowanej do danych eksperymentalnych przedstawionych 

w postaci funkcji χ’((T‒TC)/TC). W skalowaniu klasycznym dokładność dopasowania zależy 

przede wszystkim od doboru wartości temperatury TC. Klasyczne skalowanie podatności 

zmiennoprądowej pozwoliło na wyznaczenie wykładnika γ= 1,18±0,03 dla temperatury 

przejścia równej 43,38 K. Tym samym można stwierdzić, że zarówno klasyczna jak i 

nieklasyczne skalowanie w obszarze paramagnetycznym przyniosło podobne rezultaty. 

Wartość parametru γ nie pozwala na jednoznaczne przyporządkowanie badanego materiału do 

klasy uniwersalności, ale można stwierdzić, ze jest ona najbliższa modelowi Isinga 3D. 

W celu wyznaczenia wykładnika krytycznego β odzwierciedlającego zachowanie 

krytyczne w pobliżu przejścia, do krzywej M(T) zmierzonej w obecności pola HDC= 1 kOe 

dopasowano również zależność opisaną równaniem: 

             
 

  
 
  

 

 

  
(6.1) 

gdzie: M(0) to namagnesowanie w T= 0 K, TC temperatura krytyczna, parametr αS opisuje 

niskotemperaturowe wzbudzenia fal spinowych. W celu uzyskania jak najlepszego 

dopasowania założono  stałą wartość parametru αS= 3/2 zgodnie z prawem T
3/2 

Blocha [104], 
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a jako wartość M(0) przyjęto wynik z dopasowania wielomianu drugiego stopnia do krzywej 

M(T), gdzie M(0) jest równe wyrazowi wolnemu. Otrzymane rezultaty pokazuje Rys. 6.6.  

 

 
Rys. 6.6 Zależność M(T) zmierzona w obecności pola HDC= 1 kOe wraz z dopasowaniem krzywej opisanej 

równaniem(6.1). 

Zakładając, że M(0)= 8,17 μB, a αS= 3/2, wyznaczono temperaturę Curie TC= 45,75 K oraz 

parametr β= 0,36±0,02. Wartość wykładnika β zgadza się z przewidywaniami modelu 

Heisenberga 3D.   

Z teorii pola średniego wynika, że entropia jest proporcjonalna do kwadratu 

namagnesowania M
2
, dla małych wartości M, co można wyrazić równaniem [105]: 

 

      
 

 

 

   
            

 

(6.2) 

gdzie σ to zredukowana magnetyzacja. Rozważając tylko pierwszy człon równania, zmianę 

entropii, można zapisać jako: 

       
 

 

 

   
     

        
   

 

(6.3) 

Z teorii tej wynika, że poniżej punktu krytycznego, zależność ΔS(M
2
) pokazuje liniowy 

charakter o  stałym nachyleniu w całym zakresie pola magnetycznego. Można zatem 

wyznaczyć spontaniczne namagnesowanie na podstawie dopasowania funkcji liniowej 

y= ax+b do zależności ΔS(M
2
). Wówczas wartość namagnesowania spontanicznego będzie 

odpowiadać punktowi dla którego y= 0.  

 
Rys. 6.7 a) Zależność ΔS(M2) otrzymana w przedziale temperatury 30‒ 60 K dla Mn2(pydz)Nb służąca do 

wyznaczenia wartości spontanicznego namagnesowania. b) Spontaniczne namagnesowanie w funkcji 

temperatury wraz z dopasowaniem krzywej opisanej równaniem (6.1). 
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Rysunek 6.7a przedstawia krzywe ΔS(M
2
) uzyskane w zakresie temperatury 30– 60 K 

dla związku Mn2(pydz)Nb, gdzie zmianę entropii ΔS oszacowano na podstawie równania 

(2.5). Dla temperatur niższych niż TC, krzywe ΔS(M
2
) mają liniowy charakter i stałe 

nachylenie. Na podstawie dopasowania funkcji liniowych do otrzymanych zależności zostały 

wyznaczone wartości spontanicznego namagnesowania, które pokazano na Rys. 6.7b. 

Następnie do otrzymanych wartości spontanicznej magnetyzacji dopasowano funkcję z 

równania (6.1), w celu wyznaczenia wykładnika krytycznego β. Podobnie jak w przypadku 

wcześniej opisanego dopasowania do krzywej M(T), przyjęto stałą wartość parametru 

αS= 3/2. W rezultacie uzyskano wykładnik krytyczny β= 0,5±0,03, temperaturę przejścia 

TC= 46,34 K oraz M(0)= 8,5 μB. Wykładnik β w tym wypadku przyjmuje większą wartość 

niż, ten wyznaczony na podstawie zależności M(T) (β= 0,36±0,02). Według tego 

dopasowania badany magnetyk można przypisać do klasy uniwersalności jaką jest model pola 

średniego. Niestety nie jest to zgodne z wcześniej prezentowanymi wynikami skalowani 

podatności AC, które wskazywały, że badana substancja odpowiada modelowi Isinga 3D. 

 

 Efektu magnetokaloryczny w związku Mn2(pydz)Nb 

 

Analizę zależności M(H) pokazanych na Rys. 6.3b rozpoczęto od przedstawienia ich 

w postaci krzywych Arrota, a więc w postaci M
2
 vs. H/M. Taka reprezentacja jest pomocna 

w ustaleniu rodzaju przejścia fazowego zachodzącego w badanym materiale [106], [107]. 

Dodatnie  nachylenie krzywych w postaci M
2
(M/H) jest wyznacznikiem przejścia fazowego 

drugiego rodzaju, zaś ujemne‒ pierwszego rodzaju. Krzywe namagnesowania przedstawione 

jako zależności Arrota pokazuje Rys. 6.8.  

 

 
Rys. 6.8 Krzywe Arrota, czyli zależności M2 vs H/M uzyskane dla stałych temperatur z zakresu 30– 60 K. 

Zgodnie z teorią pola średniego, krzywe Arrota wyznaczone dla temperatur w pobliżu 

TC powinny tworzyć serię prostych równoległych, a krzywa odpowiadająca temperaturze 

przejścia powinna przechodzić przez początek układu współrzędnych. Dla związku 

Mn2(pydz)Nb krzywe mają liniowy charakter jedynie dla temperatur dużo wyższych niż TC. 

Charakteryzują się dodatnim nachyleniem, a zatem przejście fazowe z uporządkowanej fazy 

ferrimagnetycznej do wysokotemperaturowej fazy paramagnetycznej jest przemianą drugiego 

rodzaju. Izoterma przechodząca przez początek układu współrzędnych odpowiada 

temperaturze T= 42 K, tak więc jest tylko o 1 K mniejsza niż TC wyznaczona z maksimum 

pierwszej pochodnej podatności zmiennoprądowej. 

Wyznaczenie efektu magnetokalorycznego polegało na wyznaczeniu zmiany entropii 
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ΔS powodowanej zmianą przyłożonego pola ΔH oraz związanej z tym adiabatycznej zmiany 

temperatury ΔTad. W tym celu zbiory danych (M vs H)T z Rys. 6.3b przetransformowano do 

zbiorów (M vs T)H, a następnie do wykresów (dM/dT)H w różnych temperaturach. 

Całkowanie takiego wykresu w granicach od pola zerowego do żądanego daje, zgodnie z 

zależnością (2.5) zmianę entropii ΔS jako funkcję temperatury dla danego ΔH. Rysunek 6.9 

pokazuje zależność zmiany entropii zarejestrowanej dla wartości pól μ0ΔH= 1, 2, 3, 4, 5 T. W 

tym przypadku wszystkie krzywe są gładkie i nie zaobserwowano żadnych fluktuacji, co jest 

związane z faktem, że wszystkie krzywe namagnesowanie zmierzone zostały przy 

zastosowaniu przyrządu SQUID, gwarantującym doskonałą stabilizację temperatury oraz 

lepszą czułość niż urządzenie Lakeshore. Maksymalna wartość skoku entropii została 

osiągnięta dla μ0ΔH= 5 T i jest równa 5,36 J/molK. Wartość ta odpowiada temperaturze 

T= 44 K, która jest bliska wartości TC.  

 

 
Rys. 6.9 Temperaturowa zależność izotermicznej zmiany entropii magnetycznej w Mn2(pydz)Nb uzyskana dla 

μ0ΔH= 1, 2, 3, 4 i 5 T. 

Adiabatyczna zmiana temperatury ΔTad wynikająca z wartości ΔS dana jest równaniem: 

 

      
   

       
    (6.4) 

 

gdzie Cp oznacza ciepło właściwe. Pomiar ciepła właściwego dla związku Mn2(pydz)Nb 

został wykonany przez dr Mariusza Czaplę podczas realizacji jego pracy doktorskiej. 

Szczegółowy opis eksperymentu i interpretacja wyników zostały opisane w [108] i [99]. 

