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Wykaz skrótów: 
 

MA   mechaniczna synteza (ang. Mechanical Alloying)   

HEBM  wysokoenergetyczne rozdrabnianie (ang. High-Energy Ball-Milling) 

L.K.   liczba koordynacji 

RKKY   oddziaływanie magnetyczne Rudermana–Kittela–Kasui–Yosidy 

XRD   rentgenowska analiza strukturalna (ang. X-ray Diffraction Metod) 

FM   oddziaływanie ferromagnetyczne  

AFM   oddziaływanie antyferromagnetyczne 

ac   podatność magnetyczna zmiennoprądowa (ang. alternating current) 

dc   podatność magnetyczna stałoprądowa (ang. direct current)  

HOMO   najwyższy obsadzony orbital molekularny (ang. Highest Occupied Molecular 

Orbital)  

LUMO najniższy nieobsadzony orbital molekularny (ang. Lowest Unoccupied 

Molecular Orbital)  

UV-VIS  nadfiolet i obszar widzialny (ang. Ultra Violet Visible) 

GMR  gigantyczny magnetoopór (ang. Giant Magneto Resistance)  

MRAM magnetorezystywna pamięć o dostępie swobodnym (ang. Magnetoresistive 

Random Access Memory)  

DSSC   ogniwo słoneczne uczulane barwnikiem (ang. Dye-Sensitized Solar Cell) 

SEM    skaningowy mikroskop elektronowy (ang. Scanning Electron Microscope) 

ICDD    Międzynarodowe Centrum Danych Dyfrakcyjnych (ang. International Centre 

for Diffraction Data) 

DFT  teoria funkcjonału gęstości (ang. Density Functional Theory) 

VRH    model zmienno-zasięgowego hoppingu (ang. Variable Range Hopping) 

DOS  całkowita gęstość stanów (ang. Density Of States) 
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Streszczenie 
 

Głównym celem badawczym niniejszej rozprawy było zaprojektowanie technologii 

otrzymywania nowych nanostrukturalnych spineli siarczkowych (ZnCr2S4, CuCr2S4)  

i selenkowych (ZnCr2Se4, CuCr2Se4) oraz określenie wpływu zmiany wielkości krystalitów  

na właściwości fizykochemiczne tej grupy związków. Realizacja tego celu obejmowała: 

1) otrzymanie nanospineli metodami mechanicznej syntezy oraz wysokoenergetycznego 

rozdrabniania; 2) określenie parametrów sieciowych, wielkości krystalitów i odkształceń 

sieciowych za pomocą rentgenowskiej analizy strukturalnej; 3) zobrazowanie morfologii 

otrzymanych nanospineli przy użyciu spektroskopii elektronowej; 4) wyznaczenie 

parametrów magnetycznych za pomocą badań temperaturowych zmian podatności 

stałoprądowej (dc) i zmiennoprądowej (ac) oraz namagnesowania w funkcji zewnętrznego 

pola magnetycznego; 5) obliczenia całek wymiany związanych z magnetycznymi 

oddziaływaniami nadwymiany i podwójnej wymiany; 6) wykonanie badań przewodnictwa 

elektrycznego oraz termosiły. 

         Przeprowadzone badania właściwości magnetycznych i elektrycznych wykazały,  

że zmniejszenie rozmiaru krystalitów do skali nano powoduje: 1) zaburzenie oddziaływań 

nadwymiany dalekiego zasięgu oraz krótkiego zasięgu, co prowadzi do pojawienia się 

różnych uporządkowań momentów magnetycznych; 2) osłabienie mechanizmów oddziaływań 

magnetycznych nadwymiany i podwójnej wymiany, na co wskazują obliczone wartości całek 

wymiany związanych z tymi oddziaływaniami; 3) zanik stanu nasycenia magnetycznego; 

4) zmianę charakteru przewodnictwa elektrycznego nanospineli CuCr2S4 i CuCr2Se4 

z metalicznego na półprzewodnikowe, co jest związane ze zwężeniem pasma mieszanej 

wartościowości jonów chromu Wd (3d t2g); 5) zmianę typu przewodnictwa elektrycznego 

z dziurowego na elektronowe wywołaną zwiększeniem przewagi wakansów anionowych nad 

kationowymi. 

         W ramach pracy badawczej otrzymano nanostrukturalne materiały spinelowe 

o unikalnych właściwościach fizykochemicznych oraz pokazano możliwość ich modulacji 

przez odpowiedni dobór rozmiaru krystalitów, co może skutkować w przyszłości ich 

potencjalnym zastosowaniem w nauce i technice. 
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Abstract 
 

The main research objective of the presented doctoral dissertation was to develop  

a technology for the preparation of new nanostructured sulfide (ZnCr2S4, CuCr2S4) and 

selenide (ZnCr2Se4, CuCr2Se4) spinels and to determine the influence of crystallite size on the 

physicochemical properties of this group of compounds. The implementation of this goal 

included: 1) obtaining nanospinels using mechanical alloying and high-energy ball milling 

methods; 2) determination of lattice parameters, crystallite sizes, and lattice strains using  

X-ray structural analysis; 3) imaging the morphology of the obtained nanospinels using 

electron spectroscopy; 4) determination of magnetic parameters using temperature tests  

of changes in direct current (dc) and alternating current (ac) susceptibility as well  

as magnetization as a function of an external magnetic field; 5) calculation of the exchange 

integrals related to the magnetic interactions of superexchange and double-exchange;  

6) carrying out tests of electrical conductivity and thermopower. 

  The conducted studies of magnetic and electrical properties has shown that reducing 

the size of crystallites to the nano scale causes: 1) disturbance of the long-range and  

short-range superexchange interactions, which leads to the appearance of different orderings 

of magnetic moments, 2) weakening of the mechanisms of magnetic interactions  

of superexchange and double-exchange, as indicated by the calculated values of the exchange 

integrals associated with these interactions; 3) disappearance of the magnetic saturation state; 

4) changing the nature of the electrical conductivity of CuCr2S4 and CuCr2Se4 nanospinels 

from metallic to semiconductor, which is related to the narrowing of the mixed-valence band 

of the chromium ions Wd (3d t2g); 5) changing the type of electric conductivity from p type  

to n type caused by an increase in the advantage of anionic vacancies over cationic ones. 

  As part of the research work, nanostructured spinel materials with unique 

physicochemical properties were obtained and the possibility of their modulation  

by appropriate selection of the size of crystallites was shown, which may result in their 

potential application in science and technology in the future. 
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1. Wstęp  
 

Materiały o strukturze spinelowej są przedmiotem intensywnych badań już od drugiej 

połowy XX wieku. Zainteresowanie tą grupą związków wynika z ich interesujących 

właściwości fizykochemicznych, do których zalicza się m. in. połączenie właściwości 

półprzewodnikowych z ferromagnetyzmem [1], gigantyczny magnetoopór [2] czy 

nadprzewodnictwo [3].  

Największym zainteresowaniem od lat cieszą się spinele tlenkowe m.in. ferryty, które 

ze względu na dużą oporność właściwą, znalazły szerokie zastosowanie zarówno 

w elektronice, jak i technice wysokiej częstotliwości [4].  

W dobie zagrożenia efektem cieplarnianym i coraz większego zapotrzebowania na 

energię, ciągle trwają poszukiwania wydajnych i trwałych materiałów o niskim zużyciu 

energii elektrycznej. Poszukiwania nowych materiałów termoelektrycznych do 

alternatywnych sposobów pozyskiwania energii są prowadzone również w grupie spineli 

siarczkowych i selenkowych [5].  

Poprzez zmianę wielkości krystalitów lub domieszkowanie sieci krystalicznej spineli 

można w kontrolowany sposób modyfikować ich właściwości magnetyczne i elektryczne, 

dostosowując ich parametry do konkretnego zastosowania w takich dziedzinach jak 

elektronika, energetyka, ekologia czy nanotechnologia.  

Dzięki rozwijającej się nanotechnologii, którą coraz częściej stosuje się w elektronice 

oraz spintronice, materiały spinelowe są również badane pod kątem zastosowań jako wydajne 

źródła światła oparte na kropkach kwantowych [6]. 

 

2. Cel i zakres pracy 

Głównym celem badawczym niniejszej rozprawy było zaprojektowanie technologii 

otrzymywania nowych nanostrukturalnych spineli siarczkowych i selenkowych oraz 

określenie wpływu zmiany wielkości krystalitów na właściwości fizykochemiczne tej grupy 

związków.  

Realizacja tego celu obejmowała:  

 określenie warunków otrzymywania nanospineli siarczkowych CuCr2S4 i ZnCr2S4, 

metodą mechanicznej syntezy (MA) oraz selenkowych CuCr2Se4 i ZnCr2Se4, metodą 

wysokoenergetycznego rozdrabniania (HEBM); 
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 określenie struktury krystalicznej otrzymanych nanospineli, wyznaczenie rozmiaru 

krystalitów, parametrów komórki elementarnej oraz odkształceń sieciowych; 

 przeprowadzenie badań wpływu warunków otrzymywania nanospineli na ich 

morfologię; 

 zbadanie wpływu wielkości krystalitów na właściwości magnetyczne otrzymanych 

związków, z wykorzystaniem temperaturowych pomiarów podatności magnetycznej 

stało- i zmiennoprądowej oraz badań namagnesowania w funkcji pola magnetycznego; 

 wyznaczenie wartości całek wymiany charakteryzujących magnetyczne mechanizmy 

nadwymiany i podwójnej wymiany; 

 zbadanie wpływu wielkości krystalitów na właściwości elektryczne otrzymanych 

spineli, obejmujące badania przewodnictwa elektrycznego oraz termosiły;  

 porównanie wyników badań nanospineli nad ich makroskopowymi odpowiednikami, 

co posłużyło do określenia faktycznego wpływu, jaki wywiera zmniejszenie 

rozmiarów krystalitów do skali nano na właściwości fizykochemiczne tej grupy 

związków. 

Praca doktorska składa się z części teoretycznej obejmującej rozdziały od 3 do 7, 

w których została opisana struktura spinelowa, omówione zostały czynniki, które mają istotny 

wpływ na właściwości magnetyczne i elektryczne chromitów siarczkowych i selenkowych 

oraz przedstawiono dotychczasowy stan badań nad grupą spineli CuCr2S4, CuCr2Se4, ZnCr2S4 

i ZnCr2Se4 będących przedmiotem niniejszej pracy. W tej części pracy przedstawiono 

również w sposób poglądowy wpływ rozmiaru nano na właściwości mechaniczne, 

elektryczne, magnetyczne, optyczne i biologiczne materiałów oraz opisano metody 

otrzymania nanospineli, które wykorzystano w pracy eksperymentalnej.  
Część doświadczalna pracy obejmuje rozdziały od 8 do 13, w których zostały 

szczegółowo przedstawione warunki otrzymywania nanospineli, zaprezentowano i omówiono 

wyniki badań strukturalnych, elektrycznych i magnetycznych otrzymanych związków. 

Część ta zawiera również opis sposobów wyznaczania parametrów magnetycznych 

i elektrycznych oraz procedurę obliczania całek wymiany.  

W trzeciej części pracy doktorskiej, w rozdziale 14 zawarto podsumowanie 

najważniejszych osiągnięć pracy i wnioski wypływające z przeprowadzonych badań. 

Pracę doktorską kończy bibliografia zawierająca 218 pozycji literaturowych, spis rysunków 

i tabel oraz dorobek naukowy autora.  
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CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

 
3. Struktura spinelowa 

 

Związki nieorganiczne, które krystalizują w postaci regularnej struktury o wysokiej 

symetrii, po raz pierwszy opisanej w naturalnym minerale MgAl2O4 nazwanym „spinelem 

właściwym”, należą do odrębnej grupy struktur krystalicznych określanych od nazwy 

minerału spinelami (rysunek 1a). Nazwa ta może oznaczać zarówno ostro krawędzisty kształt 

kryształów przypominający strzałę (łacińska nazwa spina - strzała) lub typowy dla tych 

minerałów połysk łudząco podobny do oszlifowanych odmian minerałów, grecka nazwa spite 

(iskra) [7]. Do grupy związków o strukturze spinelowej należą zarówno naturalne minerały, 

na przykład niektóre tlenki i rudy metali: chromit (rysunek 1b) magnetyt (rysunek 1c), jak 

i związki otrzymane poprzez syntezę w wysokich temperaturach.  

Ogólny wzór związków spinelowych ma postać AB2X4, gdzie: 

A2+ - jony metalu na +2 stopniu utlenienia, np.: Mg, Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Co, 

B3+ - jony metalu na +3 stopniu utlenienia, np.: Al, Cr, Fe, Mn, Co, Ga, In, V, 

X2- - anion tlenowca: O, S, Se, Te. 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Spinel właściwy MgAl2O4 (a), chromit FeCr2O4 (b), magnetyt FeFe2O4 (c) [8-10]. 

Strukturę spineli tworzą podsieci kationowe i anionowe, przenikające się wzajemnie, 

budujące sieć jonową, która wykazuje wysoki poziom symetrii. Jest to sieć krystaliczna 

regularna ściennie centrowana, jej symetria jest opisana grupą przestrzenną mFd3  (No. 227) 

w Międzynarodowych Tablicach Krystalograficznych.  
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  Podstawowa komórka elementarna sieci krystalicznej spinelu zawiera 8 cząsteczek 

typu (A)[B2]X4, czyli 8 jonów A+2, 16 jonów B+3 oraz 32 jony tlenowca X-2. Aniony tworzą 

sieć regularną gęstego upakowania o symetrii m3 (e). Wewnątrz komórki występują 

tetraedryczne i oktaedryczne luki międzywęzłowe. Luki tetraedryczne posiadają 64 

równoważne położenia o symetrii m34 (a), natomiast luki oktaedryczne 32 równoważne 

położenia o symetrii m3 (d). Wielościanem koordynacyjnym dla jonów A+2 jest tetraedr 

(liczba koordynacji L.K.= 4), natomiast dla jonów B+3 oktaedr (liczba koordynacji L.K.= 6). 

Komórkę elementarną spinelu przedstawia się w postaci sześcianu podzielonego na osiem 

mniejszych sześcianów. Znajomość rozkładu jonów w tylko dwóch z nich umożliwia 

poznanie struktury jonowej całej komórki, gdyż w pozostałych sześcianach rozkład jest 

taki sam. W celu lepszego uwidocznienia koordynacji tetraedrycznej (Td) i oktaedrycznej 

(Oh), na rysunku 2 przedstawiono położenie tylko wybranych jonów A i B w komórce 

elementarnej spinelu. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Rysunek 2. Rozkład jonów w komórce elementarnej spinelu normalnego AB2X4.  

 

 Na rysunku 3 przedstawiono (przy założeniu idealnej struktury spinelu) współrzędne 

anionów i kationów za pomocą rzutu komórki elementarnej na płaszczyznę XY (001).  

Liczby na rysunkach oznaczają współrzędne jonów wzdłuż osi z pomnożone przez 8. 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3. Rozkład jonów w idealnej strukturze spinelowej przedstawiony za pomocą rzutu 

dolnej (a) i górnej (b) części komórki elementarnej na płaszczyznę XY (001).  

Rozkład jonów metali w komórce elementarnej spinelu można opisać ogólnym 

wzorem: (AxB1-x)[A1-xB1+x)X4, gdzie w nawiasie okrągłym umieszczono kationy w pozycji 

tetraedrycznej, a w nawiasie kwadratowym kationy w pozycji oktaedrycznej [11]. 

Ze względu na rozkład kationów w podsieciach struktury spinelowej wyróżnia się: 

 spinele normalne (A)[B2]X4 (gdzie x = 1), w których 8 jonów A zajmuje 

8 równocennych luk tetraedrycznych z 64 dostępnych, a 16 jonów B zajmuje 

16 równocennych luk oktaedrycznych spośród 32 dostępnych. 

 spinele inwersyjne (odwrócone) (B)[AB]X4 (gdzie x = 0), w których połowa jonów B 

zajmuje 8 luk tetraedrycznych, a druga połowa jonów B oraz jony A zajmują 16 luk 

oktaedrycznych. 

 spinele mieszane (AxB1-x)[A1-xB1+x]X4 (gdzie 0 < x < 1), w których jony A oraz B są 

rozdzielone pomiędzy luki tetraedryczne i oktaedryczne w sposób statystyczny.  

Występuje również podział spineli na tzw. spinele (2,3), (4,2) oraz (6,1). Podział ten wynika  

z zasady zachowania elektroobojętności kryształu jako całości, ujemy ładunek anionu (-8) 

musi być kompensowany dodatnimi ładunkami kationów. Możliwe jest to w następujących 

kombinacjach: A+2 i 2B+3, A+4 i 2B+2 oraz A+6 i 2B+1.  
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  Chromity tlenkowe, siarczkowe i selenkowe należą do grupy spineli normalnych typu 

(2,3), który przejawia 80% związków o strukturze spinelowej [12]. 

  Położenie anionów w strukturze spinelowej charakteryzuje parametr anionowy u, 

który definiuje się jako stosunek odległości między anionem a krawędzią komórki 

elementarnej do długości tej krawędzi. Określa on zaburzenie idealnej struktury spinelowej.     

Idealna wartość parametru anionowego, dla struktury spinelowej wynosi 0,375 dla symetrii 

m34  albo 0,25 dla symetrii m3 , natomiast dla rzeczywistej struktury spinelu 

normalnego mieści się w przedziale 0,364 < u < 0,392 [13]. 

W tabeli 1 przedstawiono odległości między jonami w komórce elementarnej spinelu 

normalnego AB2X4 w funkcji parametru sieciowego a oraz parametru anionowego u opisane 

w symetrii tetraedrycznej (Td) m34  i symetrii oktaedrycznej (Oh) m3 . W tabeli 1 podano 

również idealne wartości parametru anionowego u oraz zależności geometryczne pozwalające 

wyznaczyć promień luki tetraedrycznej (rt) i oktaedrycznej  (ro). 

 

Tabela 1. Odległości między jonami A, B i X oraz wielkości u, rt  i ro  w spinelu AB2X4  

opisane w symetrii tetraedrycznej m34  i symetrii oktaedrycznej m3  [14]. 

Odległość Pary 

jonów Symetria m34  Symetria m3  
Opis 

A-A 4/3a  4/3a  
odległość kationów w pozycji 

tetraedr. 

A-B 8/11a  8/11a  
odległość kationów w pozycji tetra-  

i oktaedrycznej 

B-B 4/2a  4/2a  
odległość kationów w pozycji 

oktaedr. 

A-X )4/1(3 ua  )8/1(3 ua  długość wiązania tetraedrycznego 

B-X 
2/12 )64/434/11(  uua  

2/12 )8/323(  uua
 

długość wiązania oktaedrycznego 

X-X )2/12(2 ua  )4/12(2 ua  krawędź tetraedru 

X-X )21(2 ua   )24/3(2 ua   krawędź oktaedru dzielona (wspólna) 

X-X 
2/12 )16/934(  uua  

2/12 )8/324(  uua
 

krawędź oktaedru niedzielona (wolna) 

U 8/3  4/1      idealna wartość parametru       
     anionowego 

    rt xRua  )4/1(3  xRua  )8/1(3       promień luki tetraedrycznej          
           Rx – promień anionu 

ro         xRua  )8/5(  xRua  )2/1(        promień luki oktaedrycznej 
              Rx – promień anionu 

   



 14 

  O rozmieszczeniu kationów metali w podsieci tetraedrycznej i oktaedrycznej struktury 

spinelowej decydują głównie dwa czynniki [14]: 

 geometryczny - związany z wielkością promieni jonowych 

 energetyczny - związany z energią oddziaływań między jonami, energią stabilizacji  

w polu krystalicznym oraz energią preferencji do zajmowania położeń 

oktaedrycznych.  

Do czynników geometrycznych mających wpływ na trwałość struktury spinelowej 

zaliczamy: wspomniany już parametr anionowy u, stosunek promieni jonowych kationów  

do anionu oraz polaryzację kationową i anionową [15]. Promień jonowy jest funkcją liczby 

koordynacyjnej oraz stosunku promienia kationu rk do promienia anionu ra.  

Dla trwałej koordynacji tetraedrycznej w strukturze spinelowej mieści się on w przedziale 

0,225 < rk / ra < 0,414, natomiast dla koordynacji oktaedrycznej: 0,414 < rk / ra < 0,732 [16]. 

W strukturze spinelowej o wartościach stałych sieciowych decyduje regularna sieć 

krystaliczna anionów. Wielkość anionu ma znaczny wpływ na powstawanie struktury 

spinelowej, np. nie istnieją spinele tlenkowe z dużymi kationami rtęci, a występują spinele 

siarczkowe i selenkowe. Słabszy jest też efekt deformacji sieci np. w spinelu CuCr2O4 

obserwuje się efekt Jahna-Tellera, natomiast dla CuCr2Se4 oraz CuCr2Se4 tak wyraźnego 

efektu nie zaobserwowano [16]. Wpływ na stabilność struktury spinelowej ma również 

polaryzacja, która jest miarą zdolności do zmiany rozkładu gęstości elektronowej 

w cząsteczce. Polaryzacja prowadzi do zmiany odległości między jonami, a także wpływa na 

oddziaływania między nimi; pod jej wpływem wskutek przesunięcia elektronów 

walencyjnych w kierunku kationów, zmienia się charakter wiązania od wiązania jonowego do 

wiązania kowalencyjnego [16]. Ze wzrostem promienia anionu rośnie udział wiązania 

kowalencyjnego, struktura spinelowa tworzy się coraz trudniej, dlatego znany jest tylko jeden 

spinel tellurkowy CuCr2Te4 [17, 18].  

  Do czynników energetycznych mających wpływ na rozmieszczenie jonów 

w podsieciach struktury spinelowej zaliczamy energię oddziaływań między jonami, energię 

stabilizacji pola krystalicznego oraz energię preferencji do zajmowania położeń 

oktaedrycznych [15]. Jonowa sieć krystaliczna powstaje na skutek wzajemnego przyciągania 

elektrostatycznego dodatnich i ujemnych jonów, które w krysztale dążą do zajmowania 

położeń równowagowych odpowiadających minimum całkowitej energii układu [16].   
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Całkowitą energię potencjalną kryształu, uwzględniającą zarówno energię 

elektrostatycznego przyciągania jak i energię odpychania przedstawia wzór (1): 

                                            














N
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n

ii
C r

B
r
eMVVV

2

0
         (1) 

gdzie:  

Vc  energia elektrostatycznego przyciągania, 

Vo  energia odpychania, 

B stała Borna, określona doświadczalnie, 

e ładunek elektronu, 

r  odległość między dwoma różnoimiennymi jonami, 

M  stała Madelunga, współczynnik liczbowy charakterystyczny dla danej struktury  

krystalicznej, zależny od wzajemnego rozmieszczenia jonów w sieci krystalicznej; nie zależy 

od odległości między najbliższymi sąsiadami.  

Stała Madelunga zależy od wzajemnego rozmieszczenia jonów w sieci krystalicznej; nie 

zależy od odległości między najbliższymi sąsiadami Obliczenia stałej Madelunga dla spineli 

tlenkowych typu (2,3) wykazały, iż istnieje pewna krytyczna wartość parametru anionowego 

uk = 0,383, powyżej której związki te ze względu na stabilność struktury mają budowę spinelu 

normalnego[19].      

  Rozmieszczenie jonów metali w podsieciach struktury spinelowej można wyjaśnić na 

podstawie teorii pola krystalicznego [16]. Teoria ta zakłada, że siły pomiędzy jonami mają 

charakter wyłącznie elektrostatyczny, zaniedbuje się udział wiązania kowalencyjnego, 

ligandy traktowane są jako ładunki punktowe (ewentualnie jako dipole), a układ tych 

ładunków w przestrzeni wyznacza symetrię pola elektrostatycznego, które oddziałuje na jon 

centralny. Rozważając wielościany koordynacyjne zbudowane z jonów, których centrum 

stanowi jon metalu przejściowego o niezapełnionych orbitalach d, można zauważyć, że pole 

elektrostatyczne wywołane przez ładunki elektryczne ligandów wpływa w różny sposób  

na energię poszczególnych orbitali d. Powoduje ono zmianę stanu energetycznego układu 

jonów, a tym samym wpływa na jego trwałość oraz strukturę geometryczną [16]. Jeżeli jon 

centralny znajduje się w oktaedrycznym otoczeniu ligandów, to pięciokrotnie zdegenerowane 

orbitale d rozszczepiają się na dwa poziomy: niższy energetycznie, trójkrotnie zdegenerowany 

poziom t2g, w którego skład wchodzą orbitale dxy, dxz, dyz, jonu centralnego oraz wyższy 



 16 

energetycznie, dwukrotnie zdegenerowany poziom eg, w którego skład  wchodzą orbitale 

22 yx
d


oraz 2zd  jonu centralnego (rysunek 4).  

W przypadku tetraedrycznej symetrii pola krystalicznego podwójnie zdegenerowany poziom 

eg wykazuje niższą energię w stosunku do poziomu potrójnie zdegenerowany t2g, czyli 

odwrotnie niż ma to miejsce w otoczeniu oktaedrycznym (rysunek 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4. Rozszczepienie orbitali d jonu centralnego w polu o symetrii oktaedrycznej 

i tetraedrycznej. 

Porównując stopień rozszczepienia orbitali d w obydwu polach zauważamy, że rozszczepienie 

w polu tetraedrycznym jest mniejsze niż w oktaedrycznym. Wynika to z faktu, że na orbitale 

d jonu centralnego działa mniejsza liczba ligandów. Na podstawie obliczeń opartych na 

prostym elektrostatycznym modelu stwierdzono, że pole wywołane przez jony ujemne 

ułożone w wierzchołkach tetraedru stanowi 4/9 pola wywołanego przez te same jony 

znajdujące się w wierzchołkach oktaedru. Różnicę między poziomem energetycznym orbitali 

eg a poziomem energetycznym orbitali t2g określa się mianem energii stabilizacji w polu 

krystalicznym i oznacza symbolem Δ lub 10 Dq [16]. Im większa jest różnica energii 

stabilizacji pola ligandów w koordynacji oktaedrycznej i tetraedrycznej, tym większą 

tendencję wykazuje dany jon do przyjęcia pozycji oktaedrycznej [16].  

  Energia preferencji do zajmowania położeń oktaedrycznych (P) wskazuje, który 

z jonów metali obecnych w sieci krystalicznej spineli będzie zajmował pozycje oktaedryczne. 

Wartość energii preferencji wyznacza się biorąc pod uwagę energię elektrostatycznego 
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przyciągania, z uwzględnieniem stałej Madelunga (VM), energię odpychania (VO) oraz różnicę 

między energią stabilizacji w polu oktaedrycznym i tetraedrycznym (V).  

Wyraża to następujący wzór: 

                                                          V = VM + VO + V             (2)  

 

Znalezienie minimum energii V względem parametru x pozwala określić energię preferencji 

jonów do zajmowania pozycji oktaedrycznych: 
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gdzie: 

P – energia preferencji do zajmowania położeń oktaedrycznych, 

qA – średnia wartościowość kationów w lukach tetraedrycznych, 

x – ułamek jonów A+2 zajmujących luki oktaedryczne. 

 

W pozycjach oktaedrycznych będą zlokalizowane w pierwszej kolejności jony o większej 

bezwzględnej wartości energii preferencji. W tabeli 2 przedstawiono różnicę energii 

stabilizacji w polu oktaedrycznym i tetraedrycznym oraz energię preferencji do zajmowania 

pozycji oktaedrycznych dla wybranych jonów. Jak pokazuje tabela 2, dla jonów Cr+3 różnica 

energii stabilizacji pola ligandów w koordynacji oktaedrycznej i tetraedrycznej oraz wartość 

energii preferencji jest najwyższa, zatem wykazywać będą największą tendencję do 

zajmowania pozycji oktaedrycznych. Kationy o dużej ujemnej wartości energii preferencji 

będą wykazywać większą tendencję do zajęcia pozycji tetraedrycznych (według tabeli 2 będą 

to jony Zn+2 i Cd+2) [16]. 
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Tabela 2. Energia preferencji do zajmowania pozycji oktaedrycznych (P) [18] oraz różnica 

energii stabilizacji w polu oktaedrycznym i tetraedrycznym (V) [16, 20] dla wybranych 

jonów. 

Kation Konfiguracja 
elektronowa V [kcal mol-1] P [kJ mol-1] 

Cr+3 [Ar]3d3 37,7 +69,5 

Ni+2 [Ar]3d8 20,6 +37,7 

Mn+3 [Ar]3d4 22,8 +13,0 

Cu+2 [Ar]3d9 15,2 -0,4 

Co+2 [Ar]3d7 7,4 -43,9 

V+3 [Ar]3d2 12,8 -48,6 

Ti+3 [Ar]3d1 6,9 -91,7 

Cd+2   [Ar]4d10 0,0 -121,8 

Zn+2   [Ar]3d10 0,0 -132,3 

 
3.1. Właściwości magnetyczne i elektryczne spineli siarczkowych i selenkowych 
 

  Właściwości magnetyczne chromitów siarczkowych i selenkowych wynikają  

ze współistnienia kilku rodzajów oddziaływań wymiennych, które konkurując ze sobą 

decydują o przejawianym makroskopowo charakterze magnetycznym związku. Związki  

te charakteryzuje obecność magnetycznych jonów chromu Cr3+ (3d3) w oktaedrycznej 

podsieci struktury spinelowej, a siła oddziaływań pomiędzy nimi zależy od struktury całej 

sieci krystalicznej, między innymi od rodzaju i wielkości promieni anionu i jonów 

zajmujących pozycje tetraedryczne i oktaedryczne, odległości pomiędzy jonami 

magnetycznymi, jak również od obecności wakansji. 

