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Rozdział 1

WPROWADZENIE

1.1 Magnetyki Molekularne i Foto-magnetyzm

Molekularne materiały magnetyczne stanowią nową i szeroką klasę materiałów posiadających

magnetyczne własności. Wykazują one zarówno cechy typowe dla klasycznych magnesów za-

wierających pierwiastki metali przejściowych i ziem rzadkich, jak i różnorodne nowe cechy jak

na przykład mała gęstość, przezroczystość, bio-kompatybilność, możliwość modelowania wła-

sności poprzez odpowiednią preparatykę, rozpuszczalność, elastyczność mechaniczną, własności

charakterystyczne dla półprzewodników i izolatorów, foto-magnetyzm, temperaturowe przejścia

spinowe. Magnetyzm molekularny stanowi bazę do poszukiwania tzw. materiałów funkcjonal-

nych. Stwarza możliwość projektowania nowych materiałów o pożądanych własnościach. Próby

wstawienia nieorganicznych materiałów w środek funkcjonalnych organicznych molekuł oferu-

je wiele możliwości dla rozwoju nowych funkcjonalnych materiałów których własności fizyko-

chemiczne są lepsze niż materiałów konwencjonalnych.

Większość z odkrytych do tej pory magnetycznych materiałów molekularnych porządkuje się

magnetycznie w temperaturach dużo niższych od temperatury pokojowej. Dlatego jednym

z głównych wyzwań w nauce o materiałach molekularnych stało się zaprojektowanie molekular-

nych związków wykazujących spontaniczne namagnesowanie z wysoką temperaturą krytyczną.

Przykładem związku o wysokiej temperaturze krytycznej TC jest

V(TCNE)2 · 1/2CH2Cl2 (TCNE = C2(CN)4; tetracyjanoetylen),TC ≈ 400K [1]

jest to jednocześnie najwyższa TC wśród magnetyków molekularnych. Inny przykład to analogi

błękitu pruskiego

V[Cr(CN)6]0.86 · 2.8H2O,TC = 315K [2, 3]; [Cr2.12(CN)6] · 2.8H2O,TC = 270K [4];

[Cr5(CN)12] · 10H2O,TC = 240K [5]; (Et4N)1.25Mn0.5[V(CN)5] · 2H2O

(Et = C2H5OH),TC = 230K [6]
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WPROWADZENIE

Dla otrzymania wysokiej temperatury krytycznej niezbędne są silne oddziaływania magnetyczne

w trzech wymiarach, podczas gdy powszechną cechą nowych magnetyków jest niska wymiaro-

wość związana z małym udziałem wiązań kowalencyjnych w substancjach molekularnych. Po-

wyższa cecha, mimo że niesprzyjająca wysokim temperaturom uporządkowania magnetycznego

okazała się jednak użyteczna, ponieważ dzięki odpowiednim metodom preparatyki chemicznej

możliwa stała się synteza dwu-, jedno- i zero- wymiarowych materiałów molekularnych, czyli

nanomateriałów, które obecnie również są przedmiotem intensywnych badań [7, 8, 9, 10, 11].

Celem obecnych badań jest nie tylko poprawienie własności magnetycznych, ale także osią-

gnięcie nowych które nie zostały wcześniej uzyskane w materiałach magnetycznych. Jednym

z celów badań w tym kierunku jest odkrycie magnesów, których własności magnetyczne mo-

gą być kontrolowane (sterowane) przez zewnętrzną stymulację (zewnętrzne bodźce). Jednym

z takich zewnętrznych bodźców jest światło. Efekty magnetyczne związane z udziałem światła

stanowią dział magnetyzmu zwany Foto-magnetyzmem. Foto-magnetyzm zajmuje się wszel-

kimi zmianami własności magnetycznych, jakie zachodzą pod wpływem światła: fotoelektrony

w półprzewodnikach, optyczny transfer elektronów w izolatorach, foto-indukowane defekty, foto-

indukowane stany o długim czasie życia. Efekty foto-magnetyczne mogą być odwracalne oraz

nieodwracalne.

Od odkrycia pierwszych fotoczułych magnetycznych związków molekularnych, których magne-

tyzacja może być kontrolowana światłem, innymi słowy, związków które posiadają własności

foto-indukowanego magnetyzmu, materiałom tym zaczęto poświęcać coraz większą uwagę. Jest

to motywowane możliwym wykorzystaniem ich do produkcji pamięci magnetycznych o dużej gę-

stości zapisu. Użycie światła jako czynnika stymulującego własności magnetyczne ma tą zaletę,

że światło pozwala wywierać wpływ z największą szybkością i dużą rozdzielczością [12, 13].

Pierwszymi fotoczułymi magnetycznymi związkami molekularnymi były odkryte w 1996 roku

przez Sato i Hashimoto związki cyjankowe z kobaltem i żelazem [14]. Są to analogi błękitu

pruskiego. Po ukazaniu się pracy Sato i Hashimoto w dużym tempie odkrywano i badano wiele

innych molekularnych materiałów magnetycznych których własności magnetyczne można było

kontrolować światłem. Mimo że efekty wywołane światłem były odwracalne, większość z ob-

serwowanych zjawisk zostało zaobserwowanych tylko w niskich temperaturach. Obecnie znane

są również materiały metalo-organiczne wykazujące zjawisko foto-magnetyzmu w temperaturze

pokojowej a nawet wyższej.

Kontrolowany foto-magnetyzm polega na zmianie stopnia utlenienia magnetycznej części związ-

ku magnetyka molekularnego, biorącej udział w oddziaływaniu magnetycznym, tj. metalu przej-

ściowego bądź części organicznej, pod wpływem oświetlania. Zatem zachodzi zmiana stanu

spinowego elektronów materiału magnetycznego i tym samym zmiana jego cech magnetycz-

nych. Bistabilność stanów elektronowych jest konieczna do otrzymania permanentnej foto-
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1.1 Magnetyki Molekularne i Foto-magnetyzm

indukowanej magnetyzacji. Aby utrzymać foto-wyprodukowany stan nawet po zaprzestaniu

naświetlania potrzebna jest wysoka bariera potencjału pomiędzy tamtymi dwoma stanami, ja-

ka powstaje dzięki mocnemu sprzężeniu elektron-sieć.

Magnetyczno-optyczne efekty są używane w różnych opto-elektronicznych urządzeniach takich

jak optyczne pamięci, optyczne izolatory itp. Innym przykładem magneto-optycznych efektów,

poza wspomnianymi foto-magnetycznymi efektami, jest efekt Faradaya, który jest obserwowa-

ny gdy liniowo spolaryzowane światło jest propagowane przez magnetycznie uporządkowane

materiały, czy nieliniowy magnetooptyczny efekt.

Od początku badań nad magnetyzmem molekularnym otrzymano różne magnesy których po-

działu można dokonać ze względu na rodzaj orbitali na których znajdują się oddziałujące spiny.

Stosując to kryterium magnetyki molekularne dzielą się na:

� związki bimetaliczne – oddziałujące spiny pochodzą od niesparowanych elektronów ulo-

kowanych na orbitalach typu d jonów metali

� związki metalo-organiczne – oddziaływania spinów niesparowanych elektronów ulokowa-

nych na orbitalach typu d oraz p

� związki organiczne – oddziałują spiny niesparowanych elektronów ulokowanych na orbi-

talach typu p

Przykładem związków bimetalicznych są:

� związek MnIICuII(pbaOH)(H2O)3 (pba = 2− hydroxy − 1, 3− propanediylbis(oxamato))

porządkujący się ferrimagnetycznie poniżej temperatury TC = 4.6K [15]

� seria związków [MII(CrIII(ox)3)] (ox = oxalato; (O2C− CO2)2−,MII = FeII,CoII,CuII) [16]

� związki oktacyjano-metaliczne z jonami kompleksowymi [M(CN)8]n−(M = Mo,W itp) np.

związki klastrowe: {MnII9 [MoV(CN)8]6 · 24CH3OH} · 5CH3OH · 2H2O [11];

czy zbudowane z łańcuchów: [CuII(tetraethylenepentaamineH2)]2[WIV(CN)8]2 · 5H2O [10];

� związki heksacyjano-metaliczne zbudowane w oparciu o jony [M(CN)6]n−(M = Fe,Cr itp),

czyli analogi błękitu pruskiego, przykładem są Na0.4Co1.3[Fe(CN6)] · 5H2O;

K0.4Co1.3[Fe(CN)6] · 5H2O [17]

Natomiast przykładem związków metalo-organicznych są:

� [Mn(R)4TPP][TCNE] · solvent (R = OC12H25,F,CN)

(TPP = tetraphenylporphyrin, TCNE = tetracyjanoetylen) [18]

9



WPROWADZENIE

� sól jonowa [Fe(Cp∗)2]• + [TCNE] (Cp∗ = C5(CH3)5; pentamethylcyclopentadienide)

(TCNE = (NC)2C = C(CN)2); tetracyjanoetylen) wykazująca przejście ferromagnetyczne

w temperaturze TC = 4.8K [19]

� wspomniany wyżej V(TCNE)2 · 1/2CH2CL2, TC ≈ 400K [1]

Przykład związków w których oddziaływania magnetyczne zachodzą między częściami orga-

nicznymi

� p− nitrophenyl nitronyl nitroxide (p− NPNN, C13H16N4O3), TC = 0.6K [20]

� C60(TDAE)x(TDAE = tetrakis(dimethylamino)ethylene),TC = 16.1K [21]

Zalety magnesów molekularnych w porównaniu do magnesów klasycznych (metale, tlenki me-

tali) są następujące: w magnesach molekularnych można dokonywać wyboru źródeł spinu, od-

działujące spiny mogą pochodzić od metali przejściowych bądź od organicznych rodników, oraz

można dokonywać wyboru koordynujących ligandów. Dla klasycznych magnesów (tlenki meta-

li) teoretyczne przewidywanie otrzymania nowych magnesów jest trudne. Jednym z głównych

powodów jest obecność różnego rodzaju oddziaływań superwymiennych pomiędzy wieloma źró-

dłami spinowymi. Ponadto podstawienie któregoś jonu metalu często powoduje strukturalne

dystorsje, ponieważ są one położone w wąskich przestrzeniach pomiędzy ciasno upakowanymi

jonami tlenu. Tych problemów nie ma w przypadku magnesów molekularnych. Nie ma znie-

kształceń struktury krystalicznej nawet w przypadku podstawienia jonu metalu. Oddziaływania

superwymienne zachodzą jedynie pomiędzy najbliższymi sąsiadami, wkład pochodzący od kolej-

nych sąsiadów może być pominięty ze względu na dużą odległość między spinowymi źródłami.

To powoduje że teoretyczne projektowanie własności magnesów molekularnych jest bardziej

użyteczne niż magnesów klasycznych. Projektując magnesy molekularne istotne są dwie rzeczy:

� jakiego rodzaju źródła spinowe oraz ligandy są wybierane jako bloki budulcowe

� w jaki sposób bloki budulcowe są zmontowane biorąc pod uwagę wymiarowość (1-, 2-,

3-D) ich sieci oraz oddziaływania wymienne pomiędzy ich źródłami spinowymi.

Stąd analogi błękitu pruskiego stanowią atrakcyjną klasę magnesów molekularnych, ponieważ

elementy budulcowe tych związków, tj. jony kompleksowe [A(CN)6]n−(A = Fe,Cr) oraz jony me-

taliczne B(B = Fe) mogą być zmontowane w różny sposób. Ostatnio jednak równie dużą uwagę

przyciągają materiały zbudowane w oparciu o inne jony kompleksowe [M(CN)8]n−(M = Mo,W),

które mogą formować różne przestrzenne konfiguracje w zależności od chemicznego otoczenia,

jak np. (D4h) (ang. square antiprism), (D2d) (ang. dodecahedron) i (C2v) (ang. bicapped tri-

gonal prism). Związki te mogą formować zarówno struktury zero- (0-D) [22, 11, 23], jedno-

(1-D) [10, 9], dwu- (2-D) [24, 8, 7] oraz trzywymiarowe (3-D) [25, 26]. Ponadto mogą formować
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1.1 Magnetyki Molekularne i Foto-magnetyzm

różne stany walencyjne na przykład MoIV/V,WIV/V. Co więcej, podobnie jak analogi błękitu

pruskiego wykazują zjawisko foto-indukowanej magnetyzacji.

Oddziaływania pomiędzy jonami magnetycznymi w związku kompleksowym można rozważyć

na przykładzie błękitu pruskiego i jego analogów. Oryginalny błękit pruski ma wzór che-

miczny FeIII4 [FeII(CN)6]3 · 14H2O. Został odkryty w 1704 roku przez niemieckiego handlarza

tekstyliami M. Diesbach’a, który nie był świadomy jego własności magnetycznych. Ponie-

waż związek ten charakteryzuje się niebieskim kolorem pierwotnie był używany jako mate-

riał barwiący, jednak atrakcyjność błękitu pruskiego leży nie tylko w jego optycznych własno-

ściach ale przede wszystkim we własnościach magnetycznych. Oryginalny błękit pruski wyka-

zuje długozasięgowe uporządkowanie ferromagnetyczne w temperaturze krytycznej TC = 5.6K

[27]. Podstawienie FeIII i FeII innymi jonami 3d M1 i M2 prowadzi do dużej rodziny związków

AM1[M2(CN)6] · xH2O o strukturze kubicznej FCC, gdzie [M2(CN)6] ulokowane są w wierz-

chołkach oraz na środkach ścian, a M1 w położeniach oktaedrycznych. A jest dodatkowym

niemagnetycznym jonem zapewniającym zerowy ładunek komórki elementarnej, który może

zajmować część położeń tetraedrycznych w strukturze kubicznej.

Magnetyczne sprzężenie pomiędzy jonami metali w analogach błękitu pruskiego opisane jest

mechanizmem oddziaływań nadwymiennych przenoszonych przez ligandy CN. Mechanizm od-

działywań nadwymiennych rozważany jest biorąc pod uwagę kąt wiązania i symetrię orbitali

jonów metalicznych i ligandu. Wkład w oddziaływania nadwymienne wnoszą dwa mechanizmy

(rys. 1.1):

� mechanizm kinetycznej wymiany JKE

� mechanizm potencjalnej wymiany JPE

Oddziaływanie kinetyczne przenoszone jest poprzez nałożone na siebie orbitale, które w ten

sposób tworzą ścieżkę łączącą dwa oddziałujące magnetycznie orbitale jonów metalicznych.

Jest to z natury oddziaływanie antyferromagnetyczne, co jest konsekwencją zasady Pauliego,

z której wynika że dwa spiny oddziałujące poprzez wspólne wiązanie kowalentne porządkują

się antyrównolegle. Oddziaływanie potencjalne zachodzi pomiędzy ortogonalnymi magnetycz-

nymi orbitalami o porównywalnej energii. W tym przypadku, zgodnie z regułami Hunda, spiny

układają się równolegle, prowadząc do uporządkowania ferromagnetycznego.

Opierając się na symetrii orbitali magnetycznych można zatem wnioskować czy oddziaływanie

nadwymienne między orbitalami jonów metali jest kinetyczne czy potencjalne. Kiedy orbita-

le magnetyczne metali mają taką samą symetrię oddziaływanie nadwymienne jest kinetyczne,

natomiast kiedy mają różne symetrie oddziaływanie nadwymienne jest potencjalne. Całkowi-

te oddziaływanie nadwymienne jest sumą wszystkich oddziaływań jakie zachodzą pomiędzy

orbitalami jonów metali przejściowych.
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WPROWADZENIE

Rysunek 1.1: Dwa podstawowe mechanizmy oddziaływania nadwymiennego pomiędzy jonami

AII i BIII połączonymi poprzez mostek cyjanowy. Mechanizm kinetyczny JKE − dyz || pz || d′yz;

mechanizm potencjalny JPE − dyz || pz ⊥ px || d′yz. Oddziaływanie nadwymienne JAB między

jonami A i B jest superpozycją wkładów pochodzących od mechanizmu kinetycznego i poten-

cjalnego.

W przypadku analogów błękitu pruskiego, paramagnetyczny jon metalu przejściowego otoczony

jest sześcioma ligandami. Pięciokrotnie zdegenerowany poziom d tych jonów wskutek krysta-

licznego pola ligandów o symetrii oktaedru ulega rozszczepieniu na dwa poziomy: niżej położony

trójkrotnie zdegenerowany, któremu przyporządkowane są orbitale dxy, dxz i dyz oraz wyżej po-

łożony dwukrotnie zdegenerowany poziom, któremu przyporządkowane są orbitale oznaczone

przez dx2−y2 i d3z2−r2 . Rozszczepienie nie zmienia położenia ”środka ciężkości”. W teorii związ-

ków kompleksowych stosuje się dla zdegenerowanych w ten sposób poziomów specjalne ozna-

czenia wzięte z teorii grup. Poziomy dwukrotnie zdegenerowane oznacza się literą e, a poziomy

trójkrotnie zdegenerowane literą t. W zależności od tego czy funkcja falowa przyporządkowana

danemu poziomowi jest symetryczna, czy też antysymetryczna względem inwersji, odpowiedni

symbol zaopatrujemy we wskaźnik g lub u. Jeśli natomiast dla danej symetrii występują dwa

różne poziomy, z których każdy jest np. trzykrotnie zdegenerowany, a odpowiadające im funk-

cje falowe są np. symetryczne względem inwersji, to dodajemy jeszcze jeden wskaźnik liczbowy

i jeden z tych poziomów oznaczamy t1g, a drugi t2g. Poziomy uzyskane w wyniku omówionego

rozszczepienia pięciokrotnie zdegenerowanego poziomu d, w polu o symetrii oktaedru wykazują

symetrię, którą odpowiednio oznaczamy symbolami t2g (poziom niższy) i eg (poziom wyższy).

Ogólnie można powiedzieć, że każdy poziom, któremu odpowiadają orbitale d lub s musi mieć

wskaźnik g, gdyż są to orbitale symetryczne względem inwersji. Wskaźnik u mają natomiast
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1.1 Magnetyki Molekularne i Foto-magnetyzm

poziomy, którym odpowiadają orbitale typu p.

Jako przykład można rozważyć związek AIIy [CrIII(CN)6] gdzie wszystkie trzy elektrony jonu

CrIII ulokowane są na trójkrotnie zdegenerowanym poziomie t32g. Jego całkowity spin wyno-

si S = 3/2. Jeżeli wszystkie orbitale magnetyczne jonu AII mają symetrię eg wówczas ścieżka

wzdłuż nakładających się orbitali zostanie przerwana ponieważ orbitale tych jonów są ortogo-

nalne, nie nakładają się. W tej sytuacji dominują oddziaływania nadwymienne o charakterze

potencjalnym, prowadzące do ferromagnetycznego oddziaływania między CrIII i AII.

W związku CsINiII[CrIII(CN)6] z jonem NiII występującym w stanie wysokospinowym o kon-

figuracji elektronowej (t62ge
2
g, SNi = 1) pomiędzy jonami CrIII i NiII występują oddziaływania

ferromagnetyczne [28].

Jeżeli wszystkie orbitale magnetyczne jonu AII mają symetrię t2g powstanie ścieżka pomiędzy

nakładającymi się orbitalami tych jonów prowadząc do antyferromagnetycznych oddziaływań.

Natomiast jeżeli elektrony jonu AII będą znajdować się zarówno na trójkrotnie zdegenerowanym

poziomie t2g oraz dwukrotnie zdegenerowanym poziomie eg wówczas całkowite oddziaływanie

nadwymienne pomiędzy tymi jonami będzie sumą oddziaływań o charakterze potencjalnym

(JPE > 0) i kinetycznym (JKE < 0). Zwykle |JKE| > |JPE|.

W związku CsIMnII[CrIII(CN)6] z jonem MnII występującym w stanie wysokospinowym

(t32ge
2
g, SMn = 5/2) oddziaływanie pomiędzy tymi jonami z uwagi na to że oddziaływanie o

charakterze kinetycznym dominuje nad potencjalnym |JKE| > |JPE| jest antyferromagnetycz-

ne i związek ten jest ferrimagnetykiem [29].

W ten sposób poprzez dobór odpowiednich jonów metalicznych z orbitalami o żądanej symetrii

można łatwo projektować charakter oddziaływań wymiennych danego magnetyka i w ten sposób

projektować funkcjonalne magnesy.

Zjawisko foto-indukowanej magnetyzacji jest jednym z największych odkryć w fizyce magnetycz-

nych materiałów molekularnych. Efekty foto-magnetyczne, które związane są z konwersją niski

spin (ang. LS – low spin)⇐⇒wysoki spin (ang. HS – high spin), występują dla jonów posiada-

jących 4, 5, 6 lub 7 elektronów na powłoce walencyjnej. Jony posiadające 1, 2 lub 3 elektrony

będą zawsze w stanie wysokiego spinu, podobnie jak jony, które zawierają 8 i 9 elektronów.

Natomiast jony z 10 elektronami na powłoce d całkowicie ją zapełnią i są diamagnetyczne.

W wieloelektronowych atomach elektrony obsadzają poziomy energetyczne pamiętając o re-

gułach Hunda i zakazie Pauliego. Podobnie jest w przypadku kompleksów, przy czym należy

pamiętać o rozszczepieniu poziomów energetycznych w polu krystalicznym ligandów. Trójkrot-

nie zjonizowany tytan w kompleksie [Ti(H2O)6]3+ posiada tylko jeden elektron na powłoce d.

Konfigurację elektronową jonu Ti3+, pomijając elektrony zamkniętych powłok wewnętrznych,

oznacza się jako 3d1 lub po prostu d. W oktaedrycznym polu ligandów, w stanie podstawo-

wym jeden elektron d jonu Ti3+ zajmuje niższy poziom t2g, zatem konfigurację elektronową
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jonu Ti3+ w oktaedrycznym kompleksie można zapisać jako Ti3+(t12ge
0
g). Dzięki rozszczepieniu

energia elektronu d ulega obniżeniu i jest niższa od energii, którą miałby kompleks, gdyby

rozszczepienie nie występowało. W wyniku rozszczepienia poziomu d uzyskuje się dodatkową

stabilizację kompleksu.

Podobna sytuacja występuje, gdy jony posiadają 2 lub 3 elektrony d. Na przykład jon V3+

o konfiguracji d2 ma w kompleksie oktaedrycznym konfigurację V3+(t22ge
0
g), a jon V2+ lub Cr3+

o konfiguracji d3 w polu oktaedrycznym konfigurację (t32ge
0
g). We wszystkich tych przypadkach

zarówno w jonie swobodnym, jak i w kompleksie, zgodnie z regułą Hunda każdy elektron zaj-

muje oddzielny orbital, a spiny wszystkich elektronów są skierowane równolegle.

Nowy problem pojawia się w przypadku jonów posiadających 4 elektrony d, np. Cr2+ lub Mn3+.

W swobodnym jonie każdy z tych elektronów zajmuje inny orbital d, a spiny wszystkich czterech

elektronów są równoległe. W kompleksie istnieją dwie możliwości: albo całkowity spin elektro-

nów nie zmienia się i wówczas występuje konfiguracja (t32ge
1
g), albo wszystkie elektrony znajdują

się na niższym poziomie i wówczas konfiguracja jest (t42ge
0
g). W drugim przypadku dwa elektro-

ny zajmują ten sam orbital, a zatem ich spiny muszą być skierowane antyrównolegle. Przejście

elektronu z poziomu eg na t2g jest tu połączone z jednej strony ze stratą energii wynikającą ze

zmniejszenia się całkowitego spinu, a z drugiej – z zyskiem energii wynikającym stąd, że poziom

t2g leży poniżej poziomu eg.