Bazując na relacji (6.4) oraz wartościach ciepła właściwego pokazanych na Rys. 6.10a 

wyznaczono temperaturową zależność zmiany temperatury adiabatycznej w okolicy przejścia 

fazowego dla μ0ΔH= 1, 2, 3, 4 i 5 T, co ilustruje Rys. 6.10b. Wartość ciepła właściwego i 

zmiany entropii dla T=43K wynoszą odpowiednio Cp= 160 J/molK i ΔS= 5,5 J/molK, a zatem 

maksymalna wartość zmiany temperatury adiabatycznej ΔTad,max jest równa: 

ΔTad,max(T=43K, μ0ΔH=5T)=1,48 K≈1,5 K 

Maksymalną wartość entropii magnetycznej można opisać równaniem: 

 

                       ,  

 
(6.5) 

gdzie: R– stała gazowa, W– liczba dozwolonych stanów układu, J– wypadkowy moment 

magnetyczny. Dla związku Mn2(pydz)Nb, w którym występuje oddziaływanie pomiędzy 
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dwoma centrami Mn(II) o spinie 5/2 i jednym Nb(IV) o spinie 1/2, maksymalna wartość 

entropii magnetycznej wynosi: Smax= Rln(2∙6
2
)= 35,53 J/molK. Zatem stosunek maksymalnej 

zmiany entropii spowodowanej polem magnetycznym do maksymalnej wartości entropii 

magnetycznej wynosi:  ΔSmax(T=43K, μ0ΔH=5T)/Smax=15,5%. 

 

 
Rys. 6.10 a)Krzywe Cp(T) dla związku Mn(pydz)Nb uzyskane dla μ0ΔH= 0; 0,1; 0,2; 0,5; 1 T. Wstawka: 

zawężony zakres temperatury uwidaczniający przebieg krzywych Cp(T) w okolicy przejścia fazowego [108].  b) 
Temperaturowa zależność zmiany temperatury adiabatycznej w Mn2(pydz)Nb uzyskana dla μ0ΔH= 1, 2, 3, 4 i 

5 T. 

6.2 Mn2(imH)Nb  

 Własności strukturalne Mn2(imH)Nb 

 

Trójwymiarową sieć {Mn2
II
(imH)2(H2O)4[Nb

IV
(CN)8]}∙4H2O otrzymano w wyniku 

samoskładania jonowych preorganizowanych bloków budulcowych: [Nb(CN)8]
4‒

 oraz 

[Mn(imH)(H2O)2]
2+

 w stechiometrii 1:2 (gdzie imH= imidazol: jednomiejscowy organiczny 

ligand blokujący). Z pomiarów rentgenowskich wykonanych dla monokryształu w 

temperaturze pokojowej wiadomo, że Mn2(imH)Nb to związek o trójwymiarowej sieci 

krystalicznej, o symetrii jednoskośnej z grupą przestrzenną P 21/c [23].  

 
Rys. 6.11 a)Struktura Mn2(imH)Nb w rzucie na płaszczyznę ac, b) najbliższe otoczenia jonów metalicznych 

w Mn2(imH)Nb [23], c) schemat drabinkowej struktury utworzonej prze mostki cyjanowe w Mn2(imH)Nb. 
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Najbliższe sąsiedztwo jonów metalicznych Mn2(imH)Nb przedstawia Rys. 6.11b. 

Każdy jon Nb(IV) połączony jest z sześcioma jonami Mn(II) poprzez sześć mostków 

cyjanowych, tworząc tym samym trójwymiarową sieć koordynacyjną –Mn–NC–Nb–. Strefa 

koordynacyjna atomu Mn(II) zawiera dwa atomy tlenu, pochodzące z molekuł wody, jeden 

atom azotu pochodzący od pierścienia imidazolu oraz trzy atomy azotu wchodzące w skład 

mostków cyjanowych stanowiących połączenie z atomami Nb(IV). Trójwymiarowa struktura 

Mn2(imH)Nb może być też opisana w nieco inny sposób: połączenia –Mn–NC–Nb– tworzą 

dwie grupy wzajemnie równoległych, nieskończonych, jednowymiarowych drabinek 

krzyżujących się w centrach niobowych. Topologia sieci Mn2(imH)Nb może zatem być 

opisana przy pomocy kątów α i β pokazanych na Rys. 6.11c. Kąt α zdefiniowany jako kąt pod 

jakim „przecinają się” dwie drabinki jest równy α= 85,89°. Kąt β= 63,72°, to kąt jaki tworzy 

krawędź drabinki z płaszczyzną wyznaczoną przez przecinające się drabinki.  

 

 Własności magnetyczne Mn2(imH)Nb  

 

Pomiar stałoprądowej podatności magnetycznej χDC został wykonany w obecności 

zewnętrznego pola magnetycznego o wartości HDC= 200 Oe, 1 kOe oraz 2 kOe. Porównanie 

otrzymanych wyników zawiera Rys. 6.12. 

 
Rys. 6.12 Porównanie zależności temperaturowej podatności stałoprądowej uzyskanej dla HDC= 200 Oe, 1 kOe 

oraz 2 kOe wraz ze składową rzeczywistą podatności zmiennoprądowej. 

Analizując przebieg krzywych χDC(T), można stwierdzić, że wraz ze wzrostem wartości 

pola HDC następuje tłumienie maksimum podatności. Temperaturową zależność χDCT, 

uzyskaną dla HDC= 1 kOe pokazuje Rys. 6.13. Wąski pik o maksimum sięgającym 

548 emuK/mol i odpowiadającym temperaturze 19 K, jest dowodem na obecność przejścia 

fazowego do fazy magnetycznej o dalekozasięgowym uporządkowaniu. 

Wysokotemparaturowa granica χDCT jest równa 8,8 emuK/mol. Wynik ten jest zgodny z 

wartością 9,125 emuK/mol‒ odpowiadającą oddziaływaniu dwóch wysokospinowych jonów 

Mn
II
 (s=5/2) z jednym jonem Nb

IV
 (s=1/2), przy założeniu, że g= 2. Dopasowanie prawa 

Curie‒ Weissa do wartości eksperymentalnych przedstawionych w postaci χDCT oraz 1/χDC 

dawało różne rezultaty w zależności od obszaru dopasowania. Średnia wartość 

C= 6,8±0,3 emu/mol oraz θCW= 32±1 K uzyskano zmieniając dolny limit dopasowania w 

zakresie 140‒200 K podczas gdy górny limit wynosił 300 K. Zależność uzyskiwanych 

wyników od obszaru dopasowania może wynikać z obecności krótkozasięgowych korelacji, 

które występują powyżej TC.  
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Rys. 6.13 Zależność χDCT(T) uzyskana dla HDC= 1 kOe oraz odwrotność podatności χDC

-1(T)‒ wstawka. 

Pomiar namagnesowania w funkcji pola magnetycznego w temperaturze T= 1,8 K 

(Rys. 6.14a), dowodzi, że badany materiał jest typowym ferrimagnetykiem. Dla pola o 

natężeniu 2 kOe namagnesowanie osiąga wartość równą 95% magnetyzacji nasycenia. Brak 

pętli  histerezy oraz charakterystyczny kształt krzywej pierwotnej dowodzą, że Mn2(imH)Nb 

jest doskonałym przykładem miękkiego magnetyka 3D. Wartość namagnesowania nasycenia 

jest równa: Msat= 9 μB. Odpowiada to sieci momentów magnetycznych zbudowanej w oparciu 

o dwa ferromagnetycznie sprzężone centra Mn(II) o spinie 5/2 z momentem magnetycznym 

Nb(IV) o spinie 1/2 ustawionym antyrównolegle do nich. W celu zbadania efektu 

magnetokalorycznego, w związku Mn2(imH)Nb wykonano pomiary krzywych 

namagnesowania M(H) w szerokim zakresie temperatur: poniżej i powyżej przejścia 

fazowego oraz w zakresie zewnętrznego pola magnetycznego 0‒ 50 kOe (Rys. 6.14b). 

 

 
Rys. 6.14 a) Pętla histerezy z HC=0 Oe uzyskana w temperaturze T= 1,8 K [23]. b) Krzywe namagnesowania 

uzyskane dla związku Mn2(imH)Nb dla temperatur z przedziału 13,34‒ 37,03 K służące do wyznaczenia MCE. 

Pomiar zmiennoprądowej podatności magnetycznej został wykonany w polu o 

amplitudzie HAC=3 Oe i częstotliwość f=125 Hz. Rys. 6.15 przedstawia zależność części 

rzeczywistej χ’ i urojonej χ” podatności dla związku Mn2(imH)Nb.  
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Rys. 6.15 Temperaturowa zależność składowej rzeczywistej (góra rysunku) i urojonej (dół rysunku) podatności 

magnetycznej. Wstawka: pochodna składowej rzeczywistej dχ’(T)/dT. 