  Przez odpowiedni dobór stosunku promieni jonowych pierwiastków w koordynacji 

tetraedrycznej (rt) i oktaedrycznej (ro) do promienia jonowego anionu (rX) możemy 

odpowiednio zmieniać właściwości elektryczne i magnetyczne związków o strukturze 

spinelowej [13]. Na poniższym diagramie zobrazowano wpływ stosunku promieni jonowych 

rt/rx oraz ro/rx na charakter uporządkowania magnetycznego i przewodnictwa elektrycznego 

dla przykładowej grupy chromitów o strukturze spinelowej. 
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Rysunek 5. Zależność ro/rX w funkcji rt/rX dla chromitów ACr2X4 (gdzie: X = O, S, Se, Te) 
[13].  

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że dla dużych wartości rt/rx i równocześnie przy małych 

wartościach ro/rx w chromitach spinelowych dominuje sprzężenie ferromagnetyczne 

połączone z półprzewodnikowym charakterem przewodnictwa elektrycznego. Dla zbliżonych 

wartości rt/rx ≈ ro/rx uporządkowaniu antyferromagnetycznemu o strukturze spiralnej 

towarzyszy półprzewodnikowy charakter przewodnictwa elektrycznego, gdy wartości ro/rx  

są duże, a wartości rt/rx małe - uporządkowanie antyferromagnetyczne połączone jest 

z właściwościami typowymi dla izolatora. Dominacja oddziaływań ferromagnetycznych 

z przewodnictwem metalicznym jest charakterystyczna dla spineli zawierających miedź 

CuCr2X4 (X = S, Se, Te).  

  Wpływ wielkości promienia jonowego anionu na właściwości magnetyczne można 

przedstawić na podstawie szeregu chromitów tlenowców ZnCr2X4, gdzie X = O, S, Se.  

W spinelu tlenkowym ZnCr2O4, w którym sieć anionową struktury spinelowej tworzą atomy 

tlenu, którego promień jonowy wynosi 0,140 Å - odległość między kationami Cr-Cr jest 

najmniejsza. Ze względu na małą odległość Cr-Cr, w związku tym najsilniejsze są 
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oddziaływania bezpośredniej wymiany, będące przyczyną antyferromagnetyzmu tego spinelu, 

paramagnetyczna temperatura Curie-Weissa ma wartość ujemną θ = -390 K [21] - rysunek 6. 

 

 

 

 

 

  

Rysunek 6. Przykładowy wykres zależności odwrotności podatności magnetycznej 1/χ od 

temperatury T dla spineli ZnCr2X4, gdzie: X = O, S, Se. 

W spinelu siarczkowym ZnCr2S4 większy promień jonowy siarki, wynoszący  0,184 Å, jest 

przyczyną większego oddalenia magnetycznych jonów chromu w podsieci oktaedrycznej, 

osłabieniu ulegają oddziaływania antyferromagnetyczne. Pojawiające się oddziaływania 

ferromagnetyczne prawie kompensują antyferromagnetyczne, przez co spinel 

przejawia paramagnetyzm, co obrazuje bliska zeru θ = 7,9 K [22, 23]  - rysunek 6.  

W spinelu selenkowym ZnCr2Se4, w którym rozdzielenie magnetycznych jonów chromu 

przez aniony selenu (promień jonowy selenu rSe = 0,191 Å) jest największe, oddziaływania 

bezpośredniej wymiany są znacznie osłabione, natomiast zwiększa się udział 

ferromagnetycznych oddziaływań nadwymiany typu Cr-Se-Cr, o czym świadczy dodatnia 

wartość paramagnetycznej temperatury Curie-Weissa (θ = 115 K) - związek ten wykazuje 

niekolinearną, spiralną strukturę magnetyczną i zaliczany jest do metamagnetyków [24-31]  

- rysunek 6. 

 Jak już wspomniano, ze względu na znaczne odległości między magnetycznymi jonami 

chromu, oddziaływania bezpośredniej wymiany wynikające z bezpośredniego 

pokrywania się orbitali d w grupie spineli siarczkowych i selenkowych są zaniedbywalne.  

  W grupie spineli siarczkowych i selenkowych występują głównie oddziaływania 

Kramersa-Andersona tzw. nadwymiany (ang. superexchange) typu Cr–X–Cr, Cr–X–X–Cr 

(gdzie: X = S, Se), w których niemagnetyczne aniony siarki lub selenu pełnią rolę mostka 

pomiędzy magnetycznymi jonami chromu. Badania pokazały, że w spinelach chromowych 
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oddziaływania nadwymiany typu Cr–X–Cr pomiędzy danym jonem Cr a jego najbliższymi 

sąsiadami powodują ferromagnetyczne uporządkowanie momentów magnetycznych 

zlokalizowanych na chromie (jest to tzw. wymiana nn, ang. nearest neighbor).  

Natomiast oddziaływania nadwymiany typu Cr–X–X–Cr między tym samym jonem Cr a jego 

dalszymi sąsiadami powodują antyferromagnetyczne uporządkowanie momentów 

magnetycznych (tzw. wymiana nnn, ang. next-nearest neighbor) [32, 33]. 

  W spinelach zawierających jony miedzi CuCr2S4 i CuCr2Se4 spotykamy również 

oddziaływanie nadwymiany Zenera zwane również oddziaływaniem podwójnej wymiany  

(ang. double-exchange) [34]. Oddziaływanie tego typu występuje w związkach, w których 

niemagnetyczny anion oddziela jony magnetyczne znajdujące się na różnym stopniu 

utlenienia typu Cr+3 X Cr+4. Oddziaływanie to polega na przeskoku elektronu z jonu 

o mniejszym stopniu jonizacji na jon silniej zjonizowany poprzez niemagnetyczny anion. 

Przeskok elektronu jest możliwy jedynie wtedy, gdy jego spin ma taką samą orientację jak 

momenty magnetyczne zlokalizowane na jonach Cr+3 i Cr+4, a więc tylko wtedy, gdy 

wypadkowe momenty spinowe obu jonów są do siebie równoległe. W wyniku tego 

mechanizm podwójnej wymiany powoduje bardzo silne ferromagnetyczne sprzężenie 

zlokalizowanych momentów magnetycznych. Cechą odróżniającą ten mechanizm od innych 

oddziaływań nadwymiany jest połączenie bardzo silnego ferromagnetycznego sprzężenia 

zlokalizowanych momentów magnetycznych z przewodnictwem metalicznym [34].  

  W spinelach wykazujących przewodnictwo metaliczne spotyka się również 

oddziaływanie Rudermana – Kittela – Kasui – Yosidy (RKKY) - jest to oddziaływanie 

wymiany pomiędzy elektronami zlokalizowanymi na węzłach sieci krystalicznej 

i pośredniczącymi w tym oddziaływaniu elektronami przewodnictwa, które powoduje 

ferromagnetyczne sprzężenie momentów magnetycznych zlokalizowanych na sąsiadujących 

ze sobą kationach [13]. 

  W zależności od siły poszczególnych typów oddziaływań w chromitach siarczkowych 

i selenkowych powstają różne struktury magnetyczne, w spinelach CuCr2X4 (X = S, Se)  

[35, 36] i CdCr2X4 (X = S, Se) [37, 38] dominuje ferromagnetyzm, w spinelach ZnCr2X4 

(X = S, Se) niekolinearny antyferromagnetyzm (metamagnetyzm) [25, 39].  

  Badania właściwości  magnetycznych przeprowadzone na tej grupie związków 

pokazały, że wprowadzanie niemagnetycznych domieszek do oktaedrycznej podsieci jonów 

chromu oraz zdefektowanie sieci krystalicznej (obecność wakansji) powodują zaburzenia 

periodyczności podsieci magnetycznej, co w konsekwencji prowadzi do osłabienia 

oddziaływań nadwymiany; pojawiają się nieuporządkowane struktury magnetyczne, takie jak 
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szkła spinowe [40].  

  Pod względem właściwości elektrycznych wśród spineli można znaleźć związki, które 

są izolatorami, półprzewodnikami lub przewodnikami metalicznymi. Właściwości elektryczne 

zależą od czynników wpływających na możliwość przemieszczania się defektów sieci, czyli 

od odległości atomów w sieci krystalicznej, ich promieni jonowych oraz od temperatury [41]. 

Przewodnictwo elektryczne w spinelach chromowych jest procesem silnie aktywowanym 

termicznie. Świadczą o tym wyniki badań, które wykazały, że spinele  te są izolatorami  

w niskich temperaturach, natomiast ze wzrostem temperatury oraz rosnącym 

promieniem anionu ich przewodnictwo elektryczne rośnie [41]. Spinele tlenkowe są 

izolatorami, czego przyczyną jest bliskość jonów w sieci krystalicznej, warunkowana małym 

promieniem anionu tlenkowego, a za tym idzie mała elastyczność sieci, która  

hamuje przemieszczanie się jonów pomiędzy lukami sieciowymi. Ze wzrostem  

temperatury odległości między atomami rosną, transfer defektu staje się łatwiejszy 

i  przewodnictwo elektryczne wzrasta. 

  Spinele zawdzięczają swoje zdolności przewodnictwa elektrycznego dwóm 

zjawiskom: obecności anionowych lub kationowych luk sieciowych oraz występowaniu pasm 

mieszanej wartościowości kationów chromu [41]. Gdy w sieci krystalicznej obok jonów 

chromu na +3 stopniu utlenienia, pojawiają się jony chromu na +2 stopniu utlenienia,  

tak jak w przypadku Cd1-xInx[Cr+3
2-xCr+2

x]Se4, spinele  wykazują  przewodnictwo elektronowe 

typu n [42]. Z kolei, gdy w podsieci kationowej jony chromu występują na +3 i +4 stopniu 

utlenienia, przewodnictwo ma charakter dziurowy, a przykładem są spinele szeregu 

Zn1-xCux[Cr+3
2-xCr+4

x]Se4 [43]. Obecność wakansji znacząco wpływa na wartość 

przewodnictwa elektrycznego spineli, o czym świadczą badania stechiometrycznego związku 

CdCr2Se4, którego wartość oporu elektrycznego jest rzędu  = 103 cm; natomiast dla 

kryształów CdCr2Se3.84, w których wykazano obecność wakansji selenowych maleje do 

wartości  = 102 cm [13]. 
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4. Przegląd literaturowy dotychczasowych badań 

4.1. Badania nad spinelem ZnCr2S4 

Związek ZnCr2S4 krystalizuje w strukturze spinelu normalnego. Wartość stałej 

sieciowej a w zależności od literatury zawiera się w granicach 9,982 – 9,997 Ǻ  

[22, 44-49], natomiast parametr anionowy u wynosi 0,385 [33, 46].  

  Badania rentgenowskie w obecności zewnętrznego pola magnetycznego ujawniły dwa 

przejścia strukturalne [23, 48-53]. Pierwsze mające miejsce w temperaturze TN1 = 14 – 15 K 

(zmiana symetrii regularnej opisanej w grupie przestrzennej na tetragonalną o symetrii 

I41/amd) oraz drugie przejście w temperaturze TN2 = 7 – 8 K (przejście z symetrii tetragonalnej 

I41/amd do symetrii rombowej opisanej w grupie przestrzennej Imma) [53-55]. 

Wysokociśnieniowe badania XRD oraz spektroskopia Ramana potwierdziły obecność wyżej 

wymienionych przejść strukturalnych przy ciśnieniu 22 GPa (przejście do symetrii 

tetragonalnej) oraz przy 33 GPa (odkształcenie do symetrii rombowej) [53]. 

  Związek ten jest nietypowym antyferromagnetykiem – metamagnetykiem o spiralnej 

strukturze magnetycznej [51]. Struktura spiralna występuje w temperaturze poniżej 15,5 K  

i jest spowodowana ferromagnetycznym sprzężeniem momentów magnetycznych 

zlokalizowanych na jonach chromu w płaszczyznach (001) oraz antyferromagnetycznym 

sprzężeniem momentów magnetycznych jonów chromu leżących w dalszych płaszczyznach.  

Kąt pomiędzy płaszczyznami tworzącymi spiralne uporządkowanie wynosi φ = 71o [56]. 

Charakterystyczna dla antyferromagnetyków temperatura Néela mieści się w przedziale  

TN = 15 K – 18 K [49, 57-58]. W temperaturze powyżej 100 K związek ten spełnia prawo 

Curie-Weissa; wyznaczona w tym obszarze temperaturowym paramagnetyczna temperatura 

Curie-Weissa jest dodatnia i wynosi θCW = 8 K [44, 48, 49, 51]. Spinel ZnCr2S4 osiąga stan 

magnetycznego nasycenia w bardzo silnych polach magnetycznych - około 250 kOe.  

W polu o natężeniu Hc = 30 kOe na krzywej namagnesowania pojawia się punkt przegięcia, 

wynikający ze skokowej zmiany orientacji wektorów namagnesowania, zwanej przerzutem 

spinów tzw. spin-flop [59]. Moment magnetycznego nasycenia jest niższy od obliczonego 

teoretycznie (µteor = 3µB/Cr3+, dla pełnego obsadzenia podsieci oktaedrycznej jonami chromu) 

i wynosi 2µB/ Cr3+
 dla monokryształów oraz 2,56 µB/ Cr3+ dla polikryształów [60]. Niższa 

wartość momentu magnetycznego w porównaniu z wartością teoretyczną wynika 

z obecności w niskich temperaturach trwałych domen magnetycznych [60].  
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  ZnCr2S4 jest półprzewodnikiem dziurowym (typ p) [61]. Przewodnictwo elektryczne 

w temperaturze pokojowej mieści się w przedziale 10-10 – 10-11 (Ωcm)-1[62], a wartość 

przerwy energetycznej w temperaturze pokojowej wynosi E = 0,6 eV [5]. 

4.2. Badania nad spinelem ZnCr2Se4 

  Związek ZnCr2Se4 jest spinelem normalnym, literaturowa wartość stałej sieciowej 

a zmienia się w zakresie od 10,443 do 10,500 Ǻ [31, 33, 63-65], a parametr anionowy 

u przyjmuje wartość 0,384 [33].  

  W niskich temperaturach oraz w zewnętrznym polu magnetycznym dochodzi do 

obniżenia symetrii regularnej ZnCr2Se4 [24, 27, 28, 65]. Struktura krystalograficzna pod 

wpływem magnetostrykcji ulega odkształceniu do symetrii tetragonalnej I41/amd, chociaż 

badania strukturalne przy użyciu promieniowania synchrotronowego definiują tę symetrię 

jako rombową Fddd. [23-26, 66]. Natomiast badania strukturalne pod wysokim 

ciśnieniem 15 GPa ujawniły przejście do struktury jednoskośnej typu CrMo2S4 [67].  

Badania właściwości magnetycznych pokazały, że spinel ZnCr2Se4 należy do grupy 

metamagnetyków czyli związków o niekolinearnej strukturze magnetycznej. Metamagnetyki 

mają wiele cech wspólnych, zarówno z antyferromagnetykami jak i ferromagnetykami.  

Przebieg zależności podatności magnetycznej od temperatury wykazuje charakterystyczne dla 

antyferromagnetyków maksimum w temperaturze Néela, która dla związku ZnCr2Se4 zawiera 

się w przedziale 20 K –  22 K [24-27, 31, 68-72]. Ferromagnetyzm tego związku przejawia 

się w dodatniej wartości paramagnetycznej temperatury Curie-Weissa, a jej wartość 

podawana przez różnych autorów ma znaczne odchylenie: θCW = 90 K [23, 70],  θCW = 115 K 

[24-31]. Stan magnetycznego nasycenia spinel ZnCr2Se4 osiąga w stosunkowo silnych polach 

magnetycznych tj. H > 65 kOe. Wartość magnetycznego momentu w stanie nasycenia wynosi  

µs = 6.1µB/cząsteczkę [73].  Z badań wykonanych przy pomocy dyfrakcji neutronów [74, 75] 

wynika, iż związek ten charakteryzuje się helikoidalną (spiralną) strukturą magnetyczną  

o wektorze propagacji τ [001]. Momenty magnetyczne zlokalizowane na jonach chromu leżą  

w płaszczyznach (001) i wskutek oddziaływań nadwymiany (Cr-Se-Cr) w obrębie tych 

płaszczyzn są sprzężone ferromagnetycznie (FM), o czym świadczy duża dodatnia wartość 

paramagnetycznej temperatury Curie-Weissa CW = 115 K [24-31]. Pomiędzy płaszczyznami 

wypadkowe momenty magnetyczne tworzą spiralne uporządkowanie. Kąt spirali spinowej φ 

zależy od temperatury; jego wartość maleje z φ = 42° w T = 4,2 K do φ = 38° w temperaturze 

Néela (TN) [25-27, 70, 76, 77].  
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Momenty magnetyczne jonów chromu leżących w dalszych płaszczyznach  

są sprzężone antyferromagnetycznie (AFM) poprzez oddziaływania nadwymiany typu  

Cr-Se-Se-Cr. 

  Ciekawym zjawiskiem było wykrycie na izotermie namagnesowania dwóch pól 

krytycznych w temperaturach poniżej przejścia antyferromagnetycznego [27]. W punkcie 

przegięcia zwanym pierwszym polem krytycznym Hc1 = 1 T zaobserwowano zmianę 

struktury magnetycznej ze spirali prostej antyferromagnetycznej do struktury stożkowej 

ferromagnetycznej; w drugim polu krytycznym Hc2 = 6,5 T zaobserwowano przejście od 

struktury stożkowej do uporządkowania ferromagnetycznego. Gdy linie indukcji 

magnetycznej są skierowane równolegle względem osi spirali, momenty magnetyczne 

porządkują się poprzez tzw. „zamykanie parasola”. Zjawisko to ilustruje rysunek 7 [27]. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Badania zależności podatności zmiennoprądowej od zewnętrznego pola 

magnetycznego w różnych temperaturach, umożliwiło wyznaczenie wartości obu pól 

krytycznych oraz pokazało, że powyżej temperatury Néela oba pola krytyczne zanikają 

(rysunek 8) [27]. Badania pokazały również, że pierwsze pole krytyczne Hc1 nie ulega 

zmianie, a drugie Hc2 przesuwa się w stronię niższych pól magnetycznych ze wzrostem 

temperatury. Świadczy to o tym, że antyferromagnetyczne sprzężenie momentów 

magnetycznych między płaszczyznami (001) nieznacznie zależy od temperatury, natomiast 
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Rysunek 7. Zależność namagnesowania σ od 
pola magnetycznego μ0H w temperaturze  
T = 4,2 K dla spinelu ZnCr2Se4 [27]. 
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zmiennoprądowej χac od zewnętrznego 
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ZnCr2Se4 [27]. 
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sprzężenie ferromagnetyczne w płaszczyznach (001) jest silnie od niej zależne. Konsekwencją 

tego zachowania jest pojawienie się szkła spinowego, którego istnienie zostało potwierdzone 

badaniami podatności magnetycznej mierzonej bez pola (ZFC) i w polu magnetycznym (FC) 

oraz badaniami podatności magnetycznej zmiennoprądowej (ac). Pomiary podatności 

zmiennoprądowej (ac) ujawniły również pojawienie fluktuacji spinowych w obszarze 

paramagnetycznym [70]. 

  Badania właściwości elektrycznych wykazały, że związek ZnCr2Se4 jest 

półprzewodnikiem o dziurowym typie przewodnictwa (typ p) [64, 78]. Typ przewodnictwa 

elektrycznego ZnCr2Se4 zależy od zdefektowania sieci krystalicznej spinelu, w którym 

zaobserwowano zmianę typu przewodnictwa elektrycznego  z dziurowego - typu p na 

elektronowe - typu n, wywołaną wygrzewaniem kryształów  w atmosferze par cynku. Zostało 

to wyjaśnione zmniejszeniem się liczby kationowych luk sieciowych, co dało „nadwyżkę” 

anionowych luk sieciowych odgrywających rolę donorów [30]. Przewodnictwo elektryczne 

ZnCr2Se4 w temperaturze pokojowej jest rzędu 10-3 (Ωcm)-1 [79], wartość przerwy 

energetycznej w temperaturze pokojowej jest równa E = 0,3 eV [5].  

4.3. Badania nad spinelem CuCr2S4 

Związek CuCr2S4 krystalizuje w strukturze spinelu normalnego [80-86]. Wartość stałej 

sieciowej a w zależności od literatury zawiera się w granicach 9,810 – 9,845 Å [85-88], 

natomiast wartość parametru anionowego u – w granicach 0,383 – 0,3841 [86-89].  

  Spinel ten należy do grupy ferromagnetyków [85, 90, 91]. Wartość temperatury Curie 

(TC) mieści się w przedziale 367 K – 425 K [81-84, 92-103]. Wartość magnetycznego 

momentu w stanie nasycenia w zależności od literatury zawiera się w granicach  

5 – 4,58 μB/cząsteczkę [86, 92-94, 104]. 

  CuCr2S4 jest przewodnikiem metalicznym typu p [92, 105-107]. Przewodnictwo 

elektryczne w temperaturze pokojowej wynosi 103 Ω-1cm-1 [90]. 

Współistnienie w spinelach CuCr2S4 i CuCr2Se4 ferromagnetycznego uporządkowania 

momentów magnetycznych i przewodnictwa metalicznego typu p oraz obniżenie 

magnetycznego momentu w stanie nasycenia do 5 μB/cząsteczkę (teoretyczna wartość wynosi 

6 μB/cząsteczkę), wywołało różne opinie na temat struktury elektronowej tych związków. 

W literaturze naukowej najczęściej jest cytowany model zaproponowany przez Lotgering'a 

[98, 108] oraz model Goodenough’a [109, 110].  
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Model zaproponowany przez Lotgering’a zakłada występowanie jonów chromu 

o mieszanej wartościowości [Cr3+ i Cr4+] w pozycjach oktaedrycznych struktury spinelowej 

oraz diamagnetycznych jonów Cu+1 (d10) w pozycjach tetraedrycznych. Pasmo mieszanej 

wartościowości [Cr3+, Cr4+] przyczynia się do wzrostu koncentracji dziur, który decyduje 

o przewodnictwie metalicznym oraz uaktywnia mechanizm tzw. podwójnej wymiany  

Cr+3–X–Cr+4 (X = S, Se), który sprzęga ferromagnetycznie momenty magnetyczne 

zlokalizowane na jonach chromu. 

Natomiast model zaproponowany przez Goodenough’a zakłada występowanie 

w podsieci tetraedrycznej struktury spinelowej jonów miedzi Cu+2 (3d9), co tłumaczy 

przewodnictwo metaliczne oraz obecność magnetycznych jonów chromu Cr3+ (3d3) 

w podsieci oktaedrycznej. Obniżenie momentu magnetycznego jest spowodowane obecnością 

dziury na wąskim poziomie energetycznym d. 

  W pracach [103, 111] pokazano, że zmniejszenie wielkości krystalitów CuCr2S4 do 

skali nanometrycznej powoduje osłabienie oddziaływań magnetycznych dalekiego zasięgu. 

W porównaniu z materiałem mikrokrystalicznym obserwowane jest obniżenie temperatury 

Curie (TC) z 377 K do 360 K [111] lub 345 K [103] oraz spadek wartości namagnesowania 

z 86 emu/g do wartości w zakresie 30-33 emu/g [103]. 

4.4. Badania nad spinelem CuCr2Se4 

Związek CuCr2Se4 krystalizuje w strukturze spinelu normalnego, wartość stałej 

sieciowej a zawiera się w granicach od 10,256(1) Å do 10,341(2) Å [100, 112-123], parametr 

anionowy u mieści się z przedziale od 0,375 do 0,384 [119, 122, 124]. 

  Z przeprowadzonych badań właściwości magnetycznych wynika, że CuCr2Se4 jest 

silnym ferromagnetykiem, na co wskazuje wysoka wartość temperatury przejścia 

magnetycznego. Wyznaczona wartość temperatury Curie (TC) mieści się w zakresie  

od 414,5 K do 465 K [93, 112-121, 125-143] i jest to najwyższa temperatura przejścia  

magnetycznego spośród wszystkich halkogenków chromu o strukturze spinelowej [127]. 

Również wysoka paramagnetyczna temperatura Curie - Weissa ΘCW przyjmuje wartości 

z obszaru od 436 K do 465K [113, 139, 140]. Wartość magnetycznego momentu w stanie  

nasycenia według danych literaturowych zmienia się w przedziale 4,5 – 5,07 µB/cząsteczkę 

[140, 141, 143-145] natomiast moment efektywny wyznaczony w  obszarze 

paramagnetycznym wynosi μeff = 4,4 μB/cząsteczkę [36]. 
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  Badania właściwości elektrycznych spinelu CuCr2Se4, wykazały wzrost oporności 

elektrycznej wraz ze wzrostem temperatury oraz dodatni współczynnik Seebecka,  

co jednoznacznie wskazuje, że związek ten jest przewodnikiem metalicznym typu p [113].    

 Związek CuCr2Se4 został otrzymany w skali nanometrycznej (wielkość krystalitów 

15 nm) [124, 146]. Badania właściwości magnetycznych tego nanospinelu pokazały,  

że zmniejszenie rozmiaru krystalitów prowadzi do obniżenia wszystkich parametrów 

magnetycznych, takich jak: temperatura Curie TC (obniżenie z wartości 430 K dla 

mikrokrystalitów do 395 K dla nanokrystalitów [124]), paramagnetyczna temperatura  

Curie – Weissa CW (zmniejszenie wartości z 465 K do 419 K [124]), efektywny moment 

magnetyczny (obniżenie wartości z 3,20 μB/jon chromu do 2,64 μB/jon chromu [124]) oraz 

magnetyczny moment w stanie nasycenia (obniżenie wartość nasycenia magnetyzacji 

mierzonej w 10 K z 56 emu/g do 37 emu/g [146]). 
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5. Nanomateriały. Wpływ rozmiaru nano na właściwości fizykochemiczne 

materiałów 

 

  Nanomateriałami nazywamy materiały, których rozmiary struktur (np. wielkość ziaren 

czy grubość warstw wytworzonych lub naniesionych na podłoże) nie przekraczają 100 nm. 

Inną definicją, przyjętą najszerzej jest definicja zalecana przesz Komisję Europejską, która 

definiuje nanomateriały jako materiały, które przynajmniej w jednym wymiarze mają rozmiar 

mieszczący się w przedziale 1-100 nm lub w rozkładzie cząstek przynajmniej 50% cząstek 

jest w skali nanometrycznej [147, 148].  

  Można je sklasyfikować między innymi ze względu na: obszar zastosowań  

(np. w medycynie, budownictwie, przemyśle motoryzacyjnym, bioinżynierii czy lotnictwie), 

kształt ziaren (np. ziarna słupkowe - słupki o średnicy nano czy równoosiowe o  kształcie 

zbliżonym  do kuli  i  średnicy  w  wymiarze  nano) oraz wymiarowość (zerowymiarowe 

mające rozmiary nanometrowe w trzech kierunkach, jednowymiarowe mające rozmiary 

nanometrowe w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach, dwuwymiarowe mające 

nanometrowy rozmiar tylko w jednym kierunku oraz trójwymiarowe zbudowane 

z kryształów o rozmiarach nanometrowych) [149, 150].  

  Materiały nanokrystaliczne różnią się właściwościami mechanicznymi, fizycznymi, 

chemicznymi, optycznymi i biologicznymi w porównaniu z materiałami objętościowymi 

(mikrokrystalicznymi). Ma na to wpływ wiele czynników m.in. wzrost udziału atomów 

powierzchniowych, jak również zwiększony udział licznych defektów przyspieszających 

dyfuzję i zwiększających aktywność chemiczną. 

  W przypadku właściwości mechanicznych zmniejszenie wielkości krystalitów 

uwidacznia się w zwiększeniu wytrzymałości oraz twardości nanomateriałów. Nanorurki 

węglowe i nanokrzem są bardziej wytrzymałe niż jakakolwiek stal [151, 152], a nanomiedź 

ma pięciokrotnie większą wytrzymałość w porównaniu do miedzi o ziarnach wielkości 50 μm 

[153], z kolei nanonikiel posiada twardość hartowanej stali [152]. Nanomateriały są mało 

ciągliwe, zwykle do granicy kilku procent, na co wpływ może mieć proces ich wytwarzania, 

podczas którego mogą powstawać wady produkcyjne np. w postaci mikropęknięć [150]. 