W zależności od wielkości rozszczepienia ∆, czyli od różnicy energii poziomów eg i t2g, ko-

rzystniejsza może być albo pierwsza, albo druga konfiguracja. Jeśli ∆ jest mała, zysk energii

wynikający z przejścia elektronu z poziomu eg na t2g jest mniejszy niż związana z tym strata

energii spowodowana zmniejszeniem się całkowitego spinu. Korzystniejsza jest wówczas konfi-

guracja (t32ge
1
g). Jeśli natomiast rozszczepienie jest duże, korzystniejsze jest przejście elektronu

na niższy poziom i wówczas występuje konfiguracja (t42ge
0
g).

W związku z tym rozróżnia się kompleksy o wysokim spinie i o niskim spinie. W pierwszych

całkowity spin ma wartość maksymalną, tj. taką samą jak w swobodnym jonie. W drugich

elektrony zajmują najpierw niższy poziom i dopiero po jego zapełnieniu zaczynają obsadzać

poziom wyższy.

Wielkość rozszczepienia, która decyduje o tym czy dany kompleks jest kompleksem o wysokim,

czy też o niskim spinie zależy zarówno od rodzaju jonu centralnego, jak i od ligandów. Ligandy

można uporządkować w tzw. szereg spektrochemiczny:

J−,Br−,Cl−,F−,C2H5OH,H2O,NH3,NO−2 ,CN−. Kolejne ligandy w tym szeregu dają coraz to

większe rozszczepienie zdegenerowanego poziomu d.

Jony metali przejściowych zawierające 5, 6, i 7 elektronów typu d mogą tworzyć, podobnie jak

jony czteroelektronowe, oktaedryczne kompleksy o wysokim i o niskim spinie, o czym wspo-

mniano wcześniej. Na przykład trójwartościowy jon żelaza w kompleksie [FeF6]3− wykazuje
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konfigurację (t32ge
2
g), natomiast jon żelazo-cyjankowy [Fe(CN)6]3− ma konfigurację (t52ge

0
g) i jest

kompleksem niskospinowym. Ligandy CN− dają duże rozszczepienie i z reguły tworzą kom-

pleksy o niskim spinie. Duże rozszczepienie ma dodatkowo tą zaletę ze elektron po przejściu

z podpowłoki t2g na eg np. wskutek dostarczenia energii z zewnątrz, jaka może pochodzić np.

od światła, nie powróci na podpowłokę t2g lecz pozostanie na poziomie eg tworząc metastabilny

stan. Jony chlorowców oraz cząsteczki wody, tworzą zwykle oktaedryczne kompleksy o spinie

wysokim.

Wartość ∆ zależy nie tylko od ligandów, ale tez od jonu centralnego i przedstawia się ją w po-

staci ∆ = δmδl, gdzie δm i δl są wielkościami charakterystycznymi odpowiednio dla jonu metalu

i dla ligandów. Ponieważ przejścia z poziomu niższego na wyższy może odbyć się poprzez ab-

sorpcję światła, zatem z pomiarów spektroskopowych można wyznaczyć wartości ∆. Są one

zwykle zawarte w granicach: 10000cm−1 < ∆ < 30000cm−1. Wynika stąd, ze wiele jonów kom-

pleksowych absorbuje światło w widzialnym zakresie widma.

Wśród oktaedrycznych kompleksów szczególną trwałością powinny wyróżniać się te, których jo-

ny centralne mają możliwie jak najwięcej elektronów na poziomie t2g a jak najmniej na poziomie

eg. W przypadku kompleksów wysokospinowych będą to jony mające 3 lub 8 elektronów d, czyli

jony V2+ i Cr3+ o konfiguracji (t32ge
0
g) oraz Ni2+ o konfiguracji (t62ge

2
g). Jony 2- i 7-elektronowe

dawałyby mniej trwałe kompleksy, ponieważ miałyby odpowiednio o jeden elektron mniej na

niższym poziomie t2g. Natomiast elektrony 4- i 9-elektronowe dawałyby mniej trwałe komplek-

sy, ponieważ miałyby odpowiednio o jeden elektron więcej na wyższym poziomie eg. Podobnie

wśród oktaedrycznych kompleksów o niskim spinie najtrwalsze powinny być kompleksy, któ-

rych jony centralne mają 6 elektronów d, np. jony Fe2+ i Co3+ o konfiguracji (t62ge
0
g). Mniejsza

liczba elektronów jest niekorzystna, gdyż mniej elektronów zajmuje wówczas poziom niższy t2g.

Większa jest również niekorzystna, bo powoduje obsadzenie elektronami poziomu wyższego eg.

Znajomość poziomów energetycznych jonu centralnego w kompleksach o różnej symetrii umoż-

liwia wyprowadzenie jeszcze dalej idących wniosków dotyczących związku miedzy trwałością

kompleksu o określonej symetrii a liczbą elektronów d.

Jako przykład można rozpatrzyć jon Cu2+. Ma on 9 elektronów d. W kompleksie oktaedrycz-

nym 6 elektronów zajmowałoby niższy poziom t2g, a 3 - poziom wyższy eg. Zatem poziom

t2g jest całkowicie zapełniony i tylko na poziomie eg byłoby wolne miejsce dla jednego elek-

tronu. Gdyby jednak odsunąć dwa leżące naprzeciw siebie np na osi z ligandy nieco dalej od

jonu centralnego i zbliżyć do jonu centralnego cztery ligandy leżące na osiach x i y, wówczas

kompleks przyjmie symetrię wydłużonej bipiramidy tetragonalnej, a poziomy t2g i eg zostaną

rozszczepione. Pamiętając o regule środka ciężkości można się przekonać, ze energia 6 elektro-

nów zajmujących poziom t2g nie zależy od tego, czy w wyniku deformacji kompleksu poziom

ten uległ rozszczepieniu czy tez nie. Wniosek ten odnosi się do dowolnego poziomu w pełni ob-
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sadzonego elektronami. Natomiast rozszczepienie poziomu eg ma decydujący wpływ na energię

znajdujących się na nim trzech elektronów. W wyniku rozszczepienia otrzymuje się wpraw-

dzie dwa poziomy równo oddalone od poziomu nierozszczepionego, jednak na poziomie niższym

znajdują się dwa elektrony, a na poziomie wyższym tylko jeden. Wynikiem tego rozszczepienia

jest pewien zysk energii. Zatem dla kompleksów Cu2+ symetria oktaedryczna jest energetycz-

nie mniej korzystna od symetrii bipiramidy tetragonalnej. Dalsze obniżenie symetrii kompleksu

nie dałoby już zysku energetycznego. Powyższy wniosek znajduje potwierdzenie doświadczalne,

stwierdzono ze sześcio-koordynacyjne kompleksy Cu2+ maja symetrię wydłużonej bipiramidy

tetragonalnej.

Można spojrzeć na to zagadnienie w inny sposób. Jeśli na orbitalach dx2−y2 i d3z2−r2 znajduje się

po jednym elektronie, to z kształtu tych orbitali wynika, ze każdy z sześciu ligandów znajdują-

cych się na osiach współrzędnych odpychany jest w jednakowym stopniu przez ujemny ładunek

elektronów. Dziewiąty elektron d w jonie Cu2+ możemy umieścić albo na orbitalu dx2−y2 albo

na d3z2−r2 . W pierwszym przypadku efektem jest silniejsze odpychanie ligandów położonych na

osiach x i y niż ligandów na osi z. W drugim natomiast ligandy położone na osi z są odpychane

silniej od pozostałych. W wyniku tego kompleks Cu2+ o symetrii oktaedru nie może być trwały.

W pierwszym przypadku trwały kompleks musiałby mieć symetrię skróconej bipiramidy, a w

drugim - wydłużonej.

Związek między trwałością kompleksów a ich symetrią udowodnili w 1937 roku Jahn i Teller

i znany jest jako reguła Jahna-Tellera, zgodnie z którą każdy nieliniowy układ, w którym wy-

stępuje degeneracja orbitali, podlega deformacjom które obniżają zarówno jego symetrię jak

i energię. Stan podstawowy cząsteczki nie może wykazywać degeneracji orbitalnej. Jeśli dege-

neracja występuje, to cząsteczka odkształca się i obniża swoją energię tak długo aż degeneracja

zostanie zniesiona. Następuje to wtedy, gdy po odkształceniu uzyskuje się jednoznaczne przy-

porządkowanie elektronów orbitalom, a każde przeniesienie elektronów na jakiś inny orbital jest

połączone ze wzrostem energii. Zatem dowolny kompleks oktaedryczny mający zdegenerowane

orbitale będzie odkształcał się w taki sposób, aby obniżyć swoją symetrię i energię.

Można rozważyć inny przykład tj. jon Co2+ posiadający 7 elektronów na powłoce d. Jeśli kon-

figuracja elektronowa w układzie będzie (t62ge
1
g), jest to niskospinowy stan jonu Co2+, wówczas

elektron na dwukrotnie zdegenerowanej podpowłoce eg zajmie orbital dx2−y2 lub d3z2−r2 .

W takiej sytuacji, jeżeli elektron przykładowo będzie znajdował się na orbitalu d3z2−r2 następuje

deformacja, która polega na jednoczesnym zbliżeniu dwóch ligandów wzdłuż osi z oraz rozsu-

nięciu ligandów wzdłuż osi x i y. Zatem następuje odkształcenie struktury i obniżenie symetrii

układu która w tym przypadku jest korzystniejsza energetycznie niż symetria oktaedryczna.

Jeszcze bardziej korzystna energetycznie jest konfiguracja elektronowa typu (t52ge
2
g), jest to stan

wysokospinowy, gdzie 2 elektrony na podpowłoce eg obsadzają obydwa orbitale dx2−y2 i d3z2−r2 .
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Wówczas każdy z sześciu ligandów odpychany jest w jednakowym stopniu przez ujemny ładunek

elektronów.

Mechanizm odwracalnego foto-magnetycznego efektu może być prześledzony na przykładzie

związków oktacyjano-metalatów. W jednej ze swoich prac Ohkoshi i inni [30] zajęli się związ-

kiem CoII3 [WV(CN)8]2(pyrimidine)4 · 6H2O, który formuje dwa rodzaje krystalicznej struktury:

[{CoII(pyrimidine)2}2{CoII(H2O)2}{WV(CN)8}2] · 4H2O (1) oraz

[{CoII(pyrimidine)(H2O)}2{CoII(H2O)2}{WV(CN)8}2](pyrimidine)2 · 2H2O (2)

Obie struktury posiadają dwa nierównoważne kobalty i różnią się jedynie otoczeniem jednego

z nich. W związku (1) zaobserwowano indukowane temperaturą odwracalne przejście fazowe od

stanu w wysokiej temperaturze (T ≈ 300K): CoII(S = 3/2 HS : high spin)− NC−WV(S = 1/2)

(stan HT-high temperature), do stanu: CoIII(S = 0 LS : low spin)− NC−WIV(S = 0) w ni-

skiej temperaturze (T . 200K stan LT-low temperature). W ten sposób powstaje termiczna

pętla histerezy. Z powodu stechiometrycznych ograniczeń 1/3 jonów kobaltowych powinna po-

zostać w stanie CoII(S = 3/2 HS). Zatem stan LT jest wyrażony jako:

(CoIIHS)(CoIIILS)2[W
IV(CN)8]2(pyrymidine)4 · 6H2O, czyli wykazuje stan paramagnetyczny. Gdy

stan LT został oświetlony światłem o długości fali λ = 840nm zaobserwowano powrót do pier-

wotnego stanu, czyli fazy HT z temperaturą przejścia TC = 40K – uporządkowanie magne-

tyczne z pętlą histerezy (HC = 12kOe w T = 2K), która nie występowała w fazie LT. Pomiary

w podczerwieni pasm CN sugerują że nastąpiło przejście pod wpływem światła od stanu LT

CoIII(S = 0 LS)− NC−WIV(S = 0) do foto-indukowanego stanu PI (photoinduced) o podob-

nej walencyjności jak stan HT CoII(S = 3/2 HS)− NC−WV(S = 1/2) wskutek transferu ła-

dunku z wolframu do kobaltu (WIV → CoIII). Foto-indukowana magnetyzacja utrzymuje się po

zaprzestaniu naświetlania przez co najmniej jeden dzień w temperaturze T = 3K, natomiast

szybko relaksuje do początkowej wartości, tj. stanu LT po podgrzaniu próbki do temperatury

T = 150K.

Natomiast oświetlenie próbki w stanie PI światłem o długości fali λ = 532nm spowodowało

powrót do stanu LT i zanik spontanicznej magnetyzacji. Efekt ten jest powtarzalny, oświetlenie

próbki światłem o długości fali λ = 840nm powoduje pojawienie się spontanicznej magnetyza-

cji, która zanika gdy próbka zostaje oświetlona światłem o λ = 532nm.

W związku (2) nie zaobserwowano temperaturowej pętli histerezy. Podczas chłodzenia do ni-

skich temperatur w zewnętrznym polu magnetycznym o natężeniu H = 10Oe związek ten wy-

kazał uporządkowanie ferromagnetyczne z temperaturą Curie TC = 32K oraz pętlę histerezy

z HC = 12kOe w T = 3K.

Zaobserwowany odwracalny foto-magnetyczny efekt pomiędzy uporządkowaniem para- i fer-

romagnetycznym w związku (1) może być wyjaśniony według schematu przedstawionego na

rysunku 1.2.
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Rysunek 1.2: Schematyczne przedstawienie mechanizmu odwracalnego efektu foto-

magnetycznego .

Optyczne przejście fazowe z paramagnetycznego stanu LT do ferromagnetycznego stanu PI od-

bywa się wskutek indukowanego światłem (λ = 840nm) transferu ładunku z WIV do CoIII i tym

samym zmiany stanu walencyjnego od CoIII(S = 0 LS)−WIV(S = 0) do

CoII(S = 1/2 LS)−WV(S = 1/2) który jest foto-wzbudzonym stanem pośrednim

(Foto-wzbudzony stan I) i relaksuje do korzystniejszego energetycznie stanu

CoII(S = 3/2 HS)−WV(S = 1/2), ponieważ CoII w otoczeniu oktaedrycznym preferuje stan

wysoko spinowy HS. W ten sposób pojawia się spontaniczne namagnesowanie spowodowane

ferromagnetycznym sprzężeniem pomiędzy momentami magnetycznym na CoII(S = 3/2 HS)

i WV(S = 1/2). Natomiast oświetlenie światłem o długości fali λ = 532nm powoduje foto-

indukowane przejście z fazy PI do LT poprzez foto-wzbudzony stan pośredni (Foto-wzbudzony

stan II). Zatem zachodzi indukowana światłem zmiana stanu od CoII(S = 3/2 HS)−WV(S = 1/2)

do CoIII(S = 1 HS)−WIV(S = 0), który następnie relaksuje do korzystniejszego energetycznie

stanu CoIII(S = 0 LS)−WIV(S = 0), co skutkuje spadkiem spontanicznego namagnesowania.

Magnetyczne oddziaływania nadwymienne przenoszone przez wiązania C-N produkują efektyw-

ną sieć dla generowania interesujących magnetycznych własności nie tylko w związkach okta- czy

heksacyjano-metalicznych. Zjawisko foto-indukowanej magnetyzacji wykazują również związki

hetero-metaliczne 3d-4f, jak na przykład Nd(DMF)4(H2O)3(µ− CN)Fe(CN)5 · H2O,

gdzie DMF jest to N,N-dimethylformamide [31]. Jony NdIII są ośmio-skoordynowane z uporząd-
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kowaniem ”square-antiprism”, podczas gdy jony FeIII są sześciokrotnie skoordynowane w okta-

edrycznym otoczeniu. Mechanizmy foto-indukowanej magnetyzacji są tutaj wyjaśnione poprzez

foto-indukowane strukturalne przejście fazowe, które nie pociąga za sobą transferu ładunku

pomiędzy NdIII i FeIII. Innym przykładem związku który wykazuje podobne fotoefekty jest

Nd(DMF)4(H2O)3(µ− CN)Co(CN)5 · H2O [32]. W związkach tych ważną rolę w wytworzeniu

metastabilnego stanu po oświetleniu odgrywają wiązania wodorowe.

1.2 Materiały Magnetycznie Nieuporządkowane

Z początkiem lat 60-ych zainteresowanie materiałami magnetycznymi z coraz większą inten-

sywnością przenosiło się z klasycznych magnetyków na materiały magnetycznie nieuporządko-

wane. Były to amorficzne materiały magnetyczne, stopy z domieszkami magnetycznymi, super-

paramagnetyki. Z czasem zainteresowanie nieuporządkowanymi materiałami magnetycznymi

przesunęło się w kierunku szkieł spinowych (ang. spin glass – SG) oraz różnorodnych amorficz-

nych związków magnetycznych, dla których znajdowano praktyczne zastosowanie [33]. W trakcie

intensywnych badań nowych materiałów, zarówno eksperymentalnych, teoretycznych i oblicze-

niowych, odkrywano nieznane dotąd zjawiska fizyczne, które spowodowały pojawienie się wielu

nowych określeń, wymagających dokładnej klasyfikacji [34]. Duży wysiłek poświęcono między

innymi na pomiar i wyjaśnienie zjawiska ”zamarzania” oraz niskotemperaturowego zachowania

szklistego.

Szkła spinowe oraz inne materiały wykazujące nieporządek magnetyczny, w przeciwieństwie do

klasycznych magnetyków z uporządkowaniem dalekiego zasięgu, są układami, w których od-

działywania pomiędzy momentami magnetycznymi najbliższych sąsiadów, zarówno dodatnie

(ferromagnetyczne) jak i ujemne (antyferromagnetyczne), mają silnie niejednorodny i przy-

padkowy charakter. Cechą wyróżniającą te materiały jest nieuporządkowana struktura, bądź

przypadkowo rozmieszczone domieszki w pozycjach międzywęzłowych w regularnej strukturze,

a także przypadkowo rozmieszczone wiązania między atomami. Nieporządek strukturalny po-

ciąga za sobą przypadkowość w ułożeniu momentów magnetycznych i znaku oddziaływania

między sąsiednimi spinami.

Inną ważną cechą charakteryzującą zachowanie szkliste, która stymulowana jest nieporządkiem

i przypadkowością, jest konkurencja oddziaływań, prowadząca do zjawiska zwanego ”frustra-

cją”. Własność ta bierze z jednoczesnej obecności nieporządku i konkurencji oddziaływań. Kon-

kurencja oddziaływań powoduje, że konkretny spin nie ma swojego uprzywilejowanego kierunku,

a układ jako całość, jest niezdolny do zminimalizowania energii, czyli osiągnięcia jednego stanu

o najniższej energii. Stan szkła charakteryzuje się złożonym krajobrazem przestrzeni fazowej,

posiadającej dużą liczbę płytszych lub głębszych minimów energetycznych.
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Powyższe zagadnienia można rozważyć na przykładzie dwuwymiarowej sieci, w której pew-

na część położeń sieciowych jest obsadzona przez jony magnetyczne, z nieskompensowanym

momentem magnetycznym. W ułożeniu jonów magnetycznych nie ma regularności, są one roz-

łożone w sposób przypadkowy po całej sieci, w różnych jej położeniach. Ilościowo jonów magne-

tycznych nie jest dużo, rzadko zdarza się by dwa jony magnetyczne sąsiadowały bezpośrednio

ze sobą. Pomiędzy nimi występują, o ile pozwala na to odległość, sprzężenia magnetyczne.

Tworzą się w ten sposób pary oddziałujących ze sobą jonów. Niektóre z nich oddziałują ferro-

magnetycznie, inne – antyferromagnetycznie. Jeżeli pewien jon znajdzie się w sąsiedztwie dwóch

takich par, z których jedna jest sprzężona ferro-, a druga antyferromagnetycznie, jego spin nie

będzie wiedział czy ustawić się ferro- czy antyferromagnetycznie, znajdzie się w stanie zwanym

”sfrustrowanym”.

Faza SG występuje w bardzo rozcieńczonych stopach metalu magnetycznego w niemagnetycz-

nej matrycy, gdzie koncentracja momentów magnetycznych jest zbyt niska dla pojawienia się

długozasięgowych oddziaływań, jest natomiast możliwe oddziaływanie krótkozasięgowe poprzez

elektrony przewodnictwa. W związkach nieprzewodzących stan szklisty pojawia się, gdy miejsca

w sieci krystalicznej zajęte są w sposób przypadkowy przez jony magnetyczne i niemagnetyczne,

z równowagą między oddziaływaniami ferro- i antyferromagnetycznymi. Jeżeli jest nadwyżka

oddziaływań np. dodatnich, wtedy faza ferromagnetyczna współistnieje z fazą szklistą i pewien

kierunek momentów zostaje wyróżniony, podczas gdy pozostałe składowe cechuje nieporządek

(stan RSG – ang. re-entrant spin glass) [35, 36].

Szkła spinowe oraz materiały typu szkła spinowego, jakimi są w większości magnetyki mole-

kularne cechuje powolna dynamika, występuje rozkład czasów relaksacji τ oraz dramatyczny

wzrost średniego czasu τśr przy obniżaniu temperatury. W niskich temperaturach następuje

gwałtowne spowolnienie relaksacji zwane blokowaniem lub zamarzaniem.

Po zmianie zewnętrznego pola magnetycznego z H na H + ∆H materiał będzie dążyć do osią-

gnięcia nowego stanu o najniższej energii. Proces relaksacyjny odbywa się poprzez wymianę

energetyczną między spinami i innymi stopniami swobody układu i opisywany jest przez charak-

terystyczny czas relaksacji τ , w którym namagnesowanie M osiągnie równowagową wartość M0

dM

dt
=
M0 −M

τ
(1.1)

Relaksacja magnetyczna jest konsekwencją istnienia w układzie stanów metastabilnych oddzie-

lonych barierami energetycznymi. Są to bariery związane głównie z anizotropią magnetyczną

oraz kotwiczeniem domen przez defekty. Zmiana namagnesowania odbywa się poprzez ruch

ścian domenowych, rotację momentu oraz powstawanie obszarów w próbce o przeciwnym zwro-

cie momentu. Badanie relaksacji dostarcza wiele cennych informacji niezbędnych do pełnego

opisu własności badanego materiału magnetycznego i występujących w nim oddziaływań. Po-
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miary zależności czasowej namagnesowania czy termoremanencji dostarczają informacji na te-

mat procesów związanych z oddziaływaniem momentów magnetycznych z siecią krystaliczną.

Skala czasowa obejmuje zwykle przedział 101 ÷ 105s.

W prostych układach, w których mechanizm relaksacji związany jest z pokonaniem tylko jed-

nej bariery energetycznej na rotację momentu czy ruch ścianki domenowej zależność czasowa

namagnesowania M(t) jest funkcją Debye’a

M(t) = M0[1− exp(−(t/τ))] (dla ∆H > 0) (1.2)

lub

M(t) = M0 exp(−(t/τ)) (przy wyłączeniu pola, pomiar pozostałości magnetycznej) (1.3)

Czas relaksacji τ jest czasem po którym namagnesowanie wzrośnie (lub spadnie) o 1/e, czyli

o ok. 37%. W większości materiałów relaksacja magnetyczna jest procesem złożonym. Powolną

relaksację w związkach o skomplikowanej budowie można opisać funkcją Kohlrauscha, czyli

funkcją rozciągniętej eksponenty

M(t) = M0 exp(−(t/τ)1−n), 0 < n < 1 (1.4)

Czas τ jest tutaj średnim czasem relaksacji, a wzrost indeksu n w granicach 0 < n < 1 wskazu-

je na coraz większą złożoność procesu relaksacyjnego i jego spowalnianie. Zależność (1.4) jest

najbardziej uniwersalną funkcją opisującą nie tylko relaksację magnetyczną, ale i dielektryczną

[37], czy strukturalną [38]. Wzorem 1.4 można opisać również malenie z czasem termorema-

nencji (TRM) w szkłach spinowych. Uniwersalny scenariusz relaksacji w powolnych, silnie od-

działujących układach został podany przez Palmera i in. [39]. Zasadniczym założeniem modelu

jest hierarchia stopni swobody dla relaksacji, od procesów szybkich do powolnych. Najszybsze

stopnie swobody związane z ruchem pojedynczych obiektów warunkują uwolnienie ruchów wol-

niejszych większych klastrów. Istotą tego złożonego procesu jest statystyczny rozkład czasów

relaksacji. W konsekwencji, zależność od czasu relaksującej wielkości ma postać wzoru 1.4 z jed-

ną średnią wartością czasu τ i parametrem n, który jest miarą złożoności układu i odstępstwa

od relaksacji debayowskiej. Zarówno τ jak i n zmieniają się z temperaturą. Wraz ze zmianą

temperatury może zmieniać się zależność funkcyjna M(t). W wysokich temperaturach rośnie

prawdopodobieństwo realizacji relaksacji typu Debye’a z jednym czasem charakterystycznym.