Maksimum podatności oraz przebieg krzywej χ’(T) są charakterystyczne dla układu, 

w którym występuje przejście fazowe z fazy paramagnetycznej do uporządkowanej fazy 

ferrimagnetycznej. Temperatura krytyczna TC= 25,4 K, została wyznaczona na podstawie 

położenia minimum pochodnej składowej rzeczywistej podatności AC. Potwierdzeniem 

obecności magnetycznego przejścia fazowego jest pojawienie się zachowanie składowej 

urojonej χ”(T). 

 

 Skalowanie podatności i magnetyzacji 

 

Rysunek 6.16a przedstawia wynik skalowania podatności χ’ zgodnie z formułą 

zaproponowaną przez Carre i Souletie. Wykładnik γ wyznaczony dla obszaru powyżej 

i poniżej TC jest taki sam i przyjmuje wartość γ= 1±0.03. Temperatura krytyczna wyznaczona 

jako punkt przecięcia danych z osią T wynosi TC= 25,12 K.  

 

 
Rys. 6.16 Skalowanie podatności AC: a) według Carre i Souletie (wg równania (1.19)), b) klasyczne dla próbki 

Mn2(imH)Nb. 

Wynik klasycznego skalowania podatności χ’ pokazano na Rys. 6.16b. Najlepsze 
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dopasowanie uzyskano przy założeniu TC= 24,9 K, dla którego γ= 1,05±0.03. Wynik ten jest 

zgodny z rezultatami skalowania C‒ S, co stanowi potwierdzenie, że badana substancja 

odpowiada modelowi pola średniego.  

W celu wyznaczenia wykładnika krytycznego β, do krzywej M(T) zmierzonej 

w HDC= 1 kOe dopasowano zależność z równania (6.1), co ilustruje Rys. 6.17. Przy założeniu, 

że M(0)= 7,75 μB i αS= 3/2 otrzymano wykładnik krytyczny β= 0,44±0,01 i temperaturę 

przejścia TC= 26,58 K. Wyższa wartość TC, niż ta uzyskana z pochodnej podatności AC 

(TC= 25,4 K) wynika ze specyfiki pomiaru w obecności zewnętrznego pola magnetycznego, 

w którym przejście fazowe ulega rozmyciu. Wartość parametru β nie pozwala jednoznacznie 

przypisać badanego układu do odpowiedniej klasy uniwersalności, jednak jest najbliższa tej 

wynikającej z teorii pola średniego, co jest zgodne z wynikiem skalowania podatności AC.   

 

 
Rys. 6.17 Zależność M(T) zmierzona w obecności pola HDC=1kOe wraz z dopasowaniem krzywej opisanej 

równaniem (6.1). 

Rysunek 6.18a pokazuje zależność ΔS(M
2
) uzyskaną dla próbki Mn2(imH)Nb w 

szerokim zakresie temperatur. Można zauważyć, że niemal wszystkie izotermy poniżej 

temperatury krytycznej mają liniowy charakter i są wzajemnie równoległe. Niewielkie 

odchylenia mogą być następstwem wspomnianych już wcześniej problemów ze stabilizacją 

temperatury w układzie pomiarowym. Na podstawie tych krzywych uzyskano wartości 

spontanicznego namagnesowania, które pokazano na Rys. 6.18b. Do danych uzyskanych z 

ekstrapolacji liniowej części zależności ΔS(M
2
) dopasowano funkcję z równania (6.1). 

Podobnie jak w przypadku wcześniej opisanego dopasowania do krzywej M(T), przyjęto stałą 

wartość parametru αS= 3/2. W rezultacie uzyskano wykładnik krytyczny β= 0,42±0,02– 

bardzo bliski wartości otrzymanej z dopasowania zależności (6.1) do krzywej M(T) w polu 

1 kOe (Rys. 6.17), temperaturę przejścia TC= 27,16 K oraz M(0)= 8,49 μB.  

 
Rys. 6.18 a) Zależność ΔS(M2) wyznaczona w przedziale temperatury 13,34‒ 37,03 K dla Mn2(imH)Nb. 
b) Spontaniczne namagnesowanie w funkcji temperatury wraz z dopasowaniem krzywej opisanej 

równaniem (6.1). 
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 Efekt magnetokaloryczny w związku Mn2(imH)Nb 

 

Krzywe Arrota pokazane na Rys. 6.19 charakteryzują się dodatnim nachyleniem, a więc 

przejście fazowe w badanym magnetyku jest przejściem drugiego rodzaju. W przypadku 

badanego materiału, zależności M
2 

vs. H/M mają charakter liniowy jedynie dla temperatur 

dużo wyższych od TC, a izoterma przechodząca przez początek układu współrzędnych została 

zarejestrowana dla temperatury T=25,12K. 

 
Rys. 6.19 Krzywe Arrota, czyli zależności M2 vs H/M uzyskane dla stałych temperatur z zakresu 13,34‒ 37,03 K 

dla substancji Mn2(imH)Nb. 

W wyniku operacji całkowania zależności (2.5), uzyskano zmianę entropii ΔS, która jest 

wyznacznikiem efektu magnetokalorycznego występującego w badanym materiale. 

Rysunek 6.20 pokazuje zależność ΔS(T) zarejestrowaną dla wartości pól μ0ΔH= 1, 2, 3, 4, 

5 T. Dla pól o najmniejszych wartościach, krzywe są dość gładkie, natomiast na wyższych 

wartości ΔH, charakteryzują się pewnymi fluktuacjami. Najprawdopodobniej jest to związane 

z niedoskonałością układu pomiarowego, a dokładnie problemem stabilizacji temperatury, 

której nawet niewielkie zmiany podczas pomiaru pojedynczej krzywej M(H) mają duży 

wpływ na ogólny wynik eksperymentu. Maksymalna wartość entropii została osiągnięta dla 

μ0ΔH= 5 T i jest równa 7,12 J/molK. Wartość ta odpowiada temperaturze T= 26,04 K, która 

jest bliska wartości TC.  

 

 
Rys. 6.20 Temperaturowa zależność izotermicznej zmiany entropii magnetycznej w Mn2(imH)Nb uzyskana dla 

μ0ΔH= 1, 2, 3, 4 i 5 T. 
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Dla próbki Mn2(imH)Nb nie wykonano pomiaru ciepła właściwego, jednak zakładając 

podobne własności cieplne związków oktacyjanowych, do wyznaczenia maksymalnej 

wartości temperatury adiabatycznej w przejściu fazowym skorzystano z wyników uzyskanych 

dla Mn2(pydz)Nb (Rys. 6.10a). Wartość ciepła właściwego i zmiany entropii w T=25,4 K 

wynoszą odpowiednio Cp= 69 J/molK i ΔS= 7,12 J/molK, a zatem maksymalna wartość 

zmiany temperatury adiabatycznej ΔTad,max dla Mn2(imH)Nb jest równa: 

ΔTad,max(T=25,4 K, μ0ΔH=5T)≈ 2,6 K. Dla związku Mn2(imH)Nb, podobnie jak dla 

Mn2(pydz)Nb maksymalna wartość entropii magnetycznej wynosi: 

Smax= Rln(2∙6
2
)= 35,53 J/molK. Zatem stosunek maksymalnej zmiany entropii spowodowanej 

polem magnetycznym do maksymalnej wartości entropii magnetycznej wynosi: 

ΔSmax(T=25,4 K, μ0ΔH=5T)/Smax=20%. 

6.3 Mn2(pirazol)Nb 

 Własności strukturalne związku Mn2(pirazol)Nb 

 

Związek Mn2(pirazol)Nb został wytworzony w wyniku reakcji samoorganizacji bloków 

budulcowych w postaci: [Nb
IV

(CN)8]
4‒

 i kationów Mn
2+

 zachodzącej w roztworze wodnym 

zawierającym pirazol. Z pomiarów rentgenowskich wykonanych dla monokryształu w 

temperaturze pokojowej, wynika, że Mn2(pirazol)Nb to związek o trójwymiarowej sieci 

krystalicznej, o symetrii tetragonalnej z grupą przestrzenną I 41/a [102].  

 

 
Rys. 6.21 Struktura związku Mn2(pirazol)Nb (a) oraz najbliższe sąsiedztwo centrów metalicznych MnII i NbIV. 

Strefa koordynacyjna Nb
IV

 zawiera osiem atomów węgla pochodzących od mostków 

cyjanowych. Każdy jon Mn
II
 w strukturze Mn2(pirazol)Nb jest otoczony czterema atomami 

azotu pochodzącymi od pirazolu oraz dwoma atomami azotu tworzącymi mostek CN.  

 

 Własności magnetyczne Mn2(pirazol)Nb 

 

Zależności temperaturowe M(T) zmierzone w obecności pola HDC= 0,2, 0,5 i 1 kOe 

pokazuje Rys. 6.22. We wszystkich przypadkach, zarówno podczas chłodzenia z polem i bez 

pola, można zauważyć, że wraz z obniżaniem temperatury, początkowo namagnesowanie 

rośnie wolno, a po przekroczeniu T= 24 K rejestrowany sygnał zaczyna gwałtownie rosnąć, 

by w temperaturach helowych osiągnąć nasycenie. Punkt bifurkacji zaobserwowano jedynie 
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dla krzywych ZFC– FC zmierzonych w polu HDC= 0,2 kOe i odpowiada on T= 21 K. 

