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CEL PRACY 

1 CEL PRACY 

Magnetyt, najstarszy historycznie materiał magnetyczny, został odkryty ponad 
2500 lat temu przez Talesa z Miletu (625 – 547 r. p.n.e.). Pomimo tego materiał ten budzi 
szerokie zainteresowanie naukowców, aż do dnia dzisiejszego. Z jednej strony magnetyt to 
modelowy przykład tlenku metalu przejściowego, prototyp ferrytów, które znalazły 
szerokie zastosowanie w technice, materiał na potencjalne zastosowania w elektronice 
spinowej. Z drugiej strony to związek charakteryzujący się spektakularnym przejściem 
fazowym obserwowanym w temperaturze około 120 K. Nosi ono nazwę przemiany 
Verwey’a od nazwiska badacza, który jako pierwszy zaproponował wyjaśnienie tego 
zjawiska w roku 1939 [1]; jednakże po raz pierwszy przejście to zaobserwował Millar  
10 lat wcześniej [2]. Pomimo licznych badań prowadzonych w kolejnych kilkudziesięciu 
latach nadal sprawą otwartą pozostaje wyjaśnienie przyczyn przejścia, stopnia 
uporządkowania ładunkowego oraz zmiany charakteru przejścia powodowanej 
niestechiometrią i/lub domieszkowaniem. Interpretacja podana przez Verwey’a została 
obecnie zakwestionowana, ale po mimo, że minęło już ponad 60 latach od tego odkrycia, 
nadal nie udało się sformułować powszechnie akceptowanego modelu przejścia; badania 
doświadczalne i obliczenia teoretyczne nadal trwają. 

Kluczowe, w naszej ocenie dla poszerzenia tej wiedzy są informacje na temat 
zmian struktury, zmian stałych sieci oraz dystorsji lokalnych otoczeń zachodzących  
w przejściu Verwey’a. Dlatego za cel tej pracy postawiono sobie uzupełnienie tej luki  
w naszej wiedzy na temat przejścia Verwey’a i przeprowadzenie badań, które pomogą ją 
zapełnić. 

Postanowiono zbadać strukturę krystaliczną magnetytu w funkcji temperatury oraz 
wpływ domieszkowania tytanem, cynkiem i aluminium, na zmiany struktury krystalicznej 
w powiązaniu ze zmianami charakteru przemiany Verwey’a.  

Do zrealizowania tego celu postanowiono wykorzystać następujące techniki 
doświadczalne: 
• Analizę rentgenowską próbek (metoda proszkowa). Pomiary rentgenowskie 
prezentowane w pracy zostały wykonane w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Wydziału 
Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie na dyfraktometrze rentgenowskim 
SIEMENS D5000. Wykonano je w temperaturach z przedziału od 70 do 300 K. Celem tych 
badań było określenie zależności temperaturowych parametrów sieciowych, powyżej  
i poniżej przejścia, zmian struktury w przejściu w zależności od rodzaju domieszki  
i poziomu domieszkowania; 
• XANES i EXAFS. Eksperymenty te przeprowadzono w laboratorium 
synchrotronowych HASYLAB/DESY w Hamburgu. Pomiary wykonano na krawędziach 
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K: żelaza (77, około 185 i 300 K), cynku i tytanu (w temperaturze pokojowej), pomiarów 
na krawędzi aluminium nie udało się wykonać. Celem badań XANES było wyznaczenie 
średniego stopnia utlenienia poszczególnych pierwiastków w związku, analiza struktury 
przedkrawędziowej widma XANES celem uzyskania informacji o symetrii najbliższego 
otoczenia badanego pierwiastka oraz hybrydyzacji p-d. Jest to ważne w przypadku 
badanych przeze mnie związków, ponieważ oddziaływanie pomiędzy atomami żelaza 
mają charakter wymienny z udziałem orbitali p tlenu. Celem pomiarów techniką EXAFS 
było uzyskanie wiadomości na temat najbliższego otoczenia danego pierwiastka  
w badanym związku, to jest informacji o lokalnych otoczeniach atomów, lokalnej 
dystorsji, odległościach do najbliższych sąsiadów oraz wpływu domieszek na zmiany tych 
lokalnych otoczeń. 

Metody XANES i EXAFS, stanowią bardzo dobre uzupełnienie pomiarów 
rentgenowskich. 

 
Wszystkie pomiary były prowadzone na w pełni scharakteryzowanych próbkach 

monokrystalicznych (sproszkowanych monokryształach w przypadku dyfrakcji promieni 
X) o kontrolowanej stechiometrii. Jako domieszki wybrano niemagnetyczne pierwiastki: 
tytan, cynk i aluminium, tak, aby na efekty strukturalne, nie nałożyły się efekty związane  
z oddziaływaniami magnetycznymi z atomami domieszek. Poza tym są to pierwiastki  
o różnej wartościowości i różnym promieniu jonowym, które powodują różne zmiany 
parametrów sieciowych. 

 
Tak sformułowany cel pracy i dobór próbek do badań wynikają, z aktualnego stanu 

wiedzy o przemianie Verwey’a i potrzebie jego poszerzenia.  
 
We wprowadzeniu prezentowanej pracy omówiono najistotniejsze dotychczasowe 

wyniki badań magnetytu. W kolejnym rozdziale scharakteryzowano badane związki, 
przedstawiono metodę ich otrzymywania. W rozdziale czwartym opisano zastosowaną 
metodę dyfrakcji rentgenowskiej oraz przedstawiono wyniki doświadczalne i wnioski, 
jakie wyciągnięto z uzyskanych wyników. Rozdział następny jest poświęcony 
spektroskopii absorpcji promieni X (metody XANES i EXAFS), przedstawiono sposób 
obróbki danych eksperymentalnych, wyniki i wnioski z przeprowadzonych pomiarów.  
W ostatnim rozdziale krótko podsumowano otrzymane wyniki i przedstawiono wnioski 
końcowe. 

 
Praca była finansowana w części ze środków na naukę w latach 2006 – 2008 jako 

projekt badawczy 1P03B01530. 
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2 WPROWADZENIE 

Intensywne badania nad magnetytem są prowadzone od wielu lat [3] i dotyczą 
głównie przejścia fazowego Verwey’a, którego mechanizm nie jest nadal w pełni poznany. 
Najbardziej aktualne prace [4 – 12] pokazują, że ciągle otwartą pozostaje kwestia, jakie 
oddziaływania powodują tę przemianę i jakie wielkości porządkują się w temperaturze 
przejścia TV. 

Tradycyjny, powszechnie akceptowany do połowy lat 90 model przyjmował,  
że przejście jest związane z porządkowaniem się kationów w pozycjach oktaedrycznych  
w strukturze odwrotnego spinelu (Fe3+)[Fe2+, Fe3+]O4, gdzie ( ) oznacza pozycje 
tetraedryczne, a [ ] pozycje oktaedryczne.  

W tym modelu, w wysokich temperaturach (powyżej TV) w podsieci oktaedrycznej 
jeden elektron z każdych dwóch atomów żelaza (Rys. 2.1) oscyluje pomiędzy wszystkimi 
możliwymi pozycjami oktaedrycznymi, tak że walencyjność kationów w tej podsieci 
przyjmuje średnią wartość 2.5+. Powyżej TV magnetyt jest więc związkiem z mieszaną 
walencyjnością. Natomiast poniżej TV ten przeskakujący elektron lokalizuje się  
i w podsieci oktaedrycznej pojawia się porządek dalekiego zasięgu. Uporządkowanie 
ładunkowe pojawia się równolegle ze zmianą struktury krystalicznej.  

W T > TV magnetyt krystalizuje w strukturze regularnej w grupie przestrzennej 

3Fd m  (Rys. 2.1), w której atomy zajmują następujące pozycje Wyckoffa: 8a (1/8, 1/8, 
1/8) – miejsca tetraedryczne zajmowane przez jony Fe3+; 16d (1/2, 1/2, 1/2) – miejsca 
oktaedryczne obsadzone przez jony Fe2+ i Fe3+ oraz pozycje 32e (x, x, x), gdzie x ≈ 1/4, 
zajmowane przez atomy tlenu [8, 13]. 

 

Fe3+ w pozycji tetraedrycznej 

Fe2.5+ w pozycji oktaedrycznej 

  
 
 
 
 
 

O2-

 
Rys. 2.1 Struktura magnetytu powyżej TV. 
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Natomiast poniżej temperatury przejścia Verwey’a przyjmuje się na podstawie 
pomiarów neutronowych [13, 14] i dyfrakcji elektronów [15, 16], że struktura magnetytu 
ma symetrię jednoskośną, w grupie przestrzennej Cc z komórką elementarną (Rys. 2.2)  

o wymiarach 2 2 2a a× × a  w stosunku do regularnej komórki elementarnej. 
 

 

Rys. 2.2 (a) Związek pomiędzy st
a wysokotemperaturowa regularną. Wysokotempe

tworząc komórkę romboedryczną, a dod
że rzeczywistą strukturą niskotemperatu

 

) 

aM

bM

cM

bM

 
Wektory bazowe komórki jednoskośne

[11 0]  i podwojonemu wektorowi [001] kom
jest nieco większy od 90°, w przybliżeniu o o
dystorsji wzdłuż osi [1  i 11] [1  (Rys. 2
z możliwych ułożeń atomów w takiej strukturz

11]

W praktyce zamiast komórki je
romboedryczną [13] (Rys. 2.2 a), dlatego, że j
i dobrze przybliża komórkę jednoskośną. R
romboedrycznej i jednoskośnej maja postać: 

 

 
2

M
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M

a a

b a
c c

= −

=
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 (b)
(a
rukturą niskotemperaturową, jednoskośną,  
raturowa komórka regularna ulega odkształceniu, 
atkowe przesunięcia atomów sprawiają,  
rową jest struktura jednoskośna Cc (b).  

j aM, bM i cM odpowiadają wektorom [110], 
órki kubicznej. Kąt β komórki jednoskośnej 
koło 0.20° [13] z powodu romboedrycznej 
.2). Natomiast Rys. 2.3 przedstawia jedno  
e. 
dnoskośnej posługujemy się komórką 
est ona o wiele mniejsza i prostsza w opisie  
elacje łączące wektory bazowe komórki 

R R

R

R

b

b−
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Rys. 2.3 Jeden z ośmiu możliwych modeli 
uporządkowania w podsieci oktaedrycznej.  

Cyferki oznaczają nieekwiwalentne (ze względu na 
lokalne dystorsje) położenia oktaedryczne.  
Czarne kulki – Fe2+, a białe – Fe3+ [17]. 

 
Jonowy model przejścia Verwey’a jest aktualnie kwestionowany miedzy innymi  

w oparciu o wyniki doświadczalne dyfrakcji promieniowania X i dyfrakcji neutronów [18], 
które pokazują znacznie mniejsze zróżnicowanie ładunkowe (około 0.2 elektrona) 
kationów w podsieci oktaedrycznej. Ponadto proponowane jest bardziej skomplikowane 
uporządkowanie atomowe [4, 5, 8] (włączając w to uporządkowanie dimerów [9]), a nawet 
zasugerowano całkowity brak uporządkowania ładunkowego [6, 10, 11].  

Z drugiej strony pojawiły się prace doświadczalne sugerujące, że magnetyt można 
opisać modelem elektronów wędrownych, w stanie elektronowym bliskim przejścia 
metal – izolator [19, 20]. Oraz teoretyczne obliczenia pasmowe [21], które pokazują, że 
przejście typu metal – półprzewodnik (powstanie przerwy energetycznej) możliwe jest 
tylko pod warunkiem doboru odpowiedniej niskotemperaturowej struktury, oraz 
uwzględnienia korelacji elektronowych; w konsekwencji zróżnicowanie ładunkowe 
poniżej TV jest zdeterminowane przez strukturę i przez oddziaływanie elektron - elektron. 
Podobne wnioski wyciągnięto również w najnowszej pracy [22]. Autorzy na podstawie 
obliczeń ab initio struktury elektronowej i widma fononowego pokazali, że 
odpowiedzialne za przejście Verwey’a i powstanie przerwy energetycznej jest zarówno 
sprzężenie pomiędzy fononami i elektronami przewodnictwa jak i oddziaływanie 
Coulombowskie pomiędzy elektronami 3d. 

Natomiast autorzy pracy [11] uważają, że przemiana Verwey’a jest w istocie 
przemianą strukturalną i to właśnie zmiana struktury w TV wymusza nieciągłość własności 
elektrycznych. 

Zasygnalizowane powyżej powiązanie sieci krystalicznej z przemianą Verwey’a 
było już badane doświadczalnie począwszy od lat 70-tych. W badaniach dynamiki sieci 
krystalicznej metodą rozpraszania neutronów wykazano istnienie dwóch rodzajów efektów 
krytycznych w T > TV [23]. Po pierwsze, zaobserwowano quasielastyczne, krytyczne 
rozpraszanie neutronów ("spot-like scattering", zanikające 4 K powyżej TV, Rys. 2.4) dla 
tych położeń sieci odwrotnej, które stają się pikami Bragga poniżej TV. Drugi typ 
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krytycznego rozpraszania ("dyfuzyjne") obserwowano także dla wektorów sieci odwrotnej 
q niewspółmiernych ze strukturą niskotemperaturową i aż do temperatury o 80 K wyższej  
od TV. Krytyczne rozpraszanie obu typów gwałtownie znika poniżej TV i podobną 
gwałtowną zmianę dynamiki sieci krystalicznej zaobserwowaliśmy w wynikach badań 
stałych elastycznych (przedstawionych dalej). 
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Rys. 2.4 Temperaturowa zależność odwrotności intensywności rozpraszania dla podanych  

wektorów sieci odwrotnej; czerwona krzywa reprezentuje [24] "spot-like scattering”. 
 
Wreszcie współzależność dynamiki sieci krystalicznej i przemiany Verwey’a 

została ostatnio dowiedziona [25], także w sposób bezpośredni przez obserwację zmiany 
fononowej relacji dyspersji zmierzonej techniką nieelastycznej rezonansowej absorpcji 
promieni γ: sieć krystaliczna ulega usztywnieniu w T < TV (Rys. 2.5). 
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   25 K
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Rys. 2.5 Niskotemperaturowa fononowa gęstość stanów (g(E)/E2 w funkcji E) dla cienkiej warstwy 

magnetytu. Wyraźnie widoczna jest różnica w zachowaniu dla  
temperatur poniżej i powyżej temperatury Verwey’a [25]. 

 12



WPROWADZENIE 

To, że sieć krystaliczna może odgrywać istotną rolę w przejściu Verwey’a, oraz że 
poniżej TV powstaje pewien rodzaj uporządkowania ładunkowego, widać jeszcze w wielu 
innych danych doświadczalnych, w tym uzyskanych w naszej grupie badawczej, na 
przykład dotyczących własności elektrycznych, magnetycznych i elastycznych.  

W tym miejscu, przed omówieniem wyników doświadczalnych, konieczne jest 
zasygnalizowanie ze wprowadzenie niewielkiej liczby defektów (czy to poprzez 
niestechiometrię, czy też domieszkowanie) wpływa na charakter i temperaturę przemiany 
Verweya. Odstępstwo od stechiometrii na poziomie 3δ < 0.12 (Fe3 (1-δ)O4) jak  
i podstawianie Ti, Zn i Al powoduje liniowe obniżenie temperatury przejścia oraz zmianę 
jego charakteru z przejścia I-go rodzaju (nieciągłe) dla Fe3O4 do przejścia II-go rodzaju 
(ciągłe) dla próbek z większą liczbą defektów. Na Rys. 2.6 jest pokazana zależność TV od 
poziomu domieszkowania i niestechiometrii; pokazano również dane literaturowe [26] dla 
Mg, Co, Ni i Ga. 
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 Fe3-xCoxO4

 Fe3-xMgxO4

3δ, X

T v ( 
K

 )

 

 

 
Rys. 2.6 Temperatura Verwey’a TV w funkcji domieszkowania i niestechiometrii. 

 
Wpływ domieszkowania i niestechiometrii na własności fizyczne magnetytu jest 

bardzo silnie widoczny dla T < TV podczas, gdy dla T > TV nie ma zróżnicowania tych 
właściwości, bez względu na obserwowany rodzaj przejścia.  

Jako pierwsze zostało to zaobserwowane w pomiarach oporności. Na Rys. 2.7 
pokazana jest zależność oporności właściwej od odwrotności temperatury. Widoczne jest 
przesunięcie temperatury przejścia i zmiana jego charakteru z rosnącym δ, ponadto 
skokowa zmiana oporu w przejściu (dwa rzędy wielkości dla δ = 0) maleje tak, że 
przejście staje się ciągłe dla wyższego poziomu niestechiometrii. Podobne zmiany 
wywołuje domieszkowanie Zn, Ti, Al (przykładowo Rys. 2.8) [27 – 29]. 
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Rys. 2.7 Zależność oporności właściwej od odwrotności temperatury  

w niestechiometrycznym magnetycie [30]. 
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Rys. 2.8 Zależność oporności właściwej od odwrotności temperatury w Fe3-xAlxO4 [29].  

 
Podobne wnioski wynikają z pomiarów ciepła właściwego i pomiarów stałych 

elastycznych. 
W naszym zespole [31, 32] przeprowadzono pomiary ciepła właściwego dla serii 

próbek Fe3-xTixO4 i Fe3-xZnxO4 stanowiące rozszerzenie i uzupełnienie wcześniejszych 
pomiarów dla niestechiometrycznego magnetytu [33, 34]. Ponownie stwierdzono, że 
charakter i temperatura przejścia zmieniają się z domieszkowaniem, oraz że ciepło 
właściwe cp dla próbek wykazujących przejście I-go i II-go rodzaju jest niemal identyczne 
powyżej TV podczas, gdy poniżej temperatury przejścia cp dla próbek I-go rodzaju jest 
znacznie niższe niż dla próbek II-go rodzaju. Przykładowe wyniki są pokazane na  
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Rys. 2.9, gdzie przedstawiono zależność cp /T od T dla próbek domieszkowanych cynkiem 
i dla stechiometrycznego magnetytu Fe3O4. 
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Rys. 2.9 Zależność cp/T od T dla próbek domieszkowanych cynkiem i magnetytu Fe3O4.  

Układ trzech poziomów energetycznych, które posłużyły do zasymulowania dynamiki sieci – linia ciągła [31]. 
 
Te różnice są widoczne również na wykresie temperaturowej zależności 

temperatury Debye’a θD(T) obliczonej z danych cp(T). Poniżej przejścia, θD dla próbek  
I-go rodzaju jest przesunięta w górę o około 50 K w stosunku do wartości 
ekstrapolowanych z wysokich temperatur (Rys. 2.10). Natomiast dla próbek II-go rodzaju 
nie obserwujemy takiej zmiany, θD zmienia się w sposób ciągły przez przejście. Ta różnica 
(50 K) utrzymuje się aż do najniższych temperatur, podobnie jak dla Fe3(1-δ)O4 [35, 36]. 
Obserwowany skok θD w próbkach I-go rodzaju próbowano wyjaśnić, bez powodzenia, 
innymi niż sieciowym, przyczynkami do ciepła właściwego. W konsekwencji w pracach 
[31, 32] zaproponowano, że zmiany θD są związane ze zmianami dynamiki sieci. 
Dopasowano linie bazowe ciepła właściwego (bez piku przejścia) modelem Einsteina. 
Widmo drgań zasymulowano układem trzech poziomów energetycznych. Dopasowanie do 
cp dla próbek I-go rodzaju (poniżej TV) pokazuje, ze gęstość stanów niższego poziomu 
energetycznego jest przesunięta w stronę wyższych energii w porównaniu do próbek II-go 
rodzaju (wstawka na Rys. 2.9). Oznacza to, że pojawia się, w TV, dla próbek I-go rodzaju, 
nowy wysoko energetyczny mod drgań odpowiedzialny za podwyższenie θD. Chociaż, ta 
uproszczona analiza nie pozwala na określenie rzeczywistego widma drgań, to jednak 
pokazuje, że zmiany w linii bazowej ciepła właściwego mogą być przypisane zmianom 
dynamiki sieci w takim sensie, że sieć w próbkach I-go rodzaju staje się sztywniejsza  
w temperaturach poniżej TV, podczas gdy sieć w próbkach II-go rodzaju pozostaje 
niezmieniona. Jak już wspomniano wyżej, taki sam wniosek wyciągnięto z bezpośrednich 
pomiarów dynamiki sieci krystalicznej w stechiometrycznym magnetycie [25]. 
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Rys. 2.10 Temperaturowa zależność temperatury Debye’a θD.  

 
Dynamiczne własności sieci dla fazy wysokotemperaturowej magnetytu były 

również badane metodą pomiaru stałych elastycznych. Dane dotyczące 
wysokotemperaturowej fazy magnetytu [37, 38] zostały uzupełnione i rozszerzone 
badaniami dla serii próbek podstawianych cynkiem przeprowadzonymi przez nasz zespół 
we współpracy z grupą profesora Luthiego [39]. Uzyskane wyniki dla czystego magnetytu 
są pokazane na Rys. 2.11. Stałe elastyczne c11 oraz c11 – c12 zmieniają się skokowo w TV 
wskazując na przejście I-go rodzaju.  

Natomiast stała c44 zachowuje się odmiennie; widać mięknięcie modu 
rozpoczynające się już w wysokich temperaturach. Widać to dla wszystkich mierzonych 
próbek bez względu na ich skład (Rys. 2.12). Pomimo nieciągłego charakteru przejścia dla 
czystego magnetytu, c44 dla wszystkich zmierzonych próbek można dopasować za pomocą 
uniwersalnej zależności: 

 

 0
44 44

CT Tc c
T θ

−
=

−
 (2.2) 

 
wynikającej z teorii Landaua ciągłych przejść fazowych (przy założeniu liniowego 
sprzężenia pomiędzy parametrem porządku i naprężeniem); θ ( = 56 K) jest temperaturą 
przejścia fazowego przewidzianą przez teorie Landaua, a TC ( = 66 K) temperaturą 
krytyczną. 
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Rys. 2.11 Temperaturowa zależność stałych elastycznych c11, c44 i c12 dla stechiometrycznego magnetytu. 
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Rys. 2.12 Znormalizowana stała c44 w próbkach Fe3-xZnxO4 z dopasowaną zależnością Landaua. 