Przebieg relaksacji zależny jest od postaci (wymiarowości) badanej próbki. Relaksacja będzie

wolniejsza dla próbki litej niż dla próbki w postaci cienkiej warstwy.

Najtrudniejszą do opisania jest relaksacja w szkłach spinowych i klastrowych szkłach spino-

wych. Powszechnie używaną jest funkcja 1.4. Główną cechą szkieł jest duża liczba lokalnych

minimów oraz barier energetycznych oddzielających stany metastabilne. Relaksacja w takich

21



WPROWADZENIE

układach jest powolna, a rozkład czasów relaksacji jest szeroki. Osiągnięcie prawdziwego stanu

równowagi w skali czasowej typowego eksperymentu jest praktycznie niemożliwe. Dodatkowo,

mierzone zależności M(t) i wyznaczane czasy relaksacji zależne są od czasu oczekiwania tw

(ang. waiting time) w T < Tg przed rozpoczęciem pomiaru. Są to tzw. efekty starzenia (ang.

aging effects). Spektrum czasów relaksacji charakterystycznych dla szkieł spinowych jest bardzo

szerokie.

Przejście materiału magnetycznego w stan szklisty zachodzi poniżej temperatury Tf zwanej

temperaturą zamarzania (ang. freezing point). W temperaturze Tf kierunki momentów ma-

gnetycznych zostają zablokowane (zamrożone) w przypadkowych kierunkach (brak uporząd-

kowanej struktury magnetycznej), co uwidocznione jest w pomiarze podatności dynamicznej

poprzez anomalię w postaci niezbyt ostrego piku. Temperatura zamarzania Tf zależy od czę-

stości przyłożonego pola zmiennego, rośnie z logarytmem częstotliwości f – przesuwa się w

kierunku wyższych temperatur wraz ze wzrostem częstotliwości f. Podaje się parametr α, któ-

ry charakteryzuje własności relaksacyjne. Przedstawia on zmianę temperatury Tp, w której

występuje maksimum podatności AC w funkcji log f i dany jest wzorem:

α =
1
Tp

∆Tp
∆ log f

(1.5)

Parametr α, wyznaczany z anomalii krzywej χAC(T, f), jest pomocny przy klasyfikowaniu no-

wych materiałów magnetycznych, odzwierciedla wielkość, anizotropię oraz obecność sprzężeń

relaksujących obiektów (spinów lub klastrów spinowych). Tabela 1.1 podaje wartości tego pa-

rametru obserwowane dla szkieł spinowych różnego typu, magnetyków molekularnych, nano-

magnesów cząsteczkowych i łańcuchowych oraz superparamagnetyków.

Zależność temperatury, określającej moment przejścia fazowego, od częstotliwości pola zmien-

nego nie występuje w klasycznych materiałach anty- i ferromagnetycznych wykazujących upo-

rządkowanie dalekiego zasięgu, gdzie procesy relaksacyjne są szybkie. Pojawia się dopiero przy

bardzo wysokich wartościach częstotliwości rzędu mega lub giga hertzów. Duża czułość podat-

ności dynamicznej materiałów szklistych na zmianę częstotliwości ilustruje niekonwencjonalną

dynamikę jaką charakteryzują się tego rodzaju materiały w stanie zamrożonego nieporządku

magnetycznego. Graniczna wartość Tf dla f = 0 jest temperaturą przejścia szklistego i oznacza-

na jest przez Tg. Powolna relaksacja powoduje wzrost wartości składowej urojonej podatności

dynamicznej χ”, charakteryzującej dynamikę układu magnetycznego, która dla szkieł spino-

wych może osiągać wartości nawet 50%χ′.

Amorficzne materiały magnetyczne posiadają bardzo podobne własności jak szkła spinowe,

jednak dla odróżnienia przyczyny nieporządku w ustawieniu momentów magnetycznych, w li-

teraturze nazywane są ”szkło podobnymi” lub materiałami ”typu szkła spinowego” (ang. spin-

glass like systems), albo speromagnetykami. Materiały te charakteryzują się przypadkowym
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Tabela 1.1: Wartości parametru α danego wzorem 1.5 szkieł spinowych, magnetyków moleku-

larnych, nanomagnesów i superparamagnetyków

klasyczne metaliczne szkło spinowe, np. CuMn, AuMn [40] 0.005

sklastrowane metaliczne szkła spinowe [36] 0.01÷ 0.018

nieprzewodzące szkła spinowe [41] 0.06÷ 0.08

magnetyki molekularne [MnTPP][TCNE](solvent) [42] 0.038, 0.068

warstwowy magnetyk molekularny [NaCoCu](solvent) [43] 0.015

oddziałujące nanocząstki (teoria) [44] 0.05÷ 0.13

nieoddziałujące nanocząstki (teoria) [44] 0.10÷ 0.13

nanołańcuch molekularny (SCM)Co(hfac)2Ni [45] 0.1

nanomagnesy molekularne (SMM): Mn12, Fe8 [45] 0.19, 0.24

superparamagnetyk (Ho2O3)(B2O3) [46] 0.28

[Mn(OC12H25)4TPP][TCNE] · 2PhMe [18] 0.02

[MnTFPP][TCNE] · 2PhMe [47] 0.13

rozmieszczeniem atomów w sieci krystalicznej , co powoduje chaotyczny rozkład momentów ma-

gnetycznych. Materiały te nazywane są również magnesami z przypadkową anizotropią (ang.

random anisotropy magnets - RAM). Z obniżaniem temperatury parametr anizotropii może

wzrastać i wtedy, podobnie jaka dla szkieł, może wystąpić przejście do stanu RSG [48, 49].

Speromagnetyczne uporządkowanie występuje często w magnetykach molekularnych otrzymy-

wanych w drodze kilkuetapowej syntezy z roztworu. Cząsteczki rozpuszczalnika, chaotycznie

rozmieszczone w pozycjach międzywęzłowych, są źródłem przypadkowej anizotropii, współde-

cydującej, obok oddziaływań o wzajemnym ustawieniu spinów.

Wczesne prace teoretyczne na szkłach spinowych opierały się na teorii średniego pola, opar-

tej na przybliżeniu polegającym na zastąpieniu bezpośrednich oddziaływań cząstka-cząstka

uśrednionym, efektywnym potencjałem układu, działającym na każdą cząstkę. Rozwiązanie

modelu średniego pola wymagało rozwinięcia nowych metod, które szybko stały się również no-

wym impulsem badań w wielu innych dziedzinach, takich jak sieci neuronowe, komputeryzacja,

biomolekuły, hetero-polimery, szkła nadprzewodzące, wysokotemperaturowe nadprzewodniki

i przyczyniły się do ich szybszego rozwoju. Zatem mimo że obecnie materiały szkieł spinowych

nie doczekały się znaczących przemysłowych zastosowań, to jednak rozwój metod opisujących

zjawiska zachodzące w szkłach spinowych i amorficznych materiałach magnetycznych, znalazły

rzeczywiste techniczne wykorzystanie.

Teoria średniego pola została później znacząco rozszerzona przez D. Sherrington’a i S. Krick-

patrick’a (model S-K) [50] i prowadzi do modelu powolnej dynamiki magnetyzacji i złożone-
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go, nieergodycznego stanu równowagowego. Model S-K przewiduje trzy możliwe magnetyczne

przejścia fazowe przy obniżaniu temperatury:

� paramagnetyk (PM)⇐⇒ szkłospinowe(SG)

� paramagnetyk (PM)⇐⇒ ferromagnetyk(FM)

� podwójne przejście z tzw. ”powracającą” fazą SG (przejście RSG) według sekwencji:

PM⇐⇒ FM⇐⇒ RSG

Wspominany powyżej stan RSG to stan który jest charakterystyczny dla materiałów szkło-

podobnych. Jest to stan, w którym współistnieje faza z uporządkowaniem dalekiego zasięgu

i faza szklista. Obniżanie temperatury powoduje pojawienie się stanu bardziej nieuporządko-

wanego, który wcześniej, w wyższych temperaturach, był w pełni, lub w znacznej części stanem

uporządkowanym. Na podstawie badań eksperymentalnych, wnioskuje się, że faza RSG to stan

szkła klastrowego, który został utworzony z jednego dużego klastra (domeny) ferromagnetyczne-

go. Klaster taki tworzy się w temperaturze poniżej przejścia ferromagnetycznego TC. W niskich

temperaturach rozpada się on na mniejsze części (klastry) ulegające ”zamrożeniu” (zabloko-

waniu) w przypadkowy sposób pod wpływem temperatury. Zatem daleko zasięgowy porządek

zostaje zaburzony. Słowo ”re-entrant” znaczy tutaj, że faza szkło-podobna pochodzi ze stanu

ferromagnetycznego (uporządkowanego). Wraca (re-enter) stan nieuporządkowany, ale nie jest

to stan paramagnetyczny [36].

Istnieje wiele związków, szczególnie pośród magnetyków molekularnych, amorficznych magne-

sów metalicznych, które wykazują zachowanie re-entrant. Pomimo częstego występowania do-

bry, teoretyczny model jest trudny do znalezienia. Zostały zaproponowane różne sugestie. Jedną

z nich jest zjawisko temperaturowo zależnej, przypadkowej anizotropii, która w niskich tem-

peraturach rośnie na tyle dużo, że zostają zerwane słabe łączniki trzymające w jednej całości

wielki uporządkowany klaster ferromagnetyczny, który zostaje podzielony na mniejsze części

wzdłuż przypadkowych, preferowanych kierunków [36].

U podstaw innego modelu leży założenie mrożenia poprzecznych składowych spinów. Przy

przejściu ferromagnetycznym w TC porządkują się składowe podłużne, ale z powodu lokal-

nego, niejednorodnego średniego pola w niskiej temperaturze Tf dochodzi do przypadkowego

zamarzania, które odbywa się prostopadle do przyłożonego pola [36].

Ostatnie prace eksperymentalne wskazują, że jedna, duża domena ferromagnetycznego stanu

w rzeczywistości nie jest uporządkowana w sposób daleko-zasięgowy, lecz jest podzielona na

wiele mniejszych klastrów. Klastry te są nieuporządkowane względem siebie i rozdzielają się na

jeszcze mniejsze części podczas przejścia re-entry [36].

Podsumowując, szkło spinowe można zdefiniować przez przypadkowe, ale jednak kooperatywne

”zamarzanie” spinów w dobrze zdefiniowanej temperaturze Tf , poniżej której następuje ”za-
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mrożenie” metastabilnego stanu, bez daleko-zasięgowego przestrzennego magnetycznego upo-

rządkowania. Słowem kluczowym w tej definicji jest słowo ”kooperatywne” sugerujące porząd-

kowanie się, czy nawet zmianę stanu fazowego. Ogólnie szkła spinowe reprezentują klasę ma-

teriałów wykazujących przejście w stan zamrożony. Nieporządek i frustracja są parametrami,

które klasyfikują magnetyzm. Gdy nie ma nieporządku oraz frustracji wówczas dany związek

magnetyczny będzie wykazywał cechy ferro- lub antyferromagnetyczne z daleko zasięgowym

uporządkowaniem. Zjawisko frustracji może występować bez przypadkowości w rozłożeniu ato-

mów i wiązań w sieci, bez braku nieporządku. W takiej sytuacji mamy do czynienia z frustracją

geometryczną. Frustracja geometryczna występuje w dwuwymiarowej sieci trójkątnej, czy w

trójwymiarowych sieciach z trójkątnymi elementami strukturalnymi. Frustracja geometryczna

powoduje brak występowania uporządkowania dalekiego zasięgu i prowadzi do fluktuacji mo-

mentów magnetycznych formując stan zwany Spin Liquid. Natomiast występowanie samego

nieporządku, bez frustracji prowadzi do przypadkowości w oddziaływaniach między najbliższy-

mi sąsiadami.W obu tych przypadkach mamy do czynienia z materiałami magnetycznie nieupo-

rządkowanymi, szkło podobnymi tj. typu spin-glass-like. Występowanie zarówno nieporządku i

frustracji prowadzi do powstania szkła spinowego.

1.3 Cel i Plan Pracy

Ostatnia dekada przyniosła szereg nowych i niezwykle ważnych odkryć w dziedzinie magne-

tyków opartych na substancjach molekularnych otrzymywanych na drodze mokrej chemii. Do

najważniejszych należy zaliczyć: otrzymywanie magnetyków molekularnych posiadających trwa-

ły moment magnetyczny w temperaturze pokojowej, nanomagnesy oparte na pojedynczych

molekułach, przełączanie namagnesowania przy pomocy światła o odpowiednio dobranej dłu-

gości fali. Wśród tych substancji szczególną rolę odgrywają związki oparte o centra meta-

li d-elektronowych (rzadziej f-elektronowych) powiązanych różnymi mostkami molekularnymi.

Zależnie od metody syntezy i stosowanych ligandów można otrzymywać obiekty o strukturze

1, 2 i 3 wymiarowej. W grupie prof. Siekluckiej na Wydziale Chemii UJ opracowano szereg

unikalnych metod otrzymywania związków, w których jony metali d-elektronowych są połączo-

ne mostkami cyjanowymi. Szczególnie ważne okazały się układy 3d (Mn, Co, Ni, Cu), które

koordynują z 4, 5 lub 6 ligandami i 5d (W), który koordynuje z ośmioma grupami CN. W obec-

nej pracy przebadano związki oparte o metal 5d – wolfram oraz o metal 3d – kobalt. Badane

związki zbudowane są z łańcuchów W-CN-Co, połączonych organicznymi mostkami (pirazy-

ną, bipirydyną). W przypadku bipirydyny rozsunięcie łańcuchów jest około dwa razy większe

niż w przypadku pirazyny. Prezentowane w pracy substancje, w polu magnetycznym charak-

teryzują się procesami relaksacyjnymi podobnymi do szkieł spinowych oraz wykazują efekt
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foto-indukowanej zmiany podatności magnetycznej. Niniejsza praca stanowi próbę poznania i

zrozumienia zjawisk zachodzących w badanych związkach, po umieszczeniu ich w polu magne-

tycznym. Szczególną wagę przyłożono do efektów magnetycznych wymuszonych światłem.

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Po niniejszym wstępnym rozdziale, w następnym podjęto

próbę przedstawienia struktury badanych związków. Pomiary struktury przeprowadzono róż-

nymi metodami.

Rozdział trzeci stanowi prezentację urządzeń pomiarowych, w szczególności obszerny opis po-

datnościomierza/magnetometru LakeShore, przy pomocy którego przeprowadzono zdecydowa-

nie większą część pomiarów magnetycznych i magneto-optycznych.

Rozdział czwarty jest zasadniczą częścią niniejszej rozprawy. Obejmuje badania podatności

zmiennoprądowej, które pozwoliły na określenie rodzaju magnetycznych przejść fazowych oraz

temperatur, w których te przejścia zachodzą. W dalszej części rozdziału zaprezentowano wy-

niki z pomiarów stałoprądowych. Scharakteryzowano podstawowe własności magnetyczne, tj.

zachowanie się magnetyzacji w funkcji temperatury, przedstawiono histerezy z wartością koer-

cji i remanencji oraz określono teoretyczną wartość magnetyzacji nasycenia i porównano ją do

wartości doświadczalnej otrzymanej w najwyższych możliwych polach. Następnie przedstawiono

pomiary relaksacyjne z użyciem lasera, jako źródła światła w pomiarach magneto-optycznych.

Po każdym z podrozdziałów podjęto próbę podsumowania przedstawionych wcześniej wyników.

Rozdział piąty zawiera podsumowanie wszystkich wyników oraz dyskusję poświęconą mechani-

zmom odpowiedzialnym za zmianę magnetyzacji podczas naświetlania badanej próbki.
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Rozdział 2

BADANE SUBSTANCJE

W pracy zajęto się dwoma nowymi bimetalicznymi magnetycznymi materiałami molekularnymi:

� {Co3(H2O)4(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2} · 1.5(4, 4′ − bpy) · 6H2O (1)

� {Co3(H2O)6(pyz)3[W(CN)8]2} · 3.5H2O (2)

W dalszej części pracy związek (1) będzie oznaczany w sposób: (1) lub Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2,

podobnie związek (2) poprzez: (2) lub Co3(pyz)3[W(CN)8]2.

Dla porównania umieszczono również wyniki z pomiarów związków o składzie podobnym do

składu związku (1).

� Co3(4, 4′ − bpy)6[W(CN)8]2(H2O)19 (3)

� Co3(4, 4′ − bpy)6[W(CN)8]2(H2O)17 (4)

Związki (3) i (4) będą dalej oznaczane odpowiednio w sposób: (3), (4).

W związkach (3) i (4) występuje dwukrotnie większa ilość cząsteczek bipirydyny niż w związku

(1), inna jest również zawartość cząsteczek wody. Między sobą związki (3) i (4) różnią się jedynie

ilością cząsteczek wody.

Badane substancje otrzymano w Zespole Nieorganicznych Materiałów Molekularnych prof. Bar-

bary Siekluckiej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Próbki związków (1) i (2)

zostały zsyntezowane przez dr Roberta Podgajnego, natomiast (3) i (4) przez Szymona Chorą-

żego, studenta IV roku Chemii, pod opieką dr Podgajnego. Próbkę (1) uzyskano według syntezy

opisanej w [51]. Natomiast, próbka związku (2) została uzyskana według zmodyfikowanej, w sto-

sunku do tej z artykułu [51], syntezy:

Wodny roztwór pirazyny (0.16g, 5ml) został powoli dodany do roztworu CoSO4 · 7H2O (0.281g,

20ml). Do powstałej w ten sposób mieszaniny dodawano powoli K3[WV(CN)8] · 1.5H2O (0.354g,
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25ml). Osad zaczął się wytrącać pod koniec dodawania. Osad przesączono, przemyto wodą i po-

zostawiono do krystalizacji. Po kilku dniach zaobserwowano wzrost mikrokryształów. Mikro-

kryształy rosły z przesączu – najpierw przemyto pierwszy osad, a dopiero później rósł właściwy

materiał. Uzyskano ten sam skład, co opisany w [51].

Pierwotnym założeniem było uzyskanie materiałów w formie krystalicznej. Pomimo, że pró-

bowano różnych dróg syntezy, celu tego nie udało się zrealizować. Zawsze uzyskiwano próbkę

w postaci proszku. Wyniki z pomiarów metodą dyfrakcji promieni X nie pozwalały na okre-

ślenie dokładnej struktury badanych związków. Widma nie pozwalały się wyindeksować (użyto

programu FullProf). Próby przyporządkowania wskaźników (hkl) do odpowiednich refleksów

zakończyły się niepowodzeniem. Otrzymane widmo dla związku (1) przedstawione zostało na

rysunku 2.1 (rys. po lewej). Nieudane próby były powodem zsyntezowania kolejnych związków

– (3) i (4) – podobnych składem do (1). Cel był ten sam – poszukiwanie sposobu otrzymania

próbki w formie krystalicznej, która pozwoliłaby na wyznaczenie ścisłej struktury. Choć skład

związków (3) i (4) jest trochę inny jak związku (1), to jednak spodziewano się, że wyznaczenie

ich struktury pozwoli uzyskać pewne informacje również o strukturze związków (1) i (2). Związ-

ki (3) i (4) zostały otrzymane techniką swobodnej dyfuzji cząsteczek prekursorów w roztworze

wodnym w naczyniu szklanym w kształcie litery H (H-rurka). Jedyna różnica polegała na tym,

że próbkę związku (3) uzyskano z jednej dużej H-rurki (pojemności ok. 40ml) zaś związku (4)

z dwunastu małych (po ok. 10ml) i dwóch nieco większych (ok. 15ml każda). Do wypełnienia

H-rurek używano roztworów I-IV uzyskanych według poniższego przepisu:

Roztwór I stanowił 0.1M roztwór NaNO3 w wodzie (200ml). Roztwór II uzyskano poprzez roz-

puszczenie na gorąco (50�, łaźnia wodna) 0.687g (4.40mmol) 4,4’-bpy w 110ml roztworu I.

Roztwór III otrzymano przez rozpuszczenie 0.157g Co(NO3)2 · 6H2O (0.539mmol) w 27ml roz-

tworu II. Roztwór IV uzyskano przez rozpuszczenie 0.194g (0.364mmol) Na3[W(CN)8] · 4H2O

27ml roztworu II. Bezpośrednio do nawarstwiania użyto roztworów I i II o temperaturze otocze-

nia oraz roztwory III i IV o temperaturze podwyższonej (pobierano je bezpośrednio z naczyń

w łaźni wodnej 50�). Najpierw do jednej nóżki każdej H-rurki wprowadzono roztwór IV, do

drugiej nóżki zaś – roztwór III (objętości: duża H-rurka – po 5ml, mniejsze H-rurki – po 2ml, naj-

mniejsze H-rurki – po 1.5ml). Następnie we wszystkich H-rurkach na roztwory III i IV powoli

nawarstwiono roztwór II (objętości: do każdej nóżki dużej H-rurki – po 5ml, mniejszych H-

rurek – po 2ml i najmniejszych H-rurek – po 1.5ml). Na koniec uzupełniano H-rurki roztworem

I i szybko umieszczano w łaźni wodnej o temperaturze 50�. Po trzech dniach zaobserwowa-

no wzrost kryształów. Otrzymane kryształy przemyto wodą destylowaną na lejku Buchnera

i wysuszono. Z dużej H-rurki uzyskano 0.0477g, z pozostałych łącznie 0.0454g.
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Pomiar związku (1) został wykonany przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego X’PERT

PRO w Zakładzie Badań Strukturalnych w IFJ (pomiar na krawędzi Kα miedzi), natomiast wid-

mo związku (3) zostało zmierzone na stacji pomiarowej BM01 w ESRF w Grenoble (λ = 0.987Å).

Są to jedyne wyniki pośród wszystkich zamieszczonych w niniejszej rozprawie, które Nie zo-

stały zmierzone własnoręcznie przez autora pracy. Wszystkie inne pomiary zostały wykonane

przez autora. Widma jakościowo różnią się wyraźnie od siebie. Nie jest to spowodowane wy-

łącznie jakością wiązki promieniowania X, ale również mniej lub bardziej nieuporządkowaną

strukturą badanego materiału. Mimo, że związek (3) wykazuje większy porządek strukturalny,

to jednak otrzymane widmo nie pozwoliło na określenie jego struktury krystalicznej. Porówna-

nie widm dla związku (3) w dwóch temperaturach wskazuje na różne przesunięcia względem

siebie refleksów w dwóch różnych T. Największe przesunięcie występuje dla 2Θ wynoszącego

powyżej 8°, brak jest natomiast przy około 2°, czy przy około 5°. Pierwszy, nieduży refleks przy

2Θ = 1.5°jest artefaktem aparaturowym. Kolejne, bardzo mocny przy 2Θ ≈ 1.8°, podobnie jak

przy 2Θ ≈ 2.5°oraz 5°, pokrywają się w obydwu T. Nie przesuwanie się refleksów przy pewnych

kątach oraz przesuwanie przy innych, wskazuje na zachowanie anizotropowe próbki z T. Prze-

sunięcia refleksów, mogą oznaczać, że nie tylko długości boków komórki elementarnej, ale też

kąt między nimi zmienia się z temperaturą. Niewykluczona jest również dwufazowość próbki.