Wszystkie te zależności dowodzą magnetyczne porządkowanie się momentów 

magnetycznych w badanym materiale poniżej TC. 

 

 
Rys. 6.22 Porównanie zależności temperaturowej podatności stałoprądowej uzyskanej dla HDC= 200 Oe, 1 kOe 

oraz 2 kOe wraz ze składową rzeczywistą podatności zmiennoprądowej. 

Pomiar namagnesowania w funkcji pola magnetycznego w temperaturze T= 4,23 K, 

dowodzi, że badany materiał jest typowym ferrimagnetykiem. Wartość namagnesowania 

rośnie bardzo szybko i już w polu równym 2 kOe namagnesowanie osiąga 95% nasycenia 

(Rys. 6.23a). Zerowa koercja i charakterystyczny kształt krzywej pierwotnej dowodzą, że 

Mn2(pirazol)Nb jest doskonałym przykładem miękkiego magnetyka 3D. Wartość 

namagnesowania nasycenia jest równa: Msat= 8,85 μB, co potwierdza antyferromagnetyczne 

uporządkowanie pomiędzy momentami magnetycznymi Nb(IV) i Mn(II).  

 
Rys. 6.23 a) Fragment pętli histerezy z HC= 0 zmierzony w T= 4,23 K. b) Krzywe namagnesowania uzyskane dla 

związku Mn2(pirazol)Nb dla temperatur z przedziału 9,65– 37,6 K służące do wyznaczenia MCE. 

Podobnie jak w przypadku wcześniej opisywanych związków oktacyjanowych, dla 

Mn2(pirazol)Nb wykonano pomiar szeregu krzywych namagnesowania (Rys. 6.23 b). 

Zależności M(H) zmierzono w  temperaturach z przedziału 9,65‒ 37,6 K oraz w zakresie 

zewnętrznego pola magnetycznego 0‒ 50 kOe. Pomiar ten posłużył do wyznaczenia efektu 

magnetokalorycznego opisanego w dalszej części rozdziału. 

Pomiar zmiennoprądowej podatności magnetycznej w funkcji temperatury został 

wykonany dla pola o amplitudzie 5 Oe oraz częstotliwości 125 Hz. Wykres podatności 

magnetycznej w zależności od temperatury przedstawia Rys. 6.24. Zarówno dla składowej 
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rzeczywistej jak i urojonej zostało zarejestrowane maksimum odpowiadające temperaturze 

T= 22 K. Obserwowany pik jest dowodem występowania przejścia fazowego z 

wysokotemperaturowego stanu uporządkowania paramagnetycznego do niskotemperaturowej 

fazy ferrimagnetycznej. Temperatura krytyczna została wyznaczona z minimum pochodnej 

rzeczywistej składowej podatności AC i wynosi TC= 23,8 K. 

 
Rys. 6.24 Temperaturowa zależność składowej rzeczywistej (góra rysunku) i urojonej (dół rysunku) podatności 

magnetycznej związku Mn2(pirazol)Nb. Wstawka: pochodna składowej rzeczywistej dχ’(T)/dT. 

Na podstawie temperaturowej zależności χ’(T) zmierzonej w zakresie temperatury 

4,3‒ 180 K wyznaczono wartości C i θ poprzez dopasowanie prawa Curie‒ Weissa. Krzywą 

χ’(T) wraz z dopasowaniem pokazuje Rys. 6.25. 

 

 
Rys. 6.25 Temperaturowa zależność χ’(T) wraz z dopasowaniem prawa Curie‒ Weissa. 

Poprzez dopasowanie prawa Curie– Weissa w zakresie temperatury 40– 180 K otrzymano 

wartości stałej C= 6,28±0,3 emuK/mol i temperatury θ= 32,08±1,2 K. W układach 

zawierających dwa wysokospinowe jony Mn
II
 (s=5/2) oddziałujące z jednym jonem Nb

IV
 

(s=1/2) spodziewana wartość stałej Curie wynosi C= 9.125 emuK/mol (dla g= 2). Oznacza to, 

że eksperymentalna wartość C jest zaniżona. Jest to następstwem występowania 

krótkozasięgowego oddziaływania między spinami, nawet w temperaturze dużo wyższej niż 
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TC. W celu wyznaczenia dokładnej wartości stałej Curie należy wykonać pomiar w szerszym 

zakresie temperatury. Niestety w przypadku przyrządu Lakeshore pomiary 

wysokotemperaturowe obarczone są dużym błędem i niedokładnością, co również wpływa na 

jakość dopasowania i ostateczną wartość wyznaczanych parametrów. 

Dodatkowo zbadano zależność podatności zmiennoprądowej od temperatury w 

obecności stałego pola magnetycznego o wartości HDC= 0,2, 0,5, 1, 2, 5 i 10 kOe. Analizując 

krzywe z Rys. 6.26a można zauważyć, że wraz ze wzrostem wartości zewnętrznego pola 

magnetycznego następuje tłumienie sygnału podatności. Na uwagę zasługuje pojawienie się 

dla pól o wartościach większych niż 0,2 kOe w okolicy przejścia fazowego anomalii zwanej 

maksimum krytycznym, której towarzyszy temperatura krytyczna TCM [109], [110]. 

Szczególnie jest to widoczne na Rys. 6.26b, gdzie podatność χ’ przedstawiono w skali 

logarytmicznej. Przy zwiększaniu pola magnetycznego amplituda maksimum krytycznego 

maleje, a wartość temperatury TCM rośnie. Opisane zjawisko występuje dla obu składowych 

podatności, co oznacza, że występują fluktuacje towarzyszące ciągłemu przejściu fazowemu. 

 

 
Rys. 6.26 a) Krzywe podatności zmiennoprądowej χ’(T) związku Mn2(pirazol)Nb (górna część rysunku) oraz 

χ”(T) (dolna część rysunku) zmierzone dla HDC= 0, 0,2, 0,5, 1, 5 i 10 kOe. b) Składowa rzeczywista podatności z 

rysunku a pokazana w skali logarytmicznej. 

 Skalowanie podatności i magnetyzacji 

 

Rysunek 6.27a przedstawia wynik skalowania podatności zmiennoprądowej zgodnie 

z formułą zaproponowaną przez Carre i Souletie. Z dopasowanie funkcji liniowej postaci 

y= a+ bx do odwrotności dlog(χACT)/dlog(T) uzyskano wartości wykładnika krytycznego γ, 

który jest równy odwrotności wyrazu wolnego a. W przypadku magnetyka Mn2(pirazol)Nb, 

podobnie jak dla Mn2(pydz)Nb wykładniki krytyczne wyznaczone na podstawie obszaru 

powyżej i poniżej TC mają inne wartości. Parametr γ dla obszaru uporządkowanego jest 

równy γ= 1,04±0,03, co odpowiada modelowi pola średniego. Wyższa wartość γ otrzymano 

dla obszaru paramagnetycznego, dla którego γ= 1,26±0,03, co jest zgodne z przewidywaniami 

modelu Isinga dla układów 3D. Temperatura krytyczna wyznaczona ze skalowania jest bliska 

tej wyznaczonej z pochodnej rzeczywistej składowej podatności i wynosi TC= 23,3 K. 
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Rys. 6.27 Skalowanie podatności AC: a) według Carre i Souletie (wg równania (1.19)), b) klasyczne dla próbki 

Mn2(pirazol)Nb. 

Klasyczne skalowanie podatności zmiennoprądowej pozwoliło na wyznaczenie 

wykładnika krytycznego o wartości γ= 1,24±0,03 dla temperatury przejścia równej 23,3 K 

(Rys. 6.27b). Tym samym można stwierdzić, że zarówno klasyczne jak i nieklasyczne 

skalowanie (w obszarze paramagnetycznym) przyniosło podobne rezultaty i pozwala na 

przyporządkowanie badanej substancji do klasy uniwersalności opisanej przez model Isinga 

3D. 

W celu wyznaczenia wykładnika krytycznego β, do krzywej M(T) zmierzonej 

w HDC= 0,5 kOe dopasowano również zależność z równania (6.1). Przy założeniu, że 

M(0)= 7,209 μB, a αS= 3/2, wyznaczono temperaturę Curie TC= 24,06 K oraz parametr 

β= 0,316±0,03 (Rys. 6.28). Wartość wykładnika zgadza się z przewidywaniami modelu Isinga 

3D.   

 

 
Rys. 6.28 Zależność M(T) zmierzona w obecności pola HDC=1kOe wraz z dopasowaniem krzywej opisanej 

równaniem (6.1). 