 
Jak widać układ zmierza do przejścia fazowego w ten sam sposób niezależnie od 

rodzaju przejścia (parametr θ), i ponadto sprzężenie z własnościami elastycznymi sieci jest 
jednakowe (parametr TC). Ponownie, własności wysokotemperaturowe nie zależą od 
stopnia niestechiometrii i domieszkowania i nie sygnalizują rodzaju przejścia. 

Podobne wnioski można wyciągnąć z analizy własności magnetycznych 
magnetytu. Okazało się, że wpływ oddziaływań magnetycznych na przemianę Verwey’a 
jest niewielki, ale że własności magnetyczne mogą pośrednio pokazywać zmieniający się 
układ elektronowy, a także odzwierciedlać zmiany we własnościach sieci krystalicznej 
[40]. 
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Magnetyt jest ferrimagnetykiem ze spinowymi momentami magnetycznymi; 
uporządkowanie w podsieciach oktaedrycznej i tetraedrycznej jest ferromagnetyczne, 
podczas gdy oddziaływanie pomiędzy podsieciami jest antyferromagnetyczne.  
W obrazie jonowym w strukturze spinelu odwróconego w położeniach oktaedrycznych 
znajdują się jony Fe2+ i Fe3+, a w położeniach tetraedrycznych wyłącznie jony Fe3+. Ten 
model daje wypadkowy moment magnetyczny równy 4µB / Fe3O4 (+4 µB, +5 µB  
w pozycjach oktaedrycznych, – 4 µB w pozycji tetraedrycznej) bliski wartości 
doświadczalnej 4.06µB / Fe3O4 [41]. 
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Rys. 2.13 Stała anizotropii K1 w Fe3O4 [41]. 

 
W wysokich temperaturach osie magnesowania: łatwa, pośrednia i trudna 

pokrywają się odpowiednio z kierunkami krystalograficznymi <111>, <110>, <001>. Ten 
układ zmienia się w temperaturach tuż powyżej TV, gdzie główna stała anizotropii K1 
zmienia znak (Rys. 2.14). Poniżej temperatury punktu izotropowego TIP momenty 
magnetyczne leżą wzdłuż kierunku <001> (oś łatwa magnesowania). Ten łatwy kierunek 
pozostaje zachowany poniżej TV pomimo zmiany struktury z regularnej do jednoskośnej. 
Należy zwrócić uwagę, że obniżając temperaturę do około 200 K stała anizotropii K1 staje 
się bardziej ujemna (energia anizotropii rośnie), po czym wraz z dalszym obniżeniem 
temperatury K1 „mięknie” aż do zera w punkcie izotropowym. Wartość K1 poniżej TV 
(T = 4.2 K) została obliczona przy założeniu, że składnik odpowiadający anizotropii dla 
struktury regularnej jest zachowany aż do najniższych temperatur [42]. Linia ciągła na 
Rys. 2.13 pokazuje interpolowaną zmianę stałej anizotropii K1. To zachowanie jakościowo 
przypomina zmiany c44 w tym sensie, że zmiany o uniwersalnym charakterze (niezależnie 
od poziomu domieszkowania i niestechiometrii) są obserwowane już od wysokich 
temperatur. Nie można jednak na tej podstawie wyciągnąć wniosków, że energia 
anizotropii jest związana z własnościami sieciowymi, zwłaszcza, że tym anomalnym 
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zmianom anizotropii nie towarzyszy zmiana namagnesowania w punkcie izotropowym ani 
w przejściu [41]. 

Reorientacja spinów w punkcie izotropowym była również badana techniką 
podatności zmiennoprądowej (AC) [43, 44]. Na Rys. 2.14 pokazana jest zależność 
temperaturowa podatności w obszarze przejścia dla serii próbek Fe3-xZnxO4. Temperatura 
punktu izotropowego TIP odpowiada maksimum podatności, poprzedzającemu skok 
podatności związany z przejściem.  
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Rys. 2.14 Temperaturowa zależność podatności zmiennoprądowej (AC) w obszarze przejścia  

dla serii próbek Fe3-xZnxO4 [43], strzałkami zaznaczono punkty izotropowe TIP. 
 
Dodatkowych informacji o własnościach magnetycznych dostarczają pomiary 

stałych elastycznych w polu magnetycznym. Na Rys. 2.15 porównane są zależności 
temperaturowe stałej c11 (zmiana prędkości ultradźwięków) zmierzonej w zerowym polu 
magnetycznym i w polu B = 0.6 T [39] dla próbek domieszkowanych cynkiem. Widoczna 
jest zmiana charakteru przejścia wraz ze wzrostem koncentracji oraz dodatkowo subtelna 
struktura zmian c11 tuż powyżej TV obserwowana w pomiarach w zerowym polu. 
Ponieważ przyłożenie pola magnetycznego eliminuje te dodatkowe zmiany c11 przed 
przejściem, autorzy pracy powiązali te zmiany z rozpraszaniem dźwięku na ścianach 
domen magnetycznych. Charakterystyczne jest to, że zjawisko to występuje  
w temperaturach, w których obserwuje się osobliwości w zachowaniu stałej anizotropii 
magnetokrystalicznej (zmianę znaku); charakterystyczne minimum w c11 zinterpretowano, 
więc jako punkt izotropowy TIP.  
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Rys. 2.15 Zależność stałej elastycznej c11 od temperatury zmierzonej w zerowym polu magnetycznym  

dla magnetytu domieszkowanego cynkiem oraz w polu 0.6 T. 
 
Liniową korelację pomiędzy temperaturą TIP punktu izotropowego (otrzymanego 

zarówno z pomiarów podatności magnetycznej jak i stałej c11) a temperaturą przejścia TV, 
przedstawiono na Rys. 2.16 poniżej. 
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Rys. 2.16 Temperatura punktu izotropowego TIP w funkcji temperatury przejścia TV [43]. 
 
Jak wynika z przedstawionych powyżej wyników doświadczalnych własności sieci 

krystalicznej w istotny sposób wpływają na przemianę Verwey’a. W tym kontekście 
interesujące jest porównanie wpływu niestechiometrii i domieszkowania magnetytu 

 20



WPROWADZENIE 

(powiązanych ewentualnie ze zmianami struktury) na własności fizyczne Fe3O4  
z wpływem zmian struktury wynikających z przyłożenia ciśnienia. Pomiary oporności  
w wysokich ciśnieniach [45] pokazują, że temperatura przejścia Verwey’a obniża się  
z rosnącym ciśnieniem oraz że powyżej pewnego krytycznego ciśnienia następuje zmiana 
charakteru przejścia z I-go na II-gi rodzaj, tak jak przy domieszkowaniu. Ten wynik jest 
interesujący, dlatego że wraz ze wzrostem ciśnienia sieć krystaliczna magnetytu kurczy się 
(Rys. 2.17), podczas gdy domieszkowanie tytanem [46 – 48] i cynkiem daje odwrotny 
efekt [49 – 51]. To mogłoby oznaczać, że zmiana rozmiarów sieci nie odgrywa kluczowej 
roli, a być może istotne są lokalne zmiany otoczeń sieciowych. Z kolei inne pomiary [20, 
52], pokazują, że dla wysokich ciśnień (powyżej 7.5 GPa) stechiometryczny magnetyt 
przechodzi w stan metaliczny, (znika przejście Verwey’a).  
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Rys. 2.17 Zmiany objętości komórki elementarnej magnetytu w funkcji przyłożonego ciśnienia [11, 53]. 

 
Te i poprzednio omówione wyniki literaturowe wyraźnie wskazują, że własności 

sieci krystalicznej w istotny sposób wpływają na przemianę Verwey’a. A skoro 
domieszkowanie lub niestechiometria zmieniają charakter przemiany, to zachodzi 
naturalne pytanie, czy ten inny rodzaj przemiany może być powiązany z inną strukturą 
krystaliczną i które parametry (na przykład lokalne dystorsje) ulegają zasadniczej zmianie.  

Z drugiej strony pokazano powyżej, ze przejście Verwey’a jest sygnalizowane już 
w wysokich temperaturach (na przykład: dyfuzyjne rozpraszanie neutronów lub 
temperaturowa zależność c44). Te efekty, powiązane z dynamiką sieci, powinny prowadzić 
każdorazowo do ciągłego przejścia fazowego, gdyby nie dodatkowe oddziaływania 
bezpośrednio wyzwalające przejście. A zatem pomiary dynamiki sieci w połączeniu  
z wynikami pomiarów przewodnictwa elektrycznego i ciepła właściwego pokazują, że sieć 
krystaliczna ma raczej podobne własności w wysokich temperaturach: tylko jedna klasa 
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związków magnetytu istnieje w T > TV. Poniżej TV sytuacja jest inna: mamy do czynienia  
z dwoma klasami uniwersalności ze względu na charakter przejścia.  

Uważamy, że tych subtelnych własności magnetytu nie da się zrozumieć nie mając 
pełnej informacji o strukturze tego materiału w wysokotemperaturowej  
i niskotemperaturowej fazie. Konieczna jest znajomość zmian struktury w funkcji 
temperatury przy domieszkowaniu magnetytu różnymi pierwiastkami (Ti, Zn, Al), a także 
powinniśmy wiedzieć jak wraz z temperaturą zmieniają się stałe sieci oraz dystorsje 
lokalnych otoczeń. 

 
Dlatego za cel pracy postawiono sobie zbadanie właściwości sieci krystalicznej 

magnetytu. 
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3 CHARAKTERYSTYKA BADANYCH ZWIĄZKÓW 

Do badań potrzebne są kryształy o wysokiej czystości i dobrze określonej 
stechiometrii. Jest to ważna kwestia, ponieważ odejście od stechiometrii powoduje zmiany 
charakteru przejścia i w konsekwencji jego zanik [34, 54, 55]. Podobny efekt wywołują 
domieszki [56], więc próbka musi być stechiometryczna, bo nie można odróżnić efektu 
niestechiometrii od efektu wywołanego domieszkowaniem.  

Żeby otrzymać monokryształy o zadawalającej jakości wykorzystano następujące 
techniki: 
• wzrost monokryształów metodą topienia w zimnym tyglu (skull melting)  
w kontrolowanej atmosferze; 
• wygrzewanie próbek w kontrolowanej atmosferze CO – CO2; 
• analiza otrzymanych próbek metodami: mikroskopu optycznego, mikrosondy, 
dyfrakcji Lauego. 

3.1 OTRZYMYWANIE KRYSZTAŁÓW 

Do otrzymywanie monokryształów wykorzystano technikę skull melting  
[57 – 59] polegającą na indukcyjnym ogrzewaniu materiału (umieszczonego w zimnym 
tyglu) promieniowaniem o częstościach radiowych.  

Na Rys. 3.1 przedstawiony jest schemat aparatury do otrzymywania 
monokryształów. Główną jej część stanowi zimny tygiel (1); składa się on z indywidualnie 
chłodzonych wodą miedzianych rurek zmocowanych w chłodzonej podstawie, złożonej  
z dwóch części. Taka budowa tygla pozwala na zmniejszenie prądów wirowych płynących 
w ściankach i podstawie, wywołanych przez zewnętrzna źródło mocy, którym jest 
generator wysokich częstości. Prąd o wysokiej częstotliwości przepływający przez 
zwojnicę (2), otaczającą tygiel, indukuje w materiale prądy wirowe, powodując jego 
nagrzanie i w konsekwencji stopienie. 

Największą zaletą tej techniki jest to, że przy ściankach tygla chłodzonego wodą 
tworzy się cienka warstwa niestopionego materiału, która izoluje stopiony materiał od 
tygla – w ten sposób unikamy zanieczyszczenia kryształu materiałem tygla, jest to ważne, 
bo materiały tlenkowe mają wysokie temperatury topnienia. Natomiast wadą tej techniki 
jest duży gradient temperatury, który może doprowadzić do segregacji fazowej. 

Wytop i wzrost kryształów są prowadzone w kontrolowanej atmosferze gazowej. 
Jako gazu używano CO2. Po stopieniu materiału i odczekaniu dostatecznego czasu (w celu 
uzyskania równowagi pomiędzy cieczą i gazem nad cieczą), rozpoczynał się proces 
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wzrostu kryształów. Tygiel był wyciągany z obszaru cewki lub zmniejszano moc 
generatora. 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 
 

Rys. 3.1 Schemat pieca: (1) zimny tygiel, (2) cewka, (3) wyjście z generatora wysokich częstości,  
(4) woda do chłodzenia tygla, (5) silnik do obniżania tygla, (6) płyta podstawy, (7) szklany cylinder,  

(8) płyta aluminiowa, (9) wyjście do pompy próżniowej, (10) zbiornik ze sproszkowanym materiałem. 

3.2 POLE STABILNOŚCI FAZOWEJ 

Znane są tylko dwa tlenki żelaza stabilne w temperaturze pokojowej: magnetyty 
Fe3O4 ze strukturą spinelu oraz hematyt Fe2O3 o strukturze korundu Al2O3. Powyżej 
570°C stabilny jest wurstyt – FeO o strukturze NaCl. 

Rys. 3.2 przedstawia diagram fazowy układu żelazo – tlen [60]. Należy zwrócić 
uwagę, że wysokich temperaturach (powyżej 1000°C) pole fazowe Fe3O4 obejmuje 
szerszy zakres koncentracji tlenu; można, więc w tych wysokich temperaturach 
otrzymywać związki niestechiometryczne. 

W związku z tym najistotniejszym problemem przy hodowli kryształów 
materiałów tlenkowych w tym magnetytu jest kontrolowanie ciśnienia cząstkowego tlenu 
w trakcie wzrostu kryształów. 

Ciśnienie tlenu musi być utrzymywanie w granicach pola stabilności tlenków, 
szczegółowe informacje można znaleźć w literaturze np.: [61 – 71]. W szczególności do 
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kontrolowania ciśnienia tlenu można wykorzystać mieszaninę gazów np.: CO – CO2, 
wówczas zależność ciśnienia tlenu w odpowiedniej temperaturze jest określona przez 
dynamiczną równowagę chemiczną. Ta technika pozwala na kontrolowanie atmosfery 
nawet przy bardzo małych ciśnieniach. Zatem problem związany z procesem wzrostu 
kryształów Fe3 (1-δ)O4, Fe3-xTixO4, Fe3-xZnxO4 i Fe3-xAlxO4 zostaje zredukowany do 
znalezienia odpowiedniej mieszaniny gazów CO – CO2. 
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Rys. 3.2 Diagram fazowy dla układu żelazo – tlen []. 

 

3.2.1 POLE STABILNOŚCI FAZOWEJ MAGNETYTU 

Rys. 3.3 [63] pokazuje obszar stabilności fazowej magnetytu – Fe3O4 (pomiędzy 
krzywymi Fe1-xO – Fe3O4 i Fe3O4 – Fe2O3). 

Wykres przedstawiono we współrzędnych 
2

log Of  od T. W rzeczywistym układzie 

aktywność ciśnieniowa 
2Of  (fugacity) zastępuje ciśnienie cząstkowe, co umożliwia 

wykonywanie obliczeń dla rzeczywistych układów w oparciu o model gazu idealnego 
[72]. W myśl definicji 

2Of  jest równe ciśnieniu cząstkowemu w warunkach normalnych. 
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Rys. 3.3 w funkcji temperatury. Granice Fe

2
( OLog f ) 1-xO – Fe3O4 i Fe3O4 – Fe2O3 (linie ciągłe).  

Mieszanina gazów CO2 – CO (linie przerywane). Cyfry oznaczają procentowy udział CO2 w mieszaninie 
CO2 - CO. Krzywa 1: doświadczalny wynik 

2
log Of w magnetycie [61]. 

 
Żeby nie przekroczyć granic utleniania lub redukcji w zakresie temperatur 

potrzebnym do wzrostu magnetytu koniczna jest odpowiednia mieszanina buforowa 
gazów, która zapewni, że linia równowagi 

2Of  znajdzie się w polu stabilności magnetytu 

(Rys. 3.3). Jest to ważne w zastosowanej metodzie, ponieważ kontrola temperatury jest 
ograniczona, a jej różnica pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną częścią tygla może wynosić 
nawet kilkaset stopni. Kilka krzywych równowagi ze skalibrowanym układem CO – CO2 
jest przedstawionych na Rys. 3.3 (przerywane linie). Z wykresu wynika, że krzywa dla 
czystego CO2 leży w polu stabilności magnetytu w wymaganym zakresie temperatury, co 
pozwala na użycie atmosfery CO2 dla wzrostu monokryształów magnetytu [63]. Szerokość 
pola stabilności (zakres 

2Of  dla którego dana faza istnieje) jest miarą możliwej 

niestechiometrii. 
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3.2.2 MODEL RÓWNOWAGI DEFEKTÓW PUNKTOWYCH 

Model opisujący warunki kontrolowania stechiometrii w ferrytach został 
zaproponowany przez Flooda i Hilla w pracy [73]. Model ten wykorzystuje prawo 
działania mas z uwzględnieniem defektów punktowych. Zakłada, że niestechiometria jest 
związana z kationowymi defektami punktowymi typu Frenkel’a, oraz że jony Fe2+ i Fe3+ 
są przypadkowo rozmieszczone na miejscach oktaedrycznych i tetraedrycznych  
w strukturze spinelu. Dominująca rola kationowych defektów punktowych została 
stwierdzona w doświadczeniu z wykorzystaniem izotopów znacznikowych [74 – 78],  
z którego wynika, że szybkość dyfuzji jonów żelaza jest kila rzędów wielkości większa niż 
tlenu. 

W notacji zaproponowanej w pracy [73] związek pomiędzy defektami typu 
Frenkel’a przedstawia zależność: 
 Fe V I= +  (3.1) 

 

gdzie: V reprezentuje wakancje, a I pozycje międzywęzłowe. 
Dla małej koncentracji defektów stałą równowagi reakcji (3.1) można zapisać  

w postaci: 

 21
V In nK
n∑

=  (3.2) 

 

gdzie nI i nV są to liczby moli odpowiednich typów defektów. Całkowita liczba moli 
kationów i defektów sieciowych (nΣ) jest zdefiniowana jako: 
 

 3 2 VFe Fen n n n+ +∑ = + +  (3.3) 
 

Liczba jonów międzywęzłowych nI jest zawarta w sumie kationów żelaza. 
Reakcje utleniania jednego mola Fe2+ do jednego mola Fe3+ możemy zapisać 

następująco: 

 2 3 2
2

1 1
4 2

Fe O Fe O V+ + −+ = + +
3
8

, (3.4) 

 

 2 3
2

1 3 1
4 8 2

Fe O I Fe O2+ ++ + = + −  (3.5) 

 

Zgodnie z prawem działania mas odpowiednie stałe równowagi dla równań (3.4)  
i (3.5) możemy zapisać: 

 
2

3

2

1
4

3
8

2 O
Fe V

Fe

n nK f
n n

+

+

−

∑

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (3.6) 
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2

3

2

1
3
8n n⎛ ⎞

 4
3 O

Fe

IFe

K f
n n

+

+

− ∑= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.7) 

Relacja pomiędzy defektami punktowym
w Fe3(1 )O4 wyraża związek: 

i, a stopniem niestechiometrii δ  
-δ

 ( )1
V In n

n
δ

Σ

= −  (3.8) 

 

Równania (3.4) i (3.5) pokazują, że utlenienie jednego mola Fe2+ do Fe3+ 
odpowiada różnicy V In n−  wynoszącej 3/8, podczas gdy to samo utlenienie odpowiada 

różnicy 3 22Fe Fen n+ +−  wynoszącej 3; stąd wynika że: 
 

 ( )3 2
1
8V In n n− = 2Fe Fen+ +−  (3.9) 

Z równań (3.2), (3.3), (3.6), (3.8) i (3.9) wynika, że 
 

2Of  jest związana  

 parametrem niestechiometrii δ zależnością: 
 

 

z

2

24
1

22

2 4
1 2 2Of K

K
δ

δ
⎢ ⎥

3
1 8

1

1 24 1

1 8 4
2 2

K

δ δ

δ δ

⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎛ ⎞= + + +⎜ ⎟

− − + +⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
 

Dla stechiometrycznego magnetytu (δ = 0
postaci: 

 

⎛ ⎞ ⎝ ⎠⎢ ⎥
 (3.10) 

) równanie (3.10) redukuje się do 

2

1 16
14

2
2O

Kf
K

 (3.11) 

 

Dane doświadczalne zależności δ od 
2

log O

3

=

f i temperatury pozwalają na 

wyznaczenie zależności stałych K1 i K2 od temperatury. Najbardziej wiarygodne dane 
ochodzą z pracy Dieckmanna [76], który wykonał

w zakresie temperatur 900 – 1400°C. Te dane opisują empiryczne zależności: 
 

p  pomiary termograwimetryczne  

1
10740log 1.23K

T
= − −  (3.12) 

 

 2
4456log 2.64K

T
= −  (3.13) 

 

Równowagową akty śnieniową 
2Owność ci f  można wyliczyć z równań (3.10), 

(3.12) i (3.13) dla wybranej temperatury i wartości δ. Wyniki tych obliczeń przedstawiono 
na Rys. 3.4 jako zależność 

2
log Of  od 1/T dla różnych wartości δ, wspólnie z granicami 
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fazowymi Fe3(1-δ)O4 – Fe2O3 i Fe3(1-δ)O4 – Fe1-xO. Jest oczywiste, że ze zwiększeniem 
temperatury szerokość pola fazowego określonego przez δ wzrasta, większe odchylenie  
idealnego stosunku tlenu do kationów 3/4 może zostać osiągnięte. Należy zwrócić uwagę, 
że w danej temperaturz

 od

e największa otrzymana ujemna wartość δ jest o wiele mniejsza niż 
największa dodatnia wartość δ. Przykładową izotermę zależności δ od 

2
log Of   

w temperaturze 1400°C przedstawia Rys. 3.5. Ta krzywa pozwala ustalić wa
poprzez dobór 

rtość δ 

2Of . 
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Rys. 3.4 Zależność  w funkcji 1/ T dla Fe3(1-δ)O4.  
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Rys. 3.5 Parametr niestechiometrii δ w funkcji  w 1400°C. Linia pozioma to linia stechiometrii 

rozgraniczająca obszary niedoboru (δ > 0) i nadmiaru (δ < 0) kationów (linia ta przechodzi przez punkt 
przegięcia). Linie pionowe pokazują granice utleniania i redukcji. 