Pomiary spektroskopowe w środkowej podczerwieni wykazały obecność w strukturze badanych

związków cząsteczki CN, H2O, bipirydyny – w związku (1) i pirazyny – w związku (2). Widma

w podczerwieni, dla związków (1) i (2), zostały zaprezentowane na rysunku 2.2 (w zakresie tem-

peraturowym 300K÷ 10K) oraz w tabeli 2.2 wraz z danymi dla wolnych cząsteczek bipirydyny

i pirazyny, które zaczerpnięto z [52] i [53] oraz dane dla tych cząsteczek związanych w ciele

stałym (a) i (b).

Rysunek 2.1: Widma otrzymane w pomiarze metodą dyfrakcji promieni X związków: (1) –

rysunek po lewej (pomiar na krawędzi Cu-Kα: λ = 1.54056Å) i (3) – po prawej (λ = 0.987Å).
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Rysunek 2.2: Widma w podczerwieni związków Co3(pyz)3[W(CN)8]2 (rysunek po lewej)

i Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 (rysunek po prawej), zmierzone w różnych wartościach tempe-

ratury, umieszczonych po prawej stronie rysunku.

Oddziaływania magnetyczne zachodzą pomiędzy jonami WV i CoII i przenoszone są przez mo-

stek CN. Pasma CN w widmie w podczerwieni zależą od temperatury. Temperaturowa zależność

pasm CN została przedstawiona na rysunku 2.3 oraz w tabeli 2.1, w której podano również w

nawiasie, stopień utlenienia wolframu.

Rysunek 2.3: Temperaturowa zależność rozciągających pasm CN w widmie w podczerwieni dla

związków Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 (rysunek po lewej) i Co3(pyz)3[W(CN)8]2 (rysunek po

prawej).

Stopień utlenienia wolframu pociąga za sobą stopień utlenienia kobaltu. W związkach (1) i (2)

występuje wolfram zarówno na IV jak i na V stopniu utlenienia oraz kobalt, odpowiednio na III

i II stopniu utlenienia. Różne stopnie utlenienia potwierdzają pomiary spektroskopowe w zakre-
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Tabela 2.1: Rozciągające pasma CN (νW−CN) w [cm−1] w temperaturze 300K i 10 K związków

(1) i (2); w nawiasie stopień utlenienia wolframu.

1 (300K) 1 (10K) 2 (300K) 2 (10K)

2200(V) 2193(V) 2188(V) 2200(V)

2186(V) 2182(V) 2157(V) 2162(V)

2177(V) 2167(V) 2145(V) 2150(IV)

2156(V) 2153(IV) 2134(IV) 2135(IV)

2123(IV) 2135(IV)

2130(IV)

2125(IV)

sie UV-vis, przedstawione na rysunku 2.4. Dla związków (1) i (2) występują szerokie pasma z

maksimum blisko λ = 500nm oraz λ = 800nm. Pierwsze odpowiada optycznemu przejściu elek-

tronu z CoII do WV, drugie z WIV do CoIII. Pasma poniżej 400nm mogą wynikać z optycznych

przejść ładunku z WV do organicznego łącznika tj. bipirydyny lub pirazyny, albo przeskoków

elektronu z jednej podpowłoki WIV na inną, w obrębie powłoki d .

Rysunek 2.4: Widmo UV-Vis dla związków (1), (2) i (3); R – reflektancja (oś ”y”).

Dla porównania na rysunku 2.4 umieszczono również widmo związku (3). Widmo związku (4)

nie zostało zmierzone, ponieważ spodziewano się podobnego do (3) kształtu krzywej UV-vis.
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Tabela 2.2: Widmo w podczerwieni związków (1) i (2) oraz ligandów: 4, 4′ − bpy i pyz

4, 4′ − bpy[52] 4, 4′ − bpy(a) 1 (300K) pyz[53] pyz(b) 2 (300K) rodzaj drgania

3072w 3050w ν(O−H)
3102w 3125w

3460s(v.br.) 3400s(v.br)

2965s 2963w 3066w 3064s 3050vw ν(ArC−H)
2926vs 2973w 2970w 2925w

2850s 2854w

2200w ν(C ≡ N)
2186w 2188w

2177w 2157s

2156m 2145s

2123m 2134w

1950w γ(O−H)
1652m

1604w 1608s 1625m(v.br.)

1593s 1593s (ArC = C)

1535s 1535s 1536m

1490s 1490s 1492m 1490s 1491w

1465s

1416m 1412s 1414s 1418vs 1415vs 1417s

1380m 1383w 1342m 1342w

1323w 1240vw

1221s 1221m 1223m 1178m 1178w 1162m γ(ArCHw płaszczyźnie)

1176w 1148vs 1150s

1133vw 1125w 1125w 1124m deformacja pierścienia

1102m 1102vm 1105w 1110m 1105w 1092w γ(ArCH poza płaszczyzną)

1079s 1079m 1068m

1043m 1044w 1045w 1067vs 1068s 1068m

1107m 1048vw 1051m

995s 992m 1000m 1032vw 1030w

982m 983w 1022m 1021vs 1023w

968m 968w 966w 1006m

926vw

882m 884w 823vw

853w 855w 855w 804vs 805w(sh) 803m

800vs 807m 808s 789w 795vs

747w 752vw

736s 736w 731w 700vw

724w 597w

634m deformacja pierścienia

618s 612s 621(sh)

570w 574w 573w

508s 502w 468m (v.br.) 500w

463w

417m 416m 448m
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Ponadto pomiary magneto-optyczne przedstawione w dalszej części pracy, zostały wykonane

jedynie dla związków (1) i (2), z przyczyn o których mowa będzie później. Na widmie związku

(3) nie ma pasma w okolicach λ = 800nm, natomiast występuje pasmo z maksimum blisko

λ = 1050nm, które może odpowiadać za przeskok ładunku w obrębie powłoki d kobaltu (CoII).

Obecność cząsteczek CN została potwierdzona analizą wyników pomiarowych przeprowadzo-

nych metodą EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure). Analiza widm EXAFS,

przedstawionych w [51], wykazała obecność węgla i azotu w najbliższym otoczeniu Co i W.

Pomiary metodą PIXE (Particle Induced X-Ray Emission) pokazują, że stosunek Co/W = 3/2

i jest jednakowy dla wszystkich badanych związków.

Przedstawione wyżej wyniki z pomiarów w podczerwieni i w zakresie światła widzialnego, oraz

wyniki pomiarów EXAFS i PIXE zostały uzupełnione metodami: ES-MS (electrospray mass

spektrometry) oraz metodą TGA (thermogravimetric analysis) na kwadrupolowym spektrome-

trze masowym [51].

Z przeprowadzonych badań wynika, że związki (1) i (2) zbudowane są z łańcuchów

{CoII3 [WV(CN)8]2}. W ich strukturze znajdują się również organiczne części jakimi są: bipiry-

dyna (4,4’-bpy) w związku (1) i pirazyna (pyz) w związku (2), które prawdopodobnie łączą ze

sobą cyjano-zmostkowane łańcuchy Co i W. Połączenia te zachodzą poprzez jony Co. Zatem w

obydwu związkach występują połączenia Co− NC−W oraz Co− L− Co (L = 4,4’-bpy, pyz).

Struktura 4, 4′ − bpy i pyz została pokazana na rysunku 2.5.

Rysunek 2.5: Schemat struktury organicznych łączników.

Łańcuchy {CoII3 [WV(CN)8]2} składają się z naprzemiennie ułożonych ”kwadratowych” bloków

jakie tworzą kompleksy jonowe {CoII2 [WV(CN)8]2}2− oraz jonów CoII.

Sieć {CoII3 (H2O)4(4, 4′ − bpy)3[WV(CN)8]2} – związek (1) – zbudowana jest z fragmentów

{CoII2 [WV(CN)8]2}2− ułożonych w kształcie kwadratu, utworzonych przez kompleksy

CoII(NC)2(H2O)(µ− 4, 4′ − bpy)2 (Liczba Koordynacyjna Kobaltu = 5), które są połączone

przez CoII(NC)2(H2O)2(µ− 4, 4′ − bpy)2 (Liczba Koordynacyjna Kobaltu = 6).
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Natomiast sieć {CoII3 (H2O)6(pyz)3[WV(CN)8]2} – związek (2) – zbudowana jest z oktaedrycz-

nych kompleksów CoII(NC)2(H2O)2(µ− pyz)2 (Liczba Koordynacyjna Kobaltu = 6).

W związku (1) występuje niezwiązana w sieci cząsteczka 4, 4′ − bpy. Dodatkowo obydwa związki

zawierają zarówno wodę koordynacyjną (związaną w sieci), jak i krystalizacyjną. Proponowana

struktura została przedstawiona na rysunku 2.6. Jest to struktura prawdopodobna, a nie ści-

sła. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić obecność łańcuchów {CoII3 [WV(CN)8]2},
w konfiguracjach przedstawionych powyżej.

Rysunek 2.6: Proponowana struktura związków (1) i (2).

W proponowanej strukturze nie wspomniano o WIV i CoIII, ponieważ ich ilość jest nieduża –

słabe pasma w widmie w podczerwieni i w świetle widzialnym. Zastępują one niewielki procent

WV i CoII w łańcuchu {CoII3 [WV(CN)8]2}.
Oddziaływania magnetyczne zachodzą pomiędzy WV i CoII poprzez ligandy CN. Oddziaływanie

pomiędzy łańcuchami {CoII3 [WV(CN)8]2} jest utrudnione, ponieważ są one połączone ze sobą

poprzez organiczne łączniki (bpy lub pyz), tworzące stosunkowe długie ścieżki pomiędzy łańcu-

chami, niesprzyjające odpowiednio mocnym oddziaływaniom. Pomiędzy łańcuchami występują

natomiast słabe oddziaływania dipolowe.
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APARATURA

3.1 Podatnościomierz AC/Magnetometr DC LakeSho-

re 7000

Pomiarów własności magnetycznych badanych substancji, w przeważającej części, dokonano

w Zakładzie Badań Strukturalnych IFJ PAN w Krakowie. Pomiary przeprowadzone zostały przy

użyciu podatnościomierza/magnetometru LakeShore 7000. Przyrząd ten pozwala na pomiar

własności magnetycznych w zmiennym (tryb AC – ang. alternating current) i stałym (tryb DC

– ang. direct current) zewnętrznym polu magnetycznym. W szczególności możliwy jest pomiar

substancji w funkcji:

� temperatury – w zakresie (2÷ 325)K

� zewnętrznego pola zmiennego (AC) – w zakresie (0.00125÷ 25)Oe

� zewnętrznego pola stałego (DC) – w zakresie ±5.6T

� częstotliwości, w przypadku trybu AC – w zakresie od 1Hz do 1kHz z możliwością mini-

malnej zmiany o 1Hz oraz od 1kHz do 10kHz z możliwością minimalnej zmiany o 10Hz

Pomiar w trybie AC polega na umieszczeniu próbki w słabym zmiennym polu magnetycznym

wygenerowanym w uzwojeniu cewki pierwotnej. Zmiana strumienia magnetycznego wywołana

obecnością próbki rejestrowana jest w cewce wtórnej otaczającej próbkę, w rezultacie zostaje

wyindukowane napięcie, które jest mierzone za pomocą detektora fazoczułego (ang. lock-in

detector). Napięcie to jest wprost proporcjonalne do podatności magnetycznej próbki. Rysunek

3.1 przedstawia schemat urządzenia.

Zmienne pole magnetyczne generowane jest przez solenoid (P) który stanowi uzwojenie cewki

pierwotnej i jest zasilany zmiennym sygnałem ze źródła prądu zmiennego. Natomiast pole
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Rysunek 3.1: Schemat urządzenia pomiarowego.

stałe uzyskiwane jest przez zasilenie solenoidu P prądem stałym, co pozwala na uzyskanie

pola HDC ¬ 25Oe lub przez solenoid nadprzewodzący (HDC do 56kOe). Dwie identyczne cewki

(CEWKA 1, CEWKA 2) symetrycznie umieszczone wewnątrz cewki pierwotnej stanowią cewki wtórne.

Cewki wtórne nawinięte są przeciwsobnie aby eliminować niepożądane sygnały. Zakładając

idealne nawinięcie cewek i idealną symetrię układu detektor fazoczuły nie zarejestruje żadnego

sygnału przy braku obecności próbki. Umieszczenie próbki w jednej z cewek spowoduje zmianę

strumienia magnetycznego i wyindukowanie napięcia na wyjściu układu cewek, które mierzone

jest przez detektor fazoczuły. Napięcie to jest proporcjonalne do podatności próbki oraz jest

zależne również od innych parametrów zgodnie ze wzorem:

v = (1/α)V fHχ (3.1)

gdzie:

v – mierzone napięcie (RMS)

α – współczynnik kalibracji przyrządu

V – objętość próbki
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f – częstotliwość zmiennego pola magnetycznego H

H – natężenie pola magnetycznego (RMS)

χ – objętościowa podatność próbki

Przekształcając powyższy wzór otrzymuje się:

χ = αv/(V fH) (3.2)

Jedną z najbardziej użytecznych własności opisywanego przyrządu jest możliwość pomiaru,

w trybie AC, składowej zarówno rzeczywistej χ′ jak i urojonej χ′′ podatności magnetycznej.

Stanowi to dużą zaletę, pozwalając na wyznaczenie wielkości strat magnetycznych w próbce,

badanie magnetycznych przejść fazowych. Rozdzielenie obu tych składowych nie mogłoby się

dokonać bez obecności detektora fazoczułego, do którego zostaje dostarczony sygnał referen-

cyjny o takiej samej częstotliwości i fazie co sygnał prądu zmiennego pochodzący ze źródła

prądowego AC, zasilającego cewkę pierwotną (P). Poprzez obecność sygnału referencyjnego

realizowane są dwa cele:

– wzmacniacz fazoczuły zostaje w ten sposób dostrojony do częstotliwości sygnału referen-

cyjnego

– na wyjściu wzmacniacz fazoczuły dostarcza sygnał Eout który jest czuły na różnicę fazy

(Φ) pomiędzy sygnałem wejściowym (Ein) i sygnałem referencyjnym:

Eout = Ein cos Φ (3.3)

Sam pomiar wpływa na kąt fazowy Φ mierzonego sygnału na dwa sposoby:

� Przesunięcie fazowe do mierzonego sygnału wnoszą uzwojenia cewek. W przypadku ideal-

nych indukcyjności przesunięcie to wynosi 90°. W rzeczywistości przesunięcie fazy odbiega

o kilka stopni od idealnego przypadku i wykazuje niewielką zależność od częstotliwości.

� Kolejny przyczynek do przesunięcia fazy wnosi sygnał pochodzący od badanej próbki.

Informację o wartości kąta fazowego Φ można uzyskać dzięki wyregulowaniu fazy wzmacniacza

fazoczułego. Regulacja fazy wprowadza pewne przesunięcie fazowe Θ w torze sygnału referen-

cyjnego wzmacniacza lock-in. Zatem sygnał wyjściowy ulegnie zmianie na:

Eout = Ein cos(Φ−Θ) (3.4)

Wartość Θ, należącą do przedziału od −180°do 180°, można odczytać bezpośrednio z bloku

wzmacniacza fazoczułego.
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”Fazowanie” wzmacniacza fazoczułego odpowiada ustawieniu wartości Θ równej Φ, dla której

wartość sygnału wyjściowego osiąga maksimum. Dla Θ− 180°wartość sygnału wyjściowego po-

winna być taka sama co do amplitudy lecz o przeciwnym znaku. Wartość Eout = 0 odpowiada

przesunięciu albo Θ + 90°albo Θ + 270°. W praktyce wzmacniacz fazoczuły jest najlepiej wyfa-

zowany przez wyregulowanie fazy dla zerowego sygnału wyjściowego, a następnie przesunięcie

otrzymanej wartości o 90°.

Znajomość wartości Θ jest niezbędna do odseparowania składowej rzeczywistej i urojonej po-

datności magnetycznej. Fazowanie należy wykonać za pomocą próbki wzorcowej dla której

χ” = 0, albo w takich warunkach pomiaru, gdy wiadomo, że dla badanej próbki χ” = 0. Natu-

ralnym sposobem pomiaru obu składowych podatności magnetycznej byłoby więc wykonywanie

pomiaru napięcia na wyjściu wzmacniacza fazoczułego dla dwóch wartości przesunięcia fazo-

wego: Θ i Θ + 90°. Jednak by zapewnić jak największe podobieństwo warunków wykonywania

pomiarów, dane zbierane są w trybie AC dla dwóch ustalonych wartości fazy wzmacniacza

fazoczułego, wynoszących 0°i 90°. Wartość przesunięcia fazowego Θ jest wykorzystywana do

zamiany zmierzonych napięć na równoważne im sygnały napięciowe:

– o zgodnej fazie

V ′ = v0 cos Θ + v90 sin Θ (3.5)

– przesunięty w fazie

V” = v90 cos Θ− v0 sin Θ (3.6)

gdzie:

v0 – napięcie wzmacniacza fazoczułego dla 0°

v90 – napięcie wzmacniacza fazoczułego dla 90°

V′ – odczyt napięcia o zgodnej fazie, czyli napięcia dla przesunięcia fazowego Θ

V” – odczyt napięcia o zgodnej fazie, czyli napięcia dla przesunięcia fazowego Θ + 90°

Wartość V′ jest wykorzystywana do liczenia składowej rzeczywistej podatności, zgodnie z wy-

rażeniem 3.2. Składową χ” otrzymuje się wykorzystując wielkość V”:

χ” =
−αV ”
V fH

(3.7)

Gdy wiadomo, że próbka nie posiada składowej urojonej podatności, wówczas wykonywanie

pomiarów dla dwóch wartości przesunięcia fazowego Θ i Θ + 90°jest wygodne, gdyż można

zaniedbać fazowanie układu, a także zmienność fazy przy pomiarach dla wielu częstotliwości
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pola H. W takich przypadkach wartość napięcia potrzebnego do wyliczenia podatności χ można

opisać następującą formułą:

v = [(v20) + (v90)2]1/2 (3.8)

Dla próbek o wartości χ” = 0 wspomniana technika pomiaru daje identyczne rezultaty jak w

wypadku pomiarów dla tylko jednej wartości przesunięcia fazowego, wynoszącej Θ.

Prowadzenie pomiarów dla jednej wartości przesunięcia fazowego jest techniką szybką, wygod-

ną w wypadku badania temperaturowej zależności podatności. Jednak wymagane jest wówczas

uprzednie wyfazowanie układu i sztywne nastawienie wartości Θ wzmacniacza fazoczułego pod-

czas całego pomiaru. W tym trybie pomiarowym traci się pewne informacje, ponieważ nie są

śledzone zmiany składowej napięcia V”.

W przypadku pomiarów wykonywanych na potrzeby niniejszej pracy fazowania dokonywano

przy użyciu próbki CrK(SO4)2· 12H2O, będącej próbką wzorcową dostarczoną przez producen-

ta aparatury.

W trybie DC wyznaczenie momentu magnetycznego opiera się o pomiar zmian strumienia

magnetycznego w czasie ruchu próbki wewnątrz cewki pomiarowej. Wzmacniacz fazoczuły sto-

sowany w trybie AC jest teraz zastąpiony przez szybki całkujący woltomierz cyfrowy. Silnik

krokowy wykorzystywany jest do przesuwania próbki pomiędzy centrami uzwojeń obu cewek

wtórnych. Całka mierzonego napięcia po czasie jest bezpośrednio związana z momentem ma-

gnetycznym próbki:

m = kIv (3.9)

gdzie:

m – moment magnetyczny

k – współczynnik kalibracji układu dla trybu DC

Iv =
∫

vdt – całka mierzonego napięcia

Całkowanie dokonywane jest dla okresu czasu wynoszącego dwie sekundy, po czym wyświetlany

jest wynik będący wartością napięcia:

V =
1
2

∫ 2
0

v(t)dt (3.10)

Cykl pojedynczego pomiaru odpowiada przesunięciu próbki od centrum cewki pierwszej do

środka cewki drugiej uzwojenia wtórnego i ponownie do cewki pierwszej. W celu uzyskania

większej precyzji pomiarów można dokonywać wielu cykli otrzymując uśrednione wyniki. Wy-

nikiem przeprowadzonych w ten sposób pomiarów jest wartość momentu magnetycznego próbki.

Znając masę lub objętość próbki, łatwo można określić namagnesowanie próbki liczone na masę

lub objętość.

39



APARATURA

Współczynniki kalibracji k (dla trybu DC) oraz α (dla trybu AC), wiążą strumień przechodzą-

cy przez próbkę ze strumieniem przechodzącym przez cewkę pomiarową uzwojenia wtórnego.

Pomiędzy tymi współczynnikami występuje zależność:

k = πα (3.11)

Wartość współczynnika α można wyznaczyć używając próbek wzorcowych o znanej podatności

i objętości. Wartość α można również obliczyć bezpośrednio, w oparciu o fizyczną geometrię

cewek przyrządu oraz geometrię próbki. W najprostszym przypadku, dla próbki którą można

przybliżyć modelem dipola magnetycznego, tzn. jednorodnie namagnesowanej, sferycznej próbki

lub próbki małej w stosunku do rozmiarów cewki pomiarowej:

α =
(

108

8π2NL
[L2 + d2]1/2

)
(3.12)

gdzie:

N – liczba zwojów na centymetr cewki pomiarowej

L – długość cewki pomiarowej w centymetrach [cm]

d – średnica cewki pomiarowej w [cm]

Dla próbek cylindrycznych o większych rozmiarach wzrasta znacznie złożoność matematyczna

zagadnienia. W takim przypadku prostszą metod jest użycie wzorca o znanej podatności ma-

gnetycznej i objętości. Wartość współczynnika kalibracji α wyznacza się wówczas korzystając

z zależności 3.2.

W celu badania efektów magnetycznych indukowanych światłem, potrzebne było wykonanie

pewnej modernizacji aparatury pomiarowej. Konieczne okazało się zaprojektowanie i wykona-

nie nowej sondy pomiarowej, we wnętrzu której umieszczony został światłowód doprowadzający

wiązkę światła, z zewnętrznego źródła, do pojemniczka zawierającego próbkę. Przy projekto-

waniu nowej sondy należało uwzględnić kilka czynników:

� materiał z którego wykonano korpus sondy musi być niemagnetyczny

� materiał końcówki sondy oraz pojemniczków pomiarowych powinien w jak najmniejszym

stopniu wpływać na wyniki pomiarów, będąc jednocześnie materiałem stabilnym ter-

micznie i mechanicznie w szerokim zakresie temperatur, odpowiadającym możliwościom

przyrządu (2K÷ 325K)

� wnętrze korpusu sondy, w którym umieszczony jest światłowód wychodzący na zewnątrz,

do źródła światła, musi być szczelny (wewnątrz urządzenia pomiarowego znajduje się

próżnia)
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� sposób wyprowadzenia światłowodu na zewnątrz aparatury pomiarowej, a także sposób

połączenia nowej sondy z resztą oryginalnej aparatury

Końcówkę sondy wykonano z żywicy epoksydowej i włókien węglowych. Materiału użytego

oryginalnie przez producenta aparatury, nie udało się uzyskać. W czasie pomiarów używano

światłowodu polimerowego EN-52 firmy Hoechst, o średnicy rdzenia 1mm. Na potrzeby badań

efektów foto-magnetycznych stosowano układ optyczny przedstawiony na rysunku 3.2.