Nanoceramika np. Al2O3 i ZrO2 jest znacznie bardziej wytrzymała niż klasyczna ceramika, 

charakteryzuje się znacznie wyższą odpornością na wysoką  temperaturę,  ścieranie   oraz  

korozję [154]. 
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  W przypadku nanozłota [151, 155, 156] oraz nanosrebra [157] następuje obniżenie 

temperatury topnienia wraz ze zmniejszeniem rozmiarów ziaren. W przypadku złota 

zmniejszenie rozmiaru cząstek do wielkości rzędu 10 nm, powoduje obniżenie temperatury 

topnienia o 100 °C, a w przypadku zmniejszenia rozmiaru do 3 nm, obserwuje się obniżenie 

temperatury topnienia - aż o 300 °C [151, 156].  

  Nanomateriały w porównaniu do swoich makroskopowych odpowiedników 

charakteryzują się dużym stosunkiem powierzchni nanocząstek do ich objętości  

[152, 158-160]. Na przykład powierzchnia nanocząstek krzemu o objętości równej objętości 

kropli wody jest równa powierzchni boiska piłkarskiego [152]. Duża powierzchnia 

nanocząstek wpływa na wysoką aktywność chemiczną oraz zwiększone właściwości 

absorpcyjne nanomateriałów [157, 161]. Zastosowanie nanomateriałów węglowych  

(grafit, nanorurki) w procesie absorpcji wodoru powoduje zwiększenie szybkości dyfuzji,  

jak i skrócenie jej drogi [162]. Z kolei nanokatalizatory mogą powodować zwiększenie 

szybkości, selektywności oraz wydajności reakcji, zmniejszając przy tym  ilość  produktów 

ubocznych [162]. 

  Zmniejszanie rozmiarów ziaren wpływa na energię oraz położenia pasm w orbitalach 

HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) i LUMO (Lowest Unoccupied Molecular 

Orbital), a ze względu na to, że przejścia pomiędzy tymi orbitalami odpowiedzialne  

są za takie zjawiska jak emisja i absorpcja, to w naturalny sposób rozmiar ziaren ma wpływ 

na właściwości optyczne nanocząstek. Idealnymi tego przykładem są nanometale  

np. nanozłoto. Charakteryzują się one bowiem zdolnością do absorpcji promieniowania 

elektromagnetycznego w zakresie UV-VIS [163]. Cząstki złota przy zmniejszaniu ich 

rozmiarów, przyjmują różne barwy: przechodząc od barwy niebieskiej w przypadku 

większych cząstek, do barwy czerwonej dla nanocząstek [164].  

  Rozmiar nanocząstek ma wpływ na zjawiska, takie jak: fotokataliza, 

fotoprzewodnictwo, fotoemisja oraz elektroluminescencja [155]. Kropki kwantowe wykazują 

dobrą stabilność fotoluminescencyjną, a półprzewodnikowe kropki kwantowe  

np. półprzewodniki typu II-VI takie jak: CdS, CdSe, ZnS, PbS, PbSe wykazują znaczną 

fluorescencję, a ich barwa jest silnie skorelowana z wielkością ziaren [165].  

  Duży stosunek powierzchni do objętości nanocząstek powoduje, że znaczna część 

atomów na powierzchni nanocząstek sprzęga się magnetycznie w różny sposób z bliższymi 

i dalszymi sąsiadami. Z tego powodu nanomateriały wykazują właściwości magnetyczne 

różniące się od ciał stałych o standardowych wymiarach. Makroskopowe ferromagnetyki oraz 

ferrimagnetyki składają się z wielu domen magnetycznych, natomiast w przypadku 
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nanocząstek często obserwujemy budowę jednodomenową. Wykazują one wówczas tzw. 

superparamagnetyzm, który charakteryzuje się brakiem remanencji oraz zerową wartością 

koercji magnetycznej (nie wykazują histerezy) [166]. Do nanomateriałów wykazujących takie 

właściwości można zaliczyć magnetyt, który jest superparamagnetykiem, gdy jego cząstki 

osiągną rozmiary mniejsze niż ≈ 30 nm [167].  

  Interesującym zjawiskiem występującym w strukturach złożonych z kilku warstw 

o grubościach rzędu nanometrów, na przemian ferromagnetycznych i niemagnetycznych jest 

tzw. gigantyczny magnetoopór – GMR (Giant Magneto Resistance). Zjawisko GMR polega na 

powstaniu bardzo dużego magnetooporu, wywołanego zmianą oporu metali oraz 

półprzewodników pod wpływem pola magnetycznego. Wraz z odkryciem tego zjawiska 

rozpoczęła się era spintroniki. Zjawisko to zostało wykorzystane w głowicach czytających 

zapis informacji na twardych dyskach czy magnetycznych pamięciach MRAM  [155].    

  W przypadku nanomateriałów, wpływ wielkości ziaren na właściwości elektryczne 

widać bardzo wyraźnie w przypadku nanorurek węglowych. Są one w stanie przewodzić prąd 

o natężeniu znacznie przekraczającym możliwości innych znanych nam materiałów 

o podobnej do nich masie [168]. 

  Zmniejszenie rozmiarów ziaren do skali nano ma znaczący wpływ na wydajność 

termoelektryczną materiałów, która zależy od wartości termosiły, przewodnictwa 

elektrycznego oraz przewodnictwa termicznego. Do przykładów związków, w których 

obserwuje się widoczne zwiększanie wydajności termoelektrycznej poprzez zmniejszenie 

rozmiarów ziaren, zaliczyć można tzw. stopy Heuslera. W związkach tych ze zmniejszeniem 

się wielkości krystalitów zachodzi obniżenie wartości przewodnictwa termicznego 

nanokompozytów [169]. Wzrost wydajności termoelektrycznej można uzyskać także na 

drodze domieszkowania makroskopowej matrycy nanocząstkami określonych substancji.  

Na przykład wprowadzając nanoczątki SiC do matrycy Bi2Te3 obserwujemy zwiększenie 

współczynnika Seebecka oraz zmniejszenie przewodności elektrycznej i przewodności 

cieplnej w porównaniu do „czystego” Bi2Te3, a dodanie nanocząstek Pt do matrycy Sb2Te3, 

powoduje znaczny wzrost wartości współczynnika Seebecka [170]. 

  Nanocząstki w wielu przypadkach charakteryzują się zwiększoną reaktywnością 

biologiczną [171]. Ze względu na swój rozmiar w przeciwieństwie do mikrocząsteczek, mogą 

przenikać przez bariery biologiczne do wnętrza organizmów, będąc wchłaniane przez skórę 

lub w przewodzie pokarmowym. Po dostaniu się do organizmu mogą przemieszczać  

się w nim bez żadnych przeszkód, docierając do narządów czy do pojedynczych komórek.  

Ta właściwość nanocząstek może stanowić zarówno zaletę jak i wadę [158].  
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Do zalet aktywności biologicznej nanocząstek można zaliczyć wszystkie właściwości, które 

wynikają z ich lepszego kontaktu z mikroorganizmami, są to działania: bakteriobójcze 

[159], wirusobójcze [151], grzybobójcze oraz przeciwnowotworowe [165].  

Do wad aktywności biologicznej nanocząstek można zaliczyć właściwości cytotoksyczne 

[172, 173], neurotoksyczne [174, 175], genotoksyczne [176, 177] oraz właściwości 

ekotoksyczne [178, 179]. Na toksyczność nanocząstek wpływa także sposób ich wytwarzania. 

Dowiedziono, że zanieczyszczenie powierzchni nanocząstek metalami przejściowymi  

(np. żelazo, chrom) powoduje uszkodzenie łańcucha DNA białek [180].  

  Materiały w nanoskali znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki 

i techniki. Między innymi kropki kwantowe stosowane są w medycynie do obrazowania 

komórek nowotworowych oraz zmian chorobowych w narządach i tkankach [181]. 

Do diagnostyki metodą tomografii komputerowej i magnetycznego rezonansu jądrowego jako 

kontrasty stosuje się nanocząstki metaliczne [165]. Stosuje się je także w leczeniu niektórych 

rodzajów nowotworów, chorób neurologicznych, sercowo-naczyniowych [182, 183]. 

Przykładami są nanozłoto stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, a także 

do niszczenia komórek nowotworowych [165] oraz nanosrebro, które wykorzystuje  się  do 

produkcji materiałów opatrunkowych [150].  

  Nanomateriały znalazły także zastosowanie w budownictwie, między innymi jako 

dodatki do materiałów konstrukcyjnych (np. betonu, stali, tworzyw sztucznych, ceramiki) 

poprawiające ich wytrzymałość mechaniczną czy ogniotrwałość, a także przewodnictwo 

elektryczne i cieplne [184].  

  W energetyce nanomateriały znalazły zastosowanie m.in. w barwnikowych ogniwach 

słonecznych DSSC, przetwarzających energię słoneczną na energię elektryczną. Ogniwa  

te zbudowane są z elektrody szklanej pokrytej nanocząstkami TiO2 lub ZnO [165]. 

  Nanomateriały stosowane są również do produkcji układów scalonych oraz 

optoelektronicznych (nanocząstki grafenu, nanorurki węglowe) [184].  

  Ze względu na bardzo dużą powierzchnię właściwą, nanomateriały stosowane są także 

jako katalizatory. Na przykład w procesach uwodornienia, odwodornienia czy utlenienia 

stosuje się jako katalizatory w głównej mierze nanometale, takie jak: platyna, pallad, złoto, 

srebro, miedź czy żelazo [185]. 

  Podstawowym podziałem metod otrzymywania nanomateriałów jest podział na 

metody top-down - „z góry na dół”, tzw. „metody odgórne” oraz bottom-up - „z dołu  

do góry”, tzw. „metody oddolne” (rysunek 9). 
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Rysunek 9. Schemat metod top-down oraz bottom-up.  

 

Metody top-down polegają m. in. na rozdrabnianiu, mieleniu, trawieniu materiału 

makroskopowego na mniejsze fragmenty, aż do osiągnięcia rozmiarów nanometrycznych. 

Z kolei metody bottom-up polegają na budowaniu nanocząsteczek na drodze syntezy 

chemicznej lub kontrolowanego osadzania i wzrostu z mniejszych elementów (pojedynczych 

atomów lub cząstek) zwanych nanocegiełkami (nano-building blocks).  

  Obie metody stosowane  są do otrzymywania nanostruktur na dużą skalę. Metody 

bottom-up umożliwiają osiągniecie większej dokładności i generują mniej odpadów niż 

metody top-down. Wadą metod top-down jest także fakt, iż mogą powodować zwiększenie 

ilości defektów w sieci krystalicznej materiałów, co ma znaczący wpływ na zmianę  ich 

właściwości fizykochemicznych [150, 165]. 

  W poniższym rozdziale zostały przedstawione metody mechanicznej syntezy  

(MA - Mechanical Alloying) oraz wysokoenergetycznego rozdrabniania (HEBM - High-

Energy Ball-Milling), które reprezentują metody bottom-up oraz top-down. Metody te zostały 

wykorzystane do otrzymania nanospineli chromitów CuCr2X4 (X = S, Se) oraz ZnCr2X4 

(X = S, Se) będących przedmiotem opisywanych w pracy badań. 
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6. Metoda mechanicznej syntezy (MA - Mechanical Alloying) oraz metoda 

wysokoenergetycznego rozdrabniania (HEBM - High-Energy Ball-Milling) 

Metoda mechanicznej syntezy (MA) oraz metoda wysokoenergetycznego rozdrabniania 

(HEBM) zostały opracowane w roku 1966 przez zespół Johna Benjamina, w laboratorium 

Paul D. Merica Rescarch Laboratory of the International Nikel Company [186-188].  

  Metody te polegają na mieleniu wsadu w stanie stałym, umieszczonego w zamkniętym 

pojemniku wraz ze specjalnie dobranymi kulami (np. hartowana stal, WC, ceramika) 

w wysokoenergetycznym młynku. Całą zawartość wprowadza się w silne wibracje i działanie 

sił odśrodkowych. Ruch obrotowy indukuje dużą energię zderzeń pomiędzy cząstkami 

proszku, kulami i ścianą naczynia. Na skutek tych zderzeń materiał wsadowy ulega silnym 

odkształceniom, tworzy się duża liczba defektów i następuje silne rozdrobienie materiału. 

Wielkość krystalitów otrzymanego produktu jest zazwyczaj rzędu kilkudziesięciu nm, choć 

można również otrzymać materiały amorficzne. W metodach tych materiałem wyjściowym 

mogą być pierwiastki (proszki) lub polikrystaliczne związki o ustalonym składzie 

chemicznym i o określonej strukturze krystalograficznej [187]. 

Podstawową różnicą pomiędzy tymi metodami jest fakt, że w wyniku syntezy 

mechanicznej otrzymujemy materiał o innym składzie fazowym niż materiał wyjściowy  

(np. poddając mieleniu proszki czystych metali otrzymujemy ich stop), natomiast w procesie 

wysokoenergetycznego mielenia zmienia się wyłącznie rozmiar ziaren mielonego proszku. 

Unikalną cechą mechanicznej syntezy jest fakt, że proces przebiega w całości w stanie 

stałym, co pozwala na otrzymanie faz nierozpuszczalnych w roztworze wodnym.  

Zjawiska zachodzące podczas procesu mielenia oraz właściwości wytwarzanego 

materiału są uzależnione od rodzaju użytego młynka. W procesie wysokoenergetycznego 

mielenia wykorzystywane są różne rodzaje młynków różniące się parametrami  

(np. rożnym rozkładem sił działających na wsad). Do najczęściej stosowanych typów 

młynków zaliczyć można młynki wibracyjne, planetarne, grawitacyjne, typu shaker czy typu 

attritor [186-189].  

Metody te mogą być wykorzystywane między innymi do otrzymywania nanostruktur 

o rozmiarze cząstek poniżej 100 nm np. nanokrystalicznych związków międzymetalicznych 

[190] czy nanomateriałów kompozytowych [191].  
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6.1. Etapy procesu mielenia 

Na proces mielenia składa się pięć głównych etapów, które rozróżnia się na podstawie 

analizy rozkładu wielkości i kształtu ziaren oraz pomiaru ich twardości [149]:  

 etap początkowy (tylko pewna ilość cząstek uwięziona między zderzającymi się 

kulami ulega silnemu odkształceniu, zaś reszta pozostaje nienaruszona, dodatkowo 

wzrasta twardość mielonego materiału). 

 aglomeracja cząstek (pierwotnie cząstki - w dalszym ciągu poddawane odkształceniu -

uzyskują energię, która powoduje ich łączenie się w charakterystyczne skupiska  

tzw. aglomeraty, obserwowany jest dalszy wzrost twardości mielonego materiału). 

 tworzenie się tzw. cząstek równoosiowych (czyli cząstek o regularnych, 

symetrycznych i powtarzalnych kształtach, najczęściej nie ulegających 

wcześniejszemu odkształceniu). Podczas tego etapu następuje intensywne 

rozkruszanie cząstek proszku na kulach i ściankach naczyń mielących młynka oraz 

obserwowany jest spadek plastyczności materiału. 

 tworzenie się cząstek nierównoosiowych (czyli cząstek o nieregularnych kształtach 

np. podobnych do igieł lub kłaczków). Podczas tego etapu powstają aglomeraty 

o nieuporządkowanej budowie oraz zmniejsza się ilość dużych cząstek proszku na 

skutek ich rozkruszania. 

 etap końcowy (następuje osiągnięcie nasycenia twardości mielonego materiału, 

występuje równomierny rozkład wielkości cząstek, co prowadzi do rozdrobnienia 

proszku na krystality o wielkości rzędu nanometrów lub powstania materiału 

amorficznego). 

6.2. Czynniki wpływające na proces mielenia 

Parametrami mającymi wpływ na wielkość ziaren w procesie mielenia są  

[186, 187, 192-194]: 

 rodzaj młynka (charakteryzują się różnymi energiami rozdrabniania). 

 typ naczynia mielącego (gdy naczynie mielące jest wykonane z innego materiału niż 

materiał mielony, to w wyniku jego ścierania, następuje zanieczyszczenia materiału 

mielonego materiałem naczynia). 
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 pojemność naczynia mielącego (im większa, tym więcej materiału mielonego lub 

mielników można jednorazowo umieścić w naczyniu mielącym). 

 stopień wypełnienia naczynia mielącego (stopień napełnienia pojemnika ma wpływ 

przede wszystkim na rozkład energii zderzeń; zwiększenie liczby kulek mielących 

powoduje zwiększenie liczby zderzeń niskoenergetycznych, ale skraca czas mielenia; 

zwiększenie ilości proszku w naczyniu mielącym powoduje zmniejszenie siły zderzeń, 

natomiast przy małych ilościach materiału mielonego lub/i małej liczbie kulek 

mielących zwiększa się zużycie elementów mielących). 

 wielkość oraz materiał mielników (kulek mielących) - im większa jest średnica kulek 

mielących, tym większe jest mechaniczne obciążenie systemu; dodatkowo połączenie 

dużej masy kulek z dużymi przyspieszeniami doprowadza do dużych mechanicznych 

przeciążeń; używanie kulek o różnej średnicy prowadzi do zwiększonego użycia 

części mielących, z kolei kulki o średnicach 5 mm i mniej powodują duże cieplne 

obciążenie systemu. 

 stosunek masy użytych mielników do masy substancji wyjściowej (zmniejszenie tego 

stosunku wpływa na energetyczne warunki procesu i zwiększa czas mielenia). 

 czas mielenia (wpływa na rozdrobnienie ziaren oraz ich jednoczesne ujednorodnienie). 

 intensywność mielenia (im większa jest prędkość obrotowa młynka, tym krótszy czas 

mielenia, mniejsze rozmiary ziaren, ale większe odkształcenia). 

 temperatura mielenia (zmienia szybkość dyfuzji oraz wpływa na kinetykę procesu). 

 atmosfera mielenia (wpływa na czystość produktu i właściwości końcowe materiału, 

ponieważ materiał mielony może reagować ze składnikami powietrza, takimi jak tlen 

i azot- dlatego mielenie przeprowadza się najczęściej w atmosferze ochronnej 

w warunkach gazu obojętnego np. argonu).  

  Podczas procesu mielenia mielony materiał osadza się na ściankach naczynia  

i na kulkach mielących. Aby wyeliminować ten problem, stosuje się środki zmniejszające 

adhezję pomiędzy mielonym materiałem a materiałem, z którego zrobione są naczynia i kulki 

mielące. Najczęściej stosowane są ciekłe rozpuszczalniki organiczne, takie jak etanol, heksan, 

czy izopropanol [189]. 

6.3. Wady i zalety metod HEBM oraz MA 

Do najważniejszych zalet metod mechanicznej syntezy oraz wysokoenergetycznego 

rozdrabniania należy zaliczyć ich wysoką wydajność i skuteczność, jednorodność 
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otrzymywanych produktów, niską temperaturę procesu (możliwość syntezy materiałów 

reaktywnych w wysokich temperaturach) oraz możliwość kontroli składu chemicznego 

i mikrostruktury otrzymywanych produktów [186-188, 192-194]. 

  Do wad obu metod należy zaliczyć trudności w otrzymywaniu związków 

o skomplikowanych składach chemicznych (cztero- i więcej składnikowych), częste 

zanieczyszczanie mielonego wsadu (na wskutek przylepiania się lub przenikania związków 

z powierzchni mielników oraz powierzchni naczyń mielących do mielonego wsadu), 

konieczność zastosowania atmosfery gazu ochronnego (w przypadku rozdrabniania cząstek 

materiałów silnie utleniających się np. wszystkich czystych metali nieszlachetnych)  

[186-188, 192-194]. 
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7. Metoda gazowego transportu chemicznego  

  Metoda gazowego transportu chemicznego jest jedną z metod otrzymywania wysokiej 

jakości monokryształów. Została ona wykorzystana do hodowli monokryształów spineli 

selenkowych CuCr2Se4 i ZnCr2Se4, które poddano procesowi wysokoenergetycznego mielenia 

w celu otrzymania ich w postaci nanokrystalicznej. Metoda ta jest stosowana do 

otrzymywania monokryształów związków, które rozkładają się przed osiągnięciem 

temperatury topnienia, topią się niekongruentnie lub ulegają przemianom fazowym 

w wysokich temperaturach [195, 196]. 

  Podstawy teoretyczne procesu transportu chemicznego zostały opracowane przez 

H. Schäfera [195, 197]. Pierwsze wyniki doświadczeń dla związków typu: siarczki i selenki 

z zastosowaniem jodu jako środka transportującego zostały opublikowane przez R. Nitsche 

[195]. Proces transportu chemicznego opiera się na heterogenicznej reakcji odwracalnej, 

którą można przedstawić za pomocą równania (4): 

                                                                       T1 
                                            aA(s) + bB(g)…    uU(g) + wW(g) +...                    (4) 
                                                                       T2 

gdzie:  

A(s) - substancja stała podlegająca przenoszeniu, 

B(g), - substancja transportująca, tzw. nośnik,  

U(g), W(g). - gazowe produkty reakcji,  

a ,b ,c ,u, w - ilość moli substratów i produktów, 

T1 - temperatura strefy rozpuszczania, 

T2 - temperatura strefy krystalizacji. 

 

Proces transportu chemicznego można podzielić na trzy etapy: 

 pierwszy z nich zachodzi w strefie rozpuszczania, gdzie panuje wyższa temperatura 

T1. W strefie rozpuszczania substancja stała reaguje z gazowymi substancjami 

transportującymi (nośnikami) i przechodzi do fazy gazowej w postaci lotnych 

związków. 

 w drugim etapie powstająca mieszanina gazów (roztwór gazowy) znajdująca się 

w stanie nasycenia, wskutek dyfuzji bądź konwekcji zostaje przeniesiona do obszaru  

o niższej temperaturze T2 zwanego strefą krystalizacji. 
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 w strefie krystalizacji roztwór gazowy nasycony staje się roztworem przesyconym, 

wskutek tego z fazy gazowej następuje wytrącenie ciała stałego w postaci 

krystalicznej. 

Samorzutne przenoszenie gazów pomiędzy dwiema strefami zachodzi przez dyfuzję 

w przypadku niskiego ciśnienia całkowitego układu, natomiast przy ciśnieniu  

wysokim – głównie przez konwekcję termiczną [195]. 

  Skład fazowy gazowej mieszaniny reakcyjnej zmienia się nieprzerwanie  

we wszystkich kolejnych etapach; jest to spowodowane homogenicznymi reakcjami w fazie 

gazowej, a także reakcjami heterogenicznymi między ciałem stałym i fazą gazową [195].  

  Wzrost monokryształów z fazy gazowej może być prowadzony w układach 

zamkniętych i otwartych. Monokryształy spineli selenkowych i siarczkowych otrzymywane 

są w układach zamkniętych - najczęściej w cylindrycznych ampułach ze szkła kwarcowego,  

które napełnia się substratami i zatapia pod próżnią. Na rysunku 10 zobrazowano schemat 

gazowego  transportu chemicznego zachodzącego w układzie zamkniętym.  

 

 

 

 

 

Rysunek 10. Schemat gazowego transportu chemicznego zachodzącego w układzie 

zamkniętym. 

  Warunkiem niezbędnym efektywnego transportu jest wytworzenie różnicy 

potencjałów chemicznych i między strefą rozpuszczania a strefą krystalizacji [195].  

W stanie równowagi potencjał chemiczny składnika w fazie stałej jest taki sam jak w fazie 

gazowej i może być określony za pomocą różnicy ciśnień cząstkowych pi, składników 

roztworu gazowego. Parametrami określającymi wielkość pi, jaka powstaje pomiędzy 

strefami są: temperatura strefy rozpuszczania i krystalizacji (gradient temperatury), zmiana 

entalpii swobodnej reakcji (H), ilość moli rozpuszczalnika gazowego Ni i całkowita 

objętość układu V (dla układu zamkniętego). Największe wartości pi przy małych zmianach 



 40 

stałej równowagi reakcji transportującej Ka występują wówczas, gdy wartość Ka jest  

bliska jedności. Wtedy przy małej różnicy temperatur T reakcja może osiągnąć dużą 

zdolność transportującą, a rozpuszczanie i krystalizacja zachodzą w obydwu  temperaturach 

ze znaczną wydajnością [195].  

  W procesie gazowego transportu chemicznego niezwykle istotnym jest dobór 

odpowiedniego nośnika. Środkami transportującymi powinny być takie substancje, za pomocą 

których można osiągnąć przy małym gradiencie temperatur duże różnice ciśnień cząstkowych 

pi, dla których wartości stałych równowagi Ka reakcji transportujących w wybranym 

obszarze temperatur nie są przesunięte od wartości równowagowych [195]. 

Jako nośników gazowych najczęściej stosuje się chlorowce, chlorowcowodory oraz halogenki 

niektórych metali i półmetali (np. AlCl3, CrCl3, CdCl2, AsCl3, GaI3), ze względu na ich dużą 

lotność. Siarczki, selenki i tellurki transportuje się najczęściej za pomocą jodu, a tlenki za 

pomocą chloru lub chlorowodoru [195]. Wysokość stężenia środka transportującego 

jest ustalana eksperymentalnie, a ogranicza ją wytrzymałość mechaniczna ampuły. 

  Gazowy transport chemiczny wykorzystuje się w procesach wymagających 

temperatury poniżej 1000 °C, choć prawdziwą górną granicę stosowanych temperatur określa 

wytrzymałość cieplna materiału, z którego wykonane są elementy układów reakcyjnych.  

Dla ampuł wykonanych z kwarcu, stosowanych w układach zamkniętych, górną granicą jest 

temperatura bliska 1250 °C.  

  Do najważniejszych zalet metody gazowego transportu chemicznego należy 

możliwość otrzymywania monokryształów o stosunkowo dużych rozmiarach i wysokim 

stopniu czystości. Charakteryzuje ją małe zużycie substratów i nośnika przy dużej 

wydajności; zaletą są ponadto niewielkie wymagania w zakresie kontroli.  

  Podstawowymi wadami układu zamkniętego są: brak możliwości zastosowania metod 

badawczych w środowisku wzrostu kryształów, niemożliwość modyfikacji zawartości ampuły 

po zatopieniu oraz czasochłonne przygotowania (np. wykonanie ampuł z rur kwarcowych, 

odpompowanie i zatapianie szkła).  

  Proces hodowli monokryształów metodą gazowego transportu chemicznego wymaga 

dla każdego związku odrębnego opracowania warunków, m.in. temperatur strefy 

rozpuszczania i krystalizacji oraz doboru ilości substratów przypadających na daną objętość 

ampuły. Czynnikami modulowanymi są również długość i średnica ampuł oraz czas hodowli 

monokryształów. 
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CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 

 
8. Otrzymywanie nanospineli  

  Do otrzymania nanospineli będących przedmiotem badań niniejszej pracy 

wykorzystano dwie metody: 
- syntezę mechaniczną (mechanical alloying - MA) w planetarnym młynie kulowym 

- wysokoenergetyczne rozdrabnianie (high energy ball milling - HEBM) monokryształów 

odpowiednich spineli, otrzymanych uprzednio metodą gazowego transportu chemicznego. 

 

Nanospinele siarczkowe: ZnCr2S4 oraz CuCr2S4 otrzymano metodą syntezy 

mechanicznej stosując jako substraty proszki odpowiednich pierwiastków, a w przypadku 

CuCr2S4 również siarczki. Próby otrzymania nanospineli selenkowych: ZnCr2Se4 oraz 

CuCr2Se4 tą samą metodą nie powiodły się. Otrzymane produkty miały charakter 

wielofazowy (zawierały duże ilości nieprzereagowanych substratów), co uniemożliwiało 

określenie ich właściwości. Z tego powodu zastosowano dwuetapowy proces syntezy: 

w pierwszym etapie otrzymano metodą gazowego transportu chemicznego monokryształy 

ZnCr2Se4 oraz CuCr2Se4, które następnie poddano wysokoenergetycznemu rozdrabnianiu 

w młynie kulowym. 

Podstawy teoretyczne metody mechanicznej syntezy i wysokoenergetycznego 

rozdrabniania, jak również metody gazowego transportu chemicznego zostały omówione  

w części teoretycznej pracy (rozdziały nr. 6, 7).   

 

Do syntezy spineli użyto następujących proszków: 

 

 cynk (producent: Fluka, czystość > 98%). 

 miedź  (producent: Aldrich, czystość 99,98%). 

 chrom (producent: Alfa Aesar, czystość 99%). 

 siarka (producent: Alfa Aesar, czystość 99,5%). 

 selen (producent: Aldrich, czystość 99,5%). 

 bezwodny chlorek chromu(III) CrCl3 (producent: Alfa Aesar czystość 98%). 
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Syntezę mechaniczną i wysokoenergetyczne rozdrabnianie spineli prowadzono przy 

użyciu planetarnych młynów kulowych PULVERISETTE 6 i PULVERISETTE 7 firmy 

Fritsch, Germany, wyposażonych w naczynia mielące z hartowanej stali nierdzewnej oraz 

kulki mielące z tego samego materiału. Pojedynczy cykl pracy młynka składał się  

z kilkudziesięciu minut mielenia oraz podobnego czasu przerwy, aby nie dopuścić  

do nadmiernego wzrostu temperatury w naczyniu. Mielenie prowadzono w atmosferze 

ochronnej gazu obojętnego (Ar) o czystości 99,995 %. 