 
2Olog f
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Analogiczne obliczenia przeprowadzono dla tytanomagnetytów Fe3-xTixO4 [65, 67] 
oraz cynkoferrytów Fe3-xZnxO4 [68], otrzymując odpowiednie wrażenia na 

2
log Of  dla 

stechiometrycznego tytanomagnetytu [65, 67]: 
 

 ( ) ( )3 4
2 2

log log 2.5log 1 x 4log 1 xFe O
O Of f= + − − +  (3.14) 

 

oraz dla stechiometrycznego cynkoferrytu [68]: 
 

 ( )3 4
2 2

log log 4log 1 xFe O
O Of f= − −  (3.15) 

 

Uzyskane wartości wykorzystano do ustalenia granicy fazowych oraz  
w eksperymentach wzrostu i wygrzewania monokryształów stechiometrycznych. 

3.2.3 MAGNETYT DOMIESZKOWANY ALUMINIUM 

W prezentowanej pracy prowadzono również pomiary dla magnetytu 
domieszkowanego aluminium. W związku z tym przeprowadzono obliczenia celem 
ustalenia warunków wygrzewania, zapewniających stechiometiometrię próbek. 

Podobnie jak w pracy [65] zakładamy, że niestechiometria jest związana  
z kationowymi defektami punktowymi typu Frenkel’a. Ponadto przyjmujemy, że dla 
hercynitu (FeAl2O4) nie występują odstępstwa od stechiometrii (pole stabilności fazowej  
o zerowej szerokości). To założenie może zostać przyjęte jako pierwsze przybliżenie [65], 
zwłaszcza w porównaniu z szerokim zakresem niestechiometrii w Fe3O4 (Rys. 3.2). 

Wyrażenie na całkowita liczbę moli kationów i defektów sieciowych (nΣ) 
definiujemy analogicznie do (3.3) z taką różnicą, że uwzględniamy liczbę moli kationów 
Al+3 ( 3Aln + ): 

  (3.16) 3 2 3 VFe Fe Aln n n n n+ + +∑ = + + +
 

Reakcji utleniania (3.4) i (3.5) są prawdziwe i w tym przypadku. Dodatkowo, 
przyjmujemy, że reakcja utleniania wpływa tylko na składniki magnetytu w spinelu, czyli 

na x1
2

−  całości stałego roztworu: x3 4 2 4 3-x 4
x x1 Fe O FeAl O Fe Al O
2 2

⎛ ⎞ ⎛ ⎞− ⋅ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

. Zgodnie  

z tymi założeniami, według prawa działania mas odpowiednie stałe równowagi dla równań 
w przypadku domieszkowania aluminium możemy zapisać w postaci: 

 3

2
2

3
8

1
4

2
1

2

Fe V
O

Fe

n nK f
xn n

+

+

−

∑

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜=

⎛ ⎞⎜ ⎟−⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

⎟  (3.17) 
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 3

2
2

3
8

1
4

3
1

2

Fe
O

Fe I

n n
K f

xn n

+

+

− ∑

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜=

⎛ ⎞⎜ ⎟−⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

⎟  (3.18) 

 

Obie stałe są powiązane ze stałą reakcji K1 (3.2). Wartości stałych K1 i K2 są znane 
z doświadczenia. 

Dodatkowo musi być spełniona zasada zachowania ładunku i zasada zachowania 
masy. Dla związku: 
 2 3 3 2 3

x 4a cb dFe Fe Al I I VO+ + + + +  (3.19) 
 

prowadzi to do następujących równań: 
 

 2 3 3x 2 3a b c d 8+ + + + =  (3.20) 
oraz: 
 3 ( x)a b V− + + =  (3.21) 
 

gdzie jawnie uwzględniono pozycje międzywęzłowe i różną wartościowość. Powyższe 
dwa warunki prowadzą do równania: 
 

 1 3(6 9 9x) (2 3 ) x
8 8

a b c d a b V+ + + + = + + +  (3.22) 

 

które można wyrazić za pomocą parametru V In n− : 
 

 ( 3 2
1 2
8V I Fe Fe Aln n n n n )3+ +− = − + +  (3.23) 

 

gdzie 2~ Fea c n ++ , 3~ Feb d n ++ , ~ Ic d n+ , . ~ VV n

Parametr  opisuje poziom niestechiometrii w związku i jest równy zero dla 

stechiometrycznego Fe
Vn n− I

3-xAlxO4. Równanie (3.23) można rozwiązać ze względu na nV. 
Wyliczając nI z (3.2) otrzymujemy: 

 

 ( 3 2 3
2 2

1
1 2
8V Fe Fe Aln K n n n n n+ + +∑− − − + =) 0V  (3.24) 

 

Rozwiązanie powyższego równania ze względu na nV daje następujące 
rozwiązanie: 

 

 ( ) ( )3 2 3 3 2 3

2 2
1

1 12 2 2
8 64V Fe Fe Al Fe Fe Aln n n n n n n K+ + + + + + ∑= − + + − + + 4 n  (3.25) 

 

Korzystając z (3.17) i (3.25) otrzymujemy: 
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( ) ( )3 2 3 3 2 33

2
2

3
8

2 21
14

2

2 2 2561

16 1
2

Fe Fe Al Fe Fe AlFe
O

Fe

n n n n n n K nn
f

xK n n

+ + + + + ++

+

Σ

Σ

⎡ ⎤
⎢ ⎥− + + − + +
⎢ ⎥=

⎛ ⎞⎢ ⎥−⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 (3.26) 

 

Jest to wartość 
2Of , w warunkach równowagi, jakie musimy ustalić aby otrzymać 

określony stopień niestechiometrii, dla znanych stałych reakcji K1 i K2. 

Dla próbek stechiometrycznych ( )3 2 32
Fe Fe Al

n n n+ + + 0− + = , równanie (3.26) 

redukuje się do postaci: 

 3

2
2

3
1 16

14
3

2 8

1

1
2

Fe
O

Fe

n Kf
K n x

+

+

=
⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.27) 

Podstawiając za 3

2

2 xFe

Fe

n
n

+

+

= − , ostatecznie otrzymujemy: 

 
2

3
1 16

14
3

2 8

2 x

x1
2

O
Kf
K

−
=

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (3.28) 

 

Równanie to redukuje się dla x = 0 do wyrażenia (3.11) na aktywność ciśnieniową 
tlenu dla stechiometrycznego magnetytu. 

Logarytmując równanie (3.28) i uwzględniając (3.11) otrzymujemy aktywność 
ciśnieniową dla stechiometrycznego roztworu stałego magnetyt – hercynit w funkcji 
zawartości Al: 

 3 4
2 2

2 xlog log 2.5log
2

Fe O
O Of f −⎛= + ⎜

⎝ ⎠
⎞
⎟  (3.29) 

 

Zależność (3.29) jest rozsądnym przybliżeniem dla małych koncentracji 
aluminium, natomiast dla wyższych przyjęte założenia do obliczeń mogą już nie być 
spełnione. Wyniki obliczeń dla T = 1300°C są przedstawione na Rys. 3.6 (linia ciągła), 
wraz z polem stabilności układu Fe3O4 – FeAl2O4 ( [79] linia przerywana). 

 
Podsumowując, uzyskane wyniki posłużyły do otrzymywania i wygrzewania 

próbek badanych w tej pracy. 
Powyższe obliczenia zostały opublikowane w J. Solid State Chem. 178 (2005) 

1644. 
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Rys. 3.6 Zmiana  w 1300°C dla stechiometrycznego magnetytu – roztwór stały hercynitu 

2Olog f
jako funkcja zawartości Al (linia ciągła – ta praca) 

i zakres stabilności układu Fe3O4 – FeAl2O4 (linie przerywane – praca [79]). 

3.3 WYGRZEWANIE PRÓBEK 

Zastosowanie atmosfery CO2 przy hodowli kryształów gwarantuje uzyskanie 
materiału jednofazowego, ale nie zapewnia jednakowej stechiometrii kryształów 
rosnących w różnych miejscach w tyglu. Wynika to z silnego gradientu temperatur  
w tyglu. Dlatego konieczne jest wygrzewanie otrzymanych kryształów celem ustalenia 
wymaganej stechiometrii. Wygrzewanie prowadzone jest w kontrolowanej atmosferze,  
w której aktywność ciśnieniowa tlenu jest określona poprzez dynamiczna równowagę 
chemiczną mieszaniny CO – CO2 zgodnie z reakcją: 

 

 2
1
2

CO CO O+ 2  (3.30) 

 

Stała równowagi dla tej reakcji wynosi: 

 2

2

1
2

( ) CO O

CO

f f
K T

f
=  (3.31) 

 

Stad wynika, że w danej temperaturze aktywność ciśnieniowa tlenu 
2Of  jest stała, 

gdy stały jest stosunek 
2

/CO COf f . Warunek ten realizowano poprzez ustalenie przepływu 

CO i CO2. Wygrzewanie próbek w kontrolowanej atmosferze przeprowadzano w piecu 
pokazanym na Rys. 3.7. 
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Rys. 3.7 Piec do wygrzewania próbek z kontrolowaną atmosferą tlenową: (1) komórka tlenowa,  
(2) uchwyt próbki, (3) pręt do przesuwania próbki, (4 ) podstawa, chodzona wodą,  

(5) cylinder z Al2O3, (6) piec, (7) elektrody Pt, (8) kontrolery przepływu, (9) termopara. 
 
Aktywność ciśnieniowa tlenu 

2Of  była kontrolowana za pomocą komórki tlenowej 

ZrO2/Y2O3 (stały elektrolit) pokazanej na Rys. 3.8. W tej komórce znajdują się dwie 
platynowe elektrody: zewnętrzna i wewnętrzna umieszczone w różnych atmosferach 
gazowych: zewnętrzna w ustalonej mieszaninie CO – CO2, a wewnętrzna w atmosferze 
odniesienia o znanej wartości 

2Of  (czysty tlen). Siła elektromotoryczna generowana  

w takiej komórce zgodnie z prawem Nernsta wynosi: 
 

 2

2

( )

( )

ln
4

O unk

O ref

fRTE
F f

=  (3.32) 
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gdzie: E – siła elektromotoryczna, R – stała gazowa, T – temperatura w K, a F – stała 
Faradaya. 

Dla tlenu jako gazu odniesienia wzór (3.32) przyjmuje postać: 
 

 
2

(log 20.159
( )O

)E mVf
T K

=  (3.33) 

 

Pomiar aktywności ciśnieniowej tlenu 
2Of  sprowadza się, więc do pomiaru 

napięcia między elektrodami. 
Stosowana komórka była kalibrowana [80] dla układu Ni / NiO. 
 

(7)

(6) (3)

(3)

(5)

(1)

(4)

(2)

 
 

Rys. 3.8 Komórka tlenowa: (1) rurka z 87%ZrO2/13%Y2O3, (2) rurka Al2O3,  
(3) elektrody Pt, (4) Pt, (5) wlot O2, (6) wylot O2, (7) termopara. 

 
Czas wygrzewania próbek został określony na podstawie stałych dyfuzji Fe  

w magnetycie [74 – 78]. Przykładowo, chcąc uzyskać próbki o jednorodności 0.999, 
konieczny czas wygrzewania, w T = 1400°C, dla kryształu o grubości 0.25 mm wynosi 
1 min, a dla kryształu o grubości 10mm wynosi 27h. 
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Po odczekaniu wymaganego czasu wygrzewania próbki były gwałtownie 
schładzane (quenching) poprzez strącenie ich z uchwytu na podstawę pieca chłodzoną 
wodą Rys. 3.7. Średni czas chłodzenia próbki wynosił około 1 min, co odpowiada zmianie 
stechiometrii w warstwie o grubości około 0.25 mm. W związku z tym należało usunąć 
zewnętrzną warstwa kryształu żeby wyeliminować obszary, które uległy utlenieniu 
podczas chłodzenia. Taka procedura była konieczna zwłaszcza przy przygotowaniu próbek 
niestechiometrycznych, bo pole fazowe Fe3O4 ma największą szerokość dla temperatury 
około 1400°C (Rys. 3.2). 

3.4 OCENA JAKOŚCI KRYSZTAŁÓW 

Tak przygotowane kryształy były analizowane metodami: mikroskopii optycznej, 
mikrosondy, dyfrakcji Lauego oraz podatności magnetycznej. 

Bryła wytopionego materiału po przecięciu i wypolerowaniu (Rys. 3.9) była 
analizowana za pomocą mikroskopu optycznego w świetle spolaryzowanym pod kątem 
ewentualnej obecności innych faz. W przypadku składów badanych w tej pracy wszystkie 
próbki były jednofazowe. 

 
 

 
Rys. 3.9 Wnętrze wytopionej bryły – monokryształy kolor biały, 

 materiał polikrystaliczny kolor szary. 
 
Rozkład koncentracji tytanu i cynku wewnątrz pojedynczego kryształu jak  

i pomiędzy kryształami, były badane za pomocą mikrosondy elektronowej. Dane zbierano 
w różnych punktach w krysztale tak, aby wybrać kryształy z jednorodnym rozkładem 
domieszki i ustalić rzeczywistą koncentrację domieszki w danej próbce.  
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Wyselekcjonowane kryształy były następnie badane metodą dyfrakcji Lauego. Na 
podstawie uzyskanego obrazu określano czy próbka jest rzeczywiście pojedynczym 
kryształem. 

Ponadto przed badaniami, każdorazowo przeprowadzano kontrolny pomiar 
podatności AC w obszarze przejścia Verwey’a. Ta technika pomiarowa pozwalała na 
szybkie sprawdzenie jakości próbek (na przykład czy z upływem czasu stechiometria nie 
uległa zmianom). Przykładowe wyniki są pokazane na Rys. 3.10. 

Przedstawiona procedura pozwalała na wybór próbek najwyższej jakości, co ma 
kluczowe znaczenie w świetle omówionej we wprowadzeniu zależności temperatury 
przejścia i jego charakteru od składu badanego materiału. 

Tak wybrane próbki zostały przebadane w tej pracy, a Tabela 3.1 przedstawia 
skład i temperaturę przejścia określone na podstawie opisanej powyżej procedury. 
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Rys. 3.10 Zależność podatności od temperatury dla próbki jedno- i wielofazowej. 

 
 
Zatem pomiary były przeprowadzone na w pełni scharakteryzowanych próbkach 

monokrystalicznych. Jako domieszki wybrano niemagnetyczne pierwiastki: tytan, cynk  
i aluminium, o różnej wartościowości i różnym promieniu jonowym (Tabela 3.2), które 
zajmują różne pozycje krystalograficzne. 

 
W przypadku rozkładu kationów w Fe3-xAlxO4 istnieją w literaturze rozbieżności.  

W pracach [81, 82] sugerowano, że dla niskich koncentracji atomy Al zajmuje wyłącznie 
pozycje oktaedryczne, natomiast w pracach [86 – 84] pokazano ze Al3+ podstawia się 
zarówno w pozycjach oktaedrycznych jak i tetraedrycznych. Podobne wnioski uzyskano  
z pomiarów namagnesowania [29]. 
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Fe3-xMxO4 TV [K] x ∆x 

124 0 0 
 

123 0 0 
114 0.013 0.001 
99 0.034 0.002 Al 
75 0.065 0.005 
113 0.008 0.001 

103.5 0.013 0.005 Ti 
98 0.015 0.0025 

116.5 0.006 0.0005 
115 0.007 0.001 
95 0.018 0.002 
94 0.0185 0.002 

90.5 0.028 0.005 
84 0.036 0.003 

Zn 

81.5 0.036 0.003 
Tabela 3.1 Tabela prezentuje skład i temperaturę przejścia badanych próbek.  

Czarnym kolorem zaznaczono próbki, na których wykonano pomiary rentgenowskie,  
zielonym pomiary rentgenowskie oraz XANES i EXAFS, a czerwonym pomiary XANES i EXAFS. 

 
 

Pierwiastek Wartościowość Promień 
jonowy [pm] 

Pozycja 
krystalograficzna 

2+ 76  
Fe 

3+ 64  

Al 3+ 50 oktaedryczna  
i tetraedryczna 

Ti 4+ 68 oktaedryczna  
Zn 2+ 74 tetraedryczna 

Tabela 3.2 Wartościowość, promień jonowy [85] oraz pozycje krystalograficzne  
pierwiastków: Al [29, 86], Ti [47, 87] i Zn [88, 89] w magnetycie Fe3O4 . 
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4 DYFRAKCJA RENTGENOWSKA 

W poniższym rozdziale przedstawiono wykorzystaną w pracy analizę 
rentgenowską próbek badanych metodą proszkową w geometrii Bragga – Brentano, oraz 
stosowaną do tych pomiarów aparaturę, metodę obróbki danych eksperymentalnych  
i jej wyniki. 

4.1 PODSTAWY SPEKTROSKOPII PROMIENI X 

Metoda proszkowa to podstawowa metoda badań substancji polikrystalicznych,  
w której monochromatyczne promieniowanie rentgenowskie pada na próbkę proszkową. 
Składa się ona z ogromnej liczby drobnych krystalitów, o typowych wielkościach  
0,1 – 50 µm [90], zorientowanych przypadkowo względem padającej wiązki promieni. 
Dzięki temu różny jest kąt padania θ promieni na płaszczyzny krystalograficzne 
poszczególnych krystalitów, co umożliwia spełnienie warunku Bragga (4.1) dla pewnej 
liczby krystalitów, (długość fali λ w tej metodzie jest wielkością stałą). Wzmocnienie 
odbitych promieni X od równoległych płaszczyzn, należących do tej samej rodziny (hkl), 
następuje wtedy, gdy różnica dróg optycznych dla promieni odbitych od kolejnych 
płaszczyzn jest równa całkowitej wielokrotności długości fali λ: 

 
 2 sinhkln dλ θ=  (4.1) 

Gdzie:  λ – długość fali; 
n – liczba całkowita; 

hkld  – odległość pomiędzy płaszczyznami sieciowymi o danych wskaźnikach h,k,l; 

θ – kąt ugięcia padającej wiązki. 
Jest to geometryczny warunek dyfrakcji, nie zawierający informacji o natężeniu 

wiązek ugiętych. Natężenie to w zasadniczy sposób zależy od rodzaju i rozmieszczenia 
atomów w ciele krystalicznym i jest ono proporcjonalne do kwadratu geometrycznego 
czynnika strukturalnego: 

 2
hkl hklI F∼  (4.2) 

 

gdzie stała proporcjonalności jest związana z szeregiem czynników, takich jak: 
polaryzacyjny, krotności płaszczyzn sieciowych, absorpcyjny, czy też temperaturowy 
Debye’a – Wallera [91]. 

Geometryczny czynnik strukturalny komórki elementarnej, możemy zapisać  
w postaci: 
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 (
1

exp 2
N

hkl j j j j
j

F f i u h v k wπ
=

)l⎡ ⎤= + +⎣ ⎦∑  (4.3) 

 

gdzie:    fj – atomowy czynnik rozpraszania na j – tym atomie; 
uj, vj, wj – współrzędne j – tego atomu w komórce elementarnej. 
Amplitudy fal rozproszonych są różne dla atomów poszczególnych pierwiastków, 

ich faza zależy od ich położenia w komórce elementarnej. Rejestracja wielu refleksów dla 
różnych wartości hkl, umożliwia rozszyfrowanie położenia atomów w komórce 
elementarnej. Pewne refleksy są wygaszane a inne nie, zgodnie z geometrycznym 
czynnikiem strukturalnym (4.3). 

4.2 RENTGENOWSKA TECHNIKA POMIAROWA W NISKIEJ 
TEMPERATURZE 

Niskotemperaturowe pomiary rentgenowskie prezentowane w pracy zostały 
wykonane w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej 
AGH w Krakowie na dyfraktometrze rentgenowskim SIEMENS D5000. 

Dyfraktometr (Rys. 4.1) ten jest wyposażony w lampę rentgenowską z anodą 
miedzianą, goniometr typu Bragga – Brentano i monochromator grafitowy zamontowany 
od strony detektora scyntylacyjnego z układem do pomiarów niskotemperaturowych 
(kriostat helowy z kontrolerem temperatury). 

 

 
Rys. 4.1 Dyfraktometr rentgenowski Siemens D5000. 

 
Badana próbka znajdowała się na nieruchomym palcu miedzianym, 

zamocowanym pionowo na osi goniometru Bragga – Brentano (Rys. 4.2), a rozpraszane 
przez nią promieniowane było ogniskowane na okręgu goniometru w obszarze szczeliny 
detektora. Ze względu na płaski kształt preparatu niecała naświetlana powierzchnia leży na 
okręgu ogniskowania. Tylko promienie odbite od środka próbki ulegają dokładnemu 
ogniskowaniu, promienie odbite od pozostałych obszarów ulegają pseudoogniskowaniu.  
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W rezultacie promienie ugięte nie zbiegają się dokładnie w punkcie, lecz na łuku. Aby 
otrzymać pełen obraz dyfrakcyjny należy zmieniać kąt ustawienia próbki względem 
wiązki pierwotnej.  

 

 
 

Rys. 4.2 Geometria Bragga - Brentano; θJ – kąt padania, θR – kąt odbicia (2θ =θJ + θR), D – detektor,  
M – monochromator, P – próbka, R – lampa promieniowania X, S – szczeliny. 

 
Pomiary w funkcji temperatury wykonano stosując kriostat niskotemperaturowy ze 

stabilizatorem temperaturowym ITC 501 firmy OXFORD INSTRUMENTS, który utrzymuje 
stałą temperaturę z dokładnością ±0.1 K. Zastosowanie takiego kriostatu jest możliwe 
dzięki wykorzystaniu goniometru pracującego w układzie θ-θ, w którym kriostat z próbką 
pozostaje nieruchomy, a porusza się lampa i detektor z tą samą prędkością kątową 
(krokiem). Szczeliny znajdujące się na ramionach lampy rentgenowskiej i detektora służą 
kolimacji wiązki promieniowania rozproszonego. Dodatkowo, użyto przepływomierza 
firmy OXFORD INSTRUMENTS VC 31, który pozwalał na precyzyjny dobór strumienia gazu 
chłodzącego. 