Zależność ΔS(M
2
) dla krzywych zmierzonych w temperaturach z zakresu 9,65– 37,6 K 

prezentuje Rys. 6.29a. Dla temperatur niższych niż TC, krzywe ΔS(M
2
) mają liniowy 

charakter i niemal stałe nachylenie. Na podstawie dopasowania funkcji liniowych do 

otrzymanych zależności zostały wyznaczone wartości spontanicznego namagnesowania dla 

kilku temperatur poniżej przejścia fazowego. Do tak wyznaczonych danych dopasowano 

funkcję z równania (6.1), co ilustruje Rys. 6.29b. Ponownie przyjęto stałą wartość parametru 

αS= 3/2. W rezultacie uzyskano wykładnik krytyczny β= 0,4±0,02, temperaturę przejścia 

TC= 26,2 K oraz M(0)= 8,73 μB. Wykładnik β w tym wypadku przyjmuje większą wartość 
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niż, ten wyznaczony na podstawie zależności M(T) (β= 0,316) i według tego dopasowania nie 

można badanej substancji jednoznacznie przypisać do klasy uniwersalności.  

 

 
Rys. 6.29 a) Zależność ΔS(M2) wyznaczona w przedziale temperatury 9,65– 37,6 K dla Mn2(pirazol)Nb. 

b) Spontaniczne namagnesowanie w funkcji temperatury wraz z dopasowaniem krzywej opisanej 

równaniem (6.1). 

 

 Efekt magnetokaloryczny związku Mn2(pirazol)Nb 

 

Rysunek 6.30 ilustruje krzywe namagnesowania zmodyfikowane do zależności Arrota. 

Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianych związków, te krzywe charakteryzują się 

dodatnim nachyleniem, a zatem przejście fazowe z uporządkowanej fazy ferrimagnetycznej 

do wysokotemperaturowej fazy paramagnetycznej jest przemianą drugiego rodzaju. Izoterma 

przechodząca przez początek układu współrzędnych odpowiada temperaturze T= 23,6 K, 

która jest niemal równa temperaturze Curie wyznaczonej na podstawie położenia maksimum 

pierwszej pochodnej podatności zmiennoprądowej (TC= 23,8 K). 

 

 
Rys. 6.30 Krzywe Arrota, czyli zależności M2 vs H/M uzyskane dla stałych temperatur z zakresu 9,65‒ 37,6 K. 

Na podstawie równania (2.5) obliczono zmianę entropii magnetycznej ΔS, 

odzwierciedlającą występowanie efektu magnetokalorycznego w badanym materiale. 

Rysunek 6.31 przedstawia zależność zmiany entropii zarejestrowanej dla wartości pól 

μ0ΔH= 1, 2, 3, 4, 5 T. Występowanie pewnych skoków na krzywych ΔS(T) można po raz 
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kolejny przypisać problemom związanym ze stabilizacją temperatury podczas pomiaru. 

Niemniej jednak dla wszystkich pięciu pól zmiana entropii ΔS jest wyraźnie widoczna i 

wynosi ona około 2 J/molK. Maksymalna wartość entropii została osiągnięta dla μ0ΔH= 5 T i 

jest równa 6,78 J/molK. Maksimum entropii odpowiada temperaturze T= 24,5 K, która jest 

bliska wartości TC.  

 

 
Rys. 6.31 Temperaturowa zależność izotermicznej zmiany entropii magnetycznej w Mn2(pirazol)Nb uzyskana 

dla μ0ΔH= 1, 2, 3, 4 i 5 T. 

W celu wyznaczenia wartości ΔTad,max dla próbki Mn2(pirazol)Nb wykorzystano pomiar 

ciepła właściwego wykonany dla związku Mn2(pydz)Nb (Rys. 6.10a). Wartość ciepła 

właściwego i zmiana entropii dla Mn2(pirazol)Nb w T=23,8 K wynoszą odpowiednio 

Cp= 65 J/molK i ΔS= 5,36 J/molK, a zatem maksymalna wartość zmiany temperatury 

adiabatycznej ΔTad,max jest równa: ΔTad,max(T=23,8 K, μ0ΔH=5T)≈ 2 K. Dla związku 

Mn2(pirazol)Nb, maksymalna wartość entropii magnetycznej wynosi: 

Smax= Rln(2∙6
2
)= 35,53 J/molK. Zatem stosunek maksymalnej zmiany entropii spowodowanej 

polem magnetycznym do maksymalnej wartości entropii magnetycznej wynosi: 

ΔSmax(T=23,8 K, μ0ΔH=5T)/Smax=15%. 

6.4 Ni2(pirazol)Nb 

 Własności strukturalne związku Ni2(pirazol)Nb 

 

Magnetyk {[Ni
II
(pirazol)4]2[Nb

IV
(CN)8]

.
4H2O}n  otrzymano analogicznie jak wcześniej 

opisany Mn2(pirazol)Nb, przy czym podczas reakcji samoorganizacji kationy Mn
2+

 zastąpiono 

kationami Ni
2+

. Pomiary rentgenowskie wykonane dla monokryształu w temperaturze 

pokojowej, wykazały, że badana substancja charakteryzuje się dokładnie taka samą strukturą 

jak omawiany wcześniej Mn2(pirazol)Nb. Jest to związek o trójwymiarowej sieci 

krystalicznej, o symetrii tetragonalnej z grupą przestrzenną I 41/a [102].   

Strefa koordynacyjna Nb
IV

 zawiera osiem atomów węgla pochodzących od mostków 

cyjanowych. Każdy jon Ni
II
 w strukturze Ni2(pirazol)Nb jest otoczony czterema atomami 

azotu pochodzącymi od pirazolu oraz dwoma atomami azotu tworzącymi mostki CN.  
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Rys. 6.32 Struktura związku Ni2(pirazol)Nb w rzucie na płaszczyznę ac (a) oraz najbliższe otoczenie centrów 

metalicznych Ni(II) i Nb(IV) (b). 

 

 Własności magnetyczne Ni2(pirazol)Nb 

 

Pomiar stałoprądowej podatności magnetycznej wykonano w obecności zewnętrznego 

pola magnetycznego, o natężeniu HDC= 0,05, 0,5 i 2 kOe (Rys. 6.33). Występuje tu podobna 

zależność jak dla wcześniej opisywanych związków: wraz ze wzrostem wartości pola HDC 

następuje tłumienie maksimum podatności, jednak powyżej TC wszystkie krzywe pokrywają 

się. Na uwagę zasługuje przebieg składowej rzeczywistej podatności AC oraz podatności DC 

zmierzonej dla najmniejszej wartości natężenia pola (50 Oe). Obie krzywe charakteryzują się 

bardzo ostrym zboczem piku, a powyżej T= 13,3 K przyjmują dokładnie takie same wartości. 

 

 
Rys. 6.33 Porównanie zależności temperaturowej podatności stałoprądowej uzyskanej dla HDC=50Oe, 0,5kOe 

oraz 2kOe wraz ze składową rzeczywistą podatności zmiennoprądowej. 

Na podstawie dopasowania prawa Curie– Wiessa do zależności χDC(T), zmierzonej w polu 

HDC= 2 kOe (Rys. 6.34), wyznaczono stałą C= 3,30±0,2 emuK/mol i temperaturę 

θ= 22,02±1 K. Najlepsze wyniki dopasowania uzyskano w zakresie temperatury 50‒ 180 K. 

W układach zawierających dwa wysokospinowe jony Ni
II
 (s=1, g=2,2) oddziałujące z jednym 

jonem Nb
IV

 (s=1/2, g=2) spodziewana wartość stałej Curie wynosi C= 3 emuK/mol, a zatem 

C uzyskane z dopasowania dobrze zgadzają się z wartością teoretyczną dla związku 

Ni2(pirazol)Nb . 
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Rys. 6.34 Temperaturowa zależność stałoprądowej podatności magnetycznej (HDC=2 kOe) z dopasowaniem 

prawa Curie–Weissa.    

Pomiar namagnesowania w funkcji pola magnetycznego w temperaturze T= 4,23 K, 

pokazany na Rys. 6.35a wskazuje, że badany materiał jest ferromagnetykiem. 

Namagnesowanie osiąga nasycenie już dla pola o natężeniu 2 kOe. Brak pętli  histerezy oraz 

charakterystyczny kształt krzywej pierwotnej dowodzą, że Ni2(pirazol)Nb jest przykładem 

miękkiego trójwymiarowego magnetyka. Wartość namagnesowania nasycenia zmierzona dla 

Ni2(pirazol)Nb jest równa: Msat= 5,36 μB. Odpowiada to sieci momentów magnetycznych 

zbudowanej w oparciu o dwa centra Ni (II) o spinie 1 i jedno Nb(IV) o spinie 1/2 sprzężonych 

ferromagnetycznie. Oznacza to, że wprowadzenie do struktury M
II

‒L‒[Nb
IV

(CN)8]
4‒

 jonów 

Ni zamiast Mn wpływa na sposób porządkowania się momentów magnetycznych. We 

wszystkich omawianych magnetykach opartych na połączeniach Mn
II

‒L‒Nb
IV 

momenty 

magnetyczne Mn były sprzężone antyrównolegle z momentami Nb, podczas gdy w strukturze 

Ni
II

‒L‒Nb
IV

 momenty te ustawione są równolegle. 