Postęp procesu mielenia obserwowano prowadząc co pewien czas kontrolną analizę 

składu fazowego mielonego proszku za pomocą rentgenowskiej analizy strukturalnej  

(X-ray diffraction method, XRD). Mielenie prowadzono do momentu uzyskania dla dwóch 

kolejnych próbek prawie identycznych obrazów dyfrakcyjnych, co oznaczało osiągnięcie 

stanu równowagi w mielonym układzie. 

8.1. Otrzymywanie nanospinelu ZnCr2S4 

  Nanospinel ZnCr2S4 otrzymano metodą syntezy mechanicznej z proszków 

odpowiednich pierwiastków zgodnie z  następującym równaniem: 

                                                Zn + 2Cr + 4S  ZnCr2S4                                (5) 

Do naczynia mielącego wprowadzono kulki mielące oraz mieszaninę proszków 

wyjściowych w ilościach stechiometrycznych (stosunek masy próbki do masy kulek wynosił 

1:10), następnie naczynie mielące zamknięto w atmosferze ochronnej argonu. 

Po zaprogramowaniu pracy młynka (tabela 3) rozpoczęto proces mielenia. Analizę fazową 

wykonano po 10, 20, 40, 45 i 50 godzinach mielenia.  
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Tabela 3. Parametry procesu syntezy ZnCr2S4 z pierwiastków. 

Typ młynka Pulverisette 7 

Pojemność naczynia 20 cm3 

Kulki mielące 40 kulek (o średnicy 5 mm i masie 
0,51 g każda) 

Obroty 500 obr./min 

Czas mielenia 20 min 

Studzenie 20 min 

Ilość cykli 150 

Całkowity czas mielenia 50 h 
 
 
Schemat blokowy syntezy nanokrystalicznego ZnCr2S4 przedstawiono na rysunku 11: 
 
 

 

Rysunek 11.  Schemat blokowy syntezy nanokrystalicznego ZnCr2S4. 

 

 

  

       nanokryształy ZnCr2S4    
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Młynek Pulverisette 7  
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+ 

 Kulki 40 szt. (5 mm) 
Zn     Cr      S 



 44 

8.2. Otrzymywanie nanospinelu CuCr2S4 

 

  Synteza nanospinelu CuCr2S4 prowadzona była dwoma sposobami: 

 

a) z pierwiastków, zgodnie z równaniem: 

                                                  Cu + 2Cr + 4S  CuCr2S4                       (6) 

 

b) z siarczków odpowiednich pierwiastków, według następującego równania reakcji: 

                                                     CuS + Cr2S3  CuCr2S4                                                      (7) 

 

W obu przypadkach zastosowano metodę syntezy mechanicznej w planetarnym młynku 

kulowym. 

8.2.1. Synteza nanokrystalicznego CuCr2S4 z pierwiastków 

  Do naczynia mielącego wprowadzono kulki mielące oraz mieszaninę 

stechiometrycznej ilości proszków odpowiednich pierwiastków. Stosunek masy kul do masy 

proszku wynosił 10:1. Proces mielenia prowadzono zgodnie z doświadczalnie wyznaczonymi 

parametrami pracy młynka, które przedstawiono w tabeli 4. Analizę fazową otrzymanego 

związku przeprowadzono po 10, 20, 40, 60 i 80 godzinach mielenia.  

Tabela 4. Parametry procesu syntezy CuCr2S4 z pierwiastków. 

Typ młynka Pulverisette 6 

Pojemność naczynia 80 cm3   

Kulki mielące 11 kulek (o średnicy 15 mm i masie 
13,60 g każda) 

Obroty 500 obr./min 

Czas mielenia 20 min 

Studzenie 20 min 

Ilość cykli 240 

Całkowity czas mielenia 80 h 
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Schemat blokowy syntezy nanokrystalicznego CuCr2S4 z pierwiastków przedstawiono na 

rysunku 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 12. Schemat blokowy syntezy nanokrystalicznego CuCr2S4 z pierwiastków. 

8.2.2. Synteza nanokrystalicznego CuCr2S4 z siarczków 

Wykorzystanie metody otrzymywania spinelu CuCr2S4 z odpowiednich siarczków 

wymagało uprzedniej syntezy substratów tego procesu w postaci siarczku miedzi(II) - CuS 

oraz siarczku chromu(III) - Cr2S3 z proszków odpowiednich pierwiastków. Proces ten 

prowadzono również metodą syntezy mechanicznej w warunkach identycznych do tych, które 

zastosowano później do syntezy spinelu. 

Otrzymane siarczki miedzi(II) i chromu(III) zmieszano w odpowiednich proporcjach  

i  wprowadzono do naczynia mielącego wraz z kulkami mielącymi w stosunku masowym 

1:10. Naczynie mielące po napełnieniu zamknięto w środowisku argonu i umieszczono 

w młynku. Zastosowane parametry procesu mielenia przedstawiono w tabeli 5.  

Analizę fazową próbki wykonano po 1, 3, 5, 10, 20 i 50 godzinach mielenia.  
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Tabela 5. Parametry procesu syntezy siarczków oraz nanospinelu CuCr2S4.  

Typ młynka Pulverisette 7 

Pojemność naczynia 20 cm3   

Kulki mielące 5 kulek (o średnicy 10 mm i masie 
4,03 g każda) 

Obroty 600 obr./min 

Czas mielenia 20 min 

Studzenie 20 min 

Ilość cykli 150 

Całkowity czas mielenia 50 h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

  

600 obr./min 
  

5500  hh  

 

 

Młynek Pulverisette 7  
Premium Line  

Komora + [Ar] Naczynie (20 cm3)   
+ 

 Kulki 5 szt. (10 mm) 

 Cu        S 

CuS                   Cr2S3    

 Cr       S 

Schemat blokowy syntezy nanokrystalicznego CuCr2S4 z siarczków przedstawiono na 

rysunku 13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 13. Schemat blokowy syntezy nanokrystalicznego CuCr2S4 z siarczków. 
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8.3. Otrzymywanie nanospinelu ZnCr2Se4 

  Nanospinel ZnCr2Se4 otrzymano metodą wysokoenergetycznego rozdrabniania 

(HEBM) monokryształów tego związku, otrzymanych uprzednio metodą gazowego transportu 

chemicznego. Substratami w procesie syntezy monokryształów ZnCr2Se4 były: selenek 

cynku(II) - ZnSe oraz pełniący rolę substancji transportującej bezwodny chlorek chromu(III) -

CrCl3. Selenek cynku(II) został otrzymany metodą ceramiczną, w procesie spiekania cynku 

z selenem w temperaturze 1073 K przez okres 10 dni. Proces spiekania prowadzono 

dwukrotnie w tych samych warunkach. 
Proces hodowli monokryształów ZnCr2Se4 prowadzono w oparciu o poniższe równanie 

reakcji transportującej (8): 

                                              4 ZnSe + 2 CrCl3  ZnCr2Se4 + 3 ZnCl2         (8) 

  Stechiometryczne ilości związków ZnSe i CrCl3 umieszczono w ampule kwarcowej 

o długości 20 cm i średnicy 2 cm, którą następnie zatopiono w warunkach próżni, 

z wykorzystaniem pompy turbomolekularnej pod ciśnieniem 10-5 mbar. Tak przygotowaną 

ampułę wprowadzono do pieca rurowo-strefowego typu PRS - 55HMpp, w którym możliwe 

jest automatyczne ustalenie dowolnego gradientu temperatur pomiędzy dwoma końcami 

ampuły reakcyjnej, czyli temperatury stref krystalizacji i rozpuszczania. Maksymalna 

temperatura pracy ciągłej tego pieca wynosi 1200 ºC, natomiast dokładność pomiaru 

temperatury stanowi 1 ºC. 

Warunki hodowli monokryształów związku ZnCr2Se4 tj. masy substratów, temperaturę 

strefy krystalizacji Tkryst. i rozpuszczania Trozp., zastosowany gradient temperatur T oraz czas 

hodowli przedstawiono w tabeli 6. 

 

Tabela 6. Warunki hodowli monokryształów ZnCr2Se4. 

Ilość substratów g] Temperatura stref K T K Czas [h] 

ZnSe CrCl3 Trozp. Tkryst. 

4,6192 2,5335 1223 1123 
100 504 
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  Po zakończeniu procesu wygrzewania piec schłodzono do temperatury pokojowej 

i wyjęto ampułę. W strefie krystalizacji zaobserwowano dużą ilość drobnych monokryształów 

w kształcie oktaedrów o metalicznym połysku i długość krawędzi ok. 0.5 - 4 mm (rysunek 14). 

Ampułę rozbito pod wyciągiem, a po usunięciu szkła otrzymane monokryształy oczyszczano 

przy użyciu myjki ultradźwiękowej (INTERSONIC IS-1) w wodzie destylowanej i następnie  

w acetonie. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 14. Monokryształy ZnCr2Se4 otrzymane w procesie gazowego transportu 

chemicznego. 

 

Otrzymane monokryształy poddano procesowi wysokoenergetycznego rozdrabniania. 

Stosunek masy monokryształów do masy kulek wynosił 1:10. Określone doświadczalnie 

parametry procesu mielenia przedstawiono w tabeli 7: 

 

Tabela 7. Parametry procesu wysokoenergetycznego rozdrabniania ZnCr2Se4. 

Typ młynka Pulverisette 7 

Pojemność naczynia 20 cm3   

Kulki mielące 40 kulek (o średnicy 5 mm i masie 
0,51 g każda) 

Obroty 500 obr./min 

Czas mielenia 30 min 

Studzenie 30 min 

Ilość cykli 10 

Całkowity czas mielenia 5 h 
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500 obr./min 

55  hh  

monokryształy ZnCr2Se4  

Młynek Pulverisette 7  
Premium Line 

Komora + [Ar] Naczynie (20 cm3)   
+ 

 Kulki 40 szt. (5 mm) 

W trakcie procesu rozdrabniania kilkakrotnie pobierano próbkę do analizy fazowej, którą 

wykonano po 30 min, 3 i 5 godzinach mielenia.  

 
Schemat blokowy syntezy nanokrystalicznego ZnCr2Se4 przedstawiono na rysunku 15: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rysunek 15. Schemat blokowy syntezy nanokrystalicznego ZnCr2Se4. 

8.4. Otrzymywanie nanospinelu CuCr2Se4 

  Nanospinel CuCr2Se4 otrzymano w procesie wysokoenergetycznego rozdrabniania 

(HEBM) monokryształów tego związku. Podobnie jak w przypadku ZnCr2Se4, monokryształy 

CuCr2Se4 otrzymano metodą gazowego transportu chemicznego, przy użyciu bezwodnego 

chlorku chromu(III) - CrCl3, jako substancji transportującej, zgodnie z równaniem reakcji: 

       4 CuSe + 2 CrCl3   CuCr2Se4 + 3 CuCl2               (9) 

nanokryształy ZnCr2Se4  

Piec rurowo-strefowy 
PRS - 55HMpp 

 
 

        ZZnnSSee            CCrrCCll33      
mmoonnookkrryysszzttaałłyy  ZZnnCCrr22SSee44  

504 h 
 

T1 = 1223 K  
T2 = 1123 K 
ΔT = 100 K 
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  Substratem w procesie hodowli był selenek miedzi(II) - CuSe, otrzymany metodą 

ceramiczną przez dwukrotne spiekanie proszków miedzi i selenu w temperaturze 1073 K  

w ampułach kwarcowych, w warunkach próżni. 
Stechiometryczne odważki substratów: CuSe i CrCl3 wprowadzono do ampuły 

wykonanej ze szkła kwarcowego o długości 20 cm i średnicy 2 cm. Ampułę zatopiono pod 

próżnią z wykorzystaniem pompy turbomolekularnej pod ciśnieniem 10-5 mbar. Proces 

gazowego transportu chemicznego prowadzono przez okres 16 dni w poziomym piecu 

rurowo-strefowym typu PRS-55HM. Po zakończeniu procesu piec schłodzono do temperatury 

pokojowej. Po otwarciu ampuły pod wyciągiem, powierzchnie ścian otrzymanych 

monokryształów oczyszczono, przemywając je kilkakrotnie wodą destylowaną oraz czyszcząc 

w acetonie przy użyciu myjki ultradźwiękowej (INTERSONIC IS-1). Otrzymane w strefie 

krystalizacji monokryształy CuCr2Se4 miały pokrój oktaedryczny, długość krawędzi wynosiła 

ok. 0,5 – 4 mm (rysunek 16). 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 16. Monokryształy CuCr2Se4 otrzymane w procesie gazowego transportu 

chemicznego. 

  Wyznaczane doświadczalnie warunki hodowli monokryształów CuCr2Se4 takie jak 

ilość substratów, temperaturę strefy krystalizacji i rozpuszczania, zastosowany gradient 

temperatury oraz czas hodowli przedstawiono w tabeli 8: 

Tabela 8. Warunki hodowli monokryształów CuCr2Se4. 
 

Ilość substratów g] Temperatura stref K TK Czas[h] 

CuSe CrCl3 Trozp. Tkryst. 

4,5605 2,5335 1023 933 
90 384 
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 W drugim etapie otrzymane monokryształy CuCr2Se4 poddano procesowi 

wysokoenergetycznego rozdrabniania. Stosunek masy monokryształów do masy kulek 

wynosił 1:10. Wyznaczone doświadczalnie parametry procesu mielenia zaprezentowano 

w tabeli 9: 

Tabela 9.  Parametry procesu wysokoenergetycznego rozdrabniania CuCr2Se4. 
 

Typ młynka Pulverisette 7 

Pojemność naczynia 20 cm3   

Kulki mielące 
40 kulek (o średnicy 5 mm i masie 

0,51 g każda) 

Obroty 500 obr./min 

Czas mielenia 15 min 

Studzenie 15 min 

Ilość cykli 20 

Całkowity czas mielenia 5 h 

Analizę fazową otrzymanego nanospinelu CuCr2Se4 wykonano po 3 i 5 godzinach mielenia.  
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Schemat blokowy syntezy nanokrystalicznego CuCr2Se4 przedstawiono na rysunku 17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 17. Schemat blokowy syntezy nanokrystalicznego CuCr2Se4. 
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9. Badania składu fazowego i struktury otrzymanych nanospineli 

Strukturę i skład fazowy otrzymanych nanospineli badano stosując metodę dyfrakcji 

promieni rentgenowskich (XRD). Pomiary wykonano na dyfraktometrze Empyrean 

PANalytical z lampą miedzianą (Cu K1 = 1,54018 Å) z filtrem niklowym na wiązce 

pierwotnej i licznikiem PIXcel. 

Pomiary zostały przeprowadzone w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji 

i Badań Interdyscyplinarnych UŚ w Chorzowie (SMCEBI). 

Analiza fazowa otrzymanych materiałów została przeprowadzona z wykorzystaniem 

programu PANalytical High Score Plus (HSP version 3.0, PANalytical, Almelo, Netherlands), 

zintegrowanego z bazami danych krystalograficznych ICDD - PDF−4+ 2016 (International 

Center for Diffraction Data - Powder Diffraction Files). 

Do analizy strukturalnej, tj. określenia stałych sieciowych, wielkości krystalitów oraz 

wielkości odkształceń sieciowych zastosowano metodę Rietvelda [x1, x2, x3]  

zaimplementowaną w oprogramowaniu High Score Plus. 

Badania morfologii otrzymanych nanospineli z użyciem skaningowego mikroskopu 

elektronowego (SEM)   Jeol JSM-6480. 

9.1. Wyniki badań strukturalnych nanospinelu ZnCr2S4 

Na rysunku 18 zaprezentowano dyfraktogramy rentgenowskie nanospinelu ZnCr2S4 

otrzymane po 10, 20, 40, 45 oraz 50 godzinach mielenia w wysokoenergetycznym młynie 

kulowym [198]. 

Na przedstawionych dyfraktogramach występują poszerzone, ale dobrze zdefiniowane 

refleksy dyfrakcyjne świadczące o występowaniu uporządkowanej struktury 

nanokrystalicznej. Już po 10 godzinach mielenia na dyfraktogramie obserwuje się linie 

dyfrakcyjne należące do fazy spinelowej ZnCr2S4 (układ regularny, grupa przestrzenna Fd-3m, 

ICDD PDF4+ 2016, karta: 04-014-7682). Obok fazy spinelowej na dyfraktogramach 

obserwuje się również linie należące do związku Cr2S3 (ICDD PDF4+ 2016,  

karta 00-010-0340); ilość tej fazy krystalicznej stopniowo maleje podczas dalszego procesu 

mielenia. Po upływie 45 godzin mielenia obserwujemy już tylko jedną fazę pochodzącą od 

nanospinelu ZnCr2S4.  
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Rysunek 18. Dyfraktogramy rentgenowskie nanospinelu ZnCr2S4 otrzymane po różnych 

czasach mielenia w procesie  mechanicznej syntezy.  

W tabeli 10 zestawiono wyznaczone parametry strukturalne nanospinelu ZnCr2S4 

otrzymanego po różnym czasie mielenia (t), takie jak: parametry komórki elementarnej (a), 

wielkości krystalitów (D) oraz wielkości odkształceń sieciowych (η) [198]. 

 

Tabela 10. Parametry strukturalne nanospinelu ZnCr2S4. 

t 

(h) 

a 

(nm) 

D 

(nm) 

 

(%) 

10 0,97306(9) 3,0 0,37 

20 0,99645(2) 3,8 0,42 

40 0,99478(4) 3,3 0,63 

45 0,99371(6) 4,8 0,68 

50 0,99334(4) 4,6 0,72 
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Po upływie 10 godzin procesu mechanicznej syntezy, obserwujemy początkowo 

nieznaczny wzrost parametru komórki elementarnej od wartości 0,97306(9) nm do wartości 

0,99645(2) nm, po 20 godzinach mielenia (tabela 10). Dalszy przebieg procesu mielenia 

prowadzi do zmniejszenia się wartości parametru komórki elementarnej, jego stabilizacja 

następuje po upływie 45 oraz 50 godzin mielenia w zakresie a = 0,99371(6) – 0,99334(4) nm. 

Wielkość krystalitów oscyluje między wartościami 3 – 4,8 nm (tabela 10).  

Wartość odkształceń sieciowych wzrasta wraz z upływem czasu trwania procesu mielenia 

(tabela 10). Znaczący wzrost odkształceń sieciowych (od wartości η = 0,37% po 10 godzinach 

mechanicznej syntezy do η = 0,72% po upływie 50 godzin) wraz z widoczną zmianą 

w intensywności linii dyfrakcyjnych np. dla 2θ = 26, 30 (rysunek 18) wskazuje na 

deformację komórki elementarnej i pojawienie się w materiale uprzywilejowanej orientacji 

ziaren (tekstury). 

9.2. Wyniki badań strukturalnych nanospinelu ZnCr2Se4 

Na rysunku 19 przedstawiono dyfraktogramy rentgenowskie otrzymane po 1, 3 i 5 

godzinach mielenia monokryształów ZnCr2Se4 w procesie wysokoenergetycznego 

rozdrabniania [199]. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Rysunek 19. Dyfraktogramy rentgenowskie nanospinelu ZnCr2Se4 po 1, 3 i 5 godzinach 

mielenia. 
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We wszystkich badanych próbkach, po 1, 3 i 5 godzinie mielenia analiza fazowa 

dyfraktogramów rentgenowskich (rysunek 19) wykazała obecność jedynie fazy spinelowej 

ZnCr2Se4 (układ regularny, grupa przestrzenna Fd-3m, ICDD PDF4+ 2017,  

karta: 03-065-0689).  

Obliczone parametry strukturalne nanospinelu ZnCr2Se4 zebrano w tabeli, gdzie:  

t - czas mielenia, a - parametry komórki elementarnej, D - wielkość krystalitów, η - wielkość 

odkształceń sieciowych[199]. 

 Tabela 11. Parametry strukturalne nanospinelu ZnCr2Se4. 

t 

(h) 

a 

(nm) 

D 

(nm) 

 

(%) 

1 1,05064(5) 25,2 0,8 

3 1,04856(4) 2,5 1,1 

5 1,04758(3) 2,0 1,3 

 

W trakcie mielenia wielkość krystalitów ZnCr2Se4 zmniejsza się od 25,2 nm  

(po 1 godzinie mielenia) do 2 nm (po 5 godzinach mielenia). Ze zmniejszeniem się wielkości 

nanokrystalitów obserwujemy również zmniejszenie wartości parametrów sieci krystalicznej 

do a = 1,04758(3) nm, po 5 godzinach mielenia (tabela 11). 

Znacząca zmiana wartości odkształcenia sieciowego (η) uzyskana po 5 godzinach 

mielenia oraz widoczna zmiana intensywności linii dyfrakcyjnych np. dla 2θ = 28, 32 

(rysunek 19) może wskazywać na deformację komórki elementarnej i pojawienie się tekstury 

w materiale. 
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9.3. Wyniki badań strukturalnych nanospinelu CuCr2S4 

9.3.1. Wyniki badań strukturalnych nanospinelu CuCr2S4 otrzymanego na drodze 

mechanicznej syntezy z pierwiastków. 

Na rysunku 20 przedstawiono dyfraktogramy otrzymane po 10, 20, 40, 60 i 80  

godzinach mielenia pierwiastków Cu – Cr – Se. 

Przeprowadzona analiza fazowa dyfraktogramów rentgenowskich wykazała obecność 

fazy spinelowej CuCr2S4 (układ regularny, grupa przestrzenna Fd-3m, ICDD PDF4+,  

karta: 00-021-0287) już po 10 godzinach mielenia [200].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 20. Dyfraktogramy rentgenowskie nanospinelu CuCr2S4 otrzymane w procesie 

mechanicznej syntezy z pierwiastków, po różnych czasach mielenia.  

Jednocześnie na dyfraktogramach zidentyfikowano fazę romboedryczną pochodzącą od 

Cr2S3 (grupa przestrzenna R-3, ICDD PDF4+, karta: 01-072-1224) oraz fazę heksagonalną 

pochodzącą od CuS (grupa przestrzenna P63/mmc, ICDD PDF4+, karta: 01-006-0464). 

Ich obecność sugeruje, że na początkowym etapie mielenia pierwiastki Cu, Cr i S tworzą 

siarczki miedzi i chromu, które w wyniku dalszego mielenia przekształcane są w fazę 

spinelową CuCr2S4. Wraz ze wzrostem czasu mielenia linie dyfrakcyjne pochodzące  

od siarczków stopniowo zanikają, chociaż ślady dwóch najsilniejszych linii Cr2S3  
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są widoczne nawet po 80 godzinach mielenia (rysunek 20). Niemniej jednak, zawartość 

procentowa fazy Cr2S3  w materiale końcowym nie przekracza 5% wag. 

Obliczone parametry strukturalne dla nanospinelu CuCr2S4 otrzymanego metodą 

mechanicznej syntezy z pierwiastków zaprezentowano w tabeli 12, gdzie: t - czas mielenia,  

a - parametry komórki elementarnej, D - wielkość krystalitów, η - wielkość odkształceń 

sieciowych [200]. 

Tabela 12. Parametry strukturalne nanospinelu CuCr2S4 otrzymanego na drodze 

mechanicznej syntezy z pierwiastków. 

t 

(h) 

a 

(nm) 

D 

(nm) 

 

(%) 

10 0,98085(7) 4,2 0,14 

20 0,97929(7) 2,6 0,42 

40 0,98239(8) 2,4 0,60 

60 0,98036(5) 2,6 0,45 

80 0,98139(9) 2,8 1,14 

 

Obecność na dyfraktogramach silnie poszerzonych refleksów wskazuje na 

nanokrystaliczną naturę otrzymanego materiału. Po 80 godzinach mielenia wielkość 

nanokrystalitów osiąga rozmiar rzędu 2,8 nm, wówczas wartość odkształcenia sieciowego jest 

największa i wynosi około 1,14% (tabela 12).  
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9.3.2. Wyniki badań strukturalnych nanospinelu CuCr2S4 otrzymanego na drodze 

mechanicznej syntezy z siarczków 

 

  Na rysunku  21 przedstawiono dyfraktogramy rentgenowskie otrzymane po 1, 3, 5, 10, 

20 i 50 godzinach mielenia siarczków CuS i Cr2S3 [201]. 

Przeprowadzona analiza fazowa potwierdziła tworzenie się fazy spinelowej CuCr2S4 

(układ regularny, grupa przestrzenna Fd-3m, ICDD PDF4+, karta: 00-021-0287) już po 

1 godzinie procesu mielenia.  

Na początkowym etapie mielenia (po 1 i 3 godzinach mielenia) obserwuje się obecność 

silnych linii dyfrakcyjnych pochodzących od prekursorów, tj. od romboedrycznej fazy Cr2S3 

(grupa przestrzenna R-3, ICDD PDF4+, karta: 01-072-1224) oraz heksagonalnej fazy CuS 

(grupa przestrzenna P63/mmc, ICDD PDF4+, karta: 01-006-0464). 

Wraz ze wzrostem czasu mielenia refleksy pochodzące od siarczków wyraźnie zanikają, 

lecz ślady najsilniejszych linii dyfrakcyjnych fazy romboedrycznej Cr2S3 są widoczne nawet 

po 50 godzinach mielenia (rysunek 21). Niemniej jednak zawartość procentowa tej fazy  

w materiale końcowym nie przekracza 3% wag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 21. Dyfraktogramy rentgenowskie nanospinelu CuCr2S4 otrzymane w procesie 

mechanicznej syntezy z siarczków, po różnych czasach mielenia.  
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W tabeli  13 zebrano najważniejsze parametry strukturalne dla nanospinelu CuCr2S4 

otrzymanego w procesie mechanicznej syntezy z siarczków CuS i Cr2S3, gdzie: t - czas 

mielenia, a - parametry komórki elementarnej, D - wielkość krystalitów, η - wielkość 

odkształceń sieciowych [201]. 

Podczas mielenia obserwuje się zmiany odkształceń sieci. W początkowym etapie 

mielenia (po 10 godzinach) odkształcenie sieci wzrasta z 0,04% do 1,08%, a następnie 

w miarę postępu krystalizacji fazy spinelowej CuCr2S4 zmniejsza się do 0,57% (tabela 13).  

Wielkość krystalitów ostatecznie uzyskanej po 50 godzinach mielenia fazy spinelowej 

CuCr2S4 wynosi około 3,3 nm (tabela 13).  

Tabela 13. Parametry strukturalne nanospinelu CuCr2S4 otrzymanego na drodze 

mechanicznej syntezy siarczków. 

t 

(h) 

a 

(nm) 

D 

(nm) 

 

(%) 

1 0,96332(8) 2,7 0,04 

3 0,96405(4) 2,8 0,04 

5 0,97108(0) 3,2 0,83 

10 0,98680(0) 3,3 1,08 

20 0,97974(9) 3,4 0,96 

50 0,98245(7) 3,3 0,57 

 

9.4. Wyniki badań strukturalnych nanospinelu CuCr2Se4 

 

Na rysunku 22 przedstawiono dyfraktogramy rentgenowskie otrzymane po 1, 3 oraz  

5 godzinach mielenia monokryształów spinelu CuCr2Se4. Przeprowadzona analiza fazowa 

potwierdziła obecność fazy spinelowej CuCr2Se4 (układ regularny, grupa przestrzenna Fd-3m, 

ICDD PDF4+, karta: 04-004-0213) na każdym etapie procesu mielenia.  

Jednocześnie na dyfraktogramie po 1 godzinie mielenia  zidentyfikowano fazę regularną 

pochodzącą od Cu2Se (grupa przestrzenna Fm-3m, ICDD PDF4+, karta: 04-003-4435) oraz 
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śladowe ilości fazy romboedrycznej pochodzącej od Cr2Se3 (grupa przestrzenna R-3,  

ICDD PDF4+, karta: 01-089-2068) po 3 godzinach procesu mielenia. Udział masowy 

dodatkowych faz jest niewielki i w materiale końcowym nie przekracza 3% wag. 

Wyznaczone parametry strukturalne spinelu CuCr2Se4 poddanego procesowi 

wysokoenergetycznego rozdrabniania zebrano w tabeli 14. 

Ze wzrostem czasu mielenia obserwujemy regularny wzrost parametru sieciowego do 

wartości a = 1,04139(8) nm po 5 godzinach mielenia oraz systematyczne zmniejszanie się 

wielkości krystalitów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 22. Dyfraktogramy monokrystalicznego spinelu CuCr2Se4 po mieleniu przez  1, 3 

oraz 5 godzin.  