Kontrola temperatury (zmiana i stabilizacja), jak i wykonywanie pomiarów 
odbywało się komputerowo. Do zbierania danych oraz ich wizualizacji skorzystano  
z oprogramowania DIFFRAC PLUS RELEASE 2001. 

Próbki mieszano z proszkowym wolframem o wysokiej czystości (99.999 %)  
w stosunku 3:1, a następnie umieszczano w pojemniku, który był mocowany na 
nieruchomym palcu. Wolfram był używany w pomiarach temperaturowych jako 
wewnętrzny standard (o precyzyjnie wyznaczonym parametrze sieciowym w funkcji 
temperatury), pozwalał on na precyzyjną korektę parametrów sieciowych badanej próbki 
w danej temperaturze. Dobry kontakt termiczny miedzianego lub molibdenowego 
pojemnika na próbkę z miedzianym palcem kriostatu zapewniał smar niskotemperaturowy 
APIEZON N. 
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W pomiarach używano promieniowania Cu Kα1 i Kα2 dzięki zastosowaniu 
monochromatora grafitowego. Dyfraktogramy XRD wykonano w zakresie 16°≤ 2θ ≤114° 
w temperaturach z przedziału 70 K i 300 K. Natomiast w innych temperaturach w celu 
ograniczenia czasu pomiarowego i wyznaczenia zmian parametrów sieciowych w funkcji 
temperatury ograniczono zakres 2θ, wybierając z niego jedynie 10 lub 12 pików 
braggowskich, a wycinając tło między nimi. Pomiary we wszystkich temperaturach były 
wykonywane z krokiem 0.02° w 2θ. Czas stabilizacji temperatury przed kolejnymi 
pomiarami wynosił około 30min. 

4.3 METODA RIETVELDA 

Dyfraktogramy rentgenowskie opracowano programem komputerowym FULLPROF 
[92] opartym na metodzie zaproponowanej przez Rietvelda [93]. 

W celu zastosowania tej metody należy wykonać dyfraktogram w możliwie 
szerokim przedziale kątowym 2θ, a następnie metodą najmniejszych kwadratów 
wyznaczyć parametry struktury, założonego modelu struktury krystalograficznej poprzez 
dopasowanie dyfraktogramu teoretycznego. 

Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów wymaga utworzenia funkcji χ2, 
będącej sumą kwadratów różnicy pomiędzy wartościami natężeń eksperymentalnych 
y(obs) i teoretycznych y(cal) [90]. Funkcja ta ma postać[94]: 

 

  (4.4) [ 22

1
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N

i i i
i

w y obs y calχ
=

= −∑ ]

+

gdzie:  
( ) ( )j

j

y cal h cal b= ∑ , hj wkład od j – tego piku, b – tło, sumowanie jest po 

wszystkich sąsiednich pikach braggowskich. 
1

( )i
i

w
y obs

=  – waga statystyczna. 

Oceny jakości dopasowania modelu teoretycznego struktury do struktury 
rzeczywistej dokonuje się na podstawie tzw. czynników R. Najczęściej stosowane 
parametry służące do opisu jakości dopasowanych widm zdefiniowane są następująco 
[94]: 
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gdzie:   N – liczba punktów pomiarowych; 

P – liczba dopasowanych parametrów; 
I – intensywność całkowa; 

2
νχ  – ważona funkcja 2χ ; 

RB – czynnik Bragga; 
Rp – czynnik kształtu. 
 
Dopasowując strukturę do wyników pomiarów dążymy do otrzymania jak 

najmniejszych czynników R. Zawsze należy dokonywać również oceny wizualnej 
zgodności danych eksperymentalnych z otrzymanym widmem, ponieważ słabe 
dopasowanie, może być wynikiem źle dobranej struktury. 

Podsumowując, metoda Rietvelda pozwala na wyznaczenie parametrów sieci 
krystalicznej w iteracyjnej procedurze tak, aby model dyfraktogramu osiągnął jak 
najlepszą zgodność z danymi eksperymentalnymi. 

4.4 OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW 

Do opracowania danych eksperymentalnych użyto programu FULLPROF, który 
działa w oparciu o metodę Rietvelda. Stosowano dwa typy dopasowania: z modelem i bez.  
W wariancie z modelem położenia i natężenia refleksów określa model struktury  
kryształu – jest on zadany w programie, a szerokości i kształty linii są powiązane 
zależnościami empirycznymi. Gdy przy opracowywaniu występowały problemy  
z odpowiednim dopasowaniem intensywności pików, wtedy stosowano metodę bez 
modelu tak zwaną – Profil Matching: program liczył gdzie są położone piki  
i samouzgadniał ich intensywność. Tego typu problemy mogą być związane ze zbyt dużą 
ziarnistością próbki, która powoduje fluktuacje, wpływające na intensywność pików. 

Stosowana lampa była lampą miedzianą, która nie jest najlepsza do pomiarów 
materiałów zawierających żelazo – Fe, ponieważ w takich pomiarach mamy do czynienia 
z dużą fluorescencją (Cu i Fe są bardzo blisko siebie w układzie okresowym): jest ona 
wycinana przez monochromator. 

W dopasowaniach programem FULLPROF przyjęto kształt pików jako funkcję  
pseudo - Voight, natomiast tło modelowano funkcją wielomianową. 

Do dyfraktogramów zmierzonych w temperaturach powyżej przejścia 

dopasowywano strukturę kubiczną o grupie przestrzennej 3Fd m . Natomiast poniżej 
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temperatury przejścia do dopasowywania dyfraktogramów dopasowano strukturę 
romboedryczną, a następnie korzystając z jej parametrów sieciowych aR i αR obliczano 
parametry aM, bM, cM, β struktury jednoskośnej Cc. Wiążą się one następującymi 
zależnościami: 

 2 (1 cos )M Ra a Rα= ⋅ +  (4.8) 
 

 2 (1 cos )M Rb a Rα= ⋅ −  (4.9) 
 

 2M Rc a= ⋅  (4.10) 
 

 2 cosarccos
(1 cos )

R

R

αβ
α

− ⋅
=

+
 (4.11) 

 

Dopasowywano strukturę romboedryczną, ponieważ charakteryzują ją tylko  
2 parametry strukturalne: stała sieci aR i kąt αR, natomiast w strukturze jednoskośnej 
komórka jest bardzo duża, opisywana przez 4 parametry strukturalne. 

Ponieważ w celu ograniczenia czasu pomiarowego zredukowano zakres 2θ  tak, że 
wykonywano pomiar jedynie na wybranych pikach braggowskich, tło między nimi zostało 
dodane ”sztucznie”, zadana struktura była dopasowywana tylko do pików. 

Błędy wyliczonych wielkości obliczono z zależności: 
 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )( )2 2
, , , ,R R R R R R R R R Rf f a f a a f a f aα α α α∆ = − + ∆ + − + ∆α (4.12) 

 44



DYFRAKCJA RENTGENOWSKA 

4.5 WYNIKI DOŚWIADCZALNE 

Dyfraktogramy XRD badanych próbek, to jest czystego magnetytu Fe3O4 (zostały 
przebadane dwie próbki stechiometrycznego magnetytu) oraz domieszkowanego: cynkiem 
Fe3-xZnxO4 z x = 0.006, 0.007, 0.018, 0.0185, 0.028, 0.036; tytanem Fe3-xTixO4  
z x = 0.008, 0.015 i aluminium Fe3-xAlxO4 z x = 0.013, 0.034, 0.065, wykonano w zakresie 
16°≤ 2θ ≤114° w temperaturach z przedziału 70 K i 300 K.  

Przykładowe dyfraktogramy Fe3O4 w temperaturach 70 K i 300 K przedstawione 
są na Rys. 4.3 oraz Rys. 4.4, wraz z dopasowanymi krzywymi i funkcją różnicową. 
Widoczne są na nich zarówno piki pochodzące od badanych związków jak i od wolframu 
(który był używany jako wewnętrzny standard). 

Porównując oba dyfraktogramy widzimy, że wraz z spadkiem temperatury 
zmniejsza się intensywność pików, rozszczepiają się one lub poszerzają. 

Dopasowując strukturę do wyników pomiarów otrzymano czynniki R o wartości 
od kilku do kilkunastu, mają one porównywalne wartości we wszystkich wykonanych 
dopasowaniach. 
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Rys. 4.3 Dyfraktogram Fe3O4 w temperaturze 300 K. 

 45



DYFRAKCJA RENTGENOWSKA 

20 40 60 80 100 120

-500

0

500

1000

1500

2000

 

 

Fe3O4

T=70 K
In

te
ns

yw
no
ść

2θ (deg)

 

 

 punkty pomiarowe
 dopasowana krzywa
 funkcja różnicowa

 
Rys. 4.4 Dyfraktogram Fe3O4 w temperaturze 70 K. 

 
Po dokładnej analizie dyfraktogramów stwierdzono, że dla próbek o niskiej 

koncentracji domieszek (Fe3O4, Fe3-xZnxO4 x = 0.006, 0.007, Fe3-xTixO4 z x = 0.008  
i Fe3-xAlxO4 z x = 0.013) obserwuje się w przejściu rozszczepienie odpowiednich pików, 
co pokazano na Rys. 4.5 dla czystego magnetytu na przykładzie piku <440>. Natomiast  
w próbkach o wyższej koncentracji domieszek (Fe3-xZnxO4 x = 0.018, 0.0185, 0.028, 
0.036, Fe3-xTixO4 z x = 0.015 i Fe3-xAlxO4 z x = 0.034, 0.065) rozszczepienie pików jest na 
tyle małe, że widoczny jest jedynie pojedynczy poszerzony pik. Na Rys. 4.6 
przedstawiono to przykładowo dla próbki Fe3-xZnxO4 z x = 0.028 dla wybranego piku 
<440>. 
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Rys. 4.5 Rozszczepienie piku <440> w Fe3O4 w funkcji temperatury. 
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Rys. 4.6 Poszerzenie piku <440> w Fe3-xZnxO4 dla x = 0.028 w funkcji temperatury.  

 
Do otrzymanych dyfraktogramów w programie FULLPROF dopasowano strukturę 

romboedryczną, otrzymane parametry przeliczono zgodnie ze wzorami 4.8 – 4.11 na 
parametry opisujące strukturę jednoskośną: stałe sieci aM, bM i cM oraz kąt β.  

Zależności zmiany kąta β struktury jednoskośnej w funkcji temperatury badanych 
związków Fe3-xMxO4 (Rys. 4.7 – Rys. 4.10) potwierdzają, że istnieje podział na próbki 
charakteryzujące się przejściem I-go i II-go rodzaju, co jest widoczne na przedstawionych 
poniżej rysunkach. Dla próbek I-go rodzaju (mała koncentracja domieszek) obserwujemy 
skokową zmianę kąta β, natomiast dla próbek II-go rodzaju (wyższa koncentracja 
domieszek) zmiana ta jest ciągła.  
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Rys. 4.7 Zależność kąta β struktury jednoskośnej w 70 K dla czystego magnetytu Fe3O4 oraz próbek 

domieszkowanych tytanem Fe3-xTixO4. 
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Rys. 4.8 Zależność kąta β struktury jednoskośnej w 70 K dla czystego magnetytu Fe3O4 oraz próbek 

domieszkowanych aluminium Fe3-xAlxO4. 
 
 
Rys. 4.7 – Rys. 4.10 nie tylko ilustrują zmiany charakteru przejścia wraz  

z koncentracją domieszek, ale przede wszystkim pokazują, że w niskich temperaturach 
następuje zmiana struktury oraz że niskotemperaturowa dystorsja zmienia się  
z domieszkowaniem.  
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Rys. 4.9 Zależność kąta β struktury jednoskośnej w 70 K dla czystego magnetytu Fe3O4 oraz próbek 

domieszkowanych cynkiem Fe3-xZnxO4 charakteryzujących się przejściem I-go rodzaju. 
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Rys. 4.10 Zależność kąta β struktury jednoskośnej w 70 K dla próbek domieszkowanych cynkiem Fe3-xZnxO4 

charakteryzujących się przejściem II-go rodzaju. 
 
Z przeprowadzonych badań wynika, że dla czystego magnetytu Fe3O4 kąt β wynosi 

90.284° ± 0.006°, a dla próbek domieszkowanych I-go rodzaju przyjmuje podobną 
wartość około 90.25°. Natomiast w próbkach II-go rodzaju wielkość dystorsji jest zależna 
od stopnia domieszkowania, maleje ze wzrostem koncentracji domieszek od wartości  
90.176° do 90.057°, co ilustruje Tabela 4.1 i Rys. 4.12. 

 
 

Fe3-xMxO4 Skład x β [°] w 70 K 

 0 90.284 
0.013 90.256 
0.034 90.158 Al 
0.065 90.082 
0.008 90.243 

Ti 
0.015 90.088 
0.006 90.252 
0.007 90.251 
0.018 90.176 
0.0185 90.171 
0.028 90.145 

Zn 

0.036 90.057 
Tabela 4.1 Wartości kąta β w zależności od składu badanych związków. 
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Zmiany kąta β struktury jednoskośnej (wielkość dystorsji romboedrycznej)  
w zależności od koncentracji domieszek x są dobrze skorelowane ze zmianami 
temperatury przejścia TV(x), co jest uwidocznione na Rys. 4.11. 
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Rys. 4.11 Związek pomiędzy kątem struktury jednoskośnej a temperaturą przejścia. 
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Rys. 4.12 Zależność kąta β struktury jednoskośnej od składu w badanych związkach Fe3-xMxO4  

gdzie M = Al, Ti, Zn w temperaturze 70 K, ● praca [8],▼ praca [13]. 
 
Na wykresach od Rys. 4.13 do Rys. 4.20, przedstawiono zależności temperaturowe 

parametrów sieciowych struktury jednoskośnej: aM, bM oraz cM dla wybranych związków, 
tak aby zaprezentować ich zmiany zarówno w próbkach I-go, (Rys. 4.13, Rys. 4.14,  
Rys. 4.16 i Rys. 4.18), jak i II-go rodzaju (Rys. 4.15, Rys. 4.17, Rys. 4.19 i Rys. 4.20). 
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Rys. 4.13 Parametry struktury jednoskośnej aM, bM oraz cM w funkcji temperatury dla Fe3O4. 
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Rys. 4.14 Parametry struktury jednoskośnej aM, bM oraz cM w funkcji temperatury  

dla Fe3-xAlxO4, x=0.013. 
 
Aby prześledzić zmiany parametrów sieci w przejściu na wykresach porównano 

parametr sieci regularnej z wielkościami / 2Ma , / 2Mb  i cM /2 (patrz równania  

4.8 - 4.10) co ma pokazać wielkość dystorsji komórki kubicznej w TV. Obserwujemy, że  
w przejściu parametr cM /2 zmienia się nieznacznie, w przeciwieństwie do parametrów 

/ 2Ma  i / 2Mb , co jest odzwierciedleniem dystorsji romboedrycznej sieci. Wielkość 

tych zmian podobnie jak dla kąta β zależą od poziomu domieszkowania.  
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Rys. 4.15 Parametry struktury jednoskośnej aM, bM oraz cM w funkcji temperatury  

dla Fe3-xAlxO4, x=0.034. 
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Rys. 4.16 Parametry struktury jednoskośnej aM, bM oraz cM w funkcji temperatury  

dla Fe3-xTixO4, x=0.008. 
 
Na wykresach (Rys. 4.13 – Rys. 4.20) zaznaczono błędy parametrów sieciowych 

wyliczone według wzoru 4.12 (przedstawione przykładowo dla jednej temperatury). 
Należy podkreślić, że w ten sposób wyliczone błędy wynikają głównie z dokładności 
dopasowania do danych eksperymentalnych teoretycznej struktury krystalicznej i w pełni 
nie odzwierciedlają rzeczywistego błędu parametrów sieciowych. 
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Rys. 4.17 Parametry struktury jednoskośnej aM, bM oraz cM w funkcji temperatury  

dla Fe3-xTixO4, x=0.015. 
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Rys. 4.18 Parametry struktury jednoskośnej aM, bM oraz cM w funkcji temperatury  

dla Fe3-xZnxO4, x=0.007. 
 
Rys. 4.21 przedstawia zależności parametrów sieciowych struktury jednoskośnej 

aM, bM i cM, badanych związków Fe3-xMxO4, od składu w temperaturze 70 K.  
Zaobserwowano zmniejszenie parametru aM wraz ze zwiększeniem ilości 

domieszki, te zmiany nie zależą od rodzaju wprowadzonej domieszki (Rys. 4.21 a). 
Natomiast parametr bM rośnie wraz z koncentracją domieszki (Rys. 4.21 b), przy czym 
wzrost zależy od rodzaju domieszki. Na Rys. 4.21 c pokazano zależność parametru cM od 
składu. Inaczej niż w przypadku parametrów aM i bM zmiany tego parametru zależą od 
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Rys. 4.19 Parametry struktury jednoskośnej aM, bM oraz cM w funkcji temperatury  

dla Fe3-xZnxO4, x=0.018. 
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Rys. 4.20 Parametry struktury jednoskośnej aM, bM oraz cM w funkcji temperatury  

dla Fe3-xZnxO4, x=0.028. 
 

rodzaju domieszki. W związkach serii Fe3-xTixO4, obserwujemy szybki wzrost cM wraz z x, 
wolniejszy wzrost widoczny jest dla związków Fe3-xZnxO4, natomiast dla związków typu 
Fe3-xAlxO4 obserwujemy zmniejszanie cM wraz z x, przy czym tempo tych zmian jest  
o wiele większe niż w pozostałych próbkach. 
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s. 4.21 Zależność parametrów struktury jednoskośnej w funkcji składu w badanych związkach w 70 K. 
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Zmiany wszystkich parametrów sieciowych aM, bM, cM oraz kąta β w funkcji 
składu są odzwierciedlone w zależności objętości struktury jednoskośnej VM od składu 
przedstawionej na Rys. 4.22 w temperaturze 70 K. Dla magnetytu domieszkowanego 
cynkiem i tytanem następuje wzrost objętości komórki elementarnej struktury 
jednoskośnej, wolniejsze zmiany zachodzą w związkach domieszkowanych cynkiem, 
natomiast szybszy wzrost komórki obserwujemy dla magnetytu domieszkowanego 
tytanem. Natomiast w magnetycie domieszkowany aluminium obserwowany jest 
odwrotny efekt, a mianowicie zmniejszanie się objętości komórki elementarnej.  
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Rys. 4.22 Zależność objętości komórki elementarnej struktury jednoskośnej VM w funkcji składu w badanych 

związkach Fe3-xMxO4 gdzie M = Al, Ti, Zn w temperaturze 70 K. 
 
W temperaturach powyżej temperatury przejścia Verwey’a TV magnetyt 

krystalizuje w strukturze regularnej. Zależność objętości komórki elementarnej struktury 
regularnej V w funkcji składu w badanych związkach Fe3-xMxO4  
w temperaturze 300 K przedstawiono na Rys. 4.23. Dla związków domieszkowanych 
tytanem i cynkiem mamy do czynienia ze wzrostem parametru sieciowego, szybsze 
zmiany zachodzą dla próbek z Ti. Natomiast w magnetycie domieszkowany aluminium 
obserwujemy ze wzrostem ilości domieszki zmniejszanie parametru sieciowego, a co za 
tym idzie i objętości komórki elementarnej. Te zmiany są identyczne jak w temperaturach 
poniżej przejścia (70 K). 
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Rys. 4.23 Zależność objętości komórki elementarnej struktury regularnej V w funkcji składu w badanych 

związkach Fe3-xMxO4 gdzie M = Al, Ti, Zn w temperaturze 300 K. 
 
Żeby porównać wpływ podstawiania żelaza pierwiastkami o różnych promieniach 

jonowych, różnej wartościowości i różnych strukturalnych miejscach podstawienia (Tabela 
3.2), na Rys. 4.24 zestawiono temperaturową zależność parametru strukturalnego dla 
wybranych próbek (podstawianych Al, Ti, Zn), znormalizowaną do wartości parametru 
sieci w temperaturze pokojowej. Powyżej TV przedstawiono parametr sieci regularnej,  
a poniżej TV parametr sieci romboedrycznej.  

Obserwowane tempo i charakter zmian parametrów sieciowych w funkcji 
temperatury dla wszystkich badanych związków powyżej TV jest podobny. 

Natomiast poniżej TV obserwujemy brak zmiany stałych sieciowych w funkcji 
temperatury. Ponownie to zachowanie jest uniwersalne dla wszystkich badanych próbek 
bez względu na rodzaj domieszkowania.  

Taki efekt poniżej temperatury przejścia fazowego może być spowodowany 
zjawiskiem magnetostrykcji. Magnetostrykcja zazwyczaj jest obserwowana w trakcie 
chłodzenia próbki poniżej temperatury porządkowania magnetycznego. Na przykład  
w związku FeO w temperaturze Néela (200 K) pojawia się związana z tym dystorsja 
romboedryczna. 

Istnienie sprzężenia magnetoelastycznego (spiny – sieć krystaliczna) w magnetycie 
zostało już stwierdzone na podstawie kilku zjawisk. Po pierwsze, obserwuje się wywołane 
polem magnetycznym przełączanie osi łatwego magnesowania w temperaturze nieco 
poniżej przejścia Verwey’a: jeżeli oś łatwego magnesowania zostaje ustalona poprzez 
schładzanie próbki w polu na przykład w kierunku [001] to ta oś oraz dystorsja kryształu 
powiązana z nią mogą być przełączone do innego kierunku typu <100> za pomocą pola 
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magnetycznego [95, 96]. Po drugie przyłożone pole magnetyczne wpływa na własności 
elastyczne jak widać to na przykładzie zmian stałej c11 (Rys. 2.15), tuż powyżej TV [43]. 
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Rys. 4.24 Temperaturowa zależność parametru strukturalnego znormalizowanego do wartości parametru 

sieci w temperaturze pokojowej dla wybranych próbek (podstawianych Al, Ti, Zn),  
powyżej TV przedstawiono parametr sieci regularnej, a poniżej TV parametr sieci romboedrycznej. 