Dodatkowo wykonano pomiar krzywych namagnesowania w temperaturach powyżej 

i powyżej przejścia fazowego, służący do badania efektu magnetokalorycznego związku 

Ni2(pirazol)Nb (Rys. 6.35b).  

 

 
Rys. 6.35 a) Fragment pętli histerezy z HC= 0 zmierzony w T= 4,23 K.  b) Krzywe namagnesowania uzyskane 

dla związku Ni2(pirazol)Nb dla temperatur z przedziału 4,95– 22,27 K. 

Pomiar zmiennoprądowej podatności magnetycznej wykonano w polu o amplitudzie 

HAC= 3 Oe i częstotliwości f= 125 Hz. Rysunek 6.36 przedstawia zależność części 
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rzeczywistej χ’ i urojonej χ” podatności dla związku Ni2(pirazol)Nb. Szeroki pik 

obserwowany dla obu składowych podatności dynamicznej χ’ i χ”. wskazuje na występowanie 

przejścia fazowego z wysokotemperaturowego uporządkowania paramagnetycznego do 

niskotemperaturowej fazy uporządkowanej magnetycznie. Temperatura krytyczna 

oszacowana na podstawie pochodnej składowej χ’ wynosi 13,4 K, co oznacza,  że  przejście 

fazowe ma miejsce w niższej temperaturze, niż w przypadku analogicznego związku 

Mn2(pirazol)Nb dla którego TC= 23,8 K. 

 

 
Rys. 6.36 Temperaturowa zależność składowej rzeczywistej (góra rysunku) i urojonej (dół rysunku) podatności 

magnetycznej. Wstawka: pochodna składowej rzeczywistej dχ’(T)/dT. 

 Skalowanie podatności i magnetyzacji 

 

Na podstawie zależności χ’(T) dla związku Ni2(pirazol)Nb wykonano skalowanie 

podatności zmiennoprądowej zgodnie z formułą zaproponowaną przez Carre i Souletie. Z 

dopasowanie funkcji liniowej do odwrotności dlog(χACT)/dlogT uzyskano wartości 

wykładnika krytycznego γ, który jest γ= 1,35±0,03 zarówno dla obszaru powyżej jak i poniżej 

TC. Wartość γ odpowiada trójwymiarowemu modelowi XY. Temperatura krytyczna 

wyznaczona ze skalowania jest bliska tej wyznaczonej z pochodnej składowej rzeczywistej 

podatności i wynosi TC= 13,2 K. 

Wykładnik krytyczny γ uzyskany z klasycznego skalowanie podatności AC jest równy 

γ= 1,21±0,03 przy założeniu, że temperatura przejścia wynosi 13,15 K. Tym samym można 

stwierdzić, że magnetyk Ni2(pirazol)Nb można przyporządkować klasy uniwersalności 

opisanej przez model Isinga 3D. Występuje tu zatem istotna różnica pomiędzy wynikami 

klasycznego i nieklasycznego skalowania, która może wynikać z różnicy zakresu obszaru 

poddanego skalowaniu. 
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Rys. 6.37 Skalowanie podatności AC: a) według Carre i Souletie (wg równiania (1.19)) b) klasyczne dla próbki 

Ni2(pirazol)Nb. 

W celu wyznaczenia wykładnika krytycznego β, do krzywej M(T) zmierzonej 

w HDC= 0,5 kOe dopasowano również zależność z równania (6.1). Przy założeniu, że 

M(0)= 3,89 μB, a αS= 3/2, wyznaczono temperaturę Curie TC= 13,73 K oraz parametr 

β= 0,32±0,02. Wartość wykładnika zgadza się z przewidywaniami modelu XY 3D. Wynik ten 

potwierdza słuszność nieklasycznego skalowania podatności AC, z którego również wynika, 

że Ni2(pirazol)Nb można przyporządkować do klasy uniwersalności jaką jest trójwymiarowy 

model XY. 

 
 

Rys. 6.38 Zależność M(T) zmierzona w obecności pola HDC= 1 kOe wraz z dopasowaniem krzywej opisanej 

równaniem (6.1). 

Rysunek 6.39a przedstawia zależność ΔS(M
2
) wyznaczoną dla temperatur z zakresu 

4,95‒ 22,27 K, gdzie zmiana entropii zastała oszacowana na podstawie relacji (2.5). Dla 

temperatur niższych niż TC, krzywe ΔS(M
2
) mają liniowy charakter i stałe nachylenie. Na 

podstawie dopasowania funkcji liniowych do otrzymanych zależności wyznaczono wartości 

spontanicznego namagnesowania. Następnie do tak otrzymanych danych, dopasowano 

zależność z równania (6.1), w celu wyznaczenia wykładnika krytycznego β. Ponownie 

przyjęto stałą wartość parametru αS= 3/2. W rezultacie uzyskano wykładnik krytyczny 

β= 0,33±0,02, temperaturę przejścia TC= 14,88 K oraz M(0)= 5,20 μB. Wykładnik β w tym 

wypadku przyjmuje bardzo zbliżoną wartość do tego wyznaczonego na podstawie zależności 

M(T) (β= 0,32) i również według tego dopasowania można badaną substancję przypisać do 

klasy uniwersalności jaką jest model XY (3D).  
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Rys. 6.39 Zależność ΔS(M2) wyznaczona w przedziale temperatury 4,95– 22,27 K dla Ni2(pirazol)Nb. 

b) Spontaniczne namagnesowanie w funkcji temperatury wraz z dopasowaniem krzywej opisanej 

równaniem (6.1). 

 

 Badanie efektu magnetokalorycznego związku Ni2(pirazol)Nb 

 

Krzywe namagnesowanie przedstawione jako zależności Arrota pokazuje Rys. 6.40. 

Podobnie jak w przypadku wcześniej opisanych związków, krzywe M
2
(H/M) otrzymane dla 

Ni2(pirazol)Nb charakteryzują się dodatnim nachyleniem, a zatem przejście fazowe 

z uporządkowanej fazy ferromagnetycznej do wysokotemperaturowej fazy paramagnetycznej 

jest przemianą drugiego rodzaju. Izoterma przechodząca przez początek układu 

współrzędnych odpowiada temperaturze T= 12,9 K, a więc bardzo zbliżonej do TC 

wyznaczonej z maksimum pierwszej pochodnej podatności zmiennoprądowej. 

 

 
Rys. 6.40 Krzywe Arrota, czyli zależności M2 vs H/M uzyskane dla stałych temperatur z zakresu 4,95– 22,27 K. 

Na podstawie równania (2.5) obliczono zmianę entropii magnetycznej ΔS. 

Rysunek 6.41 pokazuje zależność zmiany entropii zarejestrowanej dla wartości pól μ0ΔH= 1, 

2, 3, 4, 5 T. Rysunek ten zawiera punkty oszacowane na podstawie pomiarów dwóch serii 

M(H). Dla wszystkich pięciu pól zmiana entropii ΔS jest wyraźnie widoczna przy czym jej 

maksymalna wartość została osiągnięta dla μ0ΔH= 5 T i jest równa 6,20 J/molK. Maksimum 

entropii odpowiada temperaturze T= 14,17 K, która jest bliska wartości TC.  
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Rys. 6.41 Temperaturowa zależność izotermicznej zmiany entropii magnetycznej w Ni2(pirazol)Nb uzyskana dla 

μ0ΔH= 1, 2, 3, 4 i 5 T. 

W celu wyznaczenia wartości ΔTad,max dla próbki Ni2(pirazol)Nb wykorzystano pomiar ciepła 

właściwego wykonany dla związku Mn2(pydz)Nb (Rys. 6.10a). Wartość ciepła właściwego i 

zmiana entropii w temperaturze T=13,4 K wynoszą odpowiednio Cp= 25 J/molK 

i ΔS= 6,2 J/molK, a zatem maksymalna wartość zmiany temperatury adiabatycznej ΔTad,max 

dla związku Ni2(pirazol)Nb jest równa: ΔTad,max(T=13,4 K, μ0ΔH=5T)≈3,4 K. Dla związku 

Ni2(pirazol)Nb, w którym występuje oddziaływanie pomiędzy dwoma centrami Ni(II) o 

spinie 1 i jednym Nb(IV) o spinie 1/2, maksymalna wartość entropii magnetycznej wynosi: 

Smax= Rln(2∙3
2
)= 24 J/molK. Zatem stosunek maksymalnej zmiany entropii spowodowanej 

polem magnetycznym do maksymalnej wartości entropii magnetycznej wynosi: 

ΔSmax(T= 13,4 K, μ0ΔH= 5 T)/Smax=26%. 