Rysunek 3.2: Schemat stosowanego układu optycznego; 1 – ława optyczna, 2 – źródło światła,

3 – filtr, 4 – stolik z mocowaniem światłowodu, 5 – światłowód.

Źródło światła stanowiły dwa lasery o takiej samej mocy 5mW i długości fali λ1 = 532nm

– światło zielone oraz λ2 = 635nm – światło czerwone. Układ zestawiono na ławie optycznej

w celu zapewnienia odpowiedniej stabilności pomiaru.

3.2 Inne urządzenia

Przedstawione w pracy wyniki zostały uzyskane również przy użyciu innych urządzeń, które

zostały krótko zaprezentowane poniżej.

1. Spektrometr fourierowski EXCALIBUR FTS 3000, pracujący w zakresie środkowej pod-

czerwieni, z interferometrem Michelsona. Pozawala na pomiary z wiązką o zdolności roz-

dzielczej 0.25cm−1, w zakresie widmowym (4000÷ 400)cm−1. Spektrometr wyposażony

jest w przepływowy kriostat helowy i pracuje w zakresie temperatury (10÷ 320)K. Urzą-

dzenie jest własnością Zakładu Badań Strukturalnych Instytutu Fizyki Jądrowej

im. H. Niewodniczańskiego.

2. Dyfraktometr Rentgenowski X’PERT PRO, wyposażony w goniometr pionowy w układzie

Θ−Θ, z niezależnym napędem Θ i 2Θ. Zakres kątowy wynosi od 0.2°. Lampa ceramiczna

z anodą Cu o mocy 2 kW. Własność Zakładu Badań Strukturalnych IFJ.
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3. Spektrofotometr Shimadzu 2101 pozwalający na uzyskanie widm w zakresie

λ = (200÷ 1100)nm, należący do grupy prof. Siekluckiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

4. Magnetometr SQUID’-owy będący własnością Oddziału Fizyki Magnetyzmu Instytutu

Fizyki PAN w Warszawie. Magnetometr pozwala na wykonywanie pomiarów w zakresie

pola magnetycznego HDC ± 5T oraz w temperaturze z zakresu (2÷ 360)K. Jest wyposa-

żony w układ optyczny pozwalający na wykonywanie pomiarów z użyciem światła.

5. Pomiary PIXE zostały wykonane na Akceleratorze Van de Graaffa w IFJ w Krakowie, Po-

miary EXAFS – na stacji pomiarowej A1 w HASYLAB/DESY w Hamburgu, dodatkowe

pomiary dyfrakcją promieni X – na stacji pomiarowej BM01 w ESRF w Grenoble, na-

tomiast pomiary termograwimetryczne – na mikro-termograwimetrze TGA/STDA 851e

i spektrometrze masowym Bruker ASQUIRE w Toledo.
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WYNIKI POMIARÓW – dyskusja

4.1 Pomiary w Zmiennym Polu Magnetycznym – bada-

nie przejść fazowych

4.1.1 Wprowadzenie

Najważniejszą metodą do pomiaru magnetycznych przejść fazowych zarówno w amorficznych

jak i krystalicznych materiałach magnetycznych są pomiary podatności zmiennoprądowej AC,

zwanej podatnością dynamiczną, w funkcji temperatury χ(T).

Podatność dynamiczna przedstawia zmianę namagnesowania próbki w odpowiedzi na małą

zmianę zewnętrznego, zmiennego pola magnetycznego, zgodnie z zależnością:

χAC =
dM

dH
(4.1)

Pomiarów dynamicznej podatności magnetycznej dokonuje się umieszczając próbkę w oscylu-

jącym polu magnetycznym o małej amplitudzie:

HAC(t) = H0 + h cos(ωt) (4.2)

gdzie:

� H0 – statyczne zewnętrzne pole magnetyczne niezależne od czasu (w szczególności H0 = 0)

� h – amplituda dynamicznego pola

� ω = 2πf – częstość

� f – częstotliwość prądu zasilającego elektromagnes

43



WYNIKI POMIARÓW – dyskusja

Namagnesowanie próbki będzie podążać za polem z pewnym opóźnieniem w fazie danym przez

kąt θ:

MAC(t) = M0 +m cos(ωt− θ) = M0 +m cos(ωt) cos θ +m sin(ωt) sin θ (4.3)

Definiując:

χ′ =
m cos θ
h

χ” =
m sin θ
h

(4.4)

po podstawieniu:

MAC(t) = M0 + χ′h cos(ωt) + χ”h sin(ωt) (4.5)

W języku liczb zespolonych:

MAC(t) = M0 + χAChe
iωt (4.6)

Podatność dynamiczna jest wielkością zespoloną, składa się z części rzeczywistej χ′ i urojonej

χ”, gdzie χ” = χ′ tg θ:

χAC = χ′ − iχ” = |χ|e−iθ (4.7)

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

� χ′ - pozostaje w fazie z przyłożonym polem HAC, jest odpowiedzią próbki na zewnętrzne

pole magnetyczne, odzwierciedla ”łatwość” magnesowania się substancji. Zależność od

częstości χ′(ω) jest nazywana dyspersją magnetyczną.

� χ” - jest w przeciw-fazie względem pola. Charakteryzuje dynamikę układu magnetyczne-

go, odpowiada za pochłanianie energii przez próbkę. Straty takie powstają w przypadku

procesów relaksacyjnych, takich jak relaksacja spinowa, czy ruch ścianek domenowych w

magnetyku. Zależność χ”(ω) nazywamy absorpcją magnetyczną.

W przypadku paramagnetyków χ” = 0, χ′ = χDC.

Magnetyczne materiały, w których występują oddziaływania wymienne mogą wykazywać za-

równo uporządkowanie dalekiego zasięgu ferro- lub antyferromagnetyczne, jak i uporządkowanie

szkło-podobne, lub szkliste. Gwałtowny wzrost krzywej χAC(T), oznaczanej dalej przez χ(T),

podczas obniżania temperatury, oznacza magnetyczne przejście fazowe ze stanu paramagnetycz-

nego PM do uporządkowania ferromagnetycznego – w przypadku materiałów szkło-podobnych

zazwyczaj do stanu ferrimagnetycznego. W obydwu przypadkach jest to stan o dużym stop-

niu uporządkowania i oznaczany będzie dalej przez FM. Temperatura w której dochodzi do

zmiany fazy nazywana jest temperaturą krytyczną i oznaczana jest przez TC. Wartość TC cha-

rakteryzuje związek magnetyczny i jest inna dla innego związku. Obniżając dalej temperaturę

obserwuje się słabo zależny od T sygnał (plato) w obszarze FM. Wskutek dalszego obniżania

temperatury w okolicach pewnej jej wartości nazywanej temperaturą zamarzania i oznaczanej

przez Tf sygnał χ(T) gwałtownie spada zaznaczając przejście układu z porządku FM do stanu
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RSG, w którym faza FM i SG współistnieją ze sobą – istnieje obecność uporządkowania FM

wraz z zamrożonym stanem szklistym. Opisane tutaj przejście fazowe to zmiana stanu fazowego

według sekwencji: PM⇐⇒ FM⇐⇒ RSG.

Przejście do fazy nieuporządkowanej może zajść z pominięciem stanu uporządkowanego. Będzie

to przejście typu: paramagnetyk (PM)⇐⇒ szkło spinowe (SG).

Blisko temperatury krytycznej magnetyzacja wykazuje wyraźny charakter nieliniowy. Nielinio-

wość magnetyzacji w obecności zewnętrznego pola magnetycznego, w obszarze wykazującym

uporządkowanie dalekiego zasięgu, jest dane przez rozwinięcie w szereg [54]:

m = m0 + χ1h+ χ2h
2 + χ3h

3 + ... (4.8)

gdzie m0 jest spontanicznym namagnesowaniem, tj. wypadkowym momentem magnetycznym

w nieobecności zewnętrznego pola magnetycznego, χ1 - liniową, χ2, χ3, itd. nieliniowymi podat-

nościami oraz h - przyłożonym polem magnetycznym. Magnetyzacja m związków wykazujących

uporządkowanie FM nie wykazuje inwersji symetrii w obecności pola h z powodu obecności spon-

tanicznej magnetyzacji, w przeciwieństwie do szkieł spinowych SG. Dla SG gdzie nie występuje

spontaniczne namagnesowanie (magnetyczne uporządkowanie dalekiego zasięgu), parzyste po-

tęgi h są zaniedbane i magnetyzacja m wyrażona jest przez nieparzyste potęgi szeregu w h [55]:

m = χ1h+ χ3h
3 + χ5h

5 + ... (4.9)

Pomiar podatności dynamicznej dokonuje się przy pomocy mostka indukcyjności wzajemnej AC

[56]. Mostek indukcyjności wzajemnej zbudowany jest z dwóch, identycznych cewek wtórnych

nawiniętych przeciwsobnie, które umieszczone są w cewce pierwotnej wytwarzającej zmienne

pole magnetyczne. Przy nieobecności próbki wyindukowane napięcie w cewkach wtórnych znosi

się i nie jest uzyskiwany żaden sygnał. Kiedy próbka zostanie umieszczona w jednej z cewek

wtórnych zostanie wyindukowane napięcie, dane przez:

E = −nAf dm
dt

= −nAfωh0[(χ1 +
3
4
χ3h

2
0 +

5
8
χ5h

4
0 + · · ·) sinωt

+(χ2h0 + χ4h
3
0 +

15
16
χ6h

5
0 + · · ·) sin 2ωt

+(
3
4
χ3h

2
0 +

15
16
χ5h

4
0 + · · ·) sin 3ωt+ · · ·]

= −nAfωh0(χt1 sinωt+ χt2h0 sin 2ωt

+
3
4
χt3h

2
0 sin 3ωt+ · · ·) (4.10)

gdzie:

� n – liczba zwojów cewki na jednostkę długości
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� A – pole przekroju poprzecznego cewki wtórnej

� f – współczynnik wypełnienia

� h = h0 cosωt, h0 – amplituda pola zmiennego

oraz:

χt1 = χ1 +
3
4
χ3h

2
0 +

5
8
χ5h

4
0 + · · · ,

χt2h0 = χ2h0 + χ4h
3
0 +

15
16
χ6h

5
0 + · · · ,

3
4
χt3h

2
0 =

3
4
χ3h

2
0 +

15
16
χ5h

4
0 + · · · , itd. (4.11)

Dla małych pól można napisać: χt1 ≈ χ1, χt2 ≈ χ2, χt3 ≈ χ3, itd. Zasilając cewkę pierwotną sy-

gnałem o częstości ω i rejestrując sygnał na cewce wtórnej o częstościach ω, 2ω, 3ω, itd. przy

użyciu wzmacniacza lock-in, znajduje się liniową χ1 oraz nieliniowe χ2, χ3, itd. składowe po-

datności. Mierzone są składowe rzeczywista i urojona, zarówno dla składnika liniowego jak i

składników nieliniowych, tj. χ = χ′ + iχ”. W szkłach spinowych m wyrażone jest przez nieparzy-

ste potęgi h w szeregu (równanie 4.9). Zatem χ2, χ4, χ6, itd. nie występują dla szkieł spinowych,

gdzie nie ma spontanicznego namagnesowania.

Zgodnie z ogólną fenomenologiczną teorią, jaką zaproponował Suzuki [55] nieliniowa podatność

χ3(T) = ∂3m(T)/∂h3 w przypadku fazy szklistej powinna gwałtownie rosnąć w temperaturze Tf
Anomalia na krzywej χ3(T) przy Tf i nieobecność χ2(T) są najbardziej znaczące w określaniu

obecności fazy szklistej w materiale magnetycznym.

Znajomość liniowej i nieliniowych podatności w okolicach temperatur przejść fazowych dostar-

cza użytecznych informacji. Ich badanie, włączając zależność sygnału χ(T) od pola i częstotli-

wości staje się bardzo ważne.

4.1.2 Związki z bipirydyną

Rysunek 4.1 przedstawia temperaturową zależność części rzeczywistej χ′ i urojonej χ” dyna-

micznej podatności magnetycznej AC związku Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2. Pomiar został wy-

konany w zmiennym zewnętrznym polu magnetycznym o wartości amplitudy HAC = 2 Oe i czte-

rech różnych wartościach częstotliwości f = (20, 80, 360, 2000)Hz. Pomimo, że próbka związku

z bipirydyną została zsyntezowana według tej samej procedury, jaka opisana jest w [51], to jed-

nak wynik podatności AC, przedstawiony w artykule [51] (Fig.10) różni się od przedstawionego

na rysunku 4.1 – w obu przypadkach anomalie na krzywej występują w tych samych tempera-

turach, jednak bardzo różnią się co do wielkości. Może to być spowodowane różną wielkością

ziaren próbki użytej w pomiarach. Próbki zostały zsyntezowane w różnym czasie; małe zmiany
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Rysunek 4.1: Temperaturowa zależność części rzeczywistej χ′ i urojonej χ” dynamicznej podat-

ności magnetycznej dla związku Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 zmierzonej w zmiennym polu

o różnych częstotliwościach.

parametrów termodynamicznych mogły wpłynąć na wielkość ziaren. Wpływ wielkości ziaren na

różne przebiegi magnetyczne, może być tym bardziej uzasadniony, że zauważono, iż wpłynął on

na pomiary magnetyczne wykonane dla innych związków magnetyków molekularnych zawiera-

jących w swej strukturze miedź. W pojemniczku pomiarowym próbka zazwyczaj zostaje mocno

dociśnięta tłoczkiem, aby uniknąć ewentualnego przemieszczania się ziaren w trakcie pomiaru.

Samo przemieszczanie się ziaren próbki także wpływa na przebieg krzywej magnetycznej.

Na krzywej χ′(T) widać dwie anomalie: ostre maksimum w pobliżu T = 15K oraz anomalię

w pobliżu T = 9K. Prawe zbocza krzywych χ′(T) pokrywają się. Obniżając temperaturę od

wysokich wartości, powyżej 30K, podatność zmiennoprądowa rośnie bardzo gwałtownie po-

czynając od temperatury około 25K. Charakterystyka magnetyczna stanu paramagnetycznego

przeprowadzona została na stronie 64 – analizie poddano krzywą doświadczalną zmierzoną w

trybie DC. Pomiar w trybie AC (w niskich polach), na magnetometrze LakeShore nie pozwala

na uzyskanie krzywej do której można by w sposób wiarygodny dopasować krzywą teoretyczną

– bardzo duży rozrzut punktów pomiarowych. Krzywa podatności z rysunku 4.1 osiąga maksi-

mum w pobliżu T ≈ 15K. Przy dalszym obniżaniu temperatury spada ostro, po czym wygładza
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się, osiągając w okolicach T = 5K pewną niezerową wartość ∼ 1.8 emu/mol zależną od częstotli-

wości zmiennego pola magnetycznego. Lewe zbocze nie jest gładkie, lecz w pobliżu temperatury

T = 9K występuje kolejna anomalia. Temperatura przy około 15K w bardzo niewielkim stop-

niu zależy od częstotliwości. Maksimum piku przesuwa się w kierunku wyższych temperatur

(14.53K przy 20Hz i 14.68K przy 2000Hz) i nieznacznie redukuje się (11.8 emu/mol przy 20Hz

i 11.1 emu/mol przy 2000Hz) ze wzrostem częstotliwości. Parametr α = 0.0051. Natomiast tem-

peratura przy około 9K wyraźnie zależy od częstotliwości przyłożonego pola magnetycznego,

przesuwa się w kierunku wyższych temperatur ze wzrostem częstotliwości (9.1K przy 20Hz

i 10.55K przy 2000Hz). Parametr α = 0.068. Amplituda redukuje się gdy częstotliwość rośnie.

Dla niskich temperatur T < 7K krzywe dla różnych częstości nie pokrywają się i osiągają różne

niezerowe wartości w T ≈ 5K.

Badany związek charakteryzują dwie temperatury porządkowania – zachodzą dwa przejścia

fazowe. Temperatury przejść fazowych odczytane jako minima zróżniczkowanej składowej rze-

czywistej χ′(T) wynoszą odpowiednio 16.5K i 10K. W temperaturze 16.5K zachodzi przejście

z uporządkowania para- do ferrimagnetycznego. Oznacza się ją przez TC. Nie jest to klasyczny

porządek ferrimagnetyczny, w którym antyrównoległe momenty są rozłożone w sposób upo-

rządkowany w sieci krystalicznej. Nieporządek strukturalny, jakim charakteryzują się badane

związki, pociąga za sobą przypadkowość w ułożeniu momentów magnetycznych i znaku od-

działywania między sąsiednimi spinami. Oddziaływania pomiędzy momentami magnetycznymi

najbliższych sąsiadów, zarówno dodatnie jak i ujemne, mają silnie niejednorodny i przypadko-

wy charakter.

W temperaturze 10K materiał przechodzi w fazę RSG, w której współistnieje faza ferrimagne-

tyczna (bardziej uporządkowana) i faza w której próbka znajduje w stanie dużego nieporządku.

Jest to temperatura zamarzania Tf . Dochodzi w niej do zablokowania w przypadkowy sposób

momentów magnetycznych.

Podwójne przejście według sekwencji: paramagnetyk⇐⇒ferrimagnetyk⇐⇒stan RSG jest bar-

dzo charakterystyczne dla materiałów nieuporządkowanych strukturalnie, lecz nie będących

klasycznymi szkłami spinowymi. Powyższą sekwencję spełniają materiały szkło-podobne (ang.

spin-glass like), do których należy zaliczyć również związek Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2.

Urojona część podatności χ”(T) charakteryzuje dynamikę układu magnetycznego. Zatem krzy-

wa χ”(T) powinna wykazywać anomalne zachowanie blisko magnetycznych przejść fazowych.

Anomalie na krzywej χ”(T) występują w okolicach T = 15K i T = 9K, co potwierdza, że w po-

bliżu tych temperatur zachodzi zmiana fazy magnetycznej. W niskich temperaturach T ∼ 4.5K

krzywe χ”(T) osiągają różne bardzo małe, lecz niezerowe wartości. Dla temperatur wyższych

T > 25K krzywe χ”(T) osiągają prawie zerową wartość, niezależnie do częstotliwości.

Krzywa χ′(T) jest czuła na zewnętrzne pole DC, co nie występuje w materiałach z ”czystym”
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uporządkowaniem dalekiego zasięgu, jak ferro- czy antyferromagnetyku.

Rysunek 4.2 przedstawia krzywe χ(T) zmierzone w polu zmiennym o amplitudzie HAC = 2Oe

i częstotliwości f = 80Hz w zależności od wartości zewnętrznego pola DC. Pomiar wykonano

dla czterech wartości pola HDC = (50, 100, 120, 150)Oe.

Rysunek 4.2: Temperaturowa zależność części rzeczywistej χ′ i urojonej χ” dynamicznej podat-

ności magnetycznej dla związku Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 zmierzonej w zmiennym polu

o amplitudzie 2 Oe i częstotliwości 80Hz, w zależności od wartości zewnętrznego pola HDC.

Wartość maksymalna χ′max rośnie, a położenie piku przesuwa się w kierunku niższych tempera-

tur ze wzrostem zewnętrznego stałego pola magnetycznego. Ze wzrostem pola zanika anomalia

przy T = 9K, widoczna jeszcze w polu HDC = 50Oe. Pik położony przy T ≈ 15K na rysunku 4.1

przesunął się w w kierunku niższych temperatur na rysunku 4.2. Amplituda χ′max rośnie począt-

kowo wolno (wartości pola HDC = (50, 100, 120)Oe), a następnie szybciej (w polu HDC = 150Oe)

i przesuwa się w kierunku niższych temperatur ze wzrostem pola DC.
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Badanie nieliniowych podatności prowadzi do lepszego zrozumienia przejść fazowych. Krzywe

podatności nieliniowych dostarczają informacji o naturze przejścia fazowego i stanie magne-

tycznym badanego związku. Na rysunku 4.3 przedstawiona jest druga χ2 oraz trzecia χ3 har-

moniczna podatności zmiennoprądowej, zmierzone w polu o amplitudzie HAC = 12Oe, którego

częstotliwość wynosiła f = 80Hz. Sygnał krzywej χ2(T) jest mocniejszy niż χ3(T).

Rysunek 4.3: Temperaturowa zależność drugiej |χ2| oraz trzeciej |χ3| harmonicznej dynamicz-

nej podatności magnetycznej dla związku Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 zmierzonej w zmiennym

polu.

Na krzywych χ2(T) i χ3(T) występują trzy wyraźne anomalie, w okolicach temperatur

T = (14, 11, 6)K. Dowodzi to, że badany związek wykazuje nie dwa, lecz trzy przejścia fazo-

we. Przejście w okolicy T = 6K jest bardzo słabo widoczne na krzywej podatności liniowej, jej

części rzeczywistej χ′(T) i urojonej χ”(T). Niemniej jednak obecność przejścia przy T = 6K

na krzywej χ′(T) (rys. 4.1) może zaznaczać widoczna zależność od częstotliwości f pola HAC.

Częstym zjawiskiem zachodzącym dla materiałów szkło-podobnych, jest zachodzenie procesu

zamarzania w dwu etapach. W temperaturze T = 10K nastąpiło częściowe zamrożenie momen-

tów magnetycznych, natomiast w pobliżu T = 6K dochodzi do całkowitego zablokowania spinów

w przypadkowych kierunkach, powstaje metastabilny stan, bez daleko-zasięgowego porządku.

Obecność χ2(T), parzystej harmonicznej podatności, która dla szkła spinowego powinna być
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nieobecna, świadczy o tym, że żadne z trzech przejść fazowych zarejestrowanych na krzywych

χ1(T), χ2(T) i χ3(T) nie jest przejściem do zwykłej fazy szklistej (SG). W badanym związ-

ku występuje spontaniczne namagnesowanie w całym zakresie temperatur. Zmienia się jedynie

stosunek fazy uporządkowanej i nieuporządkowanej (szkłopodobnej). Poniżej temperatury 15K

udział fazy uporządkowanej jest największy, o czym świadczy bardzo mała zależność od czę-

stotliwości pola zmiennego oraz wzrost maksimum χ′max ze wzrostem pola HDC. Zależność od

częstotliwości jest większa przy T ≈ 9K, co świadczy o większym udziale fazy szklistej. W

temperaturze tej dochodzi do częściowego zamrożenia momentów magnetycznych. Wyraźna

zależność od częstotliwości występuje również przy T ≈ 5K. Mamy tutaj doczynienia z całko-

witym zablokowaniem nieporządku.

Rysunek 4.4 przedstawia krzywe χ(T) zmierzone dla różnych amplitud zmiennego pola

h0 = (1, 2, 5, 10, 25)Oe o częstotliwości f = 80Hz.

Rysunek 4.4: Temperaturowa zależność składowej rzeczywistej χ′ i urojonej χ” dynamicznej

podatności magnetycznej dla związku Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 zmierzonej dla różnych war-

tości amplitudy pola zmiennego.