 

  Obecność na dyfraktogramach znacząco poszerzonych refleksów po 5 godzinach 

mielenia wskazuje na nanokrystaliczną strukturę zmielonego materiału, wówczas 

nanokrystality osiągają najmniejszą wielkość równą 32 nm, podczas gdy wartość 

odkształcenia sieciowego jest największa i wynosi 0,85% (tabela 14). 
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Tabela 14. Parametry strukturalne nanospinelu CuCr2Se4, gdzie: t - czas mielenia,  

a - parametry komórki elementarnej, D - wielkość krystalitów, η - wielkość odkształceń 

sieciowych. 

t 

(h) 

a 

(nm) 

D 

(nm) 

 

(%) 

1 1,03719(6)  119  0,49  

3 1,04090(4)  107  0,47  

5 1,04139(8)  32  0,85  

 

9.5. Badanie morfologii nanospineli 
 

Na rysunku 23 przedstawiono obrazy SEM nanospinelu ZnCr2Se4, który otrzymano  

metodą wysokoenergetycznego rozdrabniania, natomiast na rysunku 24 przedstawiono obrazy 

SEM nanospinelu CuCr2S4 otrzymanego metodą mechanicznej syntezy z siarczków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 23. Obrazy SEM nanospinelu ZnCr2Se4 otrzymanego po 5 h mielenia 

monokryształów tego związku: a) powiększenie 500 razy, b) powiększenie 1 000 razy,  

c) powiększenie 5 000 razy, d) powiększenie 10 000 razy. 
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Rysunek 24. Obrazy SEM nanospinelu CuCr2S4 otrzymanego z CuS i Cr2S3 po 50 h mielenia:  

a) powiększenie 200 razy, b) powiększenie 500 razy, c) powiększenie 1 000 razy, 

d) powiększenie 2 000 razy. 

 

Przeprowadzone badania pokazały, że zmiana rozmiaru krystalitów nie wpływa 

znacząco na zmianę morfologii cząstek badanych związków. Obrazy SEM nanospineli 

CuCr2S4 i ZnCr2Se4 pokazują morfologię, która jest typowa dla materiałów poddanych 

procesowi wysokoenergetycznego kulowego mielenia. Powtarzające się procesy zachodzące 

podczas mielenia, takie jak tworzenie małych cząstek w wyniku kruszenia, późniejsza 

aglomeracja przez zgrzewanie, prowadzą do powstawania mniejszych lub większych 

aglomeratów składających się z cząstek o rozmiarach submikro i nano.  
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10. Badania właściwości magnetycznych 
 

  W niniejszej części pracy przedstawiono i omówiono wyniki wykonanych badań 

magnetycznych otrzymanych nanospineli, zaprezentowano metodykę badań i sposoby 

wyznaczania parametrów magnetycznych charakteryzujących ich uporządkowanie 

magnetyczne oraz procedurę obliczenia całek wymiany dla pierwszej i dalszych stref 

koordynacyjnych. 

 

10.1. Metodyka badań właściwości magnetycznych 

 

 Badania stałoprądowej podatności magnetycznej (dc) zostały wykonane przy użyciu 

magnetometru Quantum Design MPMS-XL-7AC SQUID (Quantum Design, San Diego, 

CA, USA) w zakresie temperatur 2 K – 300 K w polu magnetycznym o wartości 

mieszczącej się w zakresie Hdc = 100 Oe – 10 kOe. 

 Zmiennoprądowa podatność magnetyczna (ac) została zmierzona za pomocą układu 

pomiarowego QD-PPMS (Quantum Design Physical Properties Measurement System, 

Quantum Design, San Diego, CA, USA) w zakresie temperatur 2 K – 300 K w polu 

magnetycznym o wartości w przedziale Hac = 3,9 Oe – 10 Oe oraz o częstotliwości 

w zakresie 120 Hz – 10 kHz. 

 Pomiar namagnesowania został przeprowadzony z wykorzystaniem magnetometru 

Quantum Design MPMS-XL-7AC SQUID (Quantum Design, San Diego, CA, USA) 

w zakresie temperatur 2 K – 300 K w stacjonarnym polu magnetycznym o wartości 

sięgającej do 70 kOe.  

Badania właściwości magnetycznych zostały przeprowadzone w Śląskim 

Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UŚ w Chorzowie 

(SMCEBI). 

 

 

 

 

 

Rysunek 25. Quantum Design Physical Properties Measurement System (QD-PPMS). 
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10.2. Wyznaczanie parametrów magnetycznych 

Materiały magnetyczne, w których występują oddziaływania wymienne między 

momentami magnetycznymi mogą wykazywać uporządkowanie dalekiego zasięgu, krótkiego 

zasięgu lub frustracji spinowej zwanej szkłem spinowym. Parametry magnetyczne, które 

charakteryzują oddziaływania dalekiego zasięgu, takie jak: temperatura przejścia fazowego 

ferromagnetyk – paramagnetyk (temperatura Curie TC), temperatura przejścia fazowego 

antyferromagnetyk – paramagnetyk (temperatura Néela TN) czy temperatura zamarzania Tf 

(freezing point), są wyznaczone z temperaturowych zależności podatności magnetycznej. 

Temperatura Curie (TC), powyżej której zanika spontaniczne uporządkowanie 

ferromagnetyczne jest określana na podstawie maksimum pochodnej podatności 

magnetycznej względem temperatury w punkcie przegięcia. Dla antyferromagnetyków 

zależność podatności magnetycznej w funkcji temperatury wykazuje charakterystyczne 

maksimum w temperaturze Néela (TN). Temperatura zamarzania (Tf) jest cechą 

charakterystyczną dla szkła spinowego (ang. spin glass – SG) i jest to temperatura, w której 

następuje zamrożenie momentów magnetycznych powodowanych geometrią rozmieszczenia 

spinów bądź konkurencją oddziaływań magnetycznych o przeciwnych znakach. Powyżej tej 

temperatury energia termiczna niszczy stan zamrożenia i układ przechodzi do stanu 

paramagnetycznego. Parametr ten jest wyznaczany na podstawie różnicy w zachowaniu się 

krzywych podatności stałoprądowej. FC (ang. Field Cooling) jest to podatność magnetyczna 

próbki chłodzonej w polu oraz ZFC (ang. Zero Field Cooling) - podatność magnetyczna 

próbki chłodzonej bez pola, poniżej temperatury przejścia. Podatność magnetyczna ZFC w Tf   

jest pikiem rozmytym (nieostrym), natomiast podatność magnetyczna FC poniżej Tf ma stałą 

wartość. 
Paramagnetyczna temperatura Curie-Weissa (ΘCW) charakteryzuje oddziaływania 

wymienne bliskiego zasięgu między jonami magnetycznymi i ich zasięg temperaturowy. 

W przypadku oddziaływań ferromagnetycznych ΘCW > 0, natomiast dla oddziaływań 

antyferromagnetycznych ΘCW < 0. Paramagnetyczną temperaturę Curie-Weissa oraz stałą 

Curie (C) wyznaczono z wysoko temperaturowego rozwinięcia liniowej części odwrotności 

podatności magnetycznej. Odwrotność współczynnika kierunkowego prostej określa stałą 

Curie, a jej przecięcie z osią temperatur – temperaturę Curie-Weissa. 

Na rysunku 26 przedstawiono przykładowe charakterystyki temperaturowych zmian 

podatności magnetycznej i odwrotności podatności magnetycznej dla paramagnetyków, 

ferromagnetyków, antyferromagnetyków, ferrimagnetyków oraz szkieł spinowych. 
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 (d) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (e)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 26. Zależność podatności i odwrotności podatności magnetycznej oraz 

uporządkowanie momentów magnetycznych dla (a) paramagnetyka, (b) ferromagnetyka, 

(c) antyferromagnetyka , (d) ferrimagnetyka, (e) szkła spinowego.  

 

Właściwości magnetyczne chromitów siarczkowych i selenkowych zależą od 

konfiguracji elektronowej jonów chromu, czyli od ilości niesparowanych elektronów 

walencyjnych. Badając dany kryształ, można bezpośrednio określić stopień utlenienia jonu 

magnetycznego i jego koordynację w sieci krystalicznej wyznaczając moment efektywny 

(μeff). Moment efektywny wyznacza się z obszaru paramagnetycznego, w którym spełnione 

jest prawo Curie-Weissa, korzystając z wyznaczonej doświadczalnie stałej Curie (C). 
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C
BA

B

N
Ck

eff 828.22
3 


                             (10) 

 

gdzie: kB – stała Boltzmanna, NA – liczba Avogadro, μB – magneton Bohra, jednostka 

momentu magnetycznego. 

 

Wartość doświadczalna magnetycznego momentu efektywnego μeff wyrażona wzorem 

(10) powinna korelować z jej wartością teoretyczną peff wyrażoną przez efektywną liczbę 

magnetonów Bohra dla jonu o danej wartościowości i liczb kwantowych S, L i J.  

 

W przypadku momentu magnetycznego pochodzącego tylko od spinu: 

 

                                                )1(2)(  SSp Seff                                          (11) 

 

gdzie: S - wypadkowa spinowa liczba kwantowa. Domieszka magnetycznego momentu 

orbitalnego prowadzi do zależności: 

 

                                                 )1()(  JJgp Jeff                                          (12) 

 

gdzie: g - czynnik Landégo, J - liczba kwantowa wypadkowego momentu pędu. 

Doświadczalną wartość μeff można też porównać z półempiryczną formułą peff(n), liczoną na 

podstawie liczby niesparowanych elektronów walencyjnych n: 

 

                                                 )1()(  nnp neff                                         (13) 

 

W tabeli 15 przedstawiono konfigurację elektronów walencyjnych jonów chromu 

z przyporządkowaną koordynacją tetraedryczną (Td) i oktaedryczną (Oh) oraz teoretyczne 

wartości momentu efektywnego jonów chromu liczone według wzoru (13) na podstawie 

liczby niesparowanych elektronów. 
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Tabela 15. Teoretyczne wartości momentu efektywnego (peff(n)) wyrażone przez efektywną 

liczbę magnetonów Bohra. 

Kation Wartościowość Konfiguracja 
elektronowa 

Podsieć Ilość niesparowanych 
elektronów (n) 

peff(n) 

Cr+3 +3 t2g
3 Oh 3 3,87 

t2g
3e1 Td 4 4,90 

Cr+2 +2 
t2g

4 Oh 2 2,83 

t2g
2 Td 2 2,83 

Cr+4 +4 
t2g

1eg
1 Oh 2 2,83 

 

Moment magnetycznego nasycenia (μnas) jest wyznaczany z przebiegu namagnesowania 

w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego, tj. izotermy magnetycznej, z obszaru plateau, 

w którym ułożenie momentów magnetycznych jest równoległe względem przyłożonego pola.    

  Na rysunku 27 zaprezentowano przykładową izotermę namagnesowania dla 

stechiometrycznego spinelu CdCr2Se4, w którym występuje pełne obsadzenie podsieci 

oktaedrycznej magnetycznymi jonami Cr3+ (3d3); namagnesowanie nasycenia zgodnie z teorią 

wynosi 6 μB/mol. W przypadku gdy na izotermach nie obserwujemy obszaru plateau, dla 

maksymalnej wartości przyłożonego pola magnetycznego wartość magnetycznego momentu 

w stanie nasycenia wyznacza się poprzez ekstrapolację funkcją wielomianową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 27. Namagnesowanie w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego dla spinelu 

CdCr2Se4. 
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10.3. Procedura wyznaczania całek wymiany 

Oddziaływania wymiany pomiędzy momentami magnetycznymi w magnetykach 

prowadzą do pojawienia się długozasięgowego uporządkowania magnetycznego. Energia 

wymiany zależy m.in. od liczby atomów w sieci, od liczby sąsiadujących ze sobą jonów 

magnetycznych oraz od oddziaływania spinów elektronów sąsiednich atomów [202]. 

Całki wymiany określają energię oddziaływania między momentem magnetycznym 

zlokalizowanym w pozycji oktaedrycznej struktury spinelowej, a momentami magnetycznymi 

zlokalizowanymi w pierwszej i kolejnych strefach koordynacyjnych. Są one wyznaczane 

z hamiltonianu oddziaływań magnetycznych. Wartość całki wymiany jest zależna od 

konfiguracji elektronowej jonów magnetycznych (stopnia zapełnienia orbitali 3d, które biorą 

udział w nadwymianie), od długości wiązania jon magnetyczny – anion oraz od kąta wiązania 

chemicznego jon magnetyczny – anion – jon magnetyczny, gdyż te czynniki decydują o całce 

przykrywania się orbitali. Znak całki wymiany wskazuje na typ uporządkowania momentów 

magnetycznych w ciele stałym. Dodatnia wartość całki wymiany wskazuje, że preferowane 

jest uporządkowanie ferromagnetyczne (równoległe), natomiast ujemna informuje 

o preferowanym uporządkowaniu antyferromagnetycznym (antyrównoległym) [202]. 

W procedurze obliczania całek wymiany wykorzystuje się wartości parametrów 

magnetycznych otrzymanych na drodze doświadczalnej. Należą do nich: namagnesowanie 

nasycenia (Ms), temperatura przejścia fazowego Curie (TC) dla ferromagnetyków, temperatura 

przejścia fazowego Néela (TN) dla antyferromagnetyków oraz paramagnetyczna temperatura 

Curie-Weissa (CW). Całki wymiany liczy się dla kilku najbliższych stref koordynacyjnych, 

całkę J1 dla pierwszej strefy koordynacyjnej liczymy biorąc pod uwagę 6 najbliższych 

sąsiadów Cr-X-Cr (X = S, Se), natomiast obliczenia całki J2 dla drugiej strefy koordynacyjnej 

obejmują 36 dalszych sąsiadów itd. 

Całki J1 i J2 magnetycznych oddziaływań nadwymiany zostały wywiedzione z teorii 

pola molekularnego przez Hollanda i Browna [203, 204]. Bazując na modelu 16-

podsieciowym dla struktury spinelowej, w której zlokalizowane są jony magnetyczne  

w położeniach oktaedrycznych, wyprowadzono następujące równania określające temperaturę 

uporządkowania i asymptotyczną temperaturę Curie-Weissa w funkcji całek J1 i J2 postaci: 

 

      TC = 5J1 – 10J2                                         (14) 

          TN = –5J1 + 10J2                                               (15) 

                                            CW = 15J1 + 90J2                                                    (16) 
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W równaniach (14) – (16) całki J1 i J2 mają wymiar Kelwina, ponieważ zostały dla 

uproszczenia podzielone przez stałą Boltzmanna. Rozwiązując układ równań (14) i (16) 

otrzymujemy całki J1 i J2 dla ferromagnetyka postaci: 

 

                 J1 = (9TC + CW)/60                            (17) 

                                            J2 = (–3TC + CW)/120                                        (18) 

 

Natomiast rozwiązując układ równań (15) i (16) otrzymujemy całki J1 i J2 dla 

antyferromagnetyka postaci: 

 

                                     J1 = (–9TN + CW)/60                                        (19) 

                                             J2 = (3TN + CW)/120                                        (20) 

 

  Bardziej skomplikowana jest procedura obliczania całek wymiany dla związków, 

w których obok oddziaływań nadwymiany, występują również oddziaływania podwójnej 

wymiany, ma to miejsce dla chromitów siarczkowych i selenkowych zawierających jony 

miedzi.  

W celu określenia całek wymiany, konieczne jest na początku oszacowanie stężenia 

jonów Cr2+ (3d4), Cr3+(3d3) i Cr4+(3d2). Obecność jonów Cr2+ uwzględniamy w obliczeniach 

wówczas, gdy badany związek jest półprzewodnikiem typu n, natomiast jonów Cr4+ gdy 

związek jest półprzewodnikiem lub przewodnikiem metalicznym typu p. 

Na podstawie wyznaczonego doświadczalnie namagnesowania nasycenia Ms obliczamy 

odpowiednio stężenie jonów chromu Cr3+ (x3), Cr2+ (x2) i Cr4+ (x4) korzystając ze wzoru: 

 

                                                  Ms = 2(g3S3x3 + giSixi)                                                  (21) 

 

oraz biorąc pod uwagę następujący warunek normalizacji:  

                                                        x3 + xi = 1                                                               (22) 

 

gdzie: i = 2 lub 4, g3, S3 –  współczynnik Landégo i spin jonu Cr3+, gi, Si – współczynniki 

Landégo i spiny dla jonów Cr2+ lub Cr4+. 
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Procedura Hamiltonianu i wysokotemperaturowego rozwinięcia podatności magnetycznej 

umożliwia rozdzielenie i określenie przyczynków pochodzących od nadwymiany i podwójnej 

wymiany tkwiących w doświadczalnej wartości paramagnetycznej temperatury Curie-Weissa 

(CW).  

Obliczenia całek wymiany oparte są na równaniach opisujących wkłady dwóch 

oddzielnych mechanizmów nadwymiany i podwójnej wymiany do paramagnetycznej 

temperatury Curie-Weissa, co zapisujemy wzorem [140, 205, 206]: 

 

                                                       CW = se + de                                                        (23) 

 

gdzie: CW – doświadczalna paramagnetyczna temperatura Curie-Weissa, se – wkład do 

paramagnetycznej temperatury Curie-Weissa CW pochodzący od nadwymiany, de – wkład 

do CW pochodzący od oddziaływania podwójnej wymiany. Powyższe wkłady mają postać: 

 

                                                      

p

ppse cJX3
2                                                     (24) 

                                                  

p

ppide cbxXx36
1                                                    (25) 

 

gdzie:
p

oznacza sumowanie po kolejnych strefach koordynacyjnych, a każda z nich 

zawiera cp sąsiadów wokół atomu centralnego, Cup
p

pcJ   – jest to wkład pochodzący od 

czystej nadwymiany oszacowanej dla spinelu ferromagnetycznego CuCr2Se4 [140, 207], 


p

ppcbB – jest całkowitą całką przeskoku dla pierwszej i drugiej sfery koordynacyjnej,  

X – jest mieszaniną spinów ze względu na obecność jonów Cr3+ i/lub Cr4+ lub Cr2+ zapisaną 

równaniem: 

     

                                             X = x3S3(S3 + 1) + xiSi(Si + 1)                                         (26) 

 

gdzie: i = 2 lub 4, x3 , xi – stężenie jonów chromu Cr3+, Cr2+ i/lub Cr4+. 
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Ostatecznie równanie 23 można zapisać jako: 

 

                                      BxXxX iCudeseCW 36
1

3
2

                                         (27) 

 

gdzie pierwszy człon równania (27) jest przyczynkiem od nadwymiany, a drugi – od 

podwójnej wymiany do temperatury Curie-Weissa. Równanie (27) pozwala oszacować 

szerokość pasma mieszanej wartościowości Wd jonów chromu [Cr3+, Cr4+] lub [Cr3+, Cr2+]   

w orbitalu 3d t2g na podstawie zależności:   

 

                                                            Wd = 2B                                                   (28) 

 

Całki nadwymiany Jaa i Jab dla dwóch pierwszych stref koordynacyjnych możemy 

obliczyć za pomocą równań (17) – (20), wstawiając oszacowaną wartość se  w miejsce CW. 

 

Całki podwójnej wymiany baa i bab możemy obliczyć za pomocą równania:  

 

                                                               abaa bbB 366                                                   (29) 

 

gdzie baa wnosi wkład od 6 najbliższych sąsiadów, natomiast bab wnosi wkład od 36 dalszych 

sąsiadów oraz z warunku Lotgeringa [1, 140, 206]: 

  

                                                           abaa bb 5                                                  (30) 

 
Ostatecznie przyczynki oddziaływań magnetycznych pochodzące od nadwymiany  

i podwójnej wymiany dla dwóch pierwszych stref koordynacyjnych można wyrazić przez 

efektywne całki wymiany zapisane wzorem: 

 

                                              iaaaaaaaa
aa
eff xxcbcJJ 36

1                             (31) 

                                              iabababab
ab
eff xxcbcJJ 36

1                                        (32) 

gdzie caa = 6 a cab = 12 to liczby najbliższych sąsiadów Cr-Cr odpowiednio w pierwszej 

i drugiej strefie koordynacyjnej. 
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11. Wyniki badań magnetycznych 

11.1. Nanospinel ZnCr2S4 

Wyniki pomiarów magnetycznych nanospinelu ZnCr2S4 po 50 godzinach mielenia 

(o wielkości krystalitów D = 4,6 nm) przedstawiono w tabeli 16 i na rysunkach 28–30 [198]. 

Dla porównania w tabeli 16 zamieszczono parametry magnetyczne tego spinelu otrzymanego 

w postaci polikrystalicznej [208-213]. 

Na rysunku 28 przedstawiono temperaturową zależność stałoprądowej podatności 

magnetycznej χ oraz jej odwrotności 1/χ mierzonej w polu magnetycznym po uprzednim 

schłodzeniu w polu (FC) i bez wcześniejszego schłodzenia w polu magnetycznym (ZFC). 

Zależności ZFC i χFC maleją ze wzrostem temperatury i obie krzywe χZFC(T) i χFC(T) 

pokrywają się w całym zakresie badanych temperatur, co potwierdza, że nie ma wymiennych 

oddziaływań magnetycznych, w tym frustracji spinowej. Zależność odwrotności podatności 

magnetycznej 1/χZFC od temperatury spełnia prawo Curie-Weissa, ponieważ obserwujemy jej 

liniową zależność od temperatury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 28. Zależność stałoprądowej (dc) podatności magnetycznej χ oraz jej odwrotności 

1/χ mierzonej w trybie ZFC i FC w funkcji temperatury T dla nanokryształów ZnCr2S4. 

Dopasowanie funkcją 1/χ = (T – 0,9)/0,549 (linia prosta) określa temperaturowy zakres 

stosowalności prawa Curie-Weissa. 
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Na rysunku 29 na górnym wykresie przedstawiono zależność zmiennoprądowej (ac) 

składowej rzeczywistej podatności magnetycznej χ oraz jej odwrotności 1/χ w funkcji 

temperatury. Przebieg zależności temperaturowej χ(T) jest zbieżny z przebiegiem 

temperaturowym podatności stałoprądowej χ(T). Dotyczy to też ich odwrotności. W zakresie 

temperatur 10 K – 300 K wartość urojonej zmiennoprądowej podatności magnetycznej χ 

oscyluje wokół zera. Poniżej temperatury 10 K przyjmuje ona wartości ujemne, których 

wartość bezwzględna wzrasta wraz ze spadkiem temperatury. Może to oznaczać, że 

w nanocząstkach ZnCr2S4 straty energii związane z wygenerowaniem podatności 

diamagnetycznej są większe niż straty związane z reorientacją momentów magnetycznych 

jonów chromu w stanie paramagnetycznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 29. Zależność zmiennoprądowej (ac) składowej rzeczywistej podatności 

magnetycznej χ i jej odwrotności 1/χ (wykres górny) oraz składowej urojonej χ (wykres 

dolny) w funkcji temperatury T dla nanokryształów ZnCr2S4. Dopasowanie funkcją  

1/χ’ = (T – 0,9)/0,549 (linia prosta) określa temperaturowy zakres stosowalności prawa 

Curie-Weissa (wykres górny). 
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Badania podatności magnetycznej stałoprądowej (dc) i zmiennoprądowej (ac) wykazały 

w nanospinelu ZnCr2S4 brak oddziaływań nadwymiany dalekiego zasięgu, prawie idealny 

stan paramagnetyczny (rys. 28 i 29) ze słabymi ferromagnetycznymi (FM) oddziaływaniami 

krótkiego zasięgu, na co wskazuje dodatnia wartość paramagnetycznej temperatury Curie-

Weissa, θCW = 0,9 K (Tabela 16).  

Brak oddziaływań nadwymiany dalekiego zasięgu, antyferromagnetycznych (AFM) 

może być przyczyną znacznego obniżenia efektywnego momentu magnetycznego 

nanospinelu (μeff = 2,089 mB/f.u.) w porównaniu do spinelu polikrystalicznego 

μeff = 5,215 mB/f.u. - tabela 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 30. Namagnesowanie mierzone w funkcji pola magnetycznego, w temperaturach  

5 K, 10 K, 20 K, 40 K, 60 K oraz 300 K dla nanokryształów ZnCr2S4. 

 

Rysunek 30 przedstawia izotermy magnetyczne M(H), tj. zależność namagnesowania M 

w funkcji zewnętrznego pola magnetycznego H, zmierzone w temperaturze 5, 10, 20, 40, 60 

i 300 K. Z pomiarów namagnesowania wynika, że kształt izoterm magnetycznych jest 

charakterystyczny dla stanu paramagnetycznego, a zewnętrzne pole magnetyczne 70 kOe jest 

za słabe, żeby ustawić momenty magnetyczne na kierunek pola magnetycznego tak, aby 

próbka osiągnęła stan nasycenia ferromagnetycznego. Namagnesowanie nanospinelu ZnCr2S4 

osiąga wartość około 0,65 (µB/f.u.) w temperaturze 5 K; dla tych samych warunków 
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pomiarowych nie zaobserwowano nasycenia magnetycznego dla spinelu polikrystalicznego 

o rozmiarach ziaren rzędu µm (tabela 16). 

 

Tabela 16.  Parametry magnetyczne nanospinelu ZnCr2S4: wielkość krystalitów (D), stała 

Curie (C), temperatura Néela (TN), paramagnetyczna temperatura Curie-Weissa (θCW), 

efektywny moment magnetyczny (μeff), namagnesowanie zmierzone w temperaturze 5 K w polu 

magnetycznym o natężeniu 70 kOe (M(5K)). Całki nadwymiany dla pierwszej (J1) i drugiej 

strefy koordynacji (J2). Wartości zestawionych parametrów zostały porównane z wartościami 

literaturowymi dla próbki polikrystalicznej [61, 208-213]. 

 
D 

(nm) 

C 

(emuK/mol) 

TN 

(K) 

CW 

(K) 

µeff 

(µB/f.u.) 

M(5 K) 

(µB/f.u.) 

J1 

(K) 

J2 

(K) 

Lit. polikryształy 3,34-3,40 15-15,5 8-18 5,215 0,78 -2,12 0,44 

Dośw. 
[198] 4,6 0,549 - 0,9 2,089 0,65 - - 

 

11.2. Nanospinel ZnCr2Se4 

 

  Wyniki badań właściwości magnetycznych związku ZnCr2Se4 w postaci mono- 

i nanokrystalicznej zostały przedstawione w tabelach 17 i 18 oraz na rysunkach 31 – 33 [199]. 

Przebieg zależności stałoprądowej (dc) podatności magnetycznej χ oraz jej odwrotności 1/χ 

mierzonej w trybie ZFC i FC w funkcji temperatury T (rysunek 31) pokazuje 

antyferromagnetyczne uporządkowanie momentów magnetycznych dla monokryształu (a) 

oraz nanokryształów ZnCr2Se4 po 1 (b) i 3 (c) godzinach mielenia. Obserwuje się również 

zmianę kształtu i rozchodzenia się krzywych χZFC(T) i χFC(T) dla nanocząstek poniżej 

temperatury uporządkowania TN. Paramagnetyczna temperatura Curie-Weissa (θCW), która 

określa charakter oddziaływań magnetycznych krótkiego zasięgu jest dodatnia, co wskazuje 

na ich ferromagnetyczny charakter. Wartość tej temperatury w przypadku monokryształu 

ZnCr2Se4 wynosi 92 K, a dla nanokryształów po 1 oraz 3 godzinach mielenia wynosi 

odpowiednio 25 K oraz 48 K (tabela 17). 

W przypadku nanokryształów ZnCr2Se4, otrzymanych po upływie 5 godzin mielenia 

(rysunek 31d), badania wykazały nieoczekiwanie ferrimagnetyczny charakter oddziaływań 

dalekiego zasięgu, o czym świadczy odchylenie w dół krzywej odwrotności podatności 
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magnetycznej (1/χZFC) od jej części liniowej oraz antyferromagnetyczny charakter 

oddziaływań krótkiego zasięgu, na co wskazuje ujemna wartość paramagnetycznej 

temperatury Curie-Weissa, wynosząca θCW = -201 K (tabela 17).  

  Silne rozchodzenie się krzywych podatności magnetycznej χZFC(T) i χFC(T), 

a w szczególności niezależność od temperatury tej drugiej (rysunek 31d) poniżej temperatury 

zamarzania Tf jest charakterystycznym zachowaniem dla stanu szkła spinowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 31. Zależność stałoprądowej (dc) podatności magnetycznej χ oraz jej odwrotności 

1/χ mierzonej w trybie ZFC i FC w funkcji temperatury T dla: a) monokryształu ZnCr2Se4 

oraz nanokryształów ZnCr2Se4 odpowiednio po 1 (b), 3 (c) oraz 5 (d) godzinach mielenia.  

TN – temperatura Néela, Tf – temperatura zamarzania. Dopasowanie funkcją 1/χ = (T – θ)/C 

(linia prosta) określa temperaturowy zakres stosowalności prawa Curie-Weissa. 

 

Potwierdzeniem obecności szkła spinowego w nanocząstkach po upływie 5 godzin mielenia 

(rysunek 31d) jest również przesunięcie piku zmiennoprądowej (ac) podatności magnetycznej 
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χac w kierunku wyższych częstotliwości (rysunek 32), opisanej przez prawo Vogela-Fulchela 

[199, 214]. Widoczna tutaj zależność χac od częstotliwości jest związana ze zjawiskiem 

magnetycznej frustracji, która wynika z konkurencji oddziaływań wymiennych ferro- 

i antyferromagnetycznych oraz od przypadkowego rozłożenia jonów magnetycznych w sieci 

krystalicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 32. Zmiennoprądowa podatność magnetyczna χac w funkcji temperatury T dla 

nanospinelu ZnCr2Se4, otrzymanego po 5 h mielenia, zmierzona w polu Hac = 2 Oe oraz 

w 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz i 10 kHz. Wstawka wewnątrz rysunku pokazuje w powiększeniu 

temperaturową zależność zmiennoprądowej podatności magnetycznej do 30 K. 