6.5 Podsumowanie własności związków oktacyjankowych 

Powyższy rozdział zawiera wyniki pomiarów magnetycznych, skalowanie podatności 

zmiennoprądowej i magnetyzacji spontanicznej oraz badanie efektu magnetokalorycznego dla 

związków na bazie oktacyjanków metali przejściowych. Przedmiotem badań były trzy próbki 

z manganem różniące się typem ligandu mostkującego: Mn2(pydz)Nb, Mn2(imH)Nb, 

Mn2(pirazol)Nb oraz jedna z innym metalem 3d ‒ niklem, ale z tym samym ligandem: 

Ni2(pirazol)Nb.  

 

Najważniejsze wnioski wynikające z tej części pracy to: 

 

 Zarówno wybór ligandu mostkującego jak i metalu 3d mają wyraźny wpływ na 

własności magnetyczne badanych substancji. Stosowanie odpowiednich ligandów 

determinuje geometrię sieci krystalicznej: odległości między centrami metalicznymi 

oraz wartości kątów M–CN–M’. Przejawia się to przede wszystkim w wartości 

temperatury krytycznej oraz temperatury Weissa, jak również ma odzwierciedlenie w 

wartości wykładników krytycznych wyznaczonych w pobliżu przejścia fazowego 

poszczególnych związków. Tabela 11 zawiera zestawienie najważniejszych 

parametrów oddziaływania magnetycznego wyznaczonych dla badanych substancji. 
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Tabela 11 Najważniejsze parametry opisujące własności magnetyczne Mn2(L)Nb i Ni2(L)Nb. 

 

 Mn2(imH)Nb Mn2(pydz)Nb 
Mn2(pirazol)N

b 
Ni2(pirazol)Nb 

TC [K] 25,4 43 23,8 13,4 

C [emuK/mol] 6,8 6,55 6,28 3,30 
θ [K] 32 52 32,08 22,02 

γ
–
 1 0,97 1,04 1,35 

γ
+ 

1 1,17 1,26 1,35 
γ (klasyczne) 1,05 1,18 1,24 1,21 

βMT 0,44 0,36 0,316 0,32 

βSM 0,42 0,5 0,4 0,33 

 

Podane w tabeli wykładniki krytyczne γ, otrzymane na podstawie skalowania podatności 

wg Carre‒ Souletie oznaczono jako: γ
+ 

i γ
–
, przy czym γ

 –
 jest wykładnikiem związanym z 

fazą uporządkowaną, natomiast γ
+ 

z fazą nieuporządkowaną. Wykładniki krytyczne β 

wyznaczono poprzez dopasowanie zależności z równania (6.1) do danych eksperymentalnych 

w postaci krzywych M(T) (βMT) i temperaturowych zależności spontanicznego 

namagnesowania (βSM), przy założeniu w obu przypadkach stałej wartości parametru αS= 3/2. 

 

 Charakterystyczną cechą badanych materiałów są niskie wartości wykładników γ, 

otrzymane zarówno z klasycznego jak i zaproponowanego przez Carre‒ Souletie 

skalowania podatności. Wartości γ bliskie 1– typowe dla modelu pola średniego oraz 

szeroki zakres temperatury w którym może być przeprowadzone skalowanie 

podatności, związane są najprawdopodobniej z małą gęstością próbki i długą ścieżką 

oddziaływania pomiędzy momentami magnetycznymi. 

 

 Wspólną własnością wszystkich próbek oktacyjanowych prezentowanych w niniejszej 

rozprawie jest bardzo ostre przejście fazowe i duża wartość podatności AC, dzięki 

czemu możliwy był pomiar efektu magnetokalorycznego. Uzyskane wartości skoku 

entropii w okolicy punktu krytycznego dla wszystkich próbek mają podobny 

charakter, co pokazuje Rys. 6.42. Największą wartość ΔS zaobserwowano dla 

Mn2(imH)Nb, która dla pola μ0ΔH= 5 T i temperatury T= 23,8 K wyniosła 

ΔS= 7,12 J/molK=10,3 J/kgK (Rys. 6.20). Jest ona porównywalna do wartości 

osiąganej dla gadolinu‒ prototypowego materiału wykazującego MCE w temperaturze 

pokojowej dla którego: ΔS(T= 294K, μ0ΔH= 5 T)= 9,8 J/kgK [111]. Dla związku 

Mn2(pydz)Nb wyznaczono również zmianę temperatury adiabatycznej, która dla pola 

μ0ΔH= 5 T jest równa zaledwie 1,5 K (Rys.6.10b), jednak i tak jest ona większa niż 

obserwowana dla analogów błękitu pruskiego [28]. 

 

 Duża wartość skoku entropii otrzymana dla Ni2(pirazol)Nb (Rys.6.41) dowodzi, że na 

efekt magnetokaloryczny ma wpływ nie tylko wartość momentów magnetycznych, ale 

również typ sprzężenia pomiędzy siecią wspomnianych momentów. Niższą wartość 

spinu jonu Ni
II
 (s=1) w porównaniu do Mn

II
 (s=5/2) rekompensuje ferromagnetyczny 

charakter oddziaływania pomiędzy momentami Ni
II
 i Nb

IV
. 
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Rys. 6.42 Zmiana entropii magnetycznej uzyskana dla związków na bazie oktacyjanku niobu (μ0ΔH=1T). 
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Podsumowanie i wnioski końcowe 

Wyniki badań prezentowane w niniejszej rozprawie uzyskano dla magnetyków 

molekularnych na bazie heksa‒ i oktacyjanków metali przejściowych. Badania prowadzone 

dla analogów błękitu pruskiego koncentrowały się na wytwarzaniu i charakteryzacji 

materiałów w postaci cienkich warstw. Technikami stosowanymi do tworzenia układów 

cienkowarstwowych na bazie heksacyjanków metali przejściowych były: technika 

Langmuir‒ Blogdett, elektrochemiczna redukcja oraz metoda zwana depozycją „warstwa po 

warstwie”. Próbki uzyskane dzięki tym technikom ujawniły szereg ciekawych i dotąd nie 

obserwowanych własności. 

Powodzeniem zakończyła się próba wyhodowania kryształów Ni3[Cr(CN)6]2 na 

powierzchni rozdziału faz: woda‒ powietrze oraz ich późniejszy transfer na podłoże stałe. 

Potwierdziły to pomiary TEM, AFM oraz  spektroskopia UV‒ Vis i IR. 

Otrzymane metodą „warstwa po warstwie” próbki: Ni3[Cr(CN)6]2 oraz Ni3[Fe(CN)6]2 

różnią się nie tylko własnościami magnetycznymi, ale także morfologią powierzchni. 

Szczególnie ciekawe okazało się jednak porównanie próbek Ni3[Cr(CN)6]2 otrzymanych 

metodą LB i WW, dla których zaobserwowano odmienny przebieg zależności temperaturowej 

χ’ oraz różne parametry pętli histerezy. Różnice te związane są z różną grubością i morfologią 

warstw. Wolniejszy wzrost χ’ próbki LB dla T<TC świadczy o silniejszej anizotropii, 

powodowanej prawdopodobnie oddziaływaniem z podłożem, co znajduje też potwierdzenie w 

wyższej wartości pola koercji. Natomiast własności filmu otrzymanego metodą „warstwa po 

warstwie” o budowie zawierającej duże nanokryształy nie mają cech próbki 

cienkowarstwowej i są zbliżone własności tradycyjnych próbek polikrystalicznych.  

W przypadku próbek uzyskanych techniką LB oraz WW dużym problemem okazało się 

bezpośrednie wyznaczenie masy otrzymanych związków ze względu na znikomą ilość 

materiału zdeponowanego na podłożu. Stechiometrię związków ustalono przez pomiary 

mikroanalityczne, co pozwoliło na wyznaczenie masy molowej substancji. Masę próbek 

oszacowano na podstawie wartości nasycenia namagnesowania co uniemożliwiło ilościową 

analizę oddziaływania magnetycznego i podatności magnetycznej.  

Metoda elektrochemicznej redukcji pozwoliła na syntezę trzech związków z rodziny 

(FexCr1‒x)3[Cr(CN)6]2, których własności silnie zależą od wartości parametru x oraz 

potencjału redukcji. Już na etapie syntezy zaobserwowano różnice w kinetyce reakcji: 

tworzenie warstw z mniejszą zawartością Fe przebiegało szybciej tzn. dla tych samych 

czasów depozycji próbki z x≠0 okazały sie cieńsze niż te z x=0. Wartość x wpływa też 

znacząco na własności absorpcyjne próbek, zarówno w zakresie promieniowania widzialnego 

i ultrafioletu jak i podczerwieni. Wraz ze zwiększaniem wartości x zaobserwowano 

przesuwanie pasma w zakresie UV‒ Vis z obszaru ultrafioletu w stronę mniejszych energii. 

Wzrost x skutkuje także przesuwaniem pasma związanego z draniami rozciągającymi 

mostków cyjanowych od 2187 cm
‒1

 (x= 0) poprzez 2181 cm
‒1

 (x= 0,2), do 2165 cm
‒1

 (x= 1). 