Powyżej temperatury krytycznej TC ≈ 16K krzywe χ(T) są niezależne od wartości h0, nato-

miast poniżej TC zależność taka występuje. Ekstrema krzywej χ(T) przy T ≈ 15K i T ≈ 10K

maleją ze wzrostem amplitudy pola zmiennego. Przypadek w którym następuje wzrost am-
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plitudy ze wzrostem zewnętrznego pola spowodowany jest wzrostem wkładu do magnetyza-

cji pochodzącego od ferromagnetycznych domen z obszaru ferromagnetycznego, który rośnie

wraz ze wzrostem amplitudy pola. Przeciwny proces potwierdza wysoki stopień nieuporząd-

kowania badanego związku i niewielki udział ferromagnetycznych domen, który jest tłumiony

ogólnym nieporządkiem w ustawieniu momentów magnetycznych. Inną przyczyną może być

wzrost przyczynku klastrów (domen) antyferromagnetycznych, wzajemnie kompensujących się

w wyższym polu.

Pomiary podatności zmiennoprądowej wykonane zostały również dla związków:

Co3(4, 4′ − bpy)6[W(CN)8]2(H2O)19 (3) oraz Co3(4, 4′ − bpy)6[W(CN)8]2(H2O)17 (4). Skład tych

związków różni się w niedużym stopniu od składu związku Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2, którego

krzywa podatności dynamicznej została przedstawiona na rysunku 4.1. W związkach (3) i (4)

występuje dwukrotnie większa ilość cząsteczek bipirydyny, inna jest również zawartość cząste-

czek wody. Między sobą związki te różnią się jedynie ilością cząstek wody – 19 cząsteczek H2O

dla (3) i 17 dla (4). Krzywe χ′(T) i χ”(T) dla (3) i (4), w zakresie temperatury ∼ (2÷ 12)K

przedstawia rysunek 4.5, na którym dodatkowo umieszczono zależności χ′(T) obu związków,

dla temperatur wyższych T > 4K, w obszarze paramagnetycznym. Pomiary zostały wykonane

dla pola o amplitudzie HAC = 1Oe i częstości f = 125Hz.

Rysunek 4.5: Temperaturowa zależność składowej rzeczywistej χ′ i urojonej χ” dynamicznej

podatności magnetycznej dla związków (3) i (4); dodatkowo: krzywe χ′(T) w obszarze parama-

gnetycznym.

Wartości temperatur przejścia fazowego różnią się wyraźnie od związku z mniejszą zawartością
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cząsteczek bipirydyny oraz wody, dla którego pierwsze przejście zachodzi w T = 16.5K (rys. 4.1),

a także różnią się nieznacznie między sobą. Dla związku (3) TC odczytana jako minimalna war-

tość różniczki krzywej χ′(T) wynosi 3.6K, natomiast dla związku (4) – TC = 3.4K. Różnica w

TC między Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 i związkami (3) i (4) wskazuje na rolę jaką odgrywa orga-

niczna część w porządkowaniu się momentów magnetycznych w badanych związkach. Łańcuchy

Co-NC-W połączone są poprzez łącznik 4, 4′ − bpy składający się z dwóch pierścieni bipirydy-

ny. Zatem występuje stosunkowo długa ścieżka między łańcuchami i prawdopodobnie łańcuchy

ze sobą nie oddziałują. Występują jedynie słabe oddziaływania dipolowe. Ponieważ badane

związki są materiałami szkło-podobnymi, zatem nie ma ścisłego uporządkowania strukturalne-

go, jest wielce prawdopodobne, że cząsteczki 4, 4′ − bpy mogą lokować się również między Co

i W, zamiast CN. Powstałe w ten sposób defekty, ze względu na stosunkowo dużą odległość

między jonami Co i W, pomiędzy którymi znajduje się 4, 4′ − bpy, powodują że jony te nie

oddziałują ze sobą, bądź oddziałują słabo. W związkach (3) i (4), występuje więcej cząsteczek

4, 4′ − bpy, a zatem powstaje więcej defektów w postaci łańcuchów Co− 4, 4′bpy −W i stąd

wyraźnie mniejsze wartości TC. Spontaniczne namagnesowanie pojawia się w dużo niższych

temperaturach.

Wartość χ′max podobnie jak dla związku Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 nieznacznie zależy od czę-

stotliwości pola AC, co przedstawione zostało na rysunku 4.6.

Rysunek 4.6: Temperaturowa zależność składowej rzeczywistej χ′ i urojonej χ” dynamicznej po-

datności magnetycznej dla związku (3) zmierzona dla różnych wartości częstotliwości pola AC.
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4.1.3 Związek z pirazyną

Temperaturowa zależność liniowego składnika podatności zmiennoprądowej AC, związku

Co3(pyz)3[W(CN)8]2, jej części rzeczywistej χ′ i urojonej χ” w zmiennym polu o amplitudzie

HAC = 2 Oe, dla czterech różnych częstości f = (20, 80, 360, 2000)Hz pokazuje rysunek 4.7.

Rysunek 4.7: Temperaturowa zależność części rzeczywistej χ′ i urojonej χ” dynamicznej podat-

ności magnetycznej dla związku Co3(pyz)3[W(CN)8]2 zmierzonej w zmiennym polu o różnych

częstotliwościach.

Obniżając temperaturę od wysokiej wartości, powyżej 30K podatność zmiennoprądowa χ′ ro-

śnie poczynając od T ≈ 27K. Charakterystyka magnetyczna stanu paramagnetycznego przed-

stawiona została na stronie 64. Prawe zbocza krzywych χ′(T) w zakresie temperatur T > 19K

pokrywają się, nie występuje zależność od częstotliwości. W okolicach T ≈ 10K podatność dy-

namiczna osiąga maksimum, które przesuwa się w kierunku wyższych temperatur (8.83K przy

20Hz i 9.97K przy 2000Hz) i redukuje się (26.15 emu/mol przy 20Hz i 20.48 emu/mol przy

2000Hz) wraz ze wzrostem częstotliwości. Parametr α = 0.064. W temperaturze T ≈ 17K wi-

doczna jest druga anomalia, której lewa część zależy od częstotliwości pola zmiennego. Amplitu-

da przesuwa się w kierunku niższych wartości temperatury i jej wartość maleje (w T = 17.07K

zmienia się od 11.19 emu/mol przy 20Hz do 9.98 emu/mol przy 2000Hz) ze wzrostem często-

tliwości pola. Anomalia zanika (krzywa wygładza się) ze spadkiem częstotliwości. Temperatury
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przejść fazowych odczytane jako minimalne wartości różniczki krzywej χ′(T) wynoszą 18.2K

i 11K. W TC = 18.2K zachodzi przejście ze stanu paramagnetycznego do fazy ferrimagnetycz-

nej, natomiast w Tf = 11K występuje przejście do stanu RSG. Aproksymacja krzywych χ′(T)

wykazała, że krzywe te zbiegają się i osiągają wartość bliską zeru w najniższych temperaturach.

Część urojona temperaturowej zależności χ”(T) jest o rząd wielkości mniejsza niż część rze-

czywista χ′(T). Również wykazuje dwie anomalie, przy T ≈ 15K i T ≈ 8K. Daje się zauważyć

zależność od częstotliwości w obu wymienionych temperaturach. Ze spadkiem temperatury

T < 5K krzywe zbiegają się i osiągają wartość równą zero. Dla temperatur wyższych T > 25K

krzywe χ”(T), podobnie jak χ′(T) osiągają prawie zerową wartość niezależnie od częstości.

Krzywa χ(T) jest czuła na zewnętrzne pole DC, co widać na rysunku 4.8. W przeciwieństwie

do związku z bipirydyną, wartość χ′max maleje ze wzrostem zewnętrznego pola DC, przesuwa

się w kierunku niższych temperatur.

Rysunek 4.8: Temperaturowa zależność części rzeczywistej χ′ i urojonej χ” dynamicznej podat-

ności magnetycznej dla związku Co3(pyz)3[W(CN)8]2 zmierzonej w zmiennym polu o amplitu-

dzie 2 Oe i częstotliwości 80Hz, w zależności od wartości zewnętrznego pola DC.

Natomiast χmax nie zależy od amplitudy pola AC, co przedstawione zostało na rysunku 4.9.
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Rysunek 4.9: Temperaturowa zależność części rzeczywistej χ′ i urojonej χ” podatności magne-

tycznej dla związku Co3(pyz)3[W(CN)8]2 zmierzonej w zmiennym polu o różnych amplitudach.

Rysunek 4.10 przedstawia drugą oraz trzecią harmoniczną podatności zmiennoprądowej, zmie-

rzone w polu o amplitudzie HAC = 5 Oe i częstotliwości 120Hz.

Rysunek 4.10: Temperaturowa zależność drugiej |χ2| oraz trzeciej |χ3| harmonicznej dynamicz-

nej podatności magnetycznej dla związku Co3(pyz)3[W(CN)8]2 zmierzonej w zmiennym polu.

Sygnał krzywej |χ3| jest o rząd wielkości mniejszy niż krzywej |χ2|. Na obu krzywych występują

wyraźne dwie anomalie w pobliżu temperatur 19K i 11K.
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4.1.4 Podsumowanie

Związki będące przedmiotem badań niniejszej pracy nie są klasycznymi szkłami spinowymi,

a jedynie wykazują niektóre cechy, które charakterystyczne są dla spin-glass. Badania wyższych

harmonicznych podatności zmiennoprądowej wykazały możliwość rejestracji sygnału drugiej

harmonicznej, co nie możliwe jest w przypadku klasycznych szkieł spinowych. Maksima oraz

położenie pików występujące w pomiarach podatności podstawowej (pierwszej harmonicznej)

zależą od częstości pola zmiennego. Dla związku z pirazyną zależność ta jest większa (większy

współczynnik α) niż w przypadku związku z bipirydyną. Zależność od częstości jest charakte-

rystyczną cechą szkieł spinowych, ale wykazują ją również układy uporządkowane. W układach

tych zależność od częstości pochodzi od zjawiska magnetycznej frustracji, która wynika z kon-

kurencji oddziaływań wymiennych, ferro- i antyferromagnetycznych. Zależność od częstości po-

chodzi również od przypadkowego rozłożenia jonów magnetycznych oraz wiązań między nimi,

w sieci. Wszystkie wymienione cechy pozwalają zaliczyć badane związki do grupy materiałów

szkło-podobnych (spin-glass-like).

4.2 Pomiary w Stałym Polu Magnetycznym

4.2.1 Wprowadzenie

Ważnymi cechami charakteryzującymi materiały magnetycznie nieuporządkowane jest wystę-

powanie histerezy namagnesowania z małą wartością remanencji (jest mniejsza dla układów

z większym nieporządkiem), która maleje powoli z czasem (przy H = O Oe). W przypadku fer-

romagnetyka, po wyłączeniu pola, wartość remanencji pozostaje praktycznie stała w rozsądnej,

mierzalnej skali czasowej. Dla materiałów nieuporządkowanych występuje również zależność na-

magnesowania od historii próbki, co jest odzwierciedlone w pomiarach magnetyzacji w stałym

polu magnetycznym.

Jeżeli próbka zostanie umieszczona w zewnętrznym polu HDC o małej wartości, rzędu kilkadzie-

siąt lub kilkaset Oerstedów i w tym polu zostanie schłodzona (ang. Field Cooling), od warto-

ści temperatury w której materiał wykazuje własności paramagnetyczne T > Tf , magnetyzacja

MFC będzie zachowywać się w sposób zgodny z prawem Curie (będzie odwrotnie proporcjonalna

do temperatury) aż do osiągnięcia wartości Tf , w której dochodzi do zamrożenia nieporządku.

W temperaturze poniżej Tf , MFC rośnie wraz z obniżaniem temperatury, tym bardziej im bar-

dziej układ jest anizotropowy. Jeżeli anizotropia układu jest bardzo mała (jak w przypadku

klasycznych szkieł spinowych) wartość ta będzie prawie stała i niezależna od czasu i tempe-

ratury. Kiedy pole zewnętrzne zostanie wyłączone, magnetyzacja szybko spadnie do wartości

magnetyzacji remanencji Mr (pozostałość magnetyczna), po czym spada powoli by osiągnąć
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wartości bliskie zeru po bardzo długim czasie, rzędu dni lub tygodni. Jeżeli podobny test zosta-

nie zrobiony na ferromagnetycznej substancji, wówczas gdy pole zewnętrzne zostaje wyłączone,

następuje szybki spadek do Mr, która staje się stała w czasie. Natomiast dla paramagnetyka

gdy pole zewnętrzne zostaje wyłączone, magnetyzacja szybko spada do zera i pozostaje w tej

wartości.

Jeżeli natomiast szkło spinowe zostanie schłodzone poniżej Tf bez pola (ang. Zero Field Co-

oling) i dopiero po schłodzeniu małe pole zostanie załączone, nastąpi szybki wzrost magne-

tyzacji MZFC do pewnej wartości, zależnej od anizotropii układu. Jeżeli układ charakteryzuje

się wysoką anizotropią, przyłożenie małego pola nie będzie wystarczające aby obrócić spiny

w kierunku pola i wówczas magnetyzacja będzie bardzo mała, z czasem lub temperaturą będzie

dryfować w kierunku wartości jaką w tej samej temperaturze osiągnął układ podczas procesu

Field Cooling. Zachowanie takie spowodowane jest tym, że przy procedurze FC układ osiąga

stan równowagi i w tym stanie pozostaje, podczas gdy zmiana temperatury lub czasu dla przy-

padku ZFC powoduje powolną relaksację z lokalnego minimum.

Im większa jest różnica w wartościach krzywych MFC i MZFC, w najniższych temperaturach,

tym układ jest bardziej anizotropowy. Magnetokrystaliczna anizotropia jest powiązana z koer-

cją, zatem nieodwracalność magnetycznego zachowania odzwierciedla rolę anizotropii w okre-

ślaniu kształtów krzywych MFC i MZFC poniżej temperatury przejścia.

Punkt, w którym krzywe MFC i MZFC schodzą się podczas podwyższania temperatury, zwany

jest punktem bifurkacji i wraz ze wzrostem pola przesuwa się on w kierunku niższych tempe-

ratur.

Jedną z nowych (pierwsze odkrycie w 1996 roku przez Sato i Hashimoto [14]), spektakularnych

cech, odkrytych wśród nowej klasy materiałów magnetycznych, jaką stanowią materiały moleku-

larne z jonami magnetycznymi, jest występowanie zjawiska foto-magnetyzmu. Foto-magnetyzm

obejmuje wszelkie zmiany własności magnetycznych, jakie zachodzą pod wpływem światła.

Efekty foto-magnetyczne mogą być odwracalne oraz nieodwracalne.

Zjawisko foto-magnetyzmu polega na zmianie stopnia utlenienia magnetycznej części związku

magnetyka molekularnego. Wśród materiałów wykazujących efekty foto-magnetyzmu, znajdu-

je się duża grupa związków posiadających strukturalny nieporządek i wykazujących subtelne

efekty starzenia, z kinetyką czułą na obecność światła. Charakterystycznym dla tego rodzaju

układów jest tzw. ”magnetic after effect” (MAE), który polega na wolnej zmianie magnetyzacji

w czasie, po tym jak układ został poddany nagłej zmianie pola magnetycznego lub temperatu-

ry. Kinetyka takiego układu jest bardzo wolna. Niektóre z nich są czułe na działanie światła.

Wskutek jego działania magnetyzacja ulega zmianie, tymczasowej (w czasie obecności wiązki

świetlnej) lub trwałej (utrzymuje się również przy braku naświetlania). Charakterystyki MAE

tych układów ulegają optycznej stymulacji.
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Obiecujące efekty pojawiły się wraz z odkryciem zjawiska indukowanego światłem pułapko-

wania wzbudzonego stanu spinowego (ang. the Light-Induced Spin State Trapping – LIESST)

w układach typu spin crossover [57, 58]. Układy tego typu wykazują pod wpływem naświe-

tlania światłem o różnych długościach fali, odwracalną transformację niski spin <=> wysoki

spin. Układy takie, znajdujące zastosowanie przy produkcji pamięci magnetycznych, nazywa-

ne są również układami foto-przełączalnymi. Długi czas życia stanu foto-wzbudzonego jest

zapewniony przez barierę energetyczną sprzężoną ze strukturalną relaksacją, która związana

jest ze zmianą stanu spinowego. Wadą tego rodzaju materiałów, obok wykazywania własności

LIESST jedynie w niskich temperaturach, jest także mała wydajność procesu foto-wzbudzania.

Jeden foton może ”załączyć” nie więcej niż jedną molekułę wykazującą zjawisko spin-crossover.

Obecnie celem stało się wyprodukowanie wielomiejscowego procesu foto-wzbudzenia. Jest to

możliwe dzięki tak zwanemu efektowi kolektywnemu i udało się dzięki użyciu intensywnego

impulsu światła lasera [59].

Przykładem foto-magnetycznych związków wykazujących zjawisko spin-crossover są związki

oktacyjano-metalatów oraz analogi błękitu pruskiego, wykazujące międzyatomowy optyczny

transfer elektronu, pociągający za sobą zmianę stanu spinowego.

Nieodłącznym efektem pomiarów z naświetlaniem próbki jest jej grzanie, spowodowane pene-

trującą wiązką światła. Kiedy światło zostaje załączone wzrasta temperatura próbki, powodując

prawie natychmiastową zmianę jej magnetyzacji, która z czasem powoli rośnie (ponieważ dzia-

ła pole magnetyczne). Natomiast wyłączenie światła spowoduje niewielki spadek magnetyzacji

postępujący z czasem, zgodnie z rozciągniętą eksponentą. Wyjaśnienie tych zachowań łączy w

sobie dwa aspekty. Jednym z nich jest aspekt objętościowy, który polega na tym, że w próbce,

będącej w postaci litej zachodzi tłumienie światła. Wraz z głębokością wnikania redukuje się

natężenie światła. Drugi aspekt dotyczy pojęcia ”kooperatywnej relaksacji” i ang. ”frontal pro-

pagation mode” światła w próbce. ”Frontal propagation mode” dotyczy stopniowego wnikania

światła w próbkę, oświetlając warstwę po warstwie. Natomiast kooperatywna relaksacja polega

na tym, że warstwy, które osiągnęły większy (mniejszy) stan wzbudzenia wskutek mocniejszego

(słabszego) oświetlenia, mają dłuższy (krótszy) czas życia. Zatem podczas penetracji światła

głębsze warstwy są słabo wzbudzone i szybko wracają do poprzedniego stanu gdy światło zo-

stanie wyłączone i mogą być ponownie wzbudzone podczas kolejnego załączenia światła. Tylko

nasycone warstwy wykazują wzbudzenie z długim czasem życia. Stąd tego rodzaju relaksację

dobrze opisuje rozciągnięta eksponenta, sprzężona z niejednorodnym stanem wzbudzenia prób-

ki, co pociąga za sobą rozkład czasów relaksacji.

Proces foto-wzbudzenia związany jest z transferem ładunku z powłoki d jednego z metali na

powłokę d innego metalu, lub z metalu do liganda. Absorpcja światła w próbce, w postaci

litej, przeszkadza w penetracji światła w całej objętości. Istotną rolę zatem odgrywa natę-
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żenie światła użytego do wywołania efektów foto-wzbudzenia. Światło o większym natężeniu

będzie głębiej wnikać w próbkę. Bardzo często, foto-wzbudzenie jest ograniczone do okolicy po-

wierzchni próbki. Dlatego, by uzyskać foto-wzbudzenie całej objętości, najbardziej efektywnym

jest przygotowanie próbki w postaci cienkiej taśmy.

Układy spin-crossover zazwyczaj w niskich temperaturach znajdują się w stanie nisko-spinowym

LS. Optyczne przełączanie w niskich temperaturach polega na tzw. bezpośrednim lub odwrot-

nym efekcie LIESST, z użyciem różnych długości fal dla procesu tam i z powrotem. W wyższych

temperaturach, po foto-wzbudzeniu, metastabilny stan wysokiego spinu (HS) zanika wskutek

braku naświetlania, tzn. zachodzi relaksacja HS =⇒ LS. Foto-wzbudzonemu stanowi przeciw-

działa relaksacja. Naświetlanie w sposób ciągły prowadzi do ”foto-ustalonego stanu”.

Układy nieuporządkowane jakimi w większości są magnetyki molekularne cechuje powolna dy-

namika, występuje rozkład czasów relaksacji τ oraz dramatyczny wzrost średniego czasu τśr

przy obniżaniu temperatury. Relaksacja magnetyczna jest konsekwencją istnienia w układzie

stanów metastabilnych oddzielonych barierami energetycznymi. Są to bariery związane głównie

z anizotropią magnetyczną oraz kotwiczeniem domen przez defekty. Zmiana namagnesowania

odbywa się poprzez ruch ścian domenowych, rotację momentu oraz powstawanie obszarów w

próbce o przeciwnym zwrocie momentu. Badanie relaksacji dostarcza wiele cennych informacji

niezbędnych do pełnego opisu własności badanego materiału magnetycznego i występujących

w nim oddziaływań.

W większości materiałów relaksacja magnetyczna jest procesem złożonym. Powolną relaksację

w związkach o skomplikowanej budowie opisuje się funkcją Kohlrauscha

M(t) = M0 exp(−(t/τ)1−n), 0 < n < 1 (4.12)

Czas τ jest tutaj średnim czasem relaksacji, a wzrost indeksu n w granicach 0 < n < 1 wskazuje

na coraz większą złożoność procesu relaksacyjnego i jego spowalnianie; jest miarą złożoności

układu. Zarówno τ jak i n zmieniają się z temperaturą. Wraz ze zmianą temperatury może

zmieniać się zależność funkcyjna M(t). Często dla uproszczenia wykładnik 1− n przedstawia

się jako β. W układach o dużym stopniu nieuporządkowania relaksacja jest powolna, a rozkład

czasów relaksacji jest szeroki.

4.2.2 Podstawowe własności magnetyczne

Nieodwracalne magnetyczne zachowanie krzywych podatności stałoprądowej FC i ZFC w mniej-

szych wartościach pola, jest jedną z charakterystycznych własności szkieł spinowych i materia-

łów szkłopodobnych. Różnica w zachowaniu się krzywych FC i ZFC wynika z magnetycznej

anizotropii badanego materiału. Na rysunku 4.11 zostały przedstawione krzywe MFC i MZFC
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związków Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 oraz Co3(pyz)3[W(CN)8]2. Pomiary zostały wykonane dla

różnych wartości zewnętrznego stałoprądowego pola magnetycznego HDC.

Rysunek 4.11: Temperaturowa zależność magnetyzacji MFC i MZFC związków

Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 (rysunek po lewej) i Co3(pyz)3[W(CN)8]2 (rysunek po pra-

wej), zmierzonych w różnych wartościach stałego pola magnetycznego.

Podatność magnetyczna wykazuje nieodwracalne zachowanie, w polach o mniejszych warto-

ściach, co jest zaznaczone przez różnicę pomiędzy krzywymi podatności FC i ZFC. Różnica w

zachowaniu krzywych MFC i MZFC potwierdza własności szkłopodobne badanych związków, ich

magnetokrystaliczną anizotropię. Zachowanie obu krzywych jest w relacji z wielkością koercji

HC danego związku, która jest miarą anizotropii. Różnice między wielkościami i zmianami w

temperaturze koercji badanych związków, ma odbicie w rozpiętości nieodwracalności, której

miarą jest różnica pomiędzy krzywymi MFC i MZFC. Dla związków z dużą koercją MFC będzie

rosnąć w sposób ciągły podczas obniżania temperatury, poniżej TC, natomiast MZFC wykaże

spadek do małych wartości (dużo mniejszych niż wartości MFC) poniżej Tf , przechodząc przez

pewną maksymalną wartość. Dla materiałów z małą wartością koercji MFC wykaże prawie sta-

łą wartość poniżej TC i MZFC – niewielki spadek poniżej Tf . Różnica w wartościach pomiędzy

krzywymi MFC i MZFC będzie nieduża.