 

  Zmniejszenie wielkości nanocząstek ZnCr2Se4 wpływa w niewielkim stopniu  

na zmianę temperatury przejścia magnetycznego TN, gdyż różnica temperatur Néela dla 

monokryształów i nanokryształów po 1, 3 i 5 godzinach mielenia mieści się w zakresie 2-3 K 

(tabela 17). Natomiast zmniejszenie wielkości krystalitów wpływa silnie zarówno na wartość, 

jak i na znak paramagnetycznej temperatury Curie-Weissa (tabela 17). Ponadto nanokryształy 

otrzymane zarówno po 1, 3 jak i 5 godzinach mielenia mają zdecydowanie wyższe wartości 

efektywnego momentu magnetycznego w porównaniu z jego teoretyczną wartością 

wynoszącą µeff = 5,477 µB/f.u. (dla jonów Cr3+ 3d3). Może to świadczyć o tym, że w badanych 

nanocząstkach spinelowych utworzyły się dipole magnetyczne lub magnetyczna struktura 

klasterowa [199]. Wielkość krystalitów wpływa także na zmianę wartości molowej stałej 
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Curie oraz namagnesowania w temperaturze 2 K; obserwujemy spadek ich wartości wraz ze 

zmniejszaniem się rozmiarów krystalitów (tabela 17). 

 

Tabela 17. Parametry magnetyczne nanospinelu ZnCr2Se4: czas mielenia (t), wielkość 

krystalitów (D), stała Curie (C), temperatura Néela (TN), paramagnetyczna temperatura 

Curie-Weissa (θCW), temperatura zamarzania spinów (Tf) efektywny moment magnetyczny 

(μeff), namagnesowanie zmierzone w temperaturze 2 K w polu magnetycznym o H = 70 kOe 

(M(2K)). Wartości zestawionych parametrów zostały porównane z wartościami dla 

monokryształu ZnCr2Se4 oraz z wartościami literaturowymi dla próbki polikrystalicznej 

[25, 199]. 

t 
(h) 

D 
(nm) 

C 
(emu K/mol) 

TN (K) 
ΘCW 

(K) 
μeff 

(μB/f.u.) 
M(2K) 

(μB/f.u.) 

[25] polikryształy 4,082 21 90 5,714 6,0 

- monokryształ 3,377 18 92 5,197 5,125 

1 25 8,841 20 25 8,409 4,328 

3 2,5 5,273 20 48 6,494 3,401 

5 2 4,611 Tf = 20 K -201 6,073 2,358 

 

Na rysunku 33a-d przedstawiono zależność namagnesowania od wartości przyłożonego 

pola magnetycznego dla monokryształu oraz nanokryształów ZnCr2Se4 po 1, 3 i 5 godzinach 

mielenia. Z danych przedstawionych w tabeli 17 oraz kształtu izoterm wynika, że wraz  

ze zmniejszeniem wielkości krystalitów namagnesowanie mierzone w temperaturze 2 K  

w polu magnetycznym o wartości 70 kOe zmniejsza się z wartości 5,125 μB/f.u.  

(dla monokryształu) do wartości 2,358 μB/f.u. dla nanokryształów ZnCr2Se4 po 5 godzinach 

mielenia, a izotermy magnetyczne oddalają się od stanu nasycenia.  

  Na izotermach magnetycznych w temperaturze 2 K oraz w polu magnetycznym 

10 kOe są widoczne punkty przegięcia, charakterystyczne dla pierwszego pola krytycznego, 

związanego z przejściem uporządkowania momentów magnetycznych ze struktury spirali 

prostej do struktury stożkowej (proces ten został opisany w literaturowej części pracy, 

rozdział 4.2). Wraz ze wzrostem czasu mielenia obserwuje się przesunięcie pierwszego pola 
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krytycznego w kierunku niższych pól (rysunek 33a-c), natomiast dla próbki po 5 godzinach 

mielenia (rysunek 33d) - jego zanik. Drugiego pola krytycznego, związanego z przejściem od 

struktury stożkowej do ferromagnetycznego uporządkowania momentów magnetycznych nie 

zaobserwowano dla żadnej z badanych próbek w polu magnetycznym do wartości 70 kOe, 

pomimo tego, że zwykle jest on dostrzegany w polu magnetycznym o wartości 65 kOe, gdy 

izoterma magnetyczna osiąga nasycenie [199]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 33. Namagnesowanie M w funkcji pola magnetycznego H mierzone w 2, 10, 20, 40, 

60 i 300 K dla monokryształu ZnCr2Se4 (a) oraz nanokryształów ZnCr2Se4 po 1 (b), 3 (c)  

i 5 (d) godzinach mielenia.  
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W tabeli 18 przedstawiono obliczone wartości całek nadwymiany dla pierwszej (J1) 

i drugiej (J2) strefy koordynacyjnej. Można zauważyć, że wielkość krystalitów wpływa 

również na zmianę ich wartości. Całka (J1) reprezentuje oddziaływanie antyferromagnetyczne 

dalekiego zasięgu, podczas gdy całka (J2) reprezentuje oddziaływanie ferromagnetyczne 

krótkiego zasięgu. W przypadku związku ZnCr2Se4 w postaci monokrystalicznej oraz 

nanokrystalicznej (po 1 i 3 godzinach mielenia), całka nadwymiany dla pierwszej sfery 

koordynacyjnej (J1) ma znak ujemny i przyjmuje mniejsze wartości dla nanokryształów. 

Z kolei całka nadwymiany dla drugiej sfery koordynacyjnej (J2) ma znak dodatni, również jej 

wartości dla nanokryształów są mniejsze niż dla monokryształu.  

W przypadku nanokryształów o najmniejszej wielkości ziaren (D = 2 nm), czyli 

uzyskanych po 5 godzinach mielenia zaobserwowano strukturę szkła spinowego 

o temperaturze zamarzania Tf = 20 K (tabela 17).  

 

Tabela 18.  Parametry magnetyczne nanospinelu ZnCr2Se4: czas mielenia (t), wielkość 

krystalitów (D), całki nadwymiany dla pierwszej (J1), drugiej strefy koordynacji (J2) oraz 

stała wymiany szkła spinowego (JSG). Wartości zestawionych parametrów zostały porównane 

z wartościami literaturowymi zawartymi w pracy [25, 199]. 

 

t 
(h) 

D 
(nm) 

J1 
(K) 

J2 
(K) 

[25] polikryształy -1,65 1,28 

- monokryształ -1,17 1,22 

1 25 -2,58 0,71 

3 2,5 -2,20 0,90 

5 2 JSG = 33,3 K - 

 

Znając temperaturę zamarzania Tf z eksperymentu można oszacować całkę wymiany 

JSG szkła spinowego dla badanego układu, wykorzystując w tym celu losowy model energii  

zawierający N oddziałujących spinów Isinga z losowo sprzężonymi p-spinami  

o nieskończonym zakresie oddziaływania. Oddziaływania te mają rozkład Gaussa, które 

odpowiednio przeskalowane za pomocą N i p pozwalają uzyskać sensowną granicę, ponieważ 

N i p mają tendencję ucieczki do nieskończoności. Uproszczenie pojawia się dla p  , 
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ponieważ poziomy energetyczne stają się niezależne od zmiennych losowych. W rezultacie 

energia swobodna F jest niezależna od temperatury dla T  Tf,  a dla T  Tf  zmienia 

 się temperaturą zgodnie z zależnością: 

 

                                               









T
JTNF SG

4
2ln

2

                                                   (33) 

 

Różniczkując obustronnie równanie (33) względem temperatury otrzymujemy wyrażenie na 

całkę JSG postaci: 

 

            2ln4fSC TJ                                                     (34)

  

która dla badanego nanomateriału wynosi JSG = 33,3 K (tabela 18). JSG jest znacząco większa 

od J1 i J2, ponieważ obejmuje obszar sprzężenia o nieskończonym zakresie oddziaływania. 

 

11.2.1. Badanie ciepła właściwego nanospinelu ZnCr2Se4 

 

  Badania ciepła właściwego dostarczają wiele cennych informacji o strukturze 

i magnetyzmie spineli. Ujawniają zarówno zmiany struktury krystalicznej, jak również 

magnetycznej. Niezwykle ciekawym było wyjaśnienie wpływu zmniejszenia do skali 

nanometrycznej rozmiarów krystalitów spinelu ZnCr2Se4 na występujące w tym związku 

przejścia fazowe, związane ze zmianą symetrii sieci krystalicznej oraz uporządkowania 

magnetycznego [199]. 

Badanie ciepła właściwego było wykonane przy użyciu wielofunkcyjnego układu 

pomiarowego Quantum Design Physical Properties Measurement System (QD-PPMS) 

(Quantum Design, San Diego, CA, USA). Pomiary przeprowadzono w Śląskim 

Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UŚ w Chorzowie 

(SMCEBI). 

Na rysunku 34a przedstawiono zależność ciepła właściwego mierzonego w funkcji  

temperatury (w zakresie do 40 K) dla monokryształu ZnCr2Se4, natomiast rysunek 34b 

przedstawia analogiczną zależność dla nanokryształów o wielkości krystalitów D = 2 nm, 

zmierzoną w zakresie temperatur do 300 K [199].  
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Pomiary zależności temperaturowej ciepła właściwego bez udziału pola magnetycznego 

ujawniły na krzywej C(T) dla monokryształu ZnCr2Se4, w pobliżu temperatury przejścia 

magnetycznego TN = 18 K, wyraźny pik w kształcie litery lambda λ potwierdzający istnienie 

magnetycznego przejścia fazowego, udokumentowanego w pomiarach magnetycznych 

prezentowanych wcześniej (rysunek 34a). Pik ten nie występuje na krzywej ciepła 

właściwego dla nanokryształów (rysunek 34b), co sugeruje, że zmniejszenie rozmiaru cząstek 

spinelu do nanoskali powoduje zanik przejścia strukturalnego I rodzaju oraz że dla tak małych 

nanocząstek nie występuje uporządkowanie magnetyczne dalekiego zasięgu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 34. Temperaturowa zależność ciepła właściwego C w funkcji temperatury T 

w zerowym polu magnetycznym dla: a) monokryształu ZnCr2Se4, b) dla nanokryształów 

ZnCr2Se4 po 5 h mielenia, D = 2 nm. Wstawka na rysunku 34b – wykres przedstawia 

zależność N/n od Cn/Cb, gdzie N – liczba atomów na powierzchni, n – całkowita liczba 

atomów, Cn – ciepło właściwe zmierzone dla nanokryształów ZnCr2Se4, Cb – ciepło właściwe 

zmierzone dla monokryształu ZnCr2Se4. Czarna krzywa oznacza dopasowanie Debey’a. 

 

  Na ciepło właściwe mierzone pod stałym ciśnieniem składa się ciepło pochodzące od 

drgań sieci (fononów), jak i ciepło wynikające ze spinowych stopni swobody [199].  

W zakresie temperatur T > TN ciepło właściwe jest zwykle wyrażane przez udział 

fononów, co wyraża zależność:  
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                                                       C(T) = βT3                                                              (35) 

 

gdzie: β – parametr dopasowania.  

 

Ze względu na występowanie fluktuacji spinowych, modyfikujących wkład sieci krystalicznej 

w ciepło właściwe, w przypadku monokryształu ZnCr2Se4, zależność C(T) ~ T3 jest 

ograniczona tylko do wąskiego zakresu temperatur TN < T < 28 K (gdzie wartość β wynosi 

0,00045 J/mol K4).   

Dopasowanie funkcji C(T) do danych doświadczalnych ciepła właściwego pozwoliło na 

wyznaczenie wartości temperatury Debye’a, dla monokryształu ZnCr2Se4, biorąc pod uwagę 

liczbę atomów w cząsteczce N = 7 oraz wykorzystując zależność:  

 

                                                     β = N(12/5)π4RθD                                                    (36) 

 

gdzie R - jest uniwersalną stałą gazową, a D – jest temperaturą Debye’a. Określona w ten 

sposób wartość temperatury Debye’a dla monokryształu ZnCr2Se4 jest równa w przybliżeniu 

θD ≈ 311 K. 

 

  Dla danych C(T) zebranych dla nanokryształów ZnCr2Se4 również w szerokim 

zakresie temperatur dopasowano model Debye'a przy założeniu, że fluktuacje spinowe są 

zaniedbywalne w przypadku nanocząstek, co zostało pokazane na rysunku 34b. Oszacowane 

parametry dopasowania dla nanospinelu ZnCr2Se4 są następujące: temperatura Debye'a 

θD ≈ 290 K oraz liczba atomów N ≈ 8,38. Liczba atomów jest większa od wartości 7, czyli 

wartości odpowiadającej liczbie atomów w cząsteczce spinelu ZnCr2Se4; może to wynikać 

z tego, że ciepło właściwe nanocząstek jest większe, niż ma to miejsce w przypadku 

monokryształów [199, 214]. 

  Wykres wewnątrz na rysunku 34b przedstawia zależność N/n od Cn/Cb, gdzie  

N – liczba atomów na powierzchni, n – całkowita liczba atomów, Cn – ciepło właściwie 

mierzone dla nanokryształów ZnCr2Se4 oraz Cb – ciepło właściwe mierzone dla 

monokryształu [199]. 

Z obliczeń wynika, iż 32% całkowitej ilości atomów znajduje się na powierzchni, co 

wyraźnie potwierdza, że próbka została zmielona do wielkości kilku nanometrów.  
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11.3. Nanospinel CuCr2S4 otrzymany na drodze mechanicznej syntezy z pierwiastków 

  Wyniki pomiarów podatności magnetycznej stałoprądowej (dc) mierzonej w trybie 

ZFC i FC i zmiennoprądowej (ac), jak również pomiary namagnesowania nanocząstek 

spinelu CuCr2S4, który otrzymano na drodze mechanicznej syntezy z pierwiastków (80 godzin 

mielenia, wielkość nanokrystalitów D = 2,8 nm) zaprezentowano w tabeli 19 oraz na 

rysunkach  35–36 [200]. 

Z badań podatności magnetycznej stałoprądowej mierzonej w trybie ZFC i FC oraz 

zmiennoprądowej nanokryształów CuCr2S4 wynika, że zmniejszenie wielkości krystalitów  

do nanoskali powoduje przekształcenie oddziaływań dalekiego zasięgu z ferromagnetycznych 

o temperaturze TC = 420 K [200] w antyferromagnetyczne o temperaturze TN = 30 K. 

Jednocześnie następuje osłabienie ferromagnetycznych oddziaływań krótkiego zasięgu, 

o czym świadczy obniżenie temperatury Curie-Weissa z CW = 390 K [200] do wartości 

CW = 198 K. Następuje również obniżenie wartości molowej stałej Curie oraz wartości 

magnetycznego momentu efektywnego (tabela 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 35. Temperaturowa zależność stałoprądowej podatności magnetycznej  mierzonej 

w polu Hdc = 100 Oe i w trybie ZFC i FC dla nanokryształów CuCr2S4. Wstawka wewnątrz - 

temperaturowa zależność składowej rzeczywistej podatności magnetycznej zmiennoprądowej 

 oraz jej odwrotności 1/ mierzonej w polu Hac = 10 Oe o częstotliwości f = 120 Hz. 

Dopasowanie funkcją 1/ = (T – 198)/1,55 (linia prosta) określa temperaturowy zakres 

stosowalności prawa Curie-Weissa. 
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Tabela 19. Parametry magnetyczne nanospinelu CuCr2S4 otrzymanego na drodze 

mechanicznej syntezy z pierwiastków: stała Curie (C), temperatura Curie (TC), temperatura 

Néela (TN), paramagnetyczna temperatura Curie-Weissa (θCW), efektywny moment 

magnetyczny (μeff), wartość pola koercji (Hc), remanencja (Mr), oraz całki nadwymiany dla 

pierwszej (J1) i drugiej (J2) strefy koordynacyjnej w porównaniu z wartościami literaturowymi 

dla próbki polikrystalicznej [200]. 

 

 
C 

(emuK/mol) 

TC, TN  

(K) 

ΘCW 

(K) 

μeff 

(μB/f.u.) 

Hc 

(T) 

Mr 

(μB/f.u.) 
J1 

(K) 

J2 

(K) 

Lit.  2,421 TC = 420 390 4,40 - - 69,5 -7,25 

Dośw. 

[200] 
1,555 TN = 30 198 3,53 0,022 0,026 -1,20 2,40 

 

Warto zauważyć, że całki nadwymiany dla pierwszej (J1) oraz drugiej (J2) strefy 

koordynacyjnej w przypadku nanospinelu CuCr2S4 mają przeciwne znaki niż ma to miejsce 

dla tego związku o postaci polikrystalicznej (tabela 19). Ujemna wartość całki nadwymiany 

dla pierwszej strefy koordynacji J1 jest dodatkowym potwierdzeniem 

antyferromagnetycznego charakteru oddziaływań magnetycznych dalekiego zasięgu.  

Z kolei dodatnia wartość całki nadwymiany dla drugiej strefy koordynacji J2 sugeruje 

pojawienie się silnej składowej ferromagnetycznej, która znajduje również odzwierciedlenie 

w dodatniej wartości paramagnetycznej temperatury Curie-Weissa, równej θCW = 198 K  

(tabela 19, wstawka na rysunku 35), będącej miarą magnetycznych oddziaływań krótkiego 

zasięgu, które w przypadku nanospinelu CuCr2S4 są oddziaływaniami ferromagnetycznymi. 

  Na rysunku 36 przedstawiającym zależność namagnesowania od wartości przyłożonego 

pola magnetycznego, zaobserwowano w niskich temperaturach występowanie histerezy 

magnetycznej. W temperaturze 10 K obserwuje się pętlę histerezy magnetycznej 

o stosunkowo niskiej wartości pola koercji (Hc ∼0,022 T) oraz remanencji (Mr ∼0,026 μB/f.u.). 

Zarówno pętla histerezy magnetycznej obserwowana w 10 K, jak i pętle histerezy 

obserwowane w wyższych temperaturach nie ulegają nasyceniu w polu magnetycznym 

o wartości 1 T.  
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Rysunek 36. Zależność namagnesowania M od pola magnetycznego H dla nanokryształów 

CuCr2S4 mierzonego w 10, 50, 77 i 300 K. Wstawka wewnątrz jest powiększeniem początku 

układu współrzędnych, na którym można zaobserwować pętlę histerezy w 10 K. 

 

Antyferromagnetyczny charakter oddziaływań dalekiego zasięgu oraz 

ferromagnetyczny charakter oddziaływań krótkiego zasięgu mogą być przyczyną 

oddziaływań powodujących występowanie frustracji spinowej w tym nanospinelu. W tym 

celu do wyjaśnienia tego zagadnienia wykorzystano wyższe harmoniczne, które  

są użytecznym narzędziem do badania magnetycznych przejść fazowych, a także frustracji 

spinowej związanej z oscylacjami wokół temperatury przejścia magnetycznego lub poniżej 

temperatury zamarzania spinów. 

  Na rysunkach 37 i 38 [200] pokazano składowe podatności magnetycznej (ac) 

rzeczywistą (χ) i urojoną (χ) (od pierwszej do piątej harmonicznej) w funkcji temperatury 

dla nanospinelu CuCr2S4. Podatność statyczna (dc) oraz rzeczywista pierwsza harmoniczna 

podatności magnetycznej (ac) jest porównywalna co do wartości i zależności od temperatury 

(por. rysunki 35 i 37). Natomiast urojona pierwsza harmoniczna (ac) podatności 

magnetycznej wskazuje na straty energii, które zwykle są związane z ruchem ścian 

domenowych lub z rotacją wektora magnetyzacji w obrębie domeny.  
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Wszystkie harmoniczne χ i χ mają wspólne maksimum lub minimum wokół temperatury 

Néela TN i ich znak, dodatni lub ujemny, jest identyczny aż do piątej harmonicznej. Oznacza 

to, że antyferromagnetyczne uporządkowanie momentów magnetycznych oraz związane  

z tym straty energii, obejmują najbliższych sąsiadów w pierwszej, drugiej i dalszych sferach 

koordynacji. Taki charakter uporządkowania jest spowodowany głównie oddziaływaniami 

nadwymiany Crn+-S2--Crm+ oraz Crm+-S2--S2-Crn+, zachodzącymi między magnetycznymi 

jonami chromu, w których pośredniczy niemagnetyczny jon siarki. W przypadku piątej 

harmonicznej składowa rzeczywista χ jest ujemna, a urojona χ – dodatnia w otoczeniu TN 

(rysunki 37 i 38), co sugeruje frustrację spinową między wybranym jonem Cr a jonami Cr 

znajdującymi się w  dalszych strefach koordynacyjnych. 

 

 

Rysunek 37. Składowe rzeczywiste 
podatności magnetycznej  od 1 do  
5 harmonicznej w funkcji temperatury 
T dla nanokryształów CuCr2S4, w 
polu magnetycznym Hac = 10 Oe  
i  częstotliwości f = 120 Hz. 
Czarne krzywe przedstawiają 
aproksymację funkcją wielomianową. 

Rysunek 38. Składowe urojone podatności 
magnetycznej  od 1 do 5 harmonicznej w 
funkcji temperatury T dla nanokryształów 
CuCr2S4, w polu magnetycznym 
Hac = 10 Oe i częstotliwości f = 120 Hz.   
Czarne krzywe przedstawiają 
aproksymację funkcją wielomianową. 
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11.4. Nanospinel CuCr2S4 otrzymany na drodze mechanicznej syntezy z siarczków 

 

Wyniki badań magnetycznych nanspinelu CuCr2S4, który otrzymano metodą 

mechanicznej syntezy (po 50 godzinach mielenia siarczków CuS i Cr2S3, wielkość krystalitów 

D = 3,3 nm) przedstawiono w tabeli 20 oraz na rysunkach 39 i 40 [201].  

 

Tabela 20. Parametry magnetyczne nanospinelu CuCr2S4 otrzymanego na drodze 

mechanicznej syntezy z siarczków CuS i Cr2S3: stała Curie (C), temperatura Curie (TC), 

temperatura Néela (TN), paramagnetyczna temperatura Curie-Weissa (θCW), efektywny 

moment magnetyczny (μeff), wartość pola koercji (Hc), remanencja (Mr) oraz namagnesowanie 

określone dla nanospinelu metodą DFT (Ms). Dla porównania w tabeli zamieszczono dane 

magnetyczne dla polikrystalicznego CuCr2S4 [201]. 

  

Wykonane badania pokazują, że wraz ze zmniejszeniem wielkości krystalitów, 

oddziaływania ferromagnetyczne dalekiego zasięgu o temperaturze Curie TC = 420 K 

przekształcają się w oddziaływania antyferromagnetyczne o temperaturze Nèela TN = 40 K, 

powodując znaczny spadek efektywnego momentu magnetycznego z wartości 4,40 µB/f.u.  

do 1,934 µB/f.u. (tabela 20). Równocześnie osłabieniu ulegają ferromagnetyczne 

oddziaływania krótkiego zasięgu o czym świadczy obniżenie paramagnetycznej temperatury 

Curie-Weissa (CW) z 390 K do 258 K (tabela 20). Sprzężenie antyferromagnetyczne 

momentów magnetycznych zlokalizowanych na jonach chromu zachodzi głównie  

przez oddziaływania nadwymiany typu Crn+-S2--Crm+ oraz Crm+-S2--S2--Crn+.  

Osłabienie ferromagnetycznych oddziaływań nadwymiany krótkiego zasięgu nie prowadzi  

do konkurencji między oddziaływaniami antyferromagnetycznymi (AFM)  

i ferromagnetycznymi (FM). Widocznym rezultatem jest brak frustracji charakterystycznej 

dla szkła spinowego (rysunek 39). 

 

 C 
(emu K/mol) 

TC, TN  
(K) 

ΘCW 

(K) 
μeff 

(μB/f.u.) 

HC 
(T) 

Mr 
(μB/f.u.) 

Ms 
(μB/f.u.) 

Lit. 

[201] 
2,421 TC = 420 390 4,40 - - 4,79 

Dośw. 

[201] 
0,468 TN = 40 258 1,934 0,026 0,09 5,12 
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Rysunek 39. Temperaturowa zależność stałoprądowej podatności magnetycznej  mierzonej 

w polu Hdc = 100 Oe i w trybie ZFC i FC dla nanokryształów CuCr2S4. TN i Tb – odpowiednio 

temperatura Néela i blokowania. Wstawka wewnątrz - temperaturowa zależność składowej 

rzeczywistej podatności magnetycznej zmiennoprądowej  oraz jej odwrotności 1/ 

mierzonej w polu Hac = 10 Oe o częstotliwości f = 120 Hz. Dopasowanie funkcją  

1/ = (T – 258)/0,47 (linia prosta) określa temperaturowy zakres stosowalności prawa  

Curie-Weissa. 

 

Z kształtu krzywych izoterm magnetycznych wynika, że rozdrobnienie prowadzi do zaniku 

stanu nasycenia charakterystycznego dla poli- i monokryształów (rysunek 40).  

W niskich temperaturach występuje pętla histerezy o bardzo małej wartości pola koercji 

(0,026 T) oraz pozostałości magnetycznej (0,09 µB/f.u.), która świadczy  

o ferromagnetycznym uporządkowaniu klasterowym (rysunek 40). Powyższe wyniki 

pokazują, że nie obserwuje się zjawiska zamarzania spinów, ponieważ podatność 

magnetyczna mierzona w trybie ZFC szybko opada poniżej piku podatności TN (rysunek 40), 

a podatność mierzona w trybie FC powinna być prawie stała poniżej temperatury zamarzania. 

Wzrost nasycenia magnetyzacji do wartości Ms = 5,12 μB/f.u. (tabela 20), wyprowadzony  

z obliczeń DFT, może być związany z przejściem ferromagnetyk ⟶ antyferromagnetyk  
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oraz hoppingiem elektronów t2g w paśmie mieszanej wartościowości [Cr3+,Cr2+].  

Przeskok ten może być realizowany od jonu Cr3+ w konfiguracji wysokospinowej )( 3
2gt   

do jonu Cr2+ w konfiguracji niskospinowej )( 4
2gt , w której dwa elektrony zajmujące ten sam 

orbital muszą mieć spiny antyrównoległe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 40. Zależność namagnesowania (M) od pola magnetycznego (H) dla nanokryształów 

CuCr2S4 mierzona w temperaturze 10 K, 50 K, 77 K oraz 300 K. Wykres wewnątrz - 

powiększenie na którym można zaobserwować pętle histerezy w 10 K. 

Innym wyjaśnieniem zaobserwowanych właściwości magnetycznych nanospinelu 

CuCr2S4 może być superparamagnetyzm związany ze zmniejszaniem się ziaren próbki do 

skali nanometrycznej. W wyniku tego procesu wielodomenowa struktura ferromagnetyczna 

rozpada się na jednodomenowe cząstki, a jej namagnesowanie staje się jednym wielkim 

momentem magnetycznym. Jedną z cech superparamagnetyzmu jest histereza z zerowym 

polem koercji i zerową remanencją, będąca konsekwencją stabilnego namagnesowania 

jednodomenowej cząstki, a temperatura, w której sytuacja ta ma miejsce nazywa się 

temperaturą blokowania Tb (rysunek 39). 
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  W przypadku nanospinelu CuCr2S4 otrzymanego metodą mechanicznej syntezy 

z siarczków, przebieg wyższych harmonicznych podatności magnetycznej (ac) jest zbliżony 

do zachowania jakie zaobserwowano dla nanospinelu CuCr2S4 otrzymanego w wyniku 

mechanicznej syntezy z pierwiastków.  

Na rysunkach  41 i 42 pokazano składowe podatności magnetycznej (ac) rzeczywistą 

(χ) i urojoną (χ) (od pierwszej do piątej harmonicznej) w funkcji temperatury dla 

nanospinelu CuCr2S4 otrzymanego metodą mechanicznej syntezy z siarczków.  
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Rysunek  41. Składowe rzeczywiste 

podatności magnetycznej   

od 1 do 5 harmonicznej w funkcji 

temperatury T dla nanokryształów 

CuCr2S4, w polu magnetycznym 

Hac = 10 Oe, i  częstotliwości  

f = 120 Hz.  

Rysunek 42. Składowe urojone 

podatności magnetycznej  od 1 do 5 

harmonicznej w funkcji temperatury  

T dla nanokryształów CuCr2S4,  

w  polu magnetycznym Hac = 10 Oe  

i częstotliwości f = 120 Hz.   
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Podatność magnetyczna stałoprądowa (dc) oraz rzeczywista pierwsza harmoniczna 

podatności magnetycznej (ac)  są porównywalne co do wartości i zależności temperaturowej 

(rys. 41 i 42). Harmoniczne χ i χ mają wspólne minimum lub maksimum wokół temperatury 

Néela TN, a ich znak, dodatni lub ujemny, jest identyczny aż do czwartej harmonicznej 

włącznie. W przypadku piątej harmonicznej składowa rzeczywista χ jest ujemna, a urojona χ 

jest dodatnia, co wskazuje na frustrację spinową między danym jonem Cr a jonami Cr 

znajdującymi się w dalszych strefach koordynacyjnych 

 

11.4.1. Wyznaczanie parametrów magnetycznych metodą DFT nanospinelu CuCr2S4 

  Na rysunku 43 przedstawiono całkowitą gęstość stanów (DOS) obliczoną 

z wykorzystaniem teorii funkcjonału gęstości (DFT) dla badanego nanospinelu CuCr2S4 

[201]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 43. Całkowita gęstość stanów (DOS): dla bazowej komórki elementarnej spinelu 

CuCr2S4 (czarna pogrubiona linia) oraz: struktury w której jeden z atomów Cu został 

zastąpiony atomem Cr (czerwona linia),  struktury w której jeden z atomów Cu zastąpiono 

atomem S (zielona linia), struktury w której jeden z atomów S zastąpiono atomem Cr 

(niebieska linia). Wykres wewnętrzny przedstawia w powiększeniu obszar w pobliżu poziomu 

Fermiego.  



 96 

Czarna pogrubiona linia oznacza obliczenia wykonane dla spinelu podstawowego, czerwona 

linia obrazuje obliczenia dla struktury, w której jeden z atomów miedzi został zamieniony 

z atomem chromu, zielona linia reprezentuje obliczenia dla struktury, w której jeden  

z atomów miedzi jest zamieniony z atomem siarki oraz niebieska – struktura, gdzie jeden  

z atomów siarki zamieniono z atomem chromu. Wstawka na rysunku 43 zawiera 

powiększenie otrzymanych wyników w pobliżu poziomu Fermiego. 

Struktura niezaburzonej komórki elementarnej wykazuje przerwę energetyczną 

o szerokości około 0,8 eV widoczną w jednym kanale spinowym tuż powyżej (~ 0,5 eV) 

poziomu Fermiego. W drugim kanale spinowym w pobliżu poziomu Fermiego tworzy się 

również pseudo-przerwa wzbroniona w kształcie litery V z niewielką resztkową gęstością 

stanów w pobliżu poziomu Fermiego (~ 0,2 eV). Sugeruje to, że czysty CuCr2S4 powinien 

wykazywać charakter metaliczny, ale ciśnienie lub substytucja chemiczna mogą przesunąć 

pasma i utworzyć związek o charakterze półmetalicznym. Efekt podstawienia jest najbardziej 

znaczący, jeśli atom chromu zostanie zamieniony na atom siarki. Żadna z rozważanych 

struktur jednak nie wykazuje (bez wpływu ciśnienia dla eksperymentalnych parametrów 

sieciowych) przerwy energetycznej na poziomie Fermiego, stąd wnioskujemy, że wszystkie  

te struktury mają normalnie charakter metaliczny. Domieszkowanie mogłoby przesunąć 

pasma, ale zwiększyłoby oczywiście nieporządek atomów w sieci krystalicznej, tym samym 

powstanie przerwy energetycznej byłoby jeszcze mniej prawdopodobne. Struktura pasma 

poniżej poziomu Fermiego aż do ~9 eV jest głównie utworzona przez elektrony 3d chromu  

i miedzi oraz  elektrony 3p siarki. Ostry pik w pobliżu 12 eV pochodzi ze stanów 3s siarki. 

Momenty magnetyczne zlokalizowane są tylko na atomach chromu, a ich wartość w sferach 

muffin-tin wynosi około 2,56 μB, co odpowiada wartości 5,12 μB przypadającej na cząsteczkę  

(tabela 20). Kiedy jeden atom chromu zostanie zamieniony z jednym atomem siarki,  

to moment magnetyczny na pozostałych trzech atomach chromu spada do 2,22 μB (na atom 

Cr), podczas gdy atom chromu występujący w pozycji atomu siarki ma moment magnetyczny 

2,6 μB. Z drugiej strony, jeśli atomy chromu zostaną zamienione z atomami miedzi,  

to pozostałe atomy chromu nadal mają moment magnetyczny równy 2,56 μB, podczas gdy 

atom chromu w pozycji atomu miedzi wykazuje moment magnetyczny równy 2,79 μB. Kiedy 

miedź jest zamieniana z siarką, to wszystkie momenty zlokalizowane na atomach chromu 

spadają do wartości 2,4 μB. 
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11.4.2. Obliczenia całek wymiany dla nanospinelu CuCr2S4 

W badanych spinelach, które w pozycjach tetraedrycznych zawierają jony cynku, 

uporządkowanie momentów magnetycznych jest wynikiem wyłącznie oddziaływań 

nadwymiany, wówczas do opisu oddziaływań magnetycznych stosuje się dwie całki wymiany 

J1 i J2 - odpowiednio dla pierwszej i drugiej strefy koordynacyjnej (tabela 19).  

  W przypadku związków zawierających w położeniach tetraedrycznych jony miedzi 

obok oddziaływań nadwymiany istotną rolę odgrywają również oddziaływania podwójnej 

wymiany [201]. W celu określenia wkładu tych oddziaływań do sumarycznych oddziaływań 

magnetycznych w związku CuCr2S4 zastosowano procedurę obliczania całek wymiany 

opisaną w rozdziale 10.3 niniejszej pracy. Wyniki obliczeń całek nadwymiany i wymiany 

podwójnej dla związku CuCr2S4 w postaci poli - i nanokrystalicznej zestawiono w tabeli 21. 

W obliczeniach tych przyjęto następujące wartości: wyznaczone metodą DFT 

namagnesowanie nasycenia Ms = 5,12 µB/f.u. (tabela 20); spiny: S2 = 1 dla jonu Cr2+ 

o konfiguracji niskospinowej (3d4), S3 = 3/2 dla jonu Cr3+ (3d3) oraz S4 = 1 dla jonu Cr4+ 

(3d2), a także współczynniki Landé’a: g2 = 2,0 dla jonu Cr2+, g3 = 1,97 dla jonu Cr3+ oraz 

g4 = 1,86 dla jonu Cr4+.  

 

Tabela 21. Wartości całek wymiany nanospinelu CuCr2S4 pochodzące od mechanizmu 

nadwymiany i podwójnej wymiany, gdzie: X – stan mieszany spinów spowodowany 

obecnością jonów chromu (Cr3+, Cr4+ lub Cr2+),  θse – wkład mechanizmu nadwymiany do 

wartości doświadczalnej paramagnetycznej temperatury Curie-Weissa θCW, θde – wkład 

mechanizmu podwójnej wymiany do θCW, B – całka przeskoku dla pierwszej i drugiej strefy 

koordynacyjnej, Wd – energia pasma mieszanej wartościowości jonów (Cr3+, Cr4+) lub  

(Cr3+, Cr2+), Jaa, Jab, baa, bab, aa
effJ , ab

effJ  są odpowiednio całkami nadwymiany, wymiany 

podwójnej oraz całkami efektywnymi dla pierwszych dwóch stref koordynacyjnych.   

W pierwszym rzędzie dla porównania są dane literaturowe dla próbki polikrystalicznej 

CuCr2Se4 [201]. 
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(Cr2+) 
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x4 

(Cr4+) 
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(K) 
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(K) 
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(K) 
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(eV) 

Jaa 

(K) 

Jab 

(K) 

baa 

(K) 

bab 

(K) 

aa
effJ  

(K) 

ab
effJ  

(K) 

- 0,49 0,51 2,823 90 300 2551 0,44 69,5 -7,25 193,26 38,65 465,3 -67,68 

0,41 0,59 - 3,033 97 161 1317 0,23 -4,38 1,81 99,77 19,95 -2,15 31,37 
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  Poszczególne wkłady do doświadczalnej paramagnetycznej temperatury Curie-Weissa 

θCW = 390 K uzyskane z wysokotemperaturowego rozwinięcia podatności magnetycznej dla 

polikryształów CuCr2S4 wynoszą: wkład θse = 90 K (pochodzący od oddziaływań 

nadwymiany) oraz wkład θde = 300 K (pochodzący od wymiany podwójnej). Uzyskane wyniki 

wskazują, że w tym przypadku rolę dominującą pełni mechanizm wymiany podwójnej, który 

składa się z dwóch etapów zachodzących równocześnie: przeniesienia elektronu z kationu 

Cr3+ do anionu S2- oraz przeniesienia elektronu z anionu S2- do kationu Cr4+  

(Cr3+  S2- Cr4+). Mechanizm ten jest charakterystyczny dla związku CuCr2S4 wykazującego 

przewodnictwo metaliczne typu p. 

  Określenie sumarycznej całki przeskoku dla pierwszej i drugiej strefy koordynacyjnej 

B = 2551 K, pozwoliło oszacować szerokość pasma 3d t2g (Wd = 0,44 eV), odpowiadającej  

mieszanej wartościowości jonów Cr3+  Cr4+, co jest charakterystyczne dla ferromagnetyków 

i przewodników metalicznych typu p (tabela 21). Uporządkowanie ferromagnetyczne jest 

widoczne zarówno w dużej dodatniej wartości całek nadwymiany, wymiany podwójnej oraz 

efektywnej dla pierwszej strefy koordynacji Jaa = 69,5 K, baa = 193,26 K,  aa
effJ  = 465,3 K,  

jak i w małych bądź ujemnych wartościach całek dla drugiej strefy koordynacji tj:  

Jab = -7,25 K, bab = 38,65 K oraz ab
effJ  = -67,68 K (tabela 21).  

W przypadku nanospinelu CuCr2S4 wkład pochodzący od oddziaływań wymiany 

podwójnej θde = 161 K w paramagnetyczną temperaturę Curie-Weissa równą θCW = 258 K jest 

dużo mniejszy w porównaniu do związku polikrystalicznego. Zmienia się również charakter 

oddziaływań magnetycznych dalekiego zasięgu na antyferromagnetyczne. Uporządkowanie 

antyferromagnetyczne widoczne jest w ujemnych wartościach całek nadwymiany 

oraz efektywnej (Jaa = -4,38 K, aa
effJ  = -2,15 K) dla pierwszej strefy koordynacyjnej oraz  

w dodatnich wartościach tych całek (Jab = 1,81 K, ab
effJ  = 31,37 K) dla drugiej strefy 

koordynacyjnej. Z kolei całki wymiany podwójnej odpowiadające za wkład 6 oraz 36 

najbliższych sąsiadów mają wartości dodatnie  tj. baa = 99,77 K oraz bab = 19,95 K. Wartość 

sumarycznej całki przeskoku B dla nanocząstek spinelu CuCr2S4 jest mniejsza niż dla próbki 

polikrystalicznej, co wynika ze zmniejszenia szerokości pasma 3d t2g mieszanej 

wartościowości jonów Cr3+  Cr2+ (por. B = 1317 K i Wd = 0,23 eV w tabeli 21). Zwężenie 

tego pasma jest konsekwencją zmniejszenia ziaren do skali nanometrycznej. Innym skutkiem 

tego procesu jest uporządkowanie antyferromagnetyczne (tabela 20) i półprzewodnikowy 

transport nośników prądu typu n.  
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11.5. Nanospinel CuCr2Se4 

Wyniki badań magnetycznych nanspinelu CuCr2Se4 otrzymanego metodą 

wysokoenergetycznego rozdrabniania (po 5 godzinach mielenia monokryształów, wielkość 

nanokrystalitów D = 32 nm) zestawiono w tabeli 22. Przeprowadzone badania pokazały, że 

zmniejszenie wielkości krystalitów prowadzi zarówno do osłabienia ferromagnetycznych 

oddziaływań magnetycznych dalekiego zasięgu - temperatura Curie TC zmniejsza się z 416 K 

do 196 K, jak i osłabienia ferromagnetycznych oddziaływania krótkiego zasięgu, o czym 

świadczy obniżenie paramagnetycznej temperatury Curie-Weissa CW z 436 K do 231 K 

(tabela 22). 

 

Tabela 22. Parametry magnetyczne nanospinelu CuCr2Se4: stała Curie (C), temperatura 

Curie (TC), temperatura zamarzania spinów (Tf), paramagnetyczna temperatura Curie-

Weissa (θCW), efektywny moment magnetyczny (μeff), wartość pola koercji (Hc), remanencja 

(Mr), namagnesowanie nasycenia (Ms) próbki polikrystalicznej i nanospinelu CuCr2Se4 

(wyznaczone w temperaturze 5 K). Wartości doświadczalne parametrów magnetycznych dla 

nanocząstek spinelu CuCr2Se4 porównano z wartościami literaturowymi dla próbki 

polikrystalicznej [140, 211]. 

 
 

 

 

 

 

Potwierdzeniem istnienia magnetycznego przejścia fazowego z uporządkowanej fazy 

ferromagnetycznej do nieuporządkowanej fazy paramagnetycznej w TC jest występowanie 

charakterystycznego punktu przegięcia, widocznego zarówno na krzywej temperaturowej 

zależności stałoprądowej podatności magnetycznej, jak i krzywej zależności rzeczywistej 

zmiennoprądowej podatności magnetycznej (rysunki 44 i 45). 

 

 

 

 

C 
(emuK/mol) 

TC 
(K) 

Tf 
(K) 

ΘCW 

(K) 
μeff 

(μB/f.u.) 

Hc (5K) 
(T) 

Mr(5K) 
(μB/f.u.) 

Ms(5K) 
(μB/f.u.) 

2,704 416 - 436 4,65 - - 4,76 

2,270 196 50 231 4,26 0,206 0,59 2,09 
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Rysunek 44. Zależność stałoprądowej podatności magnetycznej χ oraz odwrotności 

podatności magnetycznej 1/χ mierzonej w trybie ZFC i FC w funkcji temperatury dla 

nanokryształów CuCr2Se4. TC  oznacza temperaturę Curie, Tf  oznacza temperaturę 

zamarzania spinów. Dopasowanie funkcją 1/ZFC = (T – 231)/2,27 (linia prosta) określa 

emperaturowy zakres stosowalności prawa Curie-Weissa. 

 

Na rysunku 44 jest widoczne w temperaturze Tf = 50 K nieznaczne rozszczepienie 

krzywych podatności mierzonych w trybie ZFC i FC, co wskazuje na pojawienie się 

konkurencji oddziaływań wymiennych FM i AFM o porównywalnej sile. W konsekwencji 

może to prowadzić do stanu frustracji i oddziaływań magnetycznych charakterystycznych dla 

szkła spinowego. 

Przebieg temperaturowej zależności składowej rzeczywistej  zmiennoprądowej 

podatności magnetycznej dobrze koreluje z przebiegiem stałoprądowej podatności 

magnetycznej ZFC (rysunki 44, 45). Z kolei przebieg temperaturowej zależności składowej 

urojonej χ zmiennoprądowej podatności magnetycznej (rysunek 45) świadczy o dużej 

stratności energetycznej związanej z reorientacją spinów i ruchem ścian domenowych  

w próbce o zmniejszonej wielkości ziaren. Przeciwne zachowanie obserwujemy dla 

nanokryształów ZnCr2S4 (rysunek 29). 
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Rysunek 45. Wykres górny – przedstawia zależność temperaturową zmiennoprądowej 

podatności magnetycznej oraz odwrotności podatności magnetycznej rzeczywistej (χ, 1/χ), 

wykres dolny – przedstawia zależność temperaturową podatności magnetycznej urojonej (χ) 

dla nanokryształów CuCr2Se4. Dopasowanie funkcją 1/ = (T – 231)/2,27 (linia prosta) 

określa temperaturowy zakres stosowalności prawa Curie-Weissa (wykres górny). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 46. Zależność namagnesowania M od pola magnetycznego H dla nanokryształów 

CuCr2Se4 mierzona w 5, 20, 40, 60 i 300 K. 
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Kolejnym przeprowadzonym pomiarem był pomiar namagnesowania w funkcji 

zewnętrznego pola magnetycznego przedstawiony na rysunku 46. Z badania namagnesowania 

możemy zauważyć, że zewnętrzne pole magnetyczne o wartości 70 kOe jest za słabe aby 

nasycić próbkę, namagnesowanie osiąga wartość około Ms = 2,09 μB/f.u. w temperaturze 5 K  

i jest dalekie w stosunku do wartości Ms = 4,76 μB/f.u. dla próbki polikrystalicznej  

(tabela 22).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 47. Pętle histerezy w temperaturach 5, 10, 50 i 300 K dla nanospinelu CuCr2Se4. 

Wstawki: powiększona pętla histerezy magnetycznej z widocznym polem koercji i remanencją. 

W niskich temperaturach obserwowane pętle histerezy charakteryzują się stosunkowo 

małymi wartościami pola koercji; dla najniższej temperatury pomiarowej 5 K pole koercji jest 

równe Hc  0,206 T (rysunek 47). Istotną cechą charakteryzującą materiały magnetycznie 

nieuporządkowane jest występowanie histerezy namagnesowania z małą wartością 

remanencji. W badanym związku wartość remanencji jest niska i w przybliżeniu równa 
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Mr  0,59 µB/f.u. W temperaturze 300 K nie obserwujemy pętli histerezy, rosnąca energia 

drgań cieplnych zmniejsza wartość namagnesowania nasycenia i pola koercji, obserwujemy 

stopniowe kurczenie się pętli histerezy, aż do jej zaniku po przejściu do fazy 

paramagnetycznej (TC > 196 K).  

 

11.5.1. Obliczenia całek wymiany dla nanospinelu CuCr2Se4 

 

  W tabeli 23 zestawiono obliczone wartości całek wymiany pochodzące od 

mechanizmu nadwymiany oraz podwójnej wymiany dla nanospinelu CuCr2Se4. 

 

Tabela 23. Wartości całek wymiany nanospinelu CuCr2Se4 pochodzące od mechanizmu 

nadwymiany i podwójnej wymiany, gdzie: X – stan mieszany spinów spowodowany 

obecnością jonów chromu (Cr3+, Cr4+), θse – wkład mechanizmu nadwymiany do wartości 

doświadczalnej paramagnetycznej temperatury Curie-Weissa θCW, θde – wkład mechanizmu 

podwójnej wymiany do θCW, B – całka przeskoku dla pierwszej i drugiej strefy 

koordynacyjnej, Wd – energia pasma mieszanej wartościowości jonów (Cr3+, Cr4+), Jaa, Jab, 

baa, bab, aa
effJ , ab

effJ  są odpowiednio całkami nadwymiany, wymiany podwójnej oraz całkami 

efektywnymi dla pierwszych dwóch stref koordynacyjnych. W pierwszym wierszu dla 

porównania są dane literaturowe dla próbki polikrystalicznej CuCr2Se4 [215]. 

x3 
(Cr3+) 

x4 
(Cr4+) X 

se 

(K) 
de 

(K) 

B 
(K) 

Wd 
(eV) 

Jaa 

(K) 
Jab 

(K) 
baa 

(K) 
bab 

(K) 

aa
effJ  

(K) 

ab
effJ  

(K) 
0,512 0,488 2,896 90 340 4391 0,76 63,9 -9,65 332,65 65,53 466,51 -83,5 

0,64 0,36 3,12 100 131 1093 0,19 31,1 -4.1 82,80 16,56 205,68 -41,70 

 

Oszacowanie czystego wkładu oddziaływań nadwymiennych do doświadczalnej 

paramagnetycznej temperatury Curie-Weissa θCW nie jest łatwe. Jeśli przyjmiemy,  

że w spinelu ZnCr2Se4 występują tylko oddziaływania nadwymiany, to wkład do θCW możemy 

zapisać wzorem: θCW = (4/15)XθZn [211], gdzie θZn = 118 K, którą to wartość uzyskano 

z pomiarów wysokotemperaturowego rozwinięcia podatności magnetycznej. A zatem wkład 

do θCW dla X = 3,75 zawierających tylko spiny S = 3/2 będzie dokładnie równy 118 K. 

Natomiast w szeregu spinelowym ZnCuxCr2-xSe4 i innych spinelach zawierających jony 

chromu wkład oddziaływań nadwymiennych będzie zależał od wartości X, będącej 

mieszaniną różnych spinów. Dla polikryształów CuCr2Se4 wkłady od nadwymiany 
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i podwójnej wymiany wynoszą odpowiednio: θse = 90 K i θde = 340 K [211]. W przypadku 

badanego nanospinelu CuCr2Se4, którego izotermy magnetyczne nie osiągają stanu nasycenia 

przyjęto wartość Ms = 5,12 μB/f.u. uzyskaną z obliczeń DFT dla nanospinelu CuCr2S4 [201] 

oraz wartość czystego przyczynku nadwymiany wyliczonego z proporcji θCu = 48 K, którego 

wkład do KXCJX Cupp pse 100
3
2

3
2

   .   

Przedstawione w tabeli 23 wyniki pokazują, że zmniejszenie rozmiaru krystalitów 

powoduje znaczące osłabienie mechanizmu oddziaływań magnetycznych podwójnej 

wymiany, przy niezmniejszonej sile oddziaływań magnetycznych nadwymiany. 

Oddziaływania nadwymienne w pierwszej strefie koordynacyjnej są ferromagnetyczne,  

a w drugiej – antyferromagnetyczne. Podobnie jest w przypadku efektywnych całek wymiany. 

Natomiast w obu strefach dominują ferromagnetyczne oddziaływania podwójnej wymiany. 

Konsekwencją tego jest nieznaczne rozwidlenie podatności ZFC i FC poniżej 50 K, które 

świadczy o nieznacznej frustracji spinowej (rysunek 44). Całka przeskoku B i związana z nią 

szerokość pasma Wd = 0,19 eV mieszanej wartościowości [Cr3+  Cr4+] silnie maleją ze 

zmniejszeniem się rozmiaru nanocząstek spinelowych. Powoduje to przede wszystkim zmianę 

charakteru przewodnictwa elektrycznego z metalicznego na półprzewodzący (rysunek 63) 

przy zachowaniu dziurowego mechanizmu przewodnictwa elektrycznego typu p (rysunek 64). 

Mechanizm ten składa się z dwóch etapów (stąd nazwa) zachodzących równocześnie: 

przeniesienia elektronu z kationu Cr3+ do anionu Se2- oraz przeniesienia elektronu z anionu 

Se2- do kationu Cr4+ [Cr3+  Se2-  Cr4+].  

Różnice w wartościach parametrów magnetycznych i całek wymiany widoczne na 

przykładzie nanospineli CuCr2S4 i CuCr2Se4 (por. tabela 21 i 23) są związane z siłą wiązań 

chemicznych. Według Philipsborna [216] jest to wynikiem wzrostu kowalencyjności anionów 

w kolejności O, S, Se i Te 
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12. Badania właściwości elektrycznych 
 

W niniejszej części pracy zaprezentowano wyniki badań właściwości elektrycznych 

otrzymanych nanospineli, zastosowaną metodykę badań oraz procedurę wyznaczania 

parametrów elektrycznych.  

 

12.1. Metodyka badań właściwości elektrycznych 

Właściwości elektryczne otrzymanych nanospineli określono z wykorzystaniem 

następujących metod badawczych: 

 Rezystancja badanych próbek mierzona była metodą (dc) z zastosowaniem omomierza 

cyfrowego KEITHLEY 6517B (Keithley Instruments, LLC, Solon, OH, USA). 

Temperatura układu była kontrolowana przez regulator temperatury Unipan 680 

w zakresie temperatur 74 – 410 K, a obsługa całego programu realizowana była przy 

pomocy programu komputerowego wykonanego w środowisku LabView®. 

W badaniach termosiły i rezystancji próbki monokrystaliczne były mierzone wzdłuż 

kierunku <001>. W przypadku próbek proszkowych pomiary był wykonywane na 

próbkach w kształcie pastylek o średnicy 1 cm sprasowanych pod ciśnieniem 10 MPa.   

 Badania termosiły (współczynnika Seebecka) prowadzono przy użyciu profesjonalnego 

układu do badania zjawiska Seebecka (MMR Technologies, Inc., San Jose, CA, USA). 

Aparatura ta umożliwia badania mechanizmu transportu nośników prądu wymuszonego 

różnicą temperatur w przewodnikach metalicznych i półprzewodnikach w szerokim 

zakresie temperaturowym od 80 do 600 K. 

 Pomiary dielektryczne zostały wykonane za pomocą miernika LCR HITESTER (HIOKI 

3532-50, New York, NY, USA) – w zakresie częstotliwości 50 Hz - 2·106 Hz oraz 

w przedziale temperatur 80 – 400 K. 

 

Pomiary parametrów elektrycznych zostały przeprowadzone w Śląskim 

Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UŚ w Chorzowie 

(SMCEBI). Układy do pomiaru przewodnictwa elektrycznego i termosiły zostały 

przedstawione na rysunkach 48 i 49. 
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Rysunek 48. Układ do pomiaru przewodnictwa elektrycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 49. Układ do pomiaru termosiły (zjawiska Seebecka). 
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12.2. Wyznaczanie parametrów elektrycznych 

Wartość przewodnictwa elektrycznego badanych związków w temperaturze pokojowej 

określono korzystając ze wzoru : 

 

                         c = 1exp(-E1/kT) + 2exp(-E2/kT)                                       (37) 

gdzie:   

c – przewodnictwo elektryczne całkowite, 

1exp(-E1/kT) – przewodnictwo elektryczne domieszkowe, 

2exp(-E2/kT) – przewodnictwo elektryczne samoistne, 

k - stała Boltzmanna, 

T – temperatura bezwzględna. 

 

Parametry równania (37) wyznaczono przy założeniu, że w części niskotemperaturowej 

dominuje pierwszy człon wzoru (przewodnictwo domieszkowe), natomiast w obszarze 

wyższych temperatur drugi (przewodnictwo samoistne).  

Wykres ln w funkcji odwrotności temperatury (1/T) jest linią prostą (rysunek 50). Tangensy 

nachylenia prostych w obszarze niskich i wysokich temperatur są równe odpowiednio: 

 

                                                                 (-E1/kT), (-E2/kT)                                                   (38) 

gdzie: 

E1 - energia aktywacji, wielkość fizyczna opisująca położenie poziomu domieszkowego 

w przerwie energetycznej, 

E2 - energia aktywacji, wielkość fizyczna opisująca przewodnictwo samoistne, jest miarą  

  wartości przerwy energetycznej Eg. 

1, 2 – stałe wyznaczone przez ekstrapolację prostej ln = f(1/T) do osi Y. 
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Rysunek 50. Zależność przewodnictwa elektrycznego (ln) od odwrotności temperatury (1/T). 

Badania siły termoelektrycznej (termosiły) dostarczają wielu cennych informacji 

dotyczących rodzaju nośników prądu i mechanizmów odpowiedzialnych za transport 

elektronowy w ciałach stałych. Na mechanizm działania siły termoelektrycznej  

w półprzewodnikach wpływa kilka czynników, takich jak: dyfuzja nośników, unoszenie 

fononowe i magnonowe czy zmienno-zasięgowy przeskok (hopping) występujący pomiędzy 

zlokalizowanymi stanami elektronowymi w pobliżu poziomu Fermiego w przerwie 

energetycznej półprzewodnika [206]. 

Typ przewodnictwa elektrycznego określono w badaniach termoelektrycznych 

wykorzystując zjawisko Seebecka, które polega na powstawaniu termosiły S w obwodzie 

składającym się z dwóch różnych przewodników A i B, których złącza znajdują się w różnych 

temperaturach. Gradient temperatury T między tymi stykami powoduje powstanie różnicy 

potencjałów V odpowiadającej napięciu U, które jest proporcjonalne do różnicy temperatur 

(rysunek 51).  

 

 

 

 

 

 

Rysunek 51.  Schemat poglądowy zjawiska Seebecka. 
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Zależność różnicy potencjałów (V) w funkcji gradientu temperatury (T) wyraża 

wzór:  

                                                   U = V = S T                                             (39) 

gdzie:  

S – współczynnik proporcjonalności, który nosi nazwę współczynnika Seebecka lub 

termosiły. Współczynnik Seebecka jest równy liczbowo wartości wytworzonej siły 

termoelektrycznej, gdy różnica temperatur styków jest równa 1 K [206]. 

 

Znak współczynnika Seebecka (S) pozwala jednoznacznie określić typ przewodnictwa. 

Gdy S < 0, to w przewodzeniu dominują elektrony (typ n), natomiast dodatnia wartość 

współczynnika Seebecka (S > 0) świadczy o dziurowym typie przewodnictwa (typ p). 
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13. Wyniki badań elektrycznych 

13.1. Nanospinel ZnCr2S4 

Na rysunku 52 zobrazowano temperaturowe zależności przewodnictwa elektrycznego 

(lnσ) oraz termosiły (S) dla nanospinelu ZnCr2S4 o średnicy krystalitów D = 4,6 nm [198]. 

Badania te ujawniły półprzewodnikowy charakter przewodnictwa elektrycznego badanego 

związku. Temperaturowa zależność przewodnictwa elektrycznego od odwrotności 

temperatury wyraźnie wykazała dwa obszary: domieszkowy w zakresie temperatur 76-110 K 

z energią aktywacji E1 = 0,001 eV i samoistny w zakresie temperaturowym 170-400 K  

o energii aktywacji E2 = 0,253 eV.  

  Badania termosiły pokazały również, że zmniejszeniu wielkości krystalitów  

od m do nm towarzyszy zmiana typu przewodnictwa elektrycznego z dziurowego (typ p)  

na elektronowe (typ n), o czym świadczy zmiana znaku współczynnika Seebecka  

z dodatniego (S(RT) = +222 V/K) na ujemny (S(RT) = -188 V/K). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 52. Zależność przewodnictwa elektrycznego (lnσ) od odwrotności temperatury oraz 

zależność termosiły od temperatury dla nanospinelu ZnCr2S4. 
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Zmniejszanie rozmiaru krystalitów powoduje także zmniejszenie oporu elektrycznego 

aż o pięć rzędów wielkości. Dla polikryształów ZnCr2S4 wartość oporu elektrycznego 

w temperaturze pokojowej (RT) = 5·108 (m) [198], dla nanokryształów (RT) = 5·103 (m). 

Obserwowane wyżej znaczące zmniejszenie oporu elektrycznego i zmiana typu 

przewodnictwa elektrycznego jest wynikiem osłabienia wiązania jonowego, któremu 

towarzyszy jednocześnie zwiększenie anionowych luk sieciowych (pełniących funkcję 

podwójnych donorów). 

13.1.1. Badania spektroskopii dielektrycznej nanospinelu ZnCr2S4 

Badania spektroskopii dielektrycznej w funkcji częstotliwości dostarczają cennych 

informacji o procesach relaksacji, które mogą zachodzić w badanym materiale. 

Nanokryształy ZnCr2S4 wykazują zauważalną relaksację dipolową zarówno 

w zależności względnej przenikalności elektrycznej (εr) w funkcji temperatury (rysunek 53a), 

jak i w zależności strat dielektrycznych (tanδ) w funkcji temperatury – rysunek 53b.  

W przypadku względnej przenikalności elektrycznej obserwuje się kolosalny wzrost jej 

wartości powyżej temperatury 200 K, jednak ze wzrostem częstotliwości wartość względnej 

przenikalności elektrycznej maleje (rysunek 53a) [198].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 53. Względna przenikalność elektryczna εr w funkcji temperatury (a) oraz tanδ  

w funkcji temperatury (b). Wstawka ukazuje przebieg procesu relaksacji. 
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Wzrost względnej przenikalności elektrycznej jest związany z dużą stratnością energetyczną, 

co widać na zależności tanδ w funkcji temperatury (rysunek 53b). Można zauważyć,  

że nanokrystality ZnCr2S4 wykazują zauważalną relaksację w zależnościach εr(T) i tanδ(T) 

(rysunek 53). Jak pokazano w wstawce na rysunku 53b, proces relaksacji przesuwa się  

w kierunku wyższych temperatur wraz ze wzrostem częstotliwości. 

Na rysunku 54  przedstawiono widmo tand(T) dla reprezentatywnej częstotliwości  

f = 10 kHz, które w pobliżu procesu relaksacji dopasowano wielomianem piątego rzędu  

i oznaczono czarną ciągłą linią. W tym przypadku określenie maksimum temperatury Tmax, 

jest zdefiniowane jako temperatura, w której druga pochodna jest równa zero  

(d2tan(T)/dT2 = 0). Czas relaksacji oszacowano według wzoru  = 1/2f. Jak pokazano na 

rysunku 54, wyznaczona wartość Tmax leży w maksimum pierwszej pochodnej krzywej 

dtan(T)/dT (czerwona linia ciągła), czyli w środku przegięcia krzywej tan(T) [198].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 54. Zależność temperaturowa tanδ nanokryształów ZnCr2S4 dla reprezentatywnej 

częstotliwości pomiarowej 10 kHz z dopasowaniem wielomianowym i obliczonym parametrem 

Tmax. 

Widma w zależności od częstotliwości tan(f) przedstawione na rysunku 55 również 

wykazują występowanie relaksacji dipolowej, dobrze widocznej w zakresie temperatur  

177-278 K, które przesuwają się w kierunku niższych częstotliwości podczas chłodzenia. 

180 200 220 240 260
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

 pomiar
 funkcja dopasowania
 - dtand/dT

T  (K)

ta
nd

-0,02

-0,01

0,00

0,01

- d
ta

nd
/d

T

  f = 10 kHz  
Tmax = 214 K



 113 

Jednak w przeciwieństwie do reprezentacji temperaturowej, maksima relaksacji są znacznie 

bardziej wyraźne w reprezentacji częstotliwościowej. W celu dokładnego określenia czasów 

relaksacji dipolowej dopasowanie widm strat dielektrycznych przeprowadzono za pomocą 

funkcji Cole'a - Cole'a [198] oraz modelu zmienno-zasięgowego hoppingu (VRH) [217]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 55. Zależność tanδ od częstotliwości w zakresie temperatur 177 K – 278 K dla 

nanospinelu ZnCr2S4.  

Aby sparametryzować proces relaksacji dla badanego materiału, zsumowano człon 

liniowy i równanie Cole’a - Cole'a (CC): 
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tan∞ - wartość wysokiej częstotliwości tan, tan - miara siły tan,  - czas relaksacji,  

 - parametr kształtu, N - nachylenie członu liniowego, A - wartość stała. 
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Wzór ten był używany jedynie jako narzędzie analityczne do precyzyjnego oszacowania 

czasów relaksacji dipolowej max. Jak pokazano na rysunku 56, krzywa dopasowania 

(czerwona linia) dość dobrze opisuje dane eksperymentalne. Porównanie zależności 

temperaturowych czasów relaksacji uzyskanych dla danych z reprezentacji temperaturowej  

i częstotliwościowej pokazuje, że obie metody szacowania ilustrują brak procesu aktywacji 

typu Arrheniusa, tj. nieliniowe zachowanie zależności logmax(103/T) (rysunek 57),  

które wskazuje na zależną od temperatury energię aktywacji procesu relaksacji. 

Charakterystyczną wypukłą krzywiznę max(T-1) (rysunek 57a) można zwykle dobrze 

sparametryzować za pomocą modelu zmienno-zasięgowego hoppingu (VRH) [217], 

(T)=0exp(T0/T)1/4, gdzie: T0 - jest związane z energią nieuporządkowania wynikającą  

ze zmian w lokalnym środowisku sieci krystalicznej, będących następstwem przeskoku 

małego polaronu, charakterystycznego dla szkła Fermiego [217].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 56. Zależność tanδ od częstotliwości w temperaturze  239,39 K dla nanospinelu 

ZnCr2S4: niebieska krzywa – relaksacja wyznaczona z równania Cole'a - Cole'a, zielona 

prosta - funkcja liniowa, czerwona krzywa- suma funkcji dopasowania. 
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Rysunek 57. Czasy relaksacji nanocząstek ZnCr2S4 w funkcji 1000/T (a) i T-0,25 (b) określone 

z reprezentacji częstotliwościowej (niebieskie punkty) i reprezentacji temperaturowej (czarne 

punkty) oraz ich dopasowanie na bazie modelu VRH (ciągłe niebieskie i czarne linie). 

 

Aby sprawdzić, czy model ten właściwie opisuje temperaturowe zachowanie max, czasy 

relaksacji przedstawiono w funkcji T-1/4 (rysunek 57b). Liniowa zależność max(T-1/4) wyraźnie 

wskazuje, że obserwowany proces relaksacji dielektrycznej można sparametryzować  

za pomocą modelu VRH (linie ciągłe na rysunku 57a i b) [198]. Chociaż zależności 

temperaturowe czasów relaksacji uzyskane z reprezentacji temperaturowej 

i częstotliwościowej wykazują takie samo zachowanie, wartości max oszacowane na 

podstawie widm zależnych od temperatury (czarne wypełnione kwadraty) są dłuższe o ok. 0,4 

w porównaniu z wartościami obliczonymi na podstawie reprezentacji częstotliwościowej. 

Ponieważ w przypadku reprezentacji temperaturowej stratności tan, proces dipolowy jest 

znacznie mniej wyraźny, a widma udokładnione za pomocą niespecyficznego, ogólnego 

wielomianu funkcji pokazują rozbieżność, to musi ona być powiązana z dokładniejszą 

parametryzacją wyników eksperymentów w reprezentacji częstotliwościowej. Aby to 

udowodnić, otrzymane funkcje Cole’a - Cole'a z dodanym członem liniowym zostały 

przekształcone z reprezentacji częstotliwościowej do temperaturowej. 
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Rysunek 58. Temperaturowa zależność tanδ(T) dla nanospinelu ZnCr2S4.  

Jak pokazano na rysunku 58 dane eksperymentalne (czarne punkty) są dobrze opisane 

przez zastosowane dopasowania sumy funkcji (czerwona linia ciągła), jednak maksimum 

procesu relaksacji, określone krzywą Cole’a - Cole'a, znajduje się na początku przegięcia  

w zależności tan(T). Prowadzi to do rozbieżności w określeniu wartości Tmax, którą z analizy 

w dziedzinie częstotliwościowej oszacowano na Tf
max = 257 K, natomiast z odwzorowania 

temperatury na TT
max = 276 K (rysunek 58). Zastosowana funkcja Cole’a - Cole'a daje opis 

kształtu procesu relaksacji, co jest pomijane w analizie w reprezentacji temperaturowej. 

Dlatego model VRH z T0 = 1,27(1)109 K oparty na czasach relaksacji uzyskanych z analizy  

w dziedzinie częstotliwościowej wydaje się być bardziej istotny [198].  

 

13.2. Nanospinel ZnCr2Se4 

 

Wyniki badań przewodnictwa elektrycznego i termosiły dla monokryształu ZnCr2Se4 

i nanokryształów tego związku, otrzymanych po 1 godzinie mielenia (wielkość krystalitów 

D = 25,2 nm) oraz 5 godzinach mielenia (wielkość krystalitów D = 2 nm) przedstawiono  

na rysunkach 59 i 60 [199].  
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Rysunek 59. Zależność przewodnictwa elektrycznego (lnσ) w funkcji odwrotności temperatury 

(103/T) dla monokryształu ZnCr2Se4 (krzywa czerwona) oraz dla nanokryształów po 

1 godzinie  mielenia (krzywa zielona) oraz po upływie 5 godzin mielenia (krzywa niebieska). 

 

Wyniki badań wskazują, że związek ZnCr2Se4 zarówno w postaci mono-, jak 

i nanokrystalicznej wykazuje właściwości półprzewodnikowe (rysunek 59). Wraz  

ze zmniejszaniem się wielkości krystalitów, przewodnictwo elektryczne zmniejszyło się 

w mierzonym zakresie temperatur. W przypadku wszystkich badanych próbek, 

przewodnictwo zostało aktywowane termicznie, a energia aktywacji termicznej (E1) 

nieznacznie wzrosła w obszarze domieszkowym z 0,05 eV (dla monokryształu) poprzez  

0,06 eV dla nanokrystalitów po 1 godzinie mielenia do wartości 0,07 eV obserwowanej po  

5 godzinach procesu mielenia. W obszarze samoistnym energia aktywacji E2 zmienia się od 

wartości 0,22 eV (dla monokryształu) poprzez 0,10 eV po 1 godzinie mielenia do wartości 

0,14 eV po 5 godzinach mielenia. Dużo mniejsza wartość energii aktywacji E2  

dla nanokryształów ZnCr2Se4 w porównaniu do monokryształu może być wynikiem 

tworzenia się aglomeratów złożonych z cząstek o rozmiarach submikro lub nano, widocznych 

na obrazach SEM (rysunek 23). 
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Na rysunku 60 zobrazowano pomiary termosiły (S) w funkcji temperatury dla 

monokryształu i nanokryształów spinelu ZnCr2Se4. Badania te wykazały, że dominującym 

typem przewodnictwa w przypadku monokryształów tego związku jest przewodnictwo 

dziurowe (S(RT) = +30μV/K) [199]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 60. Zależność termosiły (S) od temperatury dla monokryształu ZnCr2Se4 (krzywa 

czerwona) oraz dla nanokryształów ZnCr2Se4 po 1 godzinie mielenia (zielona krzywa) oraz  

po 5 godzinach mielenia (niebieska krzywa). 

 

Podobną sytuację obserwujemy dla nanokryształów otrzymanych po upływie 1 godziny 

procesu mielenia (S(RT) = +116 μV/K). Wraz ze zmniejszeniem się wielkości nanokrystalitów 

ZnCr2Se4 obserwujemy zmianę typu przewodnictwa; po 5 godzinach mielenia dominuje  

przewodnictwo elektronowe (S(RT) = -88μV/K). Taka sytuacja może wynikać z pojawienia się 

wakansów i defektów strukturalnych powstających podczas tworzenia się nanokrystalitów.  

Po długim okresie mielenia wystąpiła przewaga wakansów anionowych nad kationowymi,  

co spowodowało zmianę typu przewodnictwa z  typu p na typ n. 

13.3. Nanospinel CuCr2S4 otrzymany na drodze mechanicznej syntezy z pierwiastków 

Wyniki badań przewodnictwa elektrycznego oraz termosiły dla nanospinelu CuCr2S4 

otrzymanego metodą mechanicznej syntezy z pierwiastków (wielkość krystalitów  

D = 2,8 nm) przedstawiono na rysunku 61 [200]. 
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Rysunek 61. Zależność przewodnictwa elektrycznego (lnσ) od odwrotności temperatury 

(103/T)-krzywa czerwona oraz zależność termosiły (S) od temperatury– krzywa niebieska dla 

nanokryształów CuCr2S4 (otrzymanych z pierwiastków). 

 

Badania te wykazały, że nanospinel CuCr2S4 w niskich temperaturach zachowuje się 

jak półprzewodnik o energii aktywacji równej 0,04 eV, natomiast w wyższych temperaturach 

obserwuje się oscylacyjny charakter przewodnictwa elektrycznego. Półprzewodnikowe 

właściwości tego nanospinelu są wynikiem zaniku mechanizmu wymiany podwójnej  

Cr3+-S2--Cr4+, który jest spowodowany zmniejszeniem się wielkości krystalitów do skali 

nanometrycznej. Mechanizm ten składa się z dwóch operacji zachodzących jednocześnie:  

z przeniesienia elektronu z jonu Cr3+ na anion S2- oraz z przeniesienia elektronu z anionu S2- 

na kation Cr4+, co jest zjawiskiem charakterystycznym dla metalicznego spinelu CuCr2S4  

o większych niż nano rozmiarach ziaren [200]. 

Badania siły termoelektrycznej pokazały zmianę znaku termosiły z dodatniego na 

ujemny w temperaturze 375 K co oznacza przejście od przewodnictwa typu p do 

przewodnictwa typu n, natomiast powyżej temperatury pokojowej (T = 460 K) dodatkowo 

obserwuje się przejście n⟶p. 
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13.4. Nanospinel CuCr2S4 otrzymany na drodze mechanicznej syntezy z siarczków 

 

Wyniki pomiarów elektrycznych nanospinelu CuCr2S4 otrzymanego metodą 

mechanicznej syntezy z  siarczków (wielkość krystalitów D = 3,3 nm) przedstawiono na  

rysunku 62 [201]. Wyniki tych badań wskazują na to, że rozdrobnienie wywołuje zmianę 

charakteru i typu przewodnictwa elektrycznego z metalicznego typu p na półprzewodnikowe 

typu n, przy energii aktywacji o wartości 0,03 eV w temperaturach poniżej 125 K. Przebieg 

zależności przewodnictwa elektrycznego w funkcji odwrotności temperatury pokazuje 

również obecność przejścia metal ⟶ izolator (TMI), mającego miejsce w temperaturze 375 K.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 62. Zależność przewodnictwa elektrycznego (lnσ) od odwrotności temperatury 

(103/T)-krzywa czerwona oraz zależność termosiły (S) od temperatury – krzywa niebieska dla 

nanokryształów CuCr2S4 (otrzymanych z siarczków). 

 

Badania siły termoelektrycznej przedstawione na rysunku 62 pokazały wzrost wartości 

termosiły z S(RT) = +16 μV/K dla polikrystalicznego CuCr2S4 [201] do S(RT) =  -767 μV/K dla 

badanego nanospinelu, co generuje większą różnicę potencjałów na 1 K, ale mniejszą 

koncentrację nośników prądu. Wynika to z faktu, że zmniejszenie wielkości ziaren powoduje 

zmianę charakteru przewodnictwa z metalicznego na półprzewodnikowy. 
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Zaprezentowana na rysunku 62 wstawka pokazuje zależność przewodnictwa 

elektrycznego (lnσ) wykreślonego w funkcji T-1/4. W zakresie temperatur 108 K < T < 256 K 

zależność ta jest zasadniczo liniowa, co sugeruje, że zależność tę można dobrze opisać  

w ramach trójwymiarowego modelu (3D) zmienno zasięgowego hoppingu przewodnictwa 

elektrycznego [218]. 

Podobny mechanizm w zakresie temperaturowym T > 100 K i T < 50 K został 

zaobserwowany i opisany w pracy [218] dla nanospinelu CuCr2S4, który otrzymano metodą 

mechanicznej syntezy z pierwiastków składowych.  W pracy tej został wyjaśniony 

mechanizm przewodnictwa elektrycznego w nanocząstkach CuCr2S4 [218]. Przewodnictwo 

elektryczne w CuCr2S4 zachodzi w wyniku przeskoku elektronów z poziomu t2g  jonu 

Cr3+ (o konfiguracji t3
2g) do jonu Cr4+ (w konfiguracji t2

2g), a spiny elektronów t2g w każdym 

jonie chromu mają tendencję do ustawiania się równolegle względem innych spinów [218]. 

  W naszym przypadku, nanospinel CuCr2S4 otrzymany na drodze mechanicznej 

syntezy z siarczków CuS i Cr2S3 jest antyferromagnetykiem i wykazuje przewodnictwo 

elektryczne typu n, którego źródłem może być mieszane pasmo walencyjne jonów chromu 

[Cr3+ i Cr2+]. Przeskok elektronów t2g jest związany z przeskokiem elektronów z jonu Cr3+ 

(t3
2g) do jonu Cr2+ o konfiguracji niskospinowej (t4

2g), w której dwa elektrony zajmujące ten 

sam orbital muszą mieć antyrównoległą orientację spinów [201]. 

 

13.5. Nanospinel CuCr2Se4  

Wyniki pomiarów elektrycznych nanospinelu CuCr2S4 otrzymanego w procesie 

wysokoenergetycznego mielenia monokryształów tego związku przedstawiono na rysunkach 

63 i 64. Wyniki tych badań wskazują na to, że zmniejszenie rozmiaru ziaren do nm wywołuje 

zmianę charakteru przewodnictwa elektrycznego z metalicznego na półprzewodnikowy 

(rysunek 63), natomiast dziurowy typ przewodnictwa nie ulega zmianie (rysunek 64). 
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Rysunek 63. Zależność przewodnictwa elektrycznego (lnσ) w funkcji temperatury T dla 

monokryształu CuCr2Se4 (krzywa czarna) oraz dla nanokryształów (krzywa niebieska). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 64. Zależność termosiły S i termoelektrycznego współczynnika mocy σS2 w funkcji 

temperatury T dla nanokryształów CuCr2Se4. 

 

Na rysunku 64 przedstawiono również zależność termoelektrycznego współczynnika 

mocy σS2 w funkcji temperatury T, z której wynika, że σS2 rośnie bardziej intensywnie 

powyżej temperatury pokojowej. Jego wartość w 400 K wynosi 18 nWcm-1K-2 i jest o trzy 

rzędy wielkości mniejsza niż dla mikrokryształów CuCr2S4 [5]. 
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14. Podsumowanie i wnioski 

 
Dzięki opracowaniu technologii syntezy i otrzymaniu spineli siarczkowych 

i selenkowych w skali nano była możliwa realizacja celu naukowego pracy, czyli poznanie 

wpływu rozmiaru krystalitów na właściwości fizykochemiczne tej grupy związków.  

Przedstawione w niniejszej rozprawie wyniki badań właściwości magnetycznych 

i elektrycznych otrzymanych nanospineli ZnCr2S4, ZnCr2Se4, CuCr2S4 i CuCr2Se4 pozwalają 

na wyciągnięcie istotnych wniosków oraz na wskazanie ważniejszych osiągnięć: 

 Wykazano, że metoda wysokoenergetycznego rozdrabniania monokryształów jest 

skuteczniejszą metodą otrzymywania jednofazowych nanospineli, w porównaniu 

z metodą mechanicznej syntezy z pierwiastków lub siarczków. Nanospinele selenkowe 

prezentują jednorodną fazę bez zanieczyszczeń, natomiast w produkcie finalnym  

nanospineli siarczkowych obserwuje się pozostałości wyjściowych i pośrednich faz 

w postaci siarczków. 

 Pokazano, że zmiana rozmiaru krystalitów nie wpływa znacząco na zmianę morfologii 

otrzymanych nanozwiązków CuCr2S4 i ZnCr2Se4 oraz że jest ona typowa dla 

materiałów poddanych procesowi wysokoenergetycznego kulowego mielenia. 

 Wykazano, że zmniejszenie rozmiaru krystalitów do skali nano powoduje zaburzenie 

uporządkowania magnetycznego chromitów siarczkowych i selenkowych. 

W szczególności stwierdzono:  a)  w nanospinelu ZnCr2S4 (D = 4,6 nm) brak 

oddziaływań nadwymiany dalekiego zasięgu, prawie idealny stan paramagnetyczny  

ze słabymi ferromagnetycznymi oddziaływaniami krótkiego zasięgu; b) w nanospinelu 

ZnCr2Se4 (D = 2 nm) ferrimagnetyczny charakter oddziaływań dalekiego zasięgu oraz 

antyferromagnetyczny charakter oddziaływań krótkiego zasięgu, a poniżej temperatury 

zamarzania równej Tf = 20 K pojawienie się struktury szkła spinowego, potwierdzonej 

przesunięciem piku zmiennoprądowej podatności magnetycznej χac w kierunku 

wyższych częstotliwości; c) w nanospinelu CuCr2S4, otrzymanym zarówno na drodze 

mechanicznej syntezy z pierwiastków (D = 2,8 nm), jak i z siarczków (D = 3,3 nm), 

przekształcenie oddziaływań dalekiego zasięgu z ferromagnetycznych 

w antyferromagnetyczne, z jednoczesnym osłabieniem ferromagnetycznych 

oddziaływań krótkiego zasięgu, d) w nanospinelu CuCr2Se4 (D = 32 nm) osłabienie 

ferromagnetycznych oddziaływań dalekiego zasięgu, jak i osłabienie 
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ferromagnetycznych oddziaływań krótkiego zasięgu oraz pojawienie się frustracji 

oddziaływań magnetycznych (szkło spinowe) w temperaturze Tf = 50 K. 

 Pokazano, że rozdrobnienie prowadzi do zaniku stanu nasycenia magnetycznego 

charakterystycznego dla poli- i monokryształów spineli CuCr2S4, CuCr2Se4 i ZnCr2Se4, 

a zewnętrzne pole magnetyczne 70 kOe zastosowane w badaniach nanospineli okazało 

się za słabe, żeby ustawić momenty magnetyczne na kierunek pola magnetycznego tak, 

aby próbka osiągnęła stan ferromagnetycznego nasycenia. 

 Wyznaczono na podstawie obliczeń DFT wartość nasycenia magnetyzacji 

Ms = 5,12 μB/f.u. dla nanospinelu CuCr2S4, co umożliwiło (z wysokotemperaturowego 

rozwinięcia podatności magnetycznej) oszacowanie wkładów do doświadczalnej 

paramagnetycznej temperatury Curie – Weissa (CW), pochodzących od magnetycznych 

oddziaływań nadwymiany i podwójnej wymiany oraz wyznaczenie całek wymiany 

związanych z tymi oddziaływaniami. 

 Określono całki nadwymiany dla nanozwiązku ZnCr2Se4 oraz całki nadwymiany 

i podwójnej wymiany dla nanozwiązków CuCr2S4 i CuCr2Se4. Pokazano, że 

zmniejszenie rozmiaru krystalitów powoduje osłabienie mechanizmów oddziaływań 

magnetycznych nadwymiany i podwójnej wymiany. 

 Pokazano, że wraz ze wzrostem czasu mielenia w nanospinelu ZnCr2Se4 pierwsze pole 

krytyczne, związane z  przejściem uporządkowania momentów magnetycznych ze 

struktury spirali prostej do struktury stożkowej, przesuwa się w kierunku niższych pól 

magnetycznych, aż do jego zaniku dla próbki o najmniejszym rozmiarze krystalitów 

(D = 2 nm). Wykazano również brak występowania drugiego pola krytycznego, 

związanego z przejściem od struktury stożkowej do ferromagnetycznego 

uporządkowania momentów magnetycznych.  

 Potwierdzono, że badania wyższych harmonicznych podatności zmiennoprądowej 

okazały się czułym narzędziem w badaniu stanów spinu magnetycznego. 

Dla nanospineli CuCr2S4 i CuCr2Se4 wykazały występowanie frustracji spinowych dla 

dalszych stref koordynacyjnych.  

 Dowiedziono, że zmniejszenie wielkości krystalitów spineli CuCr2S4 i CuCr2Se4 

prowadzi do zmiany charakteru przewodnictwa elektrycznego z metalicznego na 

półprzewodnikowe, co jest widoczne w redukcji wartości całki przeskoku B 

i związanym z nią zwężeniem pasma mieszanej wartościowości jonów chromu 

Wd (3d t2g).  
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 Pokazano, że przejściu do skali nano spineli ZnCr2S4 (D = 4,6 nm), ZnCr2Se4 

(D = 2 nm) i CuCr2S4 (D = 3,3 nm) towarzyszy zwiększenie przewagi wakansów 

anionowych nad kationowymi, co prowadzi do zmiany typu przewodnictwa 

elektrycznego z dziurowego na elektronowe.  

 Wykazano w badaniu spektroskopii dielektrycznej nanospinelu ZnCr2S4, że procesy 

relaksacji występują tylko w samoistnym obszarze przewodnictwa elektrycznego,  

tj. powyżej temperatury 170 K, w którym wraz ze wzrostem temperatury relaksacja 

dipolowa staje się szybsza.  

 Pokazano w badaniach ciepła właściwego nanospinelu ZnCr2Se4 zanik przejścia 

strukturalnego, które jest obserwowane dla monokryształów tego związku. 

 Wykazano, że występują podobieństwa i różnice we właściwościach magnetycznych 

i elektrycznych nanospinelu CuCr2S4 otrzymanego zarówno na drodze mechanicznej 

syntezy z pierwiastków, jak i z siarczków. Stwierdzono; że: a) w obu przypadkach 

występuje szczątkowy ferromagnetyzm, co jest widoczne w wartościach remanencji 

i pola koercji, b) przebieg wyższych harmonicznych w obu przypadkach pokazał,  

że stan frustracji spinowej jest widoczny pomiędzy danym jonem chromu a jonami 

znajdującymi się w 5 strefie koordynacji, c) dla nanospinelu CuCr2S4 otrzymanego 

z pierwiastków obserwujemy minimalną frustrację spinów magnetycznych poniżej 

temperatury Néela, natomiast dla nanospinelu CuCr2S4 otrzymanego z siarczków proces 

frustracji zaczyna się znacznie wcześniej w temperaturze blokowania spinów TB, 

d) CuCr2S4 otrzymany z pierwiastków w polu o natężeniu 1 T trudniej się magnesuje,  

jego wartość namagnesowania jest o połowę mniejsza, e) obserwujemy zmianę 

charakteru i typu przewodnictwa elektrycznego w obu przypadkach; w zakresie 

temperaturowym od 77-200 K jest to półprzewodnikowy charakter przewodnictwa 

elektrycznego. Powyżej 200 K dla nanospinelu CuCr2S4 otrzymanego z pierwiastków 

obserwujemy maksimum przewodnictwa elektrycznego, a dla CuCr2S4 otrzymanego 

z siarczków obserwujemy przejście metal-izolator. 
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Na podstawie przedstawionych badań sformułowano istotne wnioski dotyczące wpływu 

rozmiaru krystalitów spineli siarczkowych i selenkowych na ich właściwości 

magnetyczne i elektryczne. Stwierdzono, że wskutek zmniejszenia rozmiaru  krystalitów 

do skali nano: 

 następuje zmiana uporządkowania magnetycznego, 

 izotermy magnetyczne nie wykazują stanu nasycenia, 

 ulegają zmianie oddziaływania magnetyczne krótkiego i dalekiego zasięgu, 

 zmienia się charakter i typ przewodnictwa elektrycznego. 

 

Przedstawione w rozprawie doktorskiej wyniki badań mają aspekt głównie poznawczy, 

pokazały one możliwość modulacji właściwości magnetycznych i elektrycznych przez 

odpowiedni dobór rozmiaru krystalitów spineli siarczkowych i selenkowych, co może 

skutkować potencjalnymi możliwościami ich zastosowań. 

Wyniki badań eksperymentalnych nanospineli: ZnCr2Se4, ZnCr2S4 oraz CuCr2S4 zostały 

opublikowane w recenzowanych czasopismach z listy Journal of Citation Report (JCR)  oraz 

zaprezentowane na konferencjach krajowych i międzynarodowych. 

  Otrzymane wyniki badań stanowią inspirację do dalszych poszukiwań nanomateriałów 

spinelowych o ciekawych właściwościach fizykochemicznych. 
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