Pomiary AFM dowiodły, że powierzchnia wszystkich próbek uzyskanych na drodze 
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elektroredukcji charakteryzuje się występowaniem piramidalnych kryształów, których 

rozmiar wzrasta wraz z wydłużaniem czasu elektrosyntezy. Przekłada się to również na 

szorstkość powierzchni warstw. Największe różnice pomiędzy omawianymi związkami 

ujawniły pomiary magnetyczne, w których zaobserwowano ogromne różnice pomiędzy 

wartościami temperatur krytycznych. Temperatura porządkowania momentów 

magnetycznych dla Fe3[Cr(CN)6]2 wynosi zaledwie 26 K, podczas gdy wzrost zawartości Cr
2+

 

w strukturze związku (x= 0,3) skutkuje podniesieniem TC do wartości 200 K. Zaobserwowano 

również, że w zależności od wartości x występuje inne oddziaływanie pomiędzy momentami 

magnetycznymi jonów metalicznych Fe
2+

, Cr
2+

 i Cr
3+

. O ile w Fe3[Cr(CN)6]2 dominuje 

oddziaływanie ferromagnetyczne, w Cr3[Cr(CN)6]2∙15H2O spiny mają tendencję do 

przyjmowania konfiguracji antyrównoległej.  

Pomiary MOKE wykonane dla Fe3[Cr(CN)6]2 ujawniły niespotykane dotąd zjawisko 

polegające na obserwacji pętli histerezy w temperaturach znacznie przewyższających TC 

zmierzone w tradycyjnych pomiarach magnetycznych. Zastosowanie w pomiarach 

magnetooptycznych laserów o różnej długości fali, pomiary magnetyczne z sondą optyczną 

oraz spektroskopia Ramana, wykluczyły zjawisko fotomagnetyzmu jako odpowiedzialne za 

ten efekt. W chwili obecnej nie ma jeszcze jednoznacznego wytłumaczenia tego zjawiska, ale 

podejrzewa się, że może mieć ono związek z własnościami powierzchni próbki, a mianowicie 

występowaniem utlenionych jonów Fe
3+

. Wcześniejsze badania prowadzone w grupie prof. 

Coronado oraz podobieństwo konfiguracji elektronowej Fe
3+

 i Mn
2+

 pozwalają przypuszczać, 

że jest to wiarygodne wytłumaczenie. 

Występowanie efektu fotomagnetycznego stwierdzono dla związku 

(Fe0,3Cr0,7)3[Cr(CN)6]2, który oświetlony światłem czerwonym wykazuje ujemną 

magnetyzacje oraz punkt kompensacji.  

Najciekawszym zjawiskiem zaobserwowanym dla Cr3[Cr(CN)6]2 podczas pomiarów 

MOKE jest silna zależność pola koercji od wielkości cząstek na powierzchni próbki. HC 

wyraźnie rośnie gdy rozmiar kryształów na powierzchni maleje.  

Na podstawie porównania wyników pomiaru podatności zmiennoprądowej dla 

wszystkich próbek analogów błękitu pruskiego, doszukano się zależności pomiędzy wartością 

podatności AC i wymiarami warstw: wraz ze zmniejszaniem grubości filmu zaobserwowano 

wzrost sygnału podatności. Najwyższą wartość podatności χ’ uzyskano dla filmu LB: 

Ni3[Cr(CN)6]2 (40 ML) wynoszącą 2200 emu/mol. Dla warstwy Ni3[Cr(CN)6]2 (150 ML) 

uzyskanej metodą WW maksymalna wartość podatności χ’ wyniosła 800 emu/mol. Natomiast 

dla najgrubszego filmu (Fe0,3Cr0,7)3[Cr(CN)6]2 wytworzonego techniką elektrochemiczną o 

grubości 7μm, χ’ osiąga jedynie 35 emu/mol. 

 

W drugiej części rozprawy zaprezentowano analizę własności magnetycznych 

i magnetokalorycznych wybranych substancji z rodziny M
II

‒L‒[Nb
IV

(CN)8]
4‒

, czyli 

organiczno‒ nieorganicznych hybrydowych sieci trójwymiarowych Zaobserwowano tu przede 

wszystkim wyraźny wpływ ligandów L na własności magnetyczne badanych substancji. 

Wynika to z własności strukturalnych rozważanych materiałów: stosowanie różnych ligandów 

determinuje inny rodzaj struktury charakteryzujący się innymi wartościami odległości 

pomiędzy centrami metalicznymi oraz kątami M‒CN‒M’. Wśród związków Mn2(L)Nb 

najwyższą temperaturę krytyczną uzyskano dla L= pydz (43K), a najniższą dla L= pirazol 

(23,8 K). Wszystkie prezentowane substancje Mn2(L)Nb są miękkimi ferrimagnetykami z 

zerową koercją, natomiast Ni2(L)Nb jest ferromagnetykiem z najniższą temperaturą 

TC= 13,4 K. 

Skalowanie podatności AC zarówno klasyczne jak i zmodyfikowane przez Carre i 

Souletie wykazało, że związki te można przyporządkować do różnych klas uniwersalności: 

Mn2(imH)Nb odpowiada modelowi pola średniego, natomiast wykładniki krytyczne 
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wyznaczone dla Mn2(pydz)Nb i Mn2(pirazol)Nb najbardziej pasują do tych przypisanych 

modelowi Isinga 3D, zaś w przypadku Ni2(pirazol)Nb do trójwymiarowego modelu XY. 

Charakterystyczną cechą badanych materiałów są niskie wartości wykładników γ. Wartości γ 

bliskie 1– typowe dla modelu pola średniego oraz szeroki zakres temperatury w którym może 

być przeprowadzone skalowanie podatności, związane są najprawdopodobniej z małą 

gęstością próbki i długą ścieżką oddziaływania pomiędzy momentami magnetycznymi. 

Pomiary podatności zmiennoprądowej wykonane dla omawianych związków, wykazały, 

że charakteryzują się one dużą wartością podatności oraz niezwykle ostrym przejściem 

z wysokotemperaturowej fazy paramagnetycznej do niskotemperaturowego stanu 

uporządkowanego magnetycznie, co jest zjawiskiem rzadko spotykanym w związkach 

molekularnych. Efekt magnetokaloryczny może być obserwowany tylko dla substancji 

charakteryzujących się takim właśnie przejściem, dlatego związki te zostały 

wyselekcjonowane do tego typu pomiarów. Jako technikę pomiaru MCE wybrano pomiar  

szeregu krzywych namagnesowania M(H) w szerokim zakresie temperatur: powyżej i poniżej 

przejścia fazowego. Uzyskane wartości skoku entropii w okolicy punktu krytycznego dla 

wszystkich próbek mają podobny charakter (Rys. 6.42). Największą wartość ΔS 

zaobserwowano dla Mn2(imH)Nb, która dla zmiany pola μ0ΔH= 5 T i temperatury T= 23,8 K 

wyniosła ΔS= 7,12 J/molK=10,3 J/kgK. Jest ona porównywalna do wartości osiąganej dla 

gadolinu‒ prototypowego materiału wykazującego MCE w temperaturze pokojowej dla 

którego: ΔS(T= 294K, μ0ΔH= 5 T)= 9,8 J/kgK. Dla związku Mn2(pydz)Nb wyznaczono 

również zmianę temperatury adiabatycznej, która dla pola μ0ΔH= 5 T jest równa zaledwie 

1,5 K, jednak i tak jest ona większa niż obserwowana dla analogów błękitu pruskiego [27]. 

Prezentowane w niniejszej pracy badania MCE stanowią pierwszy krok w poszukiwaniu 

magnetycznych materiałów molekularnych charakteryzujących się występowaniem tego 

zjawiska w wyższych temperaturach. Ponieważ związki Mn2(imH)Nb oraz Mn2(pydz)Nb to 

przykłady „gąbek magnetycznych”, w których temperatura TC wzrasta na skutek usuwania 

wody z sieci krystalicznej, stanowią one bardzo ciekawe kandydatury do dalszej analizy 

własności magnetokalorycznych. 

Przytoczone w niniejszej rozprawie wyniki badań wskazują, że heksa‒ i oktacyjanki 

metali przejściowych to substancje, które można uznać za obiecujące materiały dla przyszłych 

zastosowań. Wiele ciekawych własności charakteryzujących heksacyjanki jest już dobrze 

znanych i zbadanych, ale możliwość syntezy analogów błękitu pruskiego w postaci cienkich 

warstw metodami chemicznymi otwiera nowy rozdział stosowania tych materiałów w 

nowoczesnej spintronice molekularnej. Z kolei magnetyzm trzywymiarowych sieci 

zbudowanych na bazie oktacyjanometalanów jest bardzo czuły na czynniki zewnętrzne, a ta 

cecha jest źródłem funkcjonalności nowoczesnych materiałów molekularnych. 
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