Na rysunku 4.12 przedstawione są krzywe histerezy dla wymienionych powyżej związków, zmie-

rzone w temperaturze 4.2K. Pomiar histerezy związków (3) i (4) zawierających bipirydynę, w

odpowiednio niskiej temperaturze (dużo poniżej temperatury przejścia), okazał się niemożliwy.

Użyta do pomiarów aparatura pozwala na wykonanie pomiaru w dolnej granicy temperaturowej

wynoszącej ∼ 2.15K. Lecz w rzeczywistości dopiero temperatura w granicach (2.4÷ 2.6)K jest

stabilna i pozwala na wykonanie dłuższego pomiaru. Temperatura porządkowania się związków
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(3) i (4) wynosi ∼ 3K. Został jedynie wykonany pomiar histerezy (nie umieszczony w niniejszej

pracy) w temperaturze 2.6K. Wartość koercji w tej temperaturze (bliskiej TC) jest bardzo mała

rzędu pojedynczych Oerstedów.

Odczytane z rysunku 4.12 wartości pól koercji dla związku z bipirydyną (4,4’-bpy) wynosi

HC = 1.2kOe, natomiast dla związku z pirazyną (pyz) – HC = 0.1kOe. W Temperaturach bli-

skich temperaturze przejścia wartości koercji dla obydwu związków są rzędu kilku Oerstedów.

Rysunek 4.12: Krzywe histerezy związków Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 (rysunek po lewej)

i Co3(pyz)3[W(CN)8]2 (rysunek po prawej), zmierzonych w temperaturze 4.2K.

Ponieważ koercja jest powiązana z magnetyczną anizotropią, nieodwracalność magnetycznego

zachowania odzwierciedla rolę anizotropii w określaniu kształtów krzywych MFC i MZFC poniżej

temperatury porządkowania. Magnetyczna anizotropia ustawia spiny w preferowanym kierunku.

Ponieważ, podczas procesu ZFC nie ma pola, spiny ustawią się w przypadkowych kierunkach.

Gdy małe pole zostanie przyłożone w niskiej temperaturze, daleko poniżej temperatury Curie,

wielkość powstałej magnetyzacji będzie zależeć od anizotropii układu. Jeśli układ jest wysoce

anizotropowy, przyłożenie małego pola nie będzie wystarczające aby obrócić spiny w kierunku

pola i zatem magnetyzacja będzie bardzo mała. Jeżeli układ jest mniej anizotropowy jest od-

wrotnie.

Podczas procesu FC próbka zostaje schłodzona przez TC w obecności pola. Zatem spiny ustawią

się w konkretnym kierunku, zależnym od wielkości przyłożonego pola, tak szybko jak układ jest

schłodzony poniżej jego temperatury porządkowania. MFC wykaże prawie stałą wartość jeżeli

anizotropia próbki jest bardzo mała, lub rośnie z obniżaniem temperatury, aż do najniższych

wartości T, dla wysoce anizotropowych materiałów.

Z pomiarów przedstawionych na rysunkach 4.11 i 4.12 wynika, że obie próbki są anizotropowe.

Różnice wartości krzywych MFC i MZFC, w temperaturach poniżej temperatury porządkowania
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oraz w niskich wartościach pól, nie są małe. Krzywe MFC nie charakteryzują się stałą wartością,

lecz rosną z temperaturą do najniższych wartości T. Związek z bipirydyną posiada większą

koercję niż ten z pirazyną. Większa koercja jest odzwierciedlona nie tylko w pomiarze histerezy,

ale w większych różnicach między krzywymi MFC i MZFC. W polu 500 Oe różnica ta wynosi

∼ 0.2µB/f.u. dla związku z pirazyną, podczas gdy dla związku zawierającego bipirydynę w polu

300 Oe różnica wynosi ∼ 2µB/f.u., natomiast w polu 1000 Oe – ponad 2µB/f.u. i dopiero w

polach bliskich 5000 Oe różnica ta jest bardzo mała. Zatem związek z bipirydyną charakteryzuje

się większą anizotropią niż związek z pirazyną.

Z pomiarów histerezy można również odczytać wartości magnetyzacji remanencji Mr. Dla związ-

ku z bipirydyną Mr = 3.6µB/f.u., natomiast dla związku z pirazyną – Mr = 0.5µB/f.u.. W przy-

padku obydwu związków, wyłączenie pola, w momencie gdy próbka osiągnęła wartość Mr, po-

woduje bardzo wolny w czasie (powyżej kilkunastu godzin) spadek do wartości bliskich zeru.

Użyta w pomiarze aparatura pozwala wykonywać pomiary w trybie DC w polach do 56 kOe.

Na rysunku 4.13 przedstawione są krzywe M(H) związków z bipirydyną i pirazyną, w polach

w zakresie od 0 do maksymalnej, możliwej wartości. Pomiar został wykonany w T = 4.2 K.

Rysunek 4.13: Krzywe magnetyzacji w zależności od pola HDC dla związku

Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 (1) oraz Co3(pyz)3[W(CN)8]2 (2).

W maksymalnych polach magnetyzacja dla związku z bipirydyną wynosi ∼ 6.6µB/f.u., nato-

miast dla związku z pirazyną jest to ∼ 5.6µB/f.u..
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Charakterystyka magnetyczna stanu paramagnetycznego

Temperaturowa zależność podatności magnetycznej w obszarze paramagnetycznym spełnia pra-

wo Curie-Weissa z parametrami uzyskanymi z dopasowania do krzywej doświadczalnej χT(T)

(zmierzonej w trybie DC) zależności: χT(T) = [CT/(T−Θ)] + χ0T .

Dla związku z bipirydyną otrzymano: C = 6.5 ± 0.3 [cm3/mol], Θ = 17.9 ± 4.3 [K],

χ0 = 0.21 ± 0.01 [cm3/mol]. Duża wartość χ0 spowodowana jest przyczynkiem pochodzącym

od taśmy scotch, na której została przygotowana próbka – pomiar wykonany został na magne-

tometrze SQUID’owym. Masa użytej w tym pomiarze próbki wynosiła 56µg, natomiast masa

taśmy scotch ∼ 10mg. Duża masa użytej jako podłoże taśmy była konieczna dla prawidłowego

zamocowania próbki w sondzie pomiarowej. Pomiar krzywej χT(T) wykonany został w tym

samym czasie pomiarowym co pomiary z naświetlaniem – na magnetometrze SQUID’owym –

o których będzie mowa w następnym rozdziale. Użyto niedużej masy próbki, by uzyskać efekt

naświetlenia całej jej objętości.

Przy założeniu, że spin kobaltu SCo = 3/2, a współczynnik gCo = 2.17 oraz spin wolframu

SW = 1/2 i gW = 2, teoretyczna wartość stałej C = 7.4 [cm3/mol]. Jest to większa wartość

niż otrzymania doświadczalnie. Należy jednak pamiętać o defektach w postaci CoIII(S = 0)

i WIV(S = 0), które nie zostały uwzględnione przy liczeniu wartości teoretycznej, a których

uwzględnienie odpowiednio obniży tą wartość.

Teoretyczna wartość namagnesowania nasycenia, wyliczona jako iloczyn całkowitego spinu

i współczynnika g (MS = gCoSCo + gWSW), wynosi MS = 9.6µB/f.u.. Wartość ta jest dużo więk-

sza od uzyskanej w maksymalnym polu (rys. 4.13), ale też, co widać na rysunku, w polu 56kOe

krzywa magnetyzacji jest daleko od nasycenia. Należy też nadal pamiętać, o diamagnetycznych

defektach.

Podobnie dla związku z pirazyną uzyskano wartości: C = 4.7 ± 0.5 [cm3/mol], Θ = 17.5 ± 4.5 [K],

χ0 = 0.03 ± 0.01 [cm3/mol]. Uzyskana wartość stałej C jest mniejsza jak w przypadku związku

z bipirydyną. Jednak krzywa do której dopasowano zależność Curie-Weissa została zmierzona

na magnetometrze LakeShore, który w wysokich temperaturach (powyżej 100K) nie pozwala na

dokładny pomiar temperaturowej zależności podatności – duży rozrzut punktów pomiarowych,

duży błąd uzyskiwany z fitowania w całym zakresie temperatury, tj. od niskich wartości do

300K. Dopasowanie zostało wykonane w zakresie T = (30÷ 130)K.

Również tutaj przy założeniu, że spin kobaltu SCo = 3/2, a współczynnik gCo = 2.17 oraz spin

wolframu SW = 1/2 i gW = 2, teoretyczna wartość stałej C = 7.4 [cm3/mol]. Powodem dużo

mniejszej wartości uzyskanej doświadczalnie może być mały zakres temperatury w jakim dofi-

towano krzywą teoretyczną, oraz udział defektów diamagnetycznych.

Uzyskanie innych wartości magnetyzacji M w najwyższych dostępnych polach (rys. 4.13), mo-

że wynikać z różnego udziału, w zależności od związku, diamagnetycznych defektów. Trudno
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też jednoznacznie powiedzieć, analizując rysunek 4.13, że wartości magnetyzacji nasycenia MS,

w polach dużo większych niż dostępne w pomiarze, są wyraźnie różne. Związek zwierający

w swej strukturze bipirydynę, charakteryzuje się większą anizotropią, niż związek z pirazyną.

Trudniej zatem ulega namagnesowaniu. Być może po przekroczeniu pewnej wartości krytycz-

nej pola H, będzie magnesował się szybciej. Natomiast magnetyzacja związku z pipirydyną

bardzo powoli będzie dążyć do wartości MS, być może bliskiej wartości nasycenia związku z bi-

pirydyną. Niemniej jednak są to spekulacje, które trudno potwierdzić wartościami uzyskanymi

z dopasowania zależności teoretycznej do krzywej doświadczalnej związku z pirazyną.

4.2.3 Efekty relaksacyjne i foto-magnetyczne w badanych substan-

cjach

Pomiary relaksacyjne zostały wykonane po uprzednim schłodzeniu próbki bez pola do tempe-

ratury 4.2K. Następnie pole było załączone i puszczany był pomiar. Po skończonym pomiarze

próbka zostawała odgrzewana do temperatury dużo powyżej TC i chłodzona ponownie do 4.2K

(bez pola). Po czym załączany był kolejny pomiar. Pojedynczy pomiar trwał ∼10 godzin.

W pomiarach ze światłem pomiar rozpoczynany był przy wyłączonym laserze, który zostawał

załączony po 5 godzinach od startu pomiaru.

Magnetometr LakeShore 7000 został wyposażony w układ optyczny, złożony z ławy optycz-

nej, na której zostały umieszczone dwa lasery małej mocy 5mW, emitujące wiązkę światła

zielonego λ = 532nm i czerwonego λ = 635nm. Światło było przekazywane do próbki poprzez

światłowód o średnicy rdzenia wynoszącej 1mm. Końcówka światłowodu znajdowała się w od-

ległości ∼ (3÷ 6)mm od powierzchni próbki. Moc światła zmierzona na wyjściu światłowodu

wynosiła dla wiązki zielonej ∼ 3.5mW, dla czerwonej – ∼ 3mW.

Próbka została przygotowana w postaci proszku i umieszczona w pojemniczku o wewnętrznej

średnicy wynoszącej 4mm. Masa próbki wynosiła ∼ (25÷ 40)mg. Umieszczanie próbki w son-

dzie pomiarowej i wyciąganie jej, po skończonym pomiarze wiąże się z utratą niewielkiej jej

ilości, stąd różne masy (dokładnie znane) w różnym czasie pomiarowym.

Pomiary spektroskopowe w zakresie światła widzialnego wykazały, że badane związki absorbują

światło o długości fali z zakresów w których znajdują się pasma optycznego transferu ładunku

badanych substancji. Użyte w pomiarach wiązki światła laserów mieszczą się w zakresie sze-

rokiego pasma odpowiedzialnego za transfer ładunku. Dla związku z bipirydyną jest to pasmo

∼ (400÷ 650)nm z maksimum przy około 510nm, dla związku z pirazyną – ∼ (400÷ 580)nm

z maksimum przy ∼ 480nm i słabe w okolicach (580÷ 640)nm (rys. 2.4).

Podczas pomiarów ze światłem główną uwagę poświęcono zmianom magnetyzacji w funkcji

czasu, mierzonej w różnych wartościach pola HDC. Inne magnetyczne charakterystyki, takie

jak podatność zmiennoprądowa, pętla histerezy, krzywe MFC i MZFC nie wykazały wyraźnych
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zmian podczas naświetlania.

W prezentowanych wynikach naświetlana była jedynie powierzchnia próbki i cienka warstwa

przypowierzchniowa. Próbka z bipirydyną, dla której uzyskano większe wzmocnienie magnety-

zacji w procesie naświetlania (przedstawione poniżej), została zmierzona magnetycznie w świetle

tych samych laserów na magnetometrze SQUID-owym w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie.

Pomiar wykonano w celu zbadania zachowania się charakterystyk magnetycznych w sytuacji,

gdy naświetlona zostanie cała objętość próbki. Masa próbki w pomiarach w Warszawie wynosiła

56µg. Została naniesiona na podłoże wykonane z taśmy klejącej ”scotch”. Przygotowana w ten

sposób warstwa została umieszczona w sondzie pomiarowej i naświetlana światłem podczas

pomiaru. W pomiarach M(t) nie zauważono wyraźnej różnicy w porównaniu z tymi samymi

pomiarami wykonanymi na magnetometrze LakeShore. Zmiany są widoczne w pomiarze krzy-

wej M(T) (proces FC) (rysunek 4.14), gdzie widać przesunięcie temperatury przejścia. Jeżeli

w okolicach temperatury 20K ”przesunięcie” można by przypisać działaniu temperatury, to w

T ∼ 10K efekt nie wydaje się być temperaturowym. W przeciwnym razie całe krzywe zostałyby

przesunięte względem siebie w jednakowym, niedużym stopniu (mała moc lasera).

Rysunek 4.14: Krzywe M(T) dla związku Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 zmierzone

w HDC = 100 Oe po uprzednim schłodzeniu próbki w polu. GLoff – ang. Green Light

off (pomiar bez światła), GLon – ang. Green Light on (pomiar ze światłem).
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Powyżej powiedziano, że pomiary M(t) wykonane na magnetometrze SQUID-owym, nie różnią

się wyraźnie od tych samych wykonanych na magnetometrze LakeShore. Warto jednak wspo-

mnieć o pewnym istotnym aspekcie. Podczas pomiarów na magnetometrze LakeShore, ziarna

próbki znajdującej się w pojemniczku pomiarowym, były mocno ze sobą ”sklejone”, prawdo-

podobnie pod wpływem wilgoci z powietrza. Uzyskano to w ten sposób, że przed pomiarem

pojemniczek z próbką został zamknięty korkiem. W ten sposób uzyskano tłok, który następnie

został mocno dociśnięty (siłą mięśni). Pojemniczek z tłoczkiem i próbką w środku został po-

zostawiony na dwa dni w temperaturze ∼ 0 �. Ponowne wysypanie próbki z pojemniczka po

tym czasie okazało się niemożliwe bez użycia szpiczastego narzędzia w celu rozluźnienia ziaren

”sklejonej” próbki. Jak istotny jest sposób przygotowania próbki pokazuje rysunek 4.15, który

przedstawia krzywe M(t) związku z bipirydyną dla próbki ”sklejonej” i ”luźnej”. Z porównania

obu krzywych można wyciągnąć wniosek, że ziarna oddziałują ze sobą i stąd mniejszy efekt, a

właściwie brak efektu w przypadku próbki ”luźnej”.

Rysunek 4.15: Krzywe M(t) dla związku Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 zmierzone na próbce przy-

gotowanej w różny sposób – próbka luźno wsypana do pojemniczka pomiarowego (krzywa

czerwona); po wcześniejszym trzymaniu przez dwa dni pod ”ciśnieniem” (krzywa czarna).

HDC = 0.5kOe, T = 4.2K. Po 300 minutach zostało załączone światło.

Ziarna próbki w Warszawie zostały luźno umieszczone na taśmie ”scotch”, a pomimo tego efekt

był równie duży jak ten, który uzyskano na magnetometrze LakeShore w przypadku próbki

”sklejonej”. Stąd wniosek, że w innym przypadku można by uzyskać wyraźnie większy efekt

podczas pomiarów w Warszawie. Choć trzeba też pamiętać, że mniejsza objętość próbki jest

bardziej ogrzewana w świetle lasera.
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Rysunek 4.16 przedstawia krzywe M(t) dla związku z bipirydyną, zmierzone na magnetometrze

LakeShore. Pomiary krzywych z rysunku 4.16 wykonane zostały po wcześniejszym schłodzeniu

próbki przy wyłączonym polu magnetycznym.

Rysunek 4.16: Krzywe M(t) dla związku Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 zmierzone

w HDC = 500 Oe. GLon – załączenie światła, GLoff – wyłączenie światła, +0.12K i -0.12K

– podniesienie i obniżenie temperatury o 0.12 Kelwinów.

Pomiar z rysunku A został puszczony z wyłączonym laserem. Po czasie t=25min laser zielony

(λ = 532nm) został załączony. Zaobserwowano niemal natychmiastowy wzrost magnetyzacji.

Następnie po czasie t=58min laser wyłączono. Załączenie i wyłączenie lasera powtórzono kil-

kakrotnie w trakcie pomiaru, co widoczne jest na rysunku 4.16 w postaci skoków magnetyzacji.

Po zakończonym pomiarze próbka została podgrzana dużo powyżej TC i następnie schłodzona

do T=4.25K, przy wyłączonym polu magnetycznym.

Zarówno, gdy światło było wyłączone, jak i podczas załączonego lasera, sczytano temperatu-

rę próbki. Termometr umieszczony jest w odległości pojedynczych milimetrów (2÷ 4)mm od

próbki. Kontakt termiczny pomiędzy próbką i termometrem odbywa się za pośrednictwem ga-

zowego helu, który jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła, co gwarantuje poprawny pomiar

temperatury próbki. Zmierzona w ten sposób temperatura jest wyświetlana na elektronicznym

wyświetlaczu, stanowiącym część wyposażenia magnetometru. Dokonano 12-stu odczytów tem-

peratury podczas pomiaru bez światła i tyle samo w trakcie pomiaru ze światłem. Obliczenie

średniej arytmetycznej z 12-stu odczytów, pozwoliło określić temperaturę próbki przy braku

światła, która wynosiła 4.25K oraz przy załączonym laserze – 4.37K. Zatem światło, użytego

w pomiarze lasera, ogrzewa próbkę o 0.12K.

Pomiar przedstawiony na rysunku B rozpoczęto w T=4.25K (laser wyłączony). Po czasie

t=25min temperatura próbki została podniesiona o 0.12K. Łagodna zmiana temperatury w trak-
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cie pomiaru możliwa jest dzięki oprogramowaniu, poprzez które przygotowuje się pomiar, na-

dając parametry pomiaru. Niektóre parametry, w tym temperaturę, można zmieniać w trakcie

wykonywania pomiaru. Podniesienie temperatury o 0.12K spowodowało jedynie bardzo ma-

ły, niemal niezauważalny wzrost magnetyzacji. Podnoszenie i obniżanie temperatury o 0.12K

powtórzono kilkakrotnie. Po czasie t=90min załączono laser (zielony), co spowodowało natych-

miastowy, duży skok magnetyzacji.

Rysunek 4.16 jest, obok pomiaru z rysunku 4.14, potwierdzeniem wkładu światła w wyraźny,

duży skok magnetyzacji. Wzrost temperatury pochodzący od wiązki światła, powoduje jedynie

bardzo mały, prawie niezauważalny wzrost namagnesowania.

Pomiary z rysunku 4.16 są interesujące również z innego powodu. Jak zauważono załączenie

lasera, po 25min (rys. A) lub po 90min (rys. B), spowodowało natychmiastowy, duży wzrost

wartości namagnesowania. Natomiast wyłączenie lasera w 58min pomiaru (rys. A) i w 115min

(rys. B), spowodowało kolejny, tym razem mniejszy skok magnetyzacji w kierunku większych

wartości. Zaś kolejne załączenie światła (rys. A, 70 minuta), tym razem spowodowało nie wzrost,

a spadek – w pierwszej chwili – namagnesowania próbki, po czym zachodzi powolna relaksacja w

kierunku większych wartości magnetyzacji. Przy czym wydaje się, że część krzywej z ponownym

załączeniem lasera jest przedłużeniem krzywej zmierzonej przy pierwszym jego załączeniu. Są

to również efekty spowodowane światłem, próba ich wyjaśnienia została przedstawiona poniżej.

Dla zbadania jak zmienia się prędkość relaksacji w pomiarze bez i z użyciem światła przy

różnych wartościach pola magnetycznego, zmierzono zależności czasowe M(t) dla różnych HDC
(rysunek 4.17 i 4.18). Na rysunku 4.17 pokazano krzywe relaksacji dla związku z bipirydyną, z

załączonym po 5 godzinach światłem zielonym (rysunek po lewej) i czerwonym (po prawej).

Rysunek 4.18 przedstawia krzywe dla związku z pirazyną, z użyciem tych samych laserów,

zielonego (rysunek po lewej) i czerwonego (rysunek po prawej).
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Rysunek 4.17: Krzywe relaksacji M(t) dla związku Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 zmierzone w

różnych polach HDC. Wartości pól zaznaczone na rysunkach po prawej stronie, odpowiadają

kolejnym krzywym M(t).

Dopasowanie do danych doświadczalnych zależności eksponencjalnej z jednym czasem charakte-

rystycznym M(t) = A− B exp(−t/τ) nie powiodło się. Można było natomiast dopasować wzór

Kohlrausha

M(t) = A− B exp(−(t/τ)β) (4.13)

gdzie A, B, τ, β są parametrami dopasowania. Wielkości A i B są silnie skorelowane co łatwo

zrozumieć, gdyż dla t→∞ wartość A odpowiada wartości nasycenia w danych warunkach ter-

Rysunek 4.18: Krzywe relaksacji M(t) dla związku Co3(pyz)3[W(CN)8]2 zmierzone w różnych

polach HDC. Wartości pól zaznaczone zostały na rysunkach po prawej stronie.
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modynamicznych, tj. określonej temperaturze T i polu H, a B określa bezwzględną wartość

zmiany namagnesowania w czasie relaksacji. Wielkość τ jest stałą relaksacji, która niesie in-

formację o szybkości z jaką proces namagnesowania zachodzi w stałym polu magnetycznym o

danym natężeniu. Wielkość ta określa pewien średni czas relaksacji, zależny od rozkładu czasów

charakterystycznych dla relaksacji poszczególnych stopni swobody układu. Spadek wartości τ

świadczy o wzroście tempa relaksacji. Wartość β jest drugą z wielkości określających szybkość

badanego procesu i mieści się w granicach 0 < β < 1. Zbliżanie się tej wartości do jedynki odpo-

wiada zwiększaniu tempa relaksacji, podczas gdy mniejsze wartości β odpowiadają wolniejszym

procesom namagnesowania. Dla β = 1 proces relaksacji jest procesem Debye’a, a więc względnie

szybkim. Ponieważ badane substancje są materiałami nieuporządkowanymi, należą do grupy

materiałów szkło-podobnych, zatem proces relaksujących spinów w kierunku przyłożonego pola

jest znacząco wolniejszy od opisywanego wzorem Debye’a. Wyniki dopasowania funkcji (4.13)

do danych doświadczalnych dla wybranych pól podane zostały w tabeli 4.1 – dla związku z

bipirydyną. Czas startowy fitu t0 ustalony był na 2min (dla wszystkich pól oraz obu kolorów

światła i obydwu próbek). W tabeli 4.1, a także w pozostałych tabelach umieszczonych poniżej,

zamieszczono wyniki dopasowania jedynie dla niektórych pól, ponieważ pomiary relaksacyjne

zostały wykonane w polach, których wartości nie różnią się dużo od siebie. Mała różnica w war-

tościach HDC powoduje, że również parametry fitowanej funkcji niewiele się od siebie różnią.