 
Bezpośrednie pomiary [97] magnetostrykcji i rozszerzalności termicznej pokazują 

występowanie osobliwości w obszarze przejścia Verwey’a; autorzy wiążą te zmiany  
z zależnym od pola porządkowaniem ładunkowym (jonów Fe2+ poniżej TV) to jest ze 
zjawiskiem, które także jest związane z przełączaniem osi magnetycznych. Co więcej 
wielkość dystorsji romboedrycznej liczonej na jeden jon Fe2+ jest porównywalna w FeO  
i Fe3O4, co mogłoby wskazywać na występowanie jednojonowej magnetostrykcji 
związanej z uporządkowaniem jonów Fe2+. Ponadto bardzo duża magnetostrykcja jest 
obserwowana w związkach CrFe2O4 (Fe3+[Fe2+Cr3+]O4) [98] jak i w TiFe2O4 
(Fe3+[Fe2+Ti4+]O4) [99 – 102]. 

Oprócz magnetostrykcji jednojonowej związanej z rotacją wektora 
namagnesowania obserwuje się również magnetostrykcję związaną z przestrzenną 
zależnością całki wymiany J (∂J/∂r) [103]. Ponieważ oddziaływanie wymienne J Si•Sj jest 
izotropowe ten typ magnetostrykcji objawia się deformacjami objętościowymi kryształu. 
Przy czym może się zdarzyć, że magnetostrykcja objętościowa ma taki charakter  
i wielkość, że częściowo lub całkowicie równoważy rozszerzalność termiczną sieci (efekt 
inwarowy) i materiał nie kurczy się poniżej temperatury przejścia. Przykładem może być 
związek Nd2Fe14B poniżej temperatury Curie TC [103]. Biorąc to pod uwagę, 
obserwowany w badanych związkach brak rozszerzalności termicznej poniżej TV może 
być powiązany magnetostrykcją, a w konsekwencji z możliwym uporządkowaniem 
ładunkowym poniżej temperatury przejścia. 
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Chociaż zachowanie stałych sieci ma uniwersalny charakter w całym zakresie 
temperatur niezależnie od rodzaju domieszki i jej koncentracji to sama zmiana parametrów 
sieci w TV jest różna dla próbek charakteryzujących się przejściem I-go i II-go rodzaju jak 
pokazano na Rys. 4.25. W przypadku próbek I-go rodzaju obserwujemy skok parametru 
sieciowego w TV (Rys. 4.25 a), podczas gdy dla próbek II-go rodzaju parametr sieciowy 
zmienia się w przejściu w sposób ciągły (Rys. 4.25 b). To zachowanie jest analogiczne do 
zmiany ciepła właściwego (Rys. 2.9) i zmian temperatury Debye’a (Rys. 2.10). 
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Rys. 4.25 Zmiana parametrów sieci w pobliżu TV w czystym magnetycie i domieszkowanym,  

(a) próbki I-go rodzaju, (b) próbki II-go rodzaju. 
 

 59



DYFRAKCJA RENTGENOWSKA 

4.6 WNIOSKI 

Rentgenowska analiza próbek pozwala na dokładne zbadanie zmian 
makroskopowych parametrów sieciowych w funkcji temperatury i poziomu 
domieszkowania badanych związków. Na jej podstawie można sformułować następujące 
wnioski:  

 
• Przejście Verwey’a jest uwidocznione w zależnościach temperaturowych kąta 
struktury jednoskośnej (na przykład Rys. 4.7) i parametru sieci aR (dla próbek I-go rodzaju 
Rys. 4.25). Również zmiana charakteru przejścia z I-go rodzaju (skokowe) na II-gi rodzaj 
(ciągłe) wraz ze zmianą koncentracji domieszek jest dobrze widoczna w zależnościach 
β(T). 
 
• W obszarze niskiej koncentracji domieszek (przejście I-go rodzaju) obserwujemy 
nieznaczne zmiany kąta struktury jednoskośnej w funkcji składu β(x) w porównaniu ze 
zmianami dla próbek silniej domieszkowanych (przejście II-go rodzaju) (Rys. 4.12). 
 
• W zależnościach parametrów sieciowych od składu (Rys. 4.21) obserwujemy, 
poniżej TV, że parametr aM(x) maleje wraz ze wzrostem koncentracji domieszki,  
w przeciwieństwie do parametru bM(x), który rośnie wraz z wartością x. Charakter zmian  
w obu przypadkach jest niezależny od rodzaju domieszki. Natomiast w zależności cM(x) 
widzimy, że dla próbek domieszkowanych Ti i Zn parametr ten rośnie, a w przypadku 
próbek domieszkowanych Al maleje. Takie zachowanie przekłada się na zależność 
objętości komórki elementarnej VM(x). Podobne zachowanie obserwujemy  
w temperaturach powyżej przejścia to jest dla struktury regularnej. 
 
• Niezależnie od zmian parametru sieciowego cM, a tym samym i zmian objętości 
VM(x) wywołanych domieszkowaniem obserwujemy we wszystkich związkach, bez 
względu na rodzaj domieszki (Al, Ti, Zn) obniżenie symetrii z regularnej do jednoskośnej, 
przy takich samych zmianach kąta struktury jednoskośnej β wraz z x. Tak więc, zmiany 
odległości międzyatomowych nie odzwierciedlają bezpośrednio zmian charakteru 
przejścia. Cechą wspólną jest natomiast dystorsja romboedryczna komórki regularnej.  
 
• W temperaturach powyżej TV obserwujemy uniwersalne zmiany parametrów sieci 
wraz z temperaturą (Rys. 4.24), układ zmierza do przejścia fazowego w ten sam sposób 
niezależnie od rodzaju przejścia. Wysokotemperaturowe parametry sieci nie zależą od 
stopnia domieszkowania, nie sygnalizują rodzaju przejścia. To zachowanie jest zgodne  
z obserwowaną zależnością stałej elastycznej c44(T) (Rys. 2.12). 
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• Również w temperaturach poniżej przejścia zachowanie parametrów sieci jest 
jednakowe dla wszystkich mierzonych próbek, w takim sensie, że nie obserwuje się zmian 
tych parametrów z temperaturą. Zachowanie może świadczyć o występowaniu zjawiska 
magnetostrykcji w badanych związkach, którego źródłem może być uporządkowanie 
ładunkowe pojawiające się w magnetycie w fazie niskotemperaturowej.  

 
Z wymienionych wniosków wynika, że chociaż można na podstawie obserwacji 

zmian parametrów sieci (β, aR) w przejściu rozróżnić dwie klasy związków, 
charakteryzujące się różnego rodzaju przejściem fazowym to nie można powiązać zmian 
temperaturowych parametrów sieci z rodzajem przejścia, układ zmierza do przejścia 
fazowego w ten sam sposób niezależnie od rodzaju przejścia. Tym samym do wyjaśnienia 
mechanizmu przejścia Verwey’a nie wystarczy wiedza o makroskopowych parametrach 
sieci, ale konieczne jest zbadanie lokalnych zmian otoczeń sieciowych. W tym celu 
podjęto pomiary technikami XANES i EXAFS. 
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5 XANES I EXAFS 

XANES i EXAFS to metody spektroskopii absorpcyjnej promieniowania X, 
którymi zostały przebadane omawiane związki. W tym rozdziale omówiono ogólne 
zagadnienia dotyczące wytwarzania promieniowania synchrotronowego oraz jego 
podstawowych własności. Następnie przedstawiono zastosowane techniki 
eksperymentalne oparte na absorpcji promieniowania X, charakterystykę stanowiska 
pomiarowego oraz zagadnienia związane z obróbką danych i jej wyniki. 

5.1 PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE 

Istnienie promieniowania synchrotronowego przewidywała już klasyczna 
elektrodynamika, zgodnie z którą naładowana cząstka doznająca przyśpieszenia (na 
przykład ładunek poruszający się w polu magnetycznym po zakrzywionym torze) 
promieniuje w szerokim zakresie energii. Po raz pierwszy zaobserwowano ten efekt  
w 1974 roku w laboratorium General Electric w Schenectady, USA [104]. Zainteresowano 
się nim głównie z powodu jego szczególnych właściwości. Widmo promieniowania 
synchrotronowego jest ciągłe i o bardzo szerokim zakresie od podczerwieni do twardego 
promieniowania X (Rys. 5.1), co jest niemożliwe do uzyskania przez inne źródła. 

 

 

Rys. 5.1 Widmo typowych intensywności różnych 
źródeł promieniowania elektromagnetycznego 

 z uwzględnieniem parametrów promieniowania 
synchrotronowego na stanowisku pomiarowym A1 

(Hasylab). 
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Natężenie strumienia fotonów jest bardzo wysokie; za pomocą pojedynczego 
magnesu zakrzywiającego możliwe jest uzyskanie strumienia rzędu 1017 s-1mm-2mrad-1  
w zakresie energetycznym ∆E/E ~ 10-4. Jest to spowodowane tym, że cząstki emitujące 
promieniowanie poruszają się z prędkościami relatywistycznymi. Wtedy większość energii 
emitowana jest w kierunku stycznym do toru cząstki w formie wąskiego stożka (Rys. 5.2), 
w przeciwieństwie do cząstek poruszających się z prędkościami nierelatywistycznymi 
emitującymi promieniowanie w formie dipolowej. 

 

 
Rys. 5.2 Schemat powstawania promieniowania synchrotronowego. 

 
Intensywność promieniowania synchrotronowego jest znacznie wyższa (o wiele 

rzędów wielkości) niż natężenie promieniowania otrzymywanego z konwencjonalnych 
źródeł, takich jak lampy ultrafioletowe lub rentgenowskie. Można ją jeszcze zwiększyć 
stosując układy nazywane wigglerami i ondulatorami, w których stosowane są 
naprzemienne układy magnesów odchylających tor cząstki. 

Promieniowanie synchrotronowe jest spolaryzowane liniowo w płaszczyźnie 
orbity, przy czym stopień polaryzacji wynosi 100%. Natomiast poniżej i powyżej 
płaszczyzny występuje polaryzacja kołowa prawo bądź lewoskrętna. 

Promieniowanie synchrotronowe ma ściśle określoną strukturę czasową, możliwe 
jest „sterowanie” zarówno długością jak i odstępami czasowymi między kolejnymi 
impulsami. Mogą być wytwarzane paczki elektronowe o długości około 100 ps co 1 ns do 
1 µs, dzięki temu możliwe jest badanie ewolucji czasowej układów i reakcji chemicznych 
w tak małych przedziałach czasowych [105, 106]. 

Promieniowanie synchrotronowe ma bardzo szeroki wachlarz zastosowań, w tym 
w eksperymentach z fizyki, chemii, biologii, medycyny oraz wielu dyscyplin pokrewnych 
(Rys. 5.3). 
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Rys. 5.3 Widmo promieniowania synchrotronowego obejmuje szeroki zakres długości fali i nadaje się do 

różnorakich badań w dziedzinie nauk przyrodniczych i techniki. 

5.2 SPEKTROSKOPIA ABSORPCJI PROMIENIOWANIA X 

Metody absorpcyjne należą do jednej z najważniejszych grup zastosowań 
promieniowania synchrotronowego, dzięki szerokiemu zakresowi energii, ciągłości widma 
i możliwości bardzo dokładnej monochromatyzacji przy utrzymaniu zadowalającej 
intensywności. 

W procesie absorpcji promieniowania elektromagnetycznego przechodzącego 
przez jednorodną substancję, natężenie promieniowania zanika eksponencjalnie zgodnie ze 
wzorem: 
 ( )0 expI I xµ= −  (5.1) 

 

Gdzie:  I – natężenie promieniowania; 
I0 – natężenie promieniowania padającego na próbkę; 
µ – współczynnik absorpcji liniowej; 
x – grubość próbki. 
 
Współczynnik absorpcji zależy od energii promieniowania, a badanie zależności 

µ(ħω) nazywamy spektroskopią absorpcji.  
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W zakresie promieniowania X (odpowiadającemu długości fali od λ = 0.1 do 
100 Å), zależność µ(ħω) charakteryzuje się trzema własnościami. Pierwszą jest 
zmniejszanie się współczynnika absorpcji wraz ze wzrostem energii fotonów; główną 
przyczyną tego zjawiska jest efekt fotoelektryczny. Zjawisko to silnie zależy od rodzaju 
substancji (liczby atomowej Z) oraz energii E. Przekrój czynny σ jest proporcjonalny do 
współczynnika absorpcji µ: 

 
5

7/ 2
Z

E
σ µ∝ ∝  (5.2) 

 

Do całkowitego współczynnika absorpcji mają także wkład efekt Comptona  
i zjawisko tworzenia par, ale w rozważanym zakresie energii fotonów ich wkład jest do 
pominięcia. 

Drugą charakterystyczną cechą jest występowanie ostrych skoków współczynnika 
absorpcji dla ściśle określonych energii (są to, tak zwane krawędzie absorpcji), a trzecią 
oscylacje funkcji µ(ħω) dla energii powyżej krawędzi absorpcji. Te własności są również 
konsekwencjami efektu fotoelektrycznego, jednak ich opis teoretyczny jest zdecydowanie 
bardziej skomplikowany i bazuje na uwzględnieniu dodatkowych zjawisk – związanych  
z własnościami absorbujących pierwiastków [107]. 

Metoda badania zjawisk mających wpływ na kształt i położenie krawędzi absorpcji 
nosi nazwę XANES (X-ray Absorption Near Edge Spectroscopy). Efekty oscylacji 
współczynnika absorpcji, które występują powyżej krawędzi absorpcji (związane  
z konfiguracją atomów w najbliższym otoczeniu absorbującego pierwiastka) stanowią 
przedmiot analizy EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure). 

5.2.1 XANES 

Proces absorpcji kwantu promieniowania elektromagnetycznego z zakresu 
promieni X opisuje “złota reguła Fermiego” [108]. Możemy za jej pomocą wyrazić 
współczynnik absorpcji: 

 ( )2
( ) if f i

f

M E Eµ ω δ∝ −∑ ω−  (5.3) 

 

gdzie: Mif to element macierzowy przejścia fotoelektronu pomiędzy stanem podstawowym 
o energii Ei a stanem wzbudzonym Ef [108]. 

Gdy energia absorbowanego fotonu jest wystarczająco duża do przeniesienia 
elektronu z rdzenia do stanu wzbudzonego znajdującego się powyżej poziomu Fermiego 
(Rys. 5.4), obserwowany jest w widmie nagły skok współczynnika absorpcji – jest to tak 
zwana krawędź absorpcji. 

Występowanie danej krawędzi absorpcji oraz jej położenie w widmie są cechami 
charakterystycznymi danego pierwiastka; jest to skutek oddziaływania struktury 
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elektronowej danego atomu bądź jonu z promieniowaniem. Metoda XANES bada 
zarówno położenie, jak i kształt krawędzi absorpcji. Obiektem zainteresowania metody 
XANES jest zakres energii od około 10 eV poniżej krawędzi do około 30 eV powyżej 
krawędzi [109, 110]. Nazwa krawędzi zależy od rodzaju powłoki elektronowej, z której 
został wzbudzony elektron, na przykład krawędź K to wzbudzenie elektronu z poziomu 1s,  
a krawędzie L1, L2 i L3 odpowiadają wzbudzeniom z poziomów 2s, 2p1/2 i 2p3/2. Dla 
krawędzi K energie wynoszą od 4 do 15 keV dla pierwiastków z grupy 3d, a od 15 do 
33 keV dla pierwiastków z grupy 4d, natomiast dla pierwiastków z grupy 5d od 30 do 
80 keV [111]. Najczęściej przyjmuje się, że punkt przegięcia krawędzi odpowiada 
poziomowi Fermiego w ciałach stałych (lub energii jonizacji w cieczach i gazach). 
Wysokość skoku na krawędzi jest proporcjonalna do ilości absorbującego pierwiastka  
w próbce.  

 

 
Rys. 5.4 Po lewej przedstawiono funkcję gęstości stanów nieobsadzonych ρ(E) oraz widmo  

eksperymentalne µ(E). Na rysunku po prawej przedstawiono schemat przejścia  
wybitego elektronu do stanu continuum, ponad poziom Fermiego. 

 
Analiza wyników eksperymentalnych (w najprostszej swojej formie) opiera się na 

założeniu, że kształt widma składa się z pojedynczych wzbudzeń elektronów do 
kontinuum nieobsadzonych stanów elektronowych. Sygnał z pojedynczego procesu 
absorpcji ulega poszerzeniu energetycznemu, związanemu przez zasadę nieokreśloności ze 
średnim czasem życia dziury po wybitym fotoelektronie. Jeśli w równaniu (5.3) założymy 
niezależność elementów macierzowych od energii to dostajemy nową postać złotej reguły 
Fermiego, z której wynika, że kształt krawędzi absorpcji minus tło, jest proporcjonalny do 
gęstości nieobsadzonych orbitali elektronowych: 

 

 ( ) (2

0ifE M E Eµ ρ∝ )−  (5.4) 
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Spektroskopia XANES umożliwia bezpośrednie badanie gęstości stanów orbitali 
atomowych. Utrudnieniem wyznaczenia funkcji )(Eρ  jest poszerzenie linii 
rezonansowych. Wartości poszerzenia związane z czasem życia dziury są rzędu 0.5 eV dla 
krawędzi K (3d) i około 3.3 – 4.5 eV dla krawędzi L2 i L3 (ziemie rzadkie) [112]. Na 
poszerzenie wpływa rozdzielczość aparatury badawczej; 0.1 – 1 eV oraz nieoznaczoność 
związana z czasem życia wzbudzonego fotoelektronu, która zmienia się od zera w pobliżu 
krawędzi absorpcji do 1 eV dla energii kinetycznej bliskiej 100 eV. 

Metoda XANES znakomicie nadaje się do wyznaczania średniego stopnia 
utlenienia pierwiastka w danym związku. Energie krawędzi absorpcji tego samego 
pierwiastka występującego na różnych stopniach utlenienia różnią się nieco od siebie – jest 
to tak zwane przesunięcie chemiczne. Dla jonów o wyższej wartościowości wartość 
energii E0 jest przesunięta ku wyższym energiom. Jest to wynik słabszego ekranowania ze 
strony elektronów rdzenia. Można to też tłumaczyć przez większy średni potencjał 
przyciągający przypadający na jeden elektron; gdy jon znajduje się na wyższym stopniu 
utlenienia – posiada mniej elektronów [109]. 

Kolejną ważną cechą widma XANES jest struktura przedkrawędziowa związana 
ze wzbudzeniami kwadrupolowymi. Daje ona informację na temat symetrii najbliższego 
otoczenia badanego pierwiastka oraz hybrydyzacji p-d i wynikającego z niej 
rozszczepienia poziomów molekularnych [109, 110].  

Ponieważ, jak wynika z powyższego omówienia, XANES jest metodą selektywną, 
umożliwiającą badanie gęstości nieobsadzonych stanów elektronowych danego 
pierwiastka powyżej energii Fermiego, dostarczając również informacji o ich 
oddziaływaniu ze stanami obsadzonymi, dlatego ta metoda może być, wykorzystana  
w badaniach magnetytu. 

W badanych przeze mnie związkach oddziaływanie pomiędzy orbitalami 3d 
atomów żelaza odbywa się poprzez orbitale 2p atomów tlenu, jest to tak zwane 
oddziaływanie wymienne. W magnetycie oddziaływanie to może być oddziaływaniem 
podwójnym – double exchange (zachodzi pomiędzy jonami o różnej wartościowości)  
i/lub oddziaływaniem nadymiany – superexchage (pomiędzy jonami o tej samej 
wartościowości) [113 – 115]. Oddziaływanie nadwymiany, w literaturze uznawane za 
rzeczywiście występujące w magnetycie, zależy od obsadzenia orbitali, długości wiązania 
oraz kąta, jaki tworzą wiązania. Jest ono odpowiedzialne za antyrównoległe sprzężenie 
spinów elektronów 3d żelaza, pomiędzy dwoma podsieciami, jakie zajmują atomy żelaza, 
czyli położeniami oktaedrycznymi i tetraedrycznymi.  

Hamiltonian Heisenberga opisujący oddziaływanie nadwymiany pomiędzy 
najbliższymi atomami Fe na pozycjach A i B ma postać: 

 

 
,i j

ij i j
AB A B

A B

H J S= − S∑  (5.5) 
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gdzie:  całka oddziaływania wymiennego, ,  operatory spinu. Powyżej Tij
ABJ i

AS j
BS V dla 

struktury regularnej  dla wszystkich i oraz j. Natomiast poniżej Tij
AB ABJ J= V dla struktury 

jednoskośnej  można przybliżyć zależnością [114]: ij
ABJ

 

 ( ) ( )2 2 2cosij i j ij
AB AO BO AOBJ t t θ∝  (5.6) 

 

i
MOt  całki wymiany, ij

AOBθ  kąt wiązania. 

Ma to szczególnie znaczenie ze względu na to, że jak sugerowane jest  
w literaturze, w magnetycie poniżej temperatury przejścia Verwey’a obok uporządkowania 
ładunkowego występuje uporządkowanie przestrzenne orbitali 3d żelaza [5] jak i 2p tlenu 
[12]. Wnioski te wynikają z obliczeń struktury elektronowej magnetytu (Fe3O4) poniżej 
temperatury przejścia Verwey’a w przybliżeniu lokalnej gęstości stanów  
z uwzględnieniem oddziaływania Hubbarda (LDA + U). Te obliczenia, które pokazują, że 
w fazie niskotemperaturowej magnetyt jest izolatorem z uporządkowaniem ładunkowo-
orbitalnym, są w dużej zgodności z uzyskanymi ostatnio wynikami eksperymentalnymi 
dyfrakcji rentgenowskiej i rezonansowego rozpraszania promieni X. Sugerowane 
uporządkowanie orbitali oktaedrycznego Fe2+ jest pokazane na Rys. 5.5 b,  
a uporządkowanie orbitali 2p tlenu na Rys. 5.5 a. 

 
 

 

 

) (a) 

 

(b
Rys. 5.5 (a) Sugerowane uporządkowanie  
orbitali 2p tlenu [12]. (b) Sugerowane 

uporządkowanie orbitali oktaedrycznego Fe2+ [5]. 
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5.2.2 EXAFS 

Obiektem zainteresowania metody EXAFS są oscylacje współczynnika absorpcji 
występujące powyżej krawędzi absorpcji. Jest to zakres od około 20 do 1600 eV. 
Analizując to zjawisko można otrzymać informacje na temat najbliższego otoczenia 
danego pierwiastka w badanym związku, w tym o lokalnej dystorsji i dynamice lokalnej 
struktury. 

Fenomenologiczny model tłumaczący występowanie tych oscylacji zakłada, że 
elektron wybity z atomu, na skutek absorpcji kwantu promieniowania X, o energii 
większej niż energia wiązania elektronu E0, może być traktowany jako cząstka quasi-
swobodna poruszająca się w otaczającej ją strukturze krystalicznej [116]. Taki elektron 
można rozpatrywać w obrazie de Broglie’a jako falę materii, która ulega rozpraszaniu na 
sąsiednich atomach struktury krystalicznej. Na skutek wzajemnego nakładania się fal 
pierwotnych i wtórnych zachodzi interferencja (Rys. 5.6), uwidaczniająca się we 
wspomnianych oscylacjach widma absorpcyjnego. Jest to uproszczony model, lecz dobrze 
tłumaczy istotę zjawiska. 

 

 

(a) 

 

(b) (c) 

 

Rys. 5.6 Schematyczne przedstawienie fenomenologicznego modelu zjawiska EXAFS.  
(a) Foton wybija fotoelektron z atomu A. (b) Fala materii elektronu rozprzestrzenia się rozpraszając się na 

sąsiednich atomach B. (c) Rozproszone fale interferują z falami pierwotnymi [108]. 
 
Analizę widm EXAFS wykonujemy zazwyczaj, przechodząc z postaci funkcji  

w przestrzeni energii do przestrzeni wektora falowego k. Jest to tak zwana funkcja 
EXAFS, którą można przedstawić w następującej formie: 

 

 ( )
( )

( )2 2
2

,
exp 2 exp 2 sin 2j j j

j j
j j

N f k R
k k

kR d
π

χ σ
− ⎡ ⎤

⎡ ⎤ jkR kϑ⎡ ⎤= ⋅ − ⋅ − ⋅ +⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦
⎣ ⎦

∑  (5.7) 

 

gdzie:  
Nj – liczba atomów rozpraszających w odległości Rj od absorbującego atomu; 

( ),jf k π  – amplituda wstecznie rozpraszanego elektronu od atomu j-tego; 
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2 2exp 2 j kσ⎡−⎣ ⎤⎦  – czynnik typu Debye’a-Wallera odpowiedzialny za drgania 
termiczne lub statyczny nieporządek; 

exp 2 jR
d

⎡ ⎤
−⎢

⎣ ⎦
⎥

⎤⎦

 – czynnik odpowiedzialny za straty fotoelektronów na skutek 

nieelastycznych rozproszeń; 

d – odwrotność średniej drogi swobodnej; 

( )sin 2 j jkR kϑ⎡ +⎣  – czynnik interferencyjny; 

( )j kϑ  – przesunięcie fazowe. 

Oscylacyjna część współczynnika absorpcji zgodnie z równaniem (5.7) to suma fal 
sinusoidalnych o okresie 2kRj dla j-tej strefy. Czynnik Debye’a-Wallera oraz czynnik 
odpowiedzialny za nieelastyczne rozproszenia powodują tłumienie oscylacji. Iloczyn 2kRj 
opisuje różnicę faz padającego i rozpraszanego elektronu,  to dodatkowe 

przesunięcie, które jest konsekwencją obecności atomu centralnego i atomu 
rozpraszającego falę elektronu. Metoda ta dostarcza informacji o odległości R

( )j kϑ

j atomów od 
atomu absorbującego promieniowanie, liczbie koordynacyjnej Nj oraz typie atomów (ilości 
elektronów) w odległości Rj. Możliwe jest również uzyskanie pewnych informacji  
o strukturze elektronowej. 

Uśredniony rozkład gęstości elektronowych, a zatem otoczenie badanego atomu  
w strukturze, otrzymamy, gdy funkcję χ(k) poddamy transformacie Fouriera. 

Trudności w interpretacji nastręcza fakt, iż do widma EXAFS, a zatem i do funkcji 
χ(k) dają przyczynek nie tylko jednokrotne odbicia od najbliższych sąsiadów, ale również 
odbicia od dalszych stref koordynacyjnych i nakładające się na nie wielokrotne odbicia od 
bliższych sąsiadów, choć amplituda tych przyczynków szybko maleje wraz odległością. 
Stąd wiarygodność otrzymanych wyników należy ograniczyć do przedziału od 1 Å do 
około 6 Å, czyli kilku pierwszych stref koordynacyjnych [105]. 

Rozwój numerycznych metod obliczeniowych pozwolił na stosowanie rachunków 
ab initio do interpretacji widm EXAFS. Metody takie polegają na symulacji widma 
EXAFS na podstawie zadanej struktury krystalicznej i podaniu atomu centralnego,  
z którego wychodzi pierwotna fala fotoelektronu, jako danych wejściowych. Symulacja 
polega na obliczaniu wszystkich możliwych ścieżek rozproszeń fal elektronowych i ich 
interferencji. Otrzymane widmo „teoretyczne” przyrównuje się do widma 
doświadczalnego. Analiza polega na minimalizacji różnicy pomiędzy widmem 
symulowanym a eksperymentalnym poprzez odpowiednią modyfikację parametrów 
wejściowych. 
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5.3 STANOWISKO POMIAROWE A1 – HASYLAB 

Pomiary absorpcyjne badanych związków przeprowadzono w laboratorium 
synchrotronowym HASYLAB przy instytucie DESY w Hamburgu, na stanowisku A1. 
Znajduje się ono na wiązce pochodzącej od magnesu odchylającego pierścienia 
akumulacyjnego DORIS III, będącego synchrotronem drugiej generacji, stanowi on rdzeń 
laboratorium HASYLAB. W synchrotronie DORIS III źródłem promieniowania są 
pozytony o energii 4.446 GeV. Pozytony dzięki ich znacznie słabszej rekombinacji  
z jonami gazów resztkowych w rurze akceleratora, umożliwią uzyskanie bardzo długich 
czasów miedzy kolejnymi iniekcjami (rzędu 10 godzin). 

Wiązka promieniowania synchrotronowego biegnie do stanowiska pomiarowego 
przechodząc przez szczelinę, gdzie zostaje uformowana w wiązkę o żądanych rozmiarach. 
Następnie promieniowanie jest monochromatyzowane za pomocą monochromatora 
składającego się z czterech monokryształów Si(111). Monochromatyczną wiązkę uzyskuje 
się na skutek podwójnego odbicia Bragga na pierwszej parze kryształów. Druga para 
poprawia stopień monochromatyzacji i likwiduje pionowe przesuwanie się wiązki ze 
zmianą energii. Rozdzielczość energetyczna wynosi ∆ω/ω = 5·10-5. Po opuszczeniu 
monochromatora wiązka przebiega kolejny raz przez szczelinę w celu poprawienia 
parametrów wiązki. 

 

Rys. 5.7 Schemat stanowiska pomiarowego. 
 
Pomiar widm absorpcji wykonywany był na próbkach proszkowych techniką 

transmisyjną, to znaczy, że natężenie wiązki pierwotnej I0 było mierzone przez detektor 
przed próbką, po czym promieniowanie padało na próbkę. Za nią znajdował się drugi 
detektor mierzący natężenie I promieniowania, które zdołało przejść przez próbkę. 
Detektory to komory jonizacyjne, wypełnione argonem lub azotem. 
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5.4 OBRÓBKA DANYCH EKSPERYMENTALNYCH 

Analizę danych eksperymentalnych wykonano czterema programami 
wchodzącymi w skład pakietu IFFEFIT, a mianowicie: ATHENA, FEFF, TKATOMS oraz 

ARTEMIS, które służą do symulacji widm EXAFS. 
Pierwszy krok to przygotowanie zmierzonych widm do dalszej analizy; do tego 

celu posłużono się programem ATHENA. W pierwszym etapie odcinano tło przed i za 
krawędzią, następnie widmo normalizowano do skoku na krawędzi (Rys. 5.8), w celu 
uwolnienia się od zależność od grubości próbki x (wzór 5.1). W tym celu dobierano 
optymalne parametry dla transformaty Fouriera – takie jak zakres wektora falowego k oraz 
parametry okna. Zadanie parametrów okna jest konieczne w przypadku numerycznych 
transformat Fouriera, aby wyeliminować błąd odcięcia związany ze skończonym zakresem 
danych. 

 

Rys. 5.8 Funkcja µ(E) dla krawędzi żelaza w Fe3O4  
w temperaturze pokojowej 

(a) odcięcie tła przed i za  krawędzią,  
(b) normalizacja do skoku na krawędzi,  

(c) oscylacje EXAFS. 

(a) (b) 

(c) 

 
Do analizy XANES używa się widm znormalizowanych.  
Natomiast analizę EXAFS rozpoczynamy od przejścia ze skali energii 

promieniowania X do skali wektora falowego k, czyli funkcji EXAFS – χ(k), która 
przedstawia średni przestrzenny rozkład gęstości elektronowych, a zatem odzwierciedla 
najbliższe otoczenie w strukturze krystalograficznej badanego pierwiastka.  
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Z kolei transformata Fouriera FFT z funkcji χ(k) daje zależność gęstości 
elektronowej w funkcji odległości od atomu centralnego. Program umożliwia wykonanie 
odwrotnej transformaty Fouriera BFT. Wykonując ją otrzymujemy również funkcję χ(k), 
bo przechodzimy z przestrzeni R z powrotem do przestrzeni wektora falowego k, lecz dla 
rozróżnienia zwanej umownie przestrzenią q. Robi się tak w celu sprawdzenia 
poprawności przeprowadzonych obliczeń. Sprawdzamy czy obliczona przez program 
zależność gęstości elektronowej w funkcji odległości od atomu centralnego jest poprawna, 
to znaczy czy funkcja χ(q) po transformacie odwrotnej pokrywa się z wejściową  
funkcją χ(k).  

W niniejszej pracy dla transformaty Fouriera FFT i odwrotnej transformaty 
Fouriera BFT zastosowano funkcję okna typu Hanninga. Parametry kmin i kmax oraz Rmin  
i Rmax określają szerokość okien transformat, a parametry odpowiedzialne za wygładzenie 
okna to dk dla FFT i dr dla BFT. Ponadto funkcja χ(k) jest mnożona przez kkw przy czym 
parametr kw dobiera się tak, aby funkcja χ(k) miała amplitudę symetryczną względem 
środka okna. Prowadzi to do wygaszenia oscylacji na brzegach przedziału, minimalizując 
wpływ tła oraz krawędzi absorpcji na kształt widma oraz dodatkowo chroniąc przed 
dodatkowymi oscylacjami pochodzącymi od tak zwanego błędu obcięcia pojawiającego 
się przy numerycznych transformatach Fouriera na skutek skończoności 
transformowanego przedziału. 

Program ATHENA umożliwia uwzględnienie przesunięcia fazowego, co daje nam 
rzeczywisty obraz odległości kolejnych stref koordynacyjnych, bez konieczności 
stosowania próbki referencyjnej jako porównania. Należy dodać, że do interpretacji 
fizycznej transformaty Fouriera nie bierze się pod uwagę pików znajdujących się poniżej 
1 Å, pochodzących od niedokładności dopasowania funkcji tła powyżej krawędzi 
absorpcji. 

Do dokładniejszej analizy należy zasymulować widmo struktury na podstawie 
przyjętych danych strukturalnych za pomocą programu FEFF. W tym celu najpierw 
stworzono plik wejściowy do tego programu za pomocą programu TKATOMS, w którym 
wprowadzono parametry struktury krystalograficznej: grupę przestrzenną, parametry 
sieciowe, (wektor przesunięcia) i kąty komórki elementarnej oraz rozmiar analizowanego 
klastra. Wybierano krawędź i atom centralny, na którym badaliśmy widmo EXAFS. Na 
podstawie tych danych program FEFF generuję listę wszystkich możliwych ścieżek 
rozproszeniowych (umieszczone w dodatku do pracy), podając atomy (jony) 
rozpraszające, długości ścieżek i amplitudy rozproszenia jednokrotnego lub wielokrotnego 
o długościach mniejszych od promienia analizowanego otoczenia. O rozpraszaniu 
jednokrotnym mówimy wtedy, gdy fotoelektron wychodzi z atomu centralnego i wraca do 
niego odbijając się tylko od jednego atomu; może on znajdować się w pierwszej lub 
drugiej strefy koordynacyjnej. Do rozproszeń dwukrotnych dochodzi, gdy fotoelektron 
odbija się od dwóch atomów i powraca do atomu centralnego. Występują również 
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rozproszenia wielokrotne, jednakże nie są one brane pod uwagę, ponieważ mają bardzo 
małe amplitudy. 

Przy porównywaniu odległości otrzymanych metodami dyfrakcyjnymi z wynikami 
metody EXAFS należy mieć na uwadze, że średnie odległości uzyskane z analizy EXAFS 
będą zawsze mniejsze od średnich odległości środków jonów. Głównym czynnikiem jest 
przesunięcie fazowe, które powoduje przesunięcie widm EXAFS ku niższym wartościom 
R, lecz nawet po zastosowaniu korekty fazowej odległości te będą się różniły. Jest to 
między innymi związane z tym, że rozpraszanie fal elektronowych nie odbywa się na 
jądrach leżących w środkach sąsiednich jonów, lecz na otaczających je powłokach. Stąd 
różnica odległości może wynosić od 0.1 do 0.3 Å.  

Ostatnim krokiem analizy widm EXAFS jest porównanie (dopasowanie)  
w programie ARTEMIS ścieżek rozproszeń wygenerowanych przez program FEFF oraz 
funkcji χ(k) kkw uzyskanej z analizy danych pomiarowych w programie ATHENA.  
W programie ARTEMIS istnieje możliwość wyboru ścieżek rozproszeniowych, które mają 
być dopasowane do widma doświadczalnego. Program ten stara się dobrać możliwie jak 
najlepiej, takie parametry, jak: numeryczny odpowiednik czynnika Debye’a – Wallera, 
(rozmycie sygnału na skutek drgań termicznych); amplituda ścieżek; przesunięcie 
krawędzi absorpcji; parametr odpowiadający niemonochromatyczności fali elektronu, czy 
przesunięcie położeń atomów względem pozycji strukturalnych. Zestawy ścieżek są tak 
dobierane aby uzyskać jak najlepsze dopasowanie do widma doświadczalnego. W ten 
sposób można identyfikować wkład poszczególnych stref koordynacyjnych do widma 
EXAFS. 

W praktyce do analizy EXAFS wykorzystywane są rozproszenia w odległości do 
5 – 6 Å od atomu centralnego i są to z reguły rozproszenia jednokrotne.  

Funkcja, która jest używana przy dopasowaniu przez program ARTEMIS ma postać: 
 

 ( ), ( ), ( ),model path
path

k Amp k Phase k PhaseParametersχ χ= ∑  (5.8) 

 

Parametry ścieżki związane są ze sobą następującą zależnością: 
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Ndegen – liczba takich samych atomów znajdujących się w tej samej odległości od 
atomu centralnego; 

S02 – stały czynnik amplitudy (parametr amp); 
e0 – przesunięcie energii (parametr enot); 
ei – urojone przesunięcie energii (parametr ei – niemonochromatyczność fali 

elektronu); 
delR – zmiana w połowie długości ścieżki (parametr dr); 
sigma2 – czynnik Debye’a-Wallera (parametr ss); 
third – trzeci parametr tła; 
fourth – czwarty parametr tła. 
 
O jakości dopasowania mówi wartość funkcji chi-kwadrat – χ2, która jest obliczana 

według wzoru: 

 
2

2

1

n
i i

i i

O Eχ
σ=

⎛ ⎞−
= ⎜

⎝ ⎠
∑ ⎟  (5.10) 

 

Gdzie:  Oi – wartość mierzona; 
Ei – wartość teoretyczna (oczekiwana) odpowiadająca Oi; 
σi – odchylenie standardowe; 
n – liczba pomiarów. 

Oraz wartość zredukowanego chi-kwadrat – 2χ : 

 
2

2

s
χχ =  (5.11) 

 

Gdzie:  s = n – c   – liczba stopni swobody, 
c – liczba parametrów modelu teoretycznego, do których obliczenia potrzebne są 

dane pomiarowe. 
Przyjęte w programie ARTEMIS kryterium dopasowania jest dane przez następujący 

warunek: 

 2 21 2
s

χ < +  (5.12) 
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5.5 WYNIKI EKSPERYMENTÓW 

W rozdziale tym przedstawiono uzyskane wyniki pomiarów XANES i EXAFS, 
które wykonano na następujących próbach: czysty magnetyt Fe3O4 oraz domieszkowany 
Fe3-xAlxO4 z x = 0.034, Fe3-xTixO4 z x =  0.013 i Fe3-xZnxO4 z x = 0.036. Pomiary widm 
absorpcyjnych dla badanych próbek zostały wykonane na krawędziach K żelaza (Fe:K) 
wszystkich badanych związków. Poza tym dla Fe3-xTixO4 wykonano pomiary na krawędzi 
K tytanu (Ti:K) oraz dla Fe3-xZnxO4 pomiar na krawędzi K cynku (Zn:K). Wszystkie 
eksperymenty wykonano w temperaturze pokojowej i 77 K, jedynie dla czystego 
magnetytu wykonano pomiary również w 188 K, 183 K i 182 K. Przeprowadzono także 
pomiary widm dla próbek referencyjnych – na krawędzi Fe:K dla FeO, Fe2O3, FeCl3  
i Fe3(NO3)3•9H2O oraz na krawędzi Zn:K dla ZnCl i ZnO – próbek o znanych stopniach 
utlenienia żelaza i cynku. 

5.5.1 WYNIKI POMIARÓW XANES 

Badania XANES przeprowadzone na krawędziach K żelaza, tytanu i cynku 
badanych związków. Do analizy widm posłużono się programem ATHENA,  
po wcześniejszym „offsetowaniu”, to znaczy „przesunięciu” krawędzi widm próbki 
kalibracyjnej do tej samej energii, czyli korekty pozycji widm badanych próbek na osi 
energii w celu niwelacji błędów monochromatyzacji. Widma do dalszej analizy 
przygotowano odejmując od nich tło i normując je do skoku na krawędzi, operacje  
te wykonano w programie ATHENA. Do odjęcia tła wykorzystano funkcję AUTOBK,  
w której tło poniżej krawędzi jest odcinane funkcją liniowa, natomiast powyżej funkcją 
kwadratową.  

5.5.1.1 Krawędź K:Fe 

Pomiary widm absorpcji krawędzi K żelaza w magnetycie wykonano dwukrotnie 
w temperaturze pokojowej i 77 K, oraz w temperaturach 188 K, 183 K i 182 K 
jednokrotnie. Po uśrednieniu danych pomiarowych, (dla temperatur, w których wykonano 
więcej niż jeden pomiar) poddano je analizie w programie ATHENA.  

Rys. 5.9 przedstawia krawędź absorpcji K żelaza w czystym magnetycie – Fe3O4  
w funkcji temperatury. Przedstawione widma uwzględniają odjęcie tła i unormowanie do 
skoku na krawędzi. 

Cecha charakterystyczną jest zmiana kształtu krawędzi absorpcji dla pomiarów 
wykonanych w temperaturach 188 K i 183 K (nie pokazano krawędzi w temperaturze 
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182 K, ponieważ pokrywa się z tą w 183 K), w porównaniu z 300 K, czy 77 K (które 
różnią się niewiele), jak również zmiana w intensywności piku przedkrawędziowego  
w tych temperaturach.  
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Rys. 5.9 Krawędzie absorpcji K żelaza w Fe3O4 w funkcji temperatury. 

 
 
Rys. 5.10 przedstawia krawędź absorpcji K żelaza w czystym magnetycie  

i domieszkowanym: Fe3-xMxO4 gdzie M = Al, Ti, Zn w temperaturze pokojowej. 
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Rys. 5.10 Krawędzie absorpcji K żelaza w badanych związkach w temperaturze pokojowej. 
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Nie obserwuje się mierzalnego przesunięcia krawędzi w badanych związkach, 
zatem możemy stwierdzić, że żelazo znajduje się na tym samym stopniu utlenienia  
w każdym związku, czyli średnio na 2.5+; zmiany utlenienia Fe wynikające  
z podstawiania na tak niskim poziomie ( ≤ 1%) nie są zauważalne. 

Rys. 5.11 natomiast przedstawia krawędź absorpcji K żelaza w badanych 
związkach w temperaturze 77 K. Podobnie jak dla pomiarów w 300 K nie obserwuje się 
mierzalnego przesunięcia krawędzi absorpcji w badanych związkach. 
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Rys. 5.11 Krawędzie absorpcji K żelaza w badanych związkach w temperaturze77 K. 

5.5.1.2 Krawędź K:Ti 

Krawędzi K tytanu w Fe3-xTixO4 w temperaturze pokojowej jest pokazana poniżej 
na Rys. 5.12, jej pomiar wykonano w Hamburgu oraz w Grenoble, (ponieważ jakość 
widma absorpcji była niezadowalająca pomiar wykonano w Grenoble w celu porównania). 
Widać jednak, że charakter krawędzi jest taki sam. Pomiary przeprowadzono kilkukrotnie  
i uśredniono przed poddaniem normalizacji w programie ATHENA. 
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Rys. 5.12 XANES krawędzi K tytanu w Fe3-xTixO4, pionową linią zaznaczono  

energię krawędzi tytanu w badanym związku, wynosi ona 4983,5 eV. 
 
 
Analiza widma XANES jest pomocna w ustaleniu wartościowości danego 

pierwiastka w związku oraz jego otoczenia krystalograficznego. 
Rys. 5.13 przedstawia zbiór widm XANES tytanu dla związków zawierających Ti 

czterowartościowy. Kolorem czerwonym zaznaczono widmo K2TiSi3O9 oraz niebieskim 
Ba2TiO4, w których tytan jest czterowartościowy, ale ma otoczenia krystalograficzne  
o różnej symetrii: tetraedryczne w Ba2TiO4 i oktaedryczne w K2TiSi3O9 [109]. 

Porównanie tych widm z pomiarami XANES Fe3O4 pozwala na sformułowanie 
kilku wniosków. Po pierwsze na podstawie podobieństwa położenia krawędzi tytanu  
w badanym przeze mnie związku Fe3-xTixO4 (linia czarna) do pozostałych dwóch widm 
można wysnuć wniosek, że tytan w badanej próbce jest również czterowartościowy.  
Po drugie w widmach pierwiastków grupy przejściowej d w sygnale XANES pojawia się 
pik przedkrawędziowy. Porównując krawędź tytanu w magnetycie domieszkowanym Ti  
z krawędzią tytanu w związkach Ba2TiO4 i K2TiSi3O9 widać, że wysoki pik 
przedkrawędziowy występuje wtedy, gdy tytan znajduje się w otoczeniu tetraedrycznym, 
natomiast niski pik przedkrawędziowy, gdy jest on w otoczeniu oktaedrycznym. Na tej 
podstawie wnioskujemy, że tytan w Fe3-xTixO4 lokuje się w położeniach oktaedrycznych 
co jest zgodne z wcześniejszymi danymi literaturowymi [117]. 
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Ba2TiO4

 

K2TiSi3O9

 
Rys. 5.13 Widma XANES krawędzi K:Ti w Ba2TiO4 i K2TiSi3O9 [109] oraz w Fe3-xTixO4. 

Otoczenie oktaedryczne i tetraedryczne tytanu. 

5.5.1.3 Krawędź K:Zn 

Pomiar widma krawędzi K cynku w Fe3-xZnxO4 został przeprowadzony 
kilkukrotnie w temperaturze pokojowej, a następnie uśredniony. Widma poddano obróbce 
w programie ATHENA.  

Rys. 5.14 przedstawia wyniki pomiarów na krawędzi absorpcji K cynku  
w temperaturze pokojowej dla Fe3-xZnxO4. Krawędź tę porównano z krawędzią K Zn 
próbki referencyjnej ZnO. Przedstawiono widma po odjęciu tła i unormowaniu do skoku 
na krawędzi. 
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Rys. 5.14 XANES krawędzi K:Zn w Fe3-xZnxO4 i ZnO. 
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Co prawda jakość otrzymanego widma absorpcji jest niezadowalająca ze względu 
na zbyt małą ilość próbki i bardzo małą zawartość Zn, na poziomie 0.8%, jednak możemy 
wyciągnąć wniosek z samego położenia krawędzi absorpcji. Ponieważ nie zaobserwowano 
mierzalnego przesunięcia krawędzi w badanym związku w stosunku do krawędzi próbki 
referencyjnej, możemy stwierdzić, że cynk znajduje się na tym samym stopniu utlenienia, 
co w ZnO czyli 2+. 
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5.5.2 WNIOSKI Z POMIARÓW XANES 

• W widmach pierwiastków grupy przejściowej d w sygnale XANES obserwuje się pik 
przedkrawędziowy, którego położenie i intensywność są związane z hybrydyzacją stanów 
p-d oraz lokalną symetrią otoczenia atomu absorbującego [109]. W związku z tym, że 
symetria otoczeń Fe w badanych związkach nie ulega zmianie powyżej TV to 
obserwowane różnice w intensywności piku przedkrawędziowego i kształtu krawędzi 
absorpcji są najprawdopodobniej spowodowane zmianami w strukturze elektronowej 
orbitali 3d żelaza w temperaturach około 190 K. Zmiany te są zbieżne ze zmianami 
anizotropii magnetokrystalicznej (Rys. 2.13), która w tym obszarze temperatur przechodzi 
przez maksimum oraz z pomiarami rozpraszania dyfuzyjnego neutronów [24]. Może to 
również sugerować, że uporządkowanie przestrzenne orbitali 3d żelaza postulowane  
w pracy [5] może rozpocząć się już w wyższych temperaturach. Jednak dla ugruntowania 
tych wniosków konieczne będzie wykonanie pomiarów XANES w szerokim zakresie 
temperatur wokół przejścia Verwey’a. 
 
• Pomiary XANES krawędź absorpcji K żelaza wskazują, że średni stopień utlenienia 
żelaza w badanych związkach nie zmienia się wpływem domieszkowania. Jest to 
uzasadnione ze względu na niski poziom domieszkowania ( ≤ 1%), przy którym 
ewentualne zmiany mieszczą się w granicach niepewności pomiarowej. 
 
• Analiza widma XANES Ti w Fe3-xTixO4 oraz w związkach Ba2TiO4 i K2TiSi3O9 
(Rys. 5.13) pozwala stwierdzić, że tytan w badanej próbce jest czterowartościowy oraz że 
tytan w badanym związku lokuje się w położeniach oktaedrycznych. 

 
• Porównując krawędź K cynku w Fe3-xZnxO4 i próbce referencyjnej ZnO (Rys. 5.14), 
możemy stwierdzić, że cynk w badanym związku jest dwuwartościowy. 
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5.5.3 WYNIKI POMIARÓW EXAFS 

Początkową analizę EXAFS przeprowadzono w programie ATHENA, gdzie 
przygotowano dane eksperymentalne i programie ARTEMIS, w którym dopasowano do 
nich widmo teoretyczne. 

Ważną sprawą w przygotowaniu danych eksperymentalnych jest wybór zakresu 
szerokości okien transformaty Fouriera FFT w przestrzeni k i odwrotnej transformaty 
Fouriera BFT w przestrzeni R. 

Zakres k FFT powinien zostać wybrany tak, aby ominąć nieciągłość, która jest 
widoczna na Rys. 5.15 w zależności λ od k. Ta nieciągłość wynika z różnic pomiędzy 
dwoma stosowanymi w programie modelami rozproszeń: jednokrotnych (k powyżej 2.5 Å 
na poniższym wykresie) i wielokrotnych (dla k poniżej 2.5 Å). W związku z tym ta 
nieciągłość jest identyczna dla wszystkich ścieżek jak i dla atomów żelaza w położeniach 
tetraedrycznych, jak i oktaedrycznych. 
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Rys. 5.15 Zależność λ od k, dla wybranych ścieżek. 

 
Przy użyciu programu TKATOMS, na podstawie danych strukturalnych [8, 13], 

wygenerowano pliki wsadowe do symulacji FEFF. Ze względu na ograniczenia programu 
TKATOMS, nie ma możliwości generowania struktur krystalicznych, gdy ten sam atom, 
zajmuje dwie różne pozycje krystalograficzne (tetraedryczną i oktaedryczną), w takim 
przypadku generowano raz strukturę z otoczeniem tetraedrycznym, a drugi raz strukturę  
z otoczeniem oktaedrycznym. Następnie obydwie struktury poddano symulacji widma 
EXAFS. 

W programie ARTEMIS do obróbki i dopasowywania widm symulowanych do 
widm doświadczalnych dopasowano obydwie struktury równocześnie, wybierając ścieżki 
rozproszeń jednokrotnych (tabele 7.1 – 7.12). 
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Powyżej jak i poniżej przejścia Verwey’a dopasowywano strukturę regularną. 
Powodem takiego postępowania był fakt, że różnice w odległości pomiędzy atomami 
żelaza (tetraedrycznego i oktaedrycznego) a atomami tlenu w strukturach regularnej  
i jednoskośnej są bardzo niewielkie [8]. Ponadto w strukturze jednoskośnej jest 8 różnych 
położeń tetraedrycznych i 16 oktaedrycznych atomów żelaza, zatem należałoby 
wygenerować 24 różnych struktur, które musiałyby zostać jednocześnie dopasowywane do 
otrzymanych widm. Takie postępowanie spowodowałoby, że liczba parametrów 
dopasowania byłaby bardzo duża, a zatem otrzymane wyniki nie byłyby wiarygodne. 

5.5.3.1 Krawędź K:Fe 

Przy analizie krawędzi K:Fe w badanych związkach dla transformaty Fouriera FFT 
przyjęto następujący zakres k = 2.5 ÷ 9 Å-1. Natomiast dla odwrotnej transformaty Fouriera 
BFT wynosił on od 0.5 do 3.8 Å-1, a wartość kw przyjęto równą 2. 

Na poniższych wykresach (Rys. 5.16 i Rys. 5.17) przedstawiono funkcję χ(k) k2  
i część rzeczywistą odwrotnej transformaty Fouriera, dla sprawdzenia poprawności FFT, 
którą wykonano w programie ATHENA. Jakość transformaty można oszacować na 
podstawie odtwarzania przebiegu funkcji pierwotnej przez transformatę odwrotną BFT. 
Jak widać, przebiegi cechuje duże podobieństwo w obszarze transformowanym. 

 

) 
(a

) 

) 

 

(b
(c
Rys. 5.16 Funkcja χ(k) przemnożona przez k2  
oraz przebieg części rzeczywistej  

odwrotnej transformaty Fouriera dla Fe3O4  
w temperaturach (a) 300 K, (b)77 K oraz (c) 183 K. 
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)  
(a)
Rys. 5.17 Funkcja χ(k) przemnożona przez k2 ora
Fouriera dla Fe3-xZnxO4 dla x = 0.03
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Rys. 5.18 Wyniki dopasowań do krawędzi K:Fe dla Fe3O4 w temperaturach  

0 K (a), 183 K (b) oraz 77 K (c). Położenie pików bez uwzględnienia przesunięcia fazowego. 
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 5.19 Wyniki dopasowań do krawędzi K:Fe dla Fe3-xTixO4 w temperaturach 300 K (a) oraz 77 K (b). 

Położenie pików bez uwzględnienia przesunięcia fazowego. 
 
Na Rys. 5.20 przedstawiono temperaturową zależność krawędzi żelaza w Fe3O4. 

wujemy, że pik tlenowy (~1.75Å, pik ten pochodzi od najbliższych sąsiadów 
ych, atomów żelaza, zarówno w pozycjach oktaedrycznych jak i tetraedrycznych) 
śnie monotonicznie z temperaturą. Widoczna jest znaczna zmiana intensywności 
la temperatur 182 K, 183 K i 188 K ma on większą intensywność w porównaniu  

ku w 77 K i 300 K. Te zmiany są zbieżne ze zmianami intensywności piku 
rawędziowego w XANES-ie. 
Te pomiary stanowią uzupełnienie wyników przedstawionych w pracy Subiasa 

 gdzie zmiany piku tlenowego nie są analizowane, natomiast przedstawiona jest 
ółowa analiza drugiego piku EXAFS (~2.5 – 3.5 Å) odpowiadającego kolejnym 
 koordynacyjnym, głównie związanego z otoczeniami Fe–Fe. 
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Rys. 5.20 Temperaturowa zależność krawędzi żelaza w Fe3O4, k = 2.5 ÷ 9, kw = 2. 

Położenie pików z uwzględnieniem przesunięcia fazowego. 
 
Obserwując K:Fe w temperaturze pokojowej (Rys. 5.21) możemy, stwierdzić że  

w porównaniu ze stechiometrycznym Fe3O4 domieszkowanie Zn powoduje zwiększenie 
amplitudy piku tlenowego, podstawianie Al jego zmniejszenie, a wprowadzanie Ti nie 
zmienia amplitudy tego piku. 
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Rys. 5.21 Krawędź Fe w badanych związkach Fe3-xMxO4 w temperaturze 300 K dla k = 2.5 ÷ 9 oraz kw = 2. 

Położenie pików z uwzględnieniem przesunięcia fazowego. 
 
Natomiast w temperaturze w 77 K (Rys. 5.22) widzimy, że amplituda piku 

tlenowego uległa odwróceniu w stosunku do temperatury 300 K: teraz pik dla próbki 
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domieszkowanej Zn ma najmniejszą amplitudę, podstawianej Al największą, a próbka z Ti 
pozostaje bez zmian. 
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Rys. 5.22 Krawędź Fe w badanych związkach Fe3-xMxO4 w temperaturze 77 K dla k = 2.5 ÷ 9 oraz kw = 2. 

Położenie pików z uwzględnieniem przesunięcia fazowego. 
 
We wzorze (5.7) czynnik typu Debye’a-Wallera – opisuje drgania sieci i/lub 

statyczny nieporządek, w tym również lokalną dystorsję, wyrażenie to zawiera kwadrat 

wielkości σ , a mianowicie . Parametr dopasowania ss jest tożsamy z 2 2exp 2 j kσ⎡−⎣ ⎤⎦
2σ . 

Parametr ss wyznaczono w programie ARTEMIS podczas dopasowywania do 
danych pomiarowych widm teoretycznych, w sposób opisany powyżej (czyli z ustalonymi 
amplitudami i parametrem ei = 3). 

Rys. 5.23 pokazuje zależność ss  od temperatury w położeniach oktaedrycznych 
i tetraedrycznych, natomiast Tabela 5.1 przedstawia zebrane wartości parametru ss. Widać 
że jest on tylko nieznaczne większy w fazie wysokotemperaturowej niż w temperaturze 
poniżej przejścia Verwey’a, zarówno dla położeń oktaedrycznych jak i tetraedrycznych. 
Co więcej, analizując wyniki dla czystego Fe3O4 można zauważyć, że nie zmienia się on  
w przejściu. Ten ostatni wniosek wymaga jednak potwierdzenia poprzez dodatkowe 
pomiary EXAFS w zakresie temperatur w pobliżu przejścia.  

Parametr ss przyjmuje w danej temperaturze większe wartości dla miejsc 
oktaedrycznych niż tetraedrycznych niezależne od rodzaju domieszki. 

Domieszkowanie nie wpływa również na wartości czynnika ss, które są zbliżone 
do tych dla czystego magnetytu Fe3O4.  

Uzyskane wartości czynnika typu Debye’a-Wallera, dla Fe3O4, są porównywalne  
z zebranymi danymi literaturowymi (Tabela 5.2). 
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Rys. 5.23 Parametr ss (odpowiednik czynnika Debye’a-Wallera) w funkcji temperatury  

w położeniach tetraedrycznych i oktaedrycznych w badanych związkach.
 
 
 

ss (Å2) 
ZWIĄZEK Temperatura 

(K) okta tetra 

300 0.0089 ± 0.0008 0.0068 ± 0.0009 

188 0.0073 ± 0.0008 0.0049 ± 0.0009 

183 0.0069 ± 0.0007 0.0048 ± 0.0008 

182 0.0072 ± 0.0009 0.0048 ± 0.0009 

Fe3O4

77 0.0070 ± 0.0008 0.0049 ± 0.0008 

300 0.0089 ± 0.0010 0.0069 ± 0.0011 
Fe3-xAlxO4

77 0.0075 ± 0.0007 0.0058 ± 0.0008 

300 0.0088 ± 0.0009 0.0067 ± 0.0009 
Fe3-xTixO4

77 0.0078 ± 0.0007 0.0056 ± 0.0008 

300 0.0082 ± 0.0008 0.0063 ± 0.0009 
Fe3-xZnxO4

77 0.0065 ± 0.0011 0.0057 ± 0.0013 
Tabela 5.1 Wartości parametru ss odpowiednika czynnika Debye’a-Wallera  

w położeniach tetraedrycznych i oktaedrycznych w badanych związkach. 
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Uiso (Å2) (×100) 

Pomiar neutronowy Pomiar rentgenowski Położenie 
atomu Fe 

90 K 130 K 90 K 130 K 

tetraedryczne 0.16 ± 0.01 0.117 ± 0.008 0.051 ± 0.003 0.134 ± 0.003 

oktaedryczne 0.54 ± 0.01 0.307 ± 0.009 0.265 ± 0.003 0.298 ± 0.002 

Tabela 5.2 Wartość Uiso jest odpowiednikiem czynnika Debye’a-Waller,  
otrzymana przez autorów pracy [8] z pomiarów neutronowych i rentgenowskich. 

 
Z dopasowania widm EXAFS można uzyskać informację o odchyleniach ∆r 

położeń atomów od zadanych położeń krystalograficznych dla danej struktury. Zmiany 
tego parametru pozwalają śledzić zmiany odległości Fe–O. Wartości parametru ∆r  
w zależności od temperatury i składu przedstawia Tabela 5.3 i Rys. 5.24.  

Parametr ∆r podobnie jak ss wyznaczono w programie ARTEMIS podczas 
dopasowywania do danych pomiarowych widm teoretycznych, w sposób opisany 
powyżej, (czyli z ustalonymi amplitudami i parametrem ei = 3). Tabela 5.4 przedstawia 
odległości międzyatomowe w badanych związkach, które otrzymano z programu 
TKATOMS, i na których podstawie dokonano dopasowań. Widać, że pomimo różnych 
podstawników w badanych związkach odległości pomiędzy poszczególnymi atomami 
różnią się nieznacznie. Błąd, jakim jest obarczony parametr ∆r wynika z procedury 
dopasowania. Po pierwsze jest to wartość średnia liczona po wszystkich położeniach  
(w przypadku fazy niskotemperaturowej 2 różne pozycje tetraedryczne i 6 różnych 
oktaedrycznych). Ponadto wiązania O–Fe–O tworzą różne kąty, które zmieniają się  
w przejściu w różnym stopniu; kąty dla położeń tetraedrycznych są bliskie wartości dla 
struktury regularnej (109.5°), podczas gdy w pozycjach oktaedrycznych odchylenia od 
wartości 87.7°, 92.3°, 180° sięgają aż do 5° [13] podczas gdy kąt struktury jednoskośnej 
wynosi 90.25° (zmiana w stosunku do struktury regularnej 0.25°). W tej sytuacji rodzi się 
pytanie: czy analiza uzyskanych wartości ∆r ma sens?  

Żeby odpowiedzieć na to pytanie porównaliśmy otrzymane ∆r z literaturowymi 
wartościami parametru tlenowego u [8, 13]. Należy podkreślić, że w świetle 
przedstawionych powyżej argumentów ∆r nie jest dokładnie równa wielkości u. Jednakże 
oba te parametry mają ten sam rzędu wielkości, więc w mojej ocenie jest uzasadniona 
przynajmniej jakościowa analiza ∆r.  

Najbardziej istotnym wynikiem jest to, że parametr ∆r przyjmuje ujemne wartości 
dla położeń oktaedrycznych, a dodatnie dla położeń tetraedrycznych, we wszystkich 
zmierzonych temperaturach i dla wszystkich badanych próbek. Oznacza to, że lokalna 
dystorsja otoczeń oktaedrycznych zmniejsza odległości Fe–O, podczas gdy odległości  
w pozycjach tetraedrycznych rosną. 
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Drugą ważną informacją jest to, że wartości ∆r są porównywalne dla fazy wysoko  
i niskotemperaturowej. Takie zachowanie ponownie jest niezależne od rodzaju  
i koncentracji domieszki. Może to oznaczać, że lokalna dystorsja sieci jest już obecna  
w fazie wysokotemperaturowej. 
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Rys. 5.24 Zależność parametru ∆r od temperatury w badanych związkach. 

 
 

∆r (Å) 
ZWIĄZEK Temperatura 

(K) okta tetra 

300 -0.0120 ± 0.0131 0.0209 ± 0.0152 

188 -0.0145 ± 0.0135 0.0063 ± 0.0154 

183 -0.0143 ± 0.0122 0.0114 ± 0.0143 

182 -0.0167 ± 0.0143 0.0131 ± 0.0163 

Fe3O4

77 -0.0115 ± 0.0130 0.0193 ± 0.0149 

300 -0.0175 ± 0.0172 0.0193 ± 0.0199 
Fe3-xAlxO4

77 -0.0095 ± 0.0109 0.0189 ± 0.0131 

300 -0.0135 ± 0.0139 0.0171 ± 0.0161 
Fe3-xTixO4

77 -0.0114 ± 0.0116 0.0097 ± 0.0134 

300 -0.0152 ± 0.0131 0.0178 ± 0.0155 
Fe3-xZnxO4

77 -0.0172 ± 0.0183 0.0200 ± 0.0231 
Tabela 5.3 Wartości parametru ∆r w położeniach oktaedrycznych i tetraedrycznych 

w badanych związkach w temperaturach poniżej i powyżej przejścia Verwey’a. 
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Odległości (Å) 
Rodzaj sąsiadów Liczba 

sąsiadów Fe3O4 Fe3-xAlxO4 Fe3-xTixO4 Fe3-xZnxO4

FeA-O 
(I strefa koordynacyjna) 4 1.886 1.887 1.888 1.887 

FeB-O  
(I strefa koordynacyjna) 6 2.060 2.061 2.062 2.061 

FeB-FeB
(II strefa koordynacyjna) 6 2.968 2.970 2.971 2.970 

FeB-FeA
(II strefa koordynacyjna) 6 3.481 3.482 3.484 3.482 

FeA-O  
(II strefa koordynacyjna) 12 3.493 3.495 3.496 3.495 

FeA-FeB
(II strefa koordynacyjna) 12 3.481 3.482 3.484 3.482 

FeB-O  
(II strefa koordynacyjna)

2 
6 

3.567 
3.659 

3.569 
3.661 

3.570 
3.662 

3.569 
3.661 

FeA-FeA
(II strefa koordynacyjna) 4 3.636 3.637 3.639 3.637 

Tabela 5.4 Otoczenia miejsc strukturalnych Fe w badanych związkach wyliczone w programie TKATOMS  
dla struktury regularnej 3Fd m . 

5.5.3.2 Krawędź K Ti i Zn 

Przy analizie w programie ATHENA krawędzi K Ti i Zn w magnetycie 
domieszkowanym tymi pierwiastkami, dla transformaty Fouriera FFT przyjęto następujący 
zakres k = 3 ÷ 8 Å-1, natomiast dla odwrotnej transformaty Fouriera BFT wynosił on od 
0.5 do 4 Å-1, wartość kw przyjęto równą 1. 

Kolejny krok analizy to dopasowanie do danych doświadczalnych, widm 
teoretycznych w programie ARTEMIS. Do dopasowania używano pięciu parametrów dla 
ścieżek danego typu, a mianowicie: amp, e0, dr, ss oraz ei. Wykonano wiele prób, by 
uzyskać jak najlepsze dopasowanie poprzez wiązanie parametrów ze sobą, bądź ustalanie 
ich, jednakże wyniki dopasowań są niezadowalające ze względu na to, że otrzymane 
parametry dopasowań są niefizyczne, pomimo że jak widać na Rys. 5.25 i Rys. 5.26 
uzyskano względnie dobrą zgodność widm doświadczalnych z teoretycznymi. W związku 
z tym nie można dokonać ilościowej analizy uzyskanych widm. W mojej ocenie jest to 
spowodowane niezadowalającą jakością otrzymanych widm absorpcji, co bezpośrednio 
wynika z bardzo małej koncentracji domieszek Ti, Zn.  
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Rys. 5.25 Wynik dopasowania do krawędzi K:Ti w Fe3-xTixO4 w temperaturze 300 K. 

Położenie pików bez uwzględnienia przesunięcia fazowego. 
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Rys. 5.26 Wynik dopasowania do krawędzi K:Zn w Fe3-xZnxO4 w temperaturze 300 K. 
Położenie pików bez uwzględnienia przesunięcia fazowego. 
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5.5.4 WNIOSKI Z POMIARÓW EXAFS 

• W temperaturowej zależność krawędzi K żelaza w Fe3O4 widoczna jest zmiana 
intensywności piku tlenowego dla temperatur około 190 K, ma on większą intensywność 
niż w temperaturach 77 K i 300 K. Te zmiany są zbieżne ze zmianami intensywności piku 
przedkrawędziowego w XANES-ie, oraz ze zmianami anizotropii magnetokrystalicznej 
(Rys. 2.13), która w tym obszarze temperatur przechodzi przez maksimum. 
 
• Zmiany krawędzi K:Fe, a w szczególności piku tlenowego w badanych związkach 
Fe3-xMxO4 w temperaturach 300 K i w porównaniu z czystym magnetytem Fe3O4, 
pokazuje, że podstawienie Zn powoduje zwiększenie w 300 K, a następnie obniżenie  
w 70 K intensywności piku tlenowego. W magnetycie domieszkowanym Al obserwujemy 
przeciwne zmiany: w 300 K zmniejszenie, a w 70 K zwiększenie intensywności piku 
tlenowego w porównaniu z Fe3O4. Natomiast podstawianie Ti nie wpływa na zmianę tego 
piku niezależnie od temperatury. Takie zachowanie można powiązać z tym, że różnego 
typu domieszki lokują się w różnych podsieciach, a tym samym w różny sposób wpływają 
na drgania i lokalną dystorsję wskazując na to, że o przejściu i jego charakterze decyduje 
lokalna dystorsja otoczeń Fe. 
 
• Parametr ss (czynnik typu Debye’a-Wallera) jest nieznaczne większy w 300 K niż  
w 77 K, niezależnie od rozpatrywanej podsieci (oktaedrycznej czy tetraedrycznej). 
Ponieważ drgania termiczne maleją wraz z temperaturą, zatem oczekiwalibyśmy, że 
również parametr ss będzie malał z temperaturą. Tymczasem nie zmienia się on  
w przejściu fazowym (zachowuje wartość stałą w temperaturach poniżej TV), co wskazuje, 
że w próbkach rośnie nieporządek statyczny. Przejście Verwey’a jest więc przejściem typu 
porządek – nieporządek, które może być związane z uporządkowaniem ładunkowym. Brak 
znaczących zmian w lokalnej strukturze jest interpretowany [118] jako dowód na to, że 
lokalna dystorsja jest obecna również w fazie wysokotemperaturowej. Wskazuje na to 
również bardzo wysoka wartość parametru ss (np. w porównaniu do MnFe2O4 [118]).  
Ze względu jednak na dynamiczny charakter lokalnych dystorsji (brak koherencji 
pomiędzy komórkami elementarnymi sieci) powyżej TV sieć posiada wysoką symetrię. 
Natomiast w przejściu Verwey’a stabilizuje się długozasięgowe uporządkowanie 
lokalnych dystorsji prowadząc do struktury o niższej symetrii. Taka interpretacja została 
już zaproponowana wcześniej w naszym zespole w oparciu o pomiary ciepła właściwego  
i dyfrakcji neutronów [119]. Zgodnie z nią dla próbek charakteryzujących się przejściem  
I-go rodzaju poniżej TV pojawia się stabilna, statyczna modulacja ładunkowa i związana  
z nią dystorsja sieci. Natomiast, w przypadku przejścia II-go rodzaju mamy do czynienia  
z dynamicznie zmieniającymi się różnymi konfiguracjami uporządkowania ładunkowego, 
a domieszkowanie powyżej krytycznej koncentracji wpływa na dalekozasięgowe 
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korelacje. Lokalna dystorsja sprzęga się [22] z fluktuacjami ładunku w podsieci 
oktaedrycznej Fe, co jest widoczne w pomiarach dyfuzyjnego rozpraszania znacznie 
powyżej TV [24]. W przejściu wraz z uporządkowaniem lokalnych dystorsji pojawia się 
uporządkowanie ładunkowe, co jest dowodem na wspólne elektronowe i sieciowe 
pochodzenie przemiany. Mówimy tu o lokalnej dystorsji, bo wraz ze wzrostem 
domieszkowania kąt struktury jednoskośnej maleje, bez względu na rodzaj domieszki  
i tym samym bez względu na różne zmiany parametrów sieciowych (odmienne 
zachowanie cM, która raz rośnie, a raz maleje). 

Parametr ss przyjmuje większe wartości dla miejsc oktaedrycznych niż 
tetraedrycznych w danej temperaturze. Takie zachowanie jest uniwersalne, niezależne od 
rodzaju domieszki. 

 
• Pomiary EXAFS pokazały, że parametr ∆r mówiący o średnich odchyleniach od 
teoretycznych położeń krystalograficznych w badanych przeze mnie związkach przyjmuje 
ujemne wartości dla położeń oktaedrycznych, a dodatnie dla położeń tetraedrycznych, we 
wszystkich zmierzonych temperaturach i dla wszystkich badanych próbek (Rys. 5.24  
i Tabela 5.3). Wskazuje to na to, że lokalna dystorsja zmniejsza odległości FeB–O,  
a zwiększa FeA–O, a tym samym wpływa na oddziaływania wymienne, które silnie zależą 
od stopnia przykrywania orbitali (odległości między atomowe) i od kąta wiązania. Zatem 
to lokalne dystorsje otoczeń (a nie całkowita dystorsja sieci) decydują o własnościach 
materiału i jego zachowaniu w przejściu. Ponieważ jednak ten sam efekt obserwowany jest 
niezależnie od rodzaju domieszki, a jego wartość jest tego samego rzędu we wszystkich 
badanych związkach, to zmiany charakteru przejścia nie można wiązać tylko ze zmianą 
odległości międzyatomowych, a konieczne jest pojawienie się dodatkowego czynnika na 
przykład uporządkowania ładunkowego. 
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6 PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 

• Zmiany parametrów sieciowych magnetytu w funkcji temperatury pokazują, że 
przejście Verwey’a jest przejściem strukturalnym, od struktury regularnej w temperaturach 
powyżej TV do struktury jednoskośnej poniżej.  
 
• Zmiana charakteru przejścia w magnetycie domieszkowanym z I-go na II-gi rodzaj 
widoczna jest w zmianie parametrów struktury wraz ze wzrostem koncentracji domieszek.  
 
• Obniżenie symetrii z regularnej do jednoskośnej i zmiany charakteru przejścia są 
niezależne od zmian parametrów sieciowych a, cM, a tym samym i zmian objętość V, VM 
wywołanych domieszkowaniem (Al – zmniejszenie, a Ti, Zn - zwiększenie objętości). 
Zmiany kąta struktury jednoskośnej β skalują się ze zmianami temperatury przejścia 
wywołanymi domieszkowaniem. 
 
• W całym zakresie temperatur obserwujemy uniwersalne zmiany parametrów sieci 
wraz z temperaturą. Powyżej TV, układ zmierza do przejścia fazowego w ten sam sposób 
niezależnie od rodzaju przejścia i niezależnie od stopnia domieszkowania; zmiany 
parametrów sieci nie sygnalizują rodzaju przejścia. Poniżej przejścia nie obserwuje się 
zmiany parametrów sieci z temperaturą. Odpowiedzialne za to prawdopodobnie jest 
zjawisko magnetostrykcji, będące konsekwencją uporządkowania ładunkowego 
pojawiającego się w magnetycie w fazie niskotemperaturowej.  
 
• Obserwowane różnice w intensywności piku przedkrawędziowego i kształtu krawędzi 
absorpcji w sygnale XANES na krawędzi Fe wskazują na zmiany w strukturze 
elektronowej orbitali 3d żelaza w temperaturach około 190 K. Zmiany te są zbieżne  
z obserwowanym maksimum anizotropii magnetokrystalicznej.  
 
• Pomiary XANES krawędź absorpcji K żelaza wskazują, że średni stopień utlenienia 
żelaza we wszystkich badanych związkach jest taki sam.  
 
• Analiza widma XANES Ti w Fe3-xTixO4 pozwala stwierdzić, że tytan w badanych 
związkach jest czterowartościowy oraz że lokuje się w położeniach oktaedrycznych. 

 
• Z pomiaru XANES krawędzi K:Zn stwierdzono, że cynk w Fe3-xZnxO4 jest 
dwuwartościowy. 
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• W temperaturowych pomiarach EXAFS krawędzi K żelaza w Fe3O4 widoczny jest 
wzrost intensywności piku tlenowego dla temperatur około 190 K. Te zmiany są zbieżne 
ze zmianami intensywności piku przedkrawędziowego w XANES-ie oraz ze zmianami 
anizotropii magnetokrystalicznej. Wyniki te wskazują na istnienie krótkozasięgowych 
korelacji w temperaturach znacznie powyżej TV zgodnie z pomiarami rozpraszania 
dyfuzyjnego neutronów [24] i promieniowania X [23]. 
 
• Zmiany krawędzi K:Fe, a w szczególności piku tlenowego w badanych związkach 
Fe3-xMxO4 w temperaturach 300 K i 70 K w porównaniu z czystym magnetytem Fe3O4, 
pokazuje, że różnego typu domieszki lokują się w różnych podsieciach, i w różny sposób 
wpływają na drgania oraz lokalną dystorsję, zatem o przejściu i jego charakterze decyduje 
lokalna dystorsja otoczeń Fe. 
 
• Wysoka wartość parametru ss (czynnik typu Debye’a-Wallera) jak i to, że nie zmienia 
się on w przejściu fazowym, wskazuje na to, że lokalna dystorsja jest obecna również  
w fazie wysokotemperaturowej i takie zachowanie jest uniwersalne, niezależne od rodzaju 
przejścia (koncentracji domieszki). Ponieważ w przejściu Verwey’a krótkozasięgowe 
korelacje przechodzą w długozasięgowe uporządkowanie prowadząc do struktury o niższej 
symetrii, to takie zachowanie parametru ss może wskazywać na to, że w próbkach 
charakteryzujących się przejściem I-go rodzaju poniżej TV pojawia się stabilna, statyczna 
modulacja ładunkowa i związana z nią dystorsja sieci, a dla przejścia II-go rodzaju mamy 
do czynienia z dynamicznie zmieniającymi się różnymi konfiguracjami uporządkowania 
ładunkowego i sprzężoną z nimi dystorsją sieci. 

Parametr ss przyjmuje większe wartości dla miejsc oktaedrycznych niż 
tetraedrycznych w danej temperaturze. 

 
• Pomiary EXAFS pokazały, że parametr ∆r (średnie odchylenia od teoretycznych 
położeń krystalograficznych) przyjmuje ujemne wartości dla położeń oktaedrycznych,  
a dodatnie dla położeń tetraedrycznych, we wszystkich zmierzonych temperaturach i dla 
wszystkich badanych próbek. Lokalna dystorsja zmniejsza odległości FeB–O, a zwiększa 
FeA–O o taką samą wartość we wszystkich badanych związkach, więc zmiany charakteru 
przejścia nie można wiązać tylko ze zmianą odległości międzyatomowych, a konieczne 
jest pojawienie się dodatkowego czynnika na przykład uporządkowania ładunkowego. 
 
 

Wnioski końcowe można sformułować w następujący sposób: 
 

• Pomimo różnego wpływu domieszkowania na odległości między atomowe (różne 
zmiany objętości komórki elementarnej) obserwujemy uniwersalne zachowanie lokalnych 
dystorsji. Domieszki nie wpływają na zmianę lokalnych otoczeń (oktaedrycznych  
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i tetraedrycznych), chociaż zmieniają znacząco kąt dystorsji romboedrycznej komórki 
elementarnej. Na tej podstawie można wnioskować, że domieszkowanie wpływa na 
porządek dalekiego zasięgu w taki sposób, że powyżej pewnej krytycznej koncentracji 
następuje przejście od uporządkowania statycznego dalekozasiegowego do lokalnego 
uporządkowania krótkozasięgowego, co przejawia się zmianą charakteru przejścia. 
Domieszki wpływają na zmniejszenie zasięgu korelacji. 

 
• Uniwersalne zmiany temperaturowe parametrów sieciowych (zmiany nie sygnalizują 
rodzaju przejścia) wskazują na to, że konieczne jest uwzględnienie oddziaływań pomiędzy 
elektronami 3d (oddziaływania Coulombowskie) i dopiero sprzężenie pomiędzy 
własnościami strukturalnymi i uporządkowaniem ładunkowym może prowadzić do 
wyjaśnienia mechanizmu przejścia Verwey’a, co jest zgodne z najnowszymi wynikami 
obliczeń [22] i najnowszymi pracami doświadczalnymi [17, 120]. Za takim wnioskiem 
przemawia również to, że lokalne dystorsje nie zmieniają się w przejściu (z tego punktu 
widzenia lokalne otoczenia powyżej i poniżej TV są takie same), a tym czasem pomiary 
ciepła właściwego, fononowej gęstości stanów i stałych elastycznych pokazują, że 
dynamika sieci zmienia się w przejściu i ponadto w inny sposób w próbkach 
charakteryzujących się przejściem I-go i II-go rodzaju; wytłumaczenie zmian charakteru 
przejścia wymaga, więc uwzględnienia dodatkowych oddziaływań. 

 
Zmiany dynamiki sieci w TV i sprzężone z nimi zmiany gęstości stanów 

elektronowych (sprzężenie pomiędzy dystorsją sieci i uporządkowaniem ładunkowym) 
pozwalają na opisanie mechanizmu przejścia Verwey’a. 
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7 DODATEK: ŚCIEŻKI ROZPROSZEŃ FEEF 

Numer 
ścieżki 

Liczba 
atomów

Odległość 
[Å] Amplituda Ścieżka 

rozproszeń 
0001 4 1.886 100.00 [+] O [+] 
0003 12 3.481 78.79 [+] Fe2 [+] 
0004 12 3.493 71.33 [+] O [+] 
0005 4 3.636 23.63 [+] Fe1 [+] 

Tabela 7.1 Ścieżki FEFF0 wygenerowane na atomie Fe1 w Fe3O4 zajmującego pozycje tetraedryczną,  
[+] oznacza atom centralny, w tym przypadku Fe. 

 

Numer 
ścieżki 

Liczba 
atomów

Odległość 
[Å] Amplituda Ścieżka 

rozproszeń 
0001 6 2.060 100.00 [+] O [+] 
0002 6 2.968 46.49 [+] Fe2 [+] 
0003 6 3.481 31.73 [+] Fe1 [+] 
0007 2 3.567 8.99 [+] O [+] 
0008 6 3.659 25.31 [+] O [+] 

Tabela 7.2 Ścieżki FEFF1 wygenerowane na atomie Fe2 w Fe3O4 zajmującego pozycje oktaedryczną,  
[+] oznacza atom centralny, w tym przypadku Fe. 

 

Numer 
ścieżki 

Liczba 
atomów

Odległość 
[Å] Amplituda Ścieżka 

rozproszeń 
0001 4 1.887 100.00 [+] O [+] 
0003 12 3.482 78.77 [+] Fe2 [+] 
0004 12 3.495 71.31 [+] O [+] 
0005 4 3.637 23.62 [+] Fe1 [+] 

Tabela 7.3 Ścieżki FEFF0 wygenerowane na atomie Fe1 w Fe3-xAlxO4 zajmującego pozycje tetraedryczną, 
[+] oznacza atom centralny, w tym przypadku Fe. 

 

Numer 
ścieżki 

Liczba 
atomów

Odległość 
[Å] Amplituda Ścieżka 

rozproszeń 
0001 6 2.061 100.00 [+] O [+] 
0002 6 2.970 46.47 [+] Fe2 [+] 
0003 6 3.482 31.72 [+] Fe1 [+] 
0007 2 3.569 8.99 [+] O [+] 
0008 6 3.661 25.30 [+] O [+] 

Tabela 7.4 Ścieżki FEFF1 wygenerowane na atomie Fe2 w Fe3-xAlxO4 zajmującego pozycje oktaedryczną, 
[+] oznacza atom centralny, w tym przypadku Fe. 
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Numer 
ścieżki 

Liczba 
atomów 

Odległość 
[Å] Amplituda Ścieżka 

rozproszeń 
0001 4 1.888 100.00 [+] O [+] 
0003 12 3.484 78.75 [+] Fe2 [+] 
0004 12 3.496 71.30 [+] O [+] 
0005 4 3.639 23.61 [+] Fe1 [+] 

Tabela 7.5 Ścieżki FEFF0 wygenerowane na atomie Fe1 w Fe3-xTixO4 zajmującego pozycje tetraedryczną, 
[+] oznacza atom centralny, w tym przypadku Fe. 

 
 

Numer 
ścieżki 

Liczba 
atomów 

Odległość 
[Å] Amplituda Ścieżka 

rozproszeń 
0001 6 2.062 100.00 [+] O [+] 
0002 6 2.971 46.48 [+] Fe2 [+] 
0003 6 3.484 31.86 [+] Fe1 [+] 
0007 2 3.570 9.11 [+] O [+] 
0008 6 3.662 25.33 [+] O [+] 

Tabela 7.6 Ścieżki FEFF1 wygenerowane na atomie Fe2 w Fe3-xTixO4 zajmującego pozycje oktaedryczną, 
[+] oznacza atom centralny, w tym przypadku Fe. 

 
 

Numer 
ścieżki 

Liczba 
atomów 

Odległość 
[Å] Amplituda Ścieżka 

rozproszeń 
0001 4 1.887 100.00 [+] O [+] 
0003 12 3.482 78.77 [+] Fe2 [+] 
0004 12 3.495 71.331 [+] O [+] 
0005 4 3.637 23.62 [+] Fe1 [+] 

Tabela 7.7 Ścieżki FEFF0 wygenerowane na atomie Fe1 w Fe3-xZnxO4 zajmującego pozycje tetraedryczną, 
[+] oznacza atom centralny, w tym przypadku Fe. 

 
 

Numer 
ścieżki 

Liczba 
atomów 

Odległość 
[Å] Amplituda Ścieżka 

rozproszeń 
0001 6 2.061 100.00 [+] O [+] 
0002 6 2.970 46.47 [+] Fe2 [+] 
0003 6 3.482 31.72 [+] Fe1 [+] 
0007 2 3.569 8.99 [+] O [+] 
0008 6 3.661 25.30 [+] O [+] 

Tabela 7.8 Ścieżki FEFF1 wygenerowane na atomie Fe2 w Fe3-xZnxO4 zajmującego pozycje oktaedryczną, 
[+] oznacza atom centralny, w tym przypadku Fe. 
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Numer 
ścieżki 

Liczba 
atomów

Odległość 
[Å] Amplituda Ścieżka 

rozproszeń 
0001 4 1.888 100.00 [+] O [+] 
0003 12 3.484 78.82 [+] Fe2 [+] 
0004 12 3.496 72.26 [+] O [+] 
0005 4 3.639 23.68 [+] Fe1 [+] 

Tabela 7.9 Ścieżki FEFF0 wygenerowane na atomie Ti1 w Fe3-xTixO4 zajmującego pozycje tetraedryczną, 
[+] oznacza atom centralny, w tym przypadku Ti. 

 
 

Numer 
ścieżki 

Liczba 
atomów

Odległość 
[Å] Amplituda Ścieżka 

rozproszeń 

0001 6 2.062 100.00 [+] O [+] 
0002 6 2.971 46.42 [+] Fe2 [+] 
0003 6 3.484 31.91 [+] Fe1 [+] 
0007 2 3.570 9.23 [+] O [+] 
0008 6 3.662 26.02 [+] O [+] 

Tabela 7.10 Ścieżki FEFF1 wygenerowane na atomie Ti2 w Fe3-xTixO4 zajmującego pozycje oktaedryczną, 
[+] oznacza atom centralny, w tym przypadku Ti. 

 
 

Numer 
ścieżki 

Liczba 
atomów

Odległość 
[Å] Amplituda Ścieżka 

rozproszeń 
0001 4 1.887 100.00 [+] O [+] 
0003 12 3.482 77.45 [+] Fe2 [+] 
0004 12 3.495 68.61 [+] O [+] 
0005 4 3.637 23.16 [+] Fe1 [+] 

Tabela 7.11 Ścieżki FEFF0 wygenerowane na atomie Zn1 w Fe3-xZnxO4 zajmującego pozycje tetraedryczną, 
[+] oznacza atom centralny, w tym przypadku Zn. 

 
 

Numer 
ścieżki 

Liczba 
atomów

Odległość 
[Å] Amplituda Ścieżka 

rozproszeń 
0001 6 2.061 100.00 [+] O [+] 
0002 6 2.970 46.30 [+] Fe2 [+] 
0003 6 3.482 31.30 [+] Fe1 [+] 
0007 2 3.569 8.67 [+] O [+] 
0008 6 3.661 24.34 [+] O [+] 

Tabela 7.12 Ścieżki FEFF1 wygenerowane na atomie Zn2 w Fe3-xZnxO4 zajmującego pozycje oktaedryczną, 
[+] oznacza atom centralny, w tym przypadku Zn. 
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