Stąd wybrano tylko niektóre wartości HDC. Skok magnetyzacji po załączeniu światła, dla pól

mniejszych, jest coraz większy ze wzrostem pola, natomiast po przekroczeniu pewnej granicz-

nej wartości (różnej dla różnych związków), magnetyzacja podczas naświetlania zachowuje się

w sposób odwrotny – ze wzrostem pola jej wartość jest coraz mniejsza. Dlatego pomiary re-

laksacyjne wykonano dla niewiele różniących się od siebie pól, których wartości oscylują wokół

pewnej granicy, po przekroczeniu której skok magnetyzacji staje się mniejszy. Wkład od światła

jest ”tłumiony” w większych polach. Celem pomiarów relaksacyjnych było zbadanie czy światło

wnosi wkład w proces namagnesowania, a jeśli tak to w jaki sposób wpływa na magnesowanie

się próbki, powoduje wzrost czy obniżenie magnetyzacji.

W części bez światła tempo relaksacji rośnie ze wzrostem pola – τ maleje, przy czym β nie

zmienia się. Wzrost tempa relaksacji w mocniejszym polu jest spodziewanym zachowaniem. Im

większe pole tym proces magnesowania powinien być szybszy. W pomiarze ze światłem zielonym

trudno stwierdzić czy tempo relaksacji jest większe w większych polach. Natomiast wyraźnie

widoczne jest to, że naświetlanie próbki światłem zielonym powoduje duże skrócenie czasu

relaksacji, w porównaniu z pomiarem przy braku naświetlania. Wartości β są nieco bardziej

zróżnicowane w części z naświetlaniem próbki. W przypadku naświetlania światłem czerwonym

wartości β są wyraźnie większe, co wskazywałoby na szybszy proces magnesowania się próbki,

jednak czasy relaksacji są również wyraźnie większe (im większe τ tym proces wolniejszy).
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Tabela 4.1: Parametry dopasowania wzoru Kohlrausha M(t) = A− B exp−(t/τ)β do danych

doświadczalnych pomiaru związku z bipirydyną: w ramce czarnej parametry fitu części bez

światła, zielonej – ze światłem zielonym, czerwonej – ze światłem czerwonym; liczby w nawiasie

oznaczają błąd dopasowania.

H[kOe] A[µβ/f.u.] B[µβ/f.u.] τ [min] β

0.25 0.16(0.03) 0.08(0.01) 150(26) 0.38(0.01)

0.75 0.96(0.01) 0.57(0.01) 82(5) 0.38(0.01)

3.0 2.81(0.02) 0.33(0.02) 20(1) 0.38(0.01)

0.25 0.35(0.02) 0.24(0.01) 7.8(0.3) 0.40(0.01)

0.75 1.84(0.01) 1.06(0.02) 13.1(0.8) 0.39(0.01)

3.0 3.12(0.01) 0.40(0.01) 10.4(0.9) 0.40(0.02)

0.25 0.21(0.04) 0.02(0.03) 350(80) 0.62(0.20)

0.75 1.37(0.02) 0.51(0.03) 128(2) 0.68(0.01)

3.0 2.91(0.04) 0.15(0.02) 300(51) 0.82(0.16)

Biorąc pod uwagę wyniki z tabeli 4.1 i rysunku 4.17 można wyciągnąć wniosek, że użycie

światła powoduje przyspieszenie procesu relaksacji. Tempo relaksacji jest wyraźnie większe w

przypadku naświetlania światłem zielonym. Załączenie światła powoduje, dla większości pól,

wyraźnie widoczną zmianę w wartości magnetyzacji.

Do danych doświadczalnych można było łatwo dopasować również wyrażenie z dwoma czasami

relaksacji

M(t) = A− B exp(−t/τ1)− C exp(−t/τ) (4.14)

Próba dopasowania dwóch czasów zamiast jednego średniego, wynikającego z równania 4.13,

miała na celu przekonanie się czy badany układ może być przedstawiony jako składający się

z powolniejszych obiektów (klastrów) oraz szybszych (łańcuchów), zgodnie z modelem fenome-

nologicznym z pracy [46]. Wyniki dopasowań funkcji (4.14) dla wybranych pól podane są tabeli

4.2 – związek z bipirydyną.

Również tutaj daje się zauważyć wzrost tempa relaksacji ze wzrostem pola w części bez światła.

Przy użyciu światła, do pewnej wartości pola, tempo relaksacji rośnie, a następnie w wyższych

polach maleje.

W tabelach 4.3 oraz 4.4 przedstawiono wyniki z dopasowania odpowiednio krzywej 4.13 oraz

4.14 do wyników z pomiaru związku z pirazyną. W części z wyłączonym światłem proces relaksa-

cji wydaje się być szybszy w większych polach, co szczególnie oddają parametry z dopasowania

funkcji podwójnej eksponenty (większe pola, mniejsze wartości τ). W przypadku części ze świa-
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Tabela 4.2: Parametry dopasowania wzoru M(t) = A− B exp(−t/τ1)− C exp(−t/τ2) do danych

doświadczalnych z pomiaru związku z bipirydyną: w ramce czarnej parametry fitu części bez

światła, zielonej – ze światłem zielonym, czerwonej – ze światłem czerwonym; liczby w nawiasie

oznaczają błąd dopasowania.

H[kOe] A[µβ/f.u.] B[µβ/f.u.] C[µβ/f.u.] τ1 [s] τ2 [s]

0.25 0.19(0.01) 0.09(0.01) 0.05(0.02) 8.8(0.9) 286(8)

0.75 1.09(0.02) 0.41(0.01) 0.28(0.01) 8.7(0.3) 154(2)

3.0 2.91(0.02) 0.31(0.01) 0.09(0.01) 3.6(0.2) 78(2)

0.25 0.41(0.02) 0.24(0.01) 0.08(0.02) 5.2(0.2) 121(16)

0.75 1.81(0.01) 0.79(0.01) 0.22(0.01) 5.9(0.1) 86(3)

3.0 3.09(0.02) 0.32(0.01) 0.12(0.01) 5.2(0.4) 158(36)

0.25 0.19(0.02) 0.11(0.01) 0.04(0.01) 21(4) 300(43)

0.75 1.41(0.01) 0.29(0.01) 0.12(0.01) 24(2) 280(31)

3.0 3.01(0.02) 0.14(0.01) 0.07(0.01) 18(4) 312(28)

tłem trudno jednoznacznie określić czy użycie lasera przyspiesza proces relaksacji. Natomiast

załączenie światła powoduje wyraźną zmianę w wartości magnetyzacji.

Tabela 4.3: Parametry dopasowania wzoru M(t) = A− B exp−(t/τ)β do danych otrzymanych

z pomiaru związku z pirazyną: kolory oznaczają brak światła lub odpowiedni kolor wiązki

świetlnej, użytej w pomiarze; liczby w nawiasie oznaczają błąd dopasowania.

H[kOe] A[µβ/f.u.] B[µβ/f.u.] τ [min] β

0.1 0.38(0.01) 0.15(0.01) 26.37(2.04) 0.39(0.03)

0.3 1.16(0.01) 0.22(0.02) 16.05(1.09) 0.40(0.01)

0.4 1.34(0.01) 0.16(0.01) 12.88(1.37) 0.37(0.01)

0.1 0.47(0.02) 0.15(0.01) 6.05(1.26) 0.36(0.02)

0.3 1.26(0.03) 0.17(0.02) 40.53(5.95) 0.34(0.02)

0.4 1.34(0.03) 0.13(0.01) 16.76(6.28) 0.38(0.04)

0.1 0.49(0.02) 0.14(0.03) 175.8(16.3) 0.54(0.05)

0.25 1.11(0.01) 0.12(0.01) 114.1(7.05) 0.54(0.03)

0.4 1.5(0.02) 0.11(0.01) 74.9(8.15) 0.60(0.05)
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Tabela 4.4: Parametry dopasowania wzoru M(t) = A− B exp−( t
τ1

)− C exp−( t
τ2

) do danych

otrzymanych z pomiaru związku z pirazyną: kolory oznaczają brak światła lub odpowiedni

kolor wiązki świetlnej, użytej w pomiarze; liczby w nawiasie oznaczają błąd dopasowania.

H[kOe] A[µβ/f.u.] B[µβ/f.u.] C[µβ/f.u.] τ1 [min] τ2 [min]

0.1 0.38(0.03) 0.08(0.01) 0.09(0.01) 8.2(0.7) 122(7)

0.3 1.19(0.02) 0.09(0.01) 0.08(0.01) 7.7(0.4) 105(4)

0.4 1.37(0.02) 0.1(0.01) 0.07(0.01) 3.4(0.3) 81(4)

0.1 0.49(0.04) 0.07(0.01) 0.04(0.01) 7.2(0.5) 83(3)

0.3 1.31(0.02) 0.09(0.01) 0.07(0.01) 8(0.4) 272(6)

0.4 1.4(0.02) 0.07(0.02) 0.03(0.01) 10.2(1.1) 100(16)

0.1 0.51(0.02) 0.05(0.01) 0.26(0.01) 7.1(3.9) 137(19)

0.25 1.08(0.03) 0.02(0.01) 0.04(0.01) 23.2(7.6) 172(46)

0.4 1.52(0.02) 0.05(0.01) 0.07(0.02) 8.6(3.8) 106(16)

Przyglądając się dokładnie rysunkowi 4.18 łatwo zauważyć, że załączenie lasera zielonego (ry-

sunek po lewej) w polu 350Oe i 400Oe, powoduje w pierwszym momencie nie wzrost, lecz

spadek wartości namagnesowania. Po czym następuje powolna relaksacja w kierunku wyższych

wartości M. Spadek namagnesowania po załączeniu światła występuje w odpowiednio wyso-

kich polach. Podobnie zachowuje się również próbka z bipirydyną, z tym że wartości HDC są

odpowiednio większe. Na rysunku 4.19 pokazano krzywe M(t) zmierzone w wyższych polach,

w T=4.2K. Po 300min załączono laser. Pomiary z rysunku 4.19 zostały wykonane przy użyciu

lasera zielonego, dla którego efekt jest większy. Użycie światła czerwonego powoduje znacz-

nie mniejszy spadek M po załączeniu lasera. Na rysunku 4.18 (rysunek po prawej – światło

czerwone) daje się zauważyć delikatny spadek namagnesowania, w polach 400Oe i 1000Oe, po

załączeniu wiązki światła.

Powód skracania się czasu relaksacji podczas naświetlania pochodzi raczej od sieci, a nie jest

pochodzenia molekularnego. Światło produkuje pewną liczbę defektów, dzięki czemu mniejsze

domeny mogą szybciej podążać za polem. W pomiarach użyto światło o długości fali λ =(532

i 635)nm. Wiązka światła o takich długościach fali jest absorbowana przez badane substancje

(widmo UV-vis, rys. 2.4). Co więcej na podstawie pracy [30], w której zajęto się również związ-

kami z kobaltem i wolframem, można stwierdzić, że absorpcja w tych zakresach λ wynika z

optycznego przeskoku ładunku z CoII do WV. Stąd zmiana stanu spinowego kobaltu i wolframu

z CoIIWV na CoIIIWIV. Powstawanie defektów w postaci CoIII(d6, S = 0)WIV(d2, S = 0) powo-

duje przerwanie ścieżki oddziaływania magnetycznego wzdłuż łańcucha Co-W-Co. Takie dia-
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Rysunek 4.19: Krzywe M(t) dla związku Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 – rysunek po lewej i dla

Co3(pyz)3[W(CN)8]2 – rysunek po prawej, zmierzone w mocniejszych polach HDC

magnetyczne defekty mogą przyspieszyć reorientację całej domeny w odpowiedzi na przyłożone

pole magnetyczne. Po wyłączeniu światła część zdefektowanych jonów CoIII i WIV może powra-

cać, wskutek braku odpowiedniej bariery potencjału, do korzystniejszego energetycznie stanu

jaki występował przed naświetlaniem, tj. CoII i WV. Takie zachowanie wyjaśniałoby wzrost

magnetyzacji po tym jak laser został wyłączony (rys. 4.16). Kolejne załączenie źródła światła

ponownie powoduje powstawanie diamagnetycznych jonów CoIII i WIV i przerywanie ścieżek

oddziaływań wymiennych. Tym razem jednak, po uprzednim przeorientowaniu się domen pod-

czas początkowego naświetlania, powstanie diamagnetycznych defektów będzie powodować nie

wzrost, a spadek magnetyzacji. Tym bardziej, że do powstałych, podczas pierwszego etapu na-

świetlania, diamagnetycznych fragmentów zostają dołożone kolejne. Warto pamiętać również,

że część jonów była zdefektowana jeszcze przed pierwszym załączeniem światła, co wykazały

pomiary w zakresie podczerwieni przedstawione na rysunku 2.2 i 2.3. Domeny, które gwałtownie

zareagowały na pierwsze załączenie światła, tym razem nie ulegają tak wyraźnej reorientacji,

ponieważ już zdążyły ustawić się w odpowiednim kierunku do pola. Zatem dalsze przerywanie

ścieżek oddziaływań magnetycznych pomiędzy jonami Co i W, może tylko spowodować spadek

magnetyzacji, który widoczny jest zaraz po ponownym załączeniu światła (rys. 4.16). Ponie-

waż próbka nie jest jeszcze w stanie nasycenia, więc powoli relaksuje w kierunku większych

wartości M. Spadek magnetyzacji występuje również tuż po załączeniu źródła światła, w od-

powiednio większych polach (rys. 4.19). W wyższych polach próbka szybciej osiąga nasycenie,

domeny łatwo ulegają reorientacji i wcale do tego nie jest potrzebne naświetlanie, wystarczy

odpowiednio mocne pole. Zatem załączenie światła, gdy wszystkie lub większość, przynajmniej

mniejszych, domen ustawiła się w odpowiednim kierunku do pola, będzie powodować spadek
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namagnesowania.

Dla związku z pirazyną obserwuje się mniejszy efekt od światła niż dla związku zawierającego

bipirydynę. W pomiarach relaksacyjnych w mniejszych polach (rys. 4.18) występuje mniejszy

skok magnetyzacji podczas naświetlania. Przyczyną takiego zachowania może być mniejsza od-

ległość pomiędzy łańcuchami Co-W-Co (mniejszy rozmiar cząsteczki pirazyny) i nieco większe

międzyłańcuchowe oddziaływania (większe TC). Związek z pirazyną osiąga szybciej stan nasy-

cenia, dzięki mniejszym barierom potencjału, związanym z mniejszymi rozmiarami cząsteczki

łączącej łańcuchy, stąd łatwiejsza reorientacja domen. Potrzeba mniejszych pól by osiągnąć

stan nasycenia, zatem również odpowiednio mniejsze wartości H wystarczą by otrzymać efekt

zmniejszania się magnetyzacji po załączeniu światła.

Efekt jest większy – niezależnie od badanego związku – dla światła zielonego niż czerwone-

go, co spowodowane jest tym, że światło z λ = 635nm jest znacznie mniej absorbowane niż z

λ = 532nm (rys. 2.4). Efekt powstawania defektów diamagnetycznych i szybszej dzięki temu

reorientacji domen, jest odwracalny. Po podgrzaniu próbki do temperatury powyżej TC, a na-

stępnie schłodzeniu do temperatury kąpieli helowej uzyskuje się pierwotny stan próbki, tj. taki

jaki istniał przed pomiarem. Natomiast wyłączenie pola w momencie gdy próbka jest w sta-

nie nasycenia, powoduje bardzo powolny spadek magnetyzacji. Na rysunku 4.20 przedstawiono

krzywą M(t) związku z bipirydyną, która zmierzona została po wcześniejszym schłodzeniu

próbki w polu 500Oe (proces FC). Gdy temperatura osiągnęła najniższe wartości (4.2K), pole

zostało wyłączone. Po 300 minutach załączono laser zielony.

Rysunek 4.20: Krzywa relaksacji M(t) związku Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 zmierzona po

uprzednim schłodzeniu próbki w polu 500Oe.
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Spodziewanym zachowaniem jest powolny spadek magnetyzacji z czasem. Załączenie światła,

wskutek powstawania diamagnetycznych defektów, powoduje przyspieszenie tego procesu. Po-

dobne zachowanie występuje dla związku z bipirydyną, z tym że efekt od światła jest mniejszy.

Pomiar zaprezentowany na rysunku 4.21 przedstawia krzywą M(t) w temperaturze T=14K.

Rysunek 4.21: Krzywa relaksacji M(t) związku Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 zmierzona w 14K.

Pomiar wykonany został ze stabilizacją temperatury, co zapewniło stałą temperaturę podczas

całego pomiaru (T = 14± 0.15 K). Po czasie ∼ 320 minut załączono laser zielony.

Wiadomo, że w wyższej T próbka relaksuje szybciej i w ten sposób szybciej osiąga stan nasyce-

nia. Czasy relaksacji τ są odpowiednio mniejsze. Zatem załączenie światła mogło spowodować

tylko spadek magnetyzacji.
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4.2.4 Podsumowanie

Badane związki są anizotropowe, lecz związek z bipirydyną charakteryzuje się większą anizotro-

pią niż związek zawierający pirazynę. Związek z bipirydyną posiada większą koercję. Większa

koercja jest odzwierciedlona nie tylko w pomiarze histerezy, ale też w większej różnicy pomiędzy

krzywymi MFC i MZFC. Związek z bipirydyną charakteryzuje większe namagnesowanie nasyce-

nia. Obydwa związki wykazują długi proces relaksacji momentów magnetycznych w odpowiedzi

na przyłożone pole. Obydwa związki są światło-czułe. Związek z bipirydyną wykazuje mocniej-

szy efekt od światła. Światło zielone daje większe przyspieszenie procesu magnesowania niż

światło czerwone. Podczas naświetlania obserwuje się wyraźną zmianę parametrów τ i β. Zmia-

na parametrów określających szybkość procesu relaksacji spowodowana jest powstawaniem pod

wpływem światła defektów diamagnetycznych, co powoduje przerwanie ścieżki oddziaływania

wzdłuż łańcucha i łatwiejszą reorientację domen.
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W pracy podjęto próbę scharakteryzowania pod względem magnetycznym i magneto-optycznym

dwóch bimetalicznych materiałów molekularnych, zbudowanych w oparciu o jony komplekso-

we [WV(CN)8]3− i jony CoII, tj. Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 oraz Co3(pyz)3[W(CN)8]2, gdzie

pyz=pirazyna C6H4N2, bpy=bipirydyna C12H8N2. Pomiary spektroskopowe w podczerwieni,

EXAFS, PIXE, ES-MS oraz TGA prowadzą do wniosku, że każdy atom wolframu jest skoordy-

nowany przez osiem grup CN, z których trzy mostkują do kobaltu i pięć pozostaje nieskoordy-

nowanych. Jon kobaltu jest skoordynowany przez dwie grupy CN mostkujące do wolframu, dwa

atomy azotu od bipirydyny lub pirazyny oraz atomy tlenu od wody. W ten sposób powstają

cyjano-zmostkowane łańcuchy Co3W2 połączone organicznymi łącznikami dystansującymi, tj.

bpy lub pyz. W przypadku bipirydyny rozsunięcie łańcuchów jest około dwa razy większe niż

w związku z pirazyną. Z badań podatności magnetycznej w zmiennym polu wynika, że obydwa

związki charakteryzują się cechami podobnymi do szkieł spinowych. Można je zaliczyć do grupy

związków szkło-podobnych. Tego rodzaju materiały magnetyczne charakteryzują się podwój-

nym przejściem z tzw. ”powracającą” fazą nieuporządkowaną (faza RSG), według sekwencji

PM⇐⇒ FM⇐⇒ RSG. Przejście RSG często zachodzi w dwóch etapach. W pewnej niskiej

temperaturze dochodzi do częściowego zamrożenia nieporządku, poczym całkowite zamrożenie

odbywa się w jeszcze niższej temperaturze. Przejście próbki do innego stanu uporządkowania

obserwuje się na krzywych podatności zmiennoprądowej, liniowej oraz jej wyższych harmo-

nicznych. Pomiary podatności w trybie AC związków z bipirydyną i pirazyną potwierdziły

obecność fazy RSG. Dla obydwu substancji występuje również zależność krzywej podatności

AC od częstości pola. Dla porównania, jak własności magnetyczne zależą od składu związ-

ku, otoczenia kobaltu i wolframu, wykonano również pomiary zmiennoprądowe dla związków

o składzie podobnym do Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2, tj. Co3(4, 4′ − bpy)6[W(CN)8]2(H2O)19
i Co3(4, 4′ − bpy)6[W(CN)8]2(H2O)17. W związkach tych występuje dwukrotnie większa ilość

cząsteczek bipirydyny. Temperatura przejścia do fazy FM wynosi odpowiednio 3.6K i 3.4K,
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jest wyraźnie niższa niż dla wyżej wymienionego związku z bipirydyną (TC = 16.5K). Czą-

steczki bipirydyny są dwukrotnie większe jak pirazyny, możliwe jest występowanie defektów w

postaci zastąpienia grupy CN mostkującej wolfram i kobalt, przez cząsteczkę bipirydyny. To

powodowałoby brak oddziaływań pomiędzy zmostkowanymi w ten sposób wolframem i kobal-

tem. Dodatkowo większa ilość stosunkowo długich cząsteczek bipirydyny skutecznie izoluje od

siebie łańcuchy, uniemożliwiając oddziaływania miedzy nimi. Wszystko to powoduje wyraźnie

niższą TC.

Związki Co3(4, 4′ − bpy)3[W(CN)8]2 oraz Co3(pyz)3[W(CN)8]2 wykazują efekt foto-indukowanej

zmiany magnetyzacji. Pomiary i następnie analiza otrzymanych wyników prowadzą do wniosku,

że naświetlanie próbki światłem laserów o długości fali wynoszącej λ = 532nm i λ = 635nm,

wymusza przekaz ładunku poprzez mostek CN z CoII do WV. W ten sposób powstają diamagne-

tyczne defekty w postaci CoIIIWIV, co powoduje przerwanie ścieżki oddziaływania magnetycz-

nego wzdłuż łańcucha {CoII3 [WV(CN)8]2}. Diamagnetyczne defekty przyspieszają reorientację

całej domeny, w odpowiedzi na pole magnetyczne. Efekt wzrostu magnetyzacji po załączeniu

światła jest mniejszy dla związku z pirazyną, czego powodem wydaje się być mniejsza odległość

pomiędzy łańcuchami {CoII3 [WV(CN)8]2} i w ten sposób większymi międzyłańcuchowymi od-

działywaniami. Efekt jest większy dla światła z λ = 532nm. Przed przystąpieniem do pomiarów

foto-magnetycznych przeprowadzono pomiary widm w zakresie światła widzialnego, które jasno

pokazują, że badane substancje absorbują światło o długościach fal użytych w pomiarach. Przy

czym światło zielone (λ = 532nm) jest absorbowane w znacznie większym stopniu. Mniejsza

absorpcja światła czerwonego (λ = 635nm) odbija się w mniejszych zmianach magnetyzacji,

podczas naświetlania próbki. Efekt powstawania defektów diamagnetycznych jest odwracalny.

Wyłączenie światła powoduje odwrotny transfer ładunku, tj. WIV → CoIII i powstanie CoIIWV.

Natomiast podgrzanie próbki do temperatury powyżej TC, a następnie schłodzenie do tempe-

ratury kąpieli helowej powoduje powrót do stanu pierwotnego, w jakim próbka była przed

rozpoczęciem pomiaru